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9 april 1640  HORNE-HEEL. On trouve dans un manuscrit de la bibliothèque 
de l’université de Liege, portant le N° 188 et écrit vers le milieu du XVIIme siècle par le chanoine Henri van den Berch, roi 
d’armes du pays de Liege, une note curieuse sur des antiquités qui ont existes à Hornes et à Heel, et qui aujourd’hui sons 
pour la plupart dans le cabinet de M. Guillon. [...]

1 januari 1698  Thesavrvs antiqvitatvm Romanarvm, in quo continentur, lectissimi quique scriptores, 
qui superiori aut nostro seculo Romanae reipublicae rationem, 
Zie http://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=stablesianorum&coll=boeken1&identifier=g0NkAAAAcAAJ 

1 januari 1715  Les trésors de monnaies romaines 
633. A Velp, près d'Arenscheim, non loin d'Arnhem (Gueldre), vers 1715, trésor composé d'une chaîne et de bracelets en or, de 
médaillons en or, ornés de cercles, et de monnaies, aussi en or, frappés sous les fils de Constantin, sous Honorius, Galla 
Placidia, Gratien, Valentinien, Valens, Arcadius, Jean et autres empereurs et impératrices de cette époque. 
(Revue num. 1883, p. 81 et suiv.). 

9 januari 1753  By Douay zyn deezer dagen omtrent 4000 stuks oude Kopere Munten, 
waar onder verscheyde van Aur. Valerianus, Gallius Claudius Gothicus, C. Aur. Diocletianus en Maximilianus, als ook eenige van
Constantyn de Groot, onder de Aarde gevonden.

1 januari 1787  C. IANVARIVS] Men vindt den naam C IANVARIVS te Rome 
op een oud Gedenkteken in de Vinea Peretti. Bij Muratorius pag. MCCLXXVIII. 9. C N. IANVARIVS: Op een Steen, in het Dorp 
Rummel in de Meijerije van 's Hertogenbosch opgedolven, C. IANVARIVS. Zie Gisb. Cuperus in Confecr. Homeri pag. 271, en in 
Monument. Antiq. pag. 218. [Vertaaling en korte uitlegging ... p. 69]

1 januari 1789  De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken door PLUTARCHUS 
HET LEVEN VAN ALEXANDER [en van Caesar]
http://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=dpo%3A9388%3Ampeg21%3A0011&query=plutarchus+theophilus+alexander&coll=boeken 
p. 83 of 135 e.v. Dezen last gegeeven hebbende om aan PARMENIO over te brengen, zettede hy den Helm op het hoofd; als hebbende
zyne andere wapenen reeds aangetrokken in de Tent, bestaande (l/┼) in eenen sluitrok van Siciliaansch maakzel omgeeven van 
eenen Gordel, en daar over een gedubbeld linnen Wapenkleed, uit den buit behaald in den Slag by Issus. Zyn Helm was van yzer, 
gemaakt van THEOPHILUS (m/§), die denzelven zo fraai bewerkt had, dat hy glinsterde, als of het zuiver Zilver ware geweest. 
Aan dezen Helm was vastgemaakt een Ringkraag, insgelyks van yzer, doch hier en daar met Gesteenten bezet. Zyn Zwaard was van 
eene weergalooze getemperdheid en byzonder ligt. Het was aan hem geschonken door den Koning der Citieërs (n/**) Hy droeg dit, 
om om dat hy doorgaans in gevechten gewoon was een Zwaard te gebruiken. De Draagband, waar aan dit Zwaard hing, was prachtiger
van werk, dan zyn overig Wapentuig, zynde het werk van HELICON den Ouden, en eene vereeringe van de Burgerschap der Rhodiers, 
waarvan ALEXANDER hem ten geschenke ontvangen had. Ook hier van was hy steeds gewoon zich in Veldslagen te bedienen. Voorts 
gebruikte hy, zo lang hy nog bezig was met het rangschikken van de Phalanx, of het een of ander te verbeteren, of bevelen te 
geeven, of de Gelederen ter bezichtiging door te ryden, een ander Paard, om dat hy den Bucephalus, die reeds jaarig begon te 
worden, wilde spaaren. Dan zo dra was men niet gereed om aan het werk te gaan, of dit Paard wierd gehaald; het welk zo ras 
niet door hem was beklommen, of hy gaf het teken tot den aanval. 

(┼) Buitengewoon is hier de naauwkeurigheid van onzen Schrijver, daar hij niet alleen de wapenen, welke ALEXANDER op dezen dag aanhad, stuk 
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voor stuk beschrijft, maar er ook de Werkmeesters zorgvuldig van opgeeft. Deze merkwaardige slag, namelijk, deed de Persische Monarchij te 
gronde gaan. Voorts heeft DACIER zeer wel opgemerkt: >> dat PLUTARCHUS ook hier de manier van HOMERUS is gevolgd.
(§) Van deze Kunstenaar, zoo min als van HELICON, die vervolgens genoemd wordt, is ons elders melding voorgekomen
(**) Inwoners van Citium, eene stad op het Eiland Cyprus.

[p. 163 e.v.] Hoe toch, zeide hy, zal iemand in eigenen persoon de moeite neemen om zyn Paard te bezorgen, of zyne Lans, of 
Helm te polysten, die afkeerig is om aan zyn eigen lief Lichaam zyne handen te slaan?" — „Weet Gylieden niet, zeide hy, dat 
de hoofdzaak om te overwinnen daarin voor Uwlieden bestaat, dat Gy niet dat zelfde doet, dat zy doen, die door U overwonnen 
worden?" Voorts beyverde hy zich, om deze reden, noch zo veel te meer in allerlei werkzaamheden, zo van Krygstochten, als de 
Jacht, waaromtrent hy geenerlei vermoeienissen of gevaaren ontzag. Hier van daan was het ook, dat zeker Spartaansch 
Afgevaardigde, die er by tegenwoordig was, toen hy eenen grooten Leeuw ter nedervelde, hem toeriep: „Waarlyk, ALEXANDER, Gy 
hebt met dien Leeuw zeer dapper gevochten om het Koningschap!" Van deze Jacht heeft CRATERUS eene toewydinge gemaakt in den 
Tempel te Delphi, bestaande in kopere Afbeeldingen van den Leeuw, van de Honden, van den Koning, die vecht met den Leeuw, en 
van hem zelven, die ter hulpe toe komt schieten. 
Een gedeelte daar van is gemaakt door LYSIPPUS (k), een ander deel door LEOCHARES. 

(k) Van dit Geschenk van CRATERUS, in den Tempel te Delphi gewyd, vindt men onder de werken van LYSIPPUS gewag by PLINIUS H. N. XXXIV, 7. 
Van LEOCHARES spreekt dezelfde PLINIUS, L. XXXIV, 8. en XXXVI, 5.
Zie http://www.delpher.nl/nl/boeken/view?objectsearch=lysippus&coll=boeken&identifier=dpo
%3A9388%3Ampeg21%3A0005&query=plutarchus+theophilus+alexander&pres%5Bmaxperpage%5D=36&pres%5Bpage%5D=1&pres%5Bnobuffer%5D=bottom 

1 januari 1809  Plutarch’s Lives, tr. by J. and W. Langhorne 
As soon as he had returned Parmenio this answer, he put on his helmet; for in other points he had come ready-armed out of his 
tent. He had a short coat of the Sicilian fashion girt close about him, and over that a breast-plate of linen strongly 
quilted, which was found among the spoils at the battle of Issus. His helmet, the workmanship of Theophilus, was of iron, but 
so well polished that it shone like the brightest silver. To this was fitted a gorget of the same metal, set with precious 
stones. His sword, the weapon which he generally used in battle, was a present from the king of the Citeans, and could not be 
excelled for lightness or for temper. But the belt, which he wore in all his engagements, was more superb than the rest of his
armour. It was given him by the Rhodians, as a mark of their respect, and old Helicon 99 had exerted all his art upon it. In 
drawing up his army and giving orders, as well as in exercising and reviewing it, he spared Bucephalus on account of his age, 
and rode another horse; but he constantly charged upon him; and he had no sooner mounted him, than the signal was always 
given.

99 In this description of Alexander’s armour, and the mention of the workmen by whom it had been made, as well as in the principle of his 
preceding reply to Parmenio, and the eagle introduced below, Dacier traces the imitator of Homer.
Helicon and his father Acesus were eminent in the art of embroidery, as we learn from Athenaeus, xi. 9., who preserves an inscription to 
that purport copies from the temple of Apollo at Delphi.

After this, he constantly took the exercise of war or hunting, and exposed himself to danger and fatigue with less precaution 
than ever: so that a Lacedaemonian embassador, who attended him one day when he killed a fierce lion, said: “Alexander, you 
have disputed the prize of royalty gloriously with the lion.” Craterus got this hunting-piece represented in bronze, and 
consecrated it in the temple at Delphi. There were the lion, the dogs, the king fighting with the lion, and Craterus advancing
to the king’s assistance. Some of these statues were the workmanship of Lysippus, and others of Leochares.
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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.

9 mei 1817  In een oud boekje, dat in 1821 te Venlo 
bij de Weduwe H. Bontamps verscheen onder den titel van Korte aardrijkskundige schets der provincie Limburg voor de jeugd, 
staat bladz. 35—36 de volgende voetnoot: 
"Toen op den 9 Mei des jaars 1817, een inwoner dezer stad (Venlo), tot oprigting van een nieuw fabrykgebouw, achter zijn huis 
(N° 693 in de Vleeschstraat) den grond liet opdelven, stiet men, ter diepte van 7 tot 8 voeten, op eene steenen zerk, die met 
leem omgeven, op eene laag kiezelsteenen lag. Derzelver lengte bedroeg 6 en een half, de breedte 4 voeten. De eivormige 
uitgehouwen diepte, was 6 voeten lang en 3 en een half breed, voorzien van een zeer passend deksel. Dit deksel is eene, uit 
harden kalksteen gehouwene tafel, van 4 duimen dikte, van binnen en op den rand zeer glad geslepen. De tufsteen, waaruit de 
sarcofaag (steenen doodkist) bestaat, is in den ganschen omtrek niet te vinden; doch de blauwe kalksteen wordt, uit de 
omstreken van Namen, met schuiten herwaarts aangebracht. De sarcofaag stond in eene rigting van het oosten naar het westen. 
Digt aan de oostzijde, stond nog eene blikke urn, die, waar zij het breedste was, 11 duimen hoogte en 15 in doorsnede had. 
Derzelver gedaante is zeer eenvoudig, de opening 6 duimen wijd, en wordt door een deksel gesloten. In den sarcofaag vond men 
eenige stukken wit dun glas, waarschijnlijk van een tranenglas afkomstig, eenige aarde en overblijfsels van verbrande 
beenderen, onder welke, stukken des schedels en der beenen, goed kenbaar waren. Ook in de urn, was iets naar verbrande 
beenderen gelijkend; doch in veel kleinere brokjes. De Sarcofaag was zonder opschrift; echter ziet men, rondom de urn, 
Runenschrift, dat niet diep en onregelmatig in het blik gedrukt, en om deze reden, als ook om de deuken, die in de urn zijn, 
onleesbaar is. In de nabijheid der grafplaats, vond men nog eenen vuursteen van 12 tot 15 duimen lengte en 6 duimen dikte." 
Gevraagd wordt, of te Venlo nog iets meer omtrent die vondst bekend is en waar de voorwerpen thans berusten.

4 juni 1817  - En creusant, entre les anciens et les nouveaux remparts de Tongres, 
pour établir une chaussée de cette ville a Saint-Trond, on a découvert une grande quantité d’antiquités romaines, des 
tombeaux, des urnes lacrymatoires, des armes, des cendres de morts, des poignards, la plupart à manche de corne de cerf, et 
quelques-uns ayant la pointe faite de cette corne; des pieux pénates dont un en bronze, d’un beau dessin, d’une belle fonte et
parfaitement conservé; des monnaies de tous genres; de très grosses amphores, avec et sans inscriptions, dont le vernis a 
résisté au temps et s’est même communiqué à la terre environnante; enfin l’ancienne chaussée romaine faite en cailloux réunis 
par un ciment qui est encore tellement dur qu’il est impossible de le percer. Ces objets qui sont là au moins depuis 2000 ans,
prouvent l’antiquité de la ville de Tongres, bâtie, croit-on, 800 ans avant J.-C. et 100 ans avant la fondation de Rome, par 
Tongres, qui en fut le premier roi, Jules-César, ayant conquis ce royaume, dont l’existence a duré près de huit siècles, 
l’unit au Brabant. Ont prétend que Salvius-Braban (a qui, dit-on, le Brabant doit son nom) en fut créé le premier gouverneur.

#20160923  10   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

90

95

100

105

110

115

120

125

130

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

25 oktober 1817  Tot onze innige droefheid overleedt heden morgen, 
omtrent zeven uren, in den hoogen ouderdom van bijna tachtig jaren, plotselijk, van den slag geroerd, onze beminde 
Grootmoeder, Weduwe HUB. BONTAMPS, geboren SIB. KORSTEN. Alle, die de stille huislijke deugden en het braaf en edel karakter 
der Overledene gekend hebben, zullen met ons haar verlies betreuren, waarvan wij ons ook, zonder brieven van rouwbeklag, 
verzekerd honden. 
Venlo                 Namens mijne Zusters en Broeder, 
den 19 October 1817.  C. H. L. BONTAMPS. 

12 oktober 1827  Opdelving van een Romeinsch gebouw bij Voorburg. 
Het is bekend, dat onze naburen zich sedert vele jaren toeleggen op het opsporen van de overblijfselen der oudheid, zoo wel 
van Romeinschen, als van anderen oorsprong, die voor de oudste geschiedenis van zoo veel gewigt zijn, en die, eerst door de 
woestheid en onkunde der middel-eeuwen verduisterd, naderhand door de daarop gevolgde vermeerdering van bevolking, zoowel tot 
opbouw van latere steden, als tot bebouwing des lands, vernietigd zijn geworden. In Duitschland worden vele opdelvingen gedaan
op kosten der verschillende regeringen: als van de Oostenrijksche regering te Salzburg, van de Pruissische bij Bonn, van de 
Neuwiedsche bij het stadje van dien naam; en verschillende maatschappijen: der Thüringisch-Sächsische Verein, der Sächsische 
Verein, die Gesellschaft für Schlesische Alterthümer, der Geschichts-Verein Westphalens, werken tot hetzelfde doel. In 
Frankrijk zijn de Prefekten belast met het verzamelen van berigten over de oudheden, elk in zijn departement, en de lands of 
stedelijke regeringen ondersteunen de opdelvingen aan de badstoven van keizer Julianus te Parys, aan de Maison Carrée te 
Nîmes, enz. In Engeland zijn het veelal de rijke grondbezitters, die op hunnen eigenen bodem een oudheidkundig onderzoek 
verrigten, waarvoor sedert eene eeuw de belangstelling gevestigd is door de Society of Antiquaries en de Society of 
Dilettanti. 
De naauw op een gehoopte bevolking van ons land, deszelfs vroege bloei, en gedeeltelijk ook de natuur van den bodem hebben 
alhier, vooral in Zuid- en Noord-Holland, bijna alle sporen der vroegere bewoners doen verdwijnen. 
De hofstede Arentsburg, bij Voorburg, alleen, scheen nog niet geheel vernietigde overblijfselen der Romeinen te bevatten. 
Derzelver hooge ligging in vergelijking van naburige landerijen, het vinden aldaar van Romeinsche Oudheden (waaronder vooral 
in den jare 1771, die van eene bronzen hand van een kolossaal beeld, door den heer van Wijn met groote belangstelling 
beschreven, de algemeene aandacht getrokken had) welk vinden nog altijd voortduurde; dit alles toonde aan, dat eene opdelving 
alhier niet zonder gevolg zoude wezen. 
Z. M. heeft dus goedgunstig toegestaan, deze hofstede, die sedert lange jaren in vaste handen geweest was, en in den jare 1826
openbaar ter koop geveild werd, voor het rijk aan te koopen, met oogmerk om derzelver bodem te doen onderzoeken, en met het 
bestuur van dit onderzoek den ondergeteekende te belasten. 
De opdelvingen hebben in dit loopende jaar, sedert de maand Junij tot nu toe, meestal met een aanzienlijk aantal arbeiders, 
plaats gehad; en derzelver uitslag is, zoowel voor de oudere geschiedenis des lands, als voor de oudheidkunde in het algemeen,
reeds aanvankelijk zeer belangwekkend en leerzaam. Er zijn grondslagen van een uitgestrekt Romeinsch gebouw te gekomen, 
waarvan de meeste allerduidelijkst hebben kunnen nagespoord worden, en terwijl eenige weinige reeds te voren uit den grond 
uitgehaald waren, en slechts aan flaauwe kenteekenen van den bodem herkenbaar zijn, leveren andere plekken weder nog het 
bestaande muurwerk, op, ter hoogte van meer of min ééne Nederlandsche el. 
Men weet, dat de grond van Arentsburg en naaste omstreken ten allen tijde den naam van den Burg (oudtijds het land ten Hoogen
Burg) behouden had, en dat zich over dit land een gemeente-voetpad van Voorburg naar Rijswijk, en dus O. en W., uitstrekte. 
Het voornaamste opgedolven gedeelte van het gebouw ligt vlak langs dit gewezene voetpad of Burgpad, en wel, aan de Noordzijde 
de lagere, meest op wit zand liggende grondslagen, en, aan de Zuidzijde, de hooger liggende, welke grootendeels rusten op 
kleigrond, aangehoogd met houtskool, asch, heele of fijn gestooten pannen en potwerk, en zelfs oester- en mossel-schelpen en 
dierenbeenderen. 
Aan deze Zuidzijde is het, dat men de vermelde overblijfselen wan eigenlijke muren vindt, in een paar vertrekken, die op 
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eenigen afstand van elkander zijn, en die, merkelijk dieper liggende dan de overige, kelders kunnen geweest zijn. Het is 
merkwaardig, dat beide deze kelders met eenen put voorzien zijn: de Oostelijkste heeft dien binnen in zijne muren, en deze put
is in het vierkant gebouwd; bij den anderen kelder is de put, die ovaal gebouwd is, en op paalwerk rust, slechts weinige 
schreden verwijderd. Dit aanzienlijkste gedeelte der opgraving beslaat omtrent 80 ellen N. en Z., en 60 ellen O. en W. 
Verder heeft men, bij gedeeltelijke onderzoekingen van den grond, ruim 55 ellen meer Noordwaarts op, nog een uitgestrekt stuk 
vloer, en nog ruim 70 ellen verder, dus meer dan 125 ellen van het eerstgenoemd, den grondslag van eenen langen muur gevonden,
O. en W. loopende, en de geheele breedte van Arentsburg, (dat is omtrent 80 ellen) beslaande. Tot nog toe schijnt het, dat 
deze muur tot ringmuur van al het bovengenoemde diende, indien dezelve, niet tot een ander gebouw behoort. Dit is het eerste, 
welk de wandelaars van ‘s Gravenhage komende ontwaren. Een weinig meer naar het Zuiden (omtrent 20 ellen) en wel bij het 
Oosteinde van den onderstelden ringmuur, moet een kleiner gebouw gestaan hebben, welligt met denzelven verbonden, waarvan vele
brokken van kolommen in witten kalkachtigen steen bijeen gevonden zijn, doch waarvan de grondslagen, zoo ver men ten minste 
tot nog toe gegraven heeft, bijna geheel vernietigd waren. 
De bouwmaterialen, in het algemeen, zijn, zoo wel natuurlijke, meest Duitsche steen, als de bekende Romeinsche tigchels en 
pannen, alsmede lei voor de daken. Onder de pannen en andere gebakken steenen heeft men er vele met de merken van het XXXen 
sommige met die van het XVI. en X. Legioen; ook vele met het opschrift EX. GER. INF. (Leger van Neder-Duitschland) enz. 
Dat de kalkmuren gekleurd en sommige met wel geteekend bloemwerk versierd waren, getuigen een groot aantal gevondene brokken. 
De overblijfselen van vloeren zijn van kalk met klein gestooten pannen. Mozaïke vloeren, waarvan in oudere berigten melding 
bestaat, zijn hier nog niet te voorschijn gekomen. 
De muren, in het thans opgegravene gedeelte, meestal tot op de grondslagen afgebroken zijnde, heeft men ook nog geene groote 
voorwerpen van kunst of van huisraad gevonden. Desniettegenstaande zijn er tallooze stukken van het fijne Romeinsche 
aardewerk, bekend onder den naam van terra sigillata, of, bij anderen, van terra samia, voor den dag gekomen, waaruit een 
dertig- of veertigtal met figuren, genoegzaam geheel heeft kunnen zamengesteld worden, en vele andere zoo ver, dat men het 
grootste gedeelte der teekening kan zien. Deze allen maken eene fraaije en leerzame reeks uit van kunstwerken valn het tijdvak
der Romeinsche keizeren, in eene soort van vaatwerk, waarvan bijna nooit ongeschondene voorwerpen te vinden zijn. 
Eene andere reeks van 130 a 140 van deze, is gemerkt met namen der pottebakkers. 
De brokken van ander pot werk zijn mede in zoo groot aantal, dat men, bij gissing, ver over de 2000 bodems van dezelve telt. 
Onder deze zijn een aantal fragmenten van de groote olie- en wijnkruiken, die van onder in eene punt eindigen, denkelijk de 
amphorae, of veelligt de dolia der Romeinen, welke insgelijks, of met heb ingedrukte merk der fabrijk, of met het ingekraste 
merk van hun gewigt voorzien zijn. 
Zeer veel gebroken glas komt ook te voorschijn, welke, aan de ooren, enz., te oordeelen, tot middelmatig groote flesschen 
behoord moet hebben. 
De voorwerpen van huisraad en sieraad bestaan in brons, waaronder een klein liggend jagthondje uitmunt, en eenige 
kleedergespen, drie vingerringen, eenige schrijf-styli, koperen en ijzeren sleutels; alsmede een ijzer drievoetje waarbij eene
soort van dito komfoor, een bronzen bekertje, en een slijpsteen schijnen te behooren; welke voorwerpen, alle vier in 
denzelfden waterput, in den eenen der kelders gevonden zijn. Doch wapentuig is er nog niet ontdekt. 
Van inscriptien bezit men nog niets dan fragmenten, gevonden onder de stukken van kolommen, bij den onderstelden ringmuur. Een
andere brok steen draagt twee letters uit de middeleeuwen meest gelijkende naar Gothische. 
Terwijl de Nestor der Hollandsche geleerden penningen van Constantinus, en zelfs van Valentinianus vermeld heeft, als op 
Arentsburg gevonden, zijn er, bij de tegenwoordige opzettelijke opdelving, nog geene latere, dan van Maximinus Pius 
aangetroffen. Van deze zijn er verscheiden zilveren bijeen gevonden, met die van deszelfs naast voorgangers Septimius 
Severus, Caracalla, Alexander Severus en Julia Mamaea, alle in den kelder met den put. Nog eene andere plek heeft eene 
dergelijke vondst opgeleverd; doch over het algemeen is het grootste gedeelte derzelve in brons van de eerste en tweede 
grootte, van de eerste keizers, en verspreid gevonden. Doch ook van veel lateren tijd zijn een paar stuks in zilver te 
voorschijn gekomen, de een van Jan I, Graaf van Holland, de ander van Maximiliaan en Filips van Oostenrijk, en dus van de 
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XIII. en XV. eeuwen. 
Zoo ver zich het gevondene gebouw thans laat beoordeelen, gelijkt hetzelve het meest naar de Romeinsche villae, of 
lustplaatsen in Engeland, waarvan verscheidene opgedolven en in plaat uitgegeven, doch bij vele oudheidkundigen, op het vaste 
land niet bekend [z]ijn. Gelijkenis met de Romeinsche legerplaats bij Neuwied, onlangs door de Heeren Dorow en Hundeshagen op 
nieuw uitgegeven, ïs nog weinig bespeurd, ten zij veelligt de twee middelste nog onvolledig bekende gebouwen van die 
legerplaats daartoe in aanmerking zouden komen. Zeker is het althans, dat de Romeinsche sterkte aan den mond des Rijns, het 
huis te Britten, thans door de zee verzwolgen, geenszins overeenkwam met het gesticht bij Voorburg, en veel kleiner was dan 
dit. Immers maakt het thans ontdekte, en zelfs de geheele grond van Arentsburg slechts een gedeelte uit van het Romeinsche 
gebouw, vermits de grondslagen ontwijfelbaar onder de aangrenzende eigendommen voortloopen. Doch jammer is het, dat eene in 
den jare 1771 geschotene sloot langs het voetpad, en dus dwars door Arentsburg, en dwars door het oude gebouw heen loopt, en 
derhalve een gedeelte der grondslagen vernielende, juist het verband van de hoogere met de lager liggende gedeelten heeft 
afgebroken, welk nu zeer moeijelijk in teekening te herstellen is, doch welligt, in geval van voortzetting der opdelving, 
duidelijker zal worden. 
Tot de beschrijving en uitgave met platen van deze belangrijke oudheidkundige ontdekking op Lands kosten, heeft Z. M. 
goedgunstig vrijheid gelieven te verleenen. C. J. C. REUVENS. 

Men zal trachten de opdelving nog eenige dagen, zoo lang het jaargetijde zulks toelaat, bloot en zigtbaar te houden. 
Liefhebbers van oudheden, die verlangen dezelve inmiddels te bezigtigen, kunnen zich, tot nadere aankondiging toe, te dien 
einde, met opgaaf van naam en qualiteit, aanmelden op de hofstede zelve alle dagen van 12 tot 1½ ure. 

1 januari 1828  NEERHAREN. On a trouvé à Neerharen en 1828, 
lors de la construction du canal de Maestricht à Bois-le-Duc une belle cruche romaine en argent. Ce vase, qui gisait près du 
point actuel, à trois mètres sous le sol, à une hauteur de 0,322 et est orne de ciselures et de cercles au col et au pied. Le 
fond du vase également ciselé portait une inscription. Ce bel objet fait, depuis 1831, partie du musée de Leyde (1).
(1) C. Leemans, Romeinsche oudheden te Maastricht, p. 69.

18 juni 1830  - Deux journaliers de Baarloo, Limbourg, 
occupés à retirer de la terre glaise, ont trouvé, en creusant, une vase de terre rempli de médailles antiques d’or et 
d’argent, de la valeur de 300 fl.; elles sont toutes de la dimension d’une pièce de 25 cents.

19/22 juni 1830  A MM. les rédacteurs de l'Éclaireur politique. 
Baerlo, le 19 juin 1830. 

Messieurs, 
Dans votre numéro d'hier, vous avez rendu compte à trouvaille qu'on a faite ici, il y a quelques jours, en creusant de la 
terre glaise. — Il est vrai, messieurs, qu’on y a trouvé une urne remplie de différentes pièces tant e qu'en argent, mais 
d’une plus grande valeur que ce 300 florins mentionnée dans voire journal. 
Je sais que le propriétaire, Mathieu Holtakkers, en a vendu les premiers jours, à une seule personne pour 1600 fl., et depuis,
à d'autres, pour 3000 fl. — Il paraît que l’urne ne se vuide [vide?] jamais, puisqu'il en vend encore tous les jours, et on 
paye même 4 fl. pour une pièce en argent et 20 fl. pour une pièce en or de la grandeur d'un Napoléon. 
La plupart des pièces qui composent cette collection sont différentes entre-elles et datent du temps de Néron Vespasien, de 
Trajan, de Faustina Augusta, de Diva Augusta, d'Antonine et d'autres empereurs romains. Un abonné.
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1 september 1830  BAERLO. En 1830, au mois de septembre, 
un certain Holtakkers, dit den Bisschop, a trouvé dans la commune de Baerlo en face de l’église, du côté de Blerick (l’ancien 
Blariacum), une urne, renfermant plusieurs centaines de pièces romaines de différents consulats en or et en argent, collection
qui a été dispersée dans les environs, mais dont la plus grande partie a été achetée par M. Louis Wolters, banquier à Venlo.

1 januari 1833  Bl. 17.  Te Leende ontdekte een smid, in 1833, 
bij gelegenheid van veengraven, op eene diepte van nagenoeg twaalf Rhijnlandsche voeten, drie Romeinsche penningen van geel 
koper, van de eerste grootte, voortreffelijk behouden, prijkende met de borstbeelden en namen van AUGUSTUS CLAUDIUS en NERO.
Bl. 17. Magusamus of Macusanus. De Dommel stroomt hier voorbij.

1 januari 1834  45. Cornalijn. MERCURIUS, of een GENIUS, 
die in den linkerarm een horen des overvloeds draagt.
Afkomst Cuyk aan de Maas; in het jaar 1834 gevonden; verzameling als n°. 6. [=J.J. Nahuis te Utrecht]
[verder veel stenen uit de verzameling van Guyot te Nijmegen]

1 januari 1835  MONTFORT. On a trouvé à plusieurs reprises 
dans ce village des armes en pierre et en bronze. Un exemplaire de ces objets se trouve au musée de Bois-le-Duc. C’est une 
hache en quarts, trouvée en 1835, dans une tourbière, de 8 à 10 pieds sous le sol. (1) M. Guillon, notaire à Ruremonde a donné
au musée royal de Bruxelles quatre haches ou coins en pierre, dont trois en silex et une en basalte, trouvée en 1836 et 1837 
dans les tourbières de la commune de Montfort. (2)

1 januari 1835  Vigilum romanorum latercula duo coelimontana magnam partem militiae romanae 
explicantia edidit atque illustravit
Zie http://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=muttienus&coll=boeken1&identifier=IvFQAAAAcAAJ 
OLAUS KELLERMAN, DANUS

        269.*
C NASENNIO ♥ C F ♥ MARCELLO SENIORI
PRAEF COH I APAMENAR TRIS COH I ITALICAE CIVIVM ROMANORvM VOLVN
TARIORvM PRAEF ALAE PHRYGVM PRAEF FABRVM AEDILI QVAESTORI DVVMVI
RO QVINQVENALLI III CVRATORI OPERVM PVBLICORUM ET AQVARUM ♥
PERPETVO PRAETORI ET PONTIFICI LAVRENTIVM LAVINATIVM P C OSTENTIVM
NASENNIA HELPIS FECIT PATRONO INDVLGENTISSIMO ET C NASENNIO SA
TVRNINO CONIVGI CARISSIMO SIBI LIBERIS LIBERTIS LIBERTATSVS POSTERIS
QUE EORVM //////////////////////////////////////////////////////////

269. Tab. marm. Exscripsi Romae in Mus. Vatic. V. 8 scalpro erasus. Murat. 1053, 1 (In S. Agnetis, mis. Alex. Capponius(. - V.
5 habet: LAVRENTVM.

   269a.
   D   M
ACIPE NUNC
FRATER SVPER
MI MVNDVS M
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ONORIS VAL
VASSE EXARCO
IN VEXIL EQ
STABLESIANORV
M MILITAVIT
ANNOS XXV
M V D XVII VIXIT
AN XXXXIIII M VII
D XIII VAL DONATVS
FRATRI PIENTISSIMO
   D  S  P
269a. Brixiae in coenobio S. Cosmi detecta mense Januario hujus anni. Mecum communicavit Joh. Labus V. Cl. - Exarchorum 
exempla habes Grut. 528. 7; Mur. 789,7; 791. 8.
[het betreft dus Valerius Donatus]

1 december 1835  ÉTUDE DE L'ANTIQUITÉ EN HOLLANDE. - ARCHÉOLOGIE. UNIVERSITÉ DE LEYDE. 
Notice nécrologique sur Mr. C. J. C. Reuvens [...]
3 december 1835  ÉTUDE DE L'ANTIQUITÉ EN HOLLANDE. - ARCHÉOLOGIE. UNIVERSITÉ DE LEYDE. 
Notice nécrologique sur Mr. C. J. C. Reuvens [...]

15 december 1836  — A Arlès-sur-Aube, sur la route d'Arles à Trêves, à quelques pas de là ville, 
dans un terrain dépendant d'un monticule déjà signalé comme étant un lieu de sépulture pour les habitans, avant rétablissement
du christianisme, on a fait dernièrement une découverte qui confirme cette opinion: des vases de différentes matières et de 
différentes formes, des amulettes, des médailles romaines, l'obole de Caron près des os ou de la main des squelettes. Un 
squelette entier a été trouvé dans une fosse.

1 januari 1837  Vers l’année 1837 on trouva dans le hameau de Pey, 
à deux pieds sous la terre une belle arme travaillée en silex. (2)

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 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; terwijl in 
sommige stukjes van metaal en gedeelten van wapenen gevonden zijn. Deze potten zijn door heuveltjes van differente hoogte 
bedekt, en die even als de potten, zekerlijk na het aanzien en rang, dat de aldaar begravene bekleed heeft, in grootte en 
hoogte hebben toegenomen. De pot is bijna gelijk eene kloot, eenigzins naar het boven- en benedeneinde ovaal toeloopende, 
terwijl ze aan het boveneinde eene schuins opslaande rand heeft, die genoegzaam dezelfde omtrek als de pot zelve zal hebben, 
en het deksel dat in evenredigheid der pot zeer klein is, sluit goed en schijnt digt bestreken te zijn. De grootste potten 
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zullen eene diameter van 3 palmen hebben terwijl de kleinste naauwelijks 1 a 1½ zullen reiken en de heuveltjes ook wel een 
verschil van bijna ééne el zullen opleveren, daar men er vindt, die schier 2 en anderen die meer dan vijf voeten hoog zijn. De
potten zijn van potaarde (welke ook hier gevonden wordt) gemaakt, en toonen aan dat zij de kunst van draaijen reeds tot eene 
aanmerkelijke hoogte gebragt hadden.
P.
[elders nog:] - De aandacht onzer vaderlandsche geleerden en oudheidkundigen wordt op deze ontdekking, die tot aanwinst voor 
hunne verzamelingen, of tot opheldring der geschiedenis, van nut kan zijn, ingeroepen.
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 is weer vermeld in het boek Mensen in de Peel.

4 mei 1837  NEDERLANDEN. - In het laatst uitgekomen nommer 
van het Nederlandsch Magazijn treft men een artikel aan over de onlangs opgedolven urnen in Noord-Braband. Hetzelve houdt 
hoofdzakelijk in dat men onlangs in onderscheidene onzer dagbladen, berigten vond wegens het opdelven van oudheden in de 
gemeente Deurne, provincie Noord-Braband, en thans bij de Redactie van boven gemeld magazijn eenige bijzonderheden nopens die 
opdelving zijn ingekomen, voornamelijk hierop nederkomende: Een Ritmeester bij het regiment huzaren n°. 6, bij eene vroegere 
gelegenheid, ontwaar geworden zijnde, dat eenige heuveltjes op de Kempensche heide, bij opdelving, bleken grafheuveltjes te 
zijn, en urnen of aschkruiken te bevatten, kwam op het denkbeeld, dat eenige dergelijke heuveltjes, welke op de heide nabij 
Deurne, zijn tegenwoordig kantonnement, aanwezig waren, tot dergelijke einden mogten gediend hebben en oudheden bevatteden. 
Met toestemming des burgemeesters aldaar, hebbende doen graven, vond men vijf urnen of asch-kruiken, welke bij opvolgende 
delvingen vermeerderden, en thans reeds het getal van vijftig te boven gaan. Jammer is het, dat de landlieden, hiervan gehoord
hebbende, ook van hunne zijde aan het graven gingen, in de hoop om schatten te vinden; de door hen opgedolvene urnen in 
stukken sloegen of beschadigden; groot was de teleurstelling dezer lieden, toen zij in dezelve niets dan asch en eenige half 
vergane kennelijke menschen-beenderen, als: schedels, ribben, dijbeenderen enz. vonden. Niet één penning of muntstuk is 
opgedolven; alleen een stukje metaal, hetwelk men meent voor een mondstuk van een blaasinstrument te moeten houden. De 
gevonden urnen zijn van verschillende grootte, doch alle van nagenoeg ééne gedaante, sommige van deksels voorzien. Het heide-
veld, waarin de urnen gevonden zijn, is omtrent vier bunders groot, de heuveltjes zijn vrij regelmatig, doch het geheel 
terrein schijnt tot begraafplaats gediend te hebben, dewijl men ook urnen buiten de heuveltjes en op eenigen afstand van 
dezelve heeft gevonden. De urnen zijn meestal met eene laag houtskool bedekt; immers zoodra men deze vindt, is men zeker nabij
eene urn te zijn. Sommige zitten zoo hoog, dat men boven in de asch de vezelworteltjes der gewone heide vindt; andere zijn 
dieper gevonden, doch op ongelijke diepte. De zelfstandigheid, waaruit deze potten of urnen zijn zamengesteld, is glad, 
gedegen, en van eene donker bruine kleur; geen verglaassel is op dezelve zigtbaar, noch eenig in- of opschrift. Indien dezelve
te Deurne vervaardigd zijn, alwaar thans nog twee pottebakkerijen gevonden worden, dan  moet men bekennen, dat deze kunst 
aldaar in 10 of 15 eeuwen geene vorderingen gemaakt heeft; wamt deze urnen zijn zuiverder en gladder bewerkt en met meer zorg 
behandeld dan thans geschiedt. De opgravingen worden op sommige plekken nog voortgezet, doch men vindt in de urnen, zoo als 
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gezegd is, niets dan asch en de bovengemelde menschenbeenderen.

3 juni 1837  HAARLEM, 30 Februarij 
Uit de gemeente Deurne (Noord-Braband) wordt een berigt medegedeeld wegens het ontdekken, in de nabijheid dier plaats, van een
kampleger of wel begraafplaats; zoo men denkt afkomstig van een ouden volksstam, die door de Romeinen uit de Ardennes 
verdreven, welligt daar ter plaatse, achter de moerasgronden der Peel, eene veilige wijkplaats zochten. De eerste ontdekking 
dier leger- of begraafplaats werd gedaan door officieren van het in den omtrek gekantonneerde regiment huzaren no. 6, en 
sedert worden de opdelvingen door particulieren, in hoop van schatten te vinden, voortgezet. Onder hetgeen tot dus ver 
gevonden is noemt men verscheidene urnen of potten van verschillende grootte, allen met asch van verbrande lichamen en kleine 
beentjes opgevuld; in sommige dier potten zijn, naar men meld, stukjes metaal en gedeelten van wapenen gevonden. De genoemde 
potten zijn bedekt door heuveltjes van verschillende hoogte, die, even als de potten waarschijnlijk naar het aanzien en den 
rang, welke de daar begravene bekleed heeft, in grootte en hoogte hebben toegenomen. De potten zijn van pot-aarde en goed 
gedraaid; de grootste hebben eene middellijn van 3, de kleinste van ruim 1 palm; sommige heuveltjes zijn bijna 2, andere meer 
dan 5 voeten hoog.

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  [8] 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.
[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]
[10] De urnen blijken niet uit de Romeinse tijd te dateren, maar van vele honderden jaren daarvoor.

7 juni 1839  BALLO den 2 Junij.
Men heeft alhier in den omtrek gevonden meer dan tweehonderd Romeinsche zilveren munten ter grootte van een dubbeltje en ter 
dikte van ongeveer een stuk van vijfentwintig centen, aan de eene zijde meestal voorzien van eene beeldtenis met het 
omschrift: diva faustina, Antoninus pius en dergelijke, en aan de andere zijde met eene of andere zinnebeeldige voorstelling 
met het omschrift: aeternitas, en dergelijke. Misschien kan eene naauwkeurige nasporing van deze munten, en de plaats waar zij
gevonden zijn, op de kennis van het verblijf der Romeinen in deze streken van veel invloed zijn, en het ware dus te wenschen, 
dat, vermits zulks nog steeds onbekend blijft, de bevoegde autoriteiten deswege een onderzoek begonnen, dat men zich voorstelt
gemakkelijk te moeten zijn, daar toch de verkoopers van die munten genoeg bekend zijn. 

18 juni 1839  Romeinsche Penningen.
Van den beginne af, nadat ik eenige zekerheid bekomen had, dat Romeinsche Munten in dezen omtrek gevonden waren, was ik 
voornemens, na daaromtrent meerdere inlichting te hebben ontvangen, hier over een berigt in de Drentsche Courant te doen 
plaatsen. 
De stukjes echter over dit onderwerp, in de Groninger Couranten van den 7 en 14 en in de Drentsche Courant van den 11 dezer 
maand, dringen mij, meer haastig, doch ook minder naauwkeurig dan mij lief is, het volgende mede te deelen:
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Reeds den 25 April j. l. werden, aan een' Zilversmid alhier, 160 van die muntjes verkocht, die mij daarvan op den 4 of 5 Mei 
kennis gaf, en welke ik van hem, ter leen ontving. Bij onderzoek bevond ik, dat ze allen uit de 2de eeuw onzer jaartelling 
waren, namelijk van Antoninus, Faustina, Aurelius, Verus en Lucilla. 
Zij zijn uitmuntend bewaard gebleven, zoo dat de beelden duidelijk zigtbaar zijn, en de om- en opschriften van de meesten 
letter voor letter gelezen kunnen worden. De voorzijden vertoonen de kopstukken van de genoemde Keizers en Vorstinnen; terwijl
de keerzijden Godinnen of andere zinnebeeldige figuren opleveren, toepasselijk op daadzaken van dien tijd en meest allen 
verschillende. 
Om van ieder een voorbeeld te geven dient, dat één mijner penningen tot omschrift heeft: op de voorzijde ANTONINVS AVG PIVS. 
P. P. Tr. P. COS. III, op de keerzijde: PROVIDENTIA. DEORVM. Een 2de, voorzijde: FAVSTINA. AVGUSTA; keerzijde: IVNO; een 3de, 
voorzijde: AVRELIVS CAESAR AVGVSTVS}, keerzijde: COS; II; een 4de, voorzijde: VERVS. AVG. ARMENIACUS; keerzijde: TR. P. III. 
IMP. H. COS. II op de extergue ARMIN; en een 5de, voorzijde: LVCILLAE. AVG. ANTONINI AVG. F.; keerzijde: CONCORDIA. 
De muntjes hebben alle de grootte van ons 10 cents stuk, maar zijn dikker en wegen ieder nagenoeg drie wigtjes. 
De naam des vinders, en de plaats, waar die alle ontdekt waren, wilde men vooreerst, zoo het scheen, niet bekend hebben en 
niet vóór den avond van den 8 dezer kwam zulks ter mijner kennis, waarop ik mij den volgenden dag, vergezeld van den heer 
Homan, Burgemeester van Rolde, en den eigenaar van het land, waar de munten gevonden werden, in genoemde gemeente onder Ballo 
gelegen, daar heen begaf, en het genoegen had, in mijn bijzijn, zes diergelijke stukjes te doen opgraven. 
De tot hiertoe opgedolvene (ongeveer 350 stuks en waarvan een 100tal in mijn bezit is) zijn gevonden op een plek van  ongeveer
2½ vierkante Ned. ellen. Het land is aan de westzijde hooge zandgrond, met heide begroeid, doch loopt allengskens lager af, 
tot aan het Andersche diepje. De plaats, waar de opgraving geschiedt, is hooiland, met slecht soort van gras bewassen, hetwelk
zich bevindt op eene gemengde grond van veen en zand (derrie), ter dikte van 40 à 42 Nederl. duimen, zoo het mij toeschijnt 
meer zand- dan veendeelen bevallende, en rustende op eene stijve, grijsachtig geele zandbank. 
De opgegravene stukjes lagen verstrooid, ruim een voet diep in deze derrie, aan welke specie ik het toeschrijve, dat dezelve 
zoo fraai bewaard zijn gebleven, althans een der 6, welke ik zelf mede opgroef, was doorgezakt tot op of aan de vaste 
zandbank, en dit was zoodanig verteerd, dat ik naauwlijks een vrouwen-kop (zoo het scheen van Faustina) op dezelve konde 
onderscheiden. 
De aard van dit blad laat niet toe thans wijdloopiger te zijn, terwijl ook de vermelding van de wijze van ontdekking van deze 
en onderscheidene oudheden in deze streek, van overleveringen, van het vinden van oude Groninger en Spaansche munten in de 
nabijheid, enz., nu minder te pas komt. -- Alleenlijk wilde ik nog gaarne aanmerken, dat dus niet het berigt in de Groninger 
Courant van den 7 dezer de prikkel was, welke onderscheidene mijner stadgenooten tot nader onderzoek opwekte, daar men vroeger
reeds ijveriger daarmede bezig was, dan de steller schijnt te veronderstellen. 
Assen, den 14 Junij 1839.     G. W. VAN DER FELTZ.

29 juni 1839  M. G. W. van der Feltz, de Assen, a publié, dans le Drentsche Courant, 
la notice suivante sur les médailles romaines, trouvées dernièrement aux environs de Ballo: MEDAILLES ROMAINES. 

1 januari 1840  Indien ook gij, Mijne Heeren, die onder uwe uitspanningen het edele jagtvermaak 
niet vergeet, genegen zijt, of U opgewekt gevoeld, om ook dergelijke overblijfselen van den grijzen voortijd aan het licht te 
brengen, zoo is daartoe niets anders noodig, als te letten, of uw oog op de vlakke heide geene heuveltjes vindt, die ongeveer 
één half el hoog, en twee tot twee en een half of drie voet in doorsnede zijn. Wanneer gij op dergelijke heuveltjes stoot, is 
het bijna zeker, dat er urnen verscholen zijn. De begraafplaats te Deurne en die te Baarle-Nassau althans zijn door jagers op 
de jagt ontdekt, die tevens verzekeren, dat zij vroeger meer dergelijke tumuli, doch zonder er acht op te slaan, in Noord-
Brabands heide ontmoet hebben.
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14 maart 1840  MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIJDEN. 
[...] Van den heer S. H. van der Noordaa, te Dordrecht, twee tufsteenen vijzels met stampers, in den omtrek van Deurne in 
Noord-Braband opgedolven; zijnde deze de eenige voorwerpen van die soort welke het Museum bezit, en die, voor zoo verre ons 
bekend is, elders nog niet zijn voorgekomen. De nabijheid van de uitgebreide begraafakkers aldaar, in de heide voor een paar 
jaren ontdekt, geven veel waarschijnlijkheid aan het vermoeden dat èn die vijzels, èn de urnen die in zoo grooten getale in 
dien omtrek voorkomen, tot denzelfden volksstam behooren, en leveren alsdan eene allerbelangrijkste bijdrage tot de kennis van
het huiselijk leven der oude Germaansche volken, van wier huisraad, behalve in het noordelijk Europa, betrekkelijk zoo weinig 
meer is overgebleven. [...]

12 mei 1840  [brief aan de burgemeester van Deurne] 
Burgemeester van Deurne Liessel Helmond, den 12 Mei 1840
De Heer Gouverneur dezer provincie (waarschijnlijk door het bestuur van het genoodschap ter bevordering van wetenschappen en 
kunsten in Noord Braband daartoe aangezocht) heeft mij een groot aantal vraagpunten ter beantwoording opgegeven betrekkelijk 
oudheden in mijn District.
deze vragen, voor zoover zij de gemeente Deurne Liessel betreffen zijn de navolgende:
volgens een medegedeeld berigt zoude een landbouwer van de Mortel genaamd, een romeinsch zwaard en een goude schild bezitten, 
welke in den peel zoude zijn uitgegraven.
1°. Is dit werkelijk zoo? en in dat geval, wanneer en waar ter plaatse heeft men dat zwaard en schild gevonden?
2°. Zoude er gelegenheid zijn om hetzelve voor de verzameling van oud en zeldzaamheden van het provinciaal genoodschap van 
kunsten en watenschappen aantekoopen?
3°. Zoo ja, tot welken prijs?
4°. Wanneer de eigenaar tot verkoop niet mogt kunnen besluiten, zoude hij dan die voorwerpen tegen bewijs ter beoordeeling en 
afteekening willen overmaken?
5°. Is er gelegenheid om nog eenige der aldaar onlangs gevonden lijkurnen of andere aldaar opgegraven merkwaardigheden te 
koopen?
6°. Hoe is de benaming der plaats waar die urnen opgegraven zijn?
Een eenigzins spoedig antwoord op deze vragen zal mij aangenaam zijn
D Distr.

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
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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 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 
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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.

25 februari 1841  M. de Ruuck, à Arnhem, d'une grande tète de femme en terre cuite, 
trouvée à l'endroit dit de Plak à Bommel et quelques monnaies trouvées à Ubbergen et à Nymègue, rangés dans la section des 
antiquités romaines; 
M. le général major Rottiers, à qui le Musée doit déjà tant d'antiquités grecques, d'une figurine en bronze représentant une 
déité trouvée aux environs d'Aix-la-Chapelle et classée parmi les antiquités de la Germanie et du Nord;
M. P.O P. Guyot à Nymègue d'une collection très-remarquable de bronzes et d'autres objets trouvés près de Deurne dans le 
Brabant-Septentrional et qui pour la plupart avaient été rassemblés par M. le capitaine baron Van Vorst qui les a remis à M. 
Guyot. Cette importante acquisition jointe aux urnes et autres objets dont il a été rendu compte en 1838 et en 1839, met le 
Musée en possession des principaux et des plus rares résultats de la fouille près de Deurne. Toutes ces découvertes éparses, 
réunies maintenant, forment un ensemble qui pourra jeter un grand jour sur la connaissance des anciens peuples qui ont habité 
jadis notre pays. La plupart de ces objets sont décrits par M. le conservateur Janssen dans le Kunst en Letterbode de 1838, 
pages 370-—395.
Finalement, M. J. Ackersdyk professeur de l'Université d'Utrecht a fait présent de deux bâtons runiques au Musée qui d'abord 
ne les avait obtenus qu'à titre de dépôt. 

8 maart 1841  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 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 
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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 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 
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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 stukhe 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.

1 januari 1841  uit: BERIGT WEGENS EENE METëOORSTEEN OF AëROLIETH, DEN 12 JUNIJ 1840 TE UDEN, UIT DE LUCHT GEVALLEN. Dit 
artikel in GESCHIEDKUNDIG MENGELWERK OVER DE PROVINCIE NOORD-BRABAND, TWEEDE DEEL.
Dit artikel bevat niet veel nieuws vergeleken met het eerst vermelde in 1840.
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29 juni 1840  Provinciaal Bestuur RANB 17 inv. nr. 12419 
n° 1
Missive van 17 april ll n° 8. / Antwoord op de missive van
afdeeling kunsten en wetenschappen / 17 april ll no 8.

Helmond den 29 Juny 1840.

[Aan den gouverneur]
Bij de aangehaalde missive/missieve heeft UWEG mij eenige vraagpunten betrekkelijk oude monumenten die zich in sommige 
gemeentens van mijn district/District zouden bevinden, ter beantwoording opgegeven. Eenige dezer vraagpunten zoude ik dadelijk
hebben kunnen beantwoorden, [doch] tot het bekomen van inlichtingen heb ik de gelegenheid mijner rondreize waar genomen, als 
wanneer de leden van den raad vergaderd zijnde, ik vermeende beter te kunnen geinformeerd worden. Ik zal de volg orde in acht 
nemen, zoo als zij in uwe missieve voorkomt.
[...]

Gemeente Deurne Liessel.
Naar het berigt Ik heb het berigt dat een landbouwer te Deurne Liessel in het bezit zoude zijn van een oud romeinsch zwaard en
een goud schild welk in den peel zoude zijn uitgegraven, zeer betwijfeld, wijl ik er nooit iets van vernomen had. ook is mij 
bij onderzoek verzekerd gebleken dat er niemand iets van weet. waarschijnlijk heeft men dit verward met ?? het geen 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 zoo als de kapiteins der infanterie voor ? nog niet zeer lang geleden op de borst droegen. 
de Heer van Keverberg, destijds sousprefet te Cleef, had dit stuk mede naar Parijs genomen en na zijne terugkomst, volgens 
zeggen van den Burgemeester veel geld voor geboden, doch men was het over den prijs niet eens kunnen worden. -
Er zijn te Deurne geene lijkurnen meer verkrijgbaar. de Heer burgemeester zoude door trachten er door graving er nog te 
krijgen, welke hij alsdan, indien dit gelukken mogt gaarne zoude afstaan. -

De Districts Commissaris     / DD.
Wesselman.

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.

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.

#20160923  24   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

705

710

715

720

725

730

735

740

745

Onbekende auteur, 31-03-13
1807 i.p.v. het vaak gehanteerde 1804!

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

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.
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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.

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
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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.

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.

1 januari 1841  VERHANDELING over de in Noord-Braband ontdekte Germaansche Begraafplaatsen. 
[262] "De Grafheuvel en de daarin gevondene merkwaardigheden mogen in den eersten opslag, het voorkomen van weinige beteekenis hebben, dit 
vooroordeel zal weldra afgelegd worden, wanneer men tot zijne verbazing ontdekt, dat zulk een op zich weinig beduidend toeval zoo veel stof 
aanbiedt, om de Schriften der ouden te verstaan, en over de oudste geschiedenis en volksgebruiken zulk een licht verspreidt."
Westendorp.

Noord-Braband is rijk in overblijfsels van den voortijd, en bezit vooral nog zeer veel in hare volksbegrippen, volksgebruiken 
en volksoverleveringen, dat voor den oudheidkundige onschatbaar is, en hem tot eene meer grondige kennis kan doen komen van 
het volk, 't welk de oorlogende Romeinen het eerst leerden kennen en in ruwe trekken afmaalden.
In de voorgaande afleveringen van het Mengelwerk hebben wij reeds eenige berigten deswege medegedeeld, en de bijval, welke 
dezelve bij vele lezers gevonden [263] hebben, moedigt mij aan, om onze overige navorschingen
1°. omtrent de goden en dezelver tempels,
2°.    "    de gewijde bosschen,
3°.    "    de heilige boomen,
4°.    "    de heilige bronnen,
5°.    "    de heidensche begraafplaatsen
van tijd tot tijd mede te deelen.
Wij kiezen thans de heidensche begraafplaatsen ter beschouwing, die ontdekt zijn:
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1°. te Orten bij 's Hertogenbosch,
2°.  " Alphen in de baronie van Breda,
3°.  " Mun onder Oss,
4°.  " Deurne bij Helmond,
5°.  " Gemonde bij St. Michiels-Gestel,
6°.  " Genderen (land van Heusden),
7°.  " Engelen     "   "     "
8°.  " Tilburg,
9°.  " Haren bij Megen.
Deze opgaven zullen wij doen vergezeld gaan van die bijzonderheden, welke onze vaderen voornamelijk den kennen bij het 
plegtige tijdstips des verscheidens, en of uit middeleeuwsche oorkonden, of uit de taal, of uit den mond des volks 
bijeengebragt zijn. De uitvoerigheid dezer verhandeling zal, hopen wij, om de verscheidenheid en nieuwheid van vele onzer 
opmerkingen, bij den lezer gereedelijk verschooning vinden.

[273] BEGRAAFPLAATS TE DEURNE. 
De begraafplaats uit den heidenschen voortijd, welke in 1837, in de heide 20 minuten van Deurne, ontdekt werd, en waaruit wel 
100 urnen gegraven zijn, heeft veel gerucht gemaakt. In het voorjaar van 1840 heb ik mij derwaarts begeven, om met eigene 
oogen dit kerkhof op te nemen, en na gedaan onderzoek bevonden, dat de berigten, door Dr. Jansen in den Konst- en Letterbode 
(a) geplaatst, allernaauwkeurigst zijn, weshalve wij het zakelijke berigt met de woorden van dezen oudheidkundige zullen 
overnemen.
De heer F. baron van Voorst tot Voorst, ritmeester bij het regement Huzaren N. 6. te Someren gecantonneerd, vond al jagende in
de omstreken van onderscheidene dorpen, zoo ook te Deurne, in de hoogste punten der heide, [274] regelmatige verhevenheden, 
die hij veronderstelde, dat in vroegere tijden een doel gehad moeten hebben. "Ik dacht", zoo schrijft zijn Hoog wel geboren, 
wiens woorden wij verder laten volgen, "ik dacht, na den jagdttijd wil ik weten, wat daar in zit; sprak er met den 
Burgemeester over, die bereidwillig de vergunning tot het opgraven gaf. Met een dertigtal liefhebbers der kompagnie, waarbij 
ik sta, aan het werk gegaan, vonden wij in een paar uren tijds vier urnen, van verschillende gedaanten en grootte, waarvan er 
drie gebarsten waren, en die met het opheffen uit een vielen. Alle waren, als ook de nadere gevondene, met verbrande 
menschenbeenderen tot op de helft gevuld. Het aanvulsel is eene compacte zwarte aarde, misschien vroeger asch en houtskool... 
Wanneer men bij het graven houtskool ontdekte, wan was de urne niet ver af te vinden."
"Zelden vond men menschenbeenderen zonder urnen. Van de menschenbeenderen zijn stukken van schedels, ribben en vooral de ronde
hoofden der dij- en opperarmbeenderen nog duidelijk te onderkennen... Ik beschouw dezelve uit de hand gemaakt, ten minste niet
zoo als thans gedraaid en slecht gebakken, dat bij het doorbreken der scherven op de kanten te zien is. De kleur is bij eenige
als chocolade, bij andere graauwachtig. Twee waren ligt rood en eene scheen ruw verglaasd. daags na mijn begin waren eenige 
boeren en burgers ook begonnen, om een door den Ritmeester aangeduiden schat te zoeken, en weldra twee honderd boeren bezig, 
om alles zonder orde of overleg ten onderste boven te keeren. Goede raad kon niet baten. Naderhand werd dit door eenigen 
begrepen. De aarde heeft een en half spit die vast en bruinheid... welke zij elders bezit. Dieper [275] spittende bespeurt men
weldra dat de grond vroeger (niet?) geroerd is geweest."
"De urnen, die in geel zand zitten, zijn gaver, witter en helderder van kleur, dan die in den grond, welke op teelaarde 
gelijkt. Die, welke in den vlakken grond worden aangetroffen, zitten zelfs minder dan een voet diep; in de heuvels 2½ tot 3 
voet; de eene urne boven de andere; bij grootere ook wel kleinere, of daarin verborgen, als de kraamvrouw met haar kind. – Ik 
had de grootste heuvels onderzocht (a), in de veronderstelling, dat dit de graven der voornaamste personen zouden zijn. 
Wanneer dit niet meer dan een gewoon kerkhof van dien tijd is geweest, dan kunnen dit familie-graven geweest zijn, hetwelk men
geneigd is te gelooven, wanneer men de urnen met eenige tusschenruimte boven elkander zag geplaatst; waardoor die bergjes 
achtereenvolgens die hoogte verkregen, welke door verloop van tijd veel van derzelver hoogte, door regen, droogte en wind 
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moeten hebben verloren. - Op eenige urnen is verbrand metaal gevonden; al zeer gering (echter) in vergelijking van de 
uitgestrektheid opgeworpen grond, die thans eene woestijn gelijkt... Deze begraafplaats wordt door een voetpad op Asten 
doorsneden, liggende op 20 minuten afstands van Deurne; zij zal op het oog geschat, 150 passen breed, en 500 land zijn... Er 
zullen ruim een honderdtal urnen gevonden zijn van verschillende gedaante en grootte, waarvan een 2/3 gedeelte beschadigd was,
van de grootte eens theekops af tot 100 pd. zwaar. Zij worden van f1 tot f4 verkocht... Ik moet nog bijbrengen, dat niet [276]
geheel ver van de begraafplaats eene lange breede sloot bestaat, waarvan het doel niet is te begrijpen, die noch tot vervoer 
(tenzij aanvoer van drinkwater). noch tot omsluiting, noch grensscheiding kan hebben gediend."
Tot zoo ver deelt Dr. Jansen bovenstaande merkwaardige berigten mede met de woorden van den baron van Voorst zelven, getrokken
uit eenen brief gedagteekend: Someren 25 Maart 1837, die er tot lof van den geëerden ontdekker bijvoegt: "Ziet men uit dit 
belangrijk berigt, dat de heer van Voorst de eerste was, die de ontdekking maakte: men zal hem tevens den lof niet kunnen 
weigeren, dat hij daarbij oordeelkundiger en naauwkeuriger is te werk gegaan, dan men van iemand, die deze soort van nasporing
niet tot zijne bijzondere studie maakte, had mogen verwachten; men zal hem erkentelijk zijn, dat hij gelet heeft op 
bijzonderheden, die bij eene wetenschappelijke beoordeeling niet gemist kunnen worden."
Toen ik te Deurne was, werd mij verhaald, dat reeds vóór dertig jaren een schaapsherder eene urne met menschen-beenderen 
gevonden had, doch dat hij die als overblijfsels van eenen manslag beschouwd en, om met de politie in geene aanraking te 
komen, de zaak stil gehouden en de beenderen met de potscherven weder in den grond gestopt had.
Beschouwen wij thans de voorwerpen, welke in deze Germaansche begraafplaats ontdekt zijn. Dezelve zijn van drieërlei aard, 
als:
1°. Een honderdtal urnen.
2°. Eenige metalen versierselen.
3°. Een drietal verdachte voorwerpen.

[277]  I.  LIJKURNEN. 
In het Rijks Museum van oudheden te Leiden worden bewaard:
1°. Een gebarsten pot van donker bruine aarde, met verbrande beenderen. Hoog 0,16 el. (zijnde N°, 66a der verzameling van 
oudheden.)
2°. Potje van bruine aarde, met aschachtige aarde. Hoog 0,095 el (N°. C. 74). Dit potje werd gevonden in een
3°. Pot van donkerbruine aarde, zijnde tamelijk fijn bewerkt, doch aan den rand geschonden, met verbrande beenderen. Hoog 
0,195 el. (N°. 81.)
4°. Pot van donkerbruine aarde, aan den rand beschadigd, met verbrande beenderen. Hoog 0,25 el. (N°. 74a). In denzelven bevond
zich een
5°. Potje van graauwe aarde, tamelijk fijne stof en ruwe bewerking, doch aan ééne zijde geschonden. Hoog 0,04 el. (N°. C. 
164.)
6°. Pot van donkerbruine aarde; vorm als Fig. 3 der bijgaande plaat, met verbrande menschen beenderen en asch. Hoog 0,24 el. 
(N°. 82.)
7°. Pot van bruine aarde; doch van boven geschonden. Hoog 0,16 el. (N°.91.)
8°. Pot van ligtbruine aarde, met één oortje voorzien, en met verbrande beenderen en asch, boven welke eenige fragmenten ruw 
aardewerk lagen, die oorspronkelijk tot een' schotel van 18 duim middellijn kunnen behoord hebben. Hoog 0,2 el. (N°. 93.)
9°. Pot van donkerbruine aarde, aan ééne zijde zeer beschadigd, met verbrande beenderen. Hoog 0,245 el. (N°. 98.) [278] 
10°. Pot van donkerbruine aarde, met verbrande menschen-beenderen. Hoog 0,205 el. (N°. C. 99.)
11°. Pot van bruine aarde, met verbrande beenderen. Hoog 0,15 el. (N°. 101.)
12°. Pot van donkerbruine aarde, doch boven ter helft geschonden, met verbrande beenderen. Hoog 0,27 el. (N°. C. 109.)
13°. Pot van bruine aarde, waarvan de rand en ooren weggebroken zijn, met vijf ruw ingekrabde lijnen boven den buik, met 
verbrande beenderen. Hoog 0,16 el. (N°. 119.)
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De omschrijving dezer 13 lijkurnen is overgenomen uit Dr. Jansen, de Germaansche en noordsche monumenten van het Museum te 
Leijden (Leijden 1840), met opgave der Nummers, waaronder zij in de verzameling voorkomen.
Nog hebben wij het genoegen van twee urnen te gewagen, die door den baron van den Bogaerde van ter Brugge aan het Provinciaal 
Genootschap te 's Hertogenbosch geschonken zijn, en op de Boekerij van dat Genootschap bewaard worden.
1°. Pot van donkerbruine aarde, in den rand eenigzins beschadigd. Hoog 0,16 el. (Zie Fig. 2.) In deze urne werd gevonden een
2°. Potje mede van donkerbruine aarde, hetwelk veel geleden heeft. Hoog 0,073 el. (Zie Fig. 4.)
Laat ons thans de geleerde aanmerkingen van den heer Jansen overnemen, zoo als die in den Letterbode voorkomen.
"De bestemming der urnen", zegt hij "is aan geene bedenking onderworpen; zij waren geheel of ten deele met verbrande menschen-
beenderen gevuld, boven welke [279] met houtskolen en asch gemengde aarde; het waren dus dooden-urnen, die 't laatste 
overschot der verbrande lijken bevatteden. Minder bepaald is de bestemming der kleine potjes, die soms, boven op, soms binnen 
in en soms naast de urnen gevonden worden. Als zeker zal men slechts die voor kinder-urnen houden mogen, bij welks de 
beendertjes zulks uitwijzen. De ons bekend gewordenen hebben het niet bewezen. Deze "(zijnde vijf stuks door den Heer Jansen 
onderzocht)  "bevatteden eene geele, soms graauw, van asch gemengde aarde, terwijl slechts één en schelfertje been in zich 
hield. De jongste oudheidkundige ontdekkingen, bij soortgelijke elders ontdekte potjes, hebben aangetoond, dat sommige gediend
hebben, om iets tot nut of sieraad des levens in te leggen. Tegen het veelal omhelsd gevoelen, dat zij steeds de asch der 
kraamkinderen zouden bevatten, strijdt onder andere ook het zeer groot getal van deze, zoo wel te Deurne als elders gevondene 
bij-potjes."
"Dat de urnen en potjes zeer onderscheiden zjn in grootte, gedaante en uitwenig vertoon, is opgemerkt, en ook aan ons 
gebleken. De hoogte en wijdte staan niet in evenredige verhouding, maar alle hebben eene wijde opening, die geschikt is tot 
het inleggen van voorwerpen, en gelijken eene gewone tobbe, terwijl geene enkele kruikvormig is. Zeldzaam schijnen die, thans 
op het Museum alhier aanwezig, was er slechts eene, gedekt met brokstukken eener groote schaal of tobbe, noch opzettelijk tot 
bedekking vervaardigd, noch ook op de urne sluitende. Volgens afbeeldingen is er echter eene ontdekt, waarvan het deksel 
binnen de urne beter sloot, en eene waarbij het over den rand uitstak. Ook [280] hebben slechts weinige één of twee oortjes en
nog zeldzamer schijnen die te zijn voorgekomen, die eenige versieringen hadden, eene versiering echter, die naauwelijks dien 
naam mag verdienen. Bij eene in ons Museum aanwezige bestaat zij in vijf lijnen, die onevenredig onder elkander rondom den 
rand der urne loopen, en er met een puntig werktuig zijn ingeschrabt, toen de aarde nog week was. Volgens afbeeldingen is er 
echter ook eene ontdekt bij welke die lijnen regtstandig naast elkander en eene andere, bij welke zij kruislings van malkander
om de urne liepen. De kleur der bij onze geziene, is eene gemengde bruine, nu meer in graauw dan in geel of rood spelende, na 
gelang van de aarde, waaruit zij gevormd zijn, en den graad der warmte tot bakking aangewend. Sommige zijn uitwendig tamelijk 
glad gestreken of gewreven, doch aan geene heb ik sporen van glasuur of verw kunnen ontdekken. Het meest opmerkenswaardig 
schijnt de ruwe bewerking. De stof is weinig bereid en gezuiverd; de vorming waarschijnlijk uit de hand, niet op eene schijf 
geschied; dit althans blijkt duidelijk bij de kleine potjes en de brokstukken van het bovengenoemde deksel. De groote 
broosheid, die men bij sommige der geschondene potten bespeurt, doet met regt vermoeden, dat zij weinig gebakken, welligt 
slechts bij het vuur gedroogd zijn; aan welke broosheid het mede is toe te schrijven, dat zoo weinige ongeschonden aan het 
licht gekomen zijn. Wanneer men dit ruwe en zoo geringe kunstvordering aantoonende karakter van het aardewerk overweegt, kan 
men niet gelooven, dat dit van hetzelfde volk afkomstig zoude zijn, hetwelk de keurig bewerkte metalen (waarvan straks) 
vervaardigd heeft. Bij het aardewerk aan Romeinschen [281] arbeid te denken, verbiedt ons eene opzettelijke vergelijking met 
soortgelijke voorwerpen van Romeinsche afkomst. Het Romeinsche aardewerk, ook het eenvoudigste, ook het in de armste graven 
ontdekte, vertoonde ons steeds die fiksche bewerking, die evenredige, door geoefende schijfdraaijingen ontstane vormen, die 
vaste bakking, die bestemde kleuren en juiste versieringen, welke wij bij het onze missen."

II.  METALEN VERSIERSELEN. 
In het Rijks-Museum te Leiden worden bewaard:
1°. Beiteltje van koper, met kopergroen bezet. Lang 0,087 el. (N°. 21a.)
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2°. Beiteltje van koper, met kopergroen bezet. Lang 0,062 el. (N°. 21b.) Zie Fig. 5.
3°. Beiteltje van koper, met kopergroen bezet; doch de waaijer zeer beschadigd. Lang 0,067 el. (N°. B. 21c.)
Dr. Jansen geeft in bedenking, of deze beitels geene pottebakkers gereedschappen geweest zijn. Zoo dit waar is, moeten de 
urnen op de begraafplaatsen zelve gevormd en gebakken zijn, hetwelk niet onmogelijk is. Ik stel mij intusschen de zaak zoo 
voor, dat destijds een pottebakker zal belast geweest zijn met het maken der urnen, even als thans een kistemaker, of de eene 
of andere godsdienstige of weldadige inrigting met het maken der lijkkisten, zoodat de pottevormer even zoo min zijne beitels,
als thans een kistemaker zijne gereedschappen met de kist zal hebben afgeleverd. Daar de kennis, die wij van Germaansche 
begraafplaatsen hebben, nog zoo jong en weinig ontwikkeld is, komt het mij voor, dat de tijd nog niet gekomen is, om het doel 
en het ge- [282] bruik aan te wijzen der bij lijk-urnen gevonden wordende werktuigen. Beschrijven wij liever naauwkeurig en 
geven wij juiste afbeeldingen van het gevondene, waardoor de oudheidkundige na ons genoegzamen voorraad verkrijgen zal, om 
door vergelijking van vele gelijkvormige voorwerpen, een juister denkbeeld te geven van het doel en gebruik, als dit bij de 
kindschheid der Noordsche Archeologie doenlijk is. Het spreekt echter van zelve, dat men verpligt is, om de voorwerpen 
voorloopig eene benaming te gevn, wil men van dezelve spreken; doch dit geschiede voorwaardelijk, tot dat die ons nader bekend
zullen zijn geworden; uit dien hoofde billijken wij de benamingen, die de geleerde Jansen aan de te Deurne gevondene 
voorwerpen geeft, en nemen wij die gaarne over.
4°. Lans-spits van koper, met kopergroen bezte, aan het beneden einde van twee gaatjes voorzien, om aan eene schaft bevestigd 
te worden. Lang 0,115 el. (N°. 36.)
5°. Lans-spits van ijzer, van twee gaatjes voorzien. Lang 0,23 el. (N°. 38.)
6°. Twee fragmenten van eenen mantelhaak naar het schijnt, van koper en met kopergroen bezet. (N°. 53a.)
7°. Schijf van spiraalsgewijs gewonden koperdraad, met kopergroen bezet; (fragment van eenen mantelhaak). (N°. 53b.)
8°. Twee fragmenten eener koperen haarnaald, met kopergroen bezet (N°. 53 c.)
9°. Fragment van een' spiraalsgewijs gewonden ring naar het schijnt, van koper en met kopergroen bezet. Middelbare dikte 0,006
el. (N°. 56 a.)
10°. Fragment van een' ronden armring (?) van koper, met kopergroen bezet. Dik 0,036 el. (N°. B. 56b.) 
[283]
11°. Fragment van een' armring (?) van koper, met kopergroen bezet. Dik 0,006 el. (N°. 56c.)
12°. Bladvormig werktuig van gegoten koper, met kopergroen bezet, voorzien van eene gesplitste punt en drie kunstige gaatjes 
en aan de zijden scherp (zie fig. 6). Dr. Jansen gist, dat het misschien eene vorm is tot het bewerken van potten. Lang 0,017 
el (N°. 209*.)
13°. Twee fragmenten koper, met kopergroen bezet, doch door verbranding misvormd; dezelve schijnen het mondstuk eener trompet 
te hebben uitgemaakt. Oorspronkelijke middellijn van het geheel 0,045 el. (N°. 209a.)
Behalve deze metalen versierselen is in het Museum te Leiden nog een
14°. Plat ringetje van graauwachtig roode aarde en fijne bewerking; hetzelve heeft waarschijnlijk als hals- of oorring aan 
een' anderen ring gehangen. Middellijn 0,013 el; dikte 0,005 el. (N°. B. 58a*.)
Wij hebben de opgave dezer veertien versierselen, welke in lijkheuvelen te Deurne gevonden zijn, gedaan met de woorden van Dr.
Jansen (Germ. en noordsche monum. van het Museum te Leijden).
De meeste dezer voorwerpen had zijn Ed. zeer geleerde reeds in den Letterbode (1838. I. 390) doen kennen, alwaar nog van vier 
metalen versierselen gemeld wordt. Na deze opgave zegt Jansen:
"Voor zoo verre wij weten, is het opgenoemde al het metaal, dat uit het groote aantal heuvelen is aan het licht gebragt, en 
wekte deze zeldzaamheid met regt de bevreemding van den heer van Voorst; zoo verdient het tevens opmerking, dat er geene 
voorwerpen van edeler metaal, van goud of zilver, en waarschijnlijk ook [284] niet eens van ijzer (a) ontdekt zijn. De 
bewerking dezer voorwerpen is zeer zorgvuldig en naauwkeurig; zij zijn deels gegoten, deels geslagen en getrokken, en, 
ofschoon van beeldwerk ontbloot, verraden zij eenen zeer gevorderden trap van kunstoefening, en wijzen op een volk, dat op 
eene aanzienlijke hoogte van beschaving moet hebben gestaan. Neemt men den vorm en de beteekenis in aanmerking, vergelijkt men
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dezelve met gelijksoortige voorwerpen van stellig Romeinschen oorsprong, zoo ontwaart men de meest in het oog loopende 
overeenkomst, eene overeenkomst die ons althans zoo groot is voorgekomen, dat, zoo wij dezelve tusschen Romeinsche voorwerpen 
hadden gevonden, er geene enkele twijfeling zoude overblijven, dat zij uit eene Romeinsche fabriek afkomstig waren."
Dat deze vordering in beschaving – welke Dr. Jansen uit de gevondene voorwerpen afleidt, bij de in- en ombewoners van Deurne 
tijdens het heidendom reeds bestaan te hebben – werkelijk aldaar bestond, toen de H. Willebrord benevens den H. Lambertus de 
inwoners van Peelland, tot het christendom bekeerde, zal ten klaarste blijken uit onze verhandeling: De H. Willebrord en de 
H. Lambertus in Noord-Braband, uit charters en gelijktijdige oorkonden opgemaakt, welke wij in eene volgende aflevering van 
dit Mengelwerk zullen mededeelen.

III.  VERDACHTE VOORWERPEN. 
De baatzucht of minachting, voor al wat den kortzigtigen mensch vreemd is, den oudheidkundige steeds tracht te verschalken, 
heeft men te meermalen, tot mer- [285] kelijk nadeel der Archeologie, ondervonden, dan dat men te Deurne ook dergelijke 
kunstenarijen niet zou hebben trachten aan te wenden. Toen ik mij in persoon te Deurne met nasporingen bezig hield, stond ik 
aan dezelfde bedriegerij bloot. Men bood mij een ijzeren beeldje te koop aan, dat alle blijken droeg, van vroeger tot een heft
van een mes te hebben gediend. Op mijne vragen kreeg ik zulke ontwijkende antwoorden, en de verkooper werd zo zeer 
gedecontinanceerd, dat ik hem afwees met eene houding, die hem duidelijk deed gevoelen, dat ik hem voor eenen lagen en 
baatzuchtigen bedrieger hield.
In den Letterbode spreekt de heer van Voorst:
1°. van een metalen beeldje, met platte vierkante hoofddekking, zijnde een span lang, en gekleed als b. v. Erasmus te 
Rotterdam, met gevouwen handen, waarin duidelijk een rozenkrans te onderkennen is. "Zoo dit beeldje werkelijk opgegraven is", 
schrijft de heer van Voorst, "dan is 't denkelijk van lateren datum."
2°. Van eenen sabel of kling. "Maar zoo deze, zegt Dr. Jansen, ook al te Deurne mogt opgedolven zijn, gelijk men den heer van 
Voorst, volgens aan mij gerigte missive, had verzekerd, behoort zij echter geenszins tot de grafheuvelen; daar zij ons bij 
onderzoek gebleken is van zoo jeugdigen tijd te zijn, dat zij niet eens aan de middeleeuwen reikt. Derzelver beeldwerk en 
verduisterd opschrift geeft de overtuiging, dat zij den tijd van Lodewijk XIV niet kan te boven gaan. Klingen uit de vorige 
eeuw, nog geene honderd jaren oud, en uit Amsterdamsche fabrieken, hebben met deze Deurnesche de treffendste overeenkomst."
[286]
3°. Van eenen ijzeren bout of hamer. "Deszelfs bezitter, de heer P. Guyot te Nijmegen, zegt Dr. Jansen, berigtte mij, dat hij 
het niet der moeite waard geacht had, deze ter bezigtiging over te zenden, aangezien hij te kennelijke blijken droeg van een' 
gewone grendel uit zeer jeugdigen tijd te zijn."
Wij eindigen deze berigten wegens de Germaansche begraafplaats te Deurne, met den wensch, dat de bezitters van daar 
opgegravene oudheden mogten worden opgewekt, om dezelve, tegen behoorlijke schadeloosstelling, af te staan aan het Provinciaal
Noord-Brabandsch Genootschap te 's Hertogenbosch.

31 december 1865  Als aanvulling vinden we nog enkele elders niet genoemde details 
in het boek Noord-Brabants Oudheden (facsimile van 2012):
Met een dertigtal liefhebbers zijner compagnie toog hij naar de heide te Deurne en had weldra de overtuiging, dat die 
verhevenheden lijkheuvelen waren. Deze zijn ongelijk van hoogte, daar eenige slechts 60 duim, en andere 7,60 el hoog waren op 
eenen grooteren of kleineren omtrek naar gelang der hoogte. Er zullen een honderdtal urnen gevonden zijn, van de groote eens 
theekops tot 100 pd. zwaar. […]
In het voorjaar van 1840 ben ik met wijlen Dr. Niermeijer, later professor te Leiden, deze heide wezen bezoeken en vond de 
heuvels nog zóó als toen men ophield met dit schatgraven! [...]
In het Rijks-Museum te Leiden worden dertien urnen en bijpotjes, bij Jhr. Mr. H. de Grez te 's Hertogenbosch, vier urnen en 
bijpotjes (1) en in het kabinet van het Noord-Brabantsch Genootschap twee urnen en een bijpotje bewaard.
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(1) Onder het afdrukken van dit berigt verpligtte mij de heer de Grez met die goed bewaarde urnen aan ons kabinet ten geschenke aan te 
bieden.

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  Bij de afdeeling der Germaansche en Noordsche oudheden, 
van den Generaal Majoor Rottiers, aan wiens ijver en zorg het Museum het bezit van zoo vele Grieksche kunststukken te danken 
heeft, een bronzen Goden-beeldtje, in den omtrek van Aken gevonden. 
Van den heer P. O. P. Guyot, te Nijmegen, eene allerbelangrijkste verzameling van bronzen en andere voorwerpen bij Deurne, in 
de provincie Noord-Braband, opgedoken, en die voor het grootste gedeelte door den heer Ritmeester Baron van Voorst 
bijeengebragt, en aan den heer Guyot afgestaan waren. Door deze aanzienlijke aanwinst, vereenigd met de urnen en andere 
voorwerpen, waarvan wij in onze vorige berigten (Staats-Courant 1838 en 1839) gewaagden, is het Museum thans in het bezit 
gesteld van de voornaamste en zeldzaamste stukken, die bij de ontdekkiug te Deurne gedaan, voorden dag zijn gekomen, en die, 
langs verschillende wegen, eindelijk wederom bij elkander gebragt, een geheel vormen, dat tot de kennis van een der oude 
volksstammen, die vroeger ons land bewoonden, eene zoo onverwachte als aanzienlijke bijdrage leveren kan. In den Konst- en 
Letterbode 1838, Mei. pag. 379—395, zijn de meeste der voorwerpen door den heer Conservator Dr. Janssen, beschreven. 

26 januari 1841  [13] 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.
[14] 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.
26 januari 1841  Bij de afdeeling der Germaansche en Noordsche oudheden, 
van den Generaal Majoor Rottiers, aan wiens ijver en zorg het Museum het bezit van zoo vele Grieksche kunststukken te danken 
heeft, een bronzen Goden-beeldtje, in den omtrek van Aken gevonden. 
Van den heer P. O. P. Guyot, te Nijmegen, eene allerbelangrijkste verzameling van bronzen en andere voorwerpen bij Deurne, in 
de provincie Noord-Braband, opgedoken, en die voor het grootste gedeelte door den heer Ritmeester Baron van Voorst 
bijeengebragt, en aan den heer Guyot afgestaan waren. Door deze aanzienlijke aanwinst, vereenigd met de urnen en andere 
voorwerpen, waarvan wij in onze vorige berigten (Staats-Courant 1838 en 1839) gewaagden, is het Museum thans in het bezit 
gesteld van de voornaamste en zeldzaamste stukken, die bij de ontdekkiug te Deurne gedaan, voorden dag zijn gekomen, en die, 
langs verschillende wegen, eindelijk wederom bij elkander gebragt, een geheel vormen, dat tot de kennis van een der oude 
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volksstammen, die vroeger ons land bewoonden, eene zoo onverwachte als aanzienlijke bijdrage leveren kan. In den Konst- en 
Letterbode 1838, Mei. pag. 379—395, zijn de meeste der voorwerpen door den heer Conservator Dr. Janssen, beschreven. 

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  [15] Van den heer P. C. G. GUYOT, te Nijmegen, nog een aantal van tien urnen, potjes en schalen, te Deurne in
Noord-Braband gevonden;
[16] Van den Heer S. H. van der Noordaa te Dordrecht, nog een drietal kleine voorwerpen in urnen te Deurne gevonden. 
20 januari 1843  [17] Van de heer S. H. VAN DER NOORDAA ontvingen wij wederom een mortier van tufsteen, in den omtrek van 
Deurne gevonden.
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.
[18] 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

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

25 februari 1842  M. P. O. P. Guyot à Nymègue d'une collection très-remarquable 
de bronzes et d'autres objets trouvés près de Deurne dans le Brabant-Septentrional et qui pour la plupart avaient été 
rassemblés par M. le capitaine baron Van Vorst qui les remis à M. Guyot. Cette importante acquisition jointe aux urnes et 
autres objets dont il a été rendu compte en 1838 et en 1839, met le Musée en possession des principaux et des plus rares 
résultats de la fouille près de Deurne. Toutes ces découvertes éparses, réunies maintenant, forment un ensemble qui pourra 
jeter un grand jour sur la connaissance des anciens peuples qui ont habité jadis notre pays. La plupart de ces objets sont 
décrits par M. le conservateur Janssen dans le Konst- en Letterbode de 1838, pages 370-—395.

12 juli 1842  Men verneemt, dat in Ruitenbroek op de grenzen dezer provincie 
voor weinige dagen een honderdtal Romeinsche zilveren munten in het ruwe veen zijn gevonden, gelijksoortig aan die, welke men 
voor een paar jaar te Ballo, onder de gemeente Rolde, heeft ontdekt. Alle deze gevonden penningen zijn, naar ons verzekerd is,
voorzien van borstbeelden van Romeinsche Keizers; van de twee, die wij gezien hebben, heeft de eene het beeld van Vespasianus 
en op de keerzijde het zinnebeeld van den vrede, de andere het beeld van Trajanus en aan de keerzijde het zinnebeeld der 
geregtigheid; dezelve zijn zeer goed bewaard en hebben de grootte de een van een nieuw 10 centstuk, de ander van een nieuw 25 
centstuk. 
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15 juli 1842  — On mande de Ruitenbroeck, sur les limites de la province de Drenthe, 
qu'on y a trouvé dans une tourbière une centaine de pièces de monnaie romaine, pareilles à celles qui ont été découvertes, il 
y a deux ans, à Ballo, commune de Rolde. Toutes ces pièces sont à l'effigie des empereurs romains; une d'elles porte l'effigie
de Vespasien, et sur le revers l'allégorie de la Paix; l'autre, à l'effigie de Trajan, a sur le revers l'emblème de la 
Justice. Elles sont très-bien conservées; l'une a la dimension d'une pièce de 10 cents et l'autre celle d'une pièce de 25 
cents.

4 september 1842  — On écrit de Luxembourg: 
«On a trouvé une grande quantité de monnaies romaines dans les environs de Dalheim, sur l'emplacement d'un ancien camp romain,
connu sous le nom de Puetzel. 
»Un laboureur heurta sa charrue conte une tombe; en détachant la pierre, on aperçut, dans le souterrain qu'elle recouvrait, 
trois urnes remplies de monnaies romaines: deux de ces vases furent cassés, le troisième demeura intact, et 25,000 pièces 
échurent en partage au gouverneur civil, M. de La Fontaine, qui fit beaucoup de démarches pour les rassembler; le reste de 
cette immense collection numismatique, 30,000 pièces environ, a été dispersé, parce que l'homme qui les avait trouvées les 
offrait à tous venans, et les vendit un ou deux sous chacune. Ces monnaies embrassent le laps de temps qui s'est écoulé depuis
284 jusqu'à 351 après Jésus-Christ. 

11 december 1842  A Wyk, près Duurstede, quelques particuliers pratiquent aussi des fouilles 
sur leurs propres terres et en obtiennent de très-bons résultats. Dernièrement, on a trouvé plusieurs objets remarquables, 
entr’autres 1° une cornaline sur laquelle est gravé un Cupidon, 2° une petite pierre qui a beaucoup d'analogie avec le verre 
blanc et sur laquelle sont gravés une belle figure nue d'homme, et un trépied avec un vase; 3° trois perles enfilées qui 
paraissent avoir fait partie d'un grand collier; ces perles sont de la grosseur d'un pois; 4° des pierres de fronde ou des 
disques de terre cuite, qui portent la marque de quelques lettres, des aiguilles, une pierre de touche en forme de coin, des 
pierres plates et rondes avec figures et ayant un trou au milieu, et plusieurs objets de corne; 5° plusieurs mâchoires et 
défenses de sanglier; 6° quelques monnaies romaines et un plus grand nombre de monnaies carlovingiennes. 
Non-seulement à Wyk, près Duurstede, mais à Vechten, on trouve tous les jours des ossemens. On a également découvert des 
monnaies romaines de cuivre. Lundi dernier, on y a trouvé, dans un puits, à la profondeur de 1 aune 5 palmes au-dessous du 
sol, une vingtaine de petites lampes et deux petites urnes qui probablement auront été vendues à Utrecht. 

29 december 1842  Dans la petite ville de Stralen près de Venloo, un cultivateur a trouvé dans son champ, 
un vase contenant une grande quantité d'anciennes monnaies, évaluées à la somme de 15,000 florins. Ce ne sont pas des monnaies
romaines; elles sont d'une époque moins reculée. 

20 januari 1843  [17] Van de heer S. H. VAN DER NOORDAA ontvingen wij wederom een mortier 
van tufsteen, in den omtrek van Deurne gevonden.

1 januari 1844  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 (Cat. ML, alsook Stark, dl. 1876 bl. 7-
56; P 1881, 272-274; voorts HKN) Het is een medaillon (afb. 149) 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.
[hierbij behorende opmerking] Dr. H.C. Gallois maakte ons er op opmerkzaam, dat zich in het Cabinet des Médailles te Parijs 
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twee schijven bevinden, waarvan één slechts fragmentarisch bewaard, die sterke overeenkomst vertoonen met het hier besproken 
exemplaar. Hij wees ons ook op een opstel van Fr. Drexel in het Jahrbuch des Kaiserlich deutschen Archäologischen Instituts, 
XXX (1915), S. 1 ff., volgens wien deze schijven gemaakt zouden zijn in het begin van de eerste eeuw vóór Christus in de 
omgeving van de Zwarte Zee, en op de beschouwing van M. Rostovtzeff in zijn boek Iranians and Greeks (Oxford, 1922), p. 138 
ss. Deze laatste, die in het menschfiguurtje op het Leidsche stuk Hercules ziet, is van meening, dat de schijven tusschen de 
derde en de eerste eeuw vóór Christus zijn ontstaan in Zuid-Rusland, als het werk van Sarmatische kunstenaars. De drie 
schijven zijn afgebeeld bij Rostovtzeff t.a.p., de Leidsche en alleen de gaaf bewaarde Parijsche ook bij Drexel.

1 januari 1844  ZILVEREN SIERSCHIJF 
De vergulde zilveren sierschijf van Helden is omstreeks 1844 gevonden bij turfstekers in Helden achter Maris in de Peel, en 
waarschijnlijk kort na de vondst door de eerste eigenaar, de heer M. Engels toen burgemeester van Helden, geschonken aan de 
heer notaris Guillon te Roermond, die met zijn dochter Elisabeth gehuwd was. Het lijkt wel zeker te zijn dat het vondstbericht
betrouwbaar is. Een studente heeft onlangs de geschiedenis van de schijf en de archeologische context nagegaan. Dergelijke 
schijven kunnen als borstschild van paardetuig hebben gediend. Wij moeten aannemen dat de sierschijf oudtijds als offer in het
veen is gelegd. Vergelijkbare stukken kennen we vooral uit het mondingsgebied van de Donau, en in Zuid-Rusland, maar ook de 
bodemplaat van de beroemde ketel van Gundestrup (Denemarken) is sterk verwante.
Een ander stuk bevindt zich in de Bibliothėque National te Parijs. Op 9 maart 1718 werd op het eiland Sark een der 
Kanaaleilanden een depot met 13 van dergelijke schrijven [i.p.v. schijven!] en enkele andere voorwerpen gevonden, waarvan 
helaas alleen de overigens zeer fraaie tekeningen bewaard zijn gebleven. 
De schijven worden gedateerd in de late ijzertijd en liefst in de eerste eeuw vóór Christus. De Westeuropese vondsten mogen we
beschouwen als importen uit het Donaugebied.
Drs. L.P. Louwe Kooijmans, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
[Dit artikeltje komt uit 'Meijel “Hart van de Peel” vroeger en nu' 8-19 maart 1974]

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.
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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 het 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.

16 oktober 1844  - Men verneemt, dat dezer dage te Tongeren 
in de nabijheid der collegiale kerk, bij gelegenheid van herbouwing van het huis van zekeren Heer Vroonen, vele Romeinsche 
overblijfselen gevonden zijn, waaronder kunstig gewerkte voorwerpen en fragmenten van terra sigillata. Het merkwaardigste 
echter was een gemetselde grafkelder, boven welks ingang zich een grafsteen bevond, 0,378 el lang en 0,395 el breed, voorzien 
van het opsch[r]ift: Dis Manibus. || NEPOS. SILVINI. FlLius. || SIBI. ET. VELMADAE. || CANCVSSONIS. FlLiae. || VXORI. OBITAE. 
Vivus Fecit. Het woord OBITAE reg. 5 voor mortuae, komt ook wel op andere grafschriften voor; zie b. v. Grut, p. DCXXXI. 5.

1 januari 1845  Zwaard bij Boord te Cuyk 

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.
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 
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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.
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.
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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.

1 januari 1845 en 1 januari 1861  Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde
Artikel Constantinopolis und Urbs Roma. p. 257.
[...] Obige Meinung des Herrn Soret bestätigt sich durch einen kürzlich in der Nähe von Bittburg, Regierungsbezirk Trier, 
gemachten Münzfund.
Ein Landmann fand in seinem Felde einen mit einem Schieferstein bedeckten kleinen ächt Römischen Krug, der 402 Kleinerze 
enthielt, die mit Maximinus Daza beginnen und mit Constantinus II. aufhören. Mein verehrter Freund, der Herr Professor Namur, 
erwarb den Fund für das hiesige Kabinet; er hat denselben näher beschrieben und wird der betreffende Aufsatz im nächsten Hefte
der Revue de la numismatique belge erscheinen. Es war mir gestattet, den Münzfund einzusehen; er enthielt manche Seltenheiten,
z. B. von Komstantin dem Grossen die Umschrift: Soli invicto comiti und den Kaiser links sehend mit Helm, Harnisch und Lanze; 
dann mehrere Münzen mit dem Prägeort MSL, den auch Sabatier angiebt und den ich Moneta Sacra Londinensis interpretire; auch 
waren die Inschriften claritas reipublice in mancherlei Varietäten bei Crispus und Constantinus II nicht selten. Ich glaube 
indess, dass der Fund weit über das Jahr 326 hinausgehen wird; Konstantin II. war in diesem Jahre zwar erst 10 Jahr alt, doch 
hatte er schon zahlreiche Siege mit seinem Stiefbruder Crispus, der in diesem Jahre starb, erfochten. Konstantin trägt nur in 
zwei Exemplaren auf seinem sehr jugendlichen, fast kindliche Kopfe die Lorbeerkrone, beide Münzen sind in seinem Geburtsorte 
Arles geschlagen; die Berechtigung, den Lorbeerkranz zu tragen, erhielt er wahrscheinlich schon bei Lebzeit des Crispus. Ganz 
bestimmt aber überschreitet die jüngste Münze diese Fundes nicht das Jahr 337, in diesem Jahre starb Konstantin der Grosse und
Konstantin II. legte den Beinamen junior ab. [...]
Trier.   Elberling.

1 juli 1845  Romeinse koperen braadpan, sartago in het veen te Cuyk 
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. [p. 42, 19 juni 1855]
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.
[18] 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  Van den luitenant-kolonel jhr. VAN DER BRUGGHE VAN CROY, 
eene bronzen zoogenaamde framea, van een oortje voorzien, en het fragment van eene tweede dergelijke, beiden niet ver van het 
kasteel van Croy, in eene weide aan den binnenweg op Helmond gevonden. 
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3 februari 1848  Bij de afdeeling der noordsche en germaansche Monumenten, 
tot welke klasse ook de overblijfselen gebragt worden van de vroegste bewoners der Midden-europesche landen, noordelijk Azië 
en Amerika, mogten wij ons in aanzienlijke bijdragen verheugen. Door de voor rekening van den lande door den conservator dr. 
Jansen in Drenthe ondernomen opgravingen en onderzoekingen, kwam de verzameling in het bezit van eene grafurne met verbrande 
menschenbeenderen gevuld, en met meer dergelijke beenderen in eenen heuvel te Ballo, gemeente Rolde in Drenthe, opgedolven; 
een wig of zoogenaamden donderbeitel van graauwen granietsteen in dezelfde gemeente gevonden; eene aks of bijl van dezelfde 
stof vervaardigd en een vuursteenen zaagje (?), dit laatste gevonden in een langwerpig vierkant keldertje van granietsteenen 
onder eenen heuvel te Emmen, prov. Drenthe, waar ook de bijl werd opgedolven; vuursteenen pijlspitsen, bewerkte stukken 
graniet, en een aantal glaskraaltjes van verschillende vormen en klem?en uit Borger en Odoorn. Het zaagje mag als zeer 
zeldzaam beschouwd worden, daar er in de rijke verzameling van noordsche steenen oudheden in het Kopenhaagsche museum tot in 
1836 slechts één dergelijk voorhanden en bekend was. 
[...]Jhr. G. W. van der Feltz, burgemeester te Epe, provincie Gelderland, stelde, onder voorbehoud van eigendomsregt, een 
viertal stukken, in die gemeente gevonden, bij het museum in bewaring: een potje of bakje van gebakken aarde, rondom met 
ingedrukte versiersels voorzien; eene bronzen wig of cateja (?) met een oor, hoedanige er velen in ons vaderland, vooral in 
Gelderland en Noord-Braband gevonden zijn; een broche, arm- of polsring en een bronzen haarnaald. Vooral de twee eerstgenoemde
voorwerpen onderscheiden zich door hunne uitmuntende bewaring en fraaije bewerking, en getuigen van den invloed der 
romeinsche beschaving en kunst. 

1 januari 1849  Notice SUR QUELQUES DÉBRIS DE CONSTRUCTIONS ROMAINES, CONSERVÉS DANS LA COMMUNE DE HERTEN.
Nous croyons faire plaisir aux amateurs d’antiquités nationales, en signalent à leu attention les restes d’un établissement 
romain dont, à notre connaissance, aucun écrivain n’a encore fait mention.
Ces débris se rencontrent dans la petite commune de Herten, située sur la rive droite de la Meuse, à une demi-lieue au-dessus 
de Ruremonde.
La planche annexée à cette notice représente une ruine, reste d’une grosse tour, qui, il y a environ soixante-dix ans, se 
voyait encore presque entière, dans le parc du château de M. le chevalier Petit d’Oudenborgh, au hameau Meerem, dans la 
commune de Herten.
Cette tour, de forme carrée, avait 14 mètres 30 centimètres de côté; l’épaisseur des murs, mesurée sur les fragments qui en 
restent, était de 3 mètres 65 centimètres. On n’a plus de données bien exactes sur la hauteur de cette construction, les 
parties supérieures étant depuis plus d’un siècle en état de ruine. Il y a environ 70 ans qu’une partie notable en a été 
démolie par l’aïeul du propriétaire actuel, circonstance sans doute bien regrettable pour les amateurs des ancien souvenirs de
la patrie.
La pierre dont se compose la maçonnerie de cette tour est un moëllon de toutes sortes de dimensions, entremêlé de chaînes 
horizontales d’une pierre plus ou moins appareillée et qui semble d’une nature ocreuse; car en la pulvérisant et la détrempant
dans l’eau, sa lessive fournit une couleur jaune foncée, chaude et tirant sur l’ocre brun.
Le mortier semble avoir été une espèce de beton: il est entremêlé de petits galets ou de gravier.
Dans l’intérieur de la tour, à une certaine élévation, s’est trouve un grillage composé de gros barreaux de fer, entièrement 
oxidés par le temps. Nous supposons qu’un plancher ou carrelage a reposé sur cette espèce de gîtage en formait ainsi l’étage 
de l’édifice.
A peu de distance de cette ruine, dans une prairie communale, se trouve un tumulus s’élevant à 7 mètres 50 centimètres au-
dessus du niveau uniforme du terrain avoisinant; il décrit avec sa base une circonférence d’environ 140 mètres. Depuis un 
temps immémorial, ce tumulus est connu sous le nom de Drusus-berg, ou montagne de Drusus; il est figure et mentionne sous 
cette dénomination sur les plus ancienne cartes topographiques de la contrée.
Enfin le troisième objet d’antiquité que renferme la commune de Herten, est la partie inférieure de la tour de son église 
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paroissiale, que les habitants disent avoir jadis fait partie d’un autel de la déesse romaine Herta, nom dont serait dérivé 
celui de la commune.
La partie que l’on prétend appartenir à l’époque romaine est carrée, ayant 4 mètres 94 centim. de côté et 10 mètres 3 centim. 
de hauteur; elle est construite en moëllon et avec du mortier mêlé de galets, comme celui de la première tour dont nous venons
de parler.
A ces monuments, la tradition ajoute que du temps de l’occupation romaine, un camp de l’armée de Drusus était établi à Herten,
que ce général y est mort et qu’il a été enseveli sous le tumulus qui porte encore son nom.
Après avoir décrit les objets qu’une suite de dix-huit siècles n’a pu soustraire à nos regards, après avoir rapporté la 
tradition populaire qui s’y rattache, en lui laissant ses naïves erreurs, nous nous permettrons d’examiner quels rapports 
peuvent avoir ces diverses choses avec les événements du temps et avec les monuments romains conservés ailleurs dans notre 
pays et les pays voisins.
D’après les historiens de l’antiquité, les expéditions de Néron-Drusus en Germanie, eurent lieu sous l’empereur Octave-
Auguste, dans les années 742 et 743 de la fondation de Rome, ou onze et dix ans avant la Naissance de Jésus-Christ, qui est 
rapportée au 25 décembre de l’année 753.
A cette époque, comme le fait remarquer le comte de Segur dans son Histoire universelle (1), tous les peuples civilises 
avaient cédé aux armes des Romains; elles ne s’étaient vues arrêtées que par les déserts de l’Éthiopie, par les vastes et 
brûlants plaines des Parthes, et par les profondes forets de la Germanie.
Cette dernière contrée, située entre le Rhin, le Danube, la Vistule et la mer du Nord, fut dans tous les temps une pépinière 
de soldats. Ne nom de Germain, qui signifie guerrier, annonçait assez qu’ils n’existaient que pour les combats. Ils faisaient 
consister leur bonheur à vivre libres et à mourir sur un champ de bataille. Trop indépendants pour subir le joug des lois, ils
ne connaissaient de règle que leur volonté. Leur croyance religieuse enflammait encore leurs passions guerrières: l’enfer 
punissait les lâches, le ciel n’était ouvert qu’aux braves.
Depuis l’invasion des Cimbres et des Teutons que défit Marius, ils furent presque toujours en guerre avec les Romains. Souvent
vaincus sans être soumis, il voulaient toujours franchir le Rhin.
Le plus sanglantes défaites ne purent les faire renoncer à cette soif de conquêtes, qui s’accrut à mesure que la valeur 
romaine s’affaiblit, et qui les rendit enfin, dans la décadence de l’Empire, maîtres de la Gaule, de l’Espagne, de l’Afrique 
et de l’Italie.
Les peuples nombreux de la Germanie portaient différents noms; mais tous avaient les mêmes mœurs et la même passion pour les 
armes. Cette hydre à mille têtes résista seule à l’Hercule romain et finit par triompher de lui.
La mort d’Agrippa réveilla leur ardeur et leurs espérances. Les Sicambres, les Usipiens et les Tenchtères surprirent les 
légions que commandait Lollius sur les bords du Rhin, les mirent en déroute, soulevèrent en leur faveur deux provinces 
gauloises et dévastèrent celles qui voulaient leur résister.
Drusus marcha contre eux, les battit, passa le Rhin, et dévasta les terres des Frisons et des Cauques.
L’année suivante, il franchit la Lippe, s’empara du pays des Sicambres et poussa les Chérusques jusqu’au Weser.
La rigueur de la saison forçant Drusus à se rapprocher du Rhin, les Sicambres coupèrent sa retraite et l’enveloppèrent. Privé 
de vivres, il se voyait au moment d’être vaincu sans pouvoir combattre, mais les Germains croyant que ses troupes épuisées ne 
pouvaient leur opposer qu’une faible résistance, l’attaquèrent témérairement; il les punit de leur audace, les enfonça, les 
mit en fuite et revint dans les Gaules, laissant sur la Lippe des forts et des garnisons destines à les contenir.
Drusus apprit bientôt que les Germains rassemblaient de nouvelles forces contre lui; il combattit encore les Cattes, les 
Suèves, les Sicambres, les Chérusques, et porta ses armes victorieuses jusqu’aux rives de l’Elbe. Rome croyait voir revivre en
lui ses anciens héros; les Germains redoutaient sa vaillance, ses concitoyens respectaient sa vertu. Libéral dans ses 
opinions, populaire dans ses mœurs, il ne dissimulait point son désir de rétablir la république; et les amis de la liberté 
fondaient sur lui leurs légitimes espérances. Une mort prématurée rompit le cours de ses brillantes destinées. D’après Dion, 
il mourut de maladie pendant sa retraite de l’Elbe au Rhin. Tite-Live, dans les Epitome, dit au livre 140, que Drusus seul eut
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la cuisse cassée de la chute de son cheval et mourut le trentième jour.
Néron-Tibere, frère de Drusus, apprenant sa maladie, s’empressa de se rendre auprès de lui; il quitta son armée, à la tête de 
laquelle il venait de vaincre les Panoniens, les Daces et les Dalmates, et arriva encore assez à temps pour assister aux 
derniers moments de son frère.
L’historien romain Annaeus Florus, nous a laissé un récit sommaire des campagnes de Drusus en Germanie. Nous croyons 
indispensable à notre sujet de transcrire ici le texte de cette auteur (1).
“Quant à la Germanie, plût au ciel qu’il (Auguste) eut attache moins de prix à la vaincre! Elle fut plus honteusement perdue 
que glorieusement conquise. Mais sachant que Jules-César, son père, avait jeté deux ponts dur le Rhin pour envahir cette 
contrée, Auguste voulut en faire une province en l’honneur de ce héros; et il y serait parvenu, si les Barbares avaient pu 
supporter nos vices comme notre domination. Drusus, choisi pour cette conquête, dompta d’abord les Usipètes, parcourut le pays
des Tenchtères et des Cattes, et, sur un tertre élevé, il dressa un trophée des riches dépouilles des Marcomans.
“Ensuite, il attaqua à la fois toutes ces puissants nations, les Chérusques, les Suèves et les Sicambres. C’était en brûlant 
vifs vingt centurions, prélude affreux! qu’ils s’étaient engagés à cette guerre; d’avance et de concert, ils s’étaient partagé
le butin, tant ils comptaient sur la victoire. Les Chérusques avaient choisi les chevaux, les Suèves l’or et l’argent, les 
Sicambres les prisonniers. Mais leur espoir fut confondu: Drusus vainqueur les distribua ou les vendit eux-mêmes, avec leurs 
chevaux, leur troupeaux et leurs colliers.
“En outre, pour garder ces provinces, il plaça au loin des garnisons et des corps d’observation, sur les bords de la Meuse, de
l’Elbe et du Weser; il construisit plus de cinquante forteresses sur le Rhin, des ponts à Bonn et à Gelduba et des flottes 
pour protéger ces ouvrages. Inconnue jusqu’alors et inaccessible aux Romains, la foret de Hercynie leur fut ouverte. Enfin une
paix si profonde régna dans la Germanie, que les hommes et le pays semblaient changés, et le ciel lui-même devenu plus doux et
plus serein. Aussi ce jeune héros y étant mort, ce net fut point par adulation, mais par une juste admiration pour son mérite,
que le sénat lui décerna le surnom de la province qu’il avait ajoutée à l’empire, distinction unique jusqu’à lui.”
Suétone, autre historien romain, nous a conservé différents détails sur les derniers moments de Drusus, et sur sa sépulture; 
nous allons les rapporter (1):
“...Il retourna à son expédition, et mourut à son camp d’été, qui en retint le nom de Camp de malheur. Son corps fut porteé à 
Rome par les premiers citoyens des municipes et des colonies; là il fut reçu par les décuries des secrétaires de l’état et 
porte au champ de Mars (2).
Quant à l’armée, elle éleva en son honneur un tumulus, autour duquel les soldats devaient, chaque année, s’exercer à la 
course, tandis que les villes de la Gaule y feraient des sacrifices solennels. Entre autres honneurs, le sénat lui vota un arc
de triomphe de marbre, orné de trophées, sur la voie Appienne; il lui décerna aussi le nom de Germanicus, à lui et à sa 
postérité. On dit qu’il aimait la gloire autant qu’il respectait les lois, en l’on ajoute que, non content de la victoire, il 
souhaitait des dépouilles opimes, recherchant les chefs des Germains et s’exposant, pour les rencontrer, aux plus grand 
dangers. Il ne se cachait point, ajoute-t-on, de son projet de rétablir la république sur l’ancien pied, des qu’il en aurait 
la possibilité. C’est pour cette raison, je pense, que quelques-uns ont osé dire qu’il devint suspect à Auguste, qui le 
rappela de sa province, et que ce prince, voyant qu’il tardait à exécuter son ordre, s’en défit par le poison. Je rapporte ce 
bruit uniquement pour ne pas l’omettre, et sans y attacher aucune idée de vérité ou de vraisemblance. On sait combien Auguste 
aimait Drusus; il le donnait toujours pour cohéritier à ses fils, ainsi qu’il l’annonça lui-même au sénat; après sa mort, il 
le loua publiquement et pria les Dieux de rendre les Césars semblables à Drusus, et de leur accorder une aussi belle fin. L’on
convint de faire graver sur sa tombe des vers de sa composition. Il écrivit aussi, en prose, l’histoire de sa vie. - Drusus 
avait eu de la plus jeune Antonia beaucoup d’enfants; mais trois seulement lui survécurent: Germanicus, Livilla et Claude.”
Émule des Scipion et des Paul-Emile, Drusus ne leur était point inférieur en courage, et il les égalait en amour pour sa 
patrie; son fils Germanicus hérita de ses talents et de ses vertus; tous deux vécurent trop peu pour la gloire et le bonheur 
de Rome.
Au rapport de Suétone, Drusus fut le premier des généraux romains qui navigua sur l’Océan septentrional; ce fut encore lui 
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qui, par un travail immense et d’un genre nouveau, fit creuser au-delà du Rhin des canaux qui continueront à porter son nom  
(1). Parmi ceux-ci, on range communément l’Yssel, grand canal qui reçoit les eaux du Rhin au-dessus d’Arnhem et les conduit à 
la mer. Suivant Tacite, il avait commencé, dans la même localité, la construction d’une grande digue destinée à contenir le 
Rhin (2).
Nous venons de rapporter les principaux événements des campagnes en Germanie de Néron-Drusus, ainsi que les diverses 
circonstances qui accompagneront sa mort. Au moyen de ces renseignements, nous sommes déjà plus ou moins en état de juger du 
degré de confiance que nous pouvons accorder aux traditions que nos localités ont conservées de ces événements. Nous allons 
maintenant rechercher s’il n’existe pas quelques monuments anciens qui offrent de l’analogie avec ceux que nous observons dans
la commune de Herten.
Sur la rive gauche de la Meuse, à une demi-lieue au-dessus de Maestricht, se voit encore une tour carrée absolument semblable 
à celle que nous avons décrite. La place où elle se trouve est nommée Lichtenberg, distante seulement de quelques pas de 
l’ancien château de Castert, que les antiquaires nomment Castrum Caesaris. La construction de ces deux monuments est 
attribuée, comme ceux de Herten, au général romain Drusus.
A deux lieues au-dessous de Ruremonde et encore sur la rive gauche de la Meuse, se voit le château de Kessel, le Castellum des
Romains (1). N’était-il pas jadis semblable aux tours de Lichtenberg et de Herten?...
La tour, dite de Meurs, à Didam, pas loin de l’Yssel, nommée Bergh-vrede, démolie en 1609, était attribuée aux Romains. Elle 
était composée de pierre de tuf et avait deux étages; en haut était une trappe de fer. Dans le mur était une espèce de 
cheminée ou soupirail, allant en serpentant de bas en haut. On y trouva un squelette, gisant sur la paille, mais qui à 
l’approche des maçons tomba en poussière. Autour du squelette se voyaient différents petits vases, des ossements d’oiseaux et 
d’autres animaux. Une tradition, rapportée par l’historien Tesschenmacher (Annales Cliviae, Juliae, etc.), veut que ce fut le 
corps de Drusus, qui se trouvait dans cette tour (2).
La ville de Doesburg, qui dans l’origine se nommait Droesburg, doit son origine au fort que Drusus y fit construire (3). Cette
circonstance est rappelée dans les vers flamands suivants:

Danckt hebt, Romeynsche DROES, die aller eerst myn daelen,
Verheft hebt uyt het stoff, en door myn Yssel stroom,
Gevoert een schoone vloot tot aen de Embder paelen,

Soo eygen loff wel past, ‘k ben oud, en sterck, en vroom (4).

Les tertres ou tumulus étaient chez les Romains les monuments funéraires, sous lesquels ils ensevelissaient les grands 
capitaines, ou qu’ils érigeaient en leur mémoire.
C’est ainsi que nous avons vu, au rapport de Suétone, que l’armée de Drusus, à la mort de ce grand capitaine, lui éleva un 
tumulus, autour duquel les soldats devaient chaque année s’exercer à la course.
D’après Dion Cassius, t. II, livre 5, cap. 2 (1), plusieurs tumulus furent érigés sur la rive du Rhin.
C’est ainsi que nous voyons encore Germanicus, fils de Drusus, arrive en Germanie, au lieu où six années auparavant, les trois
légions romaines commandée par Varus, avaient été massacrées, poser le premier gazon du tumulus sous lequel les restes de 
leurs infortunés compagnons furent ensevelis (2).
A Mayence, il existe aussi un monument de Drusus, très-célèbre parmi les antiquaires.
Le long de l’ancienne chaussée romaine, qui conduisait de Bavai à Tongres, on voit plusieurs tumulus, qui souvent sont 
soutenus à l’intérieur par une voûte maçonnée formant un petit caveau.
En 1747, on fit à Koninxheim, près de Tongres, l’excavation d’une de ces éminences; on y déterra une superbe urne, 
représentant un poisson; elle contenait des ossements et les cendres d’un cadavre brûlé; elle portait cette inscription: 
Carine, fil mi rarissime. - Carinus, mon très-cher fils (3).
De semblables tertes se trouvent à Branchon (endroit traversé par la chaussée qui se dirige de Bavai sur Tongres), à Walhain, 
à Avernas, à Wasmont, et près de Tirlemont.
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Dans la commune d’Alphen on voit plus de vingt tumulus ou sépultures anciennes, ayant 5, 6 et 7 pieds de hauteur au-dessus du 
sol et de 150 à 200 pieds de circonférence à la base. Dans les années 1791 et 1792, l’abbé de Tongerloo, G. Hermans, en fit 
fouiller quelques-uns et y trouva plusieurs urnes remplies de cendres et d’ossements brûlés.
Pas loin de s’Heerenbergh, à une lieue d’Emmerich, se trouve encore un tumulus, qui porte le nom de Montverland (1).
D’après Knippenberg, on a découvert à Heel, situé sur la rive droite de la Meuse, presqu’en face de Herten, des fragments 
d’une déesse romaine et plusieurs médailles (2). 
Dans la commune de Xanten ont été déterrées les deux médailles frappées en l’honneur de Drusus, et dont on a vu le dessin sur 
la planche placée en tête de notre notice (3).
Nous y avons encore joint le dessin d’une autre médaille frappée en l’honneur de Drusus, et qui a été découverte à Oedelem, 
près de Bruges; on lit autour de la tête: Nero Claudius Drusus Germanicus Imp. Au revers, Drusus est représentè tenant de la 
main droite une branche d’olivier ou de laurier; il est assis dans une chaise curule, placée sur différentes dépouilles, 
enlevées aux ennemis. On a voulu marquer, par cette emblème, les victoires remportées sur les Germains. La légende porte: TI. 
CLAVDIVS CAESAR AVG. TR. P. EMP. S. C. - Goltzius attribue cette médaille à Tibère; mais les autres antiquaires conviennent 
assez généralement, que Claude, devenu empereur, la fit frapper à la gloire de Drusus, son père. C’est ce que l’inscription 
nous apprend et que Dion Cassius confirme (4).
Nous venons de montrer ce que l’antiquité nous a légué en objets qui nous ont paru avoir quelque rapport avec les monuments de
Herten, et l’on sera déjà convaincu de l’analogie évidente de ces dernier monuments avec d’autres existants dans nos contrées 
et qui ont été construits par ou pour le grand Drusus. Nous n’avons plus que quelques mots à dire; ils expliqueront peut-être 
cette partie de la tradition conservée à Herten, qui veut que son nom soit dérive de celui d’une déesse romaine.
Il n’existait point à notre connaissance de déesse du nom de Herta, mais bien une du nom de Horta; au reste, cette légère 
différence dans l’ortographe ne nous semble nullement condamner la tradition, car la corruption des noms a été généralement 
plus forte qu’elle ne le serait dans ce cas-ci; de plus, ce qui semble au contraire appuyer fortemenent la tradition précitée,
c’est que la déesse Horta était regardée par les Romains comme celle qui inspirait aux jeunes gens l’amour de la gloire. 
Pouvait-on mieux placer son temple qu près d’un camp, prs d’un fort et près d’un tombeau de Drusus?...
M. J. W.

(1) Histoire universelle ancienne et moderne, tom. X, pag. 57 et suiv.
(1) L. ANNAEI FLORI, Rerum romanarum, lib. 4. “Germaniam quoque utinam vincere tanti non putasset! Magis turpiter amissa est, quam gloriose 
acquisita. Sed quatenus sciebat patrem suum Caesarem, bis trajecto ponte Rheno, qeaesisse bellum, in illius honorem concupiit facere 
provinciam. Et factum erat, si Barbari tam vitia nostra, quam imperia, ferre potuissent. Missus in eam provinciam Drusus, primos domuit 
Usipetes. Inde Tenchteros percucurrit et Cattos. Jam Marcomannorum spoliis insignibus quemdam editum tumulum in tropaei modum excoluit.
Inde validissimas nationes, Cheruscos, Suevosque et Sicambros pariter agressus est, qui, XX centurionibus incrematis, hoc velut sacramento 
sumpserant bellum; adeo certa victoriae spe, ut praedam in antecessum pactione diviserint. Cherusci uquos, Sueve aurum et argentum Sicambri 
captivos elegerant: sed omnia retrorsum. Victor namque Drusus equos, pecora torques eorum ipsosque praedam divisit et vendidit.
Praeterea in tutelam provinciarum praesidia atque custodias ubique disposuit per Mosam flumen, per Albim per Visurgim. Nam per Rheni quidam 
ripam L amplius castella direxit; Bonnam et Geldubam pontibus junxit, classibus firmavit.
Invisum atque inaccessum in id tempus Hercynium saltum patefecit. Ea denique in Germania pax erat, ut mutati homines, alia terra, coelum 
ipsum milius molliusque solito videretur. Denique non per adulationem, sed ex meritis, defuncto ibi fortissimo juvene, ipsi, quod nunquam 
alias, senatus cognomen ex provincia dedit.

(1) SUETONIUS. Claudius... atque expeditione repetita, supremum diem morbo obiit in aestivis castris, quae ex eo sceterata sund apellata. 
Corpus ejus per municipiorum coloniarumque primores, suscipientibus obviis scribarum decuriis, ad urbem devectum sepultumque est in campo 
Martio. Ceterum exercitus honorarium ei tumulum excitavit, circa quem deinceps stato die quotannis miles decurreret, Gaaliarumque civitates 
publice supplicarent. Praeterea senatus, inter alia complura, marmoreum arcum cum tropaeis via Appia decrevit, et Germanici cognomen ipsi 
posterisque ejus. Fuisse autem crediteur non minus gloriosi, quam cicilis animi. Nam ex hoste super victorias opima quoque spolia captasse, 
summoque saeplus discrimine duces Germanorum tota acie insectatus: nec dissimulasse unquam, pristinum se reipublicae statum, quandoque 
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posset, restiturum. Unde existimo, nonnullos tradere ausos, suspectum eum Augusto, revocatumquw ex provincia, et, quia cunctaretur, 
interceptum veneno. Quod equidem magis, ne praetermitterem, retuli, quam quia verum aut verisimile putem; quum Augustus tantopere et vivum 
dilexerit, ut coherendem semper filiis instituerit, sicut quondam in senatu professus est, et defunctum ita pro concione laudaverit, ut deos
precatus sit, similes ei Caesares suos facerent, sibiquw tam honestum quandoque exitum darent, quam ilii dedissent.Nec contentus elogium 
tumulo ejus versibus [à?] secompositis exsculpisse, etiam vitae memoriam prosa oratione somposuit. Ex Antonia minore compures quidem liberos
tulit; verum tres omnino reliquit, Germanicum, Livillam, Claudium.
(2) Selon Tite-Live, ce fut par les soins de Néron-Tibère, frère de Drusus, que le corps de celui-ci fut transporté à Rome et enseveli dans 
le tombeau de C. Julius.

(1) Claudius. Oceanum septentrionalem primus Romanorum ducum navigavit: trans Rhenum fossas novi et immensi operis effecit, quae nunc adhuc 
Drusinae vocantur.
(2) CORNELII TACITI Annalium, lib. 13, no 53. Ne tamen segnem militem attinerent, ille (Paullinus) inchoatum ante tres et sexaginta annos 
[à?] Druso aggerem coercendo Rheno absolvit.

(1) Ptolomé, lib. 2, cap 9.
(2) A. VAN SLICHTENHORST, Geldersche Geschiedenissen, liv. I, p 77.
(3) Idem, liv. I, page 70.
(4) Idem, liv. I, page 116.

(1) Germanicique cognomen ei et filiis datum, honorisque statuarum, et arcus triumphales, tumulique honorarii ad Rhenum tributi.
(2) TACIT, Annal. Lib. I.
(3) Mémoires de l’Académie de Bruxelles, tome IV, page 445.

(1) A. SLICHTENHORST, liv. I, page 77.
(2) Historia ecclesiastica Ducatûs Gelriae, fol. 8. - Heel était situe sur une route militaire des Romains, longeant la rive gauche de la 
Meuse depuis Tongres jusqu’à Nimègue. Les lieux traverses etaient Atuatuca [Tongres], Feresne [Reckheim], Catualium [Heel], Castellum 
[Kessel], Blariacum [Blerick], Cevelum [Kuyk] et Neomogum [Nimègue].
On trouve près de Heel les communes ou hameaux de Pol et Panheel; et l’on prétend qu’ils doivent leur nom au culte que du temps des Romains 
on y rendait à Apollon, Pan et Hélène.
(3) TESCHENMACHER, Annales Cliviae, Juliae, etc.
(4) DE BAST, Recueil d’Antiquités romaines et gauloises, p. 350.

15 april 1849  L'HERCULE MAGUSANUS, EXAMEN CRITIQUE 
DE LA DISSERTATION INTITULÉE: Gedenkteekens van Hercules Magusanus, eene oudheidkundige bijdrage van C. Leemans. (Extrait de 
l'Algemeenen Konst en Letterbode)

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 
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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.

15 april 1849  L'HERCULE MAGUSANUS, EXAMEN CRITIQUE 
DE LA DISSERTATION INTITULÉE: Gedenkteekens van Hercules Magusanus, eene oudheidkundige bijdrage van C. Leemans. (Extrait de 
l'Algemeenen Konst en Letterbode) 
Zie http://www.jstor.org/stable/41745796?seq=1#page_scan_tab_contents 

1 januari  1850  Handelingen van het Provinciaal Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
[p. 21] Deze vragen zijn:
10. Naamlijst van ten minste 200 zigtbaar bloeijende planten, welke voorkomen in den Peel van Noordbrabant of in de omstreken 
van ééne der volgende gemeenten, als van Bergen-op-Zoom, Eindhoven, Grave, Helmond, Heusden, Tilburg, Willemstad en 
Woudrichem.
Een herbarium van de minst voorkomende planten, bij de naamlijst gevoegd, zou wenschelijk zijn.
(Men vergelijke: van Hall, Flora Belgii Septentrionalis; Eerste en tweede Naamlijst van zigtbaar bloeijende planten, welke in
de omstreken van Breda gevonden worden, door J. A. B. Kuijper van Wäschpenning. Breda 1826 en 1828. 8°. en F. J. J. van Hoven,
Flora van ‘s Hertogenbosch. Heusden 1848. 8°.)

1 januari 1850  [...] Uit zijn [=Limburgs] bodem 
zijn in vroegeren en lateren tijd tal van voorwerpen uit de steen, brons- en ijzerperiode voor den dag gekomen. De 
wetenschappelijke onderzoekingen om daarvan op het spoor te komen, dagteekenen het eerst van omstreeks 1825. Deze werden door 
den heer CHARLES GUILLON, notaris te Roermond, ingesteld. Een zeer bemiddeld man, legde hij eene groote verzameling van 
oudheden aan, van allerlei soort en uit verschillende tijdperken, die tot aan zijn overlijden op 10 Nov. 1873 geregeld werd 
aangevuld. Later is zij door verkoop verspreid geraakt, maar de meeste voorwerpen uit de voorhistorischen tijd hebben in het 
Rijksmuseum te Leiden gelukkig een onderkomen gevonden. [...]

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. [...]
11 april 1850  MUSEUM VAN OUDHEDEN.
De onzekerheid of eene aanzienlijke reeks van monumenten, in het laatste gedeelte van het afgeloopen jaar herwaarts 
overgezonden, al of niet als een geschenk voor het Museum moest of kon beschouwd worden, en het verlangen, om het verslag 
omtrent de vermeerderingen en veranderingen, die de verzameling ondergaan had, zooveel mogelijk volledig te doen zijn, waren 
de voorname redenen, die eene vertraging in het opmaken en mededeelen van ons hier volgend berigt te weeg hebben gebragt.
Ieder die, ook slechts oppervlakkig en uit de berigten der nieuwspapieren en tijdschriften, kennis heeft genomen van de 
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9 juli 1960  [...] Merkwaardig is in dit verband zeker een schrijven uit het midden der vorige eeuw van de commissaris van het district Helmond, Jhr. Wesselman, aan de burgemeester van Deurne en Liessel. Hij vraagt daarin of het waar is, dat een boer in de omgeving van Deurne een gouden zwaard heeft gevonden. [...]
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gewigtige ontdekkingen, waardoor in de laatste jaren het gebied der oudheidkunde zulk eene aanzienlijke uitbreiding heeft 
erlangd, en die bedenkt hoe onmisbaar de vruchten dier ontdekkingen zijn tot het aanvullen van menigvuldige leemten in de 
geschiedenis van beschaving en kunst, maar ook in de verzamelingen waarin de bouwstoffen dier geschiedenis bewaard worden, — 
zal het met ons bejammeren dat de behoeften van het vaderlandsche Museum steeds verder en verder de onderstandgelden die 
beschikbaar gesteld kunnen worden, overschrijden; dat door die ongunstige omstandigheid stilstand, door dien stilstand 
teruggang ontstaat, welks nadeelige gevolgen ook bij gunstige toekomst en meerder ruimte van middelen, later niet meer vergoed
zullen kunnen worden. Wij moesten deze opmerking maken, ten einde men de aanwinsten die wij ook gedurende het afgeloopen jaar 
wederom, zoowel aan de buitengewone tegemoetkoming van regeringswege, als aan de vaderlandlievende en belangelooze medewerking
van enkele begunstigers der wetenschap dank mogen weten, des te hooger waarderen zou. De gewone onderstandgelden gedoogen 
volstrekt geene aankoopen, zijn zelfs niet genoegzaam om in het hoognoodige tot tentoonstelling en het ongeschonden bewaren 
der voorwerpen te voorzien; en het is dus alleen uit beide, zoo even vermelde bronnen dat wij de middelen konden putten om 
voorwerpen wier verlies of verspreiding welligt buitenslands de wetenschap zou hebben moeten betreuren, voor het vaderlandsche
Museum te behouden, en waardoor wij gelegenheid hadden om in enkele afdeelingen die de verzameling boven vele buitenlandsche 
inrigtingen van dien aard nog doen uitmunten, aanzienlijke vermeerderingen te erlangen. [...]
AEGYPTISCHE OUDHEDEN.
[...] Een en twintig munten in klein brons, waaronder 8 van LICINIUS, 8 van GONSTANTINUS DEN GROOTE, 2 van GONSTANTINUS DEN 
JONGERE en een van JULIUS CRISPUS.

7 oktober 1852  BERIGT OVER DEN TE BEILEN GEVONDEN GOUDEN HALSBAND.
DOOR Dr. L. J. F. JANSSEN, Conservator bij het Mus. van Oudheden te Leijden.
Verzogt zijnde, om eene bijdrage voor den Drentschen Volksalmanak, mag ik mij daaraan niet onttrekken. De onvergetelijke 
dagen, die ik in die provincie heb doorgebragt, toen ik hare merkwaardige gedenkteekenen van den voortijd het eerst bij 
autopsie leerde kennen, de belangrijke ontdekkingen die er sedert wederom gedaan zijn, en het uitzigt, dat er bij de ophanden 
zijnde veenvergravingen en kanalisatiën nog meer gewigtige overblijfselen zullen gevonden worden, dit alles noopt mij om geene
gelegenheid voorbij te laten gaan, waarbij ik van mijne belangstelling in die provincie een al zij het dan ook nog zoo gering 
bewijs zou kunnen geven. Een nader berigt, aangaande den te Beilen gevonden halsband, zal daartoe misschien niet geheel 
ondienstig zijn, te meer omdat dit zeldzame en kostbare overblijfsel slechts door weinigen gezien, kort na den ontdekking door
een goudsmid versmolten en dus voor altoos voor wetenschappelijk onderzoek verloren is. Mogt onze korte mededeeling medewerken
om soortgelijk uit gebrek aan kennis en aan belangstelling geboren Vandalismus van kunstvernieling in de toekomst te helpen 
weren!
Volgens de door de dagbladen medegedeelde berigten werd op den 1 Junij j. l. te Beilen door den arbeider H. DE WILDE een 
gouden voorwerp gevonden, hetwelk men teregt giste eene soort van halsband te zijn, langwerpig of eirond, onder breeder en van
boven met een knoop en oog gesloten wordende, terwijl het ruim zes lood woog. “Volgens zeer oude overlevering,”, zoo berigte 
men daarbij, “zoo in den omtrek waar dit gevonden is, een groote schat goud geborgen zijn: ook zijn daar vroeger oude munten 
en aarden potten gevonden, en men zegt, dat daar ter plaatse een klooster heeft gestaan.” Zoodra dit berigt tot mijne kennis 
kwam, was de begeerte om dien halsband te zien zeer levendig opgewekt, vooral omdat ik uit de beschrijving meende te mogen 
vermoeden, dat hij zeer overeenkomstig was met de zeldzame gouden halsbanden, die voorleden jaar te Velp gevonden en in de 
Bijdragen voor Vaderl. Geschied. en Oudh. van den heer NIJHOFF, Dl. VIII. St. 3. afgebeeld en opgehelderd zijn. Ik wendde mij 
dus tot den heer Commissaris des Konings in Drenthe, om aangaande dien vondst eenige nadere ophelderingen te mogen ontvangen 
en bepaaldelijk met de vraag: of gemelde halsband niet voor korten tijd herwaarts ter bezigtiging zou kunnen overgezonden 
worden. Reeds op den 5 Julij j. l. ontving ik een gunstig antwoord, vergezeld van afschriften van desaangaande verstrekte 
rapporten door heeren burgemeesters van Beilen en Meppel d.d. 23 en 30 Junij, die uitgenoodigd waren om het verlangde 
onderzoek in het werk te stellen. Die rapporten bevestigden de mededeeling, door de nieuws-bladen omtrent de ontdekking bekend
gemaakt, en er bleek tevens uit, dat de halsband gevonden was op een stuk groenland, eenige honderd schreden van de Beilensche
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kerk gelegen en toebehoorende aan den heer JAN ROELOFS HUNSE, aan wien de vinder, H. DE WILDE, het ontdekte onverwijld had ter
hand gesteld, terwijl deze het aan den goudsmid DEWES te Meppel had verzocht, die het versmolten had.”
Na deze mare beproefde ik het eenige mij overgebleven middel, om kennis te krijgen aan den juisten vorm en toestand van het 
vernietigde kunstwerk. Ik zond eene der gelithografeerde afbeeldingen van de Velpsche halsbanden aan den heer Commissaris des 
Konings voornoemd, met beleefd verzoek, om die ter bezigtiging te verstrekken aan iemand, die den Beilenschen halsband 
naauwkeurig gezien had, en om aan mij daarna te doen berigten, in hoever de vernietigde Beilensche gelijk kon geweest zijn aan
eenen of meer der Velpsche? Het kort hierop ontvangen antwoord strekte tot bevestiging van het vermoeden, dat de Beilensche 
halsband overeenkomstig was geweest met de Velpsche, en wel in zulke mate, dat hij uit denzelfden tijd en van dezelfde afkomst
moest zijn geweest. Dit bleek namelijk uit de volgende mededeeling van den Burgemeester van Beilen, aan wien de afbeelding der
Velpsche halsbanden van wege den heer Commissaris voornoemd ter hand gesteld was: “De te Beilen gevonden halsband,” schreef 
hij, “komt bijna volmaakt overeen met fig. 3 der mij toegezonden teekening, behalve dat het knopje, waarmede hij werd 
gesloten, meer gelijk was aan dat van fig. 1, en dat er zich geene versierselen aan bevonden dan die, welke ook op het voorste
gedeelte van no. 3, op de afbeelding aan weêrszijden aangebracht, ter hoogte van het begin van het platte gedeelte, op den te 
Beilen gevonden band niet te vinden waren.”  Naar deze opgave kan men zich, de afbeeldingen der Velpsche voorwerpen ter hand 
nemende, eene tamelijk volledige voorstelling maken van den gouden halsband van Beilen, en wat door ons over den ouderdom en 
de afkomst der Velpsche stukken is in het midden gebragt, mogen we met te meer vrijmoedigheid op den Beilschen halsband van 
toepassing achten, omdat nabij de plaats, waar die gevonden is, vroeger eene gouden munt ontdekt werd, die omstreeks uit 
denzelfden tijd was als de jongste der munten te Velp, die niet ver van de halsbanden gevonden zijn. Volgens het officëel 
berigt van den heer burgemeester van Beilen, was de halsband ontdekt op eene plaats “ongeveer vijftien ellen verwijderd van de
plaats, waar voor vier of vijf jaren eenige (eene) gouden munten (munt) gevonden was.” en deze gouden munt was, volgens de 
daarvan gegeven beschrijving door den heer Mr. G. W. VAN DER FELTZ te Assen, in den Konst- en Letterbode van 1845, D. I, bl. 
428-429, van een der drie Valentinianussen (vermoedelijk van VALENTIANUS I of II) in welk geval hij uit de laatste helft der 
4de eeuw was. Hoogstwaarschijnlijk zijn halsband en munt gelijktijdig in den grond geraakt en de halsband zal althans niet 
ouder dan de munt zijn; en daar de halsband zoo naauwkeurig met de Velpsche overeenkwam en de Velpsche mede op grond van de in
de nabijheid gevonden munten, tot de eerste helft der 5e eeuw gebragt zijn, zullen wij zonder vermetel te zijn den Beilenschen
halsband tot dienzelfden tijd brengen mogen. Zoo worden wij niet slechts genoopt, om er een gelijken ouderdom, maar ook eene 
gelijke bestemming, afkomst en zeldzaamheid aan toe te kennen als aan de Velpsche, en ik mag daarom, ten aanzien hiervan, 
verwijzen naar hetgeen in voormelde Bijdragen, t. a. pl. nopens de Velpsche halsbanden is in het midden gebragt, en waarvan 
het resultaat was: “dat de groote ringen (halsbanden) halsringen geweest zijn van mannen, terwijl er door één persoon soms 
meer tegelijk, over elkaâr, gedragen kunnen zijn; dat zij eenen niet-Romeinschen barbaarschen kunststijl vertoonen, en meest 
overeenkomen met voorwerpen in het Noorden, bepaaldelijk in Lijfland gevonden (zie KRUSE, Necrolivonica (St. Petersburg 1842) 
Taf. 4, fig. N, Taf. 27, 8 en Taf. 41, 3), en dat hunne zeldzaamheid zoo groot is, dat ringen aan deze gelijk nog nergens 
elders gevonden zijn.
Hoe die halsbanden soms over elkander gedragen werden, kan men zien aan het Lijflandsche scelet uit Aschenrade, ook afgebeeld 
bij BÄHR, Gräber der Liven, (Dresden 1850, 4°) Taf. 1, fig. 8. Daar door mij in de voormelde Bijdragen was aangeteekend, dat 
KRUSE in zijn Necrolivonica den bepaalden volksstam niet had aangewezen, van welken de door hem vermelde Lijflandsche oudheden
uit Aschenrade afkomstig waren, zij hier nog opgemerkt, dat KRUSE die voorwerpen in het algemeen voor Skandinavisch-
Noormannisch gehouden heeft, een gevoelen, dat hem later door BÄHR, l. c., zeer betwist is; want deze heeft trachten te 
bewijzen, dat zij van de vroegste bewoners dier streek, de Livische Finnen, afkomstig zijn, welk volk zijne beschaving op een 
eigen weg, door handel en scheepvaart, uit Azië, vooral aan den Ural, zou hebben ontleend, waarvoor ook de oudheden, te 
Aschenrade en elders in Lijfland gevonden, bewijzen bevatten zouden. “De beschaving dier Lijflanders”, zegt  BÄHR, “behoort 
dus niet als eene dochter der Romeinsche of Skandinavische, maar als eene geringere zuster van die beiden aangemerkt te worden
(S. 29. 45. 46)”. Dit laatste gevoelen kan ik slechts onder de voorwaarde omhelzen, dat die geringere zuster niet zonder 
Skandinavisch-Germaanschen en laat-Romeinachen invloed is opgegroeid, hetgeen mij uit den aard van sommige der gevonden 
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voorwerpen duidelijk is gebleken. Op grond van de in Lijflandsche graven gevonden munten, behooren die graven, volgens BÄHR S.
51, met tamelijke zekerheid tusschen de 8ste en 12de eeuw, “zonder evenwel eene vroegere gebruikmaking (dier graven) buiten te
sluiten.” Hoe veel vroeger de oudste voorwerpen opklimmen word [!] niet gezegd; misschien was dit wel bij benadering te 
bepalen; het komt mij niet geheel onwaarschijnlijk voor, dat daar Scytische voorwerpen tusschen zijn, zijnde ook de Scythen 
tegen ‘t einde der Vde eeuw van de noordzijde der Zwarte Zee door Germanen en Slaven deels noordwaarts, deels naar de streken 
om den Ural, deels naar de landen aan de oostzijde van de Botnische golf en de Oostzee verdrongen. (Zie de uiteenzetting 
hiervan door Prof. KEIJSER, te Christiana, kort bij A. RETZIUS, over den vorm van de schedels der bewoners van het Noorden, 
Stokholm 1842; uit het Zweedsch door Prof. J. VAN DER HOEVEN). De genoemde werken van KRUSE en BÄHR, thans hoofdbronnen voor 
de Lijflandsche oudheden, zijn hier te Leijden niet aanwezig; ik heb ze slechts even van den boekhandel ter inzage gehad en te
kortstondig kunnen raadplegen om de gevolgtrekkingen dier schrijvers grondig te kunnen toetsen of daaraan nieuwe toe te voegen
Een eenigzins uitvoeriger berigt over den Beilenschen halsband is door mij gegeven in het eerlang uit te komen 4de Stuk, VIII 
Dl. der Bijdragen voornoemd.
Leijden, den 7 Oct. 1852

15 juni 1853  BEEGDEN. Entre Horne et Beegden, non loin 
de l’ancienne voie Romaine qui joignait Nymègue à Tongres, se trouve une colline déserte, sablonneuse, entourée de petites 
éminences.
Le 15 juin 1853 un ouvrier en fouillant dans cet endroit la terre, pour en tirer du gravier, trouva à la profondeur de treize 
pieds, un vase en terre rouge ayant la forme d’une soucoupe. L’ouvrier dans sa simplicité, emporta ce pot et y prépara la 
nourriture pour les jeunes poussins de sa basse-cour. Trois jours après M. Teelen [Theelen?] de Horne ayant appris cette 
singulière découverte, acheta le vase et recommença la fouille. Après avoir bêché la terre pendant trois jours on trouva, à la
même profondeur un sarcophage en pierre de sable ayant la longueur de 4 pieds et la largeur et la hauteur d’environ un pied et
demi. Il était couvert d’un couvercle plat mais brise en plusieurs endroits. A l’intérieur du sarcophage on trouva des 
cendres, quelques parcelles d’os, quelques morceaux de fer, parmi lesquels on distinguait des pointes de flèches, une petite 
boule en or bien conservée et une pierre de la longueur d’un doigt ressemblant à une statuette. L’intérieur du cercueil était 
carre, le fond plat et noirci par des cendres humide; d’un côté était managée une hauteur ayant la forme d’un coussin.
Autour de ce cercueil de pierre étaient ranges 32 vases en terre cuite de différentes formes et couleurs et superposes 
symétriquement l’un sur l’autre. C’étaient les vases dont les Romains se servaient dans les cérémonies funéraires, des cruches
pour les libations, des vases pour les sacrifices et pour les mets, les urnes pour recevoir la poussière brûlée du défunt. Ces
urnes au nombre de six contenaient des cendres, les autre vases étaient vides. On remarque surtout une jatte enterre rouge 
ornée d’un crocodile et de neuf paons.

1 januari 1856  KESSENICH. C’est dans la commune de Kessenich 
qu’il faut chercher l’emplacement de station de Catualium, dont parlent les tables de Peutinger. Ce village est très-connu 
dans les diplômes du moyen-age; il a joui des droits de monnaie, de marché libre et de tonlieu sur la Meuse. En 964 il 
s’appelle Casallum, en 997 Caselli, en 1096 Gesselin et en 1155 Cassenic. C’est ce dernier nom qui a prévalu. Kessenich 
possède les ruines d’un beau château, qui se trouvait autrefois sur le bord de la Meuse, mais qui, à cause des dirivations de 
ce fleuve, s’en est éloigné. Entre la château de Kessenich et la chaussée romaine qui longe la rive gauche de la Meuse, on a 
trouvé, vers l’année 1856, dans une tourbière nommée het Vijgelbroeck une monnaie en cuivre à l’effigie de l’empereur Marc-
Aurèle et une en argent de Julien l’apostat.

5 december 1856  Op MAANDAG 15 December 1856 en Vijf volgende dagen, 
des Voor- en Namiddags, zal de Boekhandelaar G. THEOD. BOM, te Amsterdam, in ODEON Publiek Verkoopen: het uitmuntende KABINET 
GEDENK- EN LEGPENNINGEN, EERE- en DRAAGTEEKENEN, VROEDSCHAPS-, GILDE-, SCHUTTERS-, RELIGIEUSE-, VRIJMETSELAARS-, PRIJS- en 
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BRANDSPUITPENNINGEN. NOODMUNTEN EN MUNTEN, MUNT-, PENNING- EN WAPENKUNDIGE BOEKEN, NAGELATEN DOOR WIJLEN DEN HEER S. H. VAN 
DER NOORDAA, Lid van verschillende Binnen- en Buitenlandsche Letterk., Histor. en Oudheidkundige Genootschappen, te Dordrecht.
KIJKDAGEN: VRIJDAG en ZATURDAG 12 en 13 December. De CATALOGUS is op franco aanvrage a 20 Cents te bekomen bij G. THEOD. BOM, 
Kalverstraat, E 10.     (19573)

6 april 1857  GRIEKSCHE EN ROMEINSCHE OUDHEDEN. 
Tot deze afdeeling ook de gedenkstukken van het Gnosticisme brengende, vermelden wij in de eerste plaats, eene, waarschijnlijk
van eene der gnostische sekten afkomstige, kleine marmeren stèle, door den heer P. C. G. GUYOT, te 's Gravenhage, aan het 
Museum ten geschenke gegeven en door hem waarschijnlijk te Nijmegen, althans toen hij in die stad nog woonde, aangekocht. De 
stele is boven rond bijgewerkt; op de voorzijde ziet men in een uitgediept, nisvormig vlak, in uitkomend werk, een zeer ruw en
slecht gevormd, geheel naakt vrouwenbeeldje, met de handen in de houding van het bekende Venusbeeld. Rondom de nis, tot op de 
hoogte van de kniën, een opschrift in onbekende en op de meeste plaatsen zeer onduidelijke karakters, doch waaronder vele, die
ook op de gnostische opschriften voorkomen. Welligt levert het beeldje eene voorstelling der Metis Sophia of van eenige andere
gnostische deugd. Het geheel is hoog 2,52, breed 1,13 en dik 0,65 Ned. palm. De marmersoort meent dr. BEIMA als Pentelisch te 
herkennen.

1 januari 1858  ECHT. En nivelant en 1858 le cimitiere d’Echt, 
on a déterré près de la tour de l’église un sarcophage en pierre de sable, contenant entre autres objets une monnaie d’or à 
l’effigie d’un empereur romain.

2 april 1858  MUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEYDEN. 
[...] Als bij uitnemendheid van belang mogen wij de aanwinst van eenen Romeinschen geloftesteen vermelden, die in 1686 in den 
Kabelweg te Ruimel of Rummel, gemeente St. Michielsgestel, in Noordbrabant opgegraven, het eerst door den ‘s Hertogenbosschen 
schepen mr. H. Copes aan G. Cuperus te Deventer geschonken, een tijd lang in het juist van dien geleerde ingemetseld, bij den 
verkoop dier woning door den laatsten eigenaar uit het geslacht des heeren Schouten, naar eene nieuwe woning medegenomen, na 
diens dood met zijne nalatenschap in eigendom was overgegaan aan de echtgenoot van den heer van Tright, in leven 
stadsklokkenist en organist te Deventer. Na het overlijden der ouders werd de heer W. G. H. van Tright, predikant van Ooijen 
en Persingen, eigenaar van den steen, en berustte deze gedurende eenen geruimen tijd te Ubbergen, waar de heer van Tright in 
de nabijheid zijner kerkelijke gemeente zich gevestigd had. wij slaagden er in om het monument van den eigenaar tegen eenen 
betrekkelijk billijken prijs voor het Museum over te nemen, en wij mogen er ons in verblijden, dat het daar thans eene veilige
en blijvende bewaarplaats verkregen heeft. Het opschrift op de voorzijde van den steen, die aldaar zeer afgesleten is en 
waarop zich hier en daar sporen van bijwerking in enkele letters schijnen te toonen, bevat eene toewijding aan den 
Magusaanschen Hercules, door Flavius Vihtirmas zoon, den hoogsten overheidspersoon van den staat der Batavieren. De twijfel in
de laatste jaren wel eens over de echtheid van het opschrift uitgesproken, en waaraan meer belangrijke opschriften in vroegere
eeuwen, naar het heet, in ons vaderland gevonden, op afdoende gronden onderhevig zijn, zal nu welligt weggenomen, althans op 
het oorspronkelijk zelf, en in vergelijking met zoo vele andere ongetwijfeld echte gedenkteekens en opschriften getoetst 
kunnen worden.

3 november 1859  GEOLOGIE, NIJVERHEID EN KOSTUUMKUNDE,
OPGEHELDERD DOOR EENE OUDHEIKUNDIGE ONTDEKKING TE MAINZ.
Op den 3 Nov. 1859 deed prof. Nöggerath te Bonn, in de vergadering van het Nederrijnsche genootschap voor natuur- en 
geneeskunde, eene mededeeling over de in het jaar 1857 te Mainz, op den Thiermarkt, in eene veenlaag, ter diepte van p. m. 30 
voet, opgegraven romeinsche oudheden. Hij verklaarde dat die ontdekking ook uit een geologisch oogpunt gewigtig was, terwijl 
de directeur van het Verein zur Erforschung rheinischer Geschichte und Alterthümer, dr. Jos. Wittmann, aangetoond had, dat in 
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de eerste eeuwen onzer jaartelling een arm van den Rijn door de stad Mainz gevloeid heeft, in wiens moeras zich bovengemelde 
veenlaag gevormd had. Dr. Wittmann heeft over die ontdekking beknopt berigt gegeven in zijne belangrijke verhandelingen 
getiteld: Chronik der niedrigsten Wasserstände des Rheines vom Jahre 70 nach Christus bis 1858, en Nachrichten über die im 
Jahre 1857-1858 im Rheinbette von der Schweiz bis nach Holland zu Tage gekommen Alterthümer und Merkwürdigkeiten etc., 
opgenomen in Th. II Heft 1-2 van het Zeitschrift des Vereins z. E. rhein. Geschichte und Altenthümer zu Mainz. Dezelfde 
geleerde had aan prof. Nöggerath een uitvoerig handschrift over dit onderwerp ten gebruike afgestaan, waaruit het 
belangrijkste door Nöggerath op gemelde vergadering werd medegedeeld. Hetgeen van die mededeeling ter kennis van het publiek 
gekomen is, (dr. Wittmann zal eerlang zelf zijn handschrift in het licht geven) nemen wij te gereder over, omdat dr. Wittmann 
en Lindenschmit ons dezen zomer, bij een bezoek aan het Mainzer-museum gebragt, mondeling dezelfde berigten medegedeeld en van
eenige der gevondene overblijfselen specimina ten geschenke gegeven hebben. In de bovengemelde veenlaag namelijk had men veel 
lederwerk gevonden, hoogstwaarschijnlijk van een romeinschen schoenmakerswinkel afkomstig, bijna een wagen vol, meerendeels 
gebruikte schoenen en sandalen, wel zeer fragmentarisch, doch waar tusschen men nog veertien onderscheidene soorten kon 
erkennen. Deze voor de kennis der romeinsche nijverheid en het kostuum onschatbare vondst, zal met Platen opgehelderd, eerlang
door Lindenschmit uitgegeven worden; wij stippen er daarom hier slechts van aan, dat op enkele fragmenten van het leder de 
stempel van den fabrikant of schoenmaker is ingeslagen, daar ik nog zeer duidelijk de namen lezen kon: L. VALE (d. i. Lucii 
VALErii) C. VENED (d. i. Caji VENEDi) en MONA.
Voorts vond men verscheidene overblijfselen van romeinsche kleedingsstukken van zeer fijne wol en uitstekend van weefsel, 
nevens allerlei kleine romeinsche voorwerpen en munten. Het leder- en wollengoed was vrij wel bewaard gebleven, doch de wol 
had eene donkere kleur aangenomen. De munten liepen niet later dan 137 na Christus, waaruit men met waarschijnlijkheid opmaken
mag, dat al die voorwerpen omstreeks dien tijd in het moeras geraakt zijn. Van het veen waren de gewone veenplanten goed te 
bestemmen; men erkende met name: berkenbast, hazelnooten, waterlinzen (Lemna major), en van de mossoorten: Hypnum splendens 
(Hedwigü), Hypnum tameriscinum (Hedw.), Hypnum latescens (Hedw.), Hypnum triquetrum (Linn.), Anomodon curtipendulum (Hoockeri 
et Taylori), Byrumbinum (Schreberi), Mnium roseum (Hedw.) Mnium undulatum (Hedw.). Ook vond men welbewaarde druivenranken, ten
bewijze van de vroege wijnkultuur aan den Rijn; deze zijn thans wel de oudste druivenranken die men uit de rijnstreek keny; 
eindelijk: veeren van hoenders en van duiven.
Van eenige specima dezer vondst, door berigtgever dezes te Mainz van dr. Wittmann en Lindenschmit ten geschenke ontvangen, 
heeft hij de mossoorten aan ‘s rijks herbarium, de veeren aan ‘s rijks museum voor natuurlijke historie, en het lederwerk aan 
het museum van oudheden te Leiden gegeven. Het lederwerk, dat door sterke opdrooging verhard en verschrompeld was, is door de 
zorg van een ervaren leidschen leerlooijer, den heer Visser, tot zijne oorspronkelijke zachtheid teruggebragt.

7 april 1860  Belangrijke Verkooping van BOEKEN, ENZ. 
Op Maandag den 16den April 1860 en volgende dagen, zal door W. P. van STOCKUM, te 's Gravenhage, worden Verkocht: Eene 
aanzienlijke verzameling BOEKEN, in verschillende talen en vakken van Wetenschap, Kunst en Letteren, waaronder vele 
Prentwerken, betrekkelijk Grieksche en Romeinsche Oudheden, Middeneeuwsche en nieuwere Bouwkunst; voorts Atlassen en 
Landkaarten, Staatsstukken, Handschriften, benevens Teekeningen, Etsen, Gravures, Lithographiën, Portretten, Schilderijen, 
Kunstwerken in Zilver, Ivoor, Schildpad, Hout en diverse Voorwerpen; gedeeltelijk nagelaten door den Hoog Wel-Geboren Heer Th.
Baron DE SMETH VAN DEURNE EN LIESSEL. De Catalogus is op franco aanvrage verkrijgbaar.

22 augustus 1860  HOOGSTMERKWAARDIGE ROMEINSCHE OVERBLIJFSELEN IN DEENSCHE VEENEN GEVONDEN. 
“Gij hebt verlangd van tijd tot tijd iets te vernemen van de ontdekkingen in de veenen te Sönder-Brarup, vroeger reeds 
meermalen door mij vermeld. Men heeft er, in de maanden Julij en Augustus ll., verscheidene belangrijke voorwerpen in 
gevonden; maar de belangrijkste vond is een ronde bronzen plaat, ter grootte van een tafelbord, met een breeden rand, versierd
door verheven beeldwerk in goud en zilver; het beeldwerk stelt voor: bij afwisseling vogels en dolphijnen en eenige romeinsche
krijgslieden in rustende houding, met den helm op het hoofd, houdende een lans in de eene hand, terwijl de andere hand op een 
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schild rust. Binnen dien rand ziet men verscheidene medusa-hoofden, met helmen op het hoofd, die allen één medusa-hoofd in het
midden omringen. Dit alles wijst op eene romeinsche afkomst; maar het is alleropmerkenswaardig, dat men op eenige plaatsen van
die plaat kleine zilveren plaatjes heeft gehecht, die versierd zijn met dierenbeelden van de gedrochtelijkste gedaante, van 
dezelfde soort als men vindt op de gouden bractesten, in Scandinavie geslagen, en op twee zilveren bekers in Himlingori, in 
Seeland, gevonden. Het is klaarblijkelijk, dat vreemden deze sieraden van hun eigen maaksel hebben toegevoegd aan deze plaat, 
die vroeger enkel door romeinsche kunst getooid was. Ook heeft men overblijfsels gevonden van drie wapenrokken, uit ringen 
vervaardigd; bij twee zijn de ringen van brons, bij de derde van ijzer. Vervolgens heeft men in massa gevonden: navels van 
schilden, punten van lanzen, pijlen en overblijfsels van slagzwaarden, alles van ijzer, alsmede overblijfsels van 
zwaartscheden. Alles wijst op een verwoed gevecht. Men heeft voorts gevonden een volkomen toom van een rijpaard en een trens 
(bridon), met gespen, ringen en sieraden van brons; de lange lederen toomen waren volkomen bewaard. Twee zilveren munten van 
Commodus en Nero. De (houten) stelen der lanzen en werpschichten zijn meerendeels gebroken, maar men heeft het geluk gehad er 
twee te vinden die volkomen bewaard waren; de eene van 9 voet (deensch) lengte, de andere een weinig langer.
Eene steel van 2 voet 6 dm. heeft aan eene werpspies behoord. De schilden zijn van hout en met eene rand voorzien, slechts het
middengedeelte is van brons. Maar één schild is van ahornhout, met een eikenhouten rand, die er aan gehecht is met kleine 
stukken brons, in de gedaante van eene S. Dit is de eerste maal dat men schilden gevonden heeft van verschillend hout gemaakt.
Men heeft ook eene lederen sandaal gevonden, en eenige stukken linnen met randen. Onder de glazen kralen is er ééne hol, en 
deze moet dus met eene glasblaaspijp gemaakt zijn; de andere kralen zijn dig. Er gaat geen dag voorbij dat men niet aardewerk 
vindt van verschillende gedaante, maar gewoonlijk gebroken; intusschen heeft men zes potten gevonden, die volledig waren. Men 
heeft vier stukken goud gevonden, in de gedaante van ringen, die als betaalmiddel gebruikt werden (ring-money). Het blijft nog
steeds een raadsel hoe al deze voorwerpen in de veenlanden, eertijds meeren, geraakt zijn. Men heeft ook eenige schilden en 
lanssteelen onder eene dikke laag van balken en kreupelhout gevonden (hetzelfde als vroeger in Funen). Ziedaar de ontdekkingen
van 1860; die van het vorige jaar heb ik u reeds vroeger medegedeeld 1).
Sedert twee of drie jaren heb ik u onze archeologische nasporingen medegedeeld. Bij ontstentenis van een overzigt daarvan in 
‘t fransch, heeft een Zwitser, die den winter van 1859 hier doorbragt, geologisch-archeologische studiën in het licht gegeven,
waarin hij verslag geeft van alles wat bij ons is ontdekt geworden, van ons stelsel, enz. 2).”
Taarbaek, bij Copenhagen,
d. 22 Aug. 1860.    DR. BURMAN BECKER.
(Uittreksel uit een brief aan MR. EYCK VAN ZUILICHEM).

1) Wij hopen ook aan deze eerlang eene plaats te kunnen inruimen. Red.
2) Deze is prof. Morlot te Lausanne, de uitgave van wiens belangrijk geschrift, wij reeds in N°. 20, dd. 21 Mei, van dit weekblad vermeld 
hebben, en waarover de Revue archéologique van den 1ste Aug. begonnen heeft een zeer aanprijzend verslag te geven, Wij zullen op dit 
onderwerp, wanneer plaatsruimte het vergunt, zoodra mogelijk terugkomen.
Red.

10 november 1860  HOOGSTMERKWAARDIGE ROMEINSCHE OVERBLIJFSELEN IN DEENSCHE VEENEN GEVONDEN. 1) 
In de laatste jaren werden bij het afgraven der veelvuldige veenen, die vroeger zonder twijfel meeren of moerassen waren, 
voornamelijk in het zuiden van Jutland, en ook in sommige grafsteden en zandheuvels, op meer dan 60 plaatsen, overblijfselen 
gevonden van romeinsche afkomst, zoo als munten uit de tijden der keizers, potten, vazen, bekers, versierselen met romeinsche 
opschriften en werken van romeinsche fabrieken; meestal dragen zij de kenmerken uit de vier eerste eeuwen onzer jaartelling 
herkomstig te zijn. 
Merkwaardig vooral is de op 5 of 6 plaatsen in de veenen gevonden menigte wapens (eenige honderden), te weten: ijzeren pijl- 
en lanspunten, koper beslag van schilden, dooreen gemengd met gespen, kammen, dobbelsteenen, hamers enz. Al deze wapens zijn 
zeer goed, zelfs fraai bewerkt, doch dragen vele blijken van in gevechten beschadigd en gebogen te zijn geworden. - Het groote
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veen van Allesö, op het eiland Fünen, niet ver van Odensee, is vooral rijk aan dergelijke voorwerpen, en jaarlijks worden er 
daar nog gevonden. - Gedurende de beide laatst verloopene jaren heeft men er ook eene menigte gevonden in een veen of moeras 
bij Brarup, in het zuiden van Jutland.
Onder de daar te voorschijn gekomene voorwerpen bevindt zich een stuk van een schild, met de woorden AEL : AELIANVS, in 
letters die ingepunt zijn 2); een stuk van eenen romeinschen helm met gegraveerden versierselen van geel koper; eene geheele 
menigte ronde houten schilden, omtrent 3 voet in doorsnede, met middelstukken van geel koper; voorts houten bogen, en eene 
menigte stokken voor pijlen en lansen, doch zonder de punten, die men veronderstelt dat naar beneden zijn gezakt en op den 
bodem van het veen gevonden zullen worden, even als de zwaarden, daar men wel de overblijfselen der scheden en het beslag van 
gevonden heeft, doch de zwaarden zelve nog niet. 3) Verder, geel koperen beslag van gordels, of draagbanden, paardentuig en 
stukken van een wapenrok uit ringen bestaande. 4) Dit alles draagt mede de blijken door gebruik en in gevechten beschadigd te 
zijn. Zoo vond men ook een zilveren hoofdversiersel, dat door drie sabelhouwen gebroken was. Onmogelijk is het alles op te 
noemen; maar onder de merkwaardigste voorwerpen behoort zeker nog eene bronzen plaat met gouden en zilveren ornamenten en 9 
gegraveerde vrouwenhoofden er op; alsmede munten van Trajanus, Hadrianus en Commodus.
Het zonderlingste van alles is eene groote menigte kleedingstukken, die te zamengevouwen of gepakt waren; daaronder broeken 
met de kousen er aan, uit één stuk (van welke stof deze kleedingstukken waren is mij niet berigt). In meer andere veenen in 
Jutland vindt men nog voortdurend dergelijke voorwerpen, en ook wel op de Deensche eilanden, doch in veel minder aantal.
Bekend is de eigenschap der hooge veenen tot het goed bewaren van anders aan vergaan onderhevige voorwerpen; men verwondert 
zich dus niet dat die overblijfselen bewaard gebleven zijn, maar wel hoe er eene zoo groote menigte in dat veen (oudtijds 
moeras of meer) bijeen heeft kunnen geraken, en nog wel op zóó vele plaatsen. Wel heeft men gedacht dat geheele krijgsbenden 
op eenen wintertogt door het ijs gezakt en versmoord zouden zijn, doch moeielijk valt het te veronderstellen dat dit op 
zooveele plaatsen zou gebeurd zijn; ook zou men dan eene menigte geraamten van menschen en paarden hebben moeten vinden, dat 
geenszins het geval is, maar zich tot zeer weinigen bepaalt.
Een ander gevoelen is, dat deze voorwerpen door den een of anderen volkstam in het moeras van Brarup verborgen zullen zijn; 
hierop schijnen te wijzen zoowel de zamengepakte kleedingstukken en op-een-gelegde schilden, als de houten haken, die men 
gevonden heeft en die bestemd schijnen om voorwerpen, die anders op het water zouden gedreven hebben, op den grond vast te 
houden.
Zoo onzeker als nog de wijze zijn moge waarop die voorwerpen daar bijeen gekomen zijn, zoo veel te zekerder is het tijdvak 
waaruit zij herkomstig zijn, en de invloed dien de romeinsche beschaving op de zeden en gewoonten der Noorsche volken moet 
hebben uitgeoefend.
De noordsche oudheidskundigen nemen aan, dat in het noorden van Europa drie tijdperken hebben plaats gegrepen, waarin de 
wapens en werktuigen van steen, brons en ijzer werden vervaardigd. Het laatste en jongste tijdvak zou aldaar ongeveer met den 
invloed der romeinsche heerschappij zijn begonnen, en een der uitwerkselen van dien invloed was denkelijk ook, dat allengs het
gebruik van het vermengde koper (brons) verloren ging en dat de voorwerpen die men niet van ijzer verkoos te hebben van geel 
koper werden vervaardigd.
Daar het bekend is dat de romeinen zelven bij hunne krijgstogten nimmer over de rivier de Elve zijn gekomen, moet men uit al 
de gevondene voorwerpen wel tot het besluit komen, dat de oude Jutten of Deenen, door oorlog of handelsverkeer, meer dan men 
tot nu toe gemeend heeft, met de Romeinen in aanraking zijn geweest en in hunne beschaving moeten hebben gedeeld.
Ik heb deze berigten overgenomen uit eenige brieven van mijnen neef J. G. Burman Becker te Koppenhagen, die eene groote 
voorliefde heeft voor de oudheden van zijn merkwaardig vaderland en o. a. ook in het bezit is van eene groote verzameling, 
meestal zelf geteekende, schetsen van oude kerken enz. waaronder volgens zijn schrijven een 120 tal van oude doopvonten, die 
daar met meer andere merkwaardigheden en sieraden in of bij vele dorpskerken nog gevonden worden.
Maartensdijk,
Jan. 1860.   EYCK VAN ZUYLICHEM.
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Bovenstaande mededeeling, in verband met de vroegere (in N°. 37), aangaande romeinsche overblijfselen in deensche veenen, is 
ons te belangrijker, omdat zij een nieuw bewijs leveren voor het gevoelen, reeds voorleden jaar door ons uitgesproken, dat men
bij de beoordeeling der fraai bewerkte metalen, vooral bronzen, werktuigen en gereedschappen, tusschen oude overblijfselen in 
het Noorden van Europa en elders buiten Italie gevonden, te weinig het oog op oud-italische fabrieken gevestigd heeft. Bij ons
althans is de overtuiging gevestigd, dat die bronzen en ijzeren overblijfselen, vooral wapenen, uit oud-italische fabrieken 
afkomstig zijn, en in hooge oudheid zoowel als in den lateren romeinschen keizertijd, voornamelijk door ruilhandel, derwaarts 
gebragt zijn. Het komt ons eenigermate vreemd voor, dat de noordsche oudheidkundigen, die zoo vele en belangrijke werken over 
de oudheden van hun land in het licht gaven, nog geen geschrift (zoo ver wij althans weten) hebben uitgegeven, waarin die 
romeinsche overblijfselen uit de veenen afgebeeld en nader beschreven werden. Zelfs de jongste schrijver over de deensche 
veenen, ofschoon de daarin gevonden overblijfselen met de in Zwitserland in paalwoningen gevondene vergelijkende (Morlot, 
Etudes géologico-archéologiques en Danemark et en Suisse), heeft van geen romeinsche in de deensche veenen gevonden 
overblijfselen gewag gemaakt, ofschoon hij p. 291 schrijft: “les tourbières du Danemark fourmillent d’antiquités de tout genre
et de tout age, ainsi que les musées en font foi. M. Steenstrup estime, qu’il n’y a guères un pilier vertical d’un mêtre carre
de base, pris ou que ce soit, dans tel marais tourbeux que soit du pays, où l’on ne trouve du moins un objet antique”. Wij 
hopen eerlang aan dit belangrijk onderwerp meer plaats te kunnen inruimen.
Red. 

1) Vergel. N°. 37 bl. 297.
2) Op de wijze als b. v. het rom. opschrift uit de Linge, bij Hemmen, in de oudheidk. verhandd. en mededeel. van dr. Janssen, Pl. V. fig. 4.
3) Deze zijn echter later mede gevonden, zie Letterbode t. a. pl.
4) Van drie wapenrokken; twee met bronzen ringen en een met ijzeren; zie Letterbode t. a. pl.

OUDHEDEN IN DEENSCHE VEENEN. 1)
Het volgende, getrokken uit een bijzonder schrijven van zeer bevoegde hand, kan welligt, ook na het medegedeelde over dit 
onderwerp in den Bode van 10 November. jl. blz. 360, eene plaatsing in hetzelfde weekblad niet onwaardig worden geacht. Wij 
stellen het tot dit doel aan de redactie ter beschikking.
- “Niets was mij echter zoo belangrijk als de rijke opbrengst van de opdelvingen bij Zuid-Brarup. Het zijn hier niet maar 
enkele voorwerpen, maar het is eene geheele krijgsbuit die in het veen bedekt werd De munten daarbij gevonden, wijzen op den 
tijd wanneer dit geschiedde, de jongste waren van Commodus. - Er is veel romeinsch onder, veel ook van barbaarche afkomst of 
met barbaarsch werk verbonden. Het opmerkelijkste is, dat hout, leder en geweven stoffen bewaard gebleven zijn, maar al wat 
van ijzer was vervaardigd verloren is gegaan. Wij hebben een prachtig paardentuig van brons gevonden, met de riemen en al het 
overige, behalve het ijzeren gebit, in zijn geheel overgebleven: bogen, ja zelfs overblijfsels der koorden en 60 pijlen, doch 
welker ijzeren punten verteerd waren. Dit zou nog meer te bejammeren zijn, indien niet twee andere ontdekkingen in het veen 
gedaan ons te hulp kwamen, die tot hetzelfde tijdperk behooren, en vrij goed bewaarde ijzeren voorwerpen geleverd hebben. Tot 
de voornaamste merkwaardigheden breng ik eene zilveren maske, die als helmvizier gediend heeft; borstplaten van brons met 
zilveren en gouden versierselen belegd; broeken, een mantel en een pantserrok, welke laatste in een pot was geborgen. Later 
vond men nog brokken van eenen zeer kunstig bewerkten pansterrok; ze zijn gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van geel koper;
het ijzer is hier, door de eene of andere oorzaak, van sterker gehalte en beter bewaard voor den dag gekomen dan elders. - De 
zuiver romeinsche voorwerpen zijn dikwerf met barbaarsche toevoegsels voorzien, zoo als bij vb. eene borstplaat met 
barbaarsche versiersels van dun geslagen goud. Men houdt zich onledig met alles in Flensburg behoorlijk te schikken, ten toon 
te stellen en de voornaamste voorwerpen af te teekenen. Zeer veel bevindt zich daarbij, wat men tot dusverre slechts zeer 
geschonden of in onherkenbare overblijfselen gevonden had; behalve het paardentuig en de kleedingstukken brengen wij daartoe 
ook bij vb houten schilden.”
“Vroeger werden reeds hier in Denemarken oude voorwerpen in grooter aantal gevonden dan in de meeste andere landen, en ook 
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ijzeren uit de 8-10 eeuw, die veel gelijkenis hadden met frankische en bourgondische zaken; thans hebben wij voorwerpen uit de
2e en 3e eeuw in menigte, en dientengevolge twee eindpunten; slechts de bepaling van het daartusschen liggende en de 
overgangen van het een en ander is ons nog niet helder en zeker.
L.

1) Vergel. N°. 45.

1 januari 1861  Obige Meinung des Herrn Soret bestätigt sich durch einen kürzlich 
in der Nähe von Bittburg, Regierungsbezirk Trier, gemachten Münzfund.
Ein Landmann fand in seinem Felde einen mit einem Schieferstein bedeckten kleinen ächt Römischen Krug, der 402 Kleinerze 
enthielt, die mit Maximinus Daza beginnen und mit Constantinus II. aufhören. Mein verehrter Freund, der Herr Professor Namur, 
erwarb den Fund für das hiesige Kabinet; er hat denselben näher beschrieben und wird der betreffende Aufsatz im nächsten Hefte
der Revue de la numismatique belge erscheinen. Es war mir gestattet, den Münzfund einzusehen; er enthielt manche Seltenheiten,
z. B. von Konstantin dem Grossen die Umschrift: Soli invicto comiti und den Kaiser links sehend mit Helm, Harnisch und Lanze; 
dann mehrere Münzen mit dem Prägeort MSL, den auch Sabatier angiebt und den ich Moneta Sacra Londinensis interpretire; auch 
waren die Inschriften claritas reipublice in mancherlei Varietäten bei Crispus und Constantinus II nicht selten. Ich glaube 
indess, dass der Fund weit über das Jahr 326 hinausgehen wird; Konstantin II. war in diesem Jahre zwar erst 10 Jahr alt, doch 
hatte er schon zahlreiche Siege mit seinem Stiefbruder Crispus, der in diesem Jahre starb, erfochten. Konstantin trägt nur in 
zwei Exemplaren auf seinem sehr jugendlichen, fast kindliche Kopfe die Lorbeerkrone, beide Münzen sind in seinem Geburtsorte 
Arles geschlagen; die Berechtigung, den Lorbeerkranz zu tragen, erhielt er wahrscheinlich schon bei Lebzeit des Crispus. Ganz 
bestimmt aber überschreitet die jüngste Münze diese Fundes nicht das Jahr 337, in diesem Jahre starb Konstantin der Grosse und
Konstantin II. legte den Beinamen junior ab. [...]

13 maart 1861  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.
Der 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 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
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und Stimme mit 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.

3 april 1861  BERIGTEN VAN DEN HEER CONFERENZ-RATH THOMSEN, TE COPENHAGEN, 
OVER DE JONGSTE ONTDEKKINGEN VAN OUDHEDEN IN DENEMARKEN. 1).
“Ik heb opgemerkt, dat de oudheidkundigen in Frankrijk, en gedeeltelijk ook in Engeland en andere landen, zeer weinig weten 
van de nieuwe ontdekkingen in het Noorden gedaan, en die toch onze kennis der oudheid uitbreiden en nader bevestigen. Zoo heb 
ik b.v. in uitheemsche werken nog niets over den grooten vond bij Allersö op Fünen aangetroffen.
Reeds voor tien jaren vond men jaarlijks bij het turfsteken in een veen, bij dit dorp, ijzeren wapens, bijzonders lansen en 
werpschichtpunten van zeer fraaije bewerking, ook bespeurde men dat het hout in het veen eenigermate bewaard gebleven was; het
had nog de oorspronkelijke gedaante, was echter week geworden als eene spons; men kon er het water uitdrukken, en liet men het
zonder praepareren droogen, dan kromp het in elkaâr. Daar men nu de opmerkzaamheid op dien plek gevestigd hield, kwamen er 
merkwaardige stukken te voorschijn, als: een zilveren beslag van de schede van een zwaard, waarop een inschrift was ingekrabd 
behoorende tot het oudste soort van runenschrift 2), ivoren knoppen van... en zwaarden, en deze maakten ons begeerig de plaats
naauwkeurig te onderzoeken. In het jaar 1857 hadden wij een zeer droogen zomer; een degelijk en ervaren beambte van ons 
museum, de Kammerrath en archivaris Herbst, werd derwaarts gezonden; deze vestigde zijne woning in eene tent op dit veen, en 
liet er drie weken lang en in verschillende rigtingen onderzoekingen doen, die ons schitterende uitkomsten schonken. Zij 
bestonden in meer dan 500 stuks voorwerpen, die met de vroeger verkregene, eene belangrijke maar te voren weinig bekende of 
miskende afdeeling van ons museum 1) aanvullen. Het is die afdeeling, welke ons aantoont wat onmiddellijk na het bronstijdperk
in gebruik was en wat dit (bronstijdperk) verdrong, ongeveer ten tijde van Christus en kort daarna. Tot de merkwaardigste 
stukken behooren: voortreffelijke bewerkte ijzeren lanspunten met ingelegde zilveren versierselen, geheel van dezelfde soort 
als op de voorwerpen van het bronstijdperk, te weten, dubbele cirkeltjes met een punt in ‘t midden; de kop van eene griffioen 
van brons, vermoedelijk een sieraad van een helm; lange tweesnijdende zwaarden, voortreffelijk bewerkt; verscheidene degens in
den vorm van de zwaarden; beslag van zwaardscheden van zilver brons, ivoor en been; twintig beenen kammen (elke krijgsman moet
zijne kam bij zich gehad hebben); de werktuigen van een veld-smid: aanbeeld, tang, hamer en vijl, maar deze (laatste) enkel 
met regte niet met dwarsstreepen, zoo als de hedendaagsche gewoonlijk zijn; andere gereedschappen als bore, ... sikkels en 
wiggen (celts), allen van ijzer; de houten handvatsels der laatstgenoemden erlangden wij tot ons leedwezen niet; 
rijgereedschappen, sporen van eigenaardige soort, fragmenten van houten schilden en vele schildknoppen (umbones) van ijzer, 
nevens beslag van den dwarsstang die over den stijgbeugel bevestigd bevestigd was en tot handvatsel diende; zelfs 
overblijfselen van eene boot heeft men gevonden. Tot het merkwaardige van dezen vondst behoort ook een lange boog en een 
aantal pijlen, geheel overeenkomstig met die der tartaarsche volken 1): eenige van deze pijlen hebben spitsen van ijzer, 
andere van been; het ijzer moet destijds eene te groote waarde gehad hebben om verschoten te worden, althans de helft der 
pijlen is van beenen spitsen voorzien, en deze zijn verreweg grooter en sterker dan die der wilden, en doorgaans drie- en 
vierhoekig. Eene andere merkwaardigheid bestaat in glazen en andere steentjes, tot bordspel gediend hebbende, en in 
dobbelsteenen van been, waarvan twee den gewonen vorm hebben 2), twee andere echter geheel overeenkomstig met zulke als wij 
uit Indië voor het ethnographisch museum verkregen hebben; zijnde kleine langwerpige vierkante staafjes. Deze laatstgenoemde 
dobbelsteenen hebben aan elk einde niet twee, maar slechts één punt of oogje. Een andere overeenkomst met indische voorwerpen 
vind ik in de schaften der lansen; eenige van deze zijn 8 tot 9 el lang; in deze houten schaften zijn aan ééne zijde, naar de 
spits toe, soms zilveren spijkertjes ingeslagen, die bol ronde koppen hebben, doorgaans verscheidene onder elkaâr; nu bestaat 
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in Indie de oude gewoonte, dat, wanneer een vijand met eene lans gedood is, er een zilveren spijker in geslagen wordt, en 
wanneer er verscheidene spijkers in gezien worden, wordt zulks als een eereteeken voor den houder aangemerkt. Voorbeelden van 
deze gewoonten bezitten wij en het ethnographisch museum. Dezelfde peervormige versiering als men op voorwerpen van Suder 
Brarup opmerkt, treft men ook aan op sommige bekleedsels van gordels.
Vele stukken hebben ook groote overeenkomst met de te Suder Brarup gevondene, maar geen met de latere, allemannissche, 
bourgondische en merowingische, die met de voorwerpen onzer jongere ijzer-periode overeenkomen.
Over het algemeen zijn bovengenoemde voorwerpen veel edeler en fijner bewerkt dan de latere. Komt er ook hier en daar iets 
barbaarsch in voor, dan is dat een aanhangsel of toevoegsel tot het oorspronkelijke. Van slangen- en drakenvormige 
versierselen geen spoor. In één opzigt is deze vondst zeer gelijk aan de twee sleeswijksche, te weten: dat de voorwerpen 
kenmerken dragen van een hevig gevecht, daar zij behakt, van pijlspitsen doorboord, door vijandelijke handen omgebogen en 
onbruikbaar gemaakt zijn. Ook het hout was hier, even als te Suder Brarup, bewaard gebleven, en na vele proeven en aangewende 
moeite is het ons gelukt zulks weder stevig en naar ik hoop duurzaam te maken. Maar in ééne zaak onderscheidt zich deze vondst
wezentlijk van de brarupschen, namelijk, dat hier het ijzer bewaard gebleven is, ‘t welk dáár geheel vergaan was” slechts de 
panzerhemden, die met eene soort vernis overtogen geweest zijn waren dáár bewaard gebleven. Men kon duidelijk zien, dat het er
aanwezig was geweest, maar zelfs dikke aksen kon men slechts zien, niet opnemen, omdat het ijzer geheel vergaan was, terwijl 
wij de (houten) steelen behouden konden.
Gansch anders is het met den vondst van Ny Dam, dáár is het ijzer bewaard gebleven; men heeft er bij de 30 zwaarden gevonden, 
kunstig vervaardigde lans- en werpspiespunten enz., de zwaarden dikwerf van kunstig gedamasceerd werk. Over het algemeen is er
geen groote verscheidenheid in de vormen van deze en de beide andere vondsten, doch de voorwerpen van deze zijn niet geheel 
zoo smaakvol. De jongste der hier gevonden munten is van keizer Macrinus, uit het jaar 217 na Christus. Daar nu deze drie 
groote vondsten onzen blik op die soort van voorwerpen en op den tijd waaruit zij afstammen verhelderden, bespeurden wij, dat 
wij zonder het te weten vroeger reeds verschillende soortgelijke kleine vondsten gedaan hadden, dat wij ringen hadden 
gevonden, stukken van ketens, die tot denzelfden tijd behooren. Rijgereedschap van brons, op Seeland gevonden, is geheel 
gelijk aan het suder-brarupsche, zelfs op Schonen en in Noorwegen heeft men zaken ontdekt die met die der drie groote vondsten
naauwkeurig overeenkomen. Deze drie vondsten toonen aan, dat er in de 1e en 2e eeuw onzer jaartelling betrekkingen met het 
zuiden bestonden, die vroeger zeker langen tijd afgebroken waren, en vullen thans eene leemte aan in onze kennis van de 
noordsche oudheden, omdat ons de tusschenschakel tusschen den bronstijd en de voorwerpen uit de 6e en 7e eeuw (die wij tot in 
de 11e toe vervolgen kunnen) ontbrak; hier is hij, en wel zeer volledig.” - -
“Ik heb alle onze vroegere inventarissen en aanteekeningen doorloopen. Men heeft in den loop der tijden hier te lande 
hoogstmerkwaardige en kostbare vondsten gedaan, maar zelden meer dan 20 stuks bij elkaâr. Van 500 en méér stuks, die in een 
veldslag of bij eene schermutseling of als oorlogsbuit verloren geraakt zijn in onze vroegere zeeën, thans veenen, vind ik 
geene vroegere voorbeelden dan de bovenaangevoerde. Het is eerst de jongste tijd, die ons zulke omvangrijke vondsten heeft 
aangebracht. De norderdorfsche was van aanbelang, ook de weenensche schatten uit de grafsteden van Hallstadt, zijn groot, en 
thans de zeeën in Zwitserland - - iets dergelijks kende men vroeger in onze landen niet.” - -
“Worsaae heeft een kunstteekenaar naar Flensburg gezonden ten einde p. m. 300 voorwerpen, meerendeels in natuurlijke groote, 
voor het archief van ons Museum af te teekenen; zoo belangrijk oordeelde hij de vondsten van Brarup en Ny Dam. De eigenlijke 
ontdekker, aan wien wij dezen schat te danken hebben, is de Inspecteur der verzameling van vaderlandsche oudheden te 
Flensburg, de heer Engelhard, en deze zal een werk over beide vondsten uitgeven. Daar men echter deze ontdekkingsmijnen nog 
niet als uitgeput beschouwt, daar men verleden jaar nog hoogstbelangrijke voorwerpen vond en alle reden heeft ook dit jaar 
weder veel te zullen krijgen, zal men zich met de uitgave niet overhaasten; maar men bereidt voor, en men verzamelt voor eene 
uitgave van grooten omvang. - - Tusschen alle deze vondsten zijn enkele zuiver romeinsche zaken, vermengd met voorwerpen van 
half barbaarsche volken. Dat een groot gedeelte inheemsch is, daaraan twijfel ik niet, omdat wij thans ten minste 20 geheel 
verschillende en ver van elkaâr gelegen lokaliteiten hebben, enkel met zaken of kleine vondsten van dezelfde soort. Ook de 
menigte der voorwerpen is zoo groot, dat men overtuigd wordt, dat het inheemsch moet zijn en vooral de wapenen over ‘t 
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algemeen en de werktuigen, b. v. van den smid, toonen dit aan; maar wanneer ik op één schildknop (umbo), die eenigzins van de 
andere verschilt, het romeinsche opschrift AEL. AELIANVS lees, weet ik dat deze oorspronkelijk toebehoorde aan een romein 1), 
en wanneer ik op een zwaard van Ny Dam dit slot van den stempel van den maker ...RICVS zie, vermoed ik dat de smid een Gooth 
was, niet van ‘t jaar 500 na Christus, maar reeds van 200 tot 300 2). De vondsten van veroverde en door ruil verkregen stukken
laten zich wel opsporen; natuurlijk behooren daartoe ook de voorwerpen van ivoor.” 

1) Partikulier schrijven van den heer Thomsen, Copenhagen, dd. 3 April 1861.  RED.
2) Volgens eene afbeelding van dat opschrift, ons door de welwillendheid van den heer Dr. Burman Becker uit Copenhagen toegezonden, zouden 
wij het veeleer tot het noord-etruskische brengen.  RED
1) Hier wordt het Koninkl. Museum van Oudheden, niet dat van het Koninkl. genootschap voor Noorsche oudheden, bedoeld.  RED.
1) Ook van deze heeft de heer Burman Becker ons welwillend afbeeldingen gezonden.  RED.
2) D. i. de vierkante, romeinsche.  RED.
1) Ook hiervan heeft de heer Burman Becker ons eene afbeelding van zijne hand verstrekt.  RED.
2) Het zij ons vergund op te merken, dat ...RICVS, als het laatste gedeelte van een defecten naam, niet noodzakelijk aan een gothischen 
naamsuitgang doet denken; het kan een romeinsche fabrikanten naam zijn, b. v. [AP]RICVS, of dergelijke.  RED.

30 april 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 ge:eignet 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 sammeln 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 auszedrücken, 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
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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:

25 november 1861  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.
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.

#20160923  59   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

2250

2255

2260

2265

2270

2275

2280

2285

2290

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

17 april 1863  Het bestuur van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 
in Noordbrabant zal tot een blijvend aandenken aan het ten vorigen jare gevierde feest van het vijf-en-twintigjarig bestaan 
van dit Genootschap een plaatwerk uitgeven, waarin de Germaansche en Romeinsche oudheden, in die provincie gevonden en in het 
Genootschap bewaard, zullen zijn afgebeeld. De met roem bekende oudheidkundige Dr. Jansen te Leiden heeft zich, op verzoek van
het bestuur des Genootschaps, wel willen belasten met de zorg, dat de teekeningen, onder toezigt van den verdienstelijken 
bibliothecaris Dr. C. R. Hermans te 's Hertogenbosch vervaardigd, te Leiden naauwkeurig op steen worden gebragt.

20 april 1863  Uit Stadskanaal wordt aan de Veend. Ct. het volgende gemeld: 
Bij de vergraving van het veen van G. Schuur alhier, gelegen in den Boerveenster mond, heeft men dezer dagen een zilveren 
lepel gevonden, onder eene veenlaag van 9 voet. Aan het uiteinde is hij aan weerzijden van het getal 33 voorzien, waarom eene 
bloem is gewerkt. Het is niet onwaarschijnlijk, dat het cijfer het jaartal van de bewerking aanduidt, want mogen ook zilveren 
tafelgereedschappen door onze voorvaderen uit dien tijd niet of slechts hoogst, zelden zijn gebruikt, de Romeinen, die ook 
deze streken niet onbezocht lieten, maakten niet alleen een veelvuldig gebruik van dit edele metaal, maar hadden het in de 
ciseleerkunst ver gebragt. Deze vondst levert, dunkt ons, ook weder een van de talrijke bewijzen op, dat de bodem hier in de 
grijze oudheid, zoo niet bewoond, dan toch wel bezocht is geworden.

22 april 1863  N. B. Wij geven dit berigt, zoo als wij het vinden, doch merken er bij aan, dat wanneer deze lepel, niet eene 
steel- of wijnlepel “trulla”, maar een “cochlear” is, zij onmogelijk van het jaar 33, dus den tijd van keizer Tiberius, kan 
dateren.

31 maart 1864  Voor de VADERLANDSCHE oudheden 
werden onderscheidene aanwinsten gedaan. Met de hierboven vermelde 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: eene zeer 
fraai gepolijste vuursteenen BIJL, 12 dm. lang; een ruw bewerkte BAL van trachiet, 4 dm. in doorsnede; eene URNE van gebakken 
aarde, gevuld met verbrande menschenbeenderen, hoog 19 dm.; eene andere URNE, 18 dm. hoog, met de daarin gevonden brokken van 
eene bronzen HAARNAALD; nog een drietal URNEN met verbrande beenderen en overblijfsels van bronzen RINGEN enz.; de urnen van 
10, 15.5 en 16 duim hoogte; twee KOMMETJES, 9 en 7 dm.; 4 POTJES van verschillende vormen, 6 5 tot 9.5 dm. hoog; een 
bekervormig VAATJE, 5.5 dm. hoog, en eenige brokstukken van potten. Al deze voorwerpen, met uitzondering welligt van de WIGGE,
waren in 1837 op de oude begraafplaats te Deurne in Noordbrabant opgegraven; 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.
[...]
Eenige MIDDELEEUWSCHE EN LATERE VOORWERPEN, afkomstig uit de ontgravingen voor de legerplaats te Nijmegen, 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; [...]

1 januari 1865  Antieke stenen te Horn
HORNE-HEEL. On trouve dans un manuscrit de la bibliothèque de l’université de Liege, portant le N° 188 et écrit vers le milieu
du XVIIme siècle par le chanoine Henri van den Berch, roi d’armes du pays de Liege, une note curieuse sur des antiquités qui 
ont existés à Hornes et à Heel, et qui aujourd’hui sons pour la plupart dans le cabinet de M. Guillon.
A la page 14 de ce manuscrit on trouve trois dessins de pierres antiques. La première “qui avoit, dit van den Berch, un pied 
trois quarts, un demi poulx moins, de haulteur, et un pied quatre poulces de longueur” offre l’inscription suivante:

MARTI
HALAMARE
SACRVM
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T. DOMIT. VINDEX
O. LEG. XX. V. V

V. S. L. M.
Cette inscription a été publiée, avec de légères différences, par Knippenbergh, Heylen, Schayes, Wolters, etc. M. le notaire 
Guillon la lit de la manière suivante:

MARTI
HALAMARDO
SACRUM

T(itus) LEG(ionis) XX V(aleriae) V(ictricis)
V(ota) S(olvit) L(ubens) M(erito).

La deuxième pierre dont la longeur était “de deux pieds, trois quarts et un demi poulx et la largeur de trois quarts de pieds 
en un poulx” ne présente pas d’inscription, mais on y voit représente un vase, au-dessus duquel est une espèce de chaine 
tendue.
La troisième, dont Van den Berch n’indique pas les dimensions porte pour inscription:

MERCWRI
INGENVS
YFHIFI.

Nous croyons faire plaisir aux Archéologues en transcrivant ici la note que Van den Berche a placée au-dessous des deux 
premiers dessins. “J’ai tiré - dit-il - ces deux pierres antiques hors des originelles qui sont massonées dans le muraille de 
l’église parochiale de Horne, capitale de la comté, appenage de la comté de Looz, le 9 d’avril premier des festes de pâques 
1640, et me dit pour lors le pasteur du lieu, qu’il avait plusieurs médailles des empereurs romain trouvées au dit Horn.”
Van den Berch fait ensuite la description de plusieurs antiquités et médailles Romaines trouvées à Heel, village située a une 
lieue de Horne. Il ajoute: “Le plus admirable est du mesme lieu, que le villaige de Heel s’appelle après Helena (1); ce qu’on 
sait par tradition et est d’autant plus croyable qu’on a trouve en terre une statue de marbre blanc très-fin qu’on ait tire au
jour, et est encore, ce 15 Avril 1640, gissante sur le réal chemin, mais fort desrompue, car on y voit les cuisses d’en haut 
jusqu’aux chevilles d’une même pièce de la hauteur de six pieds un poulx et demi; qui est d’une dame, pour estre par son corps
voilee come les dames romaines; et tiennent pour certain que la reste de la statue est encore en terre. Dans un autre endroit 
il dit que le curé lui avait promis une pièce de monnaie sur laquelle était écrit le mot HEEL.

(1) Le vicus Helena ou Hedena ne parait pas être le village de Heel comme pourrait le faire croire Van den Berch. Le père Wastelain, place 
ce vicus à Hesdin.

31 december 1865  Als aanvulling vinden we nog enkele elders niet genoemde details 
in het boek Noord-Brabants Oudheden (facsimile van 2012):
Met een dertigtal liefhebbers zijner compagnie toog hij naar de heide te Deurne en had weldra de overtuiging, dat die 
verhevenheden lijkheuvelen waren. Deze zijn ongelijk van hoogte, daar eenige slechts 60 duim, en andere 7,60 el [elders wordt 
1,6 el genoemd]  hoog waren op eenen grooteren of kleineren omtrek naar gelang der hoogte. Er zullen een honderdtal urnen 
gevonden zijn, van de groote eens theekops tot 100 pd. zwaar. […]
In het voorjaar van 1840 ben ik met wijlen Dr. Niermeijer, later professor te Leiden, deze heide wezen bezoeken en vond de 
heuvels nog zóó als toen men ophield met dit schatgraven! [...]
In het Rijks-Museum te Leiden worden dertien urnen en bijpotjes, bij Jhr. Mr. H. de Grez te 's Hertogenbosch, vier urnen en 
bijpotjes (1) en in het kabinet van het Noord-Brabantsch Genootschap twee urnen en een bijpotje bewaard.

(1) Onder het afdrukken van dit berigt verpligtte mij de heer de Grez met die goed bewaarde urnen aan ons kabinet ten geschenke aan te 
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bieden.

13 december 1869  Veilingcatalogus, boeken van P. C. G. Guijot, 13 tot 14 december 1869

27 januari 1870  In de Courr. de la Meuse wordt medegedeeld, 
dat bij het afbreken der oude kerk te Kessel onder het hoofdaltaar werd gevonden een eenigszins geschonden altaar van 
Romeinschen oorsprong. Dit altaar is vierkant, hoog 90 en breed 55 cM., van tufsteen, heeft een voetstuk en een fries, en is 
versierd met drie bas-reliefs. Het altaar schijnt toegewijd te zijn geweest aan Minerva, Juno en Hercules. Men meent althans 
op het vlak ter linkerzijde het beeld van Minerva te herkennen; het hoofd ontbreekt echter, gelijk ook aan de beelden der twee
andere bas-reliefs. Op de rechterzijde is een vrouw afgebeeld, waar naast een pauw; dit zou Juno moeten voorstellen. De 
voorzijde is versierd met een figuur, die zeer beschadigd is. Om de forsche vormen van het beeld en het leeuwenvel, heeft men 
gemeend er Hercules in te zien. — De achterkant van het outer draagt noch sieraad noch opschik. — Al moge men de vermelding 
van deze vondst met dan met eenige reserve overnemen, zoo is zij merkwaardig genoeg, om er de aandacht op te vestigen. De 
Courr. de la Meuse wijst bij deze gelegenheid op het feit, dat menigmaal bij het afbreken van oude kerken, en vooral onder de 
hoofdaltaren, overblijfselen uit den heidenschen tijd, als standbeelden, votiefsteenen, altaren worden ontdekt, ja dat men 
zelfs menigmalen dergelijke oudheden in de muren der kerken vindt vastgemetseld, als b. v. in de St. Servaeskerk te Maastricht
— en wie denkt hierbij niet aan den votiefsteen van Dodewaard?

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

DÉCOUVERTE D’UN AUTEL ROMAIN à Kessel près de Ruremonde.
Non sibi res sed se submittere rebus.   TACITUS.
En démollissant, vers le mois de Décembre 1869, l’église paroissiale de Kessel pour en construire une nouvelle à sa place, on 
décrouvrit sous l’autel principal du chœur un ancien autel payen. [...]

1 januari 1871  DÉCOUVERTE D’UN AUTEL ROMAIN à Kessel près de Ruremonde.  
[p. 189-199]
Non sibi res sed se submittere rebus.   TACITUS.
En démolissant, vers le mois de Décembre 1869, l’église paroissiale de Kessel pour en construire une nouvelle à sa place, on 
découvrit sous l’autel principal du chœur un ancien autel payen.
L’église de Kessel dédiée au mystère de la Nativité de la Ste. Vierge était une construction gothique faite en pierres de tuf 
(mergelsteen) des environs de Maestricht; la situation du village sur le bord de la Meuse a sans doute beaucoup facilité le 
transport de ces matériaux. Elle datait de l’an 1460 (1). Cependant les fondements élevés en pierres brutes semblaient 
indiquer des constructions ayant précédé l’église gothique.
Malheureusement, à l’époque de notre visite à Kessel, le tout était démoli et enlevé; il nous a été donc impossible d’avoir un
indice certain sur la forme de ces substructions primitives. Seulement nous avons pu constater dans les gros blocs sortis de 
la terre, des fragments de tuiles romaines qui bouchaient les ouvertures laissées par l’irrégularité des cailloux de l’opus 
incertum.
L’autel romain lui-même avait été transporté dans le jardin de la cure et portait des marques nombreuses de ce déplacement mal
exécuté. Avant de décrir ce curieux monument disons un mot des autels payens en général.
Les autels du paganisme (ara, altare) adoptaient différentes formes: il y en avait de carrés, de carrés longs, d’autres ronds,
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quelques-uns à plusieurs angles. Ils étaient de pierre, de marbre ou plus rarement de bronze. Au temple de Babylone il y avait
un autel, dont parle Hérodote, fabriqué d’or sur lequel on n’immolait que des bêtes à lait. Selon Pausanias il y avait aussi 
des autels de bois et d’autres bâtis de briques ou de gazons.
Il n’y avait pas de mesure fixe pour la hauteur des autels. On en trouve qui ne vont pas meme à la hauteur du genou, d’autres 
vont jusqu’à la ceinture des personnes, qui sacrifient. Il y en a cependant de bien plus élevés, surtout parmi les ronds, en 
sorte qu’on a quelquefois peine à distinguer d’une simple colonne.
Ces différences d’élévation s’observaient d’après Vitruve dans les sacrifices: les autels les plus hauts étaient pour Jupiter 
et les dieux célestes, et les plus bas pour Vesta, la Terre et la Mer. Mais cette distinction n’était pas d’un usage général.
Aux jours solennels, on ornait ces autels de guirlandes, donnant à chaque dieu les feuilles et les rameaux de l’arbre favori 
qui lui était consacré. A l’autel de Jupiter on employait les feuilles de hêtre, à celui d’Apollon le laurier, à celui de 
Minerve l’olivier, à l’autel de Venus le myrthe, à celui d’Hercule le peuplier, à celui de Bachus le lierre, à celui de Pan 
des feuilles de pin. Ces guirlandes de feuilles s’appelaient verbenae; on les distingué en général sur les autels qui ornent 
les médailles, les monnaies et les marbres antiques. Virgile appelle dans le vers suivant ces couronnes, des colliers: Saepe 
deum nexis ornatae torquibus arae. De même on ornait de fleurs et de branches les temples et les victimes pour le sacrifice.
C’était devant les autels que se faisaient les traites et les serments, pour les rendre plus inviolables. On touchait les 
autels en jurant, dit Cicéron, pour rendre les jurements plus solennels. C’était devant les autels que se célébraient les 
noces et se liaient les amitiés les plus étroites. Les exemples en sont fréquents dans les auteurs. Les autels enfin ont été 
des lieux d’azyle dans le paganisme comme dans le Christianisme.
Il étaient généralement placés dans les temples, devant les statues des divinités en l’honneur desquelles ils étaient érigés. 
Cela se pratiquait, dit Vitruve, afin que ceux qui priaient et sacrifiaient eussent toujours les divinités devant les yeux. 
Les autels se trouvaient au milieu du temple, ou contre les murs.
Il y avait aussi des autels hors des temples. A Rome il s’en trouvait beaucoup dans les rues et sur les places publiques. 
C’était sur une place publique d’Athènes que S. Paul rencontrait l’autel dédie au Dieu inconnu (1). Des autels étaient encore 
élevés dans les lucus ou bois sacrés devant la statue de la divinité à laquelle le bois était dédie, près de la porte des 
temples et dans l’impluvium ou cour intérieure des maisons particulières. C’est sur les autels de cette dernière classe que la
famille sacrifiait aux Pénates.
Le sommet des autels était régulièrement pourvu d’un cavité pour allumer le feu, ou pour placer les fruits les offrandes ou 
les victimes. Dans les autels pour les sacrifices et des libations on remarque en outre un orifice pour la décharge des 
liquides. Plusieurs comme celui de Kessel étaient ornés de sculptures représentant les dieux en l’honneur desquels, ou dans 
les temples desquels il étaient érigés.
L’ara de Kessel est en monument mutilé vers le sommet et dont la cavité a disparu. Mais à en juger par ses proportions 
restreintes et le manque d’orifice pour la décharge des liquides il nous semble avoir servi à recevoir des offrandes des 
fruits, ou à brûler des encense; la table est trop petite pour y faire la moindre immolation sanglante.
L’autel en question forme ene colonne carrée haut de 0,90 et large de 0,55 centimètres [=meter!]. Il a été construit en gré 
blanc et fin et est orné d’une base, d’un fût et de trois bas-reliefs. Le monument a été érigé dans l’intention de se rendre 
propices trois puissantes divinités de l’Olympe: Minerve, Junon et Hercule.
L’exécution artistique de l’autel est si soignée que nous n’hésitons aucunement à en placer la confection vers le haut empire,
dans le premier ou le second siècle de l’ère chrétienne. Cette belle exécution ainsi que le gré exotique dont il a été 
fabriqué font supposer qu’il n’a pas été sculpté dans le pays. Peut-être est il venu du sud, par la Meuse ou la route 
consulaire de Paris à Tongres et Nymègue. Les sculptures qui le décorent se partagent dans l’ordre suivant.
Dans le cadre de la face gauche se trouve représentée Minerve, armée d’une lance dont le haut bout ne se voit plus; de la main
gauche elle appuis son bouclier sur une colonne. La déesse est ornée d’une robe longue jusqu’aux pieds et recouverte d’un 
manteau. La draperie est fort soignée; malheureusement la tête manque à cette statue comme aux deux autres qui décorent 
l’autel.
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Notre bas-relief représente la déesse sortant toute armée du cerveau malade de Jupiter:
De capitis fertur sine matre paterni
Vertice cum polype prosiliisse suo.

Ovid. Fast. 3, 841.
Elle doit à cette origine extraordinaire d’avoir été honorée à la fois comme déesse de la guerre et de la sagesse. César et 
Tacite ont placé Pallas ou Minerve, au nombre des divinités adorées par les Gaulois et les Germains (Voyez fig. 2 litt. A.)
Sur la deuxième face se trouve représentée la reine de l’Olympe, Junon. C’est une matrone qui a de [???] la majesté. Elle 
tient de la main droite une patère pleine pour sacrifier sur un autel à côté, où flambe une offrande. L’oiseau symbolique de 
Junon, le paon, se trouve à côté de la tête. Son costume quoique trainant et ample est plus modeste que celui de la virginale 
Minerve.
Junon était la sœur et la femme de Jupiter, comme elle l’affirme elle-même dans ce vers de Virgile:

Ast ego, quae divum incedo regina, Jovisque
Et soror et conjux.

Aeneid. I, 50.
Elle était en outre mère de Mars et de Vulcain. On la représente comme reine du ciel, le sceptre à la main. Son culte était 
fort répandu dans les Gaules (Voyez fig. 2. litt. B.)
La figure la plus mutilée est celle d’Hercule, qui orne la face de devant. Le fils de Jupiter et s’Alcmène n’est 
reconnaissable qu’a la belle et forte taille de ses membres nus et à la dépouille du lion Néméen qu’il tient dans le bras 
gauche. On sait que cette peau rendit Hercule invulnérable. L’auteur de l’autel de Kessel a représenté dans son œuvre le repos
du dieu après le combat.
Les Germains se vantaient, dit Tacite (1), qu’Hercule vint en leur pays au temps de leurs pères. Ils chantaient ses louanges 
en s’acheminant au combat, comme du plus vaillant guerrier qui ait jamais été sur la terre. A Mars et à Hercule ils 
sacrifiaient de préférence des animaux choisis (1). (Voyez fig. 2 litt. C.)
La quatrième face de l’autel est sans ornements et sans inscriptions; elle était probablement destinée a être placée contre 
les parois du temple ou contre un mur quelconque.
L’idée de la personne qui a érigé ce monument est assez bizarre. On y voit la jalouse Junon à côté de Minerve, son émule au 
banquet de Paris, avec Hercule a qui la même Junon avait juré une haine immortelle. L’auteur du monument a-t-il voulu peut-
être ménager la chèvre et le chou en plaçant sur le même autel des divinités contraires? En tout cas il a voulu honorer le 
principe de la force physique; ce qui nous fait que le dédicant était un légionnaire.
Cependant il n’est pas rare de trouver la figure de ces divinités représentée côte à côte sur le même monument et leurs noms 
formules dans la même dédicace.
San quitter les bord charmants du Rhin en de la Meuse, nous citons à l’appui de notre thèse les autels et les pierres votives 
suivants. A Voorburg en Hollande on trouva une dédicace à Junon la reine, à Minerve et au Genie du lieu; à Cleves une à 
Jupiter, Junon et Minerve; près de Cologne à Junon, Hercule et Silvain; à Andernach, à Junon, Mars et Hercule, à Kreutznach à 
Jupiter, Junon, Mercure, Hercule et Minerve, et une autre à Hercule, Junon et la Fortune; à Mayence une à Junon la reine, la 
Fortune et Minerve (2). On voit même sur une de ces dédicaces représentées à la fois les trois divinités de Kessel; c’est la 
première de Kreutznach, près de Bonn.
Dans les substructions d’une forteresse romaine située dans la proximité de la même ville, on découvrit en 1863 un autel 
romain haute de 0,34 centim. et large de 0,15 centim. [meter!], dont les quatres faces étaient ornées de la manière suivants: 
première face, Junon debout, tenant de la main gauche le sceptre et de la droite une patère, à ses pieds le paon. Deuxième 
face, Minerve tournée un peu de côté était ornée du casque et d’une tunique longue et trainante, de la main gauche elle tenait
la lance et de la droite le bouclier. Troisième face, Mercure orné du chlamis, (le petasus n’était plus reconnaissable), 
tenait sur le bras gauche le caducée et dans le main droite la bourse. Quatrième face, Hercule regardant vers la gauche tenait
de la main droite la massue dont le gros bout reposait à terre devant son pied droit, de la gauche il soutenait la dépouille 
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du lion (1). On le voit, les exemples et les analogies ne manquent pas pour prouver que le culte réuni de Junon, Minerve et 
Hercule était assez en vogue dans nos contrées.
Une autre observation que nous avons à faire sur l’autel de Kessel, concerne le lieu de la trouvaille.
En Allemagne, en France et en Belgique on trouve fréquemment cachés, soit sous les fondements, soit dans le mur, soit dans 
l’église même, surtout sous les autels, des statues mutilées, des arae, des cippes, des pierres votives ou d’autres objets du 
culte payen de nos pères. Le même phénomène se voit dans nos environs.
C’est ainsi qu’on découvrit il y a une dizaine d’années, le torse d’un dieu Mars sous les fondements de l’ancienne église de 
St.-Martin à Wyck, et trois pierres votives dans des murs de celle de Horne près de Ruremonde. On remarque encore aujourd’hui 
dans la façade orientale de l’église de St.-Servais à Maestricht le fragment d’un bas relief payen, et à Guichoven, dans la 
tour, une tête de divinité.
Dans le grand autel de l’église de Goyer (Jeuck) près de St.-Trond, existaient autrefois quatre inscriptions sur pierre de 
marbre relatant des ex voto en l’honneur d’Hercule (1). Enfin à Nieukerk près de Venlo, eut lieu en 1865 une découverte 
pareille à celle de Kessel. On trouva muré dans l’autel principal de l’église un ancien autel romain contenant deux 
inscriptions superposées, l’une payenne, l’autre chrétienne (2).
Voici ce que nous pensons de ce phénomène.
Nos pères dans la foi auront conservé ces objets dans leurs églises même après que l’ancien culte fut aboli; s’ils les 
cachaient sous l’autel, c’était pour marquer le triomphe du Christianisme sur le paganisme; s’ils les laissaient sous les yeux
des fidèles, il avaient soin de mutiler les peintures et les statues afin que personne, trompé par l’apparence, ne rendit un 
hommage religieux à un objet profane.
Le village de Kessel situé sur le parcours de la Meuse et de la route militaire de Tongres à Nymègue, a été évidemment connu 
et habité par les Romains; son nom indique une origine latine. Nous supposons même qu’il a été un des nombreux passages 
fortifiés de la Meuse dont parlent les historiens de l’antiquité.
Kessel quoique situé dans une contrée entièrement plate et exempte de collines, forme lui-même une éminence qui est à l’abri 
des inondations de la Meuse. A côté de l’église se trouve l’antique chateau [château] de ce nom placé sur une espèce de 
montagne conique ayant une hauteur d’environ trente mètres; c’est une motte de terre qui à toutes les apparences d’être 
artificielle. On y trouve en creusant le sol des murs en forme de terrasses de quatre à cinq pieds de hauteur et dont de seul 
but est de soutenir la terre légère et friable dont le cône est composé.
Le château lui-même est un échantillon précieux de fortification militaire du moyen âge. Tel qu’il existait primitivement il 
eétait rond; il le serait encore si l’on supprimait deux ailes ou tours carrées, situées à l’est et qui ont tout le caractère 
d’une architecture moins ancienne.
Kessel fut dans le moyen âge une seigneurie importante comprenant dix-huit villages et s’étendant entre le pays de Cuyck, la 
Meuse, le pays de Horne et le grand marais de Peel. Les seigneurs portaient le titre de comte; le premier comte de Kessel dont
l’histoire fasse mention est Henri qui, avec l’archevêque de Cologne, le duc de Limbourg, Henri comte de Zutphen et autres 
seigneurs, se ligua contre l’empereur Henri V, en 1114, et qui dans la bataille d’Andernach, fut écrasé par les chevaux de sa 
propre troupe. Nous remarquons que les chef-lieux des duchés, comtes ou seigneuries ont succédé souvent à des établissements 
militaires du haut et du bas empire.
Dans le village de Kessel on a, à plusieurs reprises, rencontré des antiquités romaines. Nous avons ailleurs signalé ces 
découvertes (1). Ajoutons ici qu’on trouve fréquemment des médailles romaines dans un champ carré entoure de fosses, nomme De
Keeskamer, et qu’on a découvert des poteries dans une espèce de tumulus appelé le Konynsbergh (2).
Plusieurs auteurs modernes pensent que Ptolomée et Ammien Marcellin ont fait mention de Kessel dans leurs livres.
En effet le géographe Ptolomée, qui fleurit à Alexandrie vers de second siècle de l’ère chrétienne, après avoir parle des 
Morini et des Ambiani de la Belgique, mentionne les Menapii et leur cité, castellum, qu’il place près de la Meuse. Si ce 
passage s’applique effectivement à Kessel, le mot polis, (ville) employé par l’auteur, doit s’entendre dans un sens assez 
large, car le château de Kessel n’a pu être entouré à l’époque romaine que de quelques rares maisons (1). Les anciens vestiges
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y sont trop peu nombreux pour penser à l’emplacement d’un véritable ville. Le centre actuel de la commune qui entoure l’église
et le chateau, ne compte que 370 habitants.
Passons à la seconde mention. L’historien romain, Ammien Marcellin, raconte, sous le règne de Julien l’apostat, vers l’année 
357, le siège mémorable d’une place forte située sur les bords de la Meuse, et que plusieurs historiens modernes, comme 
Knippenbergh, Slichtenhorst, d’Anville, Wolters etc. croient être le bourg de Kessel sur la Meuse. Main nous pensons qu’ils 
ont tort et qu’ils se sont fait induire en erreur par le mot Castellum qui se trouve dans quelques éditions peu exacte 
d’Ammien et qui peut se prendre également comme nom propre et comme nom générique. Du texte de l’auteur il résulte clairement 
qu’il s’agit ici de deux forteresses et que la route suivie pour le général Sévérus n’était pas celle de Kessel, mais bien 
celle de Juliers et Tongres vers Reims. Or sur cette route nous rencontrons la double forteresse de Maestricht, bâtie sur les 
deux bouts du pont de la Meuse. C’était un point stratégique capital, où se vérifie à la lettre le récit jusqu’ici un peu 
obscur d’Ammien Mercellin (2). Au reste nous parlerons plus au long de ce siége [siège] dans nos notes sur les découvertes 
d’antiquités faites à Maestricht.
Si donc le témoignage des auteurs anciens concernant Kessel reste douteux, si son antique château ne présente plus aucun 
caractère romain, les antiquités qu’on y découvre, et surtout l’autel que nous venons de décrire lui attribuent suffisamment 
une existence seize fois séculaire. Notre ara est un souvenir monumental qui nous fait supposer à bon droit, que ce village a 
eu son temple payen avant d’avoir eu son église catholique, son autel à Junon, Minerve et Hercule avant d’avoir eu son autel 
au vrai Dieu du ciel. L’un peut avoir succédé à l’autre sur le même coin de terre.
Il serait donc bien regrettable que l’autel de Kessel, soigneusement conservé par nos aïeux, allât se perdre dans une 
collection particulière ou dans un musée. Ces monuments n’ont de valeur réelle que sur le lieu même ou ils ont été érigés 
primitivement. Eloignez-les de là et vous n’aurez qu’un objet de curiosité archéologique.
Nous exprimons donc le vœu, que M. Cuypers, l’architecte habile de la nouvelle église de Kessel, fasse encadrer ce curieux 
souvenir du paganisme dans le mur extérieur de l’église, dans un contre-fort par exemple, et y ajoutant une inscription 
commémorative, rappelant le lieu et la date de la trouvaille. C’est la coutume adoptée pour ces sorte de choses en France, par
la Commission impériale des monuments.
JOS. HABETS.

(1) Anno MCCCC ende LX doe waert die Kyrck van Kessel gelymert, inde doe waeren kyrckmeister Alaert van Ghoer, Geurt van Kessel geheyten 
Roffart, Sybrecht Schoer ende Jacob van den Bergh. Archives de l’église à Kessel.

(1) Acta Apost. XVII, 23.

(1) De Moribus Germ. 3.

(1) De Moribus Germ. 9.
(2) BRAMBACH, Corpus inscrip. rhen. passim.

(1) Jahrbücher von Bonn, Tome XLVII et XLVIII, p. 92.

(1) SCHUERMANS Inscriptions romaines concernant la Belgique p. 33.
(2) BUYX, Auffindung eines römischen Votivaltars in der Kirche zu Nieukerk, Gelre 1865 in 12°.

(1) Public. etc. du Limb. tome II p. 247.
(2) H. W. H. VAN HAEFF Notice manuscrite sur Kessel.

(1) Voici le passage Ptolomée II, cap. 9, d’après l’édition latine de Leiden de 1618: “Post Mosam fluvium Menapii et civitas eorum 
castellum.”
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(2) Voyez LEEMANS Rom. oudheden te Maastricht p. 17.

1 januari 1871  Découvertes d'antiquités dans le duché de Limbourg 
HERTEN. Ce village formait en 963 une possession de la duchesse Gerberge, femme de Louis d’outre-mer, roi de France et se 
nommait Hertra. Il fut donné par elle, avec le palais royal de Meerssen, a l’abbaye de St-Dénis à Reims. Au hameau de Meerhem,
dépendant de ce village, non loin de la Meuse, se trouve une grosse tour, qui au moyen-age fit partie de la demeure des sires 
de Meerhem, et qui actuellement existe en état de ruine. C’est dans les restes de ce monument d’architecture ancienne que M. 
Wolters a cru trouver les vestiges d’un établissement romain. “Cette tour, dit-il, de forme carrée, avait 14 mètres 50 
centimètres de cote; l’épaisseur des murs, mesurée sur des fragments qui en restent, était de 3 mètres 65 centimètres. On n’a 
plus de données exactes sur la hauteur de cette construction, les parties supérieures étant depuis plus d’un siècle en état de
ruine.
La pierre dont se compose la maçonnerie de cette tour est un moëllon de toutes sortes de dimensions, entremêlé de de chaînes 
horizontales d’une pierre plus ou moins appareillée et qui semble d’une nature ocreuse; car en la pulvérisant et la détrempant
dans l’eau, sa lessive fournit une couleur foncée, chaude et tirant suc l’ocre brun. Le mortier semble avoir été une espèce de
beton; il est entremêlé de petits galets ou de gravier.
A peu de distance de cette ruine, dans une prairie communale, se trouve un tumulus s’élevant a 7 mètres 50 centimètres au-
dessus du niveau uniforme du terrain avoisinant; il décrit [...]

14 april 1872  [...] Dans le cours de ce siècle on a déterré différents sarcophages 
en pierre de sable dans notre diocèse; ainsi en 1817 deux à Limbricht, plus tard un à Schinveld, en 1853 un autre encore entre
Horne et Beegden, non loin de l’ancienne voie romaine. “L’un des cercueils de Limbricht n’est pas décrit. L’autre était fermé 
par un gros couvercle en pierre et contenait, outre quelques os, une urne cinéraire, un lacrymatoire en métal, une lampe et un
ornement en tissus d’argent. Le cercueil était entouré de petites fioles en verre, liées par couple avec des fils de cuivre ou
de fer. Toute cette trouvaille fut transportée à Cologne, ou elle se voit actuellement au Musée Wallraf. Le sarcophage de 
Schinveld était entouré de poterie romaine. Celui de Beegden, ayant une longueur de quatre pieds, une largeur et une hauteur 
d’environ un pied et demi, était couvert d’un couvercle plat, mais brisé en plusieurs endroits. [...]

16 oktober 1872  Urnen, tussen Merselo en Overloon 
Venray, 14 Okt. Onlangs begaven zich eenige heeren naar de heide tusschen deze plaats en de dorpen Merselo en Overloon, met 
het doel om wetenschappelijke opdelvingen te doen. Deze eerste proefneming werd met een gunstigen uitslag bekroond, daar men 
in weinig tijds reeds vier urnen had gevonden. Deze heide (de begraafplaats der Marezaten?) kan, door deskundigen onderzocht, 
eene belangrijke bijdrage zijn voor de geschiedenis van Limburgs vroegste bewoners.

28 november 1874  OUDHEDEN. 
De belangrijke verzamelingen van oudheden, kunstvoorwerpen, boeken en archieven, nagelaten door den Heer G. Ch. H. GUILLON, in
leven Notaris te Roermond, zullende ten verzoeke van den heer Mr. C. Guillon, Procureur aldaar, ten overstaan van den te 
Roermond residerenden Notaris MAX. CORNELIS, ten sterfhuize, op de volgende dagen, iedere reis te beginnen des voormiddags ten
9 ure, openbaar verkocht worden, te weten:
De Gothische kasten en andere voorwerpen van Kunst op maandag den 30 November eerstkomende.
De schilderijen en gravuren op den 1sten en 2den December daaraanvolgende.
De Archieven op den 9 december en volgende dagen.
De prehistorische, Romeinsche, Germaansche en Frankische oudheden op den 11 Jan. 1875 en volgende dagen
De intaglio’s (intailles), Romeinsche munten en medailles, benevens de Middeleeuwsche munten en andere penningen, op den 18 
Januarij 1875 en volgende dagen.
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Alle verzamelingen, met uitzondering der bibliotheek, zullen tegen contante betaling en tien percent verhooging voor kosten, 
verkocht worden.
Voor de voldoening der boeken wordt drie maanden crediet verleend.
Aan heeren liefhebbers zal daags voor de pespectieve verkoopingen, van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 ure, de 
gelegenheid gegeven worden om de te verkoopen verzameling te bezigtigen.
De vereenigde Catalogussen zijn tegen betaling van 60 cents verkrijgbaar bij den uitgever dezer Courant, terwijl daarenboven 
voor aanvragen buiten Roermond het porto der post bedraagt als volgt: voor Nederland en België 22, voor Duitschland 55 en voor
Frankrijk 56 cents.
Ter voldoening van koopprijs en porto worden postzegels aangenomen.

25 juni 1875  N° VII.  SUR UN AUTEL TROUVÉ λ HORN (LIMBOURG). 
(LETTRE DE M. ROBERT MOWAT, COMMUNIQUEE PAR M. DE LONGPÉRIER.)
On sait que les travaux nécessités par la construction d'un observatoire au sommet du Puy-de-Dôme ont mis au jour les 
substructions d'un vaste édifice qui, selon toute vraisemblance, doit être le grand temple de Mercure Arverne. Grégoire de 
Tours (Histor. Francor. I, 30) nous en a laissé une curieuse description. Par une singulière destinée, cinq autels, dédiés à 
ce même dieu arverne, ont été retrouvés sur les confins germaniques, loin du lieu de son culte central. L'un d'eux, 
attentivement étudié par M. Robert Mowat, lui a révélé d'une manière inespérée des détails sur la statue colossale exécutée 
pour le temple des Arvernes par l'artiste dont Pline l'Ancien nous a transmis le nom, Zénodore. Cet autel, découvert dans 
l'ancienne église démolie de Horn (Belgique), actuellement conservé à Ruremonde, chez M. Guillon, présente une forme 
quadrangulaire. Il est orné de sculptures. 11 porte une inscription, jusqu'ici mal lue, et que M. Robert Mowat, d'après
un calque exécuté soigneusement, rétablit de la manière suivante:

MERCVRIO
ARVERNO 

D. IRMIDIVS 
AR. PO. E. V.

C'est-à-dire: Mercurio Arverno Decimus Irmidius aram posuit ex voto.
Le type des lettres semble appartenir au milieu du IIe siècle de notre ère. L'intérêt du monument ne réside pas tout entier 
dans l'inscription. Les bas-reliefs demandent à être décrits. Ils sont au nombre de trois. Sur l'un on voit un coq perché au 
sommet d'un caducée ailé, au pied duquel est posée une bourse. Sur une autre face de l'autel il y a deux panneaux; aux angles 
supérieurs du premier panneau est suspendue une guirlande; plus bas on retrouve un objet semblable à une bourse. Le second 
panneau, réservé sans doute à d'autres attributs, ne renferme rien, comme si le travail du sculpteur était demeuré inachevé. 
Immédiatement au-dessus de l'inscription, sur la face principale, il existe un bas-relief très-endommagé. Ce qui en subsiste 
est cependant assez caractérisé pour que l'on y distingue avec certitude uu [un] personnage de face, assis et demi-nu; sa 
chlamyde, fixée sur l'épaule gauche, est retenue par l'avant-bras et retombe en draperies sur la cuisse; de la main gauche il 
tient un caducée appuyé au défaut de l'épaule; entre les jambes et le siége se montre un quadrupède couché et tourné à droite,
dans lequel il est impossible de ne pas reconnaître un bouc. Cette composition est encadrée entre deux pilastres qui 
supportent un fronton triangulaire. La figure se trouve ainsi logée dans une espèce de niche à toit pointu ou sacellum, qui 
simule le sanctuaire où le dieu était adoré. 
M. Mowat fait remarquer qu'à sa connaissance c'est le seul exemple d'un bas-relief représentant Mercure assis; les autres 
monuments lapidaires le montrent toujours debout. I1 y a donc dans le choix de cette pose exceptionnelle une intention 
évidente, que M. Mowat interprète de la manière suivante. L'emploi de l'épithète ethnique montre qu'à l'acte de piété accompli
par le consécrateur se mêle le souvenir du culte célébré au chef-lieu des Arvernes; le sculpteur a exécuté le bas- relief sur 
les indications spéciales d'Irmidius ou d'une personne qui avait vu la statue colossale de Mercure, et ces indications étaient
des réminiscences de ce que la statue présentait de remarquable. L'attitude donnée au dieu sur le bas-relief est précisément 
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celle de cette fameuse statue.
Pline a immortalisé ce chef-d'œuvre en ces termes: 
«La dimension de toutes les statues de ce genre a été surpassée de notre temps par le Mercure que Zénodore a fait pour la cité
gauloise des Arvernes, au prix annuel de 400,000 sesterces pour la main-d'œuvre pendant dix ans. Ayant suffisamment fait 
connaître là son talent, il fut mandé par Néron à Rome, où il exécuta le colosse destiné à représenter ce prince. Pendant 
qu'il travaillait à la statue des Arvernes, il copia pour Vibius Avitus, gouverneur de la province, deux coupes ciselées par 
Galamis, que Germanicus César, qui les aimait beaucoup, avait données à son précepteur Cassius Silanus, oncle d'Avitus.»
Où le statuaire avait-il emprunté le type du Mercure Arverne pour l'importer en Gaule? Le bas-relief de Horn offre une 
frappante analogie avec le revers de quelques monnaies frappées à Corinthe et à Patras sous Antonin, Marc-Aurèle, Verus, 
Commode et Elagabale. On y voit Mercure assis, coiffé du pétase, la chlamyde rejetée sur l'épaule gauche, le caducée dans la 
main gauche, le bras droit étendu au-dessus d'un bélier qui tourne la tête vers lui. Ce type monétaire, abstraction faite de 
quelques accessoires qui se modifient, paraît à M. Mowat commémoratif d'un groupe statuaire décrit par Pausanias en ces 
termes:
«Sur le chemin qui mène directement de Corinthe à Léchée, on remarque un Hermès assis, de bronze, au côté duquel est placé un 
bélier, car on croit que Hermès est le dieu qui veille particulièrement sur les troupeaux et les fait multiplier, ainsi que le
dit Homère dans l’Iliade.»
Or, s'il est légitime de supposer que le talent de Zénodore n'avait pu se former qu'à l'incomparable école de la Grèce, et que
l'artiste qui reproduisait avec tant de perfection les coupes ciselées par Calamis avait dû étudier sur place les œuvres des 
grands maîtres avant d'être appelé à Rome par Néron, on imagine volontiers qu'il a pu admirer à Corinthe l'Hermès au bélier, 
remarqué, un siècle plus tard, par Pausanias.
Quoi qu'il en soit, le type dont il s'est inspiré pour la statue commandée par les Arvernes est essentiellement grec. A cet 
égard, le témoignage des monuments numismatiques paraît décisif. Le monnayage grec a admis simultanément le type de Mercure 
debout et le type de Mercure assis, en donnant toutefois la préférence à ce dernier. Le monnayage romain n'a admis que le type
de Mercure debout. Il semble d'ailleurs que le culte de ce dieu fût tombé dans une sorte d'oubli pendant le haut Empire; son 
image est absente de la monnaie romaine depuis les temps de la république jusqu'à l'époque où Marc-Aurèle, qui professait pour
lui une dévotion particulière, le remit en honneur.

30 januari 1875  - In de gemeente Obbicht zijn dezer dagen, naar men meldt, 
bij het uithalen van kiezel eenige potten te voorschijn gekomen, die bevonden werden Romeinsche graf-urnen te zijn. Door 
broosheid zijn ze echter gedeeltelijk uit elkander gevallen. Het belangrijkste van de vondst moet zijn een groote glazen urn, 
van blaauwachtig glas, gevuld met eenige beenderen. Naast die voorwerpen werden gevonden een stuk van een slot, alsmede eenige
koperen voorwerpen, zooals een groote speld, twee keurig bewerkte handvatten, gelijk men die aan kisten ziet, twee ringen, 
waarvan de draad achtkantig is, en een holle plaat, voorstellende een leeuwenhoofd, met een koperen ringetje in den muil. 

1 januari 1880  Les trésors de monnaies romaines 
737. A Weeze (cercle de Gueldre, Geldern), en 1880, vase en terre rouge avec 5.200 petits bronzes. Sur 1.198 examinés, il y 
avait: 1 Gallien, 1 Consécration de Claude, 1 Licinius père, 1 Licinius fils, 113 Constantin, 294 Constantin II César, ?36 
Constance II César, 30 Constans César, 5 Delmatius, 46 Theodora, 52 Hélène, 262 Roma, 224 Constantinopolis, 1 Populus romanus,
26 barbares. Les ateliers étaient représentés ainsi: Trêves, 668; Lyon, 173; Arles, 78; Rome, 16; Aquilée, 1; Siscia, 8; 
Constantinopolis, 2; Carthage, 1; Thessalonique, 1; Héraclée, 6; indistincts, 215. L'enfouissement a eu lieu vers 337. 

19 augustus 1880  [...] Venlo schijnt de plaats te wezen waar de Maas haar ingezwolgen schatten 
als bij voorkeur terug geeft. Zoo kochten wij in 1858 een buitengewoon zwaar en lang zwaard met kunstig gewerkt handvast, 
tusschen Blerik en Venlo met het vischnet uit de Maas opgehaald. Over eenige jaren werden bij Venlo niet minder dan vijf 
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gothische gouden agrafen, bezet met diamanten, saphieren en rubinen in de Maas gevonden. Ze werden aan verschillende 
goudsmeden verkocht, uit wier handen ze in het bezit kwamen van wijlen den Heer Hugo Garthe, kunstverzamelaar te Keulen. Deze 
kostbaarheden, in Mei 1877 publiek geveild, brachten verbazende prijzen op. — Thans nog ziet men bij den Heer Lienders, 
goudsmid te Venlo, een kostbaar voorwerp, waarschijnlijk door de Maas naar eene naast gelegene sloot uitgespoeld. Het is eene 
vergulde plaat met Medusa hoofd en verdere ornamenten, buitengewoon hoog in koper gedreven. Volgens eene brochure van R. 
Gaedechens, professor te Jena, zou dit kunststuk, uit het eerste jaarhonderd onzer tijdrekening, als pracht- of paradeschild 
gediend hebben. 
E. SLANGHEN. 

2 november 1880   — Drie maanden geleden vond een ingezetene te Ermsdorf, in Luxemburg, 
bij het uitgraven van een stuk grond ruim 7000 stuks Romeinsche munten. De heer van Werveke, hoogleeraar aan het athenaeum en 
conservator bij het Muntkabinet der Historische Vereeniging te Luxemburg, heeft ze schoongemaakt en in het kabinet 
gerangschikt. Het zijn munten van de keizers Licinius I, Licinius den Jongere, Konstantijn den Groote en zijne zonen Crispus, 
Konstantijn II, Constans I en Constans II, alsook van de keizerinnen Theodora, Helena en Fausta, benevens eenige van Alexander
Severus, Maxentius, Claudius Gothicus, Maximianus Herculeus, Maximinus Daza, Tranquillinus en Dalmatius.
722. A Ermsdorf-sur-Ernz (Ernz-Medernach), en mai 1880, vase en terre avec 10.000 petits bronzes dont 5.500 étudiés 
appartenaient aux règnes compris entre Quintille et Constance II. Il y avait un denier d'Alexandre Sévère. 
Classées par ateliers, 4.239 pièces étaient ainsi réparties: Trêves, 2.693; Lyon, 160; Arles, 9; «Constantina», 119; Londres, 
41; Siscia, 23; Rome, 10; Tarragone, 2; Antioche, 1; Carthage, 1; Thessalonique, 8. L'enfouissement a eu lieu après 342. 
(Van Werveke, Publications Luxembourg t. XXXV, p. 440; Annuaire Société franc, de Numism. 1882, t. VI, p. 270; F. Hettner, Wd.
Zeilsch. f. Gesch. u. K., t. VII, 1888, p. 117.) 

29 mei 1883  In de Publications de la Société d’archéologie dans le duché de Limbourg, 
tome XVIII, wordt door den heer Jos. Habets gesproken over het zoeken naar verborgen schatten onder Blerick "waaraan zelfs 
officieren uit Venloo zouden hebben deelgenomen."
De ritmeester J.A. Ort, thans aan de Kon. Mil. Academie werkzaam, vertelt nu in een klein geschrift, te Roermond uitgegeven 
onder den titel: "Plaatsen te Blerick waar vóór-geschiedkundige Germaansche en Romeinsche voorwerpen zijn gevonden," wat er 
van dat zoeken naar verborgen schatten [waar] is en wie daaraan deelnamen. Uit zijn schrijven blijkt dat niet officieren maar 
de heer Franssen, pastoor te Ittervoort, die tevergeefs naar de Romeinsche nederzetting te Blerick had gezocht, den boeren 
heeft verteld dat op de Römerheide aldaar een schat verborgen was in een mooi rood aarden potje met een deksel. De menschen 
gingen daarnaar zoeken en graven en de pastoor hoopte zoo doende zonder kosten en moeite die nederzetting te zullen vinden. 
Daarom had hij den boeren de beschrijving gegeven van een Romeinsch potje van terra sigillata! Verder deelt de heer Ort mede, 
dat die pastoor geschonden grafurnen stuk liet slaan en dat hij, hoewel correspondent van het voormalig college van 
rijksadviseurs voor de gedenkteekenen van vaderlandsche geschiedenis en kunst, de opbrengsten zijner opgravingen verkocht aan 
het museum te Brussel.

4 april 1885  Eene wandeling om Venlo. I. 
De heerlijke lentedagen, welke wij nu en dan reeds hebben, doen mij U, geachte lezer, uitnoodden tot eene wandeling. Heeft de 
winter dit jaar, gelijk hij anders wel placht te doen, door kou, sneeuw of regen ons niet steeds binnenshuis gehouden, die 
korte dagen, wanneer de zon met hare krachtige stralen soms niet bij machte is door de dichte wolken te dringen, beletten toch
menigeen te profiteeren van de weinige geschikte en beschikbare uren van den dag. De temperatuur, welke zoo'n belangrijken 
invloed op onze organen uitoefent, lokt ons in 't voorjaar naar buiten, wij gevoelen ons onwillekeurig gedrongen naar 't vrije
veld, waar men dan met volle teugen versche lucht inademt; het zien ontwaken van planten en boomen na den winterslaap wekt u 
op uit de beslommeringen van 's menschen leven en werken, die u eenige maanden binnen uwe kluis hielden; het gekweel der 
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vogel... 
Maar laat ik niet verder op de phantasie ingaan, ieder voor zich kan zulks doen, zoo lang en zoo veel hij wil. Ik wensch met u
te vertoeven op oudheidkundig gebied. Hoe dor ook dit veld den meesten zal toeschijnen, vertrouw ik te veel op uwe 
belangstelling in uw geboortegrond, dat ik u gerust als medegezel tot deze "luchthapping" durf vragen. — 

Gij hebt wel eens gehoord van de gevonden voorwerpen en opgravingen op of bij Venlo's grondgebied door de heeren Hub. Michels 
den overste Rudolph, den luitenant Ort (thans ritm.) en den ploegbaas Frans Deserière, van den heer dr. Boetzkes (op Wambach) 
en van het Medusa-schild in eigendom der familie Lienders. Waren deze heeren tot dusver meestal, om 't zoo maar eens te noemen
"practische" beoefenaars, als van zelf dringt zich de herinnering bij mij op aan onzen, helaas, zoo vroeg ontslapen stadgenoot
den heer Martin Jansen, die op het gebied van oudheidkunde zooveel kennis bezat en als "theoretische" mede-arbeider op den weg
der navorschingen nog zooveel had kunnen leveren. 
Een der genoemde heeren heeft zich weg gebaand, nl. de heer Ort, die omstreeks '70 hier ter stede in garnizoen kwam. Door 
zijne betrekking al meer dan ieder ander gelegenheid vindende om nauwkeurig met het terrein bekend te raken, was het toch 
vooral de opdracht om een kaart van Venlo en omstreken, op 1/8000, voor het garnizoensbureau te vervaardigen, waardoor hij als
van zelf 'tgebied der oudheidkunde betrad. In Frans Deserière vond hij zijn leermeester, die hem inlichtingen gaf omtrent 
heuvels en oude wallen, welke door hunnen regelmatigen aanleg zijne aandacht hadden getrokken. Deserière had urnen, die hij 
zelf had opgegraven, hij kende grafvelden. Met hem onderzocht de heer Ort, gewoonlijk des Zondags, den grond onder Blerik, 
Grubbenvorst, Lottum, Tienraai, Meerlo, Baarlo, Kessel en andere dorpen, alsook de Jammerdaalsche heide bij Venlo. 
De goede resultaten hiervan waren hem een spoorslag tot verdere kennisneming op dit gebied. Toen hij in 1879 te Leiden in 
garnizoen kwam, raakte hij dra in kennis met de heeren doctoren Leemann en Pleyte, resp. directeur en conservator van het 
rijksmuseum van oudheden aldaar, die hem op de meest voorkomende wijze inlichtteden om een meer wetenschappelijke richting aan
zijn onderzoekingen te geven. 
In 1882 ontving hij de aanvraag van den heer E. Von Tröltsch, Kön. Wurtemb. major, ausser Dienst, om in het belang der 
wetenschap zijn arbeid op het gebied van Romeinsche wegen — bestaande in eene kaart van de landstreek tusschen Nijmegen, 
Birten, Aken en Tongeren, met aanduiding van vindplaatsen, en zijne vele notities — af te staan het anthropologisch gezelschap
te Stuttgart, ten einde te dienen bij het ontwerpen van eene préhistorische kaart van Duitschland. 
Aan dat verzoek meende de heer Ort niet te moeten voldoen; maar het deed bij hem het plan oprijzen om zijnen arbeid voor de 
pers gereed te naken. — Het 1e gedeelte is voor enkele maanden verschenen en behandelt de Romeinsche en andere oude wegen ten 
noorden van den Rijn, tusschen de Lippe en de Nederlandsche grens, tusschen Rijn en Maas, en op den linker Maasoever, benevens
de landweren in die streken. 
Het 2e gedeelte, dat verschijnen zal, wanneer de belangstelling het mogelijk maakt, zal bevatten hoe beschrijving van het 
gevondene door hem en anderen, en de oude kaart op 1/50000, welke uit Stuttgart was gevraagd. 
Wat in honderden opstellen, in tijdschriften, boeken en couranten verspreid ligt, een chaos waaruit moeilijk een overzicht te 
verkrijgen, de brokstukken allen, en alles op dit gebied voor zoover ons zoo dierbare landstreek betreft, gepaard aan zijne 
vele onderzoekingen en rijke resultaten, vinden we nu in een afgerond geheel vergaard, waarvoor wij den heer Ort waarlijk 
dankbaar kunnen zijn. 

Ik wenschte met u de voorgestelde wandeling te doen — al in ‘t jeugdig groen — voornamelijk aan zijne hand, vrijelijk hier en 
daar gegrepen uit de 150 bladzijden, met aanvullingen elders opgegaard, zoo goed mogelijk in eenen vorm gegoten, dat zij voor 
de lezers van dit blad genietbare lectuur is. 

Toe, geachte wandelaars, neemt nog eerst eene hartversterking, steekt een sigaar op, en nemen we dan den wandelstok in de 
hand, om ons toertje te beginnen. 
Goed dat wij het vroege morgenuur hebben gekozen van eenen schoonen zomerdag, opdat we kunnen terug zijn, alvorens de zon hoog
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staat en zij ons 't klauteren op de bergen en heuvels nog moeielijker en vermoeiender maakt. 
Ge weet allen, dat het hoofddoel is de terreinen te bezoeken, die Ort bespreekt, we mogen ons derhalve slechts in 't 
voorbijgaan met andere zaken bezig houden. Onderweg zal ik u wel eenige inlichtingen over de Romeinsche wegen geven, om geen 
tijd te verspillen. En nu as je blief van hier langs de Lomstraat over 't Helschriksel naar buiten. 
Misschien valt u, M. H., de naam helschriksel op, maar dat "hel" is er bijgevoegd ter ouderscheiding van de volgende straat 
het Maasschrirkel, en omdat zij belendend is aan de Geldersche poort welke oudtijds de Helpoort heette; van daar ook nog de 
helbeek even voor de stad. "Hel" beteekent zooveel als hellend, dalend. 
— "Zeg, gastheer, weet je wat dat voor een gebouw is geweest, daar voor ons op den hoek?" (Pas zijn we de deur uit en 't 
vragen begint al.) Ja, beste, dat was de St. Jacobskerk, welke reeds in 1500 bestond, en in 1702 bij de belegering der stad 
door de geallieerden in brand geschoten, grootendeels vernield en niet meer hersteld werd. Aan deze zijde, daarnaast, was 
vroeger het oud mannenhuis; het groote gebouw is thans tot entrepot en andere doeleinden in gebruik. Daar tegenover ergens 
woonde voordezen een draaier, wiens naam niet bekend is, die naar men zegt, de bommen heeft uitgevonden, welke 't eerst 
gebruikt werden in 1588 bij de belegering van Wachtendonk, nadat hier eerst proeven waren gemaakt bij de komst van den Hertog 
van Kleef, onder 't hem aangeboden banket, bij welke gelegenheid er eene neerviel op een huis aan de oude markt en brand 
stichtte. Dit huis van den bommendraaier stond op den Lichtenberg, welke heuvel dien naam heeft gekregen na den dood van 
Valuas, een veldoverste der Bructeren, die zich in 't jaar 95 na Christus hier is komen vestigen en de stichter van Venlo 
wordt geheeten. Hij is oud geworden, de man, en naar de historie verhaalt, werd hij zeer geacht door zijn volk en door de 
naburige stammen, welke hij dikwijls met raadgevingen en wapenen had bijgestaan. Zijn lijk werd verbrand en de asch in een 
standbeeld bewaard. Hij moet gewoond hebben op den heuvel, ter plaatse van den hoek der Hout- en Jodenstraat. Na den dood 
heeft het volk op den nabijzijnden heuvel zijne gedachtenis vereerd met offeranden; steeds brandde er een vuur, waarom hij 
Lichtenberg genoemd werd.
Ort houdt den Lichtenberg, evenals den Laarberg te Velden en den heuvel bij de Velligerstraat voor Romeinsche wachtheuvels. 

Nog een oogenblikje s. v. p., 't is te interessant. Ge ziet hier deze nieuwe hellende straat, ze heet de Bergstraat en behoort
aan de Venloosche Bouwvereeniging. Toen hier voor ruim 15 jaren de vesting geslecht werd, vond men aan den voet van dit 
bastion twaalf geraamten op een rij, en nog enkele deelen van de lijkkisten, men vermoedt dat het krijgslieden zijn geweest. 
Dat is hier de Lichtenberg, waaraan nog eene geschiedkundige herinnering uit de belegering van 1511 verbonden is, toen de 
Gelderschen werden belegerd door de Brabanders; ge hebt toch wol eens gehoord van onze Trui. Ja, er zweeft u iets van voor den
geest, maar 'k zal u helpen, waarschijnlijk hebt ge gelezen gehad Het beleg van Venlo in 1511 door Van den Eertwegh. Gertruid 
Bolwater, zoo heette zij, moet wel eene van die zoogenaamde dragonders geweest zijn. Bij dat beleg, toen Zwartzenburg 
stadsbevelhebber was, en waarbij, tusschen twee haakjes gezegd, de toren der St. Martinus-kerk gedeeltelijk instortte, werd de
stad bestormd; de inwoners verdedigden zich met eendrachtigen wil, dag en nacht bewaakten zij de wallen. Onze Trui deed 
daaraan mee en ontweldigde eenen vaandrig, die reeds tegen den muur opgeklommen was, het vaandel en wierp van den walmuur de 
bestormers met steenen ter aarde. Het beleg werd opgebroken zegt Slichtenhorst, om den "fellen wederstand en onbuygzaeme 
moedigheyd van de belegerde zelve". 

Maar nu M. H., als 'k u verzoeken mag, slaan we den hoek om en laten we dan achter langs het fort gaan. 
Mag ik u even attent maken op die ruïne, de zoogenaamde "villa Büt". Het fort Ginkel is in 1731 aangelegd door den toenmaligen
bevelhebber Reinoud van Reede, heer tot Ginkel. — En keeren we ons eens even om, zie over de Maas daar ook de puinen van het 
fort St. Michel, links van het huis De Staai. Het werd op Michaëlsdag, den 29. Sept. 1641 door de Spanjaarden aangelegd en in 
1643 voltooid. Het had 118,000 Brabantsche gulden gekost, d. i. zoowat 52,000 gld. holl. En wat heeft het nu opgebracht, raad 
eens? — f. 26,650. Zie even stroom afwaarts: daar ligt het Gebroken slot. 't Is onbekend wanneer het gesticht is; in Keuller's
Geschiedenis van Venlo komt het in 1511 voor; de vernieling moet in den 80jarigen oorlog plaats gehad hebben, en wel in de 
eerste helft der 17. eeuw. 
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En nu hier niet langer stil gestaan; we moeten over het "Hoëgschoar" (vertaald heet het Hooge schoor, d. w. z. verhoogd 
aangespoeld land), door den beemd de "Miëbaend", en den Veldenschen weg traverseeren. 
Intusschen kan ik u wel eenige inlichtingen geven over landweren en wallen. 

De Romeinen, zoo las ik in Ort, alsook de Germanen, maakten op hunne grenzen duidelijke afscheidingen, die naarmate zulks 
noodig was, meer of minder verdedigbaar waren. Die grensscheidingen bestonden uit een of meer wallen moe evenwijdig loopende 
droge of natte slooten. Prof. Schneider heeft er twee namen voor: "Gebrückgraben" en 
"Pfahlgraben". De eerste soort is in Nederland alleen bekend; zij loopen in afzonderlijke, doch aan elkander sluitende armen, 
die een terrein of landstreek af- of insluiten; zij zijn met levend hout beplant om de daarachter staande verdedigers te 
beschutten; terwijl evenals bij de Romeinsche wegen, wachtheuvels voor versterkte observatie- en signaalstations op 
onderlingen gelijken afstand aan deze landweren liggen. 
De Pfahlgraben vormen een doorloopende linie en hebben dezen naam gekregen, omdat hier een rij van aan elkander verbonden 
palen, de beschutting geeft; in plaats van wachtheuvels zijn bij deze soort van landweren, gemetselde steenen torens gebouwd, 
waarschijnlijk op denzelfden afstand van elkander als de wachtheuvels. Deze vindt men aan den rechteroever van den Bovenrijn. 
De Gebückgraben werden door de landbewoners zelven, onder Romeinsch opzicht, gebouwd, en deze ook met den veiligheidsdienst 
daarbij belast; de Pfahlgraben echter werden geheel door Romeinen alleen vervaardigd, die ook de wachtdiensten daarbij 
waarnamen. 
In vele streken ten noorden en zuiden van den Rijn, ook in Limburg en Noord-Brabant zijn een groot aantal wallen meest van 
kleine slooten vergezeld, die in een rechte of gebogen lijn de eene landstreek van de andere afscheiden, of wel éen of 
meerdere drie of veelhoekige terreindeelen insluiten. Dergelijke wal-insluitingen worden op sommige plaatsen bij honderden 
gevonden, hoewel zij bij het meer en meer ontginnen van den bodem, merkbaar verdwijnen; niet alléen op plaatsen waar goede 
bouwgrond is, vindt men ze, maar in eenzame heiden, bosschen en moerassen zijn zij zelfs talrijker en natuurlijk meer in 
oorspronkelijken vorm.
Om de vroegere bestemming van die wallen te leeren kennen, verwijst Schneider naar Tacitus, Germ. 16, waar men het volgende 
leest: 
"Dat de Germanen geen steden bewonen is bekend genoeg, ook dat zij geen bij elkaar liggende woningen dulden. Zij bouwen van 
elkaar af en verspreid naar dat hun een bron, een veld of bosch bevalt. Zij bouwen wijken, niet op onze wijze, uit 
samenhangende en aaneenverbonden gebouwen samengesteld; ieder omringt zijn huis met een ruimte, 't zij als middel tegen brand,
of omdat men geen begrip heeft van bouwen". 
Hieruit blijkt dat men twee soorten van woonplaatsen bij de Germanen moet onderscheiden, nl. eenige wijd uit elkander gelegen 
hofateden, waarvan nu nog een drie-, vier- of meerhoekigen wal over is, en een soort van dorpen, die echter van Romeinsche 
dorpen zeer verschilden. Cesar vermeldt reeds zulke dorpen bij de Menapiërs en Sicambers, Tacitus bij de Marsen en Catten. 
De plaatsen, waar zulke dorpen hebben bestaan, zijn nu te herkennen aan de vele wallen, die elkander onder verschillende 
hoeken snijden en daardoor terreinen vormen, waarop de woningen stonden. Dikwijls liepen er wegen door, die de dorpsstraten 
vormden en zij wallen en slooten hebben van grootere afmetingen dan de overige. Wallen, die een grooter terrein afscheiden, 
moeten als grenzen tusschen dorpen of tusschen eigendommen van geslachten of stammen beschouwd worden, en zijn dat niet zelden
tegenwoordig nog, zooals de landweer van Calbeck en die in de Jammerdaalsche heide bij Venlo—Tegelen. Het is wel waar, dat ten
tijde van Caesar bij de Germanen geen persoonlijke grondeigendommen bestonden, doch na de verovering van deze landstreken door
de Romeinen, toen de stammen aan een vaste woonplaats werden gebonden en de akkerbouw meer en meer werd uitgebreid, mogen wij 
aannemen, dat het persoonlijk eigendom spoedig is ontstaan. 

M. H., laten wij nu eens even op dezen heuvel staan; in deze buurt hebben we meerdere kleine wallen, zooals ze alleen en 
talrijk zijn tusschen Rijn en Maas, vooral te Cranenburg, Kleef, Goch, Calcar en Uden, volgens Schneider; waaraan Ort die van 
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Venlo toevoegt, als:
Tusschen de Maas en den Straalschen weg: Veegtes, Kruisberg, Zwartwaterkamp, Groethof, Eikelveld, Hanenkamp, Hoogenkamp, 
Ketelberg, Voutenberg, Neurkenskamp enz.; Tusschen den weg naar Stralen en die naar Herongen: Lovendaal, Groothoogstraat, 
Arenberg, Genraai, Aan de Rijnstraat, Aan de Kluis (ouden van dagen wisten nog dat hier een eremiet woonde), enz.; 
En tusschen den Kaldenkerker en Tegelschen weg: Aan het Jammerdaal, Aan de Kluis, Vrijenbroek, Kleinkamp, Wylrehof, 
Hulsforthof, Voordijk, Wittendijk, Aan Vindelsweg, enz. 
De grootste wal in onze buurt is aan de overzij der Maas; hij loopt van af het moeras bij het wachthuisje no. 6 der spoorlijn 
Venlo-Horst, in een halven cirkelvorm, met de holle zijde zuidoostwaarts gekeerd, in een richting van het zuidwesten naar het 
noordoosten. Hij is meer dan 2 meter hoog, 9 meter breed, en ongeveer 700 meter lang. Door het volk wordt hij den 
"Germaanschen wal" genoemd. De natuurlijke heuvels in het noordoosten volgende, zegt Ort verder, tot nabij den grooten weg 
Venlo-Horst, ziet men weder een wal, zooals de vorige, sluitende aan den bovenrand des heuvels en een richting volgende van 
het oosten naar het westen, achterom de boerenhofsteden "de Saar" of "Laar" en "St. Jan", tot aan het moeras "het Meir" ten 
oosten van "Berkterbroek". Dit gedeelte van den wal is hier en daar afgebroken door vergravingen, ten gevolge van ontginning 
der heide, op sommige plaatsen heb ik hier ook twee wallen achter elkander gevonden. 
In het zuidoosten bevinden zich ook wel gedeelten van wallen, doch zonder dat ik nog onderlingen samenhang daartusschen heb 
kunnen vinden. Het terrein tusschen die wallen heet "de Römer" en is eene groote Germaansche begraafplaats, waarop echter geen
spoor van Romeinsch oponthoud was gevonden, totdat ik kortelings het geluk had, in het lage land, het Meir genaamd, vele 
Romeinsche potscherven en stukken turfsteen te ontdekken. Volgens een daar nabij wonend landman moet vroeger een heuvel midden
in het Meir hebben gelegen, die uit elkander is geworpen; vele potscherven en stukken steen, die te voorschijn kwamen, werden 
over de akkers verspreid. 

Ziet u daar in de Kruisbergen, ook wel Genooier bergen genoemd, de kapel. Daar ligt begraven zuster Agnes Maria Huyn van 
Amstenrade, beroemd door deugden, genaden en gaven Gods. Zij leefde in het klooster Trans Cedron. Haar lichaam zou 
onbederfelijk zijn. 
Vroeger stond ter plaatse dezer kapel het klooster Mariëndaal, welke naam thans de in 't vorig jaar zich op Gerritten 
gevestigde Dominicanessen hebben overgenomen. 
Op het terrein daar gindsch tusschen Genooi en Velden, de Rummer geheeten, kampeerde in 1794, generaal Pichegru met zijn 
leger. 

Daar we nog een heel eind te wandelen hebben, zullen we den Veldenschen weg niet verder oploopen om het Zwartwater te 
bezoeken, en maar dadelijk oversteken. 

Heeren, ziet u dat geel huis daar voor ons, links vóór Besjes, waar die twee hooge boomen, naar 'k meen in 1769 gepoot, voor 
de deur staan, dat heet de "Spiker", een kogel ligt als sluitsteen op den gevel. Het is een oud heerenhuis. De Groethof ligt 
er bij. 
Voilà Gerritten, le convent des Dominicaines, M. H., thans Mariëndal geheeten. Vroeger woonde hier de heer Heutz, stichter van
de liefdadige instelling van zijn naam; vóór hem is 't door zekeren heer Boymans bewoond geweest, lid der familie, welke het 
museum van dien naam te Rotterdam stichtte. Gaat men achter langs het klooster, dan komt men op den Ketelberg; zoekt daar door
het dunne hout te komen en ge hebt een prachtig gezicht op de achter den berg gelegen landstreek, met het Zwartwater, de 
Vaalkuilen en de zoo romantisch tusschen het hout gelegen, in de laatste maanden meermaals ter sprake gekomen woning van 
den ... stadsboschwachter.

Maar zullen we nu niet bij de dames Jentjens wat rust houden; onder een kop koffie, die zij zoo goed weten te maken, zal ik u 
over hetgeen 't eerst volgt onderhouden. Laten we "boven" gaan zitten. 
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M. H., kijk eens door het raam. Hier tegenover ligt het in den laatsten tijd zoo befaamd geworden schoolgebouw. Van 1836 tot 
1860 zwaaide mr. Van Oeyen daar zijn schepter. Sedert is zij opgeheven. Thans, een goed jaar à peu près, is er een 
bewaarschool bij de Zusters op Gerritten.
Achter de school loopt de spoorweglijn Venlo-Gelder — zie daar rechts — over het land waar de Spanjaarden in 1625 de Fossa 
Eugenia hebben willen aanleggen, het kanaal om Rijn en Maas te verbinden, van Rheinberg langs Kloosterkamp, Bruggen, Gelder, 
alwaar het de Niers doorsneed, tot Venlo. — In 1806 had Napoleon I. het plan de Schelde, Maas en Rijn te verbinden. Den 10. 
Mei 1806 werd gedecreteerd om het "Groote Noordkanaal", aldus werd het thans genaamd, te maken van Antwerpen over Herenthals, 
met een 8000 meter langen arm naar Lier, over Neerpelt, Loonen, Weerd, Meiel op Venlo. Van hier over Herongon, Louisenburg, 
Suchtelen, Neerssen naar Grimmhausen bij Neuss. Het kanaal had eene lengte van Antwerpen tot Venlo van circa 115,000 meter, 
van hier tot den Rijn 52,700 meter. De breedte zou zijn 13 meter, en het zou bevaarbaar worden gemaakt voor schepen van 400 
tonnen. De sluizen, elk met eenen val van 4 meter, op het gedeelte Maas-Rijn, zouden komen: 1. aan de Maas, 2. aan het fort 
Ginkel, 3. tusschen de forten Ginkel en Beerendonk (dit laatste lag ongeveer waar de heer Schram woont), 4. aan den berg, in 
de gemeente Stralen, 5. te Herongen, 6. tusschen Herongen en Louisenburg, 7. te Louisenburg, 8. en 9. nabij den Rijn. — De 
geheele onderneming zou een 20 millioen franken kosten. In 1808 begon men ijverig er aan te werken; in 1811 werd het werk 
gestaakt wegens de vereeniging van Holland met Frankrijk. Ware dit een jaar later voorgevallen, dan ware 't kanaal tusschen 
Maas en Rijn gereed geweest, zoover was men er al mee gevorderd; er was reeds 12½ millioen frank aan besteed. Meermalen is om 
de voltooiing zoowel door Antwerpen als Venlo verzocht, maar steeds zonder goed gevolg. Nog is een voor eenige jaren gedaan 
verzoek min of meer aanhangig te Berlijn en te 's-Hage, maar op 't vooruitzicht van te slagen is weinig hoop. — Iets meer 
stadswaarts, tegenover den kastelein G. Haanen, steekt nog het bovenste gedeelte van eene peilschaal uit den grond. 
Een sprookje wil ik u niet onthouden, nl. er was zekeren Hazenpoth, aannemer of opzichter bij de werken van dit kanaal, die, 
na allerhande daden van bedrog te hebben gepleegd, zijn verdiend loon in de andere wereld zou bekomen hebben, en gedoemd was, 
om van tijd tot tijd met een gloeienden wagen, bespannen met vier vurige rossen, door de lucht te rijden, over de geheele 
lengte der vaart. Verscheidene boeren beweerden indertijd zulks te hebben gezien. 

Beste juffrouw Jentjens, as je blief! 15 centen voor je lekkere koffie. — M. H. laten we nu, den weg hiertegenover inslaan, 
langs de school, om den Herongerberg te bereiken. Intusschen wil ik U wat van Romeinsche wegen meedeelen. 

Volgens een Punicisch schrijver, Isidorus genaamd, schrijft Habets, zijn de Carthagers ± in de 5e eeuw vóór Christus, de 
eersten geweest die bestrate wegen aanlegden, en naar hun voorbeeld maakten de Romeinen groote wegen door hun rijk. Zij legden
echter da ?? uxe en een ongeloofelijke energie aa[n de dag.]
Een groote grenspaal, te midden van het Forum geplaatst, was het punt van uitgang van alle wegen, welker net zich uitspande 
naar het zuiden, naar de Euphraat (eene rivier in Aziatisch Turkije), naar den Nijl, naar Gallië, naar de duinen der Noordzee,
en naar de moerassen der Batavieren, zegenvierende over alle hinderpalen, en verbindende de hoofdstad met de meest verwijderde
provinciën. 
De bestaande natuurlijke wegen der Kelten en Germanen, zegt Ort, waren niet voldoende voor de Romeinsche legers met hun 
nasleep, en werden onder Cesar gebruikt, verbeterd, en waar zij door een minder gunstig terrein liepen, opgehoogd en damvormig
gemaakt.
Wanneer men weet dat de Romeinen gedurende 6 eeuwen in Italië en 4 eeuwen in de provinciën onophoudelijk aan de wegen gewerkt 
hebben, dan begrijpt men dat er ontzaglijke sommen aan besteed zijn. 
De Romeinsche wegen, meldt Hirschfeld, worden onderscheiden in 2 soorten, naarmate hun doel: 1. Militaire of consulaire wegen,
uitsluitend tot militaire doeleinden door den Staat aangelegd en onderhouden, welke meestal in rechte lijnen liepen; 2. 
Vicinaalwegen, welke verbindingswegen waren door de landbouwers voor eigen gebruik aangelegd. Als openbare wegen werden deze 
dan alleen beschouwd, indien zij verschillende militaire wegen onderling verbonden. 
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De heerwegen vormden dammen, die eene hoogte hadden van 1,26 M. tot 2 meter boven het terrein, in enkele gevallen op zeer lage
plaatsen waren zij zelfs 4 meter hoog. Wegens die damvormige constructie zijn zij van alle later aangelegde wegen te 
onderscheiden; het hemelwater liep goed af; zij gaven vrij uitzicht over het omringend terrein en men kon van een hooger 
standpunt den vijand beter bevechten. Alleen bij Rome was den damvorm overbodig geacht. 
Aan beide zijden naast den middelweg, welke “agger", d. i. dam, werd geheeten, had men boorden met eene sloot, daarnaast 
gewoonlijk zijwallen. Soms vindt men ook ook aan beide zijden van den middendam een voetpad van platte steenen, b. v. te 
Andernach. 
Oberst-Lieut. Schmidt zegt dat aan den Nederrijn de Romeinsche wegen bestaan uit een hoogen aarden dam, bedekt met eene 2 — 2½
voet hooge kiezellaag met mortel verbonden. Dit is echter alleen waar bij de groote heerwegen, daar bij den weg van Xanten 
naar de Maas van mortel geen spoor te vinden is. Ook Paulus heeft onder de vele door hem onderzochte wegen, slechts bij 
weinige het gebruik van kalkmortel gevonden, daarentegen treft men soms wel twee of drie kiezellagen aan, die door leemlagen 
zijn gescheiden. In plaats van kiezel zijn ook stukgeslagen steentjes gebruikt, die met tusschenliggende aarde vastgestampt 
zijn. De meest volkomen gebouwde wegen hebben bovendien nog eenen onderbouw, bestaande uit groote in kalkmortel gezette 
steenen, terwijl de bovenste kiezellagen eveneens een kalkverband bezitten. Men gebruikte voor die wegen gewoonlijk de 
steensoort, die in de landstreek zelve gevonden werd. Indien die steensoort echter te zacht was (b. v. zandsteen), zoo voerde 
men voor de bovenste steenlagen hardere soorten aan (b. v. basalt, kwarts, harde kalksteen en kiezel). De dikte der 
steenlagen, kalk, mortel en zandlagen te zamen, is volgens Georg Hirschfeld 1,10 M. tot hoogstens 1,25 M. — Bij dergelijke 
wegen ontbreekt soms de kalk bij den onderbouw. Aan een en denzelfden heerweg is de bouw over zijn geheele lengte niet 
dezelfde, maar verandert naarmate het terrein of het meer of minder verkeer dit noodig maakte. 
Hoogst zelden, meldt Ort, waren de wegen met groote steenen geplaveid, en waar men die soms denkt aan te treffen, blijkt bij 
nader onderzoek, dat men den onderbouw heeft gevonden, terwijl de bovenste lagen tot het maken van andere wegen er af zijn 
genomen. 
De zijwallen dienden om de op den hoofddam marcheerende troepen tegen vijandelijke overvallingen te vrijwaren; zij bestaan 
alleen uit aarde. Afwijkingen komen voor op terreinen welke een of ander overbodig of den aanleg ervan onmogelijk maakten. 

Hé, zie zoo, Goddank, dat we op den Herongerweg zijn. Op die binnenwegen is 't lastig loopen en meestal vuil. — 
Nu M. H. weten wij toch al precies genoeg wat en hoe de Romeinsche wegen zijn. Om ze op te sporen, hebben we nu niet noodig, 
en hij die er lust toe heeft, verwijs ik naar Ort. Hij zegt ons dat daarvoor noodig is, dat men de verschillende constructiën 
kent, dat men weet hoe zij zich na zooveel eeuwen, ?? gestel hebbe om ?? men een k?? gen achtereen met het sondeerijzer in de 
hand door te zijn dior ongebaand terrein een eenmaal gevonden spoor  te te kunnen vervolgen. 

We zijn nu hier op het terrein van zoo'n Romeinschen weg gekomen, nl. die van Venlo naar Bi?heim en Homberg aan den Rijn bij 
Ruhrort. Ik zal Ort zelf laten spreken: 
Van Venlo gaat een Romeinsche weg naar Niederdorf en waar de chaussee vele krommingen bij Herongen maakt, loopt hij rechtuit 
in oostelijke richting naar de Wankumer chaussee; voor eenige jaren waren de overblijfselen van den ouden weg te Niederdorf en
te Herongen nog zichtbaar, te Wankum vond men den kiezeldam naast de chaussee, terwijl hier bovendien een Romeinsche grafsteen
is gevonden. Deze weg, die mij zeer nauwkeurig bekend is, werd vroeger door mij niet voor een Romeinschen weg gehouden, doch 
de verzekering van den geleerden en bekwamen navorscher prof. Schneider, dat bij Niederdorf en Herongen nog voor eenige jaren 
overblijfselen zichtbaar waren, doet mij nu niet meer twijfelen. Eenige nadere bijzonderheden omtrent dien weg, en eene in 
andere richting, dien ik vroeger den Romeinschen weg dacht, laat ik hier volgen. 
Even buiten Venlo ligt eenige honderd passen zuidelijk van den weg een hoog stuk land, aan het beekje "den ouden Rijn", dat 
het "Romerskamp" heet; iets verder, bij de laan, die naar de Tichelarie voert, verhaalt men dat 's nachts dikwijls een mensch 
zonder hoofd wandelende gezien is (Hazenpoth), ook vurige ruiters enz. Daar waar de weg tegen de heuvels opgaat, ligt een 
herberg "in de stad Venlo" geheeten, doch op de kaart van Buyx wordt die plaats "Lusseike" genoemd; op den heuvelrand achter 
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dit huis, naast den ouden postweg van Stralen, zijn door mij scherven van Romeinsche tegels en andere Romeinsche potscherven 
in den grond gevonden. De chaussee gaat nu in noordoostelijke richting de heuvels op, de oude weg vroeger rechtuit in 
oostelijke richting als holle weg en op het hoogland gekomen steeds in rechte lijn, zonder de minste kromming tot nabij 
Louisenburg aan het Noorderkanaal. Aan de overzijde van dit kanaal begint een breede weg die in noordoostelijke richting tot 
bij de kerk te Wankum loopt. De weg is tegenwoordig, tot Lusseike, kunstweg, de holle weg is zeer veranderd en gebruikt als 
zandgroeve; op de hoogvlakte is hij op de vlakke heide als eene breede rijweg met aan weerszijden kleine slooten, onmiddellijk
in het bosch zijn de zijwallen en slooten nog geheel aanwezig tot zij nabij Louisenburg, waar Romeinsche oudheden zijn 
ontdekt, in het houwland verdwijnen. Verder naar Wankum is het mij niet bekend of er overb[l]ijfselen van wallen en slooten 
aanwezig zijn; op de kaart van Buyx is een gedeelte van den weg geteekend en draagt dit den naam van "Brühlsche Strasse". 
"Van Wankum gaat de heerweg" enz. — Verder citeeren kan ik staken,'t is niet meer op ons grondgebied; 't is daar Pruses! De 
liefhebbers, die meer wenschen te weten, schaffen zich het werk Oude wegen en landweren aan. 

A propos van Herongen gesproken. Dit plaatsje is bekend om de St. Amandus-bron of put. De h. Amandus was bisschop van 
Tongeren, die als Apostel der Nederlanden beschouwd werd. Aan dezen put heeft hij omstreeks het jaar 800 de heidenen gedoopt; 
den put ligt aan eenen ouden Romeinschen weg. 
Tusschen Herongen en Wankum werden vele Romeinsche oudheden gevonden. Prof. Schneider zegt, dat aan den Boschberg oude graven 
en omsteeeks 300 passen zuidelijk van de chaussee het "Heidenkerkhof" ligt, naast den heerweg, waar oudheden zijn gevonden. De
geometer Buyx, te Nieukerk, op zijn Antiquarische Karte van de omstreken van Gelderland, vermeldt een Romeinsche legerplaats 
noordelijk van Rehboch aan de Schürkesbeek; een 100 passen noordwestelijk van daar aan de Dambeek, Germaansche grafheuvels, en
bij Herongen, aan de Bekerstraat, Romeinsche graven en oudheden. 

M. H., laten we thans terugkeeren, om door de Puteanusstraat tot de andere zijde der stad te komen, waar het op oudheidkundig 
gebied interessanter zal worden.
(Wordt vervolgd.)             H. 

11 april 1885  Eene wandeling om Venlo. II. 
Zie zoo, wij zijn thans aan 't Zand. — Het Zand", zullen er wellicht onder u zeggen, had ik mij heel anders voorgesteld, dan 
een complex huizen".
Ja, M. H., dat was voor eenige jaren ook nog een geheel onbebouwd terrein, een driehoekig spitsbijloopend grasveld, van af de 
sociëteit "de Prins" tot den weg bij den bloemist Vallen naar den kolonel. Behalve de herinnering aan de paardenmarkt en dat 
hier de infanterie, de schutterij en de kindermeisjes excerceerden, is er nog eene aan verbonen; nl. toen Napoleon I. in 1804 
tot keizer der Franschen was uitgeroepen, maakte hij eene reis van uit het kamp van Boulogne naar Aken, Crefeld, en kwam ook 
ons Venlonaren den 12. September van dat jaar eens opzoeken. De Keizer, zoo schrijft Keuller, ingehaald door eene eerewacht te
paard, kwam, in zijnen wagen gezeten, langs den ouden weg van Stralen, steeg te paard aan den Lusseikerweg, en reed, ten einde
de Geldersche poort, welke door haren bouwvalligen staat niet al te veilig geacht werd, te vermijden, over de kruin des bergs,
zelfs door boomen en struikhout henen, om des te beter de ligging der vesting te kunnen betrachten. Omstreeks tien uur 
voormiddag in het Zand aan den voet van het glacis gekomen, werd Zijne Majesteit ontvangen door de civiele autoriteiten en 
eene eerewacht te voet, en daar werden hem door den heer maire Van den Vaero de sleutels der stad aangeboden.
Voor de rariteit wil ik over dit bezoek ook nog het volgende mededeelen. De poort inkomende, wendde Napoleon zijn paard 
eensklaps links, waarschijnlijk om zich aan de ontelbare menigte, die hem opwachtte, te onttrekken, sloeg het enge straatje, 
genaamd de Floddergats (hetwelk daarna den pompeuzen naam van Keizerstraat verkreeg) in, en richtte zich, alleen gevolgd door 
den commandeerenden officier der genie, naar het klooster Maria-weide, destijds het eigendom van den heer Lenssen, (thans der 
familie Berger), alwaar zijn gevolg, waaronder men 's Keizers schoonzoon Eugène Beauharnais, later Onderkoning van Italië, den
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maarschalk Lannes, hertog van Montebello, en verscheidene generaals telde, weder bij hem kwam. Ka den hoofdwal rondgereden te 
hebben, ging de Keizer de buitenwerken inspecteeren, en aan het onderste einde van de Maaswaard gekomen zijnde, zou hij 
aldaar, indien men hem niet tegengehouden hadt, door den mond der haven, waar meer dan zes voet water stond, gereden zijn. Een
bootje, waarin hij zich toen met den kommandant der genie begaf, bracht hem, op zijn bevel, aan de overzijde der rivier, en 
een oogenblik daarna, zag men hem wederom te paard over de batterijen van het fort St. Michiel galoppeeren. Aan deze zijde 
teruggekeerd, begaf hij zich langs de Maas, rijdende aan den Broesert door het water, dat uit de grachten aldaar in de rivier 
uitloopt, naar de forten Ginkel en Beerendonk, en kwam eindelijk in de stad terug, vergezeld van dezulken, die hem op dezen 
schielijken tocht waren bijgebleven. Na zich nog een paar uren te hebben opgehouden, klom de Keizer in zijnen wagen, met acht 
paarden bespannen, en door een sterk detachement der keizerlijke garde begeleid, verliet hij de stad, zich begevende naar het 
huis Haag bij Gelder ten einde daar te overnachten en den volgenden dag zijne reis over Mainz naar Parijs te vervolgen. 
Beauharnais, Lannes, met alle stafofficieren van 's Keizers gevolg, vertrokken eerst des anderen daags, en begaven zich naar 
Crefeld. 

Maar laten we weer op onze oudheidkundige indeling terugkeeren. Hier van 't Zand uit loopt een Romeinsche weg, dien de heer 
Ort tot het Hinsbeckerbroek heeft opgespoord. Laat ik hem zelf de eer tot u te spreken: 
Op het Zand buiten Venlo gaat van den weg, die van daar naar Kaldenkirchen loopt, een zijarm oaar Leuth. Eenige honderden 
passen van dit scheipunt verdeelt de weg zich weer, een arm loopt naar Leuth, de andere naar de groote heide, die als 
exercitie-terrein wordt gebruikt. Die laatste arm gaat als breede zandweg tegen de heuvels op en heeft op de hoogvlakte aan 
zijn rechterzijde een wal liggen, die niet evenwijdig met den weg loopt, doch daarmede bij den heuvelrand een scherpen hoek 
maakt en de zuidelijke grens van het exercitie-terrein vormt, terwijl de weg ongeveer 120 passen van die grens op de heide 
komt. Deze wal nu staat op de kaart van Buyx als landweer geteekend. Het is mij bij onderzoek gebleken, dat op ongeveer 25 M. 
afstand van den eersten wal, een tweede daarmede evenwijdig loopt. Tusschen de twee wallen wordt dus een weg gevormd, die door
smalle zijslooten van de wallen is gescheiden, die weder op hunne beurt door een zijsloot van het omliggend terrein zijn 
verwijderd.
Niettegenstaande dat de Duitsche navorschers mededeelen dat alle Romeinsche wegen smalle dammen waren, hebben ons de opgaven 
van den heer Jos Habets doen zien, dat in zuidelijk Limburg onweerlegbaar breedere wegen van de Romeinen waren en de heer Van 
der Rit noemt, 60 Romeinische voeten de vaste breedte van Romeinsche wegen in België, die soms 100 voeten werd op plaatsen van
druk verkeer; wij krijgen daarvoor dus een breedte van ruim 17 en ruim 29 M., dit laatste getal met de wallen en slooten erbij
gerekend. 
De weg loopt nauwkeurig in de richting der torens van Venlo en Hinsbeck; ik heb hem gevolgd tot nabij de oevers van het 
Schrolick-meer en het Hinsbeckerbruch, waar ik door den moerassigen bodem werd tegengehouden; hij snijdt de chaussee Herongen-
Leuth bijna rechthoekig. In het verlengde van den weg loopt naar de zijde van Venlo een voetpad door moerassig terrein achter 
de tuinen van het Zand, langs het Panhuis, waarbij het land genaamd "Romerskamp" ligt, en in de richting van Hinsbeck, vinden 
wij, aan de overzijde der genoemde meeren, een zandweg, die bij de Hombergen, aan de tegenwoordige chaussee naar Hinsbeck 
aansluit. Oudheden werden aan dien weg gevonden: waarschijnlijk op het stationsterrein te Venlo, Romeinsch vaatwerk en 
traanfleschjes. Bij Hoogen Dries, slechts eenige passen zuidelijk van den weg, en nabij de meeren, teekent Buyx op zijn kaart 
Romeinsche oudheden aan; bij de Hombergen, oostelijk van de meeren, onderzocht ik een grafveld waar ik Germaansche urnen, maar
ook Romeinsche potscherven heb gevonden. Een van die urnen liet ik bij den Förster van Graaf von Schaesberg, die bij de 
Hombergen woont, staan, deze man heeft ook Romeinsch vaatwerk in zijn bezit, volgens hem afkomstig van genoemde begraafplaats.
Opmerkelijk is het dat de verlengden van de reeds beschreven en hierna volgende Romeinsche wegen te Venlo, alle tusschen de 
oude markt aldaar en den Lichtenberg uitkomen, dus nabij het oude veer (of Staai) over de Maas en niet tegenover Blerik 
(Blariacum). 

Dadelijk komen we aan de volgende wegen, M. H., maar ziet nog even ginds, dat hooge huis voor den berg; het is Stalberg, nog 
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min of meer is aan den bouwtrant te zien, dat hier vroeger de heeren van Stalberg woonden, van hen zijn verscheidene 
burgemeester geweest; hetzelfde is te vermelden van het daarnaast liggende huis "Aan Vinken". 
En daar tegen de helling van den berg dat witte huis, geheel in 't groen gelegen, heet "Aan de Zeven bronnen", om dat er 7 
watersprongen zijn. De vroegere eigenaar de heer Bontamps had er in 1833-36 een wijngaard aangelegd, zoo ook zijn buurman 
Verwins, die het huis Maagdenburg gebouwd heeft, en dien thans zoo vervallen eigendom tot een prachtigen lusthof had 
ingericht. Van daar ook de naam "Aan de Wijnbergen". — Maar met de druiven die er groeiden, ofschoon het product wel eens op 
een landbouwtentoonstelling moet bekroond zijn geweest, heeft men 't niet verder dan tot het maken van azijn kunnen brengen. 
Hier was dus recht toepasselijk de fabel van den vos: die druiven zijn te zuur. 
In die buurt op den berg is ook de Galgenberg, waar onze grootouders nog levenlooze kwaaddoeners hebben zien bemmelen. 

M. H., laten we nu rechts den weg langs Thywissen's molen inslaan, welke ons leidt tot het zoo te noemen heiligdom der 
Venloosche "moetwormen" (mollen), 'k wil zeggen opdelvers.
Intusschen moet ik u een sprookje meedeelen, 'twelk Michels van deze eenigszins geheimzinnig voorkomende plek, maar zeer 
interessant voor hen die van natuurschoon houden, in de Limburgsche Legenden verhaalt: In vroegere tijden wandelde in de 
omstreken van Venlo, nabij den Ondersten Houtmolen, aan de waterkom van Venloo's fontein, alle nachten een vuurman. De 
bewoners van den omtrek moesten hem alle jaren eene kar zand, een paar blikken schoenen en 7½ stuiver geven. Eens kwam een 
knecht van den Bovensten Houtmolen 's avonds laat uit de stad; aan de waterkom gekomen, zag hij boven op den berg eenen man 
staan; meenende dat het een kameraad was, bijgenaamd de Dikke, riep hij "Dikke, geef mij eens wat vuur!" Nu kwam hem de 
vuurman na, maar de knecht dreef zijn paard in galop en was juist de schuur van zijnen molen binnen, toen hem de vuurman 
inhaalde; des morgens vond men eene koolzwarte hand op de schuurdeur afgeteekend. 

Komen we op de Romeinsche wegen in de eerste plaats terug. 
Van Venlo liep een heerweg naar Kaldenkirchen, hier dicht langs den molen. Achter het grensstadje verdeelde hij zich in twee 
armen, waarvan de eene over Breyel, Speck, Boisheim, Duiken, voorbij de Pohlhut op Viersen enz. naar Neuss. De andere arm 
achter Kaldenkirchen ging over Bruggen, Niederkruchten enz. naar Julich, tusschen Aken en Koulen. 
Wij hebben dus drie wegen van Venlo uitgaande de 1. over Herongen, Wankum enz. naar Binsheim-Orsoy en Homberg; de 2. tot 
Hinsbeckerbroek; de 3. naar Kaldenkirchen, in twee armen naar Neuss en Julich. 
Als men deze op de kaart ziet, dan loopt de eerste in noordoostelijke, de tweede in oostelijke, de 3. in zuid-oostelijke 
richting. 
Nu komt er een vierde Romeinsche weg van Xanten naar Tudderen bij Sittard en verder naar Coriovallum (Heerlen). Deze 
doorsnijdt de drie eerstgenoemde: de eerste aan deze zijde van Herongen, de tweede aan den berg bij de Zeven bronnen, loopt 
voorts aan deze zijde van Leuth, en doorsnijdt de derde vlak achter Kaldenkirchen. 
De eerste Romeinsche weg van Venlo liet Herongen rechts liggen, liep dus tusschen Herongen en 't Zand bij Stralen. Daar wordt 
hij door den weg Xanten-Tudderen doorsneden. Van dit punt gaat deze laatste weg uit het zuidelijk gedeelte van Niederdorf, 
waar Romeinsche oudheden te voorschijn kwamen, als oude grasweg met kiezelsporen door de akkers en daarna door het bosch, 
voorbij Louisenburg, waaar ook Romeinsche oudheden zijn gevonden, en eindelijk over de heide, waar hij plotseling ophoudt. 
Prof. Schneider heeft in de Herongerheide geen sporen meer gevonden, eerst daar waar de weg Venlo-Hinsbeck de chaussee 
Herongen-Leuth doorsnijdt, vond hij ongeveer 400 passen van de chaussee in het bosch den weg terug, als een lage kiezelrug die
tot aan de westzijde van Leuth, waar Romeinsche oudheden zijn gevonden, kan gevolgd worden. Van Leuth gaat de heerweg met de 
chaussee samen naar Kaldenkirchen; van daar onder den naam van "Ravenstrasse" hier en daar met zijwallen, eerst door de 
akkers, dan door het bosch, in zuidelijke richting, en komt bij den Weissen Pfahl in de Maasvallei. Hij volgt nu de Duitsch-
Nederlandsche grens langs eenige grafheuvels en heet "Prinsendijk" of "Prinsenbaan". Aan het einde van het Bruggenerbosch, 
waar de weg iets links draait, komt hij op Nederlandsch grondgebied; de kiezeldam is aan de beide oevers van de Zwalm goed 
zichtbaar. — Verder willen we hem maar niet volgen. 
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Buyx teekent echter van Pont uit drie wegen, nl. een naar Arcen, een naar Stralen en Tegelen (waarschijnlijk is de zoogenaamde
oude postweg bedoeld) en een naar Wachtendonk. Ook Leemans en Habets veronderstellen eenen weg die, te Venlo of even onder de 
stad, met de overzij der Maas in verbinding stond. 

M. H., ik hoop dat de wandeling in 't bosch en over de heuvels, met het schilderachtig dal en de waterkommen, u het droge 
dezer beschrijving minder heeft doen gevoelen. We staan nu voor de Jammerdaalsche heide, met hare Germaansche en Romeinsche 
oudheden. Ziehier wat de heer Ort ervan vertelt:
Nu moet ik een andere vindplaats van Romeinsche en Germaansche oudheden beschrijven, die evenals Lusseike is gelegen op den 
heuvelrand, die bij het Noorderkanaal begint, Venlo éen K. M. westelijk laat liggen en in bijna rechte lijn tot aan het 
vroeger genoemd Bruggenerbosch doorloopt, nu eens zeer nabij, zooals bij Venlo, dan eens verder van de Maas verwijderd, 
naarmate die rivier haar loop neemt. 
Die vindplaats draagt den naam van Jammerdaalsche heide en ligt bij de grenzen van Venlo en Tegelen. Het is een hooggelegen 
heide, in het noordwesten vormen de steile heuvelhellingen, met moerassig terrein onderaan, de grens, in het noordoosten loopt
een beek die twee waterkommen en een eng dal, het Jammerdaal vormt; in het zuiden loopt een landweer van ongeveer 2000 M. 
lengte, terwijl aan de oostzijde tusschen de beek en de landweer de toegang afgesloten is door de chaussee Venlo-
Kaldenkirchen, welke weg, zooals vroeger door mij is beschreven, van Romeinschen oorsprong is. Door het aanleggen van de 
spoorbaan Venlo-Kaldenkirchen hebben hier, vooral aan de oostzijde veel veranderingen plaats gehad, doch daar de baan door het
dal van de beek loopt, is de vlakte zelve in zijn ouden toestand gebleven. Een holle weg, die zich na eenige passen in twee 
armen verdeelt, geeft aan de noordzijde toegang tot de heide; een tweede weg, van den Bovensten Watermolen in zuidelijke 
richting loopende, moet wel van later tijd zijn, daar vele der grafheuvels, waarin ik Germaansche urnen vond, op den weg 
liggen; een derde weg die, van de Kaldenkircher chaussee afkomt, neemt weldra zijn richting op Gasthuishof en Kaldenkirchen en
geloof ik ook van minder belang. Westwaarts van Leuth begint een weg, die eerst in zuidelijke, daarna bij Brand en het 
Rosenhaus een westelijke richting heeft en nabij laatstgenoemd huis aan de boven beschreven landweer aansluit en langs de 
beide zijden daarvan voortloopt, totdat de landweer bij de heuvelhelling eindigt, doch de weg als holleweg met veel wendingen 
in de Maasvallei daalt en voorbij den Hulsfort naar de chaussee Venlo-Roermond loopt en naar de Maas tegenover Holt-Blerik, 
welken weg Habets vermeent de verbindingsweg of diverticulum is tusschen de twee wegen op de beide oevers, zooals hiervoor is 
vermeld. 
Zuidwaarts van de landweer ligt de Oelisheide met den Oelishof, blijkbaar van Olla= pot, afkomstig; terwijl het opmerkelijk is
dat ook nog in de Venloosche en Roermondsche volkstaal steeds een wijde aarden pot, een oelis genoemd wordt. Vooral in de 
berghellingen, die deze heide begrenzen tot aan de chaussee Tegelen-Kaldenkirchen zijn groote uitgravingen gedaan om aarde te 
bekomen tot het vervaardigen van dakpannen, tegels, enz., die "Potkuilen" worden genoemd. Zeer vele Romeinsche dakpannen, 
urnen en ander vaatwerk zijn daarbij te voorschijn gekomen, ook vaatwerk uit de middeleeuwen, waarvan ik enkele exemplaren in 
mijn bezit heb; de grootste bakkerij schijnt in het Jammerdaal, bij den Ondersten Watermolen geweest te zijn; juist achter den
molen heeft de zoon van den molenaar, de heer Hubert Michels een menigte middeleeuwsche potten uitgegraven. 
In 1879 had diezelfde heer het geluk een Romeinsche pottenbakkerij op de Jammerdaalsche heide te ontdekken; zij had een 
langwerpigen driehoekigen vorm, zeer vele reeds gebakken vaten met versieringen stonden er in, ook ongebakkene doch die geheel
gevormd waren van klei. Eenige weken na de ontdekking bezocht ik de vindplaats; een groote menigte scherven van gebroken 
vaatwerk lag naast de gedeeltelijk weder toegeworpen bakkerij, terwijl ongeveer 30 passen noordwaarts gebroken Romeinsche 
dakpannen bij elkander lagen. Blijkbaar was hier eenmaal de woning of hut van den pottenbakker, ja zelfs vonden de heer dr. W.
Pleyte die mij vergezelde en ik, na een nauwkeurig onderzoek van de berghelling, den afrit die van de woning naar den voet der
heuvels leidde, waar de potaarde moest gehaald worden.
Eenige minuten gaans noordoostelijk van deze vindplaats had ik reeds vroeger een Germaansch grafveld met groote en goed 
bewaarde grafheuvels gevonden, urnen met en zonder deksels werden daar door mij en Fr. Deserière ontgraven en zijn nu in het 
Museum van oudheden te Leiden. 
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Op de heide, tusschen het Jammerdaal en de spoorbaan naar Kaldenkirchen gelegen, alsook onmiddellijk ten zuiden van de 
landweer, zijn door mij Romeinsche potscherven, ook van terra sigillata, gevonden. Grondslagen van gebouwen werden door mij 
ontdekt, tusschen de landweer en den Oelishof, waar een gebouw schijnt gestaan te hebben, waarnaast een put lag, die 
trechtervormig was uitgebouwd, bij het snijpunt van de landweer en de Duitsche grenslijn waar een kapel schijnt geweest te 
zijn; op beide plaatsen vond ik gewone steenen, zoodat ik, bij dat oppervlakkig onderzoek, tot het besluit kwam dat op beide 
plaatsen moderne gebouwen hadden gestaan. 
De heer Hubert Michels heeft in gezelschap van dr. Boetskes, die op het nabij gelegen kasteel Wambach, aan den weg 
Kaldenkirchen-Tegelen woont, de eerstgenoemde plaats nader onderzocht. Dit onderzoek trok de aandacht van de bezitters van het
land, nl. van de regenten der R. C. godshuizen te Venlo. Die verboden dit onderzoek, doch vervolgden het zelve. Volgens 
mededeeling van Michels, is daarbij een kelder te voorschijn gekomen gebouwd van mergelblokken, die los op elkander lagen, 
terwijl om de buitenzijden een gegoten muur was gemaakt van kalk, stukken pannen en tichelsteenen. Hij schrijft mij: "Vroeger 
heeft volgens het zeggen van mijn vader, op die plaats een schaapskooi gestaan, waarvan de steenen en kalk, waarin blauwsel 
was, en die door u opgemerkt waren, afkomstig zullen zijn". Voorts meldt hij nog dat onder de dakpannen, van de hiervoor 
vermelde pottenbakkers woning, een munt van Hadrianus is gevonden, die door den hoer Boetskes van den vinder is gekocht, en 
dat die heer ook een oud graf heeft ontdekt in den tuin van Wambach bij de twee lindeboomen; de urnen zijn gebroken en worden 
aldaar bewaard. Dit kasteel Wambach ligt aan de chaussee Tegelen-Kaldenkirchen, is zeer oud en wordt in 1326 "de Hoff to 
Wambeke" genoemd. Reeds in 1829 heeft de heer Justen, het terrein op de Oelisheide onderzocht en schijnt er een Romeinsch graf
gevonden te hebben, zonder dat de vindplaats nauwkeurig wordt opgegeven; hij meent dat de heide die ik beschreven heb, een 
Romeinsch legerkamp geweest is. De heer Peeters, die hiervan melding maakt, zegt tevens bij zijn beschrijving van Tegelen, dat
de Romeinsche weg van Colonia Traiana naar Coriovallum door Tegelen gaat, zonder zijn loop bepaald aan te geven. 
Een nader en zeer nauwkeurig onderzoek van den weg zal noodig zijn, alvorens zijn loop met juistheid kan vastgesteld worden, 
mijn vermoeden wil ik echter mededeelen.
Ik geloof dat de weg van de Paesmühle langs "de Nachtigal" naar het Noorder-Kanaal liep zooals Schneider hem tot daar 
beschrijft; deze weg staat bij Buyx als, de oude weg van Straelen naar Venlo genoemd (op oude kaarten heet hij Postweg, tot 
voorbij de chaussee naar Kaldenkirchen) en volgt den heuvelrand in rechte lijn tot aan Lusseike. Ik denk dat de heirweg deze 
richting had, langs Lusseike en op eenige honderden passen afstand voorbij de Zeven bronnen naar het kleine exercitie-terrein,
aan de Kaldenkircher chaussee liep, dit terrein schuin overging en als holle weg de heuvels afliep, bij den Ondersten 
watermolen, van het Jammerdaal in de Maasvallei kwam en verder langs Tegelen, mogelijk door de Mergelstraat, langs Belfeld, 
Reuver, enz. langs den Maasoever liep. Mogelijk dat uit de nagelaten papieren van den heer Guillon te Roermond, later omtrent 
dezen weg meer bekend zal worden, doch zoo lang de Nederlandsche Regeering, zijne verzameling oudheden, op vaderlandschen 
bodem gevonden, benevens die geschriften niet heeft aangekocht, bestaat daarvoor geen kans.

De heer Ort meent dat het station "Sablones" tr zoeken is ter plaatse van ons Zand.
"Jammerdaal" is een moderne naam, die volgens de landbewoners is ontstaan door dat een werkman bij het bouwen van eenen put, 
die instortte, daarin levend bedolven werd, en men hem hoorde kermen en jammeren zonder hulp te kunnen verleenen. Niet 
onwaarschijnlijk acht Ort dat vroeger ook dezr heide bij het Zand behoorde. 

Keeren we thans over den overweg naar den Tegelschen weg, dan zult ge eenige van de zoo straks genoemde hofsteden kunnen zien.
"Hé, gastheer, draai je eens om, wat is dat voor een gebouw daar op den berg, dat hebben we straks niet opgemerkt." — Mijn 
goede vriend, neem 't me niet kwalijk, maar een gek kan meer vragen, dan tien wijzen kunnen antwoorden. Men noemt het 
"Casino".
Zoo wat in rechte lijn, hier van den overweg te zien, voor ons ligt Wylrehof; dáar, meer zuidelijk op Tegelen aan, de 
Hulsforthof, en ginds stadswaarts "den Rooden Haan", welke in 1794, bij eenen uitval der Hollanders, toen de Franschen voor de
stad lagen, in brand is gestoken. 

#20160923  81   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

3220

3225

3230

3235

3240

3245

3250

3255

3260

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

Toen de Belgische generaal Daine, den 10. Nov. 1830, 's namiddags half vier, met nagenoeg 1300 man voor Venlo kwam, behalve 
nog een 30 ruiters der zoogenaamde Maas-kozakken, en eene menigte lieden op allerlei wijze gewapend, werd halt gecommandeerd 
bij de laan aan Wylrehof. Daar werd door het tweede schot uit de vesting een chirurgijn-majoor het paard onder het lijf 
doodgeschoten. De aanvallers, die een 800 man sterker waren dan de bezetting der stad, hadden voor geschut slechts 4 
veldstukken, 2 zesponders en 2 houwitsers; zij plaatsten zich tusschen de Maas en het huis "Den Roskam", meer bekend onder den
naam van Stevenshuisje, waarvan vroeger de ingang was aan den tegenovergestelden kant, de oude weg liep achter langs het huis.

Op onzen terugweg naar de stad, M. H., kan ik U nog wel iets meedeelen van den grooten Romeinschen weg aan de overzij der 
Maas, welke liep van Tongeren naar Nijmegen, zooals hij door den heer Ort beschreven is: 
Volgens Habets vermeent, laat hij de kerk te Buggenum rechts liggen, gaat naar het gehucht Groot-Hansum bij Neer, daar eerst 
langs den oever en verder naar Kesseleik, door Kessel, dat zeer rijk aan Romeinsche oudheden is, naar het gehucht Ooien, dat 
hij links laat liggen, door Baarlo, langs het kasteel Berkt en Laarbroek naar den watermolen. 
Habets meldt, dat Guillon te Kesseleik den weg heeft gevonden dicht bij den Noldissenhof, loopende langs de kapel die bij die 
hofstede staat en verder in de richting van Kessel langs den Maasoever. 
Tusschen Baarlo en Blerik is hij herkenbaar aan het kiezel en aan een zijwal. Te Blerik of nabij dat dorp heeft het 3. 
Romeinsche station Blariacum op XII leugae afstand van Catualium gelegen. Blerik verlatende gaat de weg iets van de Maas af en
neemt zijn richting op de kapel van St. Anna, in rechte lijn langs Oud-Soest en Gebroken slot naar Grubbenvorst, aldaar de 
kerk rechts latende liggen. 
Zijn loop wordt in het veld "het Reuveld" aangeduid door het koren, dat vooral bij droge zomers door den harden ondergrond 
spoedig geel wordt. Hij gaat langs de hofstede Marianne, die vroeger een herberg was, waar de Nijmeegsche post halt hield, 
verder door Lottum, Broekhuizen, Broekhuizervorst, Ooien, Blitterswijk en Wansum naar Geisteren. .. .. .. . 
Vindplaatsen van Romeinsche oudheden, schrijft de heer Ort, zijn te Buggenum, waar een begraafplaats naast de heirbaan ligt, 
die vooral Frankische voorwerpen opleverde; te Neer, waar Germaansche urnen, en op een plaats genaamd "het Romeinsche kamp", 
Romeinsche penningen van Augustus en Nerva, Romeinseh vaatwerk en een bronzen spiegel werden gevonden; te Kesseleik, ten 
westen van de chaussee bij den Kappersberg ligt het Hunekesbosch, de plaats zelve heet "Oude Kamp"; hier ontdekte Deserière 
naast een hoogen ouden wal, een Romeinsche begraafplaats, waarvan ik vaatwerk bezit; een zeer groote steenen bijl, alhier 
gevonden, is thans in het Museum van oudheden te Leiden (in 1884 is dit bosch gerooid en de grond omgegraven, zeer veel 
Romeinsch vaatwerk en urnen zijn daar, volgens ingewonnen berichten, gevonden); te Kessel, vanwaar in de verzameling Guillon 
penningen van Constantinus magnus, Constantinus II., Valentinianus l. en Theodosius aanwezig zijn en in het Museum te Leiden 
een Romeinsche altaarsteen gewijd aan Minerva, Juno en Hercules. Tusschen Kessel en Baarlo, westelijk van de chaussee, nabij 
de herberg "de Nachtegaal", vond ik een Romeinsche begraafplaats, die vol scherven van Romeinsch vaatwerk ligt. Aan de eene 
zijde van het grafveld loopt een weg evenwijdig met de chaussee, aan de andere zijde een weg naar Roggel die "de Keizersweg" 
heet, in den scherpen hoek, dien zij met elkander maken, ligt het grafveld. De heer Verhaeg uit Baarlo deelde mij mede, dat 
hij van zijn vader had gehoord, dat bij het maken van de chaussee, deze plaats werd afgegraven en die zooveel aardewerk 
opleverde, dat de chaussee met de scherven bedekt was. Tusschen dit en het vorige grafveld, bij Kappersberg, ligt nog een 
begraafplaats, vanwaar de overste Rudolph uit Venlo eenige voorwerpen bezat; een Romeinsch potje van daar afkomstig schonk ik 
den heer dr. W. Pleyte voor het Rijksmuseum. Dit grafveld, dat de heer Rudolph ons slechts in algemeene trekken aanwees, ligt 
ook westelijk van de chaussee, nabij het huis Pandu, doch is niet door mij onderzocht. Tusschen deze drie Romeinsche 
begraafplaatsen, westelijk van de chaussee, ligt bijna geen stuk land of men vindt er Romeinsche potscherven. Het erkende 
feit, dat de Romeinen hunne dooden zeer nabij de openbare wegen begroeven, gevoegd bij de omstandigheid dat Kessel, zeer zeker
een voorname plaats moet geweest zijn tijdens de Romeinsche heerschappij en waarschijnlijk het Castellum Menapiorum was, dat 
niet op de Peutingerkaart is vermeld, doen mij vermoeden, dat deze plaats niet aan de hoofdroute lag, doch aan den oeverweg, 
die met de heerbaan verbindingswegen op dit punt bezat en welke oeverweg nu voor den heerweg wordt aangezien. 
.. .. .. . .
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In Baarlo is in 1830 een schat van gouden en zilveren Romeinsche munten nabij de kerk gevonden en in Blerik een Romeinsch 
messenhecht, benevens vele Germaansche urnen op drie verschillende begraafplaatsen. Bij mijn laatste bezoek aan dit dorp, in 
December 1883, verhaalde men mij dat bij het afbreken van een huis, nabij het Raadhuis gelegen, een kelder te voorschijn kwam 
geheel van zandsteen gebouwd, waarop mij de secretaris van het dorp mededeelde, dat een dergelijke kelder bij het graven voor 
de fondamenten van het Raadhuis voor den dag kwam, waarin een waterput was, die nu overwelfd is; van het een en ander was 
niets meer na te gaan. Bovendien heb ik Romeinsche potscherven gevonden, tusschen den watermolen en het dorp; op een droge 
plaats in het moeras "het Meir" bij wachthuis no. 8, waar vroeger een heuvel lag, vond ik ook Romeinsche potscherven en 
stukken tufsteen; deze plaats ligt een uur N.W. van het dorp. Van de chaussee naar Horst, ten N. van Blerik, even voorbij 
mijlpaal no. 1, gaat een weg in noordelijke richting af, door het lage land, oostelijk van de St. Anna-kapel gelegen; de weg 
heeft op de meeste plaatsen twee zijwallen met slooten en eindigt op een hooge kleine zandvlakte. Dit punt heet "den 
Scherpenberg" en blijkbaar door nog overgebleven gedeelten, heeft hier een heuvel gelegen van grooten omvang; in het zand vond
ik daar een fragment van een Romeinsche dakpan, een stuk terra sigillata en andere Romeinsche potscherven. 
Te Holt-Blerik is een Romeinsch schild gevonden aan de Sprink- of Molenbeek; deze vindplaats licht [=ligt] echter meer dan 2 
K. M. van de plaats waar men nu nog den heerweg plaatst. Tusschen den genoemden watermolen en het dorp licht een gedeelte van 
dien ouden oeverweg met twee zij walletjes, die bij meeting 20 M. van elkander bleken te liggen. Tusschen Blerik en 
Grubbenvorst loopt de weg langs de Germaansche begraafplaats "de Wienkelder", door mij beschreven in de P. L. XIX. Ik heb daar
ter plaatse mijn vermoeden bekend gemaakt, dat de groote heirbaan niet over Grubbenvorst en Lottum zoude geloopen hebben, 
zonder het bestaan van een Romeinschen oeverweg in die richting te ontkennen; aan den Rijn toch ziet men meermalen éen weg den
oever volgen, doch ook dat overal waar die oeverweg niet over zeer hoog land loopt of een grooten omweg maakt, een tweede weg 
er bij is aangelegd, die aanmerkelijk korter is, daar die in rechte lijnen loopt en de krommingen van den stroom niet behoeft 
te maken. Ik vermeen dat op verschillende plaatsen, zooals ik reeds bij Kessel heb opgemerkt, aan dezen heerweg een tweede weg
was aangelegd en dat dit ook het geval was tusschen Blerik en Geisteren. Ik meen dan dat de heerbaan terug te vinden is in den
ouden postweg op Nijmegen, Ioopende van de chaussee Blerik-Horst, bij mijlpaal No. 4, langs de hofstede "bij Marianne" over de
Thienraaier- en Zwolgenerheide naar Tienraai; verder naar Meerlo en Geisteren. De eerste begraafplaats aan dezen weg, "De 
groote Tomben" genaamd, is "bij Marianne" en ligt iets noordelijk van het huis, juist naast den postweg en niet aan den weg 
langs Kaldenbroek, die door Habets als de heerbaan wordt aangegeven. Dit grafveld heb ik meermalen onderzocht en uitsluitend 
Germaansche urnen gevonden, die nu in het Rijks-museum van oudheden te Leiden zijn.
De tweede ligt op de Thienraaier- en Zwolgenerheide, heeft een groote uitgestrektheid en is bezet met groote, goed bewaarde 
grafheuvels; van dit grafveld kreeg ik Germaansche urnen in mijn bezit, door opgravingen die Deserière aldaar verricht heeft; 
in den catalogus van Guillon staat een penning van Traianus als van Zwolgen afkomstig, aangeteekend. 
Een derde begraafplaats is door Deserière ontdekt op de Wansummerheide, westelijk van Wansum en Meerlo gelegen; twee urnen van
deze plaats kreeg ik van hem ten geschenke, éen met zeer veel versieringen, de andere van zeer fijne roode aarde gebakken; in 
deze laatste waren fragmenten van metaal, waarschijnlijk van een fibula. 
Een vindplaats van fragmenten van Romeinsch aardewerk ligt bij mijlpaal no. 4, bij het begin van den weg aan de noordzijde van
de chaussee Blerik-Horst. 
Aan den oeverweg is de eenige vindplaats, van voorwerpen uit dien tijd, te Lottum, waar éen denarius van Claudius I. en éen 
bronzen munt van Valentinianus I. gevonden zijn. Op de plaats, aan de Maas, waar de oude kerk heeft gestaan, zijn 
overblijfselen van een Romeinsch gebouw ontdekt en een grafsteen, waarvan slechts IANI LM nog is te lezen, die in de 
verzameling van Guillon is gekomen. 
Schneider meldt dat te Lottum een Romeinsch kasteel heeft gestaan, dat, na verwoest te zijn, door Julianus weder werd 
opgebouwd. Op de Peutingerkaart is ook deze plaats niet genoemd, waarschijnlijk weder, omdat die niet aan den heirweg, maar 
aan den oeverweg lag. 

Ten slotte M. H. wil ik u nog mededeelen wat mij dezer dagen eene bekende archeoloog meldde: "Ik houd 't er voor dat Limburg 
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drie Rom. hoofdwegen had, éen van Maastricht naar Gulik of Julich, die de provincie op 't breedst doorsnijdt. Van dezen weg 
uit ging langs den linker Maasoever de weg van Maastricht naar Nijmegen; en op den rechter oever de weg van Coriovallum over 
Tudderen naar Xanten. — Ontwijfelbaar werden beide wegen, die Limburg op zijn langst doorsneden, door eenige zijwegen, of 
liever verbindingswegen gekoppeld. Maar ik houd 't er voor, dat sommige als Romeinsch aangegeven wegen uit de periode der 
Frankische keizers dagteekenen". 

En nu M. H. zijn we van onze wandeling weer thuis, zonder ons al te zeer vermoeid te hebben. Heb ik soms door mijn gepraat te 
veel inspanning van u verlangd, zoo gelieve dat niet zoo zeer aan mij te wijten. Te zeer gehecht aan mijn geboortegrond kon ik
me niet goed intoomen. Ik zeg u dank voor 't geduld, dat u met mij gehad heb. 
H. 

"Errare humanum est", geachte lezer! Op het eerste gedeelte, in het vorig nummer, werden mij de volgende opmerkingen gemaakt, 
welke ik gaarne "aan de vergetelheid wil ontrukken". 
1. De naam Helpoort heeft niets te maken met "hellend, dalend", — die zinsnede werd er in een onbewaakt oogenblik tusschen 
geschoven — maar hij is afkomstig van St. Helenapoort, evenals de Keulsche poort vroeger Laur- of Laarpoort heette, omdat, 
zooals ook nog ouderen van dagen zich kunnen herinneren, er een St. Laurens boven stond Zie Keuller, Geschiedenis van Venlo 
bl. 345.
2. Ten noordwesten om Voorst Koekerslo, grenzende aan het gehucht Den Boekend, en ten westen van den Veldenkamp, waar men 
vermoedt dat het oude Blariacum gelegen is geweest, aanschietende aan de beek en dicht bij de plek waar men voor eenige jaren 
het schoone schild met Medusa-hoofd vond, zijn ook nog wallen zichtbaar, welke niet in het werk van ritm. Ort vermeld staan.
3. Abusievelijk heb ik een kogel als sluitsteen op den gevel van den "Spiker" geplaatst. De kogel ligt op het huisje van De 
Kaat, tusschen Hendrikken en De Veegtes, waarvan ieder belangstellende zich nog elk oogenblik kan overtuigen.
H. 

18 april 1885  Ingezonden.
Mijnheer de Redacteur!
In het opstel “Eene wandeling om Venlo”, opgenomen in Uw veel gelezen Weekblad van den 11. April ll. komen eenige punten voor,
overgenomen uit het werk van ritm. Ort, welke ik niet stilzwijgend kan voorbijgaan.
Ritm. Ort zegt o. a. dat een weg van den Bovensten Houtmolen in zuidelijke richting loopt, welke hij meent van lateren tijd te
zijn en dat er grafheuvels op den weg liggen, waarin hij Germaansche urnen zou gevonden hebben. - ZEd. vergist zich, want in 
dezen weg liggen maar twee grafheuvels; een dezer heuvels is onderzocht door den heer Fr. Deserière en bevatte een gebroken 
urn, welker stukken over de heide zijn verstrooid geworden; de andere heuvel is door mij onderzocht en bevatte een geheel gave
en zeer schoone urn, welke nog in mijn bezit is.
Er wordt gezegd betrekkelijk de Romeinsche pottenbakkerij op de Jammerdaalsche heide, of beter gezegd op den tafelberg, 
tegenover het water, genoemd “Rosdommel”, in welke onmiddellijke nabijheid der Tegelsche potkuilen, welke ik in 1879 het geluk
had te ontdekken, dat zij was van een langwerpigen driehoekigen vorm. - Dit is onjuist, zij had een zuiveren vierkanten vorm, 
want zij was p. m. 1 M. 90 (6 Rijnl. voeten) lang en evenzoo breed.
Verder zegt ritm. Ort, dat hij eenige weken na de ontdekking de vindplaats bezocht met den heer dr. W. Pleyte, die hem 
vergezelde; zij, na een nauwkeurig onderzoek van de berghelling, den afrit vonden welke van de woning naar den voet der 
heuvels leidde, waar de potaarde moest gehaald worden. - Zulks is onmogelijk, want onmiddellijk, nadat ik de pottenbakkerij 
had uitgegraven, heb ik eene nauwkeurige teekening der plaats gemaakt, met oven, woning en afrit naar de plaats, waar de 
potaarde was gehaald geworden, en deze teekening heb ik aan de twee bovengenoemde heeren laten zien vóór dat zij de vindplaats
bezochten, waarheen ik hen tevens vergezeld heb.
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Voorts wordt nog gezegd: Eenige minuten gaans noordoostelijk van deze vindplaats had ik reeds vroeger een Germaansch grafveld 
met groote en goed bewaarde grafheuvels gevonden; urnen met en zonder deksels werden daar door mij en Fr. Deserière ontgraven 
en zijn nu in het Museum van oudheden te Leiden. - Tot dit Germaansch grafveld behoort deze reeds genoemde, in zuidelijke 
richting loopende weg en draagt den naam van Siberië. De heeren Ort en Deserière hebben wel eenige dezer grafheuvels 
onderzocht, maar hebben niets gevonden dan eenige gebroken urnen, welker stukken tot heden over de heide verstrooid liggen. 
Ritm. Ort zelf getuigt zulks aan mij in een schrijven van den 17. Februari 1880, waarin hij schrijdt: “Waarde Michels, Het 
deed mij veel genoegen een brief van U te ontvangen, en vooral daar ik vernam, dat gij gelukkig in uwe opgravingen geweest 
zijt. - In die streek van de watermolens schijnt nog veel in den grond te zitten; jammer ik er ook niet meer ben om 
gezamenlijk onze krachten aan dat werk te zetten, vooral omdat ik van het Jammerdaal nog niets bezit.” - Na dien tijd is hier 
niet meer gegraven en kunnen derhalve geen urnen uit dit grafveld te Leiden zich bevinden.
Denkende hiermede de oprechte waarheid genoegzaam te hebben aangetoond, heb ik de eer te zijn
Uw dw. dienaar
HUBERT MICHELS
Venlo,
Ondersten Houtmolen, 16. April 1885.

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 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 
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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. 

9 mei 1885  Aan den heer H. schrijver van "Eene wandeling om Venlo". 
Met veel genoegen heb ik in de nos. 14 en 15 van het Venloosch Weekblad, welke de Redactie zoo vriendelijk was mij toe te 
zenden, uw bovenvermelde verhandeling gelezen. 
Uwe belangstelling in de oude geschiedenis van de landstreek waarin Venlo ligt is mij daaruit gebleken, reden waarom U eenige 
inlichtingen en nadere beschouwingen over de door U behandelde zaken mogelijk welkom zullen, zijn. 
In mijne Oude wegen en landweren in Limburg en aangrenzende gewesten heb ik op bladz. 128 medegedeeld, dat prof. dr. J. 
Sohneider in Düsseldorf het voor waarschijnlijk houdt, dat de weg Venlo-Gennep-Groesbeek en Hollendoorn van Romeinschen 
oorsprong is, en dat ik een Germaansch grafveld heb ontdekt ten zuiden van dien Ossenberg; waarschijnlijk was dit wel de 
begraafplaats van de eerste bewoners van het dorp Velden. 
Is U de legende van den Ketelberg bekend? Zoo niet, dan zal ik U die mededeelen. 
Voor een tiental jaren lag op den berg een enorme groote steen, welke echter met zijn bovenvlak meer dan een meter diep in den
grond zat. De boeren uit den omtrek verhaalden mij, dat men algemeen meende, dat onder dien steen een schat verborgen was, en 
daar hij zelf door zijn zwaarte niet was te verplaatsen, had men hem ondergraven, echter zonder iets te vinden, maar de steen 
was daardoor hoe langer hoe dieper gezakt. Ias die steen een grensteeken geweest of behoorde hij tot een graf; dit zijn vragen
die waarschijnlijk niet meer zijn op te lossen. 
Omtrent den plaatsnaam "Lusseike" zijn mij eenige bijzonderheden bekend. In vroegere eeuwen werden boomen en vooral eiken, om 
den hoogen ouderdom die zij kunnen bereiken, als grensteekens gebruikt; in de schors werden dan teekens of namen en in de 
middeleeuwen geslachtswapens gesneden. In een groot gedeelte van Duitschland worden deze boomen Loch Loich- Lâh- of Lachbaüme 
genoemd, in de landstreken echter waar de Franken hebben gewoond heeten zij Lus- Laus- Luis en Leweseiken. 
In eene, in 1650, genomen copie des alten Weisthums der Kempener Mark, komt die naam voor: "Vort van den aldene Dieck op Lewes
Eicke, vort van Lewis Eick op die dürre Eick"; het zijn die boomen welke de "lex salica" "arbor signata" noemt. 
Daar Lodewijk de Vrome (814—840), meer dan een zijner voorgangers, zorgde voor de instandhouding van- en regelmatigheid bij 
het bepalen der grenzen van de rijkswouden, enz., ligt het voor de hand om bij den plaatsnaam Lus, in verbinding met eik, 
heide of berg, aan Louis te denken, dat men aan den Nederrijn Luis en in Engeland Lewis schrijft. 
Ook de Lusseike bij Venlo komt in 1360 voor, als een punt, van waar de grenslijn van het rechtsgebied van Stralen in rechte 
lijn naar Leuthermühle liep; het punt, waar die lijn den Romeinschen weg Venlo-Hinsbeckerbruch snijdt, heette toen 
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"Cruitshoum". Dit punt moet nabij de chaussee Herongen-Leuth liggen, tusschen dit laatste dorp en den weg Venlo-Hinsbeck. Of 
de naam daar nog bekend is, weet ik niet. 
Het verdient opmerking, dat plaatsen met namen waarin Lus- Luv- of Lewes- voorkomen, bijna altijd vindplaatsen van Romeinsche 
oudheden zijn; zoo ook bij ons Lusseike. 
Op bladz. 68 van Oude wegen enz. heb ik vermeld, dat ik daar scherven van Romeinsche tegels en andere Romeinsche potscherven 
heb ontdekt, na dien tijd zijn daar twee bronzen Romeinsche penningen gevonden: éen van Augustus met een altaar en PROVIDENT 
op de keerzijde, die onder Tiberius is geslagen, en éen van Domitianus, geslagen in 95 of 96 tijdens zijn XVIIe consulaat. Ik 
vond onder het vermelde puin ook scherven van Germaansche urnen en éen grooten ijzeren nagel en ring. 
In de nabijheid van Venlo is mij geen andere dergelijke plaatsnaam bekend, wel te Holt-Blerik, waar een perceel land tusschen 
het dorp en den weg naar Maasbree Op de Luis heet, en de weg daarnaast de Luisweg wordt genoemd. Ook te Kaldenkirchen trof ik 
dien naam aan; een groep huizen, westelijk van de plaats gelegen, aan den weg naar Tegelen, heet im Luys. 
Toen ik voor eenige weken bij den hollen weg "de Voerdijk" stond, daar waar de landweer van de Jammerdaalsche heide eindigt en
waar nabij de vierkante ("driehoekig" is in mijn boek een drukfout, waarop ik vermeen dat ik U per briefkaart attent heb 
gemaakt voor het drukken in het Weekblad) pottenbakkerij is gevonden, zag ik, dat een zacht glooiende afrit in den hollen weg 
uitkomt en dat zijn verlengde eerst over de kale heide en dan vorder als bijna lijnrechte weg langs den Oelishof naar de 
huizen "im Luys" en Bracht loopt. Vermoedelijk heeft die weg een beteekenis, daar hij eene korte verbinding daarstelt tusschen
de Jammerdaalsche heide (Sablones) en den Romeinschen weg Venlo-Juliacum, in zuidelijke richting. 
In mijn boek heb ik niet vermeld, dat ik tusschen 1875 en 1878 op de heide, onmiddellijk nabij de pottenbakkerij, Germaansche 
urnen heb ontgraven en in diezelfde jaren en ook in 1881, de urnen van het grafveld ten zuiden van den bovensten watermolen 
heb opgedolven. (In laatstgenoemd jaar 2 urnen en een deksel.) In den weg die door deze begraafplaats loopt liggen duidelijk 
vijf grafheuvels, die wel gedeeltelijk door den tijd en door het afplaggen zijn geslecht, doch zelfs voor een weinig geoefend 
oog nog best zijn waar te nemen. 
Mijn bezoeken aan de Jammerdaalsche heide heb ik opzettelijk in de laatste jaren zoo veel mogelijk in het geheim verricht en 
wel om de volgende reden. 
Op een Zondag morgen bezocht ik de fundamenten van het Romeinsche gebouw nabij den Oelishof, die mij reeds sedert een jaar of 
negen bekend zijn, en ziet eenige dagen na mijne tehuiskomst te Breda, las ik in de couranten dat door... fundamenten van een 
Romeinsch gebouw waren gevonden, in de nabijheid van Venlo. 
Nu ik toch met U de Jammerdaalsche heide behandel, wil ik met een enkel woord de punten wederleggen, welke door den heer 
Michels, in no. 16 van het Weekblad, werden besproken. Ik doe dit bij uitzondering en neem anders geen notitie van dergelijk 
geschrijf, waarvan de bedoeling eene andere is, dan het belang van de wetenschap te bevorderen. 
Wat punt 1 aangaat, zoo liggen er 5 en geen 2 grafheuvels in den weg ten zuiden van den bovensten watermolen, bovendien 
spreekt M. zich zelf daarin t
Punt 2. Over de driehoekige of vierkante bakkerij sprak ik reeds hiervoor. 
Punt 3. De heer dr. W. Pleyte en ik hebben de bakkerij onderzocht voor dat wij bij M. kwamen, daarna zijn wij er nog eens met 
hem geweest. De afrit had hij niet gezien, noch had hij, uit den hoop dakpannen, door hem gevonden, de gevolgtrekking gemaakt 
dat daar een woning was geweest; het geheugen laat den heer M. wel eens in den steek, zooals bij het laatste en 4e punt 
duidelijker blijkt. 
De heer M. haalt eene zinsnede aan uit een brief van mij, geschreven in 1880, luidende: "... vooral omdat ik van het 
Jammerdaal nog niets bezit". Deze zin nu moet betrekking hebben op het dal zelve, daar ik mij herinner dat M. mij eens 
schreef, dat hij in het dal een keldertje had gevonden; of wel heb ik er mede bedoeld, dat ik toen niets meer van de 
Jammerdaalsche heide bezat, daar de urnen in het Museum waren. — De heer M. toch is in December 1877, eenige dagen voor mijn 
vertrek naar Deventer, in mijne woning geweest, waar ik hem urnen van verschillende grafvelden liet zien, ook van de 
Jammerdaalsche heide, welke voorwerpen hem het plan deden opvatten om daar ook te gaan zoeken. Bij die gelegenheid schonk ik 
hem een urn afkomstig van den Romer te Blerik. 
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Dit schijnt M. vergeten te zijn, doch genoeg hierover, ik zal U liever nog enkele bijzonderheden van de omliggende heide 
mededeelen. 
Dicht naast de oostzijde van den hollen weg, welke in zuidoostelijke richting achter langs den ondersten molen naar de heide 
loopt, ligt niet ver van den vijver in het kneupelhout een zeer groote natuurlijke steen, tegenwoordig nogal diep in den grond
gezakt. Bij een onderzoek bleek dat die steen op kleinere steenen rustte; of hij tot iets gediend heeft is, evenals bij dien 
van den Ketelberg, moeielijk te bepalen.
Onmiddellijk achter dienzelfden watermolen is, door den zoon van den molenaar, den heer Michels, zeer veel vaatwerk uit de 
middeleeuwen opgegraven. 
Zoo als U bekend is, ligt ten zuiden van de landweer in de Jammerdaalsche heide, de Oelis- of Potheide. Ik ontdekte dat die 
heide aan de zuidzijde door een tweede landweer wordt afgesloten van het bouwland dat bij den weg van Tegelen-Kaldenkirchen is
gelegen. Deze landweer loopt ongeveer van het westen naar het oosten en van grenspaal no. 450 af langs de grens, tot dicht bij
het Zollhaus am Schwan, steeds de eerste landweer, die bij het Rosenhaus bij de chaussee komt, nadederende. Of deze twee 
landweren voortzettingen in de richting van Leuth hebben gehad, en of de wallen bij de hofstede "Brand" er mede in verband 
staan, durf ik nog niet vaststellen. Tegenover Wambach bestaat de tweede landweer, op een klein gedeelte, uit twee wallen, die
een langwerpig terrein insluiten, dat volgens dr. Boetskes "de beugelbaan" heet. Deze naam trof mij, daar ik verleden zomer in
het Kondelwald, bij Alf a/d Moesel, een Romeinschen weg heb onderzocht, die den naam van "Kegelbahn" draagt. 
En nu ten slotte een enkel woord over de door U vermelde mededeeling van een bekend archeoloog, die vermeent dat veel wegen, 
die voor Romeinsch worden gehouden, van Frankischen oorsp[r]ong zouden zijn. 
Limburg moet in de eerste eeuwen onzer jaartelling minstens even bevolkt zijn geweest als tegenwoordig, zooals blijkt uit het 
groot aantal heidensche begraafplaatsen, die reeds bekend zijn; en hoeveel zijn er nog aan de aandacht van die menschen 
ontgaan, die belang in zulke zaken stellen en er publiciteit aan geven als iets wordt gevonden? Zulk eene bevolking had, voor 
onderling verkeer, vele wegen noodig, terwijl zeer zeker de kasteelen aan de Maas met die aan den Rijn door wegen verbonden 
waren, daar bij de Romeinen het geheele net van heerwegen met een krijgskundig doel was ontworpen en aangelegd. 
Hoe de Romeinen wogen bouwden is door mij uitvoerig in mijn boek vermeld; wel hebben zij aan buurt- of vicinaalwegen niet die 
zorg besteed die zij bij groote heerwegen hadden, maar om zulke wegen te herkennen zijn vindplaatsen van oudheden, vooral van 
grafvelden van het grootste nut, daar het bekend is dat zij hunne dooden onmiddellijk naast de wegen begroeven. 
De door mij beschreven wegen dragen allen de kenteekenen aan Romeinsche wegen eigen of loopen langs meer dan éen grafveld. 
Hadden de Franken nu ook een wegenbouw waardoor hunne wegen van andere zijn te onderscheiden? Ik betwijfel dit zeer en anderen
met mij, b. v. de heer Peigné-Delacourt, die in eene vergadering van het Archeologisch Instituut te Rome, 20. April 1863, 
zeide, dat de oude wegen in Belgica Secunda volgens onderzoekingen drieërlei zijn. De eerste soort waren de Romeinsche, de 
tweede de Gallische en de derde soort de Merovingische. Volgens hem brachten de laatste soort de verbindingen tot stand 
tusschen de vorstelijke bezittingen, doorgaans waren zij 20 meter breed en meest zonder eenigen bouwkundigen grondslag, ten 
gevolge waarvan zij binnenkort niet meer terug te vinden zullen zijn. 
Dat de Franken de Romeinsche wegen, die in verval waren gekomen, weder herstelden, is bekend en als een voorbeeld daarvan moet
ik U naar bladz. 59 en 60 van mijn boek verwijzen, waar de Karstrasse of Karlstrasse te Lobberich en te Hinsbeck is 
beschreven. 
Indien de naam van een weg geen vast gegeven daarstelt, dat hij van Frankischen oorsprong is, dan kan men alleen vermoeden, 
dat hij tot dat tijdperk behoort; zelfs het vinden van Frankische oudheden levert geen zekerheid op, daar de Franken zich 
bijna overal in oude Romeinsche nederzettingen hebben gevestigd. 
Mocht de redactie van het Venloosch Weekblad dezen brief willen publiceeren, zoo zal mij dat zeer aangenaam wezen, daar 
hierdoor de kans grooter wordt, dat personen, die wat gevonden hebben, en lezen welk groot belang sommige menschen in oude 
voorwerpen stellen, daarvan kennis zullen geven. 
                 Met hoogachting 
BREDA,           ORT. 
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6. Mei 1885.     Ritm. K. M. Academie.

1 mei 1886  Monnaies mérovingiennes, Avranches, Ambazac, Arras, "Juliniacum", Chemillé, Maestricht, etc. 
PAR R. SERRURE. 
Paris, 1886, in 8°, 15 pages, 1 planche gravée par L. Dardel porte 11 pièces. (Extrait de la Revue française de numismatique, 
1886). 

Les quelques tiers de sou décrits par M. Serrure ont le mérite d'être assez peu connus; ils sont tous remarquables. 
L'auteur a surtout voulu apporter d'utiles matériaux à celui qui aura le génie d'élever le monument entier de la numismatique 
mérovingienne. 
Toute monnaie mérovingienne, dit l'auteur, présente à l'étude trois points différents: l'interprétation du nom de lieu, la 
localisation du type, enfin l'examen du nom d'homme. 
C’est conformément à cette méthode que sont passées en revue les diverses pièces dont les noms figurent dans le titre de 
l’article; nous nous bornerons à parler des tiers de sou d'Arras et de Maestricht qui intéressent plus spécialement les 
numismates belges. 
Le triens d'Arras a été trouvé à Malmédy (Prusse) et fait partie des collections de l'Etat, à Bruxelles. 
Au droit la légende + ATRAVETES est écrite au tour d'un buste tourné à gauche. Revers: A//CHE + MVNDO. Au milieu d'une 
couronne de perles, un grand A surmonté de la croisette qui coupe la légende et placé au-dessus d'une sorte de fleur. Une 
variété de cette monnaie a éte acquise à la vente de la collection Gariel par M. d'Amécourt. 
ATRAVETES est bien la Civitas Atrebatensis que la Notice des Provinces appelle Atravatum, Atrevatum, Atrobatum, Atravatrum, 
Attrabatum etc. et d'où Charles le Chauve date un diplôme, le 23 Janvier 843, actum Atravato monasterio S. Vedasti. 
Le monétaire s'appelait évidemment ALGHEMVNDVS. 
Le type du revers de ces pièces est intéressant, remarque l’auteur, parce qu'on retrouve l'initiale A sur les mailles d’Arras 
(1) de même que la fleur se rencontre à la fois sur les monnaies gauloises de la région nervio-atrébatienne et sur les deniers
municipaux douaisiens du moyen âge. 
M. Serrure attire ensuite l'attention sur le triens de Maestricht que nous avons publié dans la Revue belge de Numesmatique 
1885, p. 70. L'auteur répète, ce que nous avions fait remarquer, que la monnaie du monetaire Thrasemundus constitue une 
imitation presque servile du buste de la ville de Rome: VRBS ROMA, gravé sur certains petits bronzes de Gonstantin le grand. 
On peut en conclure que cette monnaie est une des plus anciennes pièces mérovingiennes battues à Maestricht. 
Le musée de la Haye possède un tiers de sou signé par le même monétaire mais le type de cette pièce démontre que les qualités 
artistiques du numéraire étaient déjà en décadence lors de son émission. 
Un autre triens de Maestricht porte au droit: TRIECVO FIT. 
Buste tourné vers la droite; les cheveux retenus par un bandeau perlé se prolongeant derrière la tête. 
R. + GODOFRIDVS MO. Croix latine accostée de deux globules et haussée sur une voûte; la croix est séparée de la légende par un
grénetis. Ce triens faisait partie de la collection Garthe; Van der Chijs ne l'avait pas signalé mais le vicomte d'Amécourt 
dans son Essai sur la numismatique mérovingienne comparée à la géographie de Grégoire de Tours, p. 164, n'a pas négligé de 
parler du monétaire Godofridus. L'auteur décrit ensuite un triens avec la légende + TRIECTO FIT. 
Buste à droite. La tête ceinte d'un diadème perlé semble dépourvue de chevelure; la joue est marquée par une forte saillie. 
Revers: MACEFINVS M. 
Croix haussée sur un degré sous lequel sont rangés cinq globules. 
Cette croix haussée que l'on rencontre fréquemment sur les monnaies mérovingiennes est, comme le remarque fort judicieusement 
M. le baron de Chestret, l'origine du perron élevé dans plusieurs localités du pays de Liége (1). Ce triens faisait aussi 
partie de la collection Garthe. Van der Ghijs a donné cinq variétés de cette monnaie. Un triens semblable trouvé prés 
d'Utrecht est signalé et dessiné dans un petit opuscule fort rare que nous possédons. H. Reland, l'auteur, adresse au Comte de
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Kniphuizen une lettre datée d'Utrecht, le 20 avril 1713, dans laquelle il parle du monétaire MADELINVS mais suppose,a tort, 
que la pièce a été frappée à Utrecht parce qu'elle a été trouvée prés de cette ville et que le nom du monétaire Madelinus se 
trouve aussi sur les monnaies de Duurstede. Ce triens de Maestricht appartenait alors au Docteur van Engelen d'Utrecht. 
Enfin, M. Serrure décrit un triens trouvé à Huy. Légende: TRIECTO FIT. 
Les lettres C T sont liées. Dans le champ un buste tourné à droite. R./RIMOALDVS MONE; les lettres N E sont liées et la 
légende doit se lire extérieurement. Dans le champ une croix, à doublé traverse dont l'une est potencée. C'est une variété 
notable du triens reproduit par Van der Ghijs sous le N. 14 de la planche VII. 
M. Serrure nous promet une monographie numismatique de la Civitas Trajectensis, sous les deux premières races. Son essai 
prouve combien cette étude complète sera pleine d'attrait; c'est pourquoi nous espérons qu'il mettra bientôt son projet à 
exécution. 
G. CUMONT, 
Secrétaire de la Société royale belge de Numismatique. 

(1) L'auteur dit que ces mailles d'Arras sont du XVIe siècle. Cette erreur resulte sans doute d’une faute typographique.
(1) Voy. Bulletin de la société archéologique liégeoise, 1885.

15 mei 1886  Over een zegelsteentje met arabisch opschrift gevonden te Merum. 
In een rapport van den 1 Aug. 1810 aan den graaf de Montalivet, minister van Binnenlandsche Zaken te Parijs door den 
onderprefect, A. Liger te Roermond gezonden, lezen wij het volgende: (1)
»Il existe à un quart de lieue de Ruremonde tout près de la Meuse, dans la commune de Herten, hameau de Merum, les restes 
d'une tour de la plus haute antiquité ou les Prêtres païens faisaient de temps a autre des sacrifices a leurs divinités. Cette
tour a été bâtie sur une petite éminence a dix pas de la Meuse, mais comme par ie laps du temps, les rivières ont changé 
souvent leur ht?? celle-ci s'en trouve maintenant éloignée au de là de 700 pas. Cette masse de pierres a 60 pieds de long, sur
50 de large; l'épaisseur des murailles est de 14 pieds, elle est vide au milieu, sans escalier. Les prêtres païens se 
servaient pour y monter d'une échelle, qu’ils brûlaient chaque fois après leur sacrifice, pour qu'aucun profane n’approchât 
des cendres sacrées; à 10 pas de la muraille il s'est trouvé, il y a environ 50 ans un monticule, ou anciennement le peuple se
plaçait chacun selon son rang, pour être présent a cette cérémonie, car le droit de monter sur le bucher, où se faisaient 
ordinairement les sacrifices des idoles, n'était réservé qu'aux seuls Prêtres sacrificateurs. On prétend, qu'on y a trouvé 
encore, il y a quelques années des barres de fer toutes rouillées, et si cela est ainsi, c'étaient sans doute des morceaux du 
gril, sur lequel ils mettaient leur offrande; les cendres de cet holocauste, étaient soigneusement recueillies par les Prêtres
et distribuées au peuple en forme d'amulette, auxquels on attribuait beaucoup de vertus. On estime que cette tour peut avoir 
eu près de 40 pieds de hauteur, ou elle fut terminée par une plate-forme. A la distance de 30 pieds de hauteur on rencontre 
des trous de 2 pieds de largeur, qui traversent cette tour dans toutes ses faces. On présume qu'on y avait placé des poutres, 
qui par leur vétusté n'existent plus. Les différentes sortes de pierres, dont cette tour est composée, sont des signes non 
équivoques, qu'elle doit avoir été bâtie a une époque très-éloignee. Ces pierres, dont on s'est servi sont pour la plupart de 
grands cailloux, entremêlés de quelques couches de tuf, ainsi qu'une sorte de pierre d'une couleur noirâtre et pesante, qu'on 
suppose que les anciens fabriquaient eux-mêmes. Cette pierre ressemble beaucoup aux houilles vitrifiées, ayant les mêmes 
mamelons. La méthode d’en faire parait aujourd’hui perdue. (1) Il y a encore de 2 à 3 autres espèces, dont on ne connaît point
le nom. 
»Les médailles à l'effigie des empereurs Romains, qu'on a trouvé au pied de la muraille attestent, que cette tour a été bâtie 
par leurs cohortes. On a trouvé entre autres une pierre d'une grande rareté, dont les angles sont rompus, qui a perdu un peu 
de son poli, mais dont la gravure s'est très-bien conservée. Sa dimension peut être égale a celle de l'ongle de l'index. Les 
connaisseurs en gravure sur pierre fine d'Anvers et d'Amsterdam attestent qu'elle est supérieurement gravée, ceux d'Amsterdam 
lui ont même fait subir l'épreuve du feu. C'est une pierre dure et précieuse, qui coupe le verre, comme le diamant mais qui 
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n'a pas son eau. Ils ont assuré unanimement que la manière de graver sur pierre dure d’à présent n’approche pas de celle 
d'autrefois. Ne connaissant point les langues orientales, on ne sait pas, si la gravure est en caractères hébreux ou 
chaldaïques, ou si se sont des hiéroglyphes égyptiens. Cependant on a vu dans un petit livre, qu'on trouve dans le cabinet de 
curiosités des Jésuites à Cologne et qui traite des médailles antiques, la même empreinte avec les mots Divo Esculapio. Tout 
le monde qui a étudié la mithologie sait, que ce Dieu fut consacré à la médecine. Son culte fut en vogue 400 ans avant la 
naissance de Jésus-Christ; ainsi on conjecture, que cette tour aurait bien pu être dédiée au Dieu de la Médecine. Toutes les 
fouilles et perquisitions qu'on a faites, il y a quelques années du côté de l'Orient où les anciens commençaient ordinairement
leurs monuments, ont été infructueuses.
»C'était cependant de ce côté-la qu'ils cachaient quelques monnaies pour indiquer à la postérité la date de leurs entreprises,
ainsi que le règne de leurs chefs. L'état actuel de cette tour n'offre rien de remarquable pour les yeux d'un curieux, sinon 
qu'une mine ou masse difforme de pierres. Cependant on peut encore sur son sommet à l'aide d'une lunette d'approche découvrir 
50 tours des bourgs ou villages, malgré qu'on lui ait ôté, il y a environ 40 ans une 20e de sa hauteur. Les ouvriers qui ont 
travaillé a démolir cette partie conviennent unanimement que le ciment est plus dur à détacher, que le caillou. On présume 
qu'il n'existe plus qu'une 8me partie de son ensemble, son nom d'aujourd'hui est Borgh ou château, quoiqu'elle n'ait jamais pu
servir de place de défense.»

Deze mededeeling werd aan den onderprefect van het departement van Neder-Maas verstrekt door den Heer Petit uit Roermond, 
eigenaar van bovengemelden ouden toren. In hoever al die geleerde poespas, die dit rapport opsmukt, hier te pas komt laat ik 
aan den lezer ter beoordeeling over. Ik voeg er alleen bij dat die geleerdheid uit een tijd stamt, waarin zich ieder burger 
het recht en de vrijheid toekende van te mogen oordeelen over alle dingen, zelfs over die waarvan hij maar een klein begrip 
had. Ik ga dus de wetenschappelijke bemerkingen van den heer Petit stilzwijgend voorbij en zal mij bepalen tot een woord over 
het zegeltje zelve en over den Ouden borg van Merum, waarnaast het gezegd wordt te zijn gevonden.
De toren van Merum, waarvan Petit een heidensche offerplaats maakt en waarin ook de heer Wolters een Romeinsch monument 
erkent, is bepaald niet van Roschen oorsprong, althans in den vorm waarin hij tegenwoordig verkeert. Wel vindt men tusschen de
voegen der steenen hier en daar stukken van tegulae en imbrices gemetseld, maar zulke overblijfsels uit het romeinsche 
tijdperk trof men ook in den toren der romaansche kerk van Herten, die in 1880 werd afgebroken en in een aantal constructien 
uit de middeneeuwen, thans nog in onze provincie aanwezig. Onze voorouders, die gebrek aan bouwmateriaal gevoelden, namen niet
zelden hunne toevlucht tot de in puin liggende romeinsche grondvesten uit de buurt, die zij ten voordeele van hunne nieuwe 
constructien uitplunderden.
Zulke constructien duiden dus op de aanwezigheid van romeinsche constructien in de buurt maar minder op hare aanwezigheid ter 
plaatse zelve. De oude borg van Merum is bepaald eene middeleeuwsche toren, behoord hebbende tot de huizing der geslachten van
Merum, Cuyck en Heinsberg, die heeren zijn geweest van Merum en Dalenbroeck. 
Ook de naburige heuvel die door den classisch denkenden heer Petit met den weidschen naam van Drususberg bestempeld wordt en 
nu is afgegraven droeg geene bepaalde sporen van romeinsche herkomst. Men vond er beenderen van vee en middeleeuwsche 
potscherven, die wij gezien en onderzocht hebben.
De zienswijze van den heer Petit, door Wolters gevolgd in zijn boekje getiteld: Notice sur quelques débris de constructions 
romaines à Herten, heeft wellicht meer nog dan de overeenstemming van naamklank (Merum=Meerheim) den Heer Orth tot het 
gevoelen doen overhellen, om hier en niet te Melick de romeinsche poststatie Mederiacum te zoeken. Maar bepaalde bewijzen voor
zijn gevoelen blijft hij schuldig. Eene romeinsche heerbaan van Thudder naar Merum zal wel, dunkt ons, bezwaarlijk te vinden 
zijn.
Er bestaat in onze dagen van algemeen geschrijf over oudheden eene werkelijke manie om wegen en wallen, zoo maar op den man af
in boeken en op landkaarten te plaatsen, zonder vooraf het minste bewijs te leveren van de afkomst dezer wegen en wallen uit 
het romeinsch of later Frankisch tijdvak. Onze huurlieden uit de Rijnprovincie zijn op dat gebied zeer sterk; om hun te volgen
dient men waarachtig een geloof te hebben wat bergen verplaatst. 
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Bij het rapport van 1 Aug. 1819 [of 1810?] aan de Montalivet gezonden, bevonden zich afdrukjes van bovengemeld zegelsteentje, 
dat de heer Petit als buitengewoon merkwaardig beschouwde, en waarvan er nog twee in het Rijksarchief te Maastricht berusten.
Een dezer afdrukjes hebben wij door tusschenkomst van onzen trouwen vriend G. Leemans, directeur van het Rijksmuseum voor 
oudheidkunde te Leiden, laten onderzoeken. Professor De Goeje, onze geleerde oriëntalist, verklaarde het inschrift zuiver 
arabisch en las: Bismallah, dat is in den naam van Allah! Ook dit steentje is dus niet romeinsch, maar meer waarschijnlijk 
middeneeuwsch. Hoe het te Merum verzeilde, uit Spanje, uit Palestina of uit het Oosten, is een geheim. 
Jos. HABETS.

(1) De minuut van dit schrijven bevindt zich in het Rijksarchief te Maastricht. 
(1) De hier aangeduide zwarte baksteenen zijn eenvoudig houwsteenen uit steengroeven van het Luikerland.

2 april 1887  9. De Heer Guillon advokaat en procureur te Roermond 
is in bezit van een gedeelte van het oudheidkundig Museum door wijlen zijn broeder Charles Guillon aangelegd. Dit Museum 
bestaat uit voorhistorische, Germaansche, Romeinsche en Frankische voorwerpen, meestal in Limburg gevonden. Wij bemerken 
daaronder een zilveren medaillon verbeeldende een circus-gevecht. Deze plaat is byzantisch en heeft gediend als navel van een 
schild. 

9 november 1889  CATUALIUM, de Mansio langs den Romeinschen weg Tongeren-Nijmegen. 
De Romeinsche weg, die voor eeuwen van ADUACA TONGRORUM naar NOVIOMAGUM liep met de pleisterplaatsen of mansiones TERESNE, 
CATUALIUM, BLARIACUM en CEVELUM is in den laatsten tijd herhaaldelijk door verschillende oudheidkundigen grootendeels 
nagegaan. 
De Z.E. Heer Habets plaatst TERESNE te Mulheim een gehucht van Eijsden (België) en de Heer Ort neemt ook die plaats voor 
TERESNE aan. 
TERESNE beteekent, volgens die heeren, Ter Eise: «aan de Eis,» dus aan het water. 
BLARIACUM is blijkbaar Blerik, wellicht Hout-Blerik. 
GEVELUM was het tegenwoordige Guijck. 
De eindpunten ADUACA TONGRORUM en NOVIOMAGUM beantwoorden aan Tongeren en Nijmegen. 
Waar ligt dan CATUALIUM? 
De Z.E. Heer Habets plaatst deze Mansio te Heel; Heer Ort te Horne. 
Te Heel, Horne en Melenborg (bij Buggenum) zijn tal van Romeinsche en Frankische oudheden opgedolven. 
De afstanden van de pleisterplaatsen onderling zijn volgens de kaart van PEUTINGER, van: 
ADUACA TONGRORUM(1)-TERESNE XVI Leugae=34500 M. 
van TERESNE-CATUALIUM XLV     » =31108 » 
»   CATUALIUM-BLARIACUM XII     » =26664 » 
»   BLARIACUM-CEVELUM XXII    » =48884 » 
»   CEVELUM-NOVIOMAGUM de rest. 
De Heer Ort zegt: 
«Ook ligt Mulheim en Heel geen 31 KM., maar 25,5 KM. «van elkander en 31 KM. brengen mij te Horne» (blz. 125). 
Heel kan dus Catualium niet zijn, volgens den Heer Ort en naar mijn bescheiden meening ook niet. 
De Heer Ort zegt verder (bladz. 122): 
«Mulheim-Horn=30000 M.; Mulheim-Melenborg 32500 M. 
Dus kan m. i. ook geen van beide laatstgenoemde plaatsen Catualium zijn, al zijn dan ook op de 3 genoemde punten nog zooveel 
oudheden gevonden; immers ik veronderstel dat de Romeinen de maat zeer juist namen. 
Geholpen door de Publications d'Archéologie etc. de Limbourg, waarin tal van oudheidkundige ontdekkingen door den Heer Habets 
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werden bekend gemaakt en door het werkje Oude wegen en Landweren in Limburg door Ort en eene uitvoerige kaart van het 
Hertogdom Limburg, ben ik zoo vrij mijne meening aangaande de ligging van CATUALIUM mede te deelen. 
Opvallend is het, hoe de oude namen, zij het dan ook verbasterd of verkort, thans nog in zwang zijn. 
Voorbeelden: 
TERESNE=TER EISE, thans Eisden; (Mulheim). 
BLARIACUM=Blerik; CEVELUM=Cuyck. 
NOVIOMAGUM=Nijmegen; CASTELLUM=Kessel. 
Zou er niet een buurt, gehucht of een enkel huis zelfs, zoo redeneerde ik, te vinden zijn, dat den verbasterden of verkorten 
naam van CATUALIUM draagt en ergens tusschcn Kessel en Maeseyk ligt? Horn, noch Melenborg, noch Heel komen daarvoor in 
aanmerking, dit ziet men onmiddelijk. 
Er ligt oostwaarts van Grathem een gehucht, dat den kenschetsenden naam van CATERT draagt. 
Volgens mijne meening na meting op de kaart voldoet deze plaats beter dan de drie genoemde aan de gestelde eischen der 
afstanden. 
Is mijne gissing juist, dan moeten wij den ouden weg van af Ittervoort meer westwaarts zoeken en heeft een zijweg langs Heel 
en Horn geloopen. 
Woensdag 15 Mei 1889 begaf ik mij in den namiddag op weg naar de Kapel onder de Linden te Thorn. 
Voor die Kapel door (oostzijde) loopt de oude weg, door den Heer Habets als den hoofdweg aangegeven in de richting van 
Panheel. Kan ik nu een ouden, Romeinschen weg, vinden iets ten westen van de kapel loopende, meer in de richting van Grathem, 
zoo dacht ik, dan komt die weg waarschijnlijk langs Catert en dan is Catert de gezochte mansio CATUALIUM. 
De herbergier Renier Snickers aan de kapel verzekerde mij, dat achter (westw.) de Kapel door vroeger een weg geloopen heeft 
die de Romeinsche baan heet. 
Al een groote stap nader tot mijn doel, dacht ik. Hij is onmiddelijk bereid mij te vergezellen, den weg aan te wijzen en zijne
meening aangaande de richting te uiten. 
Volgen wij dien weg. 
Daar waar de kapel onder de Linden ligt, schijnt de zijtak naar Panheel zich van de hoofdroute verwijderd te hebben. 
Van den hoofdweg is thans in den aanvang slechts over: «een hoog gelegen pad, eventjes hier en daar eene mestkar doorlatende, 
loopende achter den tuin van den koster der Kapel in de richting van het kruis met den lindeboom in 't Thornerveld bij 
Santfort» dus Noordwaarts. 
Het pad is hoog gelegen met glooiing naar de west- en oostzijde. Tot op verscheidene meters links en rechts ziet men de 
keisteenen van den ouden weg in het bouwland. 
De weg moet zeer breed geweest zijn, doch wel stellig niet zoo breed, als de ligging der kiezelsteenen zou doen vermoeden; 
immers deze zullen met de egge wel meerdere meters verplaatst zijn. 
Eene kleine 1000 M. ten Noorden van de kapel staat het zoo evengenoemde kruis met de linde. Daar ligt een allergewichtigste 
knoop. 
Onze weg wordt daar plotseling onderbroken door eenen hollen dwarsweg en aan den voet van het zuidelijke stuk heel diep in den
hollen weg staat het kruis. 
Daar, in dien hollen weg komen niet minder dan 6 wegen te samen. 
a van Grathem (holle weg). 
b van Thorn (een holle weg). 
c van Hunsel, over Santfort (een holle weg). 
d Een veldweg in de richting van Wessem. 
e Een veldweg in de richting van Heel. 
f Ons voetpad, het overblijfsel, een zeer hoog gelegen pad. 
Het stuk bouwland ten N. van het kruis, waar dus het Noordelijk stuk van onzen weg eindigt, draagt den naam van Venuskamp. 
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(Deze laatste aanduiding verstrekte mij de Heer Rubens van Hagenbroek). 
De weg, thans hier onderbroken, neemt op het Venuskamp eene lichte wending naar rechts en loopt nog ongeveer 250 M. achter 
(oostw. van) het huis «de Riet» waar de nieuwe chaussée voor de deur door loopt (westw.) steeds blijft hij kenbaar aan den 
hoogen rug en den kiezel, ofschoon van den Venuskamp uit, geen voetpad hem meer vergezelt of van hem overblijft. 
Tot achter de boerderij de Riet ben ik dezen weg gevolgd, toen de avond mij noodzaakte huiswaarts te keeren. 
Des Zondags 19 Mei ben ik verder zijn loop na gegaan, en was ik nog meer dan twee dagen geleden overtuigd CATUALIUM te CATERT 
te vinden. 
Nog een 2000 Meter afstand van de Riet ligt dat gehucht en de weg loopt van het kruis te Santfort, blijft de van daaruit 
aangenomen richting behouden, blijkbaar recht naar die buurt. 
Zondag, den 19 Mei wendde ik reeds des voormiddags mijne schreden over Hunsel naar de Riet. De kiezellaag achter (oostwaarts) 
die boerderij in het veld in Noordelijke richting volgende bereik ik door bouw- en klaverland bij mijlpaal 44 den in den 
Franschen lijd aangelegden weg Parijs-Hamburg, of, wil men, Maastricht-Venloo. Over dien grooten weg wordt het spoor minder 
duidelijk, maar toch nog steeds zichtbaar. 
Spoedig nadert de oude weg de eerste huizen van de buurt Houthem. Een der landbouwers wil mij volgaarne tot gids verstrekken, 
maar heeft nooit iets van een ouden weg gehoord. 
De Neer, komende van Hunsel als een breede beek vormt 10 minuten gaans ten N. van Grathem, dus ter hoogte van Houthem, een 
delta. De rechter arm wendt zich Z. O waarts langs Panheel naar Wessem. De andere arm vervolgt zijn weg naar Haelen. Onze oude
weg moet derhalve te Houthem over den rechter tak. Die plaats is duidelijk waar te nemen. Om rechthoekig over dien watertak te
loopen is even bezuiden de beek eene kleine wending naar ‘t O. noodig. Die richting vervolgt de weg tot een eind over de beek 
om dan weer naar links (westw.) te loopen nagenoeg in 't verlengde van de richting: Kruis te Santfort, mijlp. 44. 
Op de plaats waar de oude weg de beek overschrijdt lag tot voor ettelijke jaren, volgens dien zooeven bedoelden landbouwer, 
eene brug. 
Het geheele terrein bij het doorloopen van het beekalluvium draagt de meest in 't oogspringende sporen van verlaging. Immers, 
tamelijk dikke boomen aldaar staan met hun voet ruim een halven meter hooger, dan het omgevende land of de wei. Keeren wij 
terug naar den weg. In N.W. richting loopt hij door 't schrale Houthemerveld, waar hij uiterst moeielijk is te vinden; om aan 
't eind van dat veld 't Caterveld in te treden. 
Catert bestaat uit slechts 2 boerenhuizen. Het zuidelijke komt niet in aanmerking, doch het andere zooveel te meer. Het ligt 
op 40 à 50 Meter afstand van de Neerbeek, ten Westen van Mijlpaal n° 45 van de chaussée, een 20 à 25 min. gaans van de kom der
gemeente Grathem. Houthem, zoowel als Catert, behooren burgerlijk tot de gemeente Heel; de beeken scheiden aldaar Heel van 
Grathem. 
In de boerderij van Sibert Seuntjes worden door dien landbouwer, eigenaar van den hof, onze vragen met de meeste 
bereidwilligheid beantwoord, terwijl zijn zoon Mathieu bij het uiten van mijn wensch om eenige onderzoekingen met de spade te 
doen onmiddelijk daartoe bereid is en de gulle huisvrouw den onbekenden, vermoeiden, stofferigen en bezweeten «heer» verkwikt 
met een heerlijk glas versche koemelk. 
Reeds het huis naderende bemerkte ik in de weide ten Z. der tegenwoordige woning de overblijfselen van grachten, die een 
tamelijk groot perceel insloten. 
Op mijne vraag of hier vroeger geen vijvers lagen, antwoordde men, dat die nu grootendeels gedempt, doch nog duidelijk 
zichtbaar, en hier en daar nog poelen er 
van over waren. Het vorige huis, zoo verklaarde men verder op mijn vragen, lag waar nu een tuintje gelegen en was slechts voor
eenige jaren afgebroken. Dat huis viel buiten de door grachten ingesloten weiden. 
Verder deelde mij de zoon van den landbouwer mede dat hij nog in den vorigen herfst een halven pot had opgegraven. 
Nu begaf ik mij met hem naar die plaats, vlak voor de deur van de nieuwe woning op een 4 M. afstand (Oostw.) Reeds bij den 
eersten steek zie ik houtasch, scherven komen dadelijk uit den grond en rondziende ontwaar ik overal scherven van Romeinsche 
urnen of pannen. 
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't Was Zondag en verdere opdelvingen liet ik daarom niet doen. 
Nu moest ik nog den weg verder zoeken. 
Juist daar, waar het nieuwe huis ligt, schijnt de weg in Noordelijke richting de Mansio CATUALIUM te hebben verlaten. Hij 
loopt nu in lijnrechte richting naar het huis Exaten onder Baexem, welk klooster hij aan de linkerzij laat liggen. Van Catert 
tot Exaten loopt hij langs de linkerglooiing van eene natuurlijke heuvelenreeks en is van den ouden weg een karreweg 
overgebleven. Veel zand moet daar over den weg geschoven zijn, want de kiezellaag zit er zeer diep. 
Toch kwam zij te voorschijn bij het uitrooien van eene heg, even benoorden Catert en 't Catertveld. Behalve de resten van 
vijvers, de urnen en den naam, (wat wijst op de pleisterplaats CATUALIUM; kan ik nog melden, dat de landman Sibert Seuntjens 
voor eenige jaren een zilveren geldstuk ter grootte van een halven gulden opdolf en zijn buurman bij het eggen een goudstuk 
boven den grond werkte, beide naar hun meening van zeer ouden datum. 
Of de plaats uit een krijgskundig oogpunt gunstig gelegen was kan ik onmogelijk beslissen. Ik wil er echter op wijzen, dat de 
mansio was begrensd ten Z. op eenigen afstand door de beek naar Panheel, ten W. door die naar Haelen, ten O. door den diepen 
Heelderpeel, waarvan zij was gescheiden door een heuvelrug. 
Is deze door mij aangewezen plek langs de Neerbeek het oude CATUALIUM, waar ik thans niet meer aan twijfel, dan hoop ik, dat 
de wetenschap met de openbaarmaking dezer bevinding moge gebaat zijn. 
Immers, dan kan men na naauwkeurige meting de juiste ligging der andere mansiones bepalen. 
Ook gaan meerdere wegen van Catert uit in de richting van het Oosten. 
a Een breede hoofdweg naar Beegden. 
b Een tweede weg langs het zuidelijke huis te Catert in de richting van Heel; deze verlaat Catualium van de Zuidzijde. 
c Van het zuidelijkste huis te Houthem gaat een oude holle weg naar Heel. 
Tungelroy.   P. MATH. PEETERS. 

(1) Men beschouwt de schrijfwijze FERESNE en CEVELUM foutief op de Peutingerkaart. 

Nogmaals Catualium. 
Wij veroorlooven ons op dit opstel van den Heer Peeters eene korte bemerking. Zijn onderzoek zullen wij niet bespreken, want 
om het te doen zouden wij denzelfden weg moeten bezocht en bewandeld hebben, dien hij heeft bezocht, hetgeen niet gebeurd is. 
Maar wij kunnen niet nalaten te melden dat het gehucht Katert ons toeschijnt gelegen te zijn buiten de richting van den 
Romeinschen Maasweg; deze weg heeft wel degelijk langs de kapel van Thorn, langs Heel, Beegden en Horne geloopen. Zulks duidt 
de richting aan, die de weg ook elders genomen heeft, hij verlaat nergens den oever der Maas, zoo als de onderzoekingen 
bewijzen door de Heeren Jansen, Guillon en Habets bewerkstelligd en verder de ononderbroken serie van Romeinsche voorwerpen 
langs dien weg ontdekt. Indien te Katert werkelijk een romeinsch gebouw heeft gelegen, zoo als de Heer Peeters dat beweert, 
dan zal wel een zijweg daar naar toe hebben geleid, maar de hoofdweg de via strata, door de Romeinen aangelegd om den 
Maasstroom te beschermen en Tongeren met Nijmegen te verbinden, heeft nergens de boorden dier rivier zoo ver verlaten. 
Ten slotte nog eene bemerking op het citaat uit een bijdrage van den Heer Ort, die van mening is, dat Heel geen 31 kilometer 
van Mulheim-Eijsden zou verwijderd zijn. Er is hier de vraag niet hoever Mulheim van Heel is verwijderd, maar wel hoever de 
Romeinsche grondvesten onder het gebied van Mulheim verwijderd zijn van deze of gene romeinsche grondvesten welke gelegen zijn
onder de gemeente Heel. Er ligt in de opvatting van den Heer Ort, zoo als die hier geformuleerd is, iets onbepaalds, iets 
wijfelachtigs. Waar ligt Heel, waar ligt Mulheim op de kaart? Indien men begint te meten van af de westgrens van Mulheim tot 
op de oostgrens van de gemeente Heel zal men wel een afstand van meer dan 31 kilometers vinden, te meer indien men rekenschap 
houdt der richting van den weg en der krommingen en buigingen, die hij in zijn loop heeft gemaakt. Inderdaad velerlei zaken 
moeten worden in het oog gehouden bij de becijfering der afstanden der kaart van Peutinger en het is dikwijls uit de wijze van
cijferen, dat het verschil van gevoelen bij de schrijvers ontstaat. Pour comprendre il faut connaître is hier het geval. 
Intusschen danken wij den Heer Peeters voor zijn interessant opstel. 

#20160923  95   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

3835

3840

3845

3850

3855

3860

3865

3870

3875

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

De Redactie van de Maasgouw.

1 januari 1890  OUDHEIDKUNDIGE VERZAMELINGEN TE ROERMOND, VENLO   EN MAASTRICHT IN 1848 
DOOR JOS. HABETS

ROERMOND, J. J. ROMEN EN ZONEN.

In 1848 ondernam wijlen de Heer Janssen, conservator bij het koninklijk museum van Oudheden te Leiden, op last der regeering 
eene kunstreis door Limburg. Het doel van dit bezoek was een verslag te geven over den toestand der oudheidkundige monumenten 
van dit gewest en een onderzoek te doen naar de rigting der oude romeinsche heerbanen, die deze provincie doorkruist hebben. 
De Heer Janssen bezocht Tongeren, Maastricht, Roermond en Venlo. Hij verrigtte opgravingen te Melenburg onder Buggenum en 
ondernam een uitstapje in de omstreken van Arcen naar een paar versterkingen van aardewerk, die tot bescherming der Fossa 
Eugeniana schenen gediend te hebben en vond aldaar in den omtrek, te Zand bij Pont, op pruissisch grondgebied, den romeinschen
weg van Coriovallum op Xanten (Castra Vetera) en een aantal romeinsche oudheden.
Uit zijn verslag nemen wij over wat hij opgeteekend heeft betrekkelijk de verzameling uit den vóór-christelijken tijd van 
wijlen den Heer Charles Guillon te Roermond, als ook eenige bijzonderheden over romeinsche voorwerpen, die zich destijds te 
Venlo en te Maastricht op het stadhuis bevonden. Zie hier wat hij geboekt heeft betrekkelijk de antiquiteiten van wijlen den 
Heer Guillon.
“Te Roermond bevindt zich een der rijkste verzamelingen van vaderlandsche oudheden, die namelijk van den Heer Ch. Guillon, 
secretaris van de Kamer van Koophandel aldaar. Als particuliere collectie van vaderlandsche oudheden, doet zij alleen in 
Romeinsche oudheden onder, voor die van den Heer P. C. G. Guyoth te Nymegen, maar zij overtreft deze ver in Gallo-Germaansche 
overblijfsels vooral in snijdende voorwerpen van steen (1=1). Bovendien heeft zij het eigenaardige, van door den bezitter 
zelve en diens broeder te zijn bijeengebragt, en dat, met uitzondering van penningen en van eenige te Xanten gevonden 
voorwerpen, alles in het hertogdom Limburg gevonden is, en dat de plaatsen waar het ontdekt is, naauwkeurig bekend zijn. Wie 
dus het karakter der in Limburg te vinden oudheden, in het algemeen begeert te kennen, zal in deze verzameling, vooral onder 
het geleide van den kundigen bezitter, bevrediging vinden. 
“Sedert langen tijd was de Heer Guillon van voornemen, om het belangrijkste van zijne verzameling uit te geven, en er tevens 
een algemeen overzigt over bekend te maken, iets waaraan hij echter alsnog door zijne vele practische werkzaamheden verhinderd
werd. Veel is intusschen reeds door hem opgesteld en daaruit afgebeeld, en hij heeft gedurende mijne aanwezigheid aldaar het 
voornemen hernieuwd, om zoodra mogelijk de meer dan begonnen wetenschappelijke werkzaamheden voort te zetten. Diensvolgens zou
het eerst in het licht verschijnen: een verhandeling over de door hem gedane onderzoekingen in Gallo-Germaansche graven, op 
onderscheidene plaatsen van Limburg, en daarna eene verhandeling over zijne snijdende werktuigen van steen. Over beide 
onderwerpen zijn reeds alle de teekeningen en een groot gedeelte van den tekst voltooid.
“Om eenig denkbeeld van den aard, den omvang en het belang van deze verzameling te geven, zal het volgende, op autopsie 
gegronde overzigt kunnen dienen; waarbij echter slechts het voornaamste en zulks met de meeste kortheid wordt aangeduid.

A. KELTISCHE- EN GALLO-GERMAANSCHE VOORWERPEN. 
I. Van steen: 1° Een aantal wiggen en enkele hamers, welligt p. m. 50 stuks, meest van vuursteen en van bekende vormen. Als 
hoogstzeldzaam, welligt geheel eenig, zijn daartusschen aan te merken twee wiggen van Jaspis, waarvan de eene op zijde een 
zeer naauw geboord gaatje heeft van 2 strepen middellijn, de andere eveneens de sporen van zulk een gaatje vertoont, doch 
waarvan de boring mislukt is. Die gaatjes moesten klaarblijkelijk dienen om er een riempje door te steken, waaraan die 
voorwerpen gehangen konden worden. Zij zijn daarom zoo belangrijk, omdat uit die naauwe gaatjes moet worden afgeleid, dat men 
zich tot boring van een metalen priem bediend heeft en er dus uit blijkt, dat zulke wiggen, die uit den tijd der vroegste 
beschaving van een volk afkomstig zijn nog vervaardigd, bewerkt of gebruikt werden, toen het gebruik van metaal, voor 

#20160923  96   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

3880

3885

3890

3895

3900

3905

3910

3915

3920

Onbekende auteur, 20-07-13
bedoeld is: Melenborg

Onbekende auteur, 20-07-13
Uitgave van het boekje stamt uit circa 1890

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

technische instrumenten reeds in zwang was (1=2). Onder die wiggen zijn er overigens nog vier, die wegens zeldzameren vorm 
opmerking verdienen.
2° Een aantal pijlspitsen, omstreeks 40 stuks, van vuursteen, waaronder ten minste 11 of 12 karakterisch onderscheiden vormen.
Tot nog toe zijn niet méér, welligt niet eens zoo vele vormen van vuursteenen pijlspitsen bekend, en de verscheidenheid der 
genoemde pijlspitsen is te belangrijker, wanneer men overweegt, dat die allen uit een enkel gedeelte onzes vaderlands, het 
hertogdom Limburg afkomstig zijn.
3° Mesjes van vuursteen p. m. 20 stuks van onderscheidene vorm en grootte, alsmede kleine nog onbekende voorwerpen van 
vuursteen, sommige overeenkomstig met de door mij afgebeelde op de kaart van het Udelermeer enz., bij mijne verhandeling Over
de oudste vaderlandsche schansen in de Bijdragen van den Hr Nijhoff IV p. 71.
II. Van brons. 1° Celten, framëen of catejen, 5 stuks, van bekende vormen. 2° één peervormige dolk. 3° één pijlspits, in vorm 
geheel overeenkomstig met één der vuursteenen, hierboven aangestipt. Indien deze pijlspits niet romeinsch, maar gelijk mij 
waarschijnelijk voorkomt celtisch of Gallo-Germaansch is, bewijst zij op nieuw, dat men de vormen van werktuigen, die in de 
steenperiode gebruikt werden, later in de bronsperiode heeft bijgehouden (1=3).
III. Van ijzer. 1° Een plat kommetje van 0.085 el middellijn en 0.04 el hoog. Soortgelijke ijzeren kommetjes zijn, zoo ver mij
bekend is, elders nog niet bij germaansche voorwerpen gevonden. 2° Een kegelvormige bel, van boven voorzien van een oogje, 
hoog p. m. 0,1 el; alsmede eenige afzonderlijke klepels uit soortgelijke bellen. Ook deze voorwerpen bij of in Germaansche 
urnen gevonden, zijn hoogst zeldzaam, zoo niet eenig. 3° Drie pijlspitsen, waarvan één, met een hol steeltje en voorzien van 
weerhaken, lang 01.1 of 0.12 el, hetwelk door den bezitter welligt te regt voor de germaansche framea gehouden wordt. 4° Zeven
mesjes van drie onderscheidene vormen. 5° Twee gespjes van onderscheidene vormen (1=4).
IV. Van gebakken aarde: Een zeer groot getal urnen en andere vazen en schotels, van onderscheidene vormen, grootte, bewerking 
en versiering, en waaronder sommigen zeldzaam zijn.

B. ROMEINSCHE VOORWERPEN. 
Een belangrijk gedeelte daarvan is reeds in ons verslag over Melenburg vermeld (2=5). Bovendien echter komen hier in 
aanmerking p. m. 150 stuks kruiken, urnen, schotels, lampjes enz. waaronder sommige van terra sigillata; eene groote bronzen 
schaal (patera) en eene zeskantige flesch van lichtgroen glas (3=6) om van vele andere kleine voorwerpen niet te gewagen.
“Tot de bij Xanten gevonden romeinsche voorwerpen behooren eenige fraaije stukken van terra sigillata, waartusschen als 
zeldzaam zijn aan te merken, een cantharus en twee kommetjes, voorts reukfleschjes, waaronder een donkerblaauwe (1=7); koralen
van pâte van verschillende kleuren en vorm; ronde gordelversieringen van witte, gele en blaauwe pâte (vroeger voor 
stemboontjes gehouden) (2=8). Die Xantensche voorwerpen vermeerderen nog steeds, omdat de bezitter eenen vasten aankooper te 
Xanten heeft, waardoor hem niet ligt een belangrijk dáár nieuw gevonden voorwerp ontgaan kan; zulks is te meer van aanbelang 
omdat de bekende Xantensche oudheidsvriend, de notaris Houben, in de laatste jaren opgehouden heeft door aankoopen zijne 
verzameling te vermeerderen, zoodat er thans veel voor de wetenschap bewaard blijft, wat anders ligt verstrooid, of voor 
menigen oudheidkundigen verborgen zou blijven.
“Voor de penningverzameling, die p. m. 2000 stuks Romeinsche munten bevat, met uitzondering van de middeleeuwschen en lateren,
heb ik, dewijl de tijd mij zulks niet toeliet, slechts een gedeelte kunnen bezigtigen, waartoe eenige zeldzame stukken 
behoorden als: de as quadrans, triens, enkele consulaire en één, naar ik meen, onuitgegeven van Postumus”.
Dit verslag van den Heer Janssen geeft den toestand te kennen, waarin zich deze merkwaardige verzameling van oudheden bevond 
gedurende zijn bezoek te Roermond in 1848. Sedert dien tijd heeft wijlen de Heer Guillon geene moeite en geene opofferingen 
gespaard om zijn geliefkoosde collectiën te vermeerderen en door nieuwe aankoopen te verrijken, zoodat men wel zonder 
overdrijving kan aannemen, dat het getal voorwerpen tot aan zijn dood, die den 10 November 1873 voorviel, meer dan verdubbeld 
is. Ook de waarde van het later aangeworvene is veel grooter dan hetgeen door den Heer Janssen is gezien. Zijne boekerij, 
zijne verzameling archieven, handschriften, landkaarten, teekeningen, etsen, schilderijen en voorwerpen van kunst en smaak 
zijn in December 1874 onder den hamer gebragt en verspreid. Dit is echter niet het geval met zijne verzameling, munten, 
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penningen, stempels, gesneden steenen, alsook met de bovengenoemde verzameling van oudheidkundige voorwerpen uit den 
voorhistorischen, germaanschen, classischen en frankischen tijd. Deze zijn in bezit gebleven van den Heer Clement Guillon, 
advokaat te Roermond. Het ware te wenschen dat de regeering of eene onzer Limburgsche steden deze verzameling aankocht; zij 
zouden best dienen tot grondslag voor een stedelijk Museum.
Betrekkelijk eenige romeinsche tegels voorzien met legioenmerken, die hij te Venlo zag, berigt de Heer Janssen het volgende: 
“Op de reis naar Venlo vernam ik van eenen medereiziger, dat zich daar op het stadhuis eene verzameling van romeinsche 
oudheden bevond, gedeponeerd door zekeren Heer Justen, wijnhandelaar te Brussel. Toen ik mij, ter plaatse aangekomen, daarnaar
informeerde ontving ik op het stadhuis van den aldaar aanwezigen geëmployeerden, den Heer Canoy ten antwoord, dat die 
verzameling voor eenigen tijd door den eigenaar verkocht was aan het Provinciaal genootschap van wetenschappen te 's 
Hertogenbosch, met uitzondering van eenige tegelsteenen, die men te onbeduidend geacht had, en die nu op mijn verzoek voor den
dag werden gehaald. Deze waren intusschen geenszins onbelangrijk, en er was alleen bij te betreuren, dat niemand wist waar zij
gevonden waren. Ik giste dat zij van Xanten afstamden, omdat de Heer Justen, in oudheden handel drijvende, gelijk men mij 
berigtte, nog al veel te Xanten geweest was, en ook omdat Xanten niet zeer ver van Venlo was, en naast Nijmegen de eenige 
plaats in de nabijheid van Venlo is, waar vele romeinsche tegels (met legioenmerken) gevonden worden; eindelijk omdat sommige 
stempels dier steenen, niet overeenkomen met stempels te Nijmegen gevonden, waarvan ik er velen, welligt duizenden, onderzocht
heb. De stempels der Venloosche tegels bevatteden de namen van legerafdeelingen waren:

(L)IMIN (legio 1a Minerva), (L)VR (legio 5a rapax), LEGVIVIC (legio 6ta victrix), LXV (legio 15ma), LEGXXX, LEGXXXVV (legio 
30ma Ulpia Victrix); voorts EXCGERINF (exercitus Germaniae inferioris) en RHENANA, bij welken laatsten naam is aan te merken, 
dat vermoedelijk op een en anderen daarbij behoorenden tegel het woord TRANS gestaan heeft, zoodat die steen van de legio 
transrhenana afkomstig is, waarvan o. a. tegels te Dormagen gevonden zijn, volgens STEINER Cod. Inscr. Rom. Rhen. No 699 of 
697. Nog bevond zich onder deze een afgesleten opschrift, vermoedelijk van de VIde legioen, maar met één mij onbekenden naam.
Voorts waren er drie zeer zeldzame tusschen door dat zich op de oppervlakte van den steen waar zich het opschrift bevond, drie
bolle, knoopvormige verhevenheden vertoonden, denkelijk gediend hebbende om te verhoeden, dat de stempel niet geschonden werd 
bij het opleggen van een anderen tegel, zij hadden p. m. dezen vorm: 

0.25.
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Een andere tegel was daarom merkwaardig, dat de stempel er tweemalen en wel kruiselings op ingedrukt waren aldus:
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Van fabriekstempels vond ik er slechts eenen, die eenigzins leesbaar was, te weten: OF. M   (officina Marcelli of iets 
dergelijks.)”
Zoover de aanteekeningen van den Heer Janssen. Er zou verwarring in de wetenschap ontstaan, wanneer de vindingplaatsen van 
oudheden niet naauwkeurig en naar waarheid werden opgegeven. Romeinsche legioentegels zijn het zekere kenmerk van de 
aanwezigheid van romeinsche legerafdeelingen en van vaste militaire standplaatsen.
Het zou dus van het grootste gewigt wezen indien men kon achterhalen waar voormelde legioenmerken gevonden zijn. Met dit 
oogmerk hebben wij ons gewend aan den Heer Gallot, destijds secretaris der stad Venlo, die ons onder dagteekening van 16 April
1877, met veel bereidwilligheid het volgende mededeelde: “De Heer A. Justen heeft bij zijn vertrek van hier naar Brussel, 
(omstreeks het jaar 1843) verzocht zijne verzameling opgezette vogelen en antiquiteiten, voorloopig op het stadhuis te mogen 
plaatsen, hetwelk hem werd vergund. Eenigen tijd later verkocht hij zijne antiquiteiten aan het provinciaal museum te 's 
Hertogenbosch; enkele romeinsche tegels bleven er over, en het zijn deze, die de Heer Janssen van Leiden, hier ter plaatse 
heeft gezien. De Heer Justen verkocht nader aan zijne geboortestad Venlo, zijne verzameling van opgezette vogels, en werden 
dezelve met de overblijvende romeinsche tegels in een vertrek van het gebouw der Hoogere burgerschool te dezer stede 
geplaatst, alwaar zij zich thans nog bevinden. Als ik mij goed herinner, zouden de bedoelde tegels gevonden zijn in de 
omstreken van Venlo, namelijk te Baerlo, Grubbenvorst of elders”.
De twijfel over de afkomst der Venlosche tegels is hiermede niet opgelost. Zij blijven voor de wetenschap, nog steeds, wat men
op het gebied der wapenkunde noemt voorwerpen van enquerre.
Te Maastricht bragt de Heer Janssen een bezoek aan de romeinsche voorwerpen, die in 1840 in de Stokstraat waren gevonden en 
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beschreven zijn geworden door Dr Leemans in zijn werk, getiteld Oudheden van Maastricht (1=9). Hij vond dezen in papier 
gewikkeld, op het stadhuis, in eene kast geborgen. Hij betreurde dat deze voorwerpen niet toegankelijk waren voor het publiek 
en onderhield den burgemeester Nierstrass over het wenschenswaardige van deze zaken openlijk ten toon te stellen en eene 
lessenaar daartoe te doen vervaardigen, waartoe de Heer burgemeester zich dan ook bereid verklaarde.
Na nog over andere oudheden der stad Maastricht uitgeweid te hebben vervolgt de berigtgever: “Onder de oudheden van vóór-
christelijken tijd, te Maastricht aanwezig, doch onvermeld gelaten door diegenen die over Maastrichtsche oudheden geschreven 
hebben, behooren eenige voorwerpen, die in de verzameling der Société des amis des arts et des sciences bewaard worden. Deze 
zijn twee romeinsche lampen, één reukfleschje, één bronzen mantelhaak (fibula), twee beenen haarnaalden en één (niet 
romeinsche) wig van vuursteen, de laatste geschonden en afkomstig uit een bebouwd land bij den St. Pietersberg (2=10); voorts 
eene doodskist van rooden zandsteen, vierkant van vorm en romeinsch van oorsprong, naar mij toeschijnt. Deze is merkwaardig 
wegens vier ronde, nisvormige bogen, van binnen in de wanden uitgehouwen, denkelijk in navolging van de nissen der Columbaria,
waarin men de urnen pleegde bij te zetten, die de beenderen en de asch der afgestorvenen bevatteden. De plaats waar deze kist 
gevonden was, wist men niet te zeggen, doch zou men er, op mijn verzoek, onderzoek naar doen (1=11).
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Een ander tot dusverre mede onbekend gebleven en zeer vermoedelijk romeinsch monument, vond ik in de krogt der kerk van Onze 
Lieve Vrouw, eene krogt die naar den vorm der kolommen te oordeelen uit de XIe eeuw dagteekent. Het was een graauwe zandsteen,
langwerpig vierkant van gedaante en zeer goed in den vorm van een altaar gehouwen, hebben de hoogte van p. m. een el. Er was 
echter geen spoor van opschrift te ontdekken, en het kwam mij voor, dat er nimmer een opschrift op geweest was, en dus 
denkelijk als koopwaar is overgebragt, om later van een opschrift voorzien te worden, wanneer iemand een altaar of grafsteen 
noodig had. Hiervan zijn meer voorbeelden uit den romeinschen tijd overig. Dit altaar lag in een verlaten hoek, tegen den 
muur, doch verdiende eene betere plaats, waar het voor verlies of verminking beveiligd was”. 
Na deze bemerking gaat de Heer Janssen over tot het bespreken van twee voorbeelden van onachtzaamheid, waaraan men zich 
omstreeks den tijd zijner reis te Maastricht had schuldig gemaakt. Hij geeft eene onjuiste voorstelling van den bekenden 
verkoop der romaanschen relikwiekasten der St. Servaaskerk, welken verkoop de schrijver op rekening stelt van het kerkbestuur 
van O. L. Vrouw, en treed verder eene campagne aan tegen smaakloze en onkunstmatige herstellingen in dezelfde O. L. 
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Vrouwekerk. “Over eenige jaren – zegt hij – heeft het bestuur dezer kerk goedgevonden, van de fraaije romaansche kolommen van 
het koor (die naar ik meen van zandsteen en overblijfselen uit de XIde eeuw zijn), wier fraai beeldwerk niet minder boeit dan 
dat van het portaal van St. Servaaskerk, te laten beschilderen op de wijze van rood-bont marmer! Soortgelijke verminkingen 
zullen wel bezwaarlijk kunnen verhinderd worden, wanneer bij kerkelijke besturen of administratiën volslagen gebrek aan smaak 
en kunstzin blijft heersschen. Maar het ware te wenschen dat in collegies van dien aard ten minste altoos een lid was, dat 
eenige kennis van of achting voor oude kunst had, om, in geval er gevaar bestond dat kunstoverblijfselen oververwd of 
andersints geschonden of verwijderd werden, daarvan terstond de bevoegde autoriteit kennis te geven, ten einde het gevaar te 
vóórkomen. Hiertoe zoude misschien eene dispositie van de Ministers van Eeredienst van gunstigen invloed kunnen zijn. Hoe dit 
zijn moge, ik achtte mij verpligt, de aangeduide middelen, tot toekomstige verhoeding van soortgelijke mistastingen aan uwe 
Excellencie eerbiedig voor te stellen”. 
Van Maastricht vertrok de Heer Janssen naar Tongeren, om er eenige classische oudheden te bezigtigen in en bij die stad 
aanwezig. Wij zullen den reiziger op dezen togt niet volgen, omdat voorwerpen van dien aard, buiten ons hertogdom gevonden, 
niet onmiddellijk tot ons bestek behooren.

Notities 
(1=1) De Heer Janssen noemt de voortbrengselen uit het steentijdperk “Gallo-Germaansche overblijfsels.” Sedert 1848 is echter de wetenschap 
met rassche schreden vooruitgegaan en er is geen spraak meer van Gallo-Germaansche voorwerpen uit den steentijd. 
(1=2) De Catalogue d'antiquités van de verzameling-Guillon, uitgegeven in 1874, is het niet eens met den Heer Janssen. Bij No 79 zegt der 
vervaardiger: “Hache toute polie, oblongue, belle, perforée d'un petit trou, peut-être naturel, provenant de Thorn.” In den vuursteen 
bevinden zich inderdaad meermalen kleine zakjes of aders, gevuld met kalkstof, die door het regenwater opgelost zijnde, kleine gaatjes 
vormen. De bearbeider van den steen kan dus voordeel getrokken hebben uit den natuurlijken toestand van zijn stof, maar zulke gaten kunnen 
ook ontstaan zijn, of geheel of ten deele, door boring. Over het mechanische boren van vuursteen met vuursteen vgl. Dr WINKLER, De mensch 
voor de geschiedenis, p. 233.
(1=3) Zie Catalogue des antiquités, No 198, waar deze pijlspits als gevonden te Putbroek bij Echt, in de omstreken van Roermond voorkomt. 
Vgl. over zulke pijlspitsen en over eene peervormige bronzen lans Dr WINKLER p. 417.
(1=4) De Catalogue schijnt deze germaansche voorwerpen uit den ijzertijd onder de oudheden van latere dagteekening geordend te hebben. 
Immers op het einde der rubriek Poterie germaine p. 21 vind men te lezen: “L'age de fer, pour ce qui regarde le Limbourg avant la conquête 
de Romains, n'a guère de représentants qui puissent se produire.” Het ijzeren kommetjes, hierboven vermeld, vindt waarschijnlijk zijne 
plaats onder No 838, der “objets en fer douteux quant à l'époque”. Het werd gevonden te Heiblom onder Roggel. IJzeren schellen en klepels 
zijn mij op de Catalogue niet voorgekomen.
(2=5) Deze voorwerpen hopen wij te bespreken tegelijk met de opgravingen door wijlen den Heer Janssen te Melenborg bewerkstelligd.
(3=6) Catalogue No 411 gevonden in de Graatheide bij Sittard.
(1=7) Misschien No 414, maar de Catalogue merkt dit als afkomstig van Heyen in Limburg
(2=8) Catalogue Nos 421,422, 423 en 424.
(1=9) Leiden 1843, in 8e met atlas.
(2=10) Deze voorwerpen bevinden zich, tegelijk met die uit de Stokstraat, op het stadhuis. Wij hopen dat zoodra er een vast lokaal gevonden 
wordt, ter berging onzer steeds meer en meer aangroeijende collectiën, ook deze oudheden naar ons provinciaal museum mogen overgebragt 
worden.
(1=11) De zandsteenen kist, waarvan hier sprake, is afkomstig uit Schinveld. Zij wordt vermeld in den Bulletin de l'academie royale de 
Bruxelles, tome V, No 4 en in de Publ. etc. du Limbourg, II p. 232. Wijlen de Heer Cudell schreef over deze kist en over een paar andere 
steenen kisten, gevonden te Limbricht, eene Verhandeling die niet gedrukt is. Zie Publ. etc. du Limb. VIII p. 302. De Schinveldsche kist 
werd in 1869 door Jhr. Victor de Stuers en schrijver dezes, te Maastricht naast de poort van het koninklijk atheneum, onder eenen hoop 
straatsteenen teruggevonden. Zij werd naar het Museum onzer Societeit gevoerd, waar zij thans in veiligheid is.

1 maart 1890  Antiquiteiten.
Het beroemde MUSÉE GUILLON gedurende meer dan een halve eeuw bijeenverzameld door den bekwamen oudheidkundige CHARLES GUILLON,
Notaris te Roermond, zal publiek worden VERKOCHT op Dinsdag 11-15 Maart a.s. te AMSTERDAM door G. THEOD. BOM & ZOON, 
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Spuistraat 135.
De verzameling omvat meest in Limburg opgegravene Romeinsche, Germaansche, Celtische en Middeleeuwsche Oudheden, Romeinsche en
Geldersche Munten en Medailles, Limburgsche Muntstempels, Japansch gelakte en oude eikenhouten Meubelen, Porceleinen, 
Schilderijen, Kostbaarheden, enz.
Catalogus f 0 25.

8 maart 1890  De catalogus der kunstvoorwerpen, 
nagelaten door wijlen den notaris Guillon alhier, noemt wel duizend in Limburg opgegravene Romeinsche, Germaansche, Keltische,
Frankische en middeleeuwsche oudheden, uit het steen- en uit het bronstijdperk, lijkurnen, Romeinsch glas- en aardewerk, ruim 
70 stuks van het fraaie roode aardewerk van Samos, een eenige in zilver gedrevene schildplaat, waarschijnlijk uit de laatsten 
tijd van het Romeinsche keizerrijk, ruim 80 gesneden steenen of cameeën, 1400 antike gouden, zilveren en bronzen munten, 
eenige middeleeuwsche Geldersche en Limburgsche munten, muntstempels en zegels, benevens eene kleine verzameling zilveren 
drijfwerken, oude meubelen, enz.
De met zorg bewerkte catalogus bewijst wel, dat hier voor onze antiquaren en oudheidkundigen veel belangrijks te vinden is.

10 maart 1890  Zilveren, in haut-relief gedreven umbo of schildplaat 

10 maart 1890  Twee zeer belangrijke veilingen 
zullen dezer dagen weder bij de auctionarissen G. Theod. Bom & Zoon, te Amsterdam, plaats hebben.
De eerste, bevattende de verzameling oudheden en munten, nagelaten door wijlen den Heer Charles Guillon, notaris te Roermond, 
is voor de beoefenaars der geschiedenis van ons vaderland vooral van groot belang. Nimmer toch werd eene dergelijke collectie 
van 1000 in Limburg opgegraven Romeinsche, Germaansche, Keltische, Frankische en middeneeuwsche oudheden in veiling gebracht. 
Zij doet ons een blik werpen in de zeden en gebruiken van die tijden. 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., waaronder van het fraaie roode 
aardewerk van Samos, verdient belangstelling, evenzeer als de in zilver en haut-relief gedreven umbo of schildplaat, een 
meesterstuk van drijfwerk uit den tijd van het Bas Empire. Voorts behoort tot deze collectie nog eene verzameling van ruim 80 
meest antieke gesneden steenen of cameeën, antieke gouden, zilveren en bronzen munten, eenige middeneeuwsche Geldersche en 
Limburgsche munten, enz., enz.
De tweede, van beperkter omvang, bevat een collectie antiquiteiten, zilveren drijfwerken, antieke meubelen, historische en 
Amsterdamsche rariteiten, kostbaarheden, porselein en Delftsch aardewerk, horens en schelpen, schilderijen, stereoscopen, 
glazen stereoscoopplaten, enz.
Een en ander is te bezichtigen in het verkooplokaal der firma, Spuistraat 135, Zaterdag, Zondag en Maandag 8-10 Maart, van 10-
3 uur.

10 maart 1890  Dinsdagochtend Tien uur: VERKOOPING 
bij G. THEOD. BOM & ZOON, Spuistraat 135 naast Die Port van Cleve.
Collectie Guillon Antiquiteiten uit het Steen- en Bronstijdperk, Germaansche urnen, No. 1-813.
Des avonds te Zes uur antieke Romeinsche Munten, te beginnen met No. 1.
Met terugzending van den Catalogus Guillon zal men de Verkoopers ten zeerste verplichten.

14 maart 1890  De verzameling Limburgsche oudheden, 
die bij G. Theod. Bom & Zoon, op de Spuistraat alhier, thans wordt verkocht en van den Heer Ch. Guillon te Roermond afkomstig 
was, blijkt algemeen de aandacht te hebben getrokken.
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Gelukkig blijft het grootste gedeelte daarvan in ons land en is voornamelijk voor het Rijksmuseum van oudheden te Leiden en 
voor het Maastrichtsch museum van oudheden aangekocht. Het overige ging in handen van particulieren, terwijl enkele zeer 
fraaie stukken voor Engelsche rekening werden gekocht. No. 79 steenen bijl bracht op f14; no. 38 een dito f11.50; no. 160 
steenen pijlpunten f15; no. 167 een steenen ponjaard f26; no. 199 een bronzen scheermes f10; no. 200 een lemmet voor een 
zwaard f28; no. 300 een germaansche beker f12; no. 314 en 315 2 bronzen beeldjes f39; no. 321 2 koperen ornamenten van een 
drievoet f14; no. 329 een dito reukdoosje met lepel f13; no. 336 een plaat met Jupiter en Hébe f48; no. 410 een Romeinsche 
flesch f35; no 411 een dito kleiner f20; no. 427 een vaas van aardewerk van Samos f32. De veiling duurt voort.

15 oktober 1892  Romeinsche Oudheden te Venlo. 
Door H. Michels. 
Op zeer vele plaatsen in en om Venlo en Tegelen heeft men bij opdelvingen voopwerpen gevonden van Germaanschen, Romeinschen en
Frankischen oorsprong. 
In het jaar 1817 vond men in de Vleeschstraat, ter diepte van 7 of 8 voeten, onder den grond, eene steenen zerk, die met leem 
omgeven, op eene laag kiezelsteenen lag; de lengte bedroeg 6½, de breedte 4 voeten. De eivormig uitgehouwen diepte was 6 
voeten lang en 3½ breed, voorzien van een zeer passend deksel. Dit deksel was eene uit harden kalksteen gehouwen tafel, van 4 
duimen dikte, van binnen en op den rand zeer glad geslepen. De sarkofaag (steenen doodkist) was uit tufsteen vervaardigd. 
Deze sarkofaag stond in eene richting van het Oosten naar het Westen. Dicht aan de Oostzijde stond nog eene metalen urn die, 
op 't breedste, 11 duimen hoogte en 15 in doorsnede had. De gedaante was zeer eenvoudig, de opening 6 duimen wijd, en werd 
door een deksel gesloten. 
In den sarkofaag vond men eenige stukken wit dun glas, waarschijnlijk van een zoogenaamd tranenglas afkomstig, eenige aarde en
overblijfsels van verbrande beenderen, waaronder stukken des schedels en der beenderen goed kenbaar waren. Ook in de urn was 
iets op verbrande beenderen gelijkend, doch in veel kleinere stukjes. 
De sarkofaag was zonder opschrift; echter zag men, rondom de urn, Runenschrift, dat niet diep en onregelmatig in 't metaal 
gedrukt, en om deze reden, als ook om de deuken die in de urn zijn, onleesbaar is. In de nabijheid der grafplaats vond men nog
eenen vuursteen van 12 tot 15 duimen lengte en 6 duimen dikte. 
Frankische kruikjes heeft men gevonden op de Groen markt, hoek Peperstraat, op de Lomstraat, buiten de Gel dersche of St. 
Helenapoort en in den zanderigen weg naar Genooy, achter St. Urbanus. 
Buiten de Keulsche of Sint Laurentiuspoort bevindt zich een dal, dat zich uitstrekt van de Duitsche grens af aan de voormalige
bouwhoeve "het Rozenhuisje" in westelijke rigting naar de Maas. In dit dal zijn gelegen de bouwhoeve "de Lindeboom" en de twee
watermolens "de Bovenste Houtmolen" en de "Onderste Houtmolen" waarna het zich in de vlakte verliest. Omstreeks 100 Meter 
beneden "de Lindenboom" ontspringt de beek Cedron; zij neemt haren loop door de vijvers der twee molens en verder door de 
vlakte naar de stad, welke zij doorloopt en waarna zij zich in de Maas uitstort. 
In de vorige eeuw was de Bovenste Houtmolen bewoond door eene familie Holthuysen, waarvan nog afstammelingen te Venlo wonen. 
Den 16 Augustus 1758 werd op het kerkhof der St. Martinuskerk begraven Gerardus Holthuysen, molenaar van de Bovenste 
Houtmolen. In 1760 was zij nog door deze familie bewoond. Op zekeren avond van net jaar 1760 ging de knecht met eene lantaarn 
naar den zolder om stroo te halen, en viel er mede, zoodat 't stroo vuur vatte. In plaats van dit vuur met eene hand uit te 
slaan, liep hij naar beneden om water te halen; hiermede teruggekeerd was het te laat, de zolder stond reeds in volle vlam en 
alles, de molen met woonhuis, schuur en stal brandde tot den grond af. 
Deze molen en erf behoorde toen in eigendom aan den HoogWelGeboren heer F. G. Ruys, heer der heerlijkheid Blerick en 
Raadsordinaris der Souvereine Hove bij Hare Hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en aan zijne twee 
dochters Catharina en Clara Ruys, die haar vijf jaren later (de molen was niet meer opgebouwd) verkochten aan Michael Michels,
en zijne huisvrouw Gertrudis Muggen, den 7 Februari 1765; ze herbouwde nog datzelfde jaar. De kleinzoon dezer echtelieden 
verkocht de molen weder in het jaar 1848. 
De Onderste Houtmolen schijnt te zijn gebouwd op de grondslagen van een overoud Romeinsch of Frankisch kasteel, althans te 
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oordeelen naar de fondamenten, en later door brand te zijn vernietigd. Ook schijnt ten tijde der Franken hier eenige schreden 
van 't huis reeds eene molen gestaan te hebben, te oordeelen naar de fragmenten van molensteenen, welke met eene groote 
menigte van Frankische scherven en potten vermengd met houtasch alhier zijn gevonden. Het tegenwoordige gebouw is gebouwd in 
het jaar 1626. (1) 
De Onderste Houtmolen behoort thans in eigendom aan de WelEd. heeren Eugenius Gollaes, te Venlo, en Julius Freiherr Von 
Francken te Pont. 
Het hier beschreven dal met bouwhoeven en molens, met vijvers, beeken, tuinen, weilanden, boomgaarden en wildernissen, beplant
met eeuwenoude eiken, dennen en andere boomen, door bergen en heuvelen omringd, is de schoonste en, om 't zoo eens te noemen, 
"romantische" plek om geheel Venlo. 
In en om dit dal zijn verschillende Germaansche, Romeinsche en Frankische oudheden gevonden en bevinden zich nog werken 
hiervan afkomstig. Bij 't begin van dit dal bevindt zich aan de Zuidzijde een hooge aarden wal genoemd "de Landweer", nog een 
gedeelte vertoonende van de loopgraven van een Romeinsch kamp, dat hier schijnt gevestigd te zijn geweest. Voor ettelijke 
jaren gelukte het den heer H. Justen van Venlo hier eene romeinsche begraafplaats te ontdekken. Aan den Noordwestelijken kant 
van dit kamp bevindt zich eene Germaansche begraafplaats genaamd Siberië; acht en twintig groote en kleine grafheuvels zijn 
nog zeer duidelijk zichtbaar. Uit eenige dezer heuvels zijn door mij urnen opgedolven; slechts uit eene is het mij mogen 
gelukken de urn in zijn geheel te voorschijn te brengen, de andere waren allemaal gebroken door de wortelen der boomen die 
hier gestaan hebben. 
Van bovengenoemd kamp afloopt een breede Romeinsche weg midden door de genoemde begraafplaats, eerst in Noordelijke richting 
tot op het einde der begraafplaats, en dan in Oostelijke tot even beneden den oorsprong der beek Cedron, dwars door genoemd 
dal, alwaar midden door een moerassig terrein een dijk is aangelegd tot vervolg van genoemden weg; deze dijk draagt den naam 
van Graaf Hendriks dijkje. 
De legende zegt: een Graaf Hendrik was hier met zijn leger overgetrokken en had in dezen dijk de krijgskas laten verbergen; 
vroeger zou op deze plaats alle avonden een licht gebrand hebben. 
Verder loopt dezen weg langs eenen afgegraven berg in de richting vaa Straelen alwaar hij zich in de vlakte verliest. 

(1) In het begin der 17e eeuw, misschien onmiddellijk na de herbouwing in 1626 was de Onderste Houtmolen bewoond door den molenaar Nicolaas 
Stoffels, uit Broeckhuysen, naar wien toen deze molen ook Stoffelsmolen genoemd werd. Hij was gehuwd met Maria Janssen uit Venlo, die na den
dood van haren man hertrouwde met den "magister" Hendrik Sieberz. Uit 't 1e huwelijk waren 2 zonen en eene dochter, waarvan de oudste 
Godefridus priester werd; hij was S. Theol. doctor, kan. bij het Sticht van den H. Severinus en past. der kerk van den H. Paulus te Keulen, 
alwaar hij in 1675 overleed; zijne moeder wat hem naar Keulen gevolgd en eenige jaren vroeger aldaar overleden. Hij nam den naam van Molanus
aan als aandenken van het beroep zijns vaders, dat door zijne geheele familie werd gevolgd. 
Na den dood van dezen Nicolaas Stoffels, die geen zoon had die hem in het vak kon opvolgen, want de jongste zoon was kloosterbroeder in het 
St. Nikolaasklooster te Dick, verliet de familie Stoffels, thans Molanus genoemd, deze molen en werd zij betrokken door eene nicht zijner 
vrouw, Gertrudis Janssen, dochter van Albertus Janssen; zij was gehuwd met Leonardus Engelen, en nu ontving de molen den bijnaam van 
Engelenmolen, waaronder zij dan ook heden nog algemeen bekend is. Deze familie is haar tot op den dag van heden blijven bewonen, met slechts
eene onderbreking van tien jaren, en wel van 1856 tot 1866. 
In het begin dezer eeuw bestonden slechts twee mannelijke afstammelingen der familie, waarvan de oudste de Onderste-Houtmolen of 
Engelenmolen bleef bewonen. Uit zijn huwelijk met Maria Dorothea Franssen, van Steyl, gemeente Tegelen, sproten twee dochters; de jongste 
stierf op jeugdigen leeftijd; de oudste, Maria Engelen, huwde met Petrus Hubertus Michels. Kinderen uit dit huwelijk bewonen thans nog deze 
molen. 

7 mei 1893  Tentoonstelling te Eindhoven. 
Het welvarend Eindhoven mag zich reeds sedert lange tijden verheugen in het bezit van uitstekend werkvolk. Geheel in 
tegenstelling met andere plaatsjes in Noord-Brabant en Limburg heeft men daar begrepen dat aan de nijverheid de kunst moet 
zijn gepaard, en zoo ontstond er eene breede rij van werklieden, die zich met de besten in den lande kunnen meten. Goud- en 
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zilversmeden, beeldhouwers, schilders, bouwkundigen, metselaars en timmerlieden, die in den vollen zin van het woord 
uitmuntend werk leveren, zijn hier niet zeldzaam. 
Eenige jaren geleden werd te Eindhoven door eenige patroons eene vereeniging opgericht, genaamd De Bouwkundige vakken, en 
waarvan de naam de bestemming voldoende aanduidt. Het was door de goede zorgen dezer Vereeniging, dat de tentoonstelling tot 
stand kwam, waarop elke Eindhovenaar thans met onmiskenbare rechtmatigheid trotsch gaat. De producten van kunsten 
handwerksnijverheid, hier bijeengebracht, bewijzen dat hierboven van de Eindhovensche werklieden niet te veel is gezegd. 
Natuurlijk vindt men onder het tentoongestelde ook leelijk werk, dat hier had kunnen gemist worden, maar veel, zeer veel kan 
den toets der meest strenge critiek veilig doorstaan. 
Ten einde de belangstelling voor deze onderneming in ruimer kring uit te breiden, kwam de vereeniging De Bouwkundige vakken 
indertijd op het uitstekend denkbeeld daaraan ook eene tentoonstelling van oude kunst te verbinden, aan welke laatste 
afdeeling ten slotte eene historische en topographische tentoonstelling betreffende Kempenland en Peelland werd toegevoegd. 
Met het bijeenbrengen dezer laatste verzameling heeft zich de heer Aug. Sassen, archivaris van Helmond, belast, en het mag 
niet worden ontkend dat, wanneer de tentoonstelling in ruimer kring de aandacht zal trekken, dan ook voor een groot deel aan 
zijne goede zorgen zal te danken zijn. Die historische en topographische afdeeling heeft de eigenlijke tentoonstelling niet in
de schaduw gesteld, maar daaraan eene eigenaardige bekoring gegeven, die de onderneming ongetwijfeld zeer ten goede zal komen.
Wanneer men den catelogus der door Sassen bijeengebrachte verzameling ter hand neemt, dan mag men ongetwijfeld verbaasd staan,
dat van een zoo kleine en voorheen zoo onbelangrijke streek als Peel en Kempenland, zooveel merkwaardigs is kunnen verzameld 
worden, te meer nog indien het waar is, wat verzekerd wordt, dat nog zooveel, wegens gebrek aan plaatsruimte, in portefeuille 
moest blijven. 
Eene menigte historische en topographische schilderijen, prenten en teekeningen, munten, penningen, zegels, wapens en oudheden
roepen ons hier de historie dezer streken in aangename vormen voor den geest. Er zoude voor een vakblad van deze afdeeling een
uitvoerig en belangrijk opstel kunnen worden samengesteld; in een dagblad, als dit, zullen wij natuurlijk moeten volstaan met 
eene korte opsomming der voornaamste zaken. 
Allereerst wordt onze aandacht getrokken door de horens en een gedeelte van den schedel van een uitgestorven rund van 
buitengewone afmetingen, eenige jaren geleden te Stiphout opgegraven. Wanneer wij de verdwenen punten der horens in onze 
gedachten aanvullen, kunnen wij ons den kop voorstellen van dezen reus uit het dierenrijk, die eeuwen geleden het Peellandsche
woud van zijn geloei deed weergalmen. Een enkele horen van een kleiner of jonger exemplaar van dit dier werd uit de Peel onder
Deurne opgegraven en is hier mede tentoongesteld. Uit de in 1840 onder Westerhoven en omliggende plaatsen door den heer P. N 
Panken ontdekt Germaansche kerkhoven werd door hem de merkwaardigste urn bewaard en hier tentoongesteld. De Kelten zijn 
vertegenwoordigd door een drietal vuursteenen beitels, waarvan eene (cat. nr. 6) door groote afmeting, een ander uit het 
jongere tijdperk (cat. nr. 4) door zijn keurige afwerking uitmunt. De herrinnering aan de Romeinsche legerscharen, die hier 
zoo langen tijd hebben vertoefd wordt bij ons opgewekt door eenige verzamelingen van in die streken opgegraven Romeinsche 
munten, waarvan die van den heer Alph. Schellens door keurig onderhouden exemplaren en geschiedkundige rangschikking de 
aandacht verdient. Van de eerste christelijke tijden spreekt een Romeinsch kruisbeeld van hoogen ouderdom, dat in 1847 bij het
afbreken der Kerk van Aarle werd opgegraven en ruim een zestal eeuwen geleden waarschijnlijk met het lijk eens priesters is 
begraven geworden. Onder de kerkelijke oudheden verdienen voorts onze aandacht een paar fraaie beelden, 15e eeuw, afkomstig 
uit de kerk te Liessel, en twee reliëfs in albast van uitnemend Italiaansch werk, die te Stiphout met den platten kant naar 
boven in eenen vloer waren ingemetseld en aldaar in 1887 door een toeval werden ontdekt. 
Onder de oudheden van latere tijden mogen hier vermeld worden eene volledige apotheek, afkomstig uit Bergeyk, een gedeelte van
het ameublement van het hôtel De Zwaan te Oorschot, en twee prachtige statie-kostuums, onlangs gevonden in eene kast op het 
kasteel Croy, alles dagteekenende uit de vorige eeuw, terwijl mede melding verdienen de kostbare geschenken, die in 1796 door 
de representanten van Bataafsch Brabant en de municipaliteit van Oorschot werden gegeven aan Arn. van Heumen, primus van 
Leuven, alle met de desbetreffende oorkonden, gelegenheidsgedichten en jaarverzen. 
Onder de zegels en penningen is veel merkwaardigs te zien. In het bijzonder verdient onze aandacht de gedenkpenning op het 50-
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jarig huwelijk van Joha Josselin en Gerard de Jong, heer van Beek en Donk, 1764, in goud. Eene door den heer Aug. Sassen 
vervaardigde kopie van een reusachtig schoorsteenstuk van 1688 in het kasteel te Helmond zal ongetwijfeld de belangstelling 
der heraldici in niet geringe mate opwekken. 
De afdeeling historische en topographische schilderijen en prenten telt meer dan 100 nummers, voor het meerendeel eigendom van
den heer Aug. Sassen. 
Onder hetgeen door anderen werd ingezonden, dient vooral te worden gelet op een superbe teekening van het kasteel van Gemert 
Ao 1675, eigendom van jonkheer mr. Victor en Stuers. 
Een 40 tal portretten van beroemde personen, heeren geestelijken en ambtenaren, die tot deze streken in eenige betrekking 
stonden, waaronder schilderstukken van groote afmetingen, uitmuntende kopergravuren en 18de-eeuwsche silhouëttes, zetten deze 
afdeeling nieuwe aantrekkelijkheid bij. 
Onder de andere tentoongestelde zaken verdienen onze beschouwing o. a een reusachtig charter van 1508, betreffende de 
grensscheiding tusschen Oorschot en aangrenzende gemeenten, dat in de zeer hooge tentoonstellingszaal van den zolder tot aan 
den vloer reikt, eene menigte aanplakbiljetten uit de vorige eeuw, oude vlugschriftjes en bibliographische zeldzaamheden, alle
op deze streken van toepassing en grootendeels het eigendom van den heer Aug. Sassen. Aan het einde der zaal aanschouwt men 
eene reusachtige tropee, samengesteld uit een groot aantal vaandels, trommen en ontelbare zilveren hanen en koningschilden 
alle eigendom van de vele Peel en Kempenlandsche schutsgilde, die in hun taai leven hier in zoo groot aantal tot heden 
voortbestaan. Van deze merkwaardige gedenkstukken van eene der aanzienlijkste zijden van het vroegere volksleven zal in ons 
land wel nooit zulke belangrijke verzameling zijn bijeengezien. 
Alles te zamen genomen mag de historische en topographische afdeeling der Eindhovensche tentoonstelling als zeer merkwaardig 
worden geroemd. 

1 december 1894  Verkooping van Wapens en Kunstvoorwerpen TE KEULEN. 
[...] 2º. Kunst-verzamelingen van wijlen den WelEd. Gestr. Heer C. Guillon, advocaat te Roermond, [...] Verkooping 12-18 
December 1894.
Prijs van den geïllustreerden catalogus 3 Mark.
J. M. Heberle (H. Lempertz’ Söhne), Keulen.

16 februari 1895  Oudheden. — De Heer G. M. Kam, te Nijmegen,
heeft, bij akte van 4 Februari 1905, aan den Staat der Nederlanden geschonken zijne hoogst belangrijke verzameling oudheden, 
doch zóó, dat deze schenking eerst na zijn dood door de Regeering worde in bezit genomen. Deze verzameling bestaat in 
hoofdzaak uit: eenige voorhistorische vaten, steenen en bronzen beitels, wapenen, Romeinsche grafurnen, legioen-steenen, 
kannen, vazen, lampen, terra nigra en terra sigillata, zoogenaamde Belgische waren, borden, vazen, kommen, enz.; bronzen 
vazen, spiegels, beelden, fibula's, enz.; 
Romeinsch glaswerk, gesneden steenen, pastes, kralen, Romeinsche en Frankische wapenen, eenige Frankische vaten en voorts 
Romeinsche munten, gouden-, zilveren- en bronzen-, uit den tijd der Republiek en den Keizertijd; 
een zilveren medaillon van Constantijn den Groote. 
De verzameling Romeinsch is voor het overgroote deel uit den Augusteïschen tijd. Voorts een aantal middeleeuwsche oudheden, 
als: vazen, tegels, enz. Inzonderheid de Romeinsche en voorhistorische oudheden zijn voor het overgroote deel in Nijmegen en 
omgeving gevonden.

1 november 1895  — Aan de Marienplatz te Keulen is eenige maanden geleden 
een belangrijke vondst van Romeinsche munten gedaan, gedeeltelijk in groote amphoren, gedeeltelijk in een houten vat verpakt. 
De munten uit het vat waren groen, die uit de amphoren blauw geoxydeerd. Daar de werklieden dadelijk handen vol aan 
voorbijgangers verkocht hebben, is het moeilijk vast te stellen, hoe groot de geheele vondst geweest is, maar deze wordt 
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geschat op wel 150- a 200.000 stuks. Wat er nog van over was, is aan het muntkabinet te Berlijn gezonden, waar geconstateerd 
is, dat de munten uit den tijd van Constantijn den Groote zijn. 
746. A Cologne, sur la Marienplatz, les 29 mars et 1er avril 1895, plusieurs amphores remplies de monnaies romaines, peut-être
150.000 ou 200.000 pièces. Parmi quelques milliers que l'on a pu examiner, on a reconnu des follis de Maxence et de 
Constantin, des petits bronzes d'Hélène, Licinius père et fils, Constantin I et II, Urbs Roma, Constantinopolis, Fausta, 
Crispus, Constance II. (C. Stedfeldt, dans Korrespondenzblatt der Wd. Z., t. XIV, 1895, col. 184 à 189.)

21 februari 1896  Helmond, 19 Febr. Naar men verneemt, zijn op het landgoed Eerenbeemt te Meyel, 
toebehoorende aan den heer P. C. van den Eerenbeemt te Rome, twee romeinsche graven ontdekt.
De heer Schulte, oudheidkundige alhier, heeft verzocht de opgravingen te mogen doen, ten einde de urnen, die er gevonden 
zullen worden, met andere van elders te kunnen vergelijken.

26 januari 1897  - Donderdag morgen heeft men te Eelen bij het omdelven van een stuk grond, 
eigendom van den heer Powis de Tenbossche, een aanzienlijke partij Romeinsche potten en wapens, alsook een 17-tal doodshoofden
gevonden. Men groef tevens een volledig groot lijk op, hetwelk met het hoofd noordwaarts lag met eene lans aan zijne 
rechterzijde.
De heer Jos. Gielen, oudheidkundige te Measeyck, is reeds bezig met de uitvoerige beschrijving der voorwerpen en der plaats, 
welke volgens genoemden heer een Romeinsch kerkhof is.

9 februari 1898  Goudstukken te Stramproy 
- De heer Jan Theunissen te Stramprooi ontving op het bericht zijner vondst van Romeinsche goudstukken reeds vele aanvragen. 
Zij worden geschat ieder een waarde van f.24 te hebben.

15 december 1903  Romeinsche Oudheden [te Lottum]. 
Bij het veer werd een Romeinsch altaar gevonden zie J. J. Habets, Publications... de Limbourg de XVIII, p. 256-258. 
Bij het tegenwoordig veerhuis, in den tuin, en aan den oever der Maas, werden fragmenten van allerlei steenwerk gevonden, ook 
van kolommen, 12 fragmenten op verschillende plaatsen op vier hoeken van een stuk land bij het veer, deze zijn overal in het 
dorp verspreid. 
2 kapiteelen, hoog 25 c.M. en breed van boven 41 cM. en van onderen bijna 24 cM. van de Dorische orde van witten zandsteen, 
bevonden zich op Heinerhof, eigenaar Vosbeek. 
Bij het station werden Germaansche urnen gevonden.

25 september 1904  [Aardrijkskundige namen]
Het "Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap", no. 5 bevat een opstel van prof. dr. H. Kern over de 
oudstbekende, aardrijkskundige namen in Nederland. 
Deze zijn meest van drieërlei herkomst: Keltisch Germaansch of Latijnsch. 
Uit den Romeinschen tijd dagteekenen o. a. Forum Hadriani (Voorburg), Trajectum (Maastricht en Utrecht), Castra (?) 
(Kesteren). 
De riviernamen Rijn, Maas en Schelde zijn van keltischen, de naam Waal daarentegen is vermoedelijk van germaanschen oorsprong.
Van gallischen oorsprong is Noviomagus (Nijmegen), verwant met het cymrische ma (plaats), misschien ook Megen; voorts 
Lugdunum, dat bij Leiden moet gelegen hebben, hoewel de naam etymologisch niets met Leiden gemeen heeft; wellicht beteekent 
hij "sterkte (dunon) van den god Lug". Van gallischen oorsprong is ook Coriovallum (Heerlen), dat heir-wal beteekent. De naam 
Batavodûrum (fort der Bataven) is evenzoo gallisch; deze plaats was volgens prof. Kern waarschijnlijk (Wijk-bij) Duurstede. 
Onbetwistbaar keltisch van oorsprong is Arenacum (vermoedelijk Arnhem), ook Blariacum(?) (Blerik) en Cececum (Kuik). In het 
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Noorden van ons land heeft prof. Kern geen ontwijfelbaar keltische namen kunnen ontdekken. De naam Eems is germaansch. 
Inheemsen was Flevo, bet. Vlie, niet alleen een meer, maar ook de uitwatering ervan, tevens noordelijke mond van den Rijn; 
evenzoo Fectio, bet. Vecht. Rijn is een geïmporteerde naam. 
Tusschen Arenacum en Batavodûrum worden door Tacitus nog Vada en Grinnes genoemd; daarin zijn wellicht Wageningen en Rhenen te
herkennen. De naam Helinium is ongetwijfeld inheemsch (Vgl. Helium, dat in Hellevoet voortleeft), volgens Plinius zou het 
Haringvliet zoo geheeten hebben, de beteekenis is echter duister. De schrijver wekt de nederlandsche aardrijkskundigen van vak
op, alle beschikbare gegevens over de aardrijkskunde van ons land in den romeinschen tijd (d. i. van 50 v. Chr. tot 500 na 
Chr.) te verzamelen en kritisch toe te lichten, met terzijdestelling van alle taalkundige vragen. 

1 december 1894  Verkooping van Wapens en Kunstvoorwerpen TE KEULEN.
[...] 2º. Kunst-verzamelingen van wijlen den WelEd. Gestr. Heer C. Guillon, advocaat te Roermond, [...] Verkooping 12-18 
December 1894.
Prijs van den geïllustreerden catalogus 3 Mark.
J. M. Heberle (H. Lempertz’ Söhne), Keulen.

16 februari 1905  Oudheden. — De Heer G. M. Kam, te Nijmegen, heeft, 
bij akte van 4 Februari 1905, aan den Staat der Nederlanden geschonken zijne hoogst belangrijke verzameling oudheden, doch 
zóó, dat deze schenking eerst na zijn dood door de Regeering worde in bezit genomen. Deze verzameling bestaat in hoofdzaak 
uit: eenige voorhistorische vaten, steenen en bronzen beitels, wapenen, Romeinsche grafurnen, legioen-steenen, kannen, vazen, 
lampen, terra nigra en terra sigillata, zoogenaamde Belgische waren, borden, vazen, kommen, enz.; bronzen vazen, spiegels, 
beelden, fibula's, enz.; Romeinsch glaswerk, gesneden steenen, paste 3, kralen, Romeinsche en Frankische wapenen, eenige 
Frankische vaten en voorts Romeinsche munten, gouden-, zilveren- en bronzen-, uit den tijd der Republiek en den Keizertijd; 
een zilveren medaillon van Constantijn den Groote. De verzameling Romeinsch is voor het overgroote deel uit den Augusteïschen 
tijd. Voorts een aantal middeleeuwsche oudheden, als: vazen, tegels, enz. Inzonderheid de Romeinsche en voorhistorische 
oudheden zijn voor het overgroote deel in Nijmegen en omgeving gevonden.

12 september 1905  De Heer Holwerda hield zijne aangekondigde voordracht over: 
»De studie der Nederlandsche oudheden en de collectie-Kam».
Spreker deelde eerst het een en ander mede over de stichting van het Rijks-Museum in 1818 door Koning Willem I, een 
merkwaardige daad van een niet gewoon vorst. Hij schetste verder den vooruitgang van dat Museum onder leiding van den 23-
jarigen Harderwijkschen hoogleeraar C. J. C. Reuvens, wiens spoedige dood, weldra samenvallende met de financieele gevolgen 
van den Belgischen Opstand, de grootsche plannen van Willem I omtrent den museumbouw eenigszins in het zand deed verloopen. 
Toch is het aan Willem I te danken, dat het Rijks-Museum van Oudheden tot eene instelling van studie en onderzoek kon gemaakt 
worden, waarmede ons land in den vreedzamen wedstrijd der volkeren een eerste plaats kan innemen.
Na dit alles uitvoerig te hebben toegelicht, legde spreker vooral den nadruk er op, dat zoowel hier als elders de studie van 
de prae-historica nog veel te wenschen overlaat. De Staat kan in dezen nog veel doen, maar geen Staatshulp kan den steun van 
particulieren ontberen.
Hiermede kwam spreker geleidelijk tot hetgeen de Rotterdamsche koopman Kam, die zich ter beoefening van de studie der oudheden
te Nijmegen vestigde, verricht heeft. Wat deze merkwaardige man heeft verzameld, is reeds tot een museum op zichzelf 
aangegroeid, aan den Staat ten geschenke gegeven, te aanvaarden na zijn dood.
Deze schenking omvat inzonderheid eene rijke en merkwaardige verzameling uit de zoogenaamde Hollstadt-periode. Het getal 
gesneden steenen beelden bedraagt ongeveer 400. Niet onbelangrijk is ook de verzameling munten, waaronder de oudste Romeinsche
zilvermunt van kort na 168 v. Chr. in twee exemplaren voorkomt. Het glaswerk is vertegenwoordigd door mooie specima van fijn 
Romeinsch aardewerk. Behalve de 250 lampjes, waaronder enkele met een zeer merkwaardige voorstelling, bevat de verzameling ver
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over de 2200 stuks Romeinsch vaatwerk, voor het overgroot deel zóó gaaf, als kwamen zij onmiddellijk uit de fabriek.
Behalve talrijke specima van terra-sigillata, vindt men hier ook een verzameling van terra-nigra, zooals bijna nergens elders 
wordt aangetroffen.
De Heer Kam heeft gaandeweg zijn oog bijzonder geoefend, zoodat hij niet gemakkelijk meer beet te nemen is. 
Dat het echter wel eens zeer moeilijk is het onechte van het echte te onderscheiden, werd door spreker met een paar sprekende 
voorbeelden aangetoond. Een beeldje van Keizer Augustus, door den Heer Kam van een kunstkooper gekocht, die verklaarde het te 
hebben van een arbeider uit Millingen, die het zou hebben gevonden in den grond naast een muntstuk van Claudius, had den 
hoogleeraar heel wat onderzoek gekost. Toevallig had in dienzelfden tijd een Belgisch kunstliefhebber, de Heer Raoul Waracqué,
eenzelfde beeldje te Parijs gekocht. Wanneer terzelfder tijd twee gelijke voorwerpen in de kunstwereld opduiken, heeft dit 
altijd iets verdachts. In dit geval leidde sprekers onderzoek tot de slotsom dat het te Millingen gevonden voorwerp moeilijk 
voor onecht kan worden gehouden.
Er ligt, zeide spr., op het gebied van dergelijke vondsten nog een groot veld voor onderzoek gereed, dat wij niet onontgonnen 
mogen laten. Toezicht op hetgeen gevonden wordt is daarbij steeds van het grootste gewicht. Er werd en er wordt nog hard 
gewerkt in het Museum om de geheele zaak van haar wetenschappelijke en practische zijde op een vasten grondslag te brengen. 
Jonge krachten zullen de oudere daarbij te hulp komen. Doch wat men van professionals ook verwachten moge, de steun van 
verstandige en onbekrompen vrijwilligers in de wetenschap kon niet worden ontbeerd. Mannen als Kam hebben, volgens spreker, 
groote beteekenis voor de wetenschappelijke studie en voor de kunst en het kunstambacht.

12 maart 1907  Provinciaal Genootschap “Limburg.” Kring Venlo. 
Zaterdag vergaderde op de bovenzaal van café Suisse de Kring Venlo van het Provinciaal Genootschap “Limburg.” [...] Hierna 
krijgt de heer van Beurden, 1e Secretaris, het woord en houdt eene voordracht over het wapen van Venlo. [...] 
Daarop gaf baron von Geijr Schweppenburg nog eenige mededeelingen over zijn onderzoekingen der Romeinsche heerbanen, 
begraafplaatsen en vestigingen ten beste, [...]

27 augustus 1907  Opgravingen in Zuid-Limburg. 
In aansluiting aan de opgravingen van verleden jaar op den Heihof bij Valkenburg, zijn thans daar in de buurt bij Haasdal, 
onder leiding van prof. Goossens te Rolduc en de heeren dr. J. H. Holwerda, conservator en N. J. Krom, assistent aan het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, opgravingen aangevangen. Blootgelegd werden reeds twee evenwijdig fundamenten, loopende 
over een lengte van plm. 30 meter, gedeeltelijk door bouwpuin bedekt. Zeer waarschijnlijk hebben deze fundamenten uit 
Romeinschen tijd aan een villa toebehoord, waaarvan men ook de verdere grondslagen hoopt te vinden. Behalve fragmenten van 
dakpannen en aardewerk werd een mooie bronzen mantelspeld gevonden.

1 januari 1908  Levensbericht van Johannes Apollonius Ort.
‘Kijk, daar heb je een stukje Romeinschen weg’.
‘Waaraan ziet u dat’?
Uitlegging volgde. Zoo leerde ik vóór ongeveer 25 jaren in den ritmeester Ort een oudheidkundige kennen gedurende een rijtoer 
te paard, dien wij maakten in den omtrek van Breda, waar wij beiden als leeraar - hij tevens als hoofd van onderwijs voor het 
wapen der cavalerie - aan de Koninklijke Militaire Academie werkzaam waren.
Eenigen tijd daarna stelde hij mij in de gelegenheid in zijn huis zijn schatten - zijn urnen, zijn vaatwerk, zijn munten - te 
bezichtigen.
Wanneer ik het nu waag, als gevolg van die toenmalige nadere kennismaking, welke ook in latere jaren bleef aangehouden, en 
voornamelijk ook ingevolge den aandrang in dezen van zijne achtergelaten weduwe, te voldoen aan het vereerend verzoek van het 
bestuur onzer Maatschappij, om van den overleden kolonel Ort een levensbericht te schrijven, dan moet mij allereerst de 
bekentenis uit de pen, dat het mij, als niet-deskundige, niet mogelijk is zijne verdiensten als oudheidkundig onderzoeker in 
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het ware licht te stellen. Ik zal mij dus bepalen tot de mededeelingen en inlichtingen, mij in hoofdzaak door zijne weduwe 
verstrekt en tot enkele aanteekeningen betreffende de door hem uitgegeven geschriften.

Johannes Apollonius Ort werd geboren te Woudrichem den 2en Mei 1842 als oudste zoon uit het vrij talrijk gezin van dokter W.F.
Ort en mejuffrouw S.G. Hanegraaff. Hij ontving aldaar zijn eerste onderricht op de gewone lagere school tot zijn 12e jaar, 
genoot zijne verdere opleiding aan de toen zoo gunstig bekende kostschool van den heer Kattenbusch te Gorinchem en daarna aan 
de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Den 22en Juni 1861 werd hij op 19-jarigen leeftijd benoemd tot 2e luitenant bij 
het 5e regiment dragonders.
Zijn helder verstand, zijne gave van mededeeling, zijne meer dan gewone opgewektheid, zijn zelfstandig, toch meêgaand 
karakter, zijne goede militaire eigenschappen - al kon hij te zijner tijd op vrij luidruchtige wijze zijne afkeuring over 
bestaande toestanden of genomen maatregelen te kennen geven - deden hem al spoedig bij zijne meerderen in het oog vallen als 
een officier, die in aanmerking kon en moest komen voor bijzondere diensten. Zoo was hij in 1870-1872 leeraar in de 
krijgskundige vakken aan den hoofdcursus der cavalerie te Haarlem; van 1874 tot 1877, in welk laatste jaar hij tot ritmeester 
werd benoemd, vervulde hij de betrekking van 1e luitenant-adjudant bij het 2e regiment huzaren; in 1879 werd hij als 
ritmeester-instructeur belast met de africhting der paarden en de opleiding der recruten bij zijn regiment; van 1880-1887 was 
hij aan de Koninklijke Militaire Academie hoofd van onderwijs in de cavalerie-vakken en in het paardrijden.
Als hoofdofficier werd hij later geregeld aangewezen om zitting te nemen in de commissie voor het officiersexamen der 
cadetten; en toen hij aan de beurt kwam voor een regimentscommando, en men den toenmaligen instructeur aan de rijschool, als 
daartoe bijzonder geschikt, als kolonel in die betrekking wenschte te handhaven, werd hem door het hoofdbestuur de waardeering
zijner verdiensten getoond in zijne benoeming tot kolonel, boven de formatie (op luitenant-kolonels-tractement), eene 
onderscheiding, die naderhand niemand meer is tebeurtgevallen. Na vier jaren te Deventer het commando gevoerd te hebben over 
het 1e regiment huzaren, werd hij in April 1899 gepensionneerd.
Reeds in zijne kindsche jaren had hij zijn onderzoekingsgeest getoond in ijverig lezen en het verzamelen van oude voorwerpen. 
De toenmalige studie-richting op de Academie was niet zeer geschikt, om dien geest levendig te houden; en de jeugdige, 
vroolijke ruiter-officier, met zoovele anderen losgebroken uit de knellende banden, waarmede het verouderde opvoedingsstelsel 
te Breda de cadetten in het gareel hield, vond in den eersten tijd in het vrije maatschappelijke leven, te midden van jolige 
kamaraden, te veel smaak, dan dat hij er aan gedacht zou hebben, zich al dadelijk aan de studie te wijden. In alle opzichten 
de onbezorgde - zoo noodig vermetele - cavalerist te zijn - verder gingen zijne illusiën in die jaren niet.
In 1870, toen hij leeraar werd aan den cursus te Haarlem, moesten evenwel de boeken voor den dag gehaald, en in 1874, weder in
Venlo in garnizoen, wees eene militaire opdracht hem als het ware van zelf de richting aan, waarin hij zich op 
wetenschappelijk gebied verder zou ontwikkelen. In alle garnizoenen moesten 
door de officieren kaarten vervaardigd worden van de garnizoensplaats en omstreken op de schaal van 1/8000. Ort zou dit te 
Venlo doen. Bij de volbrenging van die taak leefde zijn sluimerende onderzoekingsgeest weêr op. Het terrein, dat hem door zijn
tochten te paard reeds zoo bekend was, moest nu nog nauwkeuriger worden in oogenschouw genomen. Navraag moest worden gedaan 
bij de land- en heibewoners; inlichtingen werden hem gegeven omtrent heuvels en oude wallen, welke door hun regelmatigen 
aanleg reeds zijn aandacht hadden getrokken; vondsten werden hem getoond van oude bronzen voorwerpen, van oud vaatwerk of 
scherven daarvan, van urnen, van munten; oude begraafplaatsen werden hem aangewezen... Zijn geest had gevonden, wat hem - 
naast zijne militaire werkzaamheden - voor zijn geheele verder leven zou bezig houden en boeien. De kaart werd afgeteekend, 
maar het terrein bleef zijn onderzoekingsveld. Waar hij ook later geweest is - en de cavalerieofficieren wisselen nog al eens 
van garnizoen - daar werd de omtrek doorkruist, met vorschend oog opgenomen, daar werden opgravingen gedaan en van alles, wat 
hij op oudheidkundig gebied vond en vernam, werd ten slotte nauwkeurig aanteekening gehouden.

In het begin zijner onderzoekingen te Venlo maakte hij daarbij kennis met een ploegbaas van de Venlo Boxteler spoorbaan Frans 
Deserière, die hem zoodanig op de hoogte bleek te zijn, dat hij dien voorstelde voortaan gezamenlijk onderzoekingen te doen 1.
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Hoeveel hulp hij van dien eenvoudigen werkman moet hebben gehad, blijkt het best uit de in een zijner geschriften gedane 
mededeeling, dat Dr. W. Pleyte, de bekende conservator (later directeur) van het rijksmuseum van oudheden te Leiden, in een 
rapport aan zijn directeur over Deserière getuigde: ‘Een der ondergeschikte personen, een ploegbaas aan de Venlo-Boxteler 
baan, behoort tot de meest ontwikkelde personen op het gebied der oudheidkundige onderzoekingen in deze streek. Hij gebruikt 
al zijn ledigen tijd voor de nasporing der verschillende oudheden en is zeer bekwaam en zorgvuldig in het ontgraven van urnen 
en andere voorwerpen. Het ware te wenschen, dat deze persoon F.D. voor dergelijke zaken ten voordeele der oude geschiedenis 
van Limburg kon worden behouden’.
Met dezen ‘deskundige’ onderzocht Ort achtereenvolgens de dorpen Blerick, Grubbenvorst, Lottum, Tienraay, Meerloo, Baerlo, 
Kessel en meer andere, alsmede de Jammerdaalsche heide bij Venlo, waarbij zij zich met goede uitkomsten mochten verheugen.
Na zijn huwelijk in October 1876 met Helena Catharina Grobbee was deze veeltijds zijne getrouwe gezellin bij zijne 
nasporingen. Geheel medelevende in de liefhebberijstudiën van haar man, vergezelde zij hem op zijne wandelingen en tochten, 
was zij bij zijne opgravingen tegenwoordig; terwijl zij daarna zijne combinatiën of gevolgtrekkingen met betrekking tot de 
verkregen inlichtingen en de gedane vondsten met deelnemende aandacht volgde, en mede-overwoog.
Toen Ort in 1877 als ritmeester naar Deventer verplaatst werd, had hij in Limburg reeds eene aanmerkelijke verzameling van 
urnen, kannetjes, munten enz. bijeenvergaard, buiten de vele, waarmede hij het museum te Leiden verrijkt had.
In 1879 kwam hij in Leiden in garnizoen. ‘Aldaar mocht ik 1 mij reeds spoedig verheugen in de vriendschap van de heeren Dr. C.
Leemans, directeur van en Dr. W. Pleyte, conservator van het Rijksmuseum van oudheden. Zij gaven mij met de meeste 
voorkomendheid de gevraagde inlichtingen en wezen mij tevens den weg aan, om eene meer wetenschappelijke richting aan de 
onderzoekingen, die wij bleven voortzetten, te geven. Een groot aantal geschriften, waaronder de Bonner Jahrbücher en de 
Publications du Limbourg, die ik ter lezing ontving, verklaarden mij menige zaak, die ik wel had opgemerkt, maar niet grondig 
begrepen. Ik maakte bij deze studie aanteekeningen, zoodra het plaatsen in Limburg of nabij de Nederlandsche grenzen betrof en
teekende eene kaart op 1/50000 van de landstreek gelegen tusschen Nijmegen, Birten, Aachen en Tongres, waarop ik de Romeinsche
wegen en bij elke vindplaats een gekleurd teeken plaatste, om aan te geven tot welk tijdperk de gevonden voorwerpen behoorden,
het een en ander echter alléén voor eigen gebruik... het deed bij mij het plan oprijzen om de aanteekeningen en de kaart voor 
de pers geschikt te maken. Dr. Leemans en Dr. Pleyte hebben mij dien arbeid, door hunne hulp aanmerkelijk verlicht en ik 
betuig beide heeren hierbij openlijk mijn hartelijken dank daarvoor’.

Een nieuw veld van arbeid had hij zich geopend. De nasporingen langs velden en wegen zouden verwerkt worden in het stille 
studeervertrek of in de huiskamer. Tijdens Ort aan dit zijn voornaamste werk bezig was, zag in 1882 een eerste geschriftje van
zijne hand het licht: ‘Plaatsen in de gemeente Blerick (Limburg), waar vóór-geschiedkundige, Germaansche en Romeinsche 
voorwerpen zijn gevonden 1’. In de Publications de la Société d'archéologie dans le duché de Limbourg, Tome XVIII had de 
geleerde rijks-archivaris van Limburg Jos. Habets den Romeinschen weg van Tongeren naar Nijmegen langs den linker Maasoever en
de vindplaatsen van Romeinsche, Germaansche en Frankische oudheden, in de nabijheid van dien weg, beschreven. Daarin kwam o.a.
voor, dat indertijd opgravingen op de Römerheide te Blerick hadden plaats gehad met het doel naar verborgen schatten in die 
gemeente te zoeken, en dat daaraan zelfs officieren uit Venlo zouden hebben deelgenomen.
Nauwelijks had hij dit gelezen, of Ort greep naar de pen. Daar wist hij alles van: ‘Ik acht mij geroepen, maar ook bevoegd, 
omtrent een en ander, maar voornamelijk omtrent dat feit, eenige meer nauwkeurige inlichtingen in het midden te brengen’. En 
tusschen de opgaven van de verschillende vondsten en vindplaatsen, verhaalt hij, hoe hij in 1874 enkele menschen op 
verschillende plaatsen in de heide vond graven, die hem vertelden, dat zij naar een schat zochten, die verborgen zoude zijn in
een mooi, rood, aarden potje met een dekseltje; zij wisten zulks van een pastoor.
‘Daar ging mij’ (in verband met andere omstandigheden) - zoo schrijft hij - ‘een licht op; de pastoor van Ittervoort, die te 
vergeefs naar de Romeinsche nederzetting te Blerick had gezocht, hoopte nu, zonder kosten en moeite, die nederzetting te 
vinden door de boeren voor hem te laten zoeken; hij had hun daarom de beschrijving gegeven van een Romeinsch potje van terra 
sigillata. Ik bracht zulks die lieden onder het oog, die dan ook dadelijk met zoeken ophielden’.

#20160923  113   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

4480

4485

4490

4495

4500

4505

4510

4515

4520

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

Hij besluit het geschriftje met de woorden: ‘de nadere inlichtingen, die ik beloofde, heb ik hiermede gegeven, en het 
Venloosch garnizoen evenals dien braven ploeg-baas Frans Deserière van den op hen geworpen blaam gezuiverd’.

Twee jaren later, in 1884, verscheen zijn boven reeds genoemd werk: ‘Oude wegen en landweren in Limburg en aangrenzende 
gewesten’, hetwelk eenigszins als een aanvulling kan beschouwd worden van Pleyte's ‘Nederlandsche Oudheden van de vroegste 
tijden tot op Karel den Groote’, waarin Limburg en Brabant niet behandeld zijn. In dit werk zijn de Romeinsche en andere oude 
wegen beschreven, die zich ten noorden van den Rijn, tusschen de Lippe en de Nederlandsche grenzen, tusschen Rijn en Maas en 
op den linker Maasoever bevinden, benevens de landweren in die streken. De wetenschappelijke wijze van behandeling blijkt 
vooral uit de in een dertigtal bladzijden voorafgaande aanteekeningen betreffende: de Romeinsche wegen in het algemeen; 
verdeeling der wegen naar hunne bestemming; wegenbouw; richting der wegen; opsporen der wegen; wegmaten in het Romeinsche 
rijk; over de kaart van Peutinger en het reisboek van Antoninus; loop van den beneden-Rijn en de Waal ten tijde der Romeinen; 
kanalen en dijken. En het komt stellig aan het werk ten goede, dat een kundig militair dit onderwerp ter behandeling koos. 
Meer nog dan de groote heerbanen, op bevel van Napoleon ook in ons land aangelegd, zijn de Romeinsche wegen in hoofdzaak 
militaire wegen; en zoo zullen de bijzonderheden b.v. van richting en aanleg door een in militair opzicht geoefend oog allicht
meer op hare juiste waarde zijn geschat, dan die door een minder deskundige zoude zijn opgemerkt.

Hoe dit zij, het werk ging de wereld in met het navolgende hoogst gunstige voorwoord van Leemans en Pleyte: ‘Een boek als dit 
behoeft geen aanbeveling. 
Vlijtig en met oordeel samengesteld uit zeer verspreide gegevens, aangevuld door eigen onderzoek, is het werk een eerste bron 
voor ieder die dit onderzoek wil voortzetten, en in de geschiedenis van zijn land belang stelt. Het is een inleiding in de 
studie der oudheid voor geheel Nederland, uit dit oogpunt nog niet behandeld.
‘Moge het die belangstelling ondervinden die het verdient en die het mogelijk maken zal, dat ook het tweede deel met de 
ontworpen oudheidkundige kaart zal kunnen verschijnen’.
Hoevelen zijn er in Nederland, die een werk koopen over Romeinsche wegen in Limburg? Het antwoord op die vraag zal wel tevens 
de verklaring geven, waarom aan den wensch, in het laatste gedeelte van dit voorwoord uitgedrukt, niet kon worden voldaan. Ort
had zich voorgesteld, dit eerste door een tweede werk te doen volgen, ‘bestaande uit een alphabetische woordenlijst der 
vindplaatsen met een meer of minder nauwkeurige beschrijving van het gevondene en van die plaats zelve’ en later door eene 
oudheidkundige kaart, vervaardigd op 1/50000, waarvan hiervoren reeds gesproken is. Ze zijn niet verschenen.
Zal hem dit stellig teleurgesteld hebben, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde bood hem korten tijd daarna (1886) 
haar lidmaatschap aan, wat hem een bewijs zal geweest zijn, dat zijn arbeid meer de opmerkzaamheid had getrokken, dan de 
uitgever ervan meende te kunnen vaststellen.

Het vorige jaar had hij als bijdrage aan het werk, dat Dr. Leemans, als oudheidkundige, op zijn 50-jarig feest werd 
aangeboden, een stukje ingezonden getiteld: ‘Der Römerort Sablones’, welke plaats volgens hem op de Jammerdaalsche heide moest
gezocht worden.
In den aanvang van de negentigerjaren vinden we den majoor Ort in 's-Hertogenbosch. Ook daar zou hij de sporen achterlaten van
zijne onvermoeide werkzaamheid, van zijn steeds uitgebreider navorschen van alles, wat op de geschiedenis van Oud-Nederland 
betrekking heeft. In den winter van 1891/92 ordende en catalogiseerde hij de verzameling van oudheden in het museum van het 
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, waarvoor het bestuur van dit genootschap als erkenning van bewezen 
diensten hem eene oorkonde met zilveren penning op naam geslagen ten geschenke aanbood.
De gedrukte ‘Handelingen’ van dit genootschap over de jaren 1891-93 bewaren nog eene lezing van Ort, gehouden in de algemeene 
vergadering van 10 November 18921. Gaarne had hij ‘eene critische beschouwing geleverd van de landstreek die wij bewonen, wat 
betreft de verschillende volkeren, die hier in overoude tijden waren gehuisvest, in verband met de gevonden voorwerpen uit die
tijden, de landweren die de stammen scheidden en hunne verkeerswegen.
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‘Het is mij echter niet mogelijk geweest, daar ik hier slechts korten tijd in garnizoen was en de uren, die mijne 
beroepsbezigheden mij vrij lieten om aan oudheden te wijden, te weinig waren, om zulk een resultaat te bereiken; doch hetgeen 
nu nog niet is, hoop ik dat toch éénmaal zal worden’.
Die laatste woorden teekenen den volhardenden dilettant-werker: wat we vandaag niet kunnen doen, dat doen we morgen. Dien 
avond bepaalde hij er zich toe, den leden van het genootschap eenige oudheden te doen zien uit het museum, die in al hare 
bijzonderheden te beschrijven, en in verband met de vindplaatsen en plaatselijke toestanden na te gaan, welke gevolgtrekkingen
daaruit konden gemaakt worden met betrekking tot lang vervlogen tijden.
Overal waar hij in garnizoen kwam, zette hij zijne onderzoekingen voort, en zoo verzamelde hij langzamerhand een schat van 
gegevens. Van het een moest hij op het andere komen. ‘Het is een inleiding in de studie der oudheid voor geheel Nederland’, 
hadden Leemans en Pleyte van zijn ‘Oude wegen en landweren in Limburg’ gezegd. Zoo moest hij ook van zelf tot die studie der 
oudheid komen; en zoo kwamen na zijne pensionneering in 1899 achtereenvolgens zijne ‘Oudheidkundige aanteekeningen, meest 
betrekking hebbende op Nederland en zijne bewoners’ in druk. In vijf grootere en kleinere afleveringen 1 werden daarin in 340 
bladzijden behandeld:
I. a. De samenvloeiing van de Maas en Waal tijdens Julius Caesar.
b. De veldtocht van Caesar tegen de Usipeten en Tencteren.
II. c. De Marsen en hun land.
III. d. Oldenzaal tijdens de Salische Franken.
e. Crhepstini 2.
IV. f. De Germaansche God Mars.
V. g. De Romeinsche linker-Rijnoeverwegen in het Batavenland.

Wie die studiën doorwerkt, zal begrijpen hoeveel arbeid en nadenken daaraan ten grondslag ligt. Want het is geen 
naschrijverij, wat ons hier geboden wordt. Verre van dien; tot de oudste bronnen wordt opgeklommen. Eerst worden de Grieksche 
en Romeinsche schrijvers geraadpleegd, vervolgens nagegaan wat goedbekende geschiedvorschers uit die verhalen, welke aan 
duidelijkheid zooveel te wenschen overlaten, hebben meenen te lezen; en in de chaotische verwarring, die zich dan meermalen 
voor zijn geest zal hebben opgedaan, komt voor hem eerst licht bij zijne wandelingen, zijne scherpzinnige opmerkingen in het 
terrein, waarop de beschreven handelingen of toestanden betrekking hebben. Daar laat hij de wegen, de bosschen, de huizen, de 
begraafplaatsen, de oude gedenkteekenen, de steenen tot hem spreken, en hij verstaat hunne taal; daar luistert hij met 
gespannen aandacht naar de verhalen van de nog weinig ontwikkelde, bijgeloovige landbewoners, liefst van de oudsten onder hen,
die hem vertellen van de witte wiven, van de kabauters, van de weerwolven, van het grijze veulen, van ‘de Gluininge’ uit wiens
oogen, neus en mond vuur spat, en die zij zelven gezien hebben. Dit alles wordt nauwkeurig opgeteekend, met zorg overwogen, 
met elkaar in verband gebracht, op de oudste kaarten nagegaan en dan eerst wordt eene eigen meening ontwikkeld, meermalen 
afwijkende van hetgeen deskundigen tot dusverre als waarheid hadden aangenomen, of van anderen hadden nageschreven.

Wie zoo werkt, heeft zich het recht verworven, als oudheidkundige genoemd te worden.
Een enkel voorbeeld. Om de woonplaats der Marsen vast te stellen, wordt begonnen met de mededeeling van hetgeen Strabo en 
Tacitus ons hebben overgeleverd omtrent dat volk, ‘dat wij, onder dien naam, alleen kennen door de beschrijving van de 
veldtochten van Germanicus, in de jaren 14, 15 en 16 na Christus’. Daarna wordt de meening van een dertigtal Duitsche en 
Nederlandsche geschiedvorschers vermeld, wier opgaven omtrent die woonplaats uiteenloopen tusschen Texel en Holstein, tusschen
Friesland en de Lahn.
Aangezien ‘de overvalling van Germanicus in het najaar van 14 na Chr. ons leert, dat de Marsen in zulk een landstreek moeten 
gewoond hebben, dat de Bructeren, Tubanten en Usipeten gelegenheid hadden om zich in korten tijd te verzamelen tusschen den 
Rijn en het Romeinsche leger, dat uit het Marsenland naar die rivier terugtrok’, wordt het dan noodig geoordeeld eerst een 
onderzoek naar de woonplaatsen van deze drie volksstammen in te stellen, ‘waarbij vooral niet uit het oog mag worden verloren 

#20160923  115   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

4570

4575

4580

4585

4590

4595

4600

4605

4610

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

de jaren waarin deze geschiedenis plaats heeft gehad’.
En wanneer dan als slotsom wordt opgemaakt: ‘de eenige landstreek, waar - volgens mijne zienswijze - de Marsen kunnen gewoond 
hebben en die aan alle vereischten voldoet, die door het geschiedkundig verhaal van Tacitus kunnen gesteld worden, is de 
provincie Overijsel’ - dan is het nog ‘om dit verder zoo duidelijk mogelijk te maken, noodzakelijk om niet alléén dit land 
zelf, maar ook dat tusschen zijn zuidgrenzen en den Rijn, uit een oudheidkundig oogpunt na te gaan’. Zoo worden dan weder de 
landweren en de oude wegen in die landstreken op de kaart en op het terrein nagegaan, waarna de tocht van Germanicus in het 
jaar 14 zonder bezwaren geheel kan worden gevolgd. Als nadere aanwijzing wordt dan gegeven: ‘Uit al het hiervoor medegedeelde 
blijkt dus dat het gebied der Marsen ten noorden van de Hallerlandweer (gemeente Zelhem) moet gelegen hebben en wel op 
ongeveer één dagmarsch afstand daarvan verwijderd’.

Voldaan is onze onderzoeker hiermede echter nog niet. In den aanvang zijner studie is de onderstelling gewaagd, dat de naam 
Marsen ontleend kon zijn aan het land dat zij bewoonden, aan de marsen, laaggelegen plaatsen of kuilen op de heiden, die met 
water zijn gevuld en waaromheen een smalle strook gras groeit, of aan marschgrond, laaggelegen moerassig en vet land, dat in 
de middeleeuwen dikwijls mersch wordt genoemd; terwijl in het verhaal van Tacitus voorkomt, dat het hoog vereerde heiligdom 
(van) Tanfanae (in het Marsenland) met den grond werd gelijkgemaakt. Hij meent dus, dat de bodemnaam ‘Mars’ en eene oude 
overlevering omtrent de plaats waar de tempel (van) Tanfanae gestaan heeft, nog nadere aanwijzingen kunnen geven omtrent de 
grenzen van het toenmalige Marsenland, en noemt daarom al de plaatsen in Overijssel en Drente op, waarin of waarbij het woord 
mars voorkomt, hetgeen aldaar veelvuldig het geval is, om zoodoende ongeveer de uitgestrektheid van het oude Marsenland te 
bepalen. De plaats waar de tempel (van) Tanfanae gestaan heeft, weet hij nog niet met zekerheid te zeggen. Eene legende stelt 
die op Tankenberg bij Oldenzaal, zeker de oudste stad in het Marsen- en Tubantenland. Daarover zal hij in eene volgende 
aanteekening handelen.

Die volgende aanteekening: ‘Oldenzaal tijdens de Salische Franken en de oude gerechtsplaatsen, namen van hoeven en 
overleveringen in de Marken Berghuisen en de Lutte’ (verschenen 1901), is de meest uitgebreide (200 bladzijden) en geeft in de
verschillende wandelingen langs wegen en buurten buiten Oldenzaal, vooral aan een leek, een juist denkbeeld van de wijze, 
waarop een oudheidkenner uit alles, wat hij op zijn weg tegenkomt, uit de eenvoudige namen der hoeven zijne gevolgtrekkingen 
weet te maken.

Ook hieruit een enkele greep.
‘Drie kilometers ten zuiden van Oldenzaal’ - zoo lezen we op bladz. 153 - ‘wordt de kunstweg naar Enschede gesneden door een 
beek, die ongeveer bij de oostelijk van dien weg gelegen hoeve de Ulenkotte in de elfter lescap van de marke der Lutte 
ontspringt’.
.... (bladz. 156) ‘De Ulenkotte staat met den nachtuil in verband. Die vogel bezit een voorspellend vermogen; door zijn 
klagend geluid geeft hij de nadering van den dood aan, hij is een ongeluksvogel en in de wilde jacht, die door Wodan of door 
Holda wordt aangevoerd, vliegen soms twee uilen vooraan’.
.... (bladz. 157) ‘Uit deze omstandigheid leidde ik af, dat bij de Ulenkotte een grafveld moest zijn. Werkelijk vond ik 
grafheuvels, op een paar honderd meters achter de Kotte, achter het nabijgelegen Kersthuis....’

Volgens belofte komt de schrijver in deze aanteekening terug op de door Tacitus gebezigde uitdrukking: ‘templum quod Tanfanae 
vocabant’, en geeft hij eene uitvoerige verklaring, waarom hij niet, zooals Van der Aa en Weeling, Grimm en Van den Bergh, 
gelooft aan eene godin Tanfanae, doch van meening is, dat Tacitus ‘Tancfanae’ had moeten schrijven, hetwelk de beteekenis zou 
hebben van ‘geheiligde gerechtsplaats’; dat verder de hunnebedden op Tancenberg (bij Oldenzaal) te zamen den templum Tancfanae
vormden, en dat die hunnebedden in het jaar 14 door de Romeinen met den grond werden gelijkgemaakt.
In de volgende studie ‘De Germaansche God Mars’ wordt deze als de godheid aangewezen, die in den templum Tancfanae het Recht 
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vertegenwoordigde en tevens als de stamvader en wetgever van de Marsen, waardoor eene afleiding van dien volksnaam van marsch-
of marsland moet vervallen.
In het vijfde of laatste deeltje der aanteekeningen (verschenen in 1904) wordt, in afwachting dat door particulieren of van 
regeeringswege daartoe het noodige gedaan wordt, een voorloopig onderzoek ingesteld naar de Romeinsche linker-Rijnoeverwegen 
in het Batavenland, waaromtrent we in den aanvang de klacht lezen: ‘Nooit heeft er een geregeld onderzoek naar de Romeinsche 
wegen in Nederland plaats gehad; ik betwijfel zelfs of men getracht heeft het spoor te vervolgen, dat men daarvan te Kesteren 
heeft gevonden. - In Duitschland stelt en het publiek en de regeering meer belang in dergelijke zaken, zooals mij persoonlijk 
dikwijls is gebleken’.
Ort heeft het zijne gedaan, om in die leemte te voorzien.
Vóór het verschijnen van dit laatste deeltje had hij gemeend in een oude strijdvraag een woordje te moeten medespreken. Mijn 
geleerde vriend Prof. Blok had den 22en Januari 1903 in de eerste vergadering van de Vereeniging ‘Oud-Leiden’ eene voordracht 
gehouden over de oude geschiedenis der Academiestad, en als uitslag van zijn onderzoek o.a. medegedeeld, dat de stad geen 
recht had, om zich Lugdunum te noemen.

Ort was ook in Leiden in garnizoen geweest, en natuurlijk - kan men wel zeggen - had hij dit geschilpunt in den kring zijner 
onderzoekingen opgenomen. Reeds in Maart d.a.v. verschijnt zijn ‘Lugdunum’ in druk, waarin hij, na een betoog van 20 
bladzijden, besluit:
1. Volgens de wegmaten, door de Romeinsche geographen opgegeven, lag binnen de tegenwoordige stad Leiden vroeger een plaats 
Lugdunum.
2. Deze plaatsnaam beteekent gerechtsplaats op een duin.
3. Deze gerechtsplaats, op en bij het Pieterskerkhof gelegen, is nog in de middeleeuwen in gebruik voor het grafelijk gerecht.
De plaatselijke inrichting daarvan en de plaatsnamen daar en daarbij wijzen ontwijfelbaar terug op den ouden Germaanschen 
toestand.
Oud-Leiden kan dus rustig zijn, Het was en blijft Lugduno-heim’. 

Een belangwekkende kamp tusschen den beroeps-geschied- en den dilettant-oudheidkundige!

In het eerste jaarboekje van Oud-Leiden (1904) gaf Prof. Blok volgens belofte de uitwerking zijner aanteekeningen in een stuk,
met het opschrift ‘Lugdunum Batavorum’, waarin hij zijne meening, in de vroeger gehouden lezing uitgesproken, tegen de 
opvatting van Ort handhaafde, terwijl daarachter als tweede stuk een uittreksel volgde uit Ort's brochure ‘Lugdunum’. De 
gronden, door laatstgenoemden aangevoerd - voornamelijk ontleend aan de plaatselijke ligging volgens de Peutingertafel en het 
reisboek van Antoninus, alsmede aan de beteekenis van het woord Lugdunum - werden in het eerste stuk gewogen en te licht 
bevonden; op (vermeende) fouten werd daarbij de aandacht gevestigd; en ten slotte - wel eenigszins met al te groote 
verzekerdheid van gelijk te hebben - ‘na deze uitweiding over de beweringen en onderstellingen in de brochure van den heer 
Ort, met erkentelijkheid voor de goede bedoeling daarvan afscheid genomen’.

Maar Ort was de man niet om op die wijze van zich of van zijne brochure te laten afscheid nemen. Als hij gewaagd had tegen een
hoogleeraar in de geschiedenis in het strijdperk te treden, dan was dit omdat hij de heilige overtuiging had, dat zijne 
meening de juiste was, en nadat hij de zaak vooraf van alle kanten bekeken had. In den Nederlandsche Spectator 1904 Nos. 10 en
16 leverde hij dan ook de bewijzen, dat zijn harnas deugdelijker was, dan zijn bestrijder gemeend had, en dat het niet zoo 
gemakkelijk was, daarin de zwakke punten te treffen. In die weerlegging vooral komen Ort's degelijk weten, zijne 
oorspronkelijkheid, ja zelfs zijne persoonlijkheid uit. Wie hem gekend hebben, hooren hem met de ietwat krijschende stem, die 
hem soms eigen was, en op elk woord de klemtoon leggende, den volzin uiten vóór hij dien neerschreef: ‘Begrijpt U nu, 
Professor, waarom ik met dien god Lug 1 niets te maken wil hebben bij mijne determinatie van Lugdunum?’ Hij besloot zijne 
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repliek met de mededeeling van een door hem ontvangen schrijven van den heer Espérandieu te Parijs dd. 15 Août 1903, waarin 
o.a. ‘Dans le prochain numéro de la Revue que je dirige 2, vous trouverez un petit compte rendu de la brochure Lugdunum. Il se
peut que vos conclusions ne soient pas acceptées par tout le monde: la langue celtique est tellement obscure, que toutes les 
opinions, lorsqu'elles sont raisonnables et suffisamment justifiées, sont permises. Mais les idées nouvelles que vous exprimez
l'emportent certainement sur beaucoup d'autres et sont à envisager sérieusement’.

Prof. Blok heeft aan Ort het laatste woord gelaten. Ik zal mij wel wachten, uitspraak te doen, aan wien in deze de zegepalm 
moet worden uitgereikt; maar ik meen in het bovenstaande is Ort's werkzaamheid op oudheidkundig gebied medegedeeld, voor 
zooveel hij daaraan naar buiten uiting heeft gegeven. Zijne geschriften dragen blijk van degelijke studie, scherpzinnig 
combinatie-vermogen en vooral van frissche oorspronkelijkheid. De schrijver volgt zijn eigen weg. Hij neemt wel kennis van wat
anderen vóór hem over het te behandelen onderwerp hebben gezegd, maar hij laat zich door geen van hen leiden, en ziet er niet 
tegenop gevolgtrekkingen te maken in strijd met wat oudheidkundigen van naam als vaststaande hadden verkondigd. Het is daarom 
begrijpelijk, dat ook zijne inzichten niet door ieder als ‘de waarheid’ zullen worden aangenomen, te meer waar het handelingen
en toestanden betreft, die uit duistere verhalen van twintig eeuwen her moeten worden blootgelegd. Aan gronden voor hetgeen 
hij beweert, laat hij het evenwel nimmer ontbreken; somtijds is hij daarmede zelfs overstelpend, wat iets vermoeiends geeft 
bij de lezing zijner geschriften, die zeer zeker niet onder lichte lectuur kunnen gerangschikt worden. Maar die heeft hij ook 
niet bedoeld te geven. En het is voor hem geen lichte taak geweest, die aanteekeningen bijeen te zamelen. Hij heeft zich 
vooraf moeten zetten aan de studie van het Latijn, van het Grieksch, ja zelfs van het Keltisch en het oud Germaansch; de 
kennis der Romeinsche, Grieksche en Noorsche godenleer en mythologie heeft hij zich moeten eigen maken; met de oud-Germaansche
en oud-Nederlandsche sagen en overleveringen, met de folklore blijkt hij vertrouwd te zijn. Alleen zijn scherpe blik op het 
terrein hangt samen met zijne militaire, inzonderheid cavaleristische werkzaamheid, waartoe hij van jongsaf was opgeleid. De 
rest heeft hij zich zelf moeten leeren, voortgeholpen door enkele goede vrienden, waaronder vooral Dr. M.E. Houck te Deventer;
terwijl hij over Keltische uitdrukkingen of duisterheden meermalen in correspondentie was met de heeren Espérandieu te Parijs 
en Mr. C.A. Serrure te Brussel, welke laatste (sedert overleden) hem meermalen kwam opzoeken.

Alleen vrienden en bekenden weten van zijn werkzaamheid op numismatiek gebied. Zoowel door zijne onderzoekingen in den omtrek 
zijner verschillende garnizoensplaatsen, als door zijne buitenlandsche reizen naar Trier, Constantz, Badenweiler enz., waarbij
hij natuurlijk niet verzuimde kennis te maken met al, wat op oudheidkundig gebied bezienswaardig was, verkreeg hij 
langzamerhand eene uitgebreide verzameling niet alleen van Romeinsche en Germaansche wapens, werktuigen, urnen, kruikjes, 
kannetjes enz., maar ook (zoowel door vondsten als aankoop) van voornamelijk Romeinsche consulaire en keizerlijke munten tot 
een aantal van ±2000 varianten. Op oordeelkundige wijze stelde hij daarvan een catalogus samen, daarbij de indeeling volgende 
van de bekende werken van Cohen: ‘Description générale des monnaies de la république romaine, communément appelées médailles 
consulaires. Paris chez M. Rollin 1857’, en ‘Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain, communément 
appelées médailles impériales. Paris chez M. Rollin 1859’.

De oudste der verzameling zijn wel 3 munten uit Campanië (geslagen 268 vóór Chr.); een der belangrijkste is een denaar van P. 
Lucinius Stolo, geslagen 17 vóór Chr. en afkomstig uit de verzameling van Dr. Phil. Paul Becker, Directeur van het Lyceum 
Richelieu te Odessa; van Vitellius zijn er 3 denaren en 2 middel bronzen, een der eerste gevonden te Tiel - munten, die 
betrekkelijk zeldzaam zijn, omdat die keizer minder dan acht maanden geregeerd heeft.
Verschillende munten zijn er bij, die in ons land zijn gevonden, als te Nijmegen, in den omtrek van Gorinchem, tusschen 
Woudrichem en Almkerk, te Lusseike buiten Venlo, in de Maas te Andel, enz. Drie staan er in den catalogus, als te Leiden 
gevonden: een middel brons van Nero, een middel brons van Trajanus, en een groot brons van Marcus Aurelius.
De geheele verzameling - zoo verzekerde mij een kenner - blijkt met veel kennis en zorg te zijn samengesteld. Zij zal te 
Amsterdam door den heer Schulman worden verkocht.
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De verzameling Germaansche en Romeinsche oudheden blijft bijeen en zal haar plaats vinden in de oudheidkamer te Oldenzaal, 
gesticht door den heer P.J. Gelderman, tot welker oprichting Ort grootendeels den stoot heeft gegeven, en welker uitbreiding 
door hem steeds met belangstelling werd gevolgd.
Tot aan zijn dood toe is hij zich aan zijn liefhebberijstudie blijven wijden. Na zijne pensionneering zich in den Haag 
gevestigd hebbende, kon het wel niet anders, of hij moest zich aangetrokken gevoelen tot de vereeniging ‘die Haghe’, waarvan 
hij lid en bestuurslid werd. Hij had zich voorgenomen in eene der vergaderingen van die vereeniging eene voordracht te houden,
ten einde de opgravingen op Arendsburg onder Voorburg (het oude Forum Hadriani) voor te bereiden, en vermoedelijk zouden die 
in het voorjaar onder zijne leiding zijn aangevangen; doch eene kortstondige ziekte maakte den 8en Februari 1908 plotseling 
een einde aan zijn werkzaam leven.
Door zijne medewerkers op oudheidkundig gebied, maar niet minder door zijne vele vrienden en bekenden, ook uit niet-militaire 
kringen, zal de hartelijke, steeds opgewekte oud-kolonel niet spoedig vergeten worden. Wat hij voor zijne hem innig 
liefhebbende echtgenoote geweest is, weet zij alleen, en het zal haar grootste troost zijn, daaraan te blijven terugdenken.
Zijne verdiensten werden door de Regeering erkend in zijne benoeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau; terwijl hij, 
behalve van onze Maatschappij, ook lid was van het Friesche Genootschap van Geschied-, Oudheiden Taalkunde, van ‘Gelre’, 
Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht, van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen in Noord-Brabant, van den Bonner Verein, benevens associé étranger de la Société numismatique de la Belgique.
G.J.W. Koolemans Beijnen.

1 De oud-ploegbaas leeft nog te Blerick bij Venlo.
1 Uit de inleiding zijner: Oude wegen en landweren in Limburg en aangrenzende gewesten. Leiden, E.J. Brill. 1884.
1 Roermond, J.J. Romen en Zonen. 1882.
1 In 1894 als overdruk afzonderlijk uitgegeven te 's-Hertogenbosch bij de Gebroeders Muller.
1 De eerste verschenen te Deventer bij de Deventer boek- en steendrukkerij, de overige in den Haag bij de Gebroeders van Cleef.
2 Een woord, voorkomende op het Nederlandsche gedeelte van de Peutinger-tafel of wereldkaart van Castorius, hetwelk door Ort met 
‘grafsteenen’ wordt verklaard.
1 Prof. Blok meende het woord Lugdunum uit het Keltisch te moeten verklaren, in welke taal volgens sommigen het woord Lug eene bekende 
godheid zou aanduiden. Ort verklaarde het woord uit het Germaansch.
2 Revue épigraphique du midi de la France.
te mogen zeggen, dat het voor hen, die in het geschilpunt belang stellen, een voorrecht is te noemen, dat zij van den strijd tusschen twee 
zoo machtige kampioenen getuigen hebben kunnen zijn.

18 februari 1908  Goudstukken uit 16e eeuw te Grathem gevonden 

25 februari 1910  De directeur brengt een verzoek van Steegh over 
om 3 dagen in de week de drijvende fabriek te huren tegen f15 per dag en 12 ct. voor ieder pak. De Mij Helenaveen zou dan zelf
moeten draaien. 20 man per dag is men daarmede kwijt. Deze operatie zou dan een viertal maanden duren. De directeur is echter 
bevreesd dat hij op deze wijze geen genoeg arbeidskrachten zou overhouden voor het aanmaken van het land.
Daar dit echter nog niet met zekerheid kan worden gezegd, wordt de beslissing of men op het voorstel van Steegh zal ingaan 
overgelaten aan den voorzitter en den Directeur.

21 februari 1910  e-mail van G. Venner d.d. 19 november 2010
Op 21 februari 1910 biedt Van Beurden archiefstukken van kasteel Well en andere archivalia ten geschenke aan. Op 12 maart 1910
verzoekt de rijksarchivaris de minister van binnenlandse zaken ervoor te willen zorgen dat Van Beurden de erepenning krijgt 
die bedoeld is voor hen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rijksmusea- en verzamelingen. Dezelfde dag had Van 
Beurden al weer stukken ten geschenke en te koop aangeboden, waaronder een incunabel afkomstig uit het minderbroederklooster 
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te Venray. Een zilveren eremedaille werd op 6 april 1910 door de minister aan A.F. van Beurden verleend. Op 25 augustus bood 
hij nog eens archiefstukken aan, maar die werden niet geaccepteerd, omdat deze niet in het Limburgse depot thuishoorden.

9 april 1910  Wetenschappelijke verzameling. 
Door den heer A. F. van Beurden, landmeter van het Kadaster alhier, is aan het Rijksarchief in Limburg eene belangrijke 
verzameling archivalia ten geschenke gegeven, terwijl de heer Van Beurden reeds vroeger meermalen blijk heeft gegeven van 
zijne belangstelling in 's Rijks oude archieven door de schenking van archiefstukken. Naar aanleiding hiervan is aan den heet 
van Beurden, bij K. B. van 19 Maart de eere-medaille bedoeld bij de Kon. Besl. van 24 Mei 1897 en van 22 Juni 1898 in zilver, 
toegekend, als blijk van waardeering zijner belangstelling in 's Rijks wetenschappelijke verzamelingen betoond.  St. Ct. 

27 april 1910  
27 April   10.
Den WelEd. Heer A. F. van Beurden.  Roermond.
Mijnheer!
In antwoord op uw briefkaart dd. 20 dezer zend ik u ingesloten een kaartje, waarop de te meten terreinen zijn aangegeven
De door rode lijnen ingesloten terreinen worden in cultuur gebracht, voor ‘t pachtcontract hebben wij de juiste groote noodig.
Zoo mogelijk zien wij in den loop der volgende week uw bezoek te gemoet.
Hoogachtend  A. Bos.
een bijlage.

30 april 1910  Zeer opmerkelijk is het artikel Limburgsche Sagen en Legenden. 
SCHATBERG, KRONENBERG, DE MEIR EN SCHENKENBURG ONDER SEVENUM., dat A.F. van Beurden publiceert in het blad Buiten, 30 april 
1910, dus enkele maanden vóór de vondst van de Peelhelm.
Het artikel gaat eigenlijk over enkele gehuchten die tot Sevenum behoren.
Van Beurden bezoekt het dorp daadwerkelijk want hij schrijft: Verder aan den horizon bosschen, torens, fabrieksschoorstenen, 
een boortoren, die de langzaam komende omzetting der Peel in bewoond en winstgevend terrein aankondigen. 
Die boortoren moet diepboring 11, America, geweest zijn, gemeente Horst, sectie F, perceel 974. Tijd van 5 april 1909 tot 19 
januari 1910. 
Hierop volgde diepboring 12, Beesel, van 27 januari tot 28 september 1910, deze was waarschijnlijk van de Schatberg in Sevenum
minder goed zichtbaar. 
Van Beurden noteert uit de mond van verschillende personen een verhaal over een officier, in Romeinse of Spaanse dienst, die 
daar gesneuveld zou zijn, klaarblijkelijk in een gevecht. 

17 juni 1910  Correspondentie met het Rijksmuseum van Oudheden 
Helenaveen 17 Juni 1910.
Zeer geachte Heer Holwerda!
Een veenarbeider vond verleden Woensdag in het veen 3 munten, vervolgens een mooie helm, die helaas stukgestooten is, stukken 
leer, die samen een kleedingstuk moeten hebben gevormd, twee sandalen, die beide nog zeer gaaf zijn, een haak, zooals men die 
bij de Romeinen aantrof om kleedingstukken aan elkander te bevestigen en verder 38 munten uit brons of zilver bestaande.
Verschillende dezer munten geven zeer duidelijk het beeld aan van een regeerend vorst; het beeld is een forsche kop met 
gebogen neus, om het haar een krans. Het randschrift van verschillenden is "Constantinus". Een enkele geeft verder duidelijk 
te zien "Victoriatus"; immers een zeer gewoon randschrift op Romeinsche munten?
De vondst strekt zich over eenige meters veengrond uit; op ±1 Meter diepte werd een en ander aangetroffen.
Veel veen is er op deze plaats niet. 1 Meter z. g. grauwveen, dan de voorwerpen, vervolgens ±30 c. M. zwart veen, en dan reeds
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de vaste zandgrond.
Ik hoop dat onderstaand schetsje U eenig denkbeeld ervan geeft.
Ongeveer op de grens van zandgrond en veen, waar het veen begint en slechts 30 c.M veen zit, is de plaats van de vondst.
Zijn de voorwerpen overblijfselen van personen, die in het veenmoeras zijn omgekomen?
Laat ik U nog mogen zeggen, dat er nog eenige stukjes hout werden gevonden; zouden deze van een speer afkomstig kunnen zijn?
Omtrent deze vondst zoudt U zeker velen met mij, een groot genoegen doen, inlichtingen te geven.
Een en ander deelde ik U mede, in de hoop, dat U het de moeite waard zoudt vinden, er kennis van te krijgen.
Oppervlakkig geoordeeld, schijnt het toch, dat de voorwerpen van zeer oude datum zijn, uit den tijd van Constantijn de Groote?

De gevonden voorwerpen worden zorgvuldig bewaard; de vinder is arm en zou zeer gebaat zijn, wanneer hij ze voor de waarde van 
de hand zou kunnen doen.
Gaarne ben ik bereid, zoo mogelijk, nadere aanwijzingen te doen.
Mocht het U de moeite waard voorkomen, een en ander persoonlijk te komen bezichtigen, zoo stel ik gaarne mijn huis voor U 
open.
Met de meeste hoogachting  Uw. Dw/dnr.   B.de Jong.   Herv. pred.

18 juni 1910  Een  vondst. Te Helenaveen zijn bij het turfgraven een drietal munten, een paar schoenen en een wambuis van 
leder, waaronder een bruin weefsel. Een en ander lag in de z.g. zwarte turf, waarvan op de plaats, waar de voorwerpen werden 
aangetroffen, slechts eene laag van 30 c.M. aanwezig is, bedekt met 1 M. bovenveen.

19 juni 1910  Bij het uitgraven van veen te Meijel (Limb.) heeft een arbeider op 2½ meter diepte een gouden helm, gouden 
voetsporen, een gouden balletje en drie goudstukjes ter grootte van een kwartje gevonden. Deze laatste met het jaartal 512. 
Het gevondene is nog in gaven toestand.

20 juni 1910  M. Wijmans.  Roermond, den 20/6 1910
Aan Wel Ed Zeergel Heer Dr Holwerda  Leiden
WelEdZeerGelHeer
Uwen naam las ik dikwerf in verband met opgravingen vandaar deze mededeeling wellicht van belang voor u is.
Heden, reizenden met den trein tusschen Weert en Budel (Limburg) vertelde mij een Heer aan wijzende op de plaats daar waren ge
weet gouden helm sporen k?stukken en gouden geldstukken (±200) gevonden waren in het veen. De goud waarde der stukjes zou ±f8 
zijn Hij had een en ander gezien daar hij daar woonde Den helm was van binnen zilver. Ook worden op deze plaats heel veel 
urnen etc gevonden. en zeide hij het eene ?kisten begraafplaats geweest was. Ik heb de juistheid zijner mededeelingen niet 
kunnen toetsen daar mij den tijd daartoe ontbrak.
Wellicht weet Gemeente bestuur Weert en meer van 
Hoogachtend  UwZeerGedD?dD  M. Wijmans  adres Nijmegen

21 juni 1910  Merkwaardige vondst. 
Meijel. Zooals in ons nummer werd medegedeeld, vond de veenarbeider G. Smolenaers verschillende gouden voorwerpen waarbij 3 
goudstukjes. Thans kunnen wij mededeelen, dat dezelfde arbeider Vrijdagnamiddag op dezelfde plaats, doch iets dieper in het 
veen nog 36 goudstukjes vond. Alle dragen jaartallen varieerende tusschen 500 en 600. Men vermoedt, dat de man voor heel wat 
waarde gevonden heeft. De voorwerpen trokken reeds tal van bezoekers. 

25 juni 1910  Men vondt een verguld zilveren helm 30 cM. lang en 20 cM. breed 
en even hoog. Hij bestond uit een sterke lederen kap, waarop door middel van vele zilveren stiften die in paarlenkoppen 
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eindigden een achttal fraai bewerkte vier- en driehoekige platen van verguld zilver bevestigd waren. Zij werden samengehouden 
door een van voor naar achter loopenden kam van edel metaal, bezet met zilveren paarlen. Van voren, boven het gezicht was de 
helm wat meer ovaal gehouden. Ook de mooie zijstukken, die van den helm langs de schouders afhangen, vond men. Zij zijn 20 cM.
hoog, van boven 12 breed en met een sierlijk verloop tot 5 cM. ingaande. Daarbij lag een gouden lelieversiering 10 c.M. bij 10
c.M.; een mooie achterplaat, halfrond, waaraan nog de gespen en een riempje zaten en waarop in zeer vreemd schrift een lange 
naam gedreven is. Het schrift herinnert aan 't Runenschrift, maar vertoont meer Grieksche vormen. Aan een groven schoen zat 
een bronsverguld spoor, aan een stuk doek of leder een goedgevormde, zware mantelhaak of fibula. Ook 41 munten lagen bij deze 
overblijfselen uit lang vervlogen tijden. 

1 juli 1910  Van het verhuren der drijvende fabriek aan Steegh en Esser 
is niets gekomen.

31 december 1910  Levensbeschrijving van en door A.F. van Beurden
In 1910 verhuisde ik met mijn bureau naar het nieuwe Rijkskantorengebouw in de Begijnhofstraat. Het oude lag tegenover de 
Broeders, behoorende aan Guillon en is nu St. Christoffelhuis.
1 November was Victor No. 1 van zijn klas door zijn volharding.
Mama van Schoonhoven is door ons, naar plicht 30 jaren bijgestaan met f120.- ‘s jaars, voor ons genoeg, omdat wij zoo 
rijkelijk met kinderen gezegend waren. Toen François van Schoonhoven, teekenaar bij het kadaster stierf, hebben wij Mathilde 
van Schoonhoven, gehuwd met Pierre Bingen verzocht het hunne ook bij te dragen. De bijdragen aan Mama hebben ons zegen 
gebracht.
Mama v. Schoonhoven is plotseling overleden en onder veel deelneming begraven. Ook Oom dr. Cuijpers ging mede ter kerke.

30 mei 1911  Aanstaande nieuwe uitgaven Onze vroegste beschaving in beeld 
[in NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL]

23 november 1911  Heden zag het licht: Dr. J. H. HOLWERDA  Nederland’s vroegste Geschiedenis in Beeld 
Atlas met 120 platen en 2 kaarten in kleuren.
Prijs f1.75; geb. f2.25.
Bovenstaand werk gaat vooraf aan de prachtuitgave der Nederlandsche Historieprenten (1555-1900) [...]

9 december 1911  Helenaveen 9 Dec. 1911.   Den WelEdzeergel. Heer Dr. J. H. Holwerda Leiden 
Mijnheer,
Hiermede heb ik de eer u naar aanleiding van hetgeen ik las in uw werk "Nederland’s Vroegste geschiedenis in beeld" blz. 29 
omtrent de vondst in de Peel onder de gemeente Deurne ‘t volgende mede te delen.
Hetgeen ik in uw beschrijving las, geeft mij den indruk, dat u over het een en ander niet goed zijt ingelicht en er ook niet 
alles is ter hand gesteld wat gevonden werd.
Den dag, nadat de vondst gedaan werd, ben ik op de plaats geweest en heb mij alles aangezien ook verzamelde ik toen  al ‘t 
leder, wat door de onkunde der vinders aan stukken gescheurd was.
De voorwerpen werden in de bovenste lagen van ‘t zwart veen aangetroffen bijna op den overgang van ‘t grauwveen. De dikte van 
‘t aanwezige zwartveen was te groot dan dat de personen, die daar verongelukten te paard hadden kunnen zitten, met paarden kan
men niet over zulke veenlagen rijden.
Bij ‘t leer waren de resten van twee mooi bewerkte schoenen, een derde schoen zeer eenvoudig gemaakt werd op ongeveer 15 M. 
van de eerste vindplaats met ‘t geld en ‘t leer waarschijnlijk van een lederen zakje aangetroffen. Hieruit dacht ik te mogen 
afleiden, dat de vermoedelijke edelman vergezeld was door een mindere, dat alzoo twee personen verongelukt waren.
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Al ‘t leer verzamelde ik afzonderlijk, als de schoenen, ‘t zakje, hetgeen uit den helm gescheurd was, enz. De geweven stof was
reeds te zeer uit elkander getrokken om er nog veel van te kunnen maken, het meest leek ‘t wel of ‘t banden geweest waren, 
breedere en smalle.
Omtrent de bewapening kon worden vastgesteld, dat deze vermoedelijk had bestaan uit een speer of lans, een boog en een zwaard.
De restanten hiervan moesten gedeeltelijk uit de gegraven turf worden opgezocht, zoodat deze in stukken waren gestoken, bij 
het graven der turf.
1° Stukjes rondgesneden hout ±3 c/m Ø enkele waren plat en toonden groeven als of deze met metaal beslagen geweest waren, 
vermoedelijk de metalen spits of punt.
2° Stukjes plat hout, mooi bewerkt in het midden met metaalresten alsof door ‘t hout een stalen veer gezeten had, alles wees 
op ‘t hout van een boog.
3° Een blokje was met groeven, om de boogpees glad te maken.
4° Een stuk veen ±30 c/m lang waarin de afdruk was van een zwaard lemmer ±2½ c/m breed ‘t metaal was totaal verteerd en nog 
zelfs slechts als een donker blauwgrijs poeder aanwezig.
Al deze voorwerpen werden door mij afzonderlijk ingepakt en aan den vinder teruggegeven, hem verzoekende later alles zoo af te
geven aan den kooper of aan een museum waar de voorwerpen wel vermoedelijk zouden heengaan.
Er is echter later zeer met ‘t goed gesold, de man is er de kermissen mede afgegaan, toen ik ‘t later nog eens terugzag, had 
‘t zeer veel geleden.
De weinig belangstelling, die er echter in ‘t eerst voor deze vondst in ‘t algemeen was, en ‘t getwist der rechthebbenden was 
reden, ik er mij verder buiten gehouden heb, nu ik echter uw beschrijving las, vond ik thans aanleiding u ‘t bovenstaande mede
te deelen.
Bij de illustratie in uw stuk mis ik nog een groot stuk, waarop teekens of letters stonden, mij dacht juist dit zeer 
belangrijk, is dit niet in uw bezit?
Later is mij door derde nog een speld gebracht, welke nog in een stukje leer zat, een armpje was afgebroken een steen zat er 
bij, welke twee vlakke kanten had en mede dienst moet gedaan hebben tot bevestiging, daar alles te zamen uit één turf gekomen 
was, en mij gebracht werd.
Hier in de Peel wordt zeer zelden in ‘t veen iets gevonden, vroeger zijn nog te voorschijn gekomen een paar leeren 
hoofddeksels, een paar groote hoorns en nog iets dergelijks, ander alles is echter verloren gegaan.
Zoo u omtrent een of ander nog latere inlichtingen wensch ben ik zoover mogelijk gaarne bereid u deze te geven.
Hoogachtend
UEd.dw.  A. Bos.

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

I. GALLISCHE EN ROMEINSCHE KUNSTINDUSTRIE. ')
Reeds meermalen had de geachte redactie van dit tijdschrijft mij om eene door afbeeldingen toegelichte beschrijving der 
voornaamste voorwerpen van het Museum van het Geschied- en Oudheidkundig genootschap in Limburg verzocht: bronzen, aarden 
vaat- en glaswerk, en meubelen. Doch moet ik het zeggen? Ik aarzelde telkens, omdat ik zoo vreeselijk het land heb: 1°. aan 
het vervullen van de taak van gids of conciërge van een museum: hier hebt ge nu een Romeinsche urn, gevonden te X, 
dagteekenend van het jaar zooveel; 2°. aan wat een geestig Franschman, du Cleuziou, van wien wij hierna meer moeten gewagen, 
"langage pharmaceutique" noemt, vrij vertaald potjes-Latijn: pomiformis, bursiformis, lageniformis, cylindroïdis, conoïdis, 
pyroformis, infundibuliformis, zoo als die zelfde schrijver er ons een bloemlezinkje van geeft, dat niet naar meer doet 
verlangen, en eindelijk heb ik een gruwelijken hekel aan het na babbelen als zeker, van wat niemand
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l) Zie "Het Huis" van Oct. 1907, bladz. 296-299 een tweetal Romeinsche steenen en het borstbeeld van Napoleon I.

heel zeker kan zeggen, wat ik echter verplicht zou zijn geweest, als ik mij had gewaagd aan het opgeven van een datum, voor al
die potten, pannen enz. Nu zijn er geleerden opgestaan, natuurlijk in Duitschland, die ons wel op weg kunnen helpen, ja er is 
er een, die eene methode heeft ontdekt, om aan de randen van het vaatwerk afkomst en tijd van vervaardiging te kunnen zien, 
juist ongeveer zooals Cuvier uit een stuk been of knook van een voorwereldlijk monster kon opmaken, en ons heeft leeren 
opmaken, hoe groot zoo'n beest was, hoe het er ongeveer uitzag en tot wat orde, klas, soort, familie enz. het behoorde. Het is
K. Koenen in zijn Gefässkunde, dat van veel geleerdheid getuigt, maar toch niet altijd op even groote zekerheid kan bogen. 
Daar zijn bijvoorbeeld, historische feiten die ook een beetje meetellen, zelfs evenveel als randen van potjes, feiten door de 
geschiedschrijvers gestaafd, gevoegd bij muntvondsten.
Om maar iets te noemen, omstreeks het jaar 176 na Christus, 't is bekend, kwam een woeste Germaansche stam, die der 

FIG. 1. FRAGMENTEN VAN FIBULAE (GALLISCH).

[287] Chauci, naar Limburg en België en vernielde daar tal van Romeinsche villa's, zoo dat er in geheel het Zuiden van 
Limburg, geen enkele heel bleef. ') Bij de gevondene munten werd in geen enkele villa een van na 176 gevonden, en de inval der
Chauci staat historisch vast. Maar toch zouden volgens Koenens theorie er stukjes pot gevonden zijn die op een veel vroegere 
verwoesting wijzen. Die Chauci zijn toch barbaren, dat zij behalve villa's, ook zooveel geleerdheid den bodem insloegen!
En dan de definitie van al dat vaatwerk! Gelijk een eenvoudig provinciebewoner betaamt, die met gretige ooren, oogen en mond 
staat te wachten op een uitvloeiing der geleerdheid, die aan de Universiteiten haar bron vindt, was ik oprecht verheugd toen 
mij een tafel of kaart bereikte, met de gekleurde afbeeldingen van alle mogelijke oudheden, die er zoo al in ons land gevonden
kunnen worden: urnen, zwaarden, kralen, beitels, schaatsen, lanspunten en wat niet al. Met gretigheid slurpte ik dan ook al 
die geleerdheid in en ik leerde letterlijk al die kunsttermen van buiten, alweer zooals een provincieman betaamt.
Maar een paar jaar later krijg ik den prospectus van eene andere kaart of tafel met ook dergelijke figuren, maar heel anders 
geëtiquetteerd, en nog veel geleerder dan de eerste. Nu wist ik natuurlijk niet meer

FIG. 2. FRAGMENTEN VAN FIBULAE (GALLISCH).

') Schuermans, Exploration de quelques tumulus de la Hesbaye, in dl. V van Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie. Brux. 
1866, 510-516.

waar mij aan te houden, en ik weet het op dezen stond nog niet. En wat mij nog meer beangst en ontmoedigt is, dat, als ik al 
die geleerdheid weer in mij hadde opgenomen, binnen een paar jaar mij weer wat anders te slikken zou worden voortgezet, want 
zulke theoriën en systemen willen nog wel eens veranderen. 
Ik heb dus maar besloten om mijne lezers op eene heele andere wijze ons museum te laten zien, met verwijzing voor jaartallen 
en namen naar den catalogus van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, afdeeling prae-historie en Nederiandsche oudheden enz.
') Ik wenschte de mooiste voorwerpen van ons museum onder het oogpunt van kunst zóó te laten zien dat ik, wat de Romeinsche en
Gallische oudheden betrof, rekening hield met het ver-

') Waar men vele voorwerpen in Limburg gevonden vindt gecatalogiseerd. 't Is een werk dat van veel nadenken en eruditie getuigt.

FIG. 3. FRAGMENTEN VAN ARMBANDEN EN ZWAARDKNOP (GALLISCH).

[288] schil tusschen den Romeinschen of liever Italischen kunstzin en nijverheid en den Gallischen; eene tegenstelling dus,en 
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die deze weet te vinden heeft misschien vandaag den dag kans op succes. Het is dan bekend, dat de Romeinen, zij mogen in het 
praktische van de bouwkunde, bijv., en vooral waar het krijgsbouwkunde betrof en 't maken van oorlogswerktuigen, hebben 
uitgemunt, voor het overige vooral de Grieken navolgden en Grieken gebruikten voor het uitvoeren van kunstwerken en dat de 
kunst in Rome ook voor een groot deel een gestolen kunst was, getuige de schatten van Korinthe, door Mummius naar Rome 
gebracht. Ook kregen zij wel eens kunstwerken ten geschenke en zoo leerden zij bijv. uit het door koning Attalus van Pergamum 
vermaakt legaat de beroemde Grieksche weefsels kennen. Voor het overige gaven zij in 't algemeen althans vrijwel den brui er 
van, getuige hun dichter Vergilius, eigenlijk niet eens een Romein, maar een Galliër, uit Mantua in Gallia Cisalpina namelijk,
als hij in zijn 6e boek der Aeneis 't Romeinsche volk toeroept:

Excudent alii spirantia mollius aera 
Credo equidem vivos deducent de marmore vultus
........................
Tu regere imperio populos, Romane, memento!

Overigens leest men bij Polubios, een Griek, die ooggetuige was van de verwoestingen door Mummius te Corinthe aangericht, hoe 
zelfs de deftige Romeinsche generaals over kunst dachten. Van zulk een volk moet men nu ook geen elegante en fraaie 
voortbrengsels van kunstnijverheid verwachten. Niets is saaier dan bijvoorbeeld de Romeinsche wijze van muren op te trekken: 6
rijen van vierkante steenen, een band van drie rijen roode baksteenen, 6 nieuwe rijen van steenen, een nieuwe band van 
baksteenen, enz., wat de geleerden met den deftigen naam van klein werk (emplecton) bestempelen. Soms is de basis van dit werk
in grootere steenen opgetrokken of wel de heele muur van het gebouw, en dat noemt men opus magnum, dan heeft men nog het opus 
reticulatum, ruitvormig als een vischnet, een opus spicatum (de zoogen. vischgraat (of aarvormig, van aar spica). Behalve het 
gewelf hebben de Romeinen nog een soort mozaïk uitgevonden, een soort van gevangeniswerk, bijv. in den vorm van varens of van 
driehoeken van verschillende kleuren, de natuur nagemaakt met steentjes, regelmatig gerang- [289] schikt de een naast het 
ander. En teeken eens zulke mozaïken een uur lang, mannetje voor mannetje, een verschrikkelijke scheele hoofdpijn is het loon 
van zulk een marteling. "Quand les archéologues ont prononcé le mot mosaique romaine, ils se campent, le poing sur la hanche, 
et vous regardent avec tout le dédain qui caractérise leur caste" (du Cleuziou). 
Stellen wij tegenover de Romeinen de Galliërs, de Kelten. Nu kan men geleerd redeneeren over bronsperiode, over de bewoners 
der dolmens, of tijdens de Robinhausische periode enz. enz.: een feit is het dat er al een wonderlijke gelijkenis en 
overeenkomst bestaat tusschen de voorwerpen in de dolmens van Frankrijk gevonden en de latere Gallische bijv. tusschen de 
halsketens (torques) te Pual-en-Cessons bij Rennes, de gouden armbanden in 't Museum Cluny, de spiraalvormige gouden sieraden 
van den schat van St.-Marc-le-Blanc, bij Rennes, thans ook in het Museum van Cluny, alles in de dolmens gevonden, ter eener 
zijde en de halsketens van de collectie te Caranda (F. Moreau en Moreau père), die van het Museum van Langres, de halsketens 
van Gros-Murger in 't Museum van Besançon van de collectie Duquenelle te Reims en de halsketen van het kerkhof van Crons de 
Vertus (Marne) en fibulae van 't Museum du Louvre (Salle des bronzes), alle vondsten uit eene latere periode, ter andere 
zijde. Fragmenten van dergelijke armbanden met dezelfde schuine ribbels en van fibulae van bronzen draad vindt men in het 
Museum te Maastricht. (Fig. 1, 2, 3).

Zij zijn gevonden te Berg- en Terblijt, op een plaats waar de landbouwers verzekerden, dat de ploeg telkens in zulk draadwerk 
verward raakte en veel onoordeelkundig vernield is. Tevens werd daar een zwaardkop gevonden (fig. 3 1). 
Wat deze en de volgende bronzen betreft, welke in Limburg werden gevonden en voor zoover ze op voornoemd Museum worden 
bewaard, zoo moet ik opmerken, dat, zoo ergens, het in het oude Gallia Belgica lastig is den tijd te bepalen waarin zij 
vervaardigd werden, want men leze wat Caesar in zijn IIde boek 4e hoofdstuk vertelt van de samenstelling der Belgen onder het 
oogpunt van de rassen bij zijn komst in Gallië. Volgens hem zou het meerendeel van Germaanschen oorsprong zijn, zoodat toch, 
zij het ook een klein gedeelte misschien, overblijft, dat niet van Germaanschen oorsprong is, dus in casu van Gallischen (wat 
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hij er op laat 

FIG. 4. PIJLPUNT, SIKKEL EN KATEIA (GALL.).

FIG. 5. GALLISCHE KATEIA.

[290] volgen, dat die Germanen oudtijds de Galliërs die daar woonden verdrongen hebben, brengt mij geheel van de wijs en 
strijdt met het voorgaande) waarom men niet weten kan of de bronzen in Limburg gevonden dagteekenen van den tijd dat de 
Galliërs of Kelten nog alleen in deze streken woonden, dan wel of het gemengd ras van Germanen en Galliërs ook nog de brons-
industrie heeft beoefend en of dit ras een kunstvaardig was. De Gallen waren bekend om hun bronzen, zie bijv. wat Livius in 
het hierna aan te halen hoofdstuk van de Gallische vazen zegt.
Dat de "torques", waarmede zich de Gallische krijgsoversten tooiden, bij de Romeinen beroemd waren, is bekend, en Polubios II,
29 en 31 verhaalt van de gouden halsketens, waarmede de voornaamste Gallische krijgslieden versierd waren, terwijl Livius 
(XXXVI, 40) vermeldt dat Scipio op de Boii, ook Galliërs, 1471 gouden halsketens, 2340 pond zilver onbewerkt en bewerkt, niet 
zonder kunst, volgens hun gewoonte, en "vasa Gallica" veroverde. Ons Museum bezit zulke torques niet. — Ook de oorlogswapens 
der Galliërs zijn onze aandacht waard. Niets van dat stijve der Romeinsche! Ik geef hier het woord aan den schrijver, reeds 
door ons aangeduid en aangehaald, Henri du Cleuziou in zijn: l'Art National. Etude sur l'Histoire de l'Art en France ').
Jamais, dans ses armes mêmes le Gaulois n'adopta la forme sèche et raide des Romains. Ses flèches sont copiées sur les 
feuillages du liseron des champs, ses glaives ont l'apparence des glaïeuls de ses petites rivières; ses lances, enfin, 
conservent comme l'aspect du laurier, du charme ou du grands châtaignier. Wij laten hier de afbeeldingen volgen van een 
lanspunt gevonden te Berg-en-Terblyt, op dezelfde plaats als de armbanden en fibulae hiervoor vermeld (zie fig. 4 1), die 
geheel overeenkomt met een van de verzameling van professor Desor van Neufchâtel, in Zwitserland gevonden; verder van eenige 
fragmenten van messen of sikkels en verschillende wigvormige instrumenten volgens du Cleuziou ten onrechte bijlen (haches) 
genoemd, waarvoor zij, ook volgens het gewoon gezond 

') Paris, librairie Abel Pinon. 1882. 2 bnden I, 195.

[291] verstand, te dik zijn en waar zou die ring voor dienen aan eenige daarvan bevestigd? Voornoemde Fransche schrijver meent
dan ook niet zonder reden, dat zij het onderste of metalen gedeelte gevormd hebben van de zoo gevreesde cateia "reeds bij 
Vergilius Aeneis 7,741" vermeld "Teutonico ritu solito torquere cateias", waarvan de steel van hout was en hij voegt daarbij: 
die riem van de cateïa, verschaft ons rechtstreeks den uitleg van die fameuse bijlen met ringen voorzien, waarvan wij hier 
eenige voorbeelden geven en die heel eenvoudig niets anders zijn dan het onderste van de lans of van de cateïa (fig. 4 3, 5, 6
2). De hellebaarden van de middeleeuwen hebben dikwijls zulke uiteinden (stootplaten) van ijzer, van denzelfden vorm als onze 
wiggen van brons en de lansen der wilden zijn nog heden ten dage niet anders toegerust. Ik voeg er aan toe, dat het ijzer van 
een bijl een opening voor het hout of steel in horizontale richting heeft, zoodat het ijzer met het handvatsel een rechter 
hoek vormt De fragmenten van messen of sikkels (fig. 4 2 en 6 1 en 3) zijn ook te Berg-en-Terblyt gevonden, de zoogenaamde 
bijlen deels aldaar, deels te Montfort (L.).
Het Museum te Maastricht bezit wel niet die vele prachtige Gallische juweelen, émails en gouden sieraden als die van Cluny, 
Besançon, Rouen, Lyon of de reeds door ons opgenoemde verzamelingen, maar het kan toch trotsch zijn op eene pyxis of vaasje 
van dat beroemde geëmailleerd brons, (fig. 7 2), dat den Galliërs in den Romeinschen tijd, met

FIG. 6. GALLISCHE KATEIA EN SIKKEL-FRAGM

name den Aedui, eigen was '). Dit voorwerp werd gevonden in eene groote sarkophaag (eigenlijk steenen urnenkist) in 1882 te 
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Geleen in den grond gevonden. Het heeft, gelijk men zien kan, een zeer eleganten vorm en het is met donker blauw émail 
champlevé versierd. Dit email werd door de Gallo-Romeinen vervaardigd, de Romeinen zelve hebben het niet gekend.
Ook tusschen dat stijve Romeinsche aardevaatwerk van roode terra Samica of sigillata met het zegel of fabrieksmerk van den 
fabrikant dikwijls voorzien, soms

') Balliot et Henry de Fontenay, De l'art de l'émailleur chez les Éduens Paris, Honoré Champion. 1875.

FIG. [7] GALLISCH VAATWERK (1 en 3) EN PYXIS MET EMAIL (2).

[292] versierd met eentonige eeuwig terugkeerende honden en herten, de pooten stijf omhoog enz., of andere "soorten aardewerk 
en het Gallische met zijne gracieuse vormen en vrij van dat eentonig stijve gewelfde, den buik van 't Rom. vaatwerk eigen, is 
groot verschil. Zoo bijvoorbeeld zijn die 3 potten met indeukingen (vases à compression), om ze goed te kunnen aanvatten en 
vasthouden, van Gallisch maaksel (fig. 7 1 en 8 2e rij No. 1 en 3). Ook die urn of pot met hoekig profiel en ribben of groeven
versierd is m. i. van Gallischen oorsprong (fig. 9 de 3 in de 1e rij). Maar wat aan de Gallische aardewerk-industrie vooral 
eigenaardig wordt gevonden, dat is de zoogenaamde bewerking of liever versiering met "barbotine" (kleefdeeg). Tijdens de 
Romeinsche overheersching, zoo beweert de zeer deskundige Alexandre Brongniart, lid van het Instituut en directeur van de 
fabrieken van Sèvres-porselein, werd dit nieuwe procédé in Frankrijk ingevoerd. ')

') Traité des arts céramiques ou des poteries considérêes dans leur hist., leur pratique et leur théorie Paris, Bechet Jeune 1854 I, 425.

Men gebruikte daarvoor een soort opgeloste leem, bewaard in bijna vloeibaren toestand, die men met een penseel, kleine spadel 
of een soort "cornet" of pijpje, zooals de banketbakkers gebruiken om gebakken te garneeren, op het vaatwerk aanbracht. De 
aanblik is aardig afwisselend, dof grijs loofwerk op een lichten grond, licht roode guirlandes schitterend uitkomend op een 
donkerder tint, wit op zwart of geel op bruin. Op ons Museum is er een voorbeeld van (zie fig. 7 N. 3). Faire la barbotine 
leert men nog op de Fransche meisjeskostscholen ') en kan dus eene echt Gallische kunst worden genoemd, die de eeuwen 
getrotseerd heeft.
Het glaswerk dat fig. 9 te aanschouwen geeft, zou ik als een soort vraagstuk willen beschouwd hebben voor de lezers van dit 
tijdschrift: Wat is Romeinsch en op welke voorwerpen is Gallische invloed merkbaar? 
Die vierkante stijve flesschen, of glazen kruiken, die kleine flacons uit wier plomp vierkant lijf een dunne spichtige hals 
oprijst, zijn zeker Romeinsch, ook die achtkantige flesch met dat onmogelijk breede handvat is van denzelfden oorsprong, 
gelijk ook de twee andere vierkante flesschen met breede handvatten (een heeft er zelfs twee)en alles behalve sierlijk. Van 
die 2 glazen urnen en de overige kleinere fleschjes, gelijk ook van de twee glazen bakjes durf ik niet beweren dat zij 
Romeinen als fabrikant hebben. Deze, de

') O. a te Schimmen bij de Filles de la Sagesse van St. Laurent-sur-Sèvre.

FIG. 8. GALLISCH EN ROM. AARDEN VAATWERK EN BRONZEN BRAADPAN. (ROM.)

[293] mooiste der glazen voorwerpen zijn grootendeels gevonden in een graf te Obbicht. Een woord wensch ik hier nog in het 
midden te brengen over de Gallische glasindustrie Caesar n.l., die van geen overdreven Gallomanie kan verdacht worden, zegt de
bello Gallico VII, 22,van het Gallisch volk "Ut est summae genus solertiae atque ad ommia imitandaet efficienda quae ab quoque
traduntur aptissimum ') waaruit blijkt dat hij, die de Galliërs zoo barbaarsch liet vermoorden en zelfs verminken (de handen 
afsnijden enz.) hen voor een zeer schrander volk hield en zeer geschikt om al wat men hun voorlegde na te maken, maar hen des 
ondanks toch N.B. hier en daar, voor barbaren uitschold.
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') Uit Caesar en Livius is meer te leeren dan de historia Romana, die ons vreemd is, maar ook vooral de geschiedenis van onze oude bevolking
en hoe de Romeinen hen zonder reden minachtten.

Welnu dit navolgingsvermogen toonden zij vooral in hun glasindustrie, die zij, wat de techniek betreft, voor een deel van de 
Romeinen mogen geleerd hebben, hoewel Plinius de Gallische glaswerkers als buitengewone kunstenaars prijst. Maar zeker is het,
dat de Galliërs spoedig de Romeinen overtroffen. Tal van onmiskenbaar Gallische glazen, vazen en kannen staven het en men kan 
bewijzen vinden bijgebracht in SAUZAY, La verrerie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Verder ziet men op deze plaat nog een niet onaardige schenkkan van terra samica, een bronzen paardenkop en een ivoren koker 
met schrijfstiften (stilus). Op de vorige plaat No. 8 ziet men, behalve het beschreven vaatwerk, nog een kom van terra samica,
een zelfde versierd met een leeuwenkop, twee schotels, alsmede een gebroken pot met plantvormig ornament versierd van dezelfde
stof;

Fig. 9. GLASWERK (GALL. EN ROM.) BRONZEN PAARDENKOPJE, KOKER MET STILETTEN, SCHENKKAN VAN TERRA SAMICA.

[294] verder drie kleine zalfpotjes, een groote urn en een onhandig gevormde, met weer zulk een onmogelijk ongeproportioneerd 
breed handvatsel voorziene kruik, met smallen hals die onverwacht uit een dikken buik oprijst en ten slotte een koperen 
braadpan of casserole, met tinnen verzilverden rand (naar men mij zeide) en versierd met een prachtig kopergroen vernis "un 
beau patin vert" om te watertanden voor een oudheidkundige. Wij hebben voor dit artikel gebruik gemaakt van het werk van du 
Cleuziou. Niet dat wij den geheelen inhoud voor onze rekening zouden willen nemen. Hij zelf verklaart zijn strekking: Nous 
réagissons seuls contre un courant funeste, Qu'on nous pardonne nos enthousiasmes et nos haines. II y a des milliers d'années 
qu'on méprise les Gaulois, qu'on exalte les Romains; nous avons entrepris de rabaisser les uns a leur juste valeur, et de 
relever un tant soit peu les autres (p. 360).
Maar wat wij in zijn boek prijzen, wat vooral ons tot leiddraad is geweest, dat is de rijkdom van platen en afbeeldingen van 
Gallische en Romeinsche voorwerpen, alle als geëtiquetteerd door onder schrift en tekst, vermeldende de beschrijving, de 
vindplaats en ook de plaats waar zij thans bewaard worden. Dit gaf ons talrijke punten van vergelijking, beter dan de beste 
beschrijving. Wij hebben in deze bijdrage getracht de oudheden van Romeinschen of Gallischen oorsprong eens van eene andere 
zijde te beschouwen, nl. onder het opzicht van kunstnijverheid. 
Maastricht. A. J. A. FLAMENT.

20 mei 1911  De Romeinsche Helm uit De Peel. 
Onder dezen titel bevatten de oudheidkundige mededeelingen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (deel V) een belangrijke
bijdrage van de hand van Dr. M. A. Evelein. Achter de twintig bladzijden tekst vinden we 6 illustraties op kunstdrukpapier. 
Aan dit artikel ontleenen we een en ander. 
In den zomer van 1910 kwam het museum in 't bezit van een Romeinschen helm, die in de Peel onder Deurne was gevonden. Hij is 
van verguld zilver met oorspronkelijk ijzeren binnenkap, die op enkele ijzerdeeltjes na geheel is weggeroest, zoodat het 
alleen de verguld zilveren buitenbekleeding in den helm is, die ons bewaard is gebleven. Zeer gedeukt en gedeeltelijk uit 
elkaar gevallen, werd hij gerestaureerd door den goudsmid L. Verkuil, werkzaam aan het atelier van den heer Van Rossum du 
Chattel te Leiden. De opbouw van den helm wees zich geheel vanzelf uit, zoodat hierover niet de minste twijfel kan bestaan. 
Eenmaal gerestaureerd, bleek welk een schitterend stuk het museum rijker was geworden, dat, in vergelijk met dergelijke helmen
in het buitenland, zelfs een unicum mag worden genoemd. 
Met den helm werden verder in 't veen gevonden 37 munten van Constantijn, een bronzen fibula, een dito spoor en klokje, een 
stuk van een leeren dolkscheede met bijbehoorend zilveren beslagstuk, een drietal leeren schoenen, groote stukken leer, 
waarschijnlijk resten van een schabrak, en enkele reepjes wollen stof, die tot de kleeding van den krijgsman hebben behoord. 
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Met de munten zijn de helm en verdere bijvondsten van zelf gedateerd op de 4e eeuw na Chr., wat des te belangrijker is, omdat 
daarmee ook de paralellen van onzen helm in hét buitenland een zekerder dateering verkrijgen. 
De helm is van een tamelijk ingewikkelde samenstelling, die zich in hoofdstukken aldus laat beschrijven: de helmkap bestaat 
uit 2 losse symetrische helften, die elk voor zich weer bestaan uit drie onderling verbonden stukken, alle van eenzelfde 
plaatdikte van 0,06 m.M. Beide helften worden over de koplengte samengehouden door een kam. De 
aldus gevormde helmkap wordt van onderen afgezet door een breeden rand, die aan de voorzijde boven elk der beide wenkbrauwen 
boogvormig is uitgesneden. Tusschen deze bogen in is een losse neusbeschermer aangebracht. De wijdte van den helmrand bedraagt
200 m.M., de hoogte van den helm, met inbegrip van helmkam 177 m.M., terwijl de neusbeschermer van den neuszadel af 65 m.M. 
lang is. De verschillende helmdeelen zijn volgens verschillende versieringsmotieven versierd. Op den halsbeschermer en den 
helmrand zijn inscripties aangebracht; een ervan vermeldt het gewicht aan zilver 1 pond, 1 uncia, ½ uncia, = 368.382 G., een 
gewicht, dat hij thans nog ongeveer heeft; ook de naam van den verificateur staat er waarschijnlijk op. Op den helmrand lezen 
we: Stablesia VI. Het duidt een aldeeling aan der equites Stablesiani, een ruitercorps, dat, zooals uit de Notitia Dignitatum 
blijkt, tijdens het latere Romeinsche keizerrijk, in verscheiden provincies verspreid lag. De drager van den helm dus behoorde
tot de 6e afdeeling der equites Stablesiani, en het blijkt, dat zich dat corps ook eenmaal in deze streken ophield. Op grond 
van de bijvondsten is de helm te brengen tot de 4e eeuw. De vondst in de Peel is geen grafvondst, de munten, die de drager van
den helm bij zich had, kunnen dienen als zeker dateeringsmiddel voor den helm. De man is hier in de Peel op een of andere 
wijze verongelukt en de gevonden munten vormden ongetwijfeld het gangbare geld, dat hij op zak had. Al die munten zijn van 
keizer Constantijn en 't kan dus niet anders, of de helm moet in de 4e eeuw vervaardigd zijn en hoogstwaarschijnlijk in de 
rijkswapenfabrieken van het Romeinsche keizerrijk, zooals er bestonden te Constantinopel en te Antiochië. Onder de bijvondsten
zijn de 37 bronzen munten het belangrijkst. Hoewel 't meerendeel sterk is afgesleten en gedeeltelijk afgeknapt, kenmerken zij 
zich, hetzij door de voor- hetzij door de keerzijde, alle als munten van Constantijn. Voor zoover haar exergues te lezen zijn,
is zeker 1 exemplaar geslagen te Siscia, 3 te Rome en 9 te Trier, terwijl de overige door een volkomen zelfden muntslag van 
voor- of keerzijde, onder die van Rome en Trier te rangschikken zijn. De leeren schoenen, die gevonden werden, bestaan uit een
buiten- en binnenschoen met een lossen binnenzool en blijkbaar twee buitenzolen, die successievelijk aan den binnen- en 
buitenschoen met een smallen leeren draad of riempje zijn vastgenaaid. De schoenen zijn 26 a 27 c.M. lang en uit één stuk leer
gesneden. 
De geheele vondst is allermerkwaardigst. De helm komt overeen met de helmen, gevonden te Kertsch in Zuid-Rusland (bewaard in 
de Ermitage te St. Petersburg) met twee helmen te Pfersee bij Augsburg, met den helm te Worms en in den Donau bij BudaPesth 
gevonden. 
Gelukkig is alles thans door 't Rijksmuseum gekocht en blijft het in Nederland berusten. 
De prijs, die er voor betaald is, ziet er voor ons Peellanders heel aardig uit, — in aanmerking genomen echter, dat we hier 
met een unicum Romeinsche vondst te doen hebben, kunnen we 't museum gerust feliciteeren met zijn koopje. 
H. N. OUWERLING. 

11 december 1911  Tentoonstelling van Grieksche en Romeinsche Kunstnijverheid te Rotterdam. 
De tentoonstelling, georganiseerd door het bestuur der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, is 
werkelijk zeer belangwekkend. Men heeft getracht, belangrijke stukken der Grieksche en der daarmede verwante oud Italiaansche 
kunstnijverheid, welke hier te lande niet in Rijksmusea zijn, bijeen te brengen. Van de Romeinsche werden bij voorkeur die 
stukken gekozen, welke het voortleven der Grieksche stijlen vertoonen. Volledigheidshalve is de tentoonstelling van 
origineelen verder met getrouwe nabootsingen of afgietsels aangevuld, overal waar de artistieke beteekenis dezer productie het
tentoonstellen er van rechtvaardigde. Onder het vele dat hier is vereenigd vermelden we een prachtige verzameling Grieksche 
munten, van de oudste af, ongeveer 700 j. vóór Chr. geslagen, tot kort voor onze jaartelling. Dan volgen de Romeinsche 
consulaire munten, daarna de keizersmunten waaronder nog tal van prachtige exemplaren een hoogen dunk geven van de Romeinsche 
kunst op dit gebied. Men ziet verder Mykeensche en Cyprische vazen, daarna een verzameling Oost-Grieksche, Korinthische en 
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Proto-korinthische vazen, dateerende uit de 8e eeuw v. Chr.; Attische vazen met zwarte figuren uit de 6e eeuw; dan de Attische
roodfigurige, met een nieuwe wijze van decoratie, in 525 v. Chr. ontstaan. Vervolgens Italiaansch vaatwerk uit de 6e eeuw tot 
de 3e v. Chr., en een mooie collectie zwart vaatwerk, uit denzelfden tijd.
Zeer merkwaardig is ongetwijfeld een prachtig bewaard gebleven Graeco-Egyptisch kunststuk, het bovenste deel van het deksel 
van een sarcophaag vervaardigd uit slijk, waaraan door weefsels de noodige vastheid is gegeven. Verder ziet men ook maskers, 
zooals op het gelaat van den doode werden gelegd en andere versierselen, bij den doodendienst in gebruik. Er zijn verder 
sieraden uit de Mykeensche en volgende perioden, en een verzameling vazen uit de Hellenistische periode, uit het Romeinsche 
tijdperk, voorwerpen van terra sigillata enz. Het grootste gedeelte van deze omvangrijke verzameling werd ia de omgeving van 
Nijmegen gevonden. Zoo ook een afzonderlijke verzameling, vormende den inhoud van een rijk graf, dat ontdekt is bij het 
Canisius College te Nijmegen. De heer G. M. Kam te Nijmegen heeft een groot aantal voorwerpen afgestaan uit zijn vermaarde 
collecties.

17 januari 1913  Een eeuwfeest der Katholieke wereld. 
Amsterdam, 17 Januari 1913. De vervolging. II. 
(Vervolg). 
In het Oosten en Klein Azië duurde de Vervolging met bijna onverzwakte hevigheid acht jaar voort; in het Westen hield zij in 
haar volle gestrengheid slechts twee jaren aan, terwijl de landen, waarover Constantius Chlorus en later zijn zoon, 
Constantijn de Groote, het bewind voerden, — Brittanje, Gallië en Spanje — van de ergste uitspattingen bewaard bleven. Niemand
had kunnen vermoeden, dat dezelfde Galerius, die altijd de booze genius van Diocletianus geweest was, alleenheerscher 
geworden, een decreet zou uitvaardigen, om aan de vervolging der Christenen een einde te maken. Ten prooi aan een 
verschrikkelijke ziekte, waartegen goden noch geneesheeren iets vermochten, kwam de even lafhartige als bloeddorstige 
dwingeland op het denkbeeld, om den God der Christenen, wiens eeredienst hij had trachten uit te roeien, en de Christenen 
zelf, die hij op allerlei wijze gekweld had, voor zijn reddelooze gezondheid te interesseeren. De Christenen — zoo luidde het 
desbetreffende decreet — erlangen weer de vrijheid om hun godsdienst uit te oefenen, mits zij niets doen tegen de openbare 
orde, maar "uit dankbaarheid voor onze toegevendheid, moeten zij hun God bidden voor den Staat en voor hen zelve, opdat het 
Rijk een volkomen voorspoed geniete en zij in veiligheid mogen leven." Vele Christenen keerden terug uit de gevangenissen en 
uit de ballingschap. 
De Katholieken herademden, maar hun rust was van korten duur. Na Galerius' dood, die spoedig volgde, had Maximinus zijn zetel 
naar Nicomedië verplaatst. De wellustige tyran zette het werk van zijn voorganger voort met een beroep op de orakels en z. g. 
geheime onthullingen, welke een somber licht zouden werpen op den zedelijken levenswandel der Christenen. Aan hem dankt het 
heidendom het eerste ontwerp van een soort kerkelijke organisatie, op christelijke leest geschoeid, waardoor Juliaan de 
Afvallige zich zal laten inspireeren, wanneer hij de kerkelijke hiërarchie bij den heidenschen eeredienst zal invoeren. 
Ofschoon het tolerantie-decreet van Galerius niet officieel was herroepen, werd, ondanks de tusschenkomst van Constantijn, die
zich in verschillende brieven tot zijn oosterschen ambtgenoot gewend had, een ware jacht op de Christenen geopend. Van have en
goed beroofd, dwaalden de arme slachtoffers met geheele troepen door velden en bosschen. De ellende der vervolging werd nog 
verergerd door den hongersnood en besmettelijke piekten, die vooral Syrië teisterden en den beroofden en vervolgden Christenen
de gelegenheid boden, om op heldhaftige wijze de naastenliefde te beoefenen jegens de hongerigen en zieken, die van de 
heidenen niet uitgezonderd. 
Intusschen hadden de gebeurtenissen een ongunstigen keer genomen voor Maximinus; zijne dagen waren geteld. Constantijn rukte 
uit Gallië over de Alpen naar Rome en sloeg Maxentius bij den Pons Milvius; Maximinus zelf moet het onderspit delven tegen 
Licinius in den slag van Adrianopel (30 April 313). Alvorens door zelfvergiftiging te Taurus een einde te maken aan zijn 
misdadig leven, vaardigde Maximinus — naar het voorbeeld van Galerius — ten einde de Christenen voor zich te winnen, een 
decreet uit, waarin hun vrijheid van godsdienst werd toegestaan. Dat deze omkeer slechts een schijnbekeering was, blijkt uit 
het feit, dat hij tegelijkertijd tal van priesters deed dooden. 
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Zoo was het Romeinsche Rijk eindelijk van de opeenvolgende dwingelanden en Kerkvervolgers verlost. Constantijn was Keizer van 
het Westen; Licinius, die zich later als Kerkvervolger zal ontpoppen, maar voorloopig de Christenen begunstigde en verblijdde 
door de uitvaardiging van het Edict van Milaan te Nicomedië (2 Juni 313), Keizer van het Oosten. 
Om onze beschouwingen over de vervolgingen als één geheel te doen aaneensluiten, zijn wij genoodzaakt hier de chronologische 
orde te onderbreken, om Constantijn's godsdienstoorlog tegen Licinius te behandelen.

Godsdienstoorlog tegen Licinius. 
Reeds in 314 ontstond er oneenigheid tusschen Constantijn en Licinius, den mede-onderteekenaar van het Edict van Milaan, dat 
door hem tevens tot het Oosten werd uitgebreid. Deze laatste werd overwonnen en moest Illyrië afstaan, waarna een 
wapenstilstand van acht jaren gesloten werd. 
Over de verhouding van Licinius ten opzichte van de Christenen, of liever over de innerlijke gevoelens, welke aan die 
verhouding ten grondslag lagen, is het niet zoo gemakkelijk een oordeel te vellen. Het feit, dal Constantijn, na zijne 
bekeering, toestemde in het huwelijk, hetwelk zijn ambtgenoot aanging met zijne zuster Constantia (dezelfde, die zoo’n 
treurige rol speelde in het Arianisme), pleit stellig ten gunste van den Oost-Romeinschen Keizer. Uit niets blijkt echter, dat
bij Licinius de maatregelen, ter bescherming van de Christenen genomen, voortkomen uit genegenheid voor de katholieke leer. 
Weliswaar vinden wij ook bij, overigens zeer critisch gestemde, geschiedschrijvers melding gemaakt van een gebed tot den 
"grooten", "heiligen" God, dat op Licinius' bevel door zijne soldaten ten Hemel zou zijn opgezonden, om de overwinning over 
Maximinus (in 313) af te smeeken. Dit gebed zou opgesteld zijn door een Engel, die aan den Keizer den nacht te voren in een 
droomgezicht verschenen was. Wat hiervan zij, in het gebed zelf wordt op Christus noch Christendom gezinspeeld en de 
belijdenis van het monotheïsme wordt reeds hierdoor voldoende verklaard, dat in de IVe eeuw het veelgodendom bij de meer 
ontwikkelde Romeinen sterk in discrediet geraakt was. 
Het is intusschen zeer aannemelijk, dat Licinius goedgezind was jegens den God der Christenen, die zijne wapenen evenals die 
van zijn Westerschen ambtgenoot gezegend had. Hiermede zou tevens een voldoende verklaring gegeven zijn van het feit, dat 
Licinius zijn naam zette onder het Edict van Milaan, waarin, gelijk wij zien zullen, een soortgelijk monotheïsme zonder 
christelijke tint gehuldigd wordt. 
Voor de opvatting, dat Licinius in den beginne den Christenen zelf niet ongenegen was, pleiten overigens zoowel de Edicten van
Milaan en Nicomedië, als de twee Concilies, die van Neo-Caesarea en Ancyra, welke in zijn gebied en met zijne toelating 
gehouden werden. 
De omkeer, welke in het gemoed van Licinius ten opzichte van het Christendom plaats greep, schijnt evenzeer aan staatkundige 
beweegredenen te moeten worden toegeschreven als zijne vroegere sympathie voor de Christenen. In Constantijn den grooten 
beschermer en vriend der Christenen ziende, heeft hij blijkbaar den haat tegen zijn mede-Keizer, wiens voorspoed en roem zijne
ijverzucht gaande maakten, overgedragen op de Christenen zelf en aldus een waren godsdienstoorlog ontketend, welke hem zijn 
Rijk en zijn leven zou kosten. Van vriend der Christenen was Licinius een ware Kerkvervolger geworden. Op zijn bevel werden de
Christenen van het Hof en uit het leger verwijderd; den treurenden naastbestaanden werd verboden hunne gevangenen te bezoeken;
de wellusteling, die in zijn bijzonder leven voor niets minder eerbied toonde dan voor de kuischheid en de eer der vrouwen, 
hing den puritein uit door aan de vrouwen te verbieden met de mannen tegelijk de kerken te bezoeken en den priesters de 
vrijheid te benemen, om de vrouwen te onderrichten; de kerkelijke samenkomsten der Christenen mochten alleen buiten de stad 
plaats hebben; een verbod werd uitgevaardigd aan de Bisschoppen om Concilies te houden en de Bisschoppen zelf werden vervolgd,
de kerken gesloten en verwoest, de Christenen gesteld voor het alternatief: aan hun geloof ontrouw te worden of hunne 
rijksbetrekkingen neer te leggen. 
Ook de heidenen zelf klaagden over de ruwheid en den overmoed, waaraan zij van den kant des Keizers waren blootgesteld. 
Constantijn kon wel is waar in onbewaakte oogenblikken toegeven aan opwellingen van hevigen toorn, maar in het algemeen wist 
hij zijn temperament te beheerschen; hij betoonde zich doorgaans een zachtzinnig en vredelievend vorst. Zijne lankmoedigheid 
jegens Licinius is er een bewijs van, maar ook aan de grootste lankmoedigheid moest wel een einde komen, als deze, zich 

#20160923  131   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

5275

5280

5285

5290

5295

5300

5305

5310

5315

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

luchtig heenzettend over den vreeselijken ernst zijner vermaning, voortging met de Christenen te vervolgen. 
De oorzaak van den oorlog, die ging uitbarsten, was reeds lang aanwezig; de aanleiding liet zich niet wachten. De barbaren 
hadden een inval gedaan in het Rijksgebied van Licinius, die het te druk had met zijne plagerijen van de Christenen, om zijne 
volle aandacht en zorg te wijden aan het inwendig bestuur van zijn Rijk en de bescherming der grenzen. Constantijn waakte; hij
deed, wat zijn mede-Keizer verwaarloosde. Hij dreef de barbaren terug, maar kwam aldus op het terrein van Licinius, die hem 
den oorlog verklaarde. De slag van Adrianopel maakte een einde aan de heerschappij van Licinius, die naar Tnessalonica werd 
verbannen en later, toen de soldaten onstuimig het hoofd van den intrigant vroegen, op Constantijn's bevel, tegen de gegeven 
beloften in, terechtgesteld. Constantijn, thans alleenheerscher geworden, hield zijn intocht in Nicomedië, waar hij door de 
Christenen met uitbundige vreugde ontvangen werd. Het was de zegepraal van het Christendom en die zegepraal was weer bevochten
door Constantijn. Met hem gaan wij ons thans uitsluitend bezighouden en gaan daarom terug naar het jaar 312 en vroeger.

Aard van Constantijn's bekeering. 
Waarschijnlijk was reeds lang vóór de bekeering van Constantijn het Christendom doorgedrongen in zijn familie. De vader van 
Constantjn was volgens Eusebius in zijn hart den Christenen zeer genegen, zooals trouwens blijkt uit zijn regeeringsdaden. 
Zelf den vorbereidenden stap, de toetreding tot de catechumenen, heeft hij evenwel nooit gezet. Dat Constantijn's zuster 
Anastasla een Christinne was, schijnt aan geen twijfel onderhevig en wordt reeds voldoende aangeduid door haar naam. 
Constantijn zelf deelde, vóór zijne bekeering, de sympathieke gevoelens van zijn edelen vader. Van een verkeerd inzicht in de 
denkwijze en het godsdienstige ontwikkelingsproces van den Keizer zou het echter getuigen, wanneer men zich Constantijn ging 
voorstellen als een half-bekeerde, als een catholiseerende, als iemand, die nog slechts aarzelt om den laatsten stap te 
zetten. 
De werkelijkheid is geheel anders. 
Constantijn geloofde in één God en er is zelfs gegronde reden om aan te nemen, dat zijn monotheïsme geen abstract en 
onvruchtbaar deïsme was, maar gepaard ging met het geloof in Gods wijs en almachtig wereldbestuur. De vraag echter, welken 
eeredienst die wijze en almachtige God eischte, of die God dezelfde was als de God der Christenen schijnt hij zich nooit 
ernstig gesteld te hebben. Hij dacht er vermoedelijk niet eens aan, om ooit Christen te worden. 
Ongetwijfeld: zijne gevoelens ten opzichte van de Christenen waren sinds lang beslist gunstig, maar deze goede stemming was 
bij hem niet zoo zeer de vrucht van een beredeneerd inzicht, van welbewuste ingenomenheid met de christelijke leer als wel een
quaestie van sympathie en antipathie. Zijne sympathie voor de Christenen was namelijk ontstaan bij wijze van reactie, uit een 
immer groeienden afkeer van de dwaasheden en de belachelijke ceremonies van het polytheïsme, waaraan hij had moeten deelnemen 
gedurende zijn gedwongen verblijf te Nicomedië aan het hof van Diocletianus. Niet minder kwam zijn gemoed in opstand tegen de 
walgelijke tooneelen, welke hij dag aan dag had moeten aanschouwen gedurende de even perfiede als bloedige vervolgingen, 
waaraan de Christenen onder dezen Keizer bloot stonden. 
Ondanks den beslist monotheïstischen trek van zijn Godsgeloof was Constantijn, die heidensche tempels had ingewijd en offers 
had opgedragen, niet geneigd om te verzaken aan de uiterlijke vormen van den officieelen staatsgodsdienst. Dat zijn geloof in 
één God kon samengaan met dit uiterlijk paganistisch vertoon, valt gemakkelijk te verklaren uit het zeer rekbare godsdienstige
sy?etisme, dat wij in die dagen bij vele voorname en ontwikkelde Romeinen aantreffen. 
Evenmin mag zijne onmiskenbare verdraagzaamheid jegens de Christenen, waarvan hij reeds lang tastbare bewijzen gegeven had, 
toegeschreven worden aan een geheime verstandhouding met of stille toenadering tot de Christenen. Hij had ze geërfd van zijn 
grootmoedigen vader, ze werd hem ingegeven door zijne van nature menschlievende inborst; Constantijn kon wel plotseling 
losbarsten in een geweldigen toorn, zooals blijkt uit de wreede terechtstelling van zijn tweede vrouw Fausta en zijn zoon 
Crispus (1), maar zijn gewoon optreden kenmerkte zich door een geduldige zachtzinnigheid; hij was niet in staat tot wèl 
overwogen, wèl bewuste daden van wreedheid, wanneer die wreedheid zich niet aan hem voordeed onder den misleidenden schijn van
strenge gerechtigheid. 
Ook voordat Constantijn bekend was met de leer van het Christendom en een onderzoek had ingesteld naar hare geloofwaardigheid,
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moest hij wel sterk overhellen naar de Christenen door zijne verwantschap met hunne edele en schoone zeden en meer bijzonder 
wegens zijn door tijdgenoot en nageslacht hooggeroemde kuischheid, welke zoo’n scherpe tegenstelling vormde met de beruchte 
losbandigheid van vele zijner voorgangers en bepaaldelijk van zijne medeheerschers te Rome en te Nicomediê. 
Wij kunnen besluiten: van nature godsdienstig, met vele natuurlijke deugden gesierd, eerlijk en verdraagzaam jegens de 
Christenen, was Constantijn een monotheïst zonder scherp omlijnde geloofs- en zedenleer, zonder christelijken ondergrond. Hij 
behoorde tot de menschen, over wie men zich verbaast, dat zij niet onmiddellijk tot de Katholieke Kerk overgaan, omdat zij, te
oordeelen naar geheel hun gedrag en hunne welwillende gevoelens ten opzichte van de Katholieken, er reeds lang zeer dicht bij 
schijnen te staan — menschen evenwel, voor wie een bijzondere goddelijke genade noodig blijkt, om hen ten slotte uit hunne 
dwaling of dommeling op te schrikken. 
Het uur van deze genade liet zich bij Constantijn langen tijd wachten en als dat uur eindelijk gekomen is, heeft zijne 
bekeering nog uiterst weinig gelijkenis met de andere bekeeringen, welke het aanschijn der wereld veranderd hebben. 
Zij gelijkt noch op de bekeering van een Paulus, die met geweld door den bliksem op den weg naar Damascus moet worden 
nedergeworpen, voordat hij zijne oogen opent voor de waarheid; niet op die van een Justinus, die om zijn drang naar de 
waarheid te bevredigen, alle wijsgeerige stelsels doorzocht en eindelijk bij het Christendom belandt; noch op die van 
Augustinus, die eerst rust vindt in God, nadat hij door alle stormen van het hart, van den geest en van de zinnen naar alle 
richtingen heen en weer geslingerd is. 
In zijn "La fin du paganisme" heeft Gaston Boissier, hierin geheel in overeenstemming met den streng katholieken Paul Allard, 
van Constantijn's bekeering gezegd: "Zijn Christendom kan ons materialistisch en grof lijken, maar, wat men er van zegge, het 
is oprecht". Die bekeering vindt, voor zoover wij weten, slechts haar wedergade in die van Clovis: beide heerschers omhelzen 
het Christendom uit dankbaarheid jegens den God der Christenen, omdat Hij in de ure des gevaars hun gebed op wonderbare wijze 
verhoorde en hun de overwinning schonk op overmachtige tegenstanders, die eveneens vijanden waren van hun Rijk als van het 
Gods-Rijk op aarde. Voor Constantijn was de slag bij den Pons Milvius wat die van Tolbiac was voor Clovis: de hemelsche 
genadeslag, welke een keerpunt werd in hun persoonlijk leven en in het leven der volkeren. 
Bij de meeste bekeerlingen, wier namen de geschiedenis vermeldt, zijn de drijvende en de beslissende motieven van hun overgang
tot de Katholieke Kerk van edeler, hooger, geestelijker gehalte. Het valt niet te ontkennen. Maar juist in de afwezigheid van 
hoogere beweegredenen ligt de verklaring van het evenmin te loochenen feit, dat de bekeering èn van den Romeinschen Imperator 
èn van den Frankischen Koning niet dieper ingegrepen heeft in hun innerlijk gemoedsleven, niet meer invloed gehad heeft op hun
persoonlijk levensgedrag. Clovis en Constantijn beiden, hoezeer ook begaafd met kostelijke eigenschappen «n deugden, hoe 
verdienstelijk ook voor de Kerk, hebben zich na hunne bekeering schuldig gemaakt aan wreedheden, welke een onuitwischbare smet
werpen op hun roemvolle nagedachtenis. Later zullen wij zien, dat Constantijn zich eerst heeft laten doopen op zijn sterfbed; 
dat hij dus eerst lang na zijn innerlijken omkeer en zijne opneming onder de catechumenen eigenlijk Christen werd; dat hij 
gedurende geheel zijn leven vrijwillig verstoken bleef van de hemelsche genaden en voorrechten, voor hem weggelegd in het 
Christendom, dat de volle instemming had gewonnen van zijn geest en de onverdeelde genegenheid van zijn hart. Dit uitstel van 
het Doopsel moge ten deele verklaard kunnen worden uit de eigenaardige denkwijze en praktijken van zijn tijd, — zijne 
eigenlijke, volle verklaring vindt het in de eigenaardigheid van zijne bekeering, welke, hoe oprecht ook, al te zeer vreemd 
bleef aan de wereld- en menschhervormende denkbeelden en gevoelens, welke het persoonlijk leven der beroemde bekeerlingen en 
het leven der christennaties in den wortel hebben genezen van het diep ingevreten heidensch bederf en blijvend hebben 
beheerscht 
P. J. H. GEURTS. (2) 

(1) Men gaat evenwel te ver, men beweert althans iets, wat men niet bewijzen kan, als men hier zonder meer spreekt van den "moord", door 
Constantijn begaan. Crispus, de zoon van zijn eerste vrouw, was bij hem verdacht gemaakt van oproeide gezindheid door zijne tweede vrouw 
Fausta. Toen deze aanklacht later ongegrond bleek, liet Constantijn de aanklaagster in zijn verbolgenheid dooden. Beide terechtstellingen 
dienen ten strengste gelaakt, maar zij mogen toch niet gerangschikt worden onder de politieke en tyrannieke moorden, waaraan zich andere 
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Romeinsche Keizers ten opzichte van hunne naastbestaanden schuldig maakten. 
Ook bij de doodstraf, welke hij aan Licinius liet voltrekken, tegen gegeven belofte in, moet men bedenken, dat de overwonnen mededinger nog 
altijd tegen den overwinnaar intrigeerde. 
(2) Ten gevolge van een onwillekeurig verzuim is onder het hoofdartikel van Woensdag jl. de onderteekening weggebleven. Red. T. 

1 juli 1913  Blijenbeek te Afferden 
Opgravingen in Limburg. — Aangemoedigd door het succes, met de ontgraving van de prae-historische begraafplaats te Well (L), 
waarbij onder leiding van dr. Holwerda niet minder dan 81 urnen werden opgegraven, ondernamen dezen dagen een paar liefhebbers
uit Gennep, op aanwijzing van een landbouwer nabij het kasteel Blijenbeek te Afferden een kleine ontgraving op een plaats waar
reeds eerder een urn was gevonden. En dat ook hier een voorhistorisch grafveld moet gelegen hebben, bleek uit het feit, dat 
binnen een paar uur een drietal urnen werden opgegraven, welke in vorm en afmeting in overeenstemming kwamen met die welke te 
Well zijn gevonden, terwijl ook de ligging onder den grond en de vorm der grafheuvels duidden op een zelfde tijdperk, die in 
deze streken lang geduurd moet hebben, en als overgang van het bronzen naar het ijzeren tijdperk, hier van ongeveer 8 eeuwen 
v. Chr. dateert. Van de vondst is kennis gegeven aan dr. Holwerda te Leiden, die een nader onderzoek zal instellen.

1 juli 1913  In de heide aan de Lakeij onder Afferden (L.) zijn ontgraven 
een 30-tal urnen, zonder versiering, uit ±800 v. Chr.

27 maart 1914  Oude vondsten, stille getuigen. 
In den grond zit meer dan je denkt, maar de groote kunst is maar het te vinden. Dat je al "roedelooper" of "schatgraver" bent,
geeft je niemendal. Bij die oude vondsten moet het toevallige geluk of het gelukkig toeval je dienen, anders is het niemendal 
gedaan. 
Maar dat er, vooral in onze drogere streken, nog tal van "stille getuigen" uit lang vervlogen tijden in den grond zitten, is 
wis on zeker, want af en toe lees je weer eens in de nieuwsbladen, dat daar en daar, dit en dat gevonden is. De laatste 
merkwaardige vondsten werden gedaan te Cuyk a. d. Maas in Noord-Brabant — oude potten en pannen, wapens en munten — en te 
Jemmingen, even over de Groningsche grens, waar in 1538 door de Hollanders en de Spanjaarden werd gevochten — zes mannen on 
zes paarden in één kuil en ze hadden de sporen nog aan! Maar van zulke vondsten, vertel ik niet; 't is te griezelig. 
Ziehier evenwel, wat ik uit mijn notitiên van den laatste tijd opdiep; datums laat ik maar weg; 't gebeurde in de twee of 
hoogstens drie laatste jaren. 
Te Valthe in Drente, in de buurt van Valthermond, waar eertijds in het veen de oude Romeinsche brug werd ontdekt, te Valthe 
werd een urn van bijzondere afmetingen opgegraven en er werden beenderen in asch in gevonden. 
In het Aamsveen, gedeeltelijk tot ons land, gedeeltelijk tot Duitschland behoorende en waaruit reeds in 1325 turf werd 
gestoken, zou terrein ontgonnen worden. De Nederlandsche Heidemaatschappij waarschuwde het bestuur der Twentsche Oudheidkamer 
en men vond urnen, steenen ruitersporen, bijlen, wat bewees, dat men een oudhistorische plek had gevonden, wat te meer 
uitkwam, toen men later de fundamenten ontdekte van een burcht in het z.g. Hölterhof. 
In de Peel, in Noord-Brabant-Limburg, nabij Helenaveen, vond een veenwerker eerst vier munten, verder stukken leer, die tot 
een militaire uitrusting moeten behoord hebben, en een helm, benevens nog een soort haak of pen om kleedingstukken vast te 
hechten. Op eenigen afstand werden later 38 oude munten gevonden met 't randschrift Constantinus en de beeltenis van een 
regeerend vorst. In hetzelfde Noord-Brabant vond men in de hei tal van antiquiteiten en wel te Oorschot, te Best, te 
Veldhoven, te Hoogeloon. Meestal oude wapens, bijlen, pijlen en pijlspitsen, steenen zagen en beitels, waarvan de Kelten en de
Menapiërs, en de Taxandren, die daar vroeger woonden, zich moeten hebben bediend. 
Bij het afgraven der terpen in Friesland, worden ook vaak allerlei vondsten gedaan: bronzen ringen, hakken en bijlen, 
primitieve landbouwwerktuigen, schoppen, beitels werden daar al vele malen gevonden; 't laatst b.v. bij Ferwerd. 
Zeer menigvuldig zijn de vondsten in Drente. Daar werd in eenzelfde jaar gevonden: In de Wolfsbergen bij Emmen eene komvormige
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urn van roodbruine aarde, waarin weer een urn zal van donkerbruine aarde met omgebogen rand, verder twee steenen hamers, een 
bronzen mes en eenige beenderen. 
Achter de Emmerdennen vond men eene komvormige bruine urn met beenderen. Te Wachtum in de gemeente Dalen werd op ongeveer een 
halven meter diep in den grond een bronzen beitel met oog gevonden. In het Gravenveld bij Weerdinge, gemeente Emmen, vond men 
een beitel van grijzen vuursteen en bij de vroegere Roswinkeler Schans in het ijzererts (oer) een steenen hamer, donkergrauw 
en ruw bewerkt ter lengte van ruim 1 decimeter. In het veen te Klijndijk bij Odoorn, een stuk van een steenen hamer. In het 
Schipmeer onder Norg een ijzeren bijl; te Oud-Orvelte in het Stobbenveen twee metalen schotels en een oude kruik (een 
"baardmanskruik") en in het veen te Zuidwolde bij Hoogeveen een slijpsteen, terwijl men op drie plaatsen houten wegen of 
veenbruggen ontdekte, zooals vroeger hij Valthermond, waarover we boven spraken. In de "Nieuwe Drentsche Volksalmanak" is daar
een en ander van te vinden. De bruggen werden ontdekt: 
lo. Te Buinerveen/Ruinerveen?, gemeente Borger, op een half uur afstand van 't station Ruinen 
2o. In de gemeente Emmen langs den weg van Nieuw-Dordrecht naar Klazinaveen-Noord.
3o. In de gemeente Emmen, ook te Klazinaveen-Noord, bij Sluis 2 aan het Scholtenskanaal en dicht bij den Dedemvaartschen tram 
van Coevorden naar Ter Apel.
Die bruggen zijn meestal gemaakt van dennenhout, dat rust op berken onderliggers en moeten dagteekenen uit den tijd der 
Romeinen. Ik zou nog kunnen vertellen van de opgravingen bij de z.g. Hunenschans aan het Uddelermeer op de Veluwe, waar prof. 
Holwerda van Leiden druk werkte, van verschillende buitenlandsche plaatsen — waaronder Hallstadt in Boven-Oostenrijk de 
voornaamste is — waar oudheden werden gevonden, van "stille getuigen" als de Hunebedden en de Paalwoningen (Zwitserland), van 
vondsten van jachtgereedschappen en oud vischtuig, kammen, ringen, weefsels en uitgeholde boomstammen, die voor schepen 
dienden, maar dat bewaar ik maar weer voor later. 
? W.    ?. d. V.

20 januari 1917  Het lot der Limburgsche monumenten.
Ene opmerking in het "Bulletin" van dr. E. J. H(aslinghuis) geldt het lot der Limburgsche monumenten. Hij heeft daarover 
gelezen in het dagblad "Het Zuiden", 't welk eenige artikeltjes bevatten, die, hoewel in badineerenden toon gesteld, toch een 
weinig hoopvollen blik gunden op de toekomst der monumenten van Limburg, voor zoover deze althans verplaatsbaar, d.i. aan den 
antiquair verkoopbaar zijn. De schrijver dezer artikeltjes toont zich, volgens dr. H., goed op de hoogte van wat er op dit 
gebied omgegaan is en omgaat, en het beeld dat hij van den "demon meridianus" en zijn verslindenden rondgang teekent, berust 
blijkbaar op een goede kennis van feiten en personen:
"Zoo vernemen we achtereenvolgens van het oude doopvont uit Roggel, niet lang geleden naar Amsterdam verkocht; van den koperen arend uit 
Venraai, sinds een jaar in het Keizer Frederik Museum te Berlijn; van den St. Maarten-te-paard van het doopvont te Weert, eenige jaren 
geleden vervangen door een nieuw beeld; van den aan Van Eyck toegeschreven Christus uit de St. Servaaskerk, via Londen naar het museum te 
Berlijn verhuisd; van het marmeren hoofdaltaar dierzelfde kerk, in 1882 voor 600 gulden aangekocht en voor 3000 verkocht aan het South-
Kensington-museum; van de vier sublieme Romaansche reliekschrijnen, thans pronkstukken in het musée du Cinquantenaire te Brussel; van het 
oude ivoren zegel van St. Servaas, dat na een langdurig verblijf te Parijs, nu weer gelukkig in Maastricht terug is; van een zilveren 
piedestal met gedreven voorstellingen uit het leven van Maastricht's beschermheilige, tegenwoordig in het museum te Hamburg; van talrijke 
kerkgewaden, aan Duitsche en Amerikaansche liefhebbers overgedaan, enz. En steeds door tusschenkomst en op instigatie van weinig 
gewetensvolle opkoopers.
"Bij het lezen van zulk een lijstje roept men uit: hoe lang toch nog, vòòr een wet dit gesjacher komt verhinderen?"

12 mei 1917  Daemon meridianus en Co. als koopers van kerkelijke oudheden in Limburg.
(Onder bovenstaanden titel zullen wij van tijd tot tijd artikelen in feuilleton-vorm publiceeren, waarin onder den schuilnaam 
Daemon Meridianus, een deskundige, wiens eigenaardige kennissen en satyrische schrijfwijze zijn pennenaam wel spoedig 
doorzichtig zouden maken, indien een zinspeling het niet reeds deed, een veldtocht opent tegen het met de beste bedoelingen, 
maar betreurenswaardige verkwanselen van kerkelijke oudheden. Red.).
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Mag ik mij nu even aan de lezers van "De Tijd" voorstellen, gelijk ik mij vroeger aan die van het Zuiden heb voorgesteld als 
een nieuwen Mephisto, een klein duiveltje van het Zuiden, wonend ongeveer tusschen Puth en Schinnen, daemon meridianus. In de 
psalmen Davids wordt van mij gesproken, als deze profeet zijn vreugde betuigt, dat hij van den overval en "den duivel van 't 
Zuiden" bevrijd is. Ik loop overal rond, onder allerlei gedaanten, nu als commisvoyageur, dan als koopman in antiquiteiten, 
soms ben ik ook wel in compagnie als beeldstormer opgetreden. Maar in 't Zuiden ben ik thuis, vooral ook daar ik tusschen Puth
en Schinnen woon. Ik doe echter niet in de politiek of sociale kwesties, alleen ga ik rond om te kijken of er wat schuins 
gebeurt op vandalisme in 't bijzonder ga ik uit, vooral wanneer ik er geld mee kan verdienen.
Mijne aanraking met de pers was de volgende. Door de Putstraat te Sittard gaande, over de Markt tot dichtbij de groote kerk, 
hoorde ik me daar op eens kloppen en hameren en dacht al aan een overval van een vijandelijk leger, aan de kathedraal van 
Rheims, maar 't was zoo erg niet, want ik vernam van een werkman, dat men eenvoudig in den dikken muur van het dwarspand der 
kerk ten Oosten aan weerszijden een groot gat aan 't breken was, waar zich van binnen een zoogenaamd blind venster, dat alleen
maar geprofileerd was, bevond, daar een paar heel mooie gekleurde ramen te plaatsen, waardoor dat gedeelte der kerk een 
veranda-achtig licht-effect zou bekomen, tegen het plan des bouwheers, die het anders had bedoeld. Als duiveltje heb ik 
natuurlijk altijd pleizier, als ik iets zie verknoeien. Ik schreef daarover al in een zuidelijke krant, op mijn manier, en 
mijn goede naburen, die van Sittard, vonden dat niet onaardig en vroegen mij om ook 't een en ander uit mijn carrière als 
sjacheraar in de kerkelijke zaken en als beeldstormer te vertellen, waaraan ik voldeed door eenige artikelen, die nu 
vermeerderd en gedeeltelijk omgewerkt in dit blad verschijnen. Ik bediende mij daartoe van de pen van den Rijksarchivaris in 
Limburg Flament, door suggestie te dien einde bewerkt, wat in onzen tijd wel niet heel vreemd zal klinken, daar men door deze 
werking veel verklaart wat anders onverklaarbaar zou zijn. Mijn subject had zich te voren zijn heele leven lang onbevlekt van 
spot, ironie en sarcasme gehouden. En oneerbiedig schrijven over kerkbesturen, dat deed hij nooit; integendeel, zou ik haast 
zeggen of liever uit vrijen wil nooit, gelijk men later zal zien. Men valle hem daarom niet lastig, om mijnentwille, die van 
huls uit een spotter ben en zoo er iets in deze artikelen mocht gevonden worden wat des gesuggesteerden schrijvers is, vergeve
men hem dit genadiglijk. 
Ik zal beginnen met iets te vertellen van mijn handel in kerkelijke oudheden. 
Ik ben geen gewone antiquaire, ik ben en blijf een zuidelijk duivelke, ook als ik oudheden opkoop. Altijd toch kan men den 
duivel kennen aan zijn staart. Ik ga namelijk vooral op koop uit bij kerkbesturen en dan krijg ik van alles. Ik zal u mijn 
zakken en kisten eens uitpakken, ziet eens: oude koperen kerkluchters, kanten bij de vleet (zie "Publications de Limbourg", 
VII, 499), albasten platen met beeldhouwwerk (1), wijwater-emmers (maar als ik die koop, kijk ik goed toe of er soms ook nog 
wijwater in is, want daaraan heb ik eens mijn staart leelijk verbrand), verder ziet u koperen adelaars (2), houten snijwerk, 
schilderijen, heele altaren, netjes uit elkander genomen, choorgestoelte, kerkgewaden in alle kleur en soort — kijk eens wat 
mooie zijde — ja stukken van Romaansche doopvonten, "met de vier koppen". 
Vergunt mij, slechts voorbeeldsgewijze om u te toonen, dat ik niet met spek schiet, eenige mededeelingen uit onze oude 
kasboeken. Als ik later de vraag behandel, waar onze firma dat alles geplaatst heeft, vertel ik meer. Opdat u niet aan mijn 
eerlijkheid zoudt twijfelen, verwijs ik overal naar de geschriften, waarin mijn feiten zijn vereeuwigd. 
Te Oirsbeek hadden we in 1880 een mooi snapje aan een geëmailleerde pixis (vaasje), uit de 13e eeuw waarschijnlijk, koopprijs 
f24.50. Och, daar heeft pastoor Habets, die uit Oirsbeek afkomstig was, zijn leven lang over gefoeterd ("Publications" dl. 17,
p. 363). 
Voor een kazuifel en 2 dalmatieken van granaatroode zij met gouden borduursels, ornamenten en figuren uit de 16e eeuw te 
Papenhoven moesten we in 1875 f5OO geven (Publ. dl. 17. p. 362). 
Kort voor 1870 kocht ik te Hunsel, niet al te duur, een heele kapel, dat is kazuifel, koorkap en 2 dalmatieken; het was 
afkomstig uit mijn hooggeschatte St. Servaaskerk, waarover later veel meer, en te Leveroy (gem. Weert) kocht ik een dito. 
(Publ. dl. 17, p. 4). 
Een meer bescheiden aanwinst op het gebied van kerkelijke paramenten was een kelkbedekking (velum) van verguld zilverdraad uit
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de 16e eeuw,- maar een mooi stukje, ik verzeker het u; 't was in de omstreken van Valkenburg, dat een kerkbestuur in 1880 ons 
dat verkocht.
Over heele altaren later meer bij het behandelen der vraag, waar onze firma dat alles laat; voorloopig zij meegedeeld, dat 
Margraten en Neeritter, omstreeks 1870 ons elk een heel, heel mooie altaartafel met gesneden beeldjes leverden. 
("Publications" dl. 7. p. 499). 
Voor de variatie vermeld ik nog iets, dat we niet alle dagen aantreffen: een van tin gedreven offerschaal, maar fijn werk, 
mooi, heel mooi, hoor, en uit de 16e eeuw, begin renaissance. Die post staat op 1870 geboekt. 
Alles bij elkaar om een heel museum te vullen, ja. ja "Hadt je me maar!" zegt de koopman. En om dat heele zoodje bij elkaar te
krijgen leg ik het slim aan. Ik kom bijv. binnen bij het kerkbestuur, mijn staart zedig in het "boksenbeumke" (zoo noemen ze 
dat in Z.-Limburg) verborgen, de bokspootjes in de groote kaplaarzen onzichtbaar, de horentjes onder het lange haar 
weggedoken, groet heel deftig en deemoedig, gelijk mijn ambtgenoot Mephisto, als hij in de gedaante van een reizend student 
bij dokter Faust zijn opwachting maakt. Ik presenteer mij dan als lid der firma Daemon Meridianus, Vandalen en Co., zoo'n 
lange firma staat gekleed! En dan pak ik die heeren altijd in hun zwak. Zijn het erg vrome lui, dan spreek ik heel zalvend van
den luister van het kerkgebouw, haal er Psalmen bij aan en doe heel bijbelsch, en ik kan preeken als een pastoor, en dan zeg 
ik ten slotte, dat ik hun geld, mooi contant geld geef voor die oude prullen, waarvoor zij splinternieuwe zaken kunnen koopen 
in de fabrieken van kerkelijke kunst: mooie marmeren preekstoelen zelfs. Wat doet u met dat oud roest? 
Zoo noem ik de oude kandelaren in koper, Romaansch, Gothiek of renaissance om 't even. Wat hebt gij aan die oude wormstekelige
planken? Zoo betitel ik dé gebeeldhouwde paneelen. Waarvoor zouden die oude lappen vol met gaten nog kunnen dienen? Zoo 
qualificeer ik de oude zijden kerkgewaden. Koopt u een mooi stel, of laat u er een borduren bij de Zusters te Sint Joris. Zijn
die kerkbestuurders erg "charitabel", dan spreek ik hun zoo toe: Gij kunt u zoo gemakkelijk, zonder uw fondsen aan te spreken,
een nieuw ziekenhuis bouwen, of, 't woord moet er uit, een patronaat, of een armenschool of een stal voor de Christelijke 
geitenvereeniging (thans met den romantisch-idyllischen naam van "de werkmanskoe" overgedoopt) enz. enz. En al staan al die 
oude kerkelijke oudheden netjes en haarfijn beschreven, dat helpt geen zier, evenmin als bij dat stuk oude doopvont te Roggel 
bij de kerk, dat ik lekker opkocht en te Amsterdam verpast heb; ga maar kijken te Amsterdam op het Rokin, als 't er nog ligt. 
En ik bedien mij, zoo noodig, met een wonderbaar gemak van mijn spotvogeltalent, evenals mijn hooggeachte ambtgenoot Mephisto 
(ik houd zooveel van die opera Faust, want daar komt zooveel van ons, duivelkens, in) en ik weet uit ondervinding wat de 
Franschman zegt: "le ridicule tue".
Ik noemde bijv. dien mooien koperen arend, die als lezenaar diende te Venlo, "dien leelijken koperen raaf" (ik spreek af en 
toe ook plat) en dat zaakje lukte me. En als dan 't kerkbestuur soms nog houdt van 't een of ander oud prul, welnu, ik ben 
niet hond op (zeggen ze in Limburg), dan presenteer ik op mijn kosten een dito nieuw te laten maken, zóó getrouw, dat men 't 
onderscheid met het oud er niet aan ziet, evenmin als aan den nieuwen St. Martinus te paard van de doopvont te Weert, eenige 
jaren geleden voor het oude beeld in de plaats gegeven plus de noodige dubbeltjes. Ook al een praestatie van onze firma! En te
Venlo hernieuwde ik dat wonder met de raaf of adelaar, op wien het woord der Schrift van toepassing werd: zijn jeugd is 
vernieuwd als die eens, adelaars. 
Enfin, ik blijf me altijd gelijk en dan heb een "joeks" (zoo zeggen ze in Venlo), en "slinger" (3), als de duivel in 
Schinderhannes, voor eenige jaren op de kermis te Puth vertoond. Dan grinnik ik en speel met mijn staart van plelzier.

Ich hub iene steert 
Met iene kwast 
En met die steert 
Kan ich mè vegen 
d'Antiquiteiten 
los en vast! (4) 

Zoo zit ik dikwijls op den Kollenberg, niet ver van Sittard. bij de St. Rosa-kapel waar voorheen de Bokkenrijders mij een 
keersje kwamen ontsteken. En daar is niemand die mij bij de horens pakt. Mijn domein strekt zich ongestraft uit van Puth tot 
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Schinnen? Neen, maar van Eijsden tot Gennep, van Mesch tot Epen. Daar kan ik koopen en verkoopen, verkwanselen en verpassen 
naar den lust van mijn hart en den aard van Daemon Meridianus. 

(1) Zooals er bijv. waren te Sittard in de Sacresti. (Zie "Maasgouw" 1904 p. 67) 
(2) Zooals die fameuse van Venlo in 1915 verkocht. 
(3) Zeggen ze te Maastricht. 
(4) In het oorspronkelijk blijspel, dat nog dikwijls te Roermond wordt opgevoerd, heet het: "En die steert zit mich vast".

7 juni 1919  Muntenvondst. 
Op het landgoed van mr. Balfour te Whittingehome [=Whittingehame] werd een interessante verzameling oude zilveren voorwerpen 
opgegraven, die met elkaar drie emmers tot den boord vulden. 't Zijn fragmenten van Romeinsch werk, zeer gehavend, maar 
waarvan stijl en teekening nog duidelijk te herkennen valt. Ze zijn, uit den natijd der Romeinen en Christelijk van Opvatting,
waarschijnlijk afkomstig van een overzeesch klooster. De afbeeldingen die er op te zien zijn stellen voor: de geboorte van 
Venus, Pan, Adam en Eva, de Aanbidding der Wijzen en andere, deels Christelijke, deels heidensche tafereelen. Een der nog 
leesbare inschriften schijnt te wijzen op Prüm in West-Duitschland. Nooit is in Brittannië zulk een vondst gedaan en zelden op
het vasteland, — zegt de inzender in de "Times", van wien het bericht afkomstig is. 

30 november 1920  Zeldzame vondst. [=meteoorsteen] 
Men meldt uit Arcen: Bij den heer Kamps, nabij de Duitsche grens werd ongeveer drie weken geleden een zéér zeldzame 
Meteorsteen gevonden, van ongeveer 1.5 pond. De steen is volgens oordeel van sommigen zeer zeldzaam door het voorkomen van een
reusachtige hoeveelheid van kristalveldspaat, de andere zelfstandigheid lijkt porfier. De vinder deelt mede, dat de steen bij 
het oprapen nog zeer warm was. De steen schijnt gedurende zijn val geen licht gegeven te hebben want hij vertoond geen 
zoogenaamde brandkorst.

1 februari 1921  Heling- van effecten en kostbaarheden. — 
De Arnhemsche rechtbank heeft Vrijdag — de Tel. meldt — de zaak behandeld tegen den 57-jarigen taxateur J. H. Peperkamp uit 
Nijmegen, die in 1917, 1918 en 1919 in Nederland eene gewoonte maakte van het opzettelijk koopen, inruilen, in pand nemen en 
verbergen van door misdrijf verkregen voorwerpen. Hij had te Nijmegen en elders een groot aantal effecten en geldswaardige 
papieren gekocht, ingeruild of gedeeltelijk als geschenk, aangenomen en. uit winstbejag verborgen. P. nam de door misdrijf 
verkregen effecten van den Belg, H. Wijnen, in ontvangst, beleende ze op eigen naam bij een, bankier, behield een deel van de 
aldus ontvangen gelden zelf en verzilverde bovendien ten eigen bate eenige coupons. 
Hetzelfde had zich te Amsterdam en te Rotterdam afgespeeld: in laatstgenoemde stad kocht bekl. Antwerpsche loten en ook 
flacons en miniauren ter waarde van duizenden van iemand, die zich Van Dijseldank noemde, wetende, dat alles van misdrijf 
afkomstig was. 
Peperkamp bekende; eerst had hij tegenover Wijnen bezwaar gemaakt tegen, dergelijke transacties, was daarna gezwicht en 
ontving 10% commissieloon, later echter behield hij de geheele opbrengst. 
De president wees er op, dat bekl. die bemiddeld was en in de stad zijner inwoning vertrouwen genoot, gebleken is te zijn 
vrijwel "de grootste snees van Nederland," zooals dat in de dierenwereld wordt genoemd. Jarenlang fungeerde hij als handlanger
van dieven en inbrekers.
De verkochte effecten waren, zooals uit het getuigenverhoor kwam vast te staan, gestolen tijdens den inbraak, die in 1917 te 
Ilpendam was gepleegd, van de bekende inbraak bij de Amsterdamsche uitgeversfirma P. N. van Kampen en van eenige diefstallen 
te Rotterdam.
De miniaturen en flacons waren afkomstig uit kasteel Nijenrode, waar in het laatst van 1917 een monteur, die daar de centrale 
verwarming aanlegde, de kostbaarheden had gestolen, waaronder zich o.m. bevond het zilveren kruis met edelsteenen, door 
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Admiraal Tromp van Karel II ontvangen, een voorwerp van historische beteekenis. Door bemiddeling van Peperkamp en andere 
tusschenpersonen zijn de antiquiteiten ten slotte terechtgekomen bij de firma Frederik Muller, die gesommeerd werd, ze tegen 
den door haar betaalden prijs terug te leveren aan den oorspronkelijken eigenaar, de kasteelbewoner, Michiel Onnes van 
Nyenrode is toen door de firma Muller een zeer hoog bedrag genoemd, wat zij dan ook heeft ontvangen. Een jaar later, toen aan 
het licht kwam, dat de firma een gefantaseerd en veel te hoog bedrag had opgeven, heeft zij het door den kasteelheer teveel 
betaalde gerestitueerd.
De substituut-officier van Justitie Mr. Visscher noemde Peperkamp de grootste heler die ons land de laatste jaren heeft 
gekend; bij eene huiszoeking trof men effecten aan, afkomstig van zes diefstallen. En ook had beklaagde de hand in tal van 
smokkelzaken, waarin, hij achter de schermen werkte, maar zelf buiten schot bleef. De gemakkelijkheid, waarmede men te 
Nijmegen gestolen goederen bij Peperkamp kon afleveren, heeft tal jongelui op den slechten weg gebracht. Dit alles stempelt 
hem tot een gevaarlijk misdadiger, al zijn verzachtende omstandigheden aan te voeren. Spreker requireerde slotte vijf jaren 
gevangenisstraf. 
Mr. van Ditzhuizen, de verdediger, legde er den nadruk op, dat Peperkamp slachtoffer der normale omstandigheden is geweest. 
Het willekeurig optreden van N. O. T.- en andere ambtenaren bracht hem nogal eenige schade toe en zoo verviel hij in 
onverschilligheid, welke hem tot de strafbare feiten dreef, waarvan echter schurken als van Dijsseldonck en Wijnen zijn te 
beschouwen als de intellectueele daders, die door hun handelwijze bekl. tot heling aanspoorden. De schade, die P. door zijn 
optreden heeft veroorzaakt, wil hij zooveel mogelijk vergoeden; ook in dit verband riep pleiter de clementie der rechtbank in.
Uitspraak 8 Februari.

19 juli 1921  De droogte en laag water. 
Men schrijft ons uit Noord-Limburg d.d. 17 Juli: De droogte wordt een ramp in het anders zoo waterrijk Noord-Limburg. De 
vochtigste, diepste trekslooten liggen droog, de boomen welke aan den zonnekant van de wegen staan, verliezen hun 
bladerenkroon voor den tijd. Men hoort de klacht over de droogte zoowel bij boeren ais bij burgers. De Maas zakte bij den dag 
en gaf alleen gisteren een tikje uitkomst, toen de grillige rivier plotseling 15 c.M. bleek gewassen te zijn. Maar de stand is
nog zoo laag, dat alle scheepsverkeer tot de onmogelijkheden is gaan behooren. Zaterdag lagen er op de Maas tusschen Cuijk en 
Gennep maar eventjes drie volgeladen stoombooten vastgevaren. De booten moesten met veel moeite en kosten met behulp van 
schuitjes worden gelicht. De goederen werden verder vervoerd per tram, per trein, zelfs per vrachtwagen. Een der op deze wijze
ontlaste booten bleek zoo vast geraakt te zijn, dat ze nog niet los kon komen en er Zondag nog zat droog en wel tegen den 
Maasoever. De Maas is zóó laag, dat de kribben welke de stroombedding moeten regelen geheel open en bloot leggen. 
Tegenover Cuijk is zelfs een groote massa heipalen en een verzameling ruines van zandsteenen aan den dag gekomen. Deze 
overblijfselen van ouden bouw liggen in de Maas vlak tegenover den ouden kerktoren en moeten volgens Cuijksche archieven de 
overblijfselen zijn van den burcht van graaf Jan van Cuijk, een der groote baanderheeren uit de vroege middeleeuwen. 
Deze vondst moge merkwaardig zijn; zij is te duur gekocht met deze droogte, welke de doorwaadbare Maas tot een goede beek 
maakte en de Maas bij Gennep tot een ruime treksloot. Bij en voorbij den ouden molen is de Niers bijna, dicht gegroeid wegens 
gebrek aan stroomend water. De op de Maas en Niers uitstroomende beeken staan bijna leeg. De grachten om kasteel Bleyenbeek 
bij Afferden (L.) en van het kasteel Well (L.) welks grachten door duikers water kunnen krijgen uit beide beken staan 
inderdaad bijna droog. De beek van Afferden en de beek van Ottersum zijn als straatgoten, waardoor een nietig stroompje gaat. 
Alleen de bekende Plasmolen bij Middelaar houdt haar rijken watervoorraad ten gerieve der vele gasten. En met den lagen 
waterstand en met de droogte lijdt het landschap. De weiden zijn als vergeelde perkamentvlakken, de rogge en de haver zijn wel
is waar vroeg gemaaid en binnengehaald maar bleken te vroeg te zijn gerijpt. De korrel is meestal niet volwassen, het stroo 
niet uitgegroeid. En het groen? Het staat te dorren op velden en tuinen, het aardappelloof sterft af voor er aardappelen van 
eenige beteekenis aangekomen zijn. De kool, de boonen de salade staan stil in groei of slinken weg van de droogte. Sommige 
fruitboomen verliezen niet slechts hun vruchten maar dreigen van droogte te vergaan. 
Langs de Noord-Limburgsche wegen van Nijmegen naar Venlo vertoonen de sterkste en beste beuken verdorde kronen, de bladeren 
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vallen af als bij vervroegden herfst. 
En 't zou weinig verwonderen, wanneer menige stevige beuk, eik of linde het komende seizoen alle levenskracht blijkt verloren 
te hebben als gevolg der dreigende droogte. Zoo bereiken ons van alle kanten klachten en spreekt men van een ramp wanneer de 
regen niet gauw komt. Zeker het heeft de laatste dagen even gedruppeld in Noord-Limburg, maar dat was precies als water op 
gloeiende steenen. 
Alles verlangt naar regen: mensch, dier, plant en bloem. Alles versmacht. Spiedend ziet men avond op avond naar den betrokken 
hemel alsof daar massa's uit zou vallen. Maar het gevraagde windkoeltje maakt de menschen telkens bang en stelt hen teleur in 
hun verwachtingen van een natten nacht. 
Regen is thans goud waard. Maar hij komt niet. De menschen verlangen er zoo naar en bidden er hier veel voor, om een 
landbouwramp van de hoofden te wenden. 

30 juli 1921  Over Limburgsche Volkskunde XI. 
[...] Wanneer wij weten, dat op tal van punten steenen voorwerpen zijn gevonden in onze gewesten, o.m. wiggen en beitels van 
steen in onze gewesten, o.m. te Baarlo, Echt, Herkenbosch, Horst, Hunsel, Maasniel, Melick; Heythuizen, en steenen ringen en 
speerpunten te Weert en Boshoven, alsmede bijlen, hamers, zagen in de omstreken Roermond—Weert—Helden, en dat de steenperiode 
dateert van meer dan 2000 jaar vóór Christus, dan zal 't voor den lezer niet lastig zijn te begrijpen, dat in onze gewesten 
reeds plm. 3000 j. vóór Christus menschen aanwezig waren. 
Laten wij ten slotte over de volkeren, die na dezen eersten tijd ons gewest bewoonden nog prof. Schrijnen aan 't woord, waar 
hij zegt: "Over begrip en omvang van den term "Kelten" verkeert men in het onzekere. Of wil met name den volksstam die kort na
1000 v. Chr. van uit het Zuiden ons land binnendrong, tot de Kelten kunnen rekenen, is hoogst onzeker. Deze volksstam 
vertegenwoordigt de zoogen. "Klokkebekerkultuur", die over een groot deel van Europa is verspreid geweest. Den naam ontleent 
deze kultuur aan een eigenaardig vaatwerk, geelbruin van tint en uit de hand gevormd, terwijl het vaasprofiel klokkevormig 
gebogen en eigenaardig versierd is. 
Een ander volk, ook behoorende tot het rondhoofdige ras waren de Galliërs, die omstreeks 300 j. v. Chr. in onze Zuidelijke 
provinciën de zoogen. Hallstatt-kultuur brachten. De eigenaardige urn dezer beschavingsperiode vertoont een min of meer bollen
buik, terwijl de rand daarin zeer geleidelijk overgaat òf er scherp op staat en naar buiten buigt. De ornamentlijnen zijn 
meestal zigzagvormig. Zulke urnen vond men o.m. in Noord België in het Zuiden van Brabant en in ons Noord-Limburg. o.a. in 
Wellerlooi, Afferden en omgeving. Ook zijn vele plaatsnamen in ons gewest van Keltische herkomst, waarover wij later zullen 
spreken. Alsmede over de volksstammen, die na de Kelten onze gewesten binnendrongen. Rrmd. Ger. Kr. 

14 augustus 1921  HET DUVELKE VAN HET ZUIDEN.
Ons kwam dezer dagen den brochure in handen, die al eenige jaren oud is, doch die ons nog wel de moeite waard schijnt om er 
iets aan te ontleenen, omdat de schrijver op zoo’n geestige manier het sjacheren in en het vernielen van kerkelijke oudheden 
in Limburg aan den kaak stelt. Hij noemt zich Daemon Meridianus, het duvelke van het Zuiden, die zich echter van de pen van 
den rijksarchivaris Flament bedient.
In het eerste gedeelte stelt het Duvelke zich voor als sjacheraar in Limburgsche kerkelijke oudheden. Ik ben geen gewone 
antiquaire, zoo schrijft hij, ik ben en blijf een zuidelijk duiveltje. Altijd toch kan men den duivel kennen aan zijn staart. 
Ik ga vooral op koop uit bij kerkbesturen en vaar tot nu toe zeer goed daarmede....
Te Oirsbeek hadden we in 1881 een mooi snapje aan een geëmailleerde pixis (vaasje) uit de 13e eeuw, waarschijnlijk, voor het 
bagatel van f24.50. Daar heeft pastoor Habets, die te Oirsbeek geboren was, zijn leven lang over gefoeterd.
Voor een kasuifel en twee dalmatieken van granaatroode zijde met gouden borduursels, ornamenten en figuren, te Papenhoven, uit
de 16e eeuw, moesten we in 1875 f500 geven.
Kort voor 1870 kocht ik te Hunsel, niet al te duur, een heele kapel - dat is: kasuifel, twee dalmatieken en een koorkap -. Zij
waren afkomstig uit mijn hooggeschatte St. Servaaskerk te Maastricht, waarover zoo aanstonds meer.
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Ook te Leveroy kocht ik een dergelijke kapel.
Een meer bescheiden aanwinst op het gebied van kerkelijke paramenten was een velum (kelkbedekking) van verguld zilverdraad, 
uit de 16e eeuw, maar een mooi stukje, ik verzeker het u. Het was een kerkbestuur uit de omstreken van Valkenburg, dat ons dit
in 1880 verkocht.
Voor de afwisseling vermeld ik te Neeritter nog iets, dat we niet alle dagen aantreffen; een van tin gedreven offerschaal, 
maar mooi, heel mooi en uit de 16e eeuw. Die post staat op 1870 geboekt.
Te Margraten en Neeritter kocht ik omstreeks 1870 een heel mooie altaartafel met gesneden beelden en een dito te Breust.
Een onzer voornaamste aankoopen was echter die van twee hele altaren vol fraaie beelden te Venray, nl.: het Maria-altaar in 
1846, wegens de vele figuren “het mennekes-altaar” genoemd en die, 78 in getal, het leven der H. Maagd voorstellen. Dat 
meesterstuk van de Antwerpsche school kostte mij maar 2500 francs en ik kocht het voor mijn collega Malfait, een Brusselschen 
antiquair, die het voor 12.000 francs in 1863 aan het kerkbestuur van Tongeren verpatste, nadat de Russische prins Petrus 
Soltikoff het een tijd lang bezeten had, die het Malfait terugverkocht.
Het 2e altaar was dat van den H. Petrus, ook vol mooie beelden, die het leven van dezen voorstellen, nu een der mooiste 
stukken van het musée du cinquantenaire te Brussel, dat, op gezag van Moonen in Lotz kunsttopographie, wordt geprezen.
Ik heb eens een stout stuk uitgehaald, dat moet ik u eens vertellen:
Te Roermond zelf, den zetel der kerkelijke kunst, heb ik eens een schilderij te koop gesteld, uit de aloude vorstelijke 
stiftskerk van Thorn, met de deftige portretten van drie oude stiftdames uit de familie van Rennenberg, in kleederdrachten der
16e eeuw. Dat vond spoedig een kooper, en kwam, gelukkig, zeggen de oudheidsliefhebbers, in handen van jonkheer V. de Stuers 
en door zijn vriendelijke tusschenkomst in ‘t museum te Maastricht. Gaat maar “loeren” als je het niet gelooft.
Nu komt mijn beste klant, met wien ik altijd zoo prettig zaken deed, nl. het zooeven vermelde kerkbestuur onzer aloude 
bisschopszetel van St. Servaas te Maastricht.
Een der eerste groote acquisitiën was de prachtige Christus aan van Eyck toegeschreven en in St. Servaaskerk eeuwenlang 
vereerd als van St. Lucas, den patroon der schilders in hoogst eigen persoon, afkomstig. Nu, van van Eyck is toch al mooi 
genoeg!
Ik kocht dit stuk van een oud-kanonik van St. Servaas.
We kregen dat schilderij te pakken voor een ton lekkeren ouden Rijnwijn, waar die kanonik veel van schijnt gehouden te hebben.
Zijn naam heb ik niet meer kunnen vinden in de oude boeken van de firma. Wij verkochten het aan den Engelschen bankier Solly 
voor een bom duiten, en nu maakt het, sinds 1821, een sieraad uit van ‘t museum te Berlijn.
Veel later, in 1882, kocht de firma voor slechts 600 armzalige guldentjes het heele prachtige marmeren hoofdaltaar van St. 
Servaas, afkomstig uit de abdij van St. Remy, en verkocht het aan de kerk van het oratorium te South Kensington voor .... 6000
francs. Een klein winstje, een zoet winstje!
De vier prachtige Romaansche reliekschrijnen, die bij de Noodkist van St. Servaas hoorden, kochten wij in 1846 voor een 
kleinigheid, 10.000 francs, en die verhuisden voor meer dan 100.000 francs naar het museum van prins Soltikoff, werden na 
diens dood, 1861, door de Belgische regeering aangekocht en maken thans het sieraad van het cinquantenairemuseum te Brussel 
uit.
Het oude ivoren zegel van de schatkamer van St. Servaas uit de 12e eeuw, dien heilige voorstellende, verhuisde vóór 1846, door
tusschenkomst van onze firma, naar de verzameling van den lateren generaal Meyers, werd in 1877 verkocht in Maison Drouot te 
Parijs, en is nu terug naar Maastricht, waar ‘t goed bewaard wordt.
Dat is dan een uitzondering. Als het nog lang geduurd had, hadden wij de heele voormaligen Rijkskerk van St. Servaas 
leeggepompt.
Voor de verandering plaatsten wij nog in het museum te Hamburg het prachtig gedreven zilveren voetstuk, met voorstellingen uit
het leven van den patroon van Maastricht, en de directeur vond het zoo mooi, dat hij er ‘n boekje over uitgaf met 
afbeeldingen.
Ik houd toch zooveel van Duitschland, daar koopen ze zoo graag van ons, “wir bezahlen bar” zeggen ze altijd, en niet alleen 
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spek en gummi, maar ook antiek van allerlei slag. Die koperen “raaf”, waarover ik sprak, is toch ook al in een “sjoen keuike” 
in ‘t museum te Berlijn.
Maar ‘t was, helaas, niet altijd “couleur de rose”; die voornoemd eantiquiteiten-wellustigen bedierven mij de soep wel eens en
naar aanleiding van den verkoop der vier zooeven vermelde reliekschrijnen barstte de storm los, de conservator bij ‘s Rijks 
museum te Leiden, L. J. F. Janssen, baron Michiels van Verduijnen, raadsheer in het prov. Gerechtshof te Maastricht, notaris 
Ch. Guillon te Roermond, ja drie ministers, die van Binnenlandsche Zaken, de tijdelijke minister voor de zaken van R.-C. 
eerdienst, Lightenvelt en zijn opvolger minister Mutsaerts kwamen allen in beweging. “Pour en revenir à nos monuments de 
Maestricht”, zoo schreef baron Michiels aan Guillon, “il se commet ici tous les jours des actes de Vandales, cependant Mr. v. 
B. (de pastoor van St. Servaas) remporte le prix sur tous! Avec un conseil de fabrique imbécile et sans énergie, il trafique 
du mobilier de l’église à volonté, ainsi le tableau ornant le maître-autel au petit séminaire de St. Trond a été enlévé de St.
Servais et vendu à cet établissement, plusieurs autres tableaux sont allés ailleurs.”
En dan komt het verhaal, hoe die goede man, mijn beste klant, die vier reliekschrijnen verkocht voor 10.000 francs. Die arme 
pastoor! Maar ik had die duiten te pakken. Ik vergat nog te vertellen, dat ik en passant met die reliekschrijnen nog twee 
mooie koperen kandelaars heb gekocht.
Al deze zaken nu zijn heel net geplaatst door onze kunstlievende firma. Maar met ander kerkelijk antiek gaat het soms anders. 
Oude koorkappen en kasuifels worden dikwijls verkocht om antieke stoelen te bekleeden of om nieuwe stoelen antiek te maken.
Een oud tabernakeltje uit de parochiekerk te Venlo dient thans als likeurkeldertje.
Een paar mooie koperen luchters, die vroeger in een voormalige stiftkerk in Z. Limburg voor de Kruisweg-statiën waren 
geplaatst, misschien wel voor de statie waar Pilatus zijn handen in onschuld wascht (juist als het kerkbestuur dat ze verpatst
heeft) prijkten later heel “chic” tusschen kruikjes Bols, Hulskamp en andere “oude klare” voor een “kiekout” (vitrine) te 
Maastricht. Waar? dat is een handelsgeheim; de lui zouden anders niets meer van ons koopen.
Kortom, als ik al wat aan kerkelijke oudheden door onze firma gekocht en verkocht is, bijeen had, het ware genoeg om een heel 
museum te vullen.
En om dit allemaal zoo in de wacht te sleepen, leg ik het heel politiek aan. Ik kom bv. binnen bij het kerkbestuur, mijn 
staart zedig verborgen, de bokspootjes in de groote kaplaarzen onzichtbaar, de horentjes onder het lange haar weggedoken, 
groet heel deftig en deemoedig, gelijk mijn ambtgenoot Mephisto, als hij in de gedaante van een reizend student bij doctor 
Faust zijn opwachting maakt. Ik presenteer mij dan als lid der firma Daemon Meridianus Vandalen en Co., zoo’n lange firma 
staat gekleed! En dan pak ik die heeren altijd in hun zwak. Zijn het erg vrome lui, dan spreek ik heel zalvend van den luister
van Gods huis, haal er Psalmen bij aan en doe heel bijbelsch, en ik kan preeken als een pastoor, en dan zeg ik ten slotte, dat
ik hun geld, mooi contant geld geef voor die oude prullen, waarvoor zij splinternieuwe zaken kunnen koopen in de fabrieken van
kerkelijke kunst: mooie marmeren preekstoelen zelfs 1). Wat doet u met dat oud roest? Zoo noem ik die oude kandelaren in 
koper, Romaansch, Gothiek of renaissance om ‘t even. Wat hebt gij aan die oude wormstekige planken? Zoo betitel ik de 
gebeeldhouwde paneelen. Waarvoor zouden die oude lappen vol motgaten nog kunnen dienen? Zoo qualificeer ik de oude zijden 
kerkgewaden. Koopt u een mooi stel, of laat er u een borduren bij de zusters te Sint Joris. Zijn die kerkbestuurders erg 
“charitabel”. dan spreek ik hun zoo toe: Gij kunt u zoo gemakkelijk, zonder uw fondsen aan te spreken, een nieuw ziekenhuis 
bouwen, of, ‘t woord moet er uit, een patronaat, of een armenschool of een stal voor de Christelijke geitenvereeniging (thans 
met den romantisch-idyllischen naam van “de werkmanskoe” overgedoopt) enz. enz.
En al staan al die kerkelijke oudheden netjes en haarfijn beschreven, dat helpt geen zier, evenmin als bij dat stuk oude 
doopvont te Roggel bij de kerk, dat ik lekker gekocht en te Amsterdam verpatst heb; ga maar kijken op het Rokin, als ‘t er nog
ligt! En ik bedien mij, zoo noodig, met een wonderbaar gemak van mijn spotvogeltalent, evenals mijn hooggeachte ambtgenoot 
Mephisto (ik houd zooveel van die opera Faust, want daar komt zooveel van ons, duivelkens, in) en ik weet uit ondervinding wat
de Franschman zegt: “le ridicule tue”.
Ik noemde bv. dien mooie koperen arend; die als lezenaar diende te Venlo, “dien leelijken koperen raof” (ik spreek af en toe 
ook plat) en dat zaakje lukte me. En als dan ‘t kerkbestuur soms nog houdt van ‘t een of ander oud spul, welnu, ik ben er niet
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hond op (zeggen ze in Limburg), dan presenteer ik op mijn kosten een dito nieuw te laten maken, zóó getrouw, dat men ‘t 
onderscheid met het oude er niet aan ziet, evenmin als aan den nieuwen St. Martinus te paard van de doopvont te Weert, eenige 
jaren geleden voor het oude beeld in de plaats gegeven plus de noodige dubbeltjes. Ook al een zaakje van onze firma!
En ook te Venlo hernieuwde ik dat wonder met de raaf of den adelaar op wien het woord der Schrift van toepassing werd: Zijn 
jeugd is vernieuwd als die eens adelaars.
Enfin, ik blijf me altijd gelijk en dan heb ik een “joeks” (zoo zeggen ze in Venlo). en “slinger” 2), als de duivel in 
Schinderhannes, voor eenige jaren op de kermis te Puth vertoond. Dan grinnik ik en speel met mijn staart van pleizier....
En daar is niemand die mij, daemon, bij de horens durft te pakken. Mijn domein strekt zich uit van Puth tot Schinnen, neen, 
maar van Eysden tot Gennep, van Mesch tot Epen (Vaals). Daar kan ik koopen en verkoopen, verkwanselen en verpatsen, naar den 
lust van mijn hart, naar den aard van Daemon Meridianus.

In het tweede gedeelte der brochure stelt Daemon Meridianus zich voor als beeldstormer in Limburg.
Hoort maar een klein staaltje van mijn vernielend genie, zegt hij. Ik begin dan, beminde lezers, een heele litanie van 
oudheden met het refrein: kapot, stukgeslagen, vernield, weggesmeten, tot antwoord.
Het is alles geschied vóór het jaar 1880.
In Guttecoven, niet ver van mijn lief Sittard, de doopvont stukgeslagen en de stukken als plaveisel gestopt voor ‘t huis van 
den koster, waar ze nog in 1868 te zien waren. Het was nog wel zoo’n “sjoene” met draken en dieren, omringd met bladornament, 
in Romaanschen stijl.
Den gedenksteen der kerkwijding van een oudere kerk aldaar, smeet ik ook bij den koster op zolder; daar lag hij nog in 1868.
Te Itteren de doopvont als water-vergaarbak onder een goot der pastorie getrapt. Ik zag die daar nog in gemeld jaar 1868.
De doopvont van Nederweert ontsnapte tot mijn spijt en verhuisde naar de kerk van Ohe-en-Laak.
Te Munstergeleen de oude doopvont kapot en een stuk op den openbare weg als steen des aanstoots neergeploft.
De gothieke doopvont van Meijel plantte ik als tuinversiering bij een particulier te Roermond.
Die van Montfoort werd voor de variatie door mij geplaatst, ook als versiering, in de “basse cour” (zoo noemt Pastoor Habets 
het) van de pastorie aldaar.
Die van Amstenrade kegelde ik van haar voetstuk als drinkbak voor het redeloos vee in de hoeve van het kasteel. Gaat maar 
kijken!
Hoeveel grafsteenen met zestien adellijke kwartieren in wapenschilden ik uit de kerken buiten het portaal sleepte om ze door 
de klompen der kerkgangers te laten afslijten, is eenvoudig niet te benaderen, bv. te Kessel, Maasbree, Helden en te Roermond,
waar ik nog wel den arduinen zerksteen van bisschop Sanguessa uit de kathedraal slingerde. Gaat maar eens zien of die daar nog
ligt. Ik wed van neen.
En te Venray rukte ik den grafsteen van den bouwer der kerk, pastoor Gisbertus de Foramine, een groot invloedrijk man in zijn 
tijd, door Pius II genoemd in de aflaatsbul voor die kerk, zijn kamerling, secretaris, huisgenoot en bestendig dischgenoot, 
kanonik van Lübeck en aalmoezenier der Apostolische Kamer, van het hoogchoor, waar zijn grafplaats is, naar de ruimte onder 
den klokketoren en haalde de koperen platen met de zinnebeelden der vier Evangelisten en ‘s mans wapen daar uit.
Het mooie sacramentshuisje of theoteca, in diezelfde kerk van Venray, een kunststuk van meester Merten, die het ontwierp, en 
uitgevoerd door mr. Kerstgen van Ryngeboerch en mr. Willem die byldschneyder van Wesel, hamerde ik gansch uiteen. Een brok van
het voetstuk kwam terecht voor de kapel van Oostrum onder Venray, en de kunstig gesmede ijzeren deur ook al onder den toren 
van Venray, een waar knekelhuis der kunst.
Te Venlo vierde ik, kort voor of na 1880, ‘n waren heksensabbath en hield een gothieke uitsmijting van al wat renaissance was.
Het was ter gelegenheid der gothieke restauratie. Die heel groep van ‘t laatste Avondmaal met al die twaalf apostelen in hout 
gesneden door Schissler, wierp ik als brandhout op een turfzolder van ‘t gasthuis.
Zie hier nog maar een kleine bloemlezing van de werkzaamheden van Daemon Meridianus als beeldstormer in Limburg.
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1) Zooals te Thorn en Maastricht in St. Servaas, waar zij als echt hybridische fraaiigheden te kijk staan.

1 juli 1922  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.
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, voorzichtig genoeg. Het hout is immers Uw eigendom. — (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.

24 februari 1923  Muntenvondst 
Te Atrecht (Arras) zijn goudstukken opgegraven uit den tijd van Constantijn den Groote. Op een der munten is het binnentrekken
van Keizer Constantius Chlorus, den vader van Constantijn den Grooten, in Londen afgebeeld. De munt geeft de stad Londen weer,
zooals zij toen klaarblijkelijk was met haar torens, wallen en poorten. Voorts ziet men den keizer te paard voor de stad; aan 
zijn rechterhand een knielende vrouw, die de onderwerping der stad personifieert, aan den linkerkant het vaartuig, dat 
Constantijn over het Kanaal heeft gebracht. Deze munt, welke het stempel van Trier, destijds de hoofdstad van Gallië, draagt, 
is een aanwinst die nog in geen enkele Fransche verzameling voorkomt. 

23 juni 1923  Egyptische talisman te Kessel 
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.

24 april 1924  Romeinsche munten. 
BUER, 23 April. — Bij het graafwerk bij het huis Berg alhier, heeft men deze week een aantal Romeinsche koperen munten 
gevonden. Op de voorzijde vond men het opschrift Constantinus P. V. Aug. en aan de keerzijde: een beeltenis van don zonnegod 
met het bijschrift: Soli Invicto Comiti en het muntteeken der keizerlijke residentie Trier. Ze zijn afkomstig van het jaar 324
na Christus toen keizer Constantinus de Eerste of de Groote het Christendom als staatsgodsdienst verklaarde.
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27 november 1924  ROMEINSCHE VONDSTEN IN LONDEN. 
(Van onzen correspondent). Bij graafwerk op Russell Square te Londen hebben werklieden een interessante vondst gedaan. Zij 
hebben daar circa driehonderd Romeinsche bronzen munten opgegraven, vermoedelijk uit den tijd van Constantijn. De munten die 
in een metalen doos geborgen waren vertoonen alle Romeinsche koppen, sommige met een lauwerkrans, andere met helmen. De 
opschriften zijn voor het meerendeel onleesbaar, maar het woord Constantinus is op vele er van gemakkelijk te ontcijferen.

1 januari 1925  NEDERLAND’S VROEGSTE GESCHIEDENIS
DOOR DR. J. H HOLWERDA [1925]

[p. 99] Gelijk we reeds zeiden, vinden we ook ten Z. onzer groote rivieren de urnenvelden in dichte menigte verbreid. Hier 
zijn het vooral de grafvelden van de Hamert bij Venlo, van Riethoven en Valkenswaard en, in den jongsten tijd, dat van Goirle,
waar een systematisch onderzoek ons den aanleg nader leerde kennen (51). Ook hier waren over de even in den grond ingegraven 
urnen heuveltjes, meestal van opeengestapelde heideplaggen, opgeworpen, van zeer verschillende grootte. Rondom die heuvels was
ook hier steeds een greppel gegraven, doch deze scheen meestal niet gediend te hebben om eenige omheining erin te plaatsen; 
integendeel waren die greppels gewoon open gebleven, zoodat zij zich met een zwart gekleurde aarde, door latere humificeering 
ontstaan, hadden gevuld en zich, nadat de bovengrond was weggenomen, als donkere kringen in het gele zand afteekenden, 
waarbinnen dan het bovengedeelte der urnen uitstak. Op onze Afb. 36 ziet men de doorsnede van zulk een urnenheuveltje met de 
urn erin, op Afb. 37 een gedeelte van het urnenveld van Riethoven, op deze wijze geprepareerd; een reeks van donkere kringen 
duidt daar precies de plaatsen aan, waar een heuveltje aanwezig is geweest. Het spreekt vanzelf, dat op deze wijze ook 
urnenheuveltjes, die door lateren aanwas der heide geheel aan het oog onttrokken waren, terug gevonden worden. Die greppeltjes
nu, welke ons zóó nog de juiste plaats der bijzettingen aanwijzen, zijn niet zelden in staat, ons zelfs ook in te lichten 
omtrent de vraag, welke heuvel eerst en welke later is aangelegd. Vaak toch blijkt zeer duidelijk, dat het ééne greppeltje 
door het andere heengegraven  is, dat dus de heuvel, waartoe dit laatste behoort, reeds bestond, toen de andere werd aangelegd
en dus ontegenzeggelijk ouder is. In het grafveld van de Hamert was het verder mogelijk, door het verwijderen van de 
humuslaag, nog eenige oude wegen te voorschijn te brengen, welke eenmaal de begraafplaats hebben doorsneden' en uit de plaats,
welke de urnenheuveltjes ten opzichte van die wegen innamen, conclusies te trekken omtrent hun relatieven ouderdom. Uit dien 
relatieven ouderdom der heuveltjes mag men natuurlijk tot dien van hun inhoud, d. w. z. van de daarin begraven urnen, 
besluiten en zoo krijgen we hier dus een, zij het nog zeer gebrekkig, middel aan de hand, om tot een relatieve chronologie te 
komen.
Naast die, op deze wijze opgeworpen urnenheuveltjes, komen ook in deze urnenvelden, hoewel lang niet zoo talrijk als in het 
N., langwerpige bedden voor, meestal door een iets dieper gegraven greppel omgeven. In deze zuidelijke urnenvelden maken deze 
bedden echter den indruk van vreemdelingen te zijn, die niet zoozeer in het complex thuis behooren, zoodat de vraag opkomt, of
we hier misschien met een verschijnsel van noordelijken invloed in deze, overigens bepaald zuidelijke kultuurmilieu's te doen 
zouden hebben. Te aannemelijker wordt deze veronderstelling, als we ook in deze zuidelijke grafvelden zoo nu en dan de ons 
bekende urnentypen uit het N. zien optreden, te midden van de massa van geheel andere urnen, welke speciaal in deze zuidelijke
streken thuis behooren en een enkele maal zelfs kunnen constateeren, dat deze hier uit zulk een langwerpig bed voor den dag 
zijn gekomen Dit is waarschijnlijk het geval met de oudste groep urnen uit het grafveld van Valkenswaard. Buitengewoon 
belangrijk was vooral een ontdekking in het grafveld van Goirle (51), waar blijkbaar een oudere, langwerpige aanleg zulk een 
typische, protosaksische urn bevatte, terwijl over dien aanleg heen een gewone, ronde heuvel was opgeworpen in een latere 
periode, welke een urn van het voor N.-Brabant gewone type bedekte. We mogen dus in alle geval concludeeren, dat een, zij het 
zeer zwak, volkselement, uit het N. O. van ons land afkomstig, ook in ons Noord-Brabant aanwezig is, mogelijk wel als oudere 
bevolkingslaag. Overigens is afkomst en aard van verreweg de groote massa onzer zuidelijke urnen niet twijfelachtig: het zijn 
zuivere typen der Hallstattkultuur (51) gelijk we die in ons vorige hoofdstuk leerden kennen. Bij de beschouwing daarvan 
moeten we hier nog eenige oogenblikken stilstaan. Merkwaardigerwijs laten zich alle typen, welke we boven in de 
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Hallstattkultuur van meer zuidelijk Europa konden onderscheiden, in onze urnenvelden terugvinden (Afb. 38). Zelfs de 
eigenaardige, in het Zuiden zeer talrijke, groep met plastische versiering is, zij het, voor zoover ons bekend, slechts door 
een heel enkel exemplaar, vertegenwoordigd. Zoo nu en dan zien we verder ook de karakteristieke metaalvormen optreden, die men
in het Z. gaarne tot een 2e periode rekent. Hetzelfde geldt van de prachtige, beschilderde urnen, die in het Z. een zoo rijke 
kultuurontwikkeling representeeren; slechts één exemplaar, uit Posterholt, is ons in ons talrijke urnenmateriaal bekend. 
Daarentegen is de typische Kerbschnitt-versiering, die in het Z. van Midden-Europa uit een oudere, inheemsche ornamentiek op 
deze Hallstattceramiek schijnt te zijn overgegaan, in tal van urnenvelden in ons Brabant en Limburg vrij talrijk te vinden, 
het zijn steeds ook goed gevormde, nog niet verloopen urntypen, waarop zij optreedt. Geheele urnenvelden staan in het teeken 
van den vorm, dien Schumacher het Gündlinger type genoemd heeft: zuivere, bolle vormen met uitstaanden rand overheerschen daar
volkomen. Ook het Koberstadttype is niet zelden te vinden; deze vrij slanke urnen met afzonderlijk gevormden schouder en 
smallen, uitstaanden rand, komen zoo nu en dan naast de anderen voor. In alle grafvelden worden die karakteristieke vormen 
echter verreweg in de schaduw gesteld door de gedegenereerde Hallstatturnen met verflauwde vormen en weinig sprekend profiel, 
die zeer zeker als het product van een verwordingsproces zijn te beschouwen.
Zoo is dus deze typische urnenkultuur, welke we reeds boven aan de Gallische stammen van ons W. Europa konden toeschrijven, de
heerschende in onze zuidelijke provincies. 
Uit deze verscheidenheid van verschijnselen is het duidelijk, dat zich uit dat kultuurland in het Zuiden, waar we die 
verschillende typen geboren zagen worden, stammen van Gallische afkomst ook in onze zuidelijke provincies moeten hebben 
neergezet, dat ze hier in een langdurige isolatie hun kuituur zagen verworden en dus een lang leven moeten hebben gehad. Op 
dit laatste wijst ook de kolossale massa van dergelijke urnen, in deze streken gevonden, terwijl tenslotte, gelijk we reeds in
ons vorige hoofdstuk opmerkten, enkele gevallen van Romeinsch import in deze urnen gevonden of het samengaan ervan met 
Romeinsche kultuuroverblijfselen, zooals in het boven reeds genoemde grafveld van Cuyk, hierop de proef op de som leveren. 
Niet onmogelijk zou het zelfs zijn, dat zich tenslotte ook bij ons, uit de verspreiding der verschillende vormen dezer 
Hallstatturnen, nog eenige nadere, ethnologische conclusies lieten trekken*. Een bepaald verschil is er b.v. op te merken 
tusschen de grafvelden in het, straks te noemen land der Acht Zaligheden in het Z. O. van Brabant en dat van de Hamert. Vinden
we .in de eersten speciaal die z.g. oudere vormen met kantig profiel of met Kerbschnittornament als oudste typen, in het 
grafveld van de Hamert, waarvan we den inhoud vrijwel in zijn geheel kennen, ontbreken deze geheel, doch treedt uitsluitend 
het bolle Gündlinger type op, vaak door een eigenaardig, diep deksel gedekt, als grondtype naast de meer verflauwde vormen. 
Zouden we hier niet aaneen verschil in afkomst mogen denken? Een zeker antwoord durven we op deze vraag voorloopig nog niet te
geven. We kunnen hier niet verder gaan dan tot het constateeren van dit verschil. Immers we ontveinzen ons niet, dat niet ver 
van de Hamert, in de Lakey b.v., juist weer wel de "Kerbschnitturnen" vrij talrijk zijn en dat de urnenvelden van Weert ons 
weer alle vormen door elkaar te zien geven. Toch moeten wij het oog op deze mogelijkheid gevestigd houden. In het Westen van 
Brabant (52) schijnen geheel andere verschijnselen in de urnenvelden op te treden.

[p. 107] En die dateering wordt bevestigd door een aantal vroeg-Romeinsche mantelspelden, in onze boven genoemde grafvelden in
Brabant en op de Veluwe in deze urnen gevonden. Enkele grafvelden, speciaal in het meer noordelijk deel van N.-Brabant, 
schijnen wel bijna geheel door bezitters van deze nieuwe cultuur te zijn aangelegd. Een zeer belangrijke opgraving onder Uden 
(53) leerde ons een urnenveld kennen, waar dit zeker het geval is geweest. Meestal iets hoogere, ronde heuvels waren hier, 
allen eveneens door duidelijk afgeteekende greppels omgeven (Afb. 41); merkwaardigerwijs waren ook hier die kringen meestal op
één punt onderbroken, zoodat dus zeker deze greppels als de standplaats van een lichte omheining te beschouwen zijn, 
waarbinnen een smalle ingang toegang gaf. Onder de brandurnen, in deze heuvels gevonden, is de bedoelde cylindervorm verre 
overwegend; de enkele maal, dat een Hallstattvorm aanwezig was, was deze vergezeld van een ander stukje aardewerk, een kelkje 
b.v., dat, evenals de cylinder-vormige urnen zelf, een uitgesproken la Tène-type vertoonde. Daarbij werden verschillende 
bijgaven gevonden, enkele stukjes Romeinsche ceramiek uit een vroeg-Romeinsche periode, nog vóór het begin onzer, jaartelling 
en fibulae te beginnen met eenige exemplaren uit dienzelfden tijd tot vormen, ongeveer een eeuw later. Een zeer preciese 
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dateering van dit grafveld en zijn urnen was dus hier mogelijk.
Nog een andere vondst verdient in dit opzicht bijzondere vermelding, n.1. die van een aantal graven bij Beesel (53), in de 
buurt van Roermond, waar, naast dergelijke cylindervormige urnen, ook nog eenige andere stukken aardewerk en brons gevonden 
zijn, die een uitgesproken la Tène-karakter dragen; de nauwe samenhang tusschen deze en een aantal dateerbare, Romeinsche 
stukken, ter zelfder plaatse, bewijst, dat dit alles uit denzelfden tijd, ja nog uit de 3e eeuw na Chr., stammen moet. 
In onze zuidelijke streken vinden we deze cylinderurnen in de nauwste verbinding met de oudere Hallstattbeschaving, ja, menige
urnvorm draagt de kenmerken eener vermenging van beide typen. Ook is de vondst van den éénen urnvorm in den anderen bekend.

[p. 115]  De uitgestrekte moerassen van de Peel hebben deze stammen, op de hier genoemde zandgronden langs de Maas, 
afgescheiden van anderen, welke we meer westelijk in Brabant vinden. Eenigszins geïsoleerd ligt daar het uitgestrekte 
urnenveld van Deurne, hetwelk, voor zoover we weten, slechts Hallstatturnen van het latere, verflauwde type heeft opgeleverd. 
Verder westelijk zijn nog enkele dezer urnen bekend uit Nunen en Veghel, terwijl tenslotte ten W. aan de Dommel de meest 
westelijke verschijnselen van dezen aard worden aangetroffen. Bij de Wielsche hoeve werd daar een belangrijk urnenveld van 
dezen stam gevonden, terwijl een tweede bij Orthen wordt vermeld.
Van het grafveld onder Uden was reeds boven sprake.
Het belangrijkste centrum der Gallische Hallstattkultuur heeft echter wel gelegen geheel in het Z. van N.-Brabant, vlak ten W.
van de Dommel, het land der z.g. Acht Zaligheden. Hier vinden we reeds in Heeze zulke urnen vermeld; ook bij Valkenswaard werd
een urnenveld, althans voor een gedeelte, systematisch ontgraven. Inzonderheid echter ten W. van den hoofdtak van deze rivier 
komen deze grafvelden in groote dichtheid voor. Uitgestrekte urnenvelden, die een grooten schat van urnen, van al de 
bovengenoemde, verschillende typen hebben opgeleverd, lagen er ten W. van Luyksgestel en in den omtrek van Bergeik bij de Paal
en de Berkt, verder ook bij Waalwijk onder Riethoven, bij welke plaats zelf het belangrijke urnenveld werd ontgraven, reeds 
boven uitvoerig door ons besproken. Andere, dergelijke grafvelden bevinden zich bij Steensel en Knegsel, waar o.a. ook een 
aantal urnen met mooie "Kerbschnitt" ornamentiek zijn gevonden; ook uit Oerle zijn zulke urnen bekend. Een noordelijken 
uitlooper vinden we in een grafveld in de Bestsche heide, hetwelk echter vooral ook exemplaren van het cylindervormige 
Germaansche type heeft opgeleverd. Enkele urnen, waarschijnlijk wel van de Hallstattkultuur, worden nog vermeld uit Hapert, de
buurt Egypte en Hulsel.
Zoo zien we dus, hoe een dichte bevolking, in het bezit vooral dezer oude Hallstattbeschaving, groote gebieden van het, door 
moerassen omsloten, oostelijk deel van Brabant en van Limburg moet hebben bezet.

[p. 203] Behalve de takken van den Rijn is ook de tweede, groote rivier in ons land, de Maas, zij het in mindere mate, de 
geleider geweest der Romeinsche nederzettingen in ons vaderland.
Ten Z. W. van Nijmegen, waarschijnlijk aan den Maasarm, waarvan het verloop nog in het Wijchensche veen en verder naar het W. 
toe te herkennen schijnt, heeft een belangrijke nederzetting gelegen, van welke de juiste plaats nog moeilijk valt aan te 
wijzen. Wel hooren we uit vroegeren tijd van de vondst van talrijke overblijfselen in de gemeente Wijchen en bewijst de 
aanwezigheid van veel Romeinsch puin bij de hoeve Bullenkamp, dat een belangrijke aanleg daar niet ver af kan zijn, doch 
overigens verkeeren we nog in het duister. In de terreinen ten Z. W. van den weg naar Grave, vlak bij het klooster te Wijchen,
worden verder tal van voorwerpen gevonden, in de oude stuifduinen, welke zich daar, naar het schijnt op de plaats van een 
Romeinsch grafveld, hebben gevormd. Ook hier uit den omtrek, uit Bergharen en Over-Asselt, zijn nog verschillende Romeinsche 
voorwerpen bekend.
In een andere richting vergunt de vondst van Romeinsche voorwerpen ons ook, o.a. in de Hatertsche heide en in de buurt van 
Groesbeek, de aanwezigheid van eenige Romeinsche nederzetting te constateeren. Veel belangrijker moet echter de omgeving van 
Mook zijn geweest. Hier hebben blijkbaar op de heuvels bij den Plasmolen, o.a. den Kloosterberg en den Jansberg, Romeinsche 
bouwwerken gelegen, gelijk het puin, nog ter plaatse aanwezig, beneven een aantal daar gevonden voorwerpen, getuigen. Ook bij 
den Plasmolen zelf is zulk puin in menigte gevonden. Romeinsche graven, waarschijnlijk met deze nederzetting in verband te 
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brengen, zijn beneden aan de Maas, zoowel in het z.g. Broekland, als daar, waar de spoorbrug thans de rivier overspant, 
gevonden. Vele voorwerpen, van deze vindplaatsen bekend, noemen ons weer in hoofdzaak de 2e eeuw na Chr. als den tijd van 
deze, zeker niet onbelangrijke, vestiging. Van nog grooter beteekenis was ongetwijfeld Cuyck, aan de overzijde der rivier. 
Hier heeft men reeds voor jaren, evenwijdig met de Maas, een gedeelte van een Romeinschen weg blootgelegd en aan dien weg, 
westelijk langs den tegenwoordigen straatweg, strekte zich een uitgebreid Romeinsch grafveld uit, waaruit in groote massa 
voorwerpen, speciaal aardewerk, zijn bewaard. Dit Romeinsche aardewerk dateert uit den tijd, een eind na het midden van de ie 
eeuw en verder uit de geheele 2e eeuw tot zeker een heel eind in de 3e. In de vroege graven komen ook inheemsche urnen van 
het, ons bekende, Hallstatttype voor. Al zijn we hier dus vrijwel uitsluitend op die grafvondsten aangewezen, toch kunnen we 
zeker zeggen, dat hier een zeer belangrijke nederzetting moet hebben gelegen. Ook in lateren tijd heeft hier waarschijnlijk 
nog een Romeinsche nederzetting bestaan; althans in het bed van de Maas, achter de oude kerk, vindt men bij laag water, naast 
een aantal late scherven enz., tal van muntjes van 4e eeuwsche keizers. Op het kerkhof zelf zou verder Romeinsch bouwpuin zijn
gevonden. Westelijk van de Maas heeft dan klaarblijkelijk de Romeinsche weg naar het Z. doorgeloopen; min of meer betrouwbare 
berichten signaleeren hem op een aantal plaatsen, terwijl op verschillende punten langs den W. Maasoever vondsten bekend zijn,
die, hoewel, voor zoover we weten, op zichzelf niet zeer belangrijk, toch doen vermoeden, dat daar eenmaal, in het bijzonder 
ook weer omstreeks de 2e eeuw na Chr., Romeinen gevestigd zijn geweest. We kennen zulke vondsten (26) uit Oeffelt, Boxmeer en 
Vierlingsbeek, van den Wiegen berg bij Maashees en het kerkhof van Geijsteren, bij Broekhuizervorst, Lottum en Maasbree. Onder
B1erik zijn op verschillende plaatsen belangrijke Romeinsche voorwerpen gevonden, die mogelijk op een nederzetting van meer 
beteekenis daar in de buurt wijzen, van Baarlo, Kessel en Neer zijn eveneens enkele zulke zaken bekend. Al zullen het 
waarschijnlijk wel vestigingen van niet zoo heel veel belang geweest zijn, toch teekenen zij ons voldoende het verloop af van 
dezen Romeinschen weg naar het Zuiden. Den weg zelf hebben wij ten N. van Melenborg, onder Halen, over een vrij groote 
uitgestrektheid, in den vorm van een niet zeer breeden grintweg, onder het tegenwoordige akkerland kunnen terugvinden. Hierbij
Melenborg, op een hoogte aan de Maas, zijn reeds voor jaren heel wat Romeinsche overblijfselen gevonden. Hun beteekenis is 
echter sterk overdreven geworden tengevolge van een vergissing van een der oude, locale verzamelaars, in wiens collectie tal 
van voorwerpen het etiket "Melenborg" droegen, terwijl het later bleek, dat heel wat van die vondsten van geheel andere 
vindplaatsen, zelfs uit het buitenland, afkomstig was. Bij een onderzoek, hier door ons ingesteld, bleek dat eenige oude 
poelen in dit terrein oudtijds met Romeinsch puin zijn aangevuld, hetwelk althans ten deele afkomstig moet zijn van een 
vierkant steenen gebouwtje, een Romeinschen wachttoren, welke hier op een vrij hoog punt aan den ouden Maasoever was gebouwd. 
Het komt ons niet onwaarschijnlijk voor, dat meerdere der bovengenoemde, andere vondsten, eveneens van zulke wachttorens 
afkomstig zijn, gelijk men verwachten mag, dat ze dezen Maas weg hebben beschermd.
Verder naar het Z. toe wijzen niet onbelangrijke vondsten nog op de aanwezigheid van een Romeinsche nederzetting bij Horn. Ook
bij Beegden is een Romeinsche begraafplaats ontdekt, terwijl op den z.g. Pannenhof, tusschen deze plaats en Panheel, groote 
hoeveelheden Romeinsch puin zouden zijn weggevoerd. Ook in Heel, Wessem en Thorn zijn tenslotte dergelijke Romeinsche 
voorwerpen voor den dag gekomen (26).
Deze Romeinsche weg, dien we hier op eenige punten hebben weergevonden en waarvan we aldus het verloop meenen te zien 
afgeteekend, is zonder eenigen twijfel de weg geweest, welke ook de Peutingerkaart ons aangeeft als den grooten verbindingsweg
van Noviomagus naar Tongeren in het Zuiden. Een paar plaatsen, op die kaart genoemd, meenen we zelfs met gerustheid te kunnen 
aanwijzen. Dat Cevelum (of is het mogelijk als Ceuclum te lezen?) Cuijk wezen moet, lijkt zeker zeer waarschijnlijk en de 
gelijknamigheid van Blariacum op die kaart met Blerick is zóó merkwaardig, dat we, hoe angstvallig wij anders ook tegenover 
dergelijke i[n]dentificaties meenen te moeten zijn, toch onmogelijk aan toeval kunnen denken. Is klaarblijkelijk deze geheele 
vestiging aan de Maas eerst laat in de 1e eeuw begonnen, ook hier is, voor zoover we kunnen zien, behoudens enkele 
uitzonderingen, in de 3e eeuw alle Romeinsche kultuur verdwenen. Merkwaardig is het zeker, dat we in geen enkel geval 
aanleiding hebben aan een bepaalde militaire nederzetting te denken.
Ook de oostelijke oever van de Maas (26) heeft, zij het in mindere mate, Romeinsche nederzettingen gedragen. Enkele Romeinsche
grafvondsten onder Dikendal en Afferden schijnen hiervan te getuigen. Op de Oelesheide onder Tegelen zouden in oude 
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leemgroeven Romeinsche pannen zijn gevonden, terwijl uit Maasniel en Heistert wederom Romeinsche voorwerpen bekend zijn. De 
z.g. Drususberg bij Heilen [=Herten], waarin enkele, dergelijke zaken zouden zijn gevonden, wordt door sommigen voor een 
Romeinsche tumulus gehouden.
Belangrijker in dit opzicht is de streek ten O. van Roermond. Over het grafveld bij Beesel, waarin we de overblijfselen eener 
eigenaardige Germaansche kultuur te zamen met Romeinsche voorwerpen uit de 2e en 3e eeuw na Chr. aantroffen, was reeds vroeger
sprake. Bij Swalmen lag aan den oever van de Swalm in de 2e eeuw na Chr. klaarblijkelijk een Romeinsch dorpje, als we het zoo 
mogen noemen, waarvan we enkele onaanzienlijke, vierhoekige hutten, half in den bodem ingegraven, konden blootleggen, door een
aantal scherven van aardewerk gedetermineerd. 
Onder Schöndelen werd een klein grafveld, bij Melick de overblijfselen van een Romeinsch gebouw ontgraven, uit Odiliënberg en 
Vlodrop zijn een aantal Romeinsche voorwerpen bekend. Nog meer naar het Zuiden kennen we enkele dergelijke vondsten uit 
Montfoort en uit het Heijselaarsbroek. Op het kerkhof te Echt werd een, waarschijnlijk vrij late, Romeinsche steenen 
sarcophaag gevonden, terwijl ten O. van Pey, naar het schijnt, een Romeinsch gebouwtje zijn overblijfselen in den bodem 
achterliet.
Veel betekenen deze vondsten met elkaar zeker niet; zelfs blijft de mogelijkheid bestaan, dat we hier tenslotte meer nog met 
Romeinsch import bij een inheemsche bevolking dan met een werkelijke vestiging van Romeinen te doen hebben. En ook hier is het
vooral weer de 2e eeuw na Chr., waaruit deze vondsten stammen.

[p. 208] De zand- en moerasgronden ten Z. onzer groote rivieren, in Brabant, zijn evenmin door Romeinen bewoond geweest. 
Mogelijk heeft er echter wel iets van een weg geloopen van de Maas naar het Westen. Zóó althans zou men zich de weinige, 
Romeinsche overblijfselen in Noord-Brabant (26) het beste kunnen verklaren, de enkele fragmenten en de vondst van een aantal 
munten uit de 2e eeuw na Chr. bij Strijp, de kleine nederzetting bij Veldhoven, waar waarschijnlijk een Romeinsche wachtpost 
uit het begin van diezelfde eeuw werd ontgraven en de betrekkelijk geringe resten, onder Lieshout gevonden, bij het graven van
het nieuwe kanaal. Zulk een weg zou dan ook de Peel hebben doorkruist, waarschijnlijk over den iets hoogeren rug, welke door 
het midden van dit wijde moeras loopt. Van dezen weg afgedwaald was dan misschien ook de aanzienlijke ruiter, wiens vergulden 
helm, lederen schabrak, schoenen en mantel met een aantal kleinere voorwerpen in de Peel bij Helenaveen werden weergevonden. 
Een inscriptietje op den helm doet hem als een officier van den "numerus" der Stablesiani kennen en een aantal muntjes 
dateeren zijn ondergang in den tijd van keizer Constantinus (90).
Overigens zijn het hier in Brabant slechts de bevaarbare riviertjes, welke nog enkele voorwerpen, door Romeinsche reizigers 
verloren, hebben bewaard. Zoo althans schijnen ons de Romeinsche munten te verklaren, op verschillende plaatsen van het 
riviertje de Aa gevonden, uit hetwelk onder Michielsgestel ook eenige bronzen voorwerpen zijn opgehaald. De reeds boven 
vermelde vondst te Ruimel van de bekende geloftesteenen aan de half-Romeinsche, half-barbaarsche godheid Hercules Magusanus, 
door een Bataafsch magistraat gewijd, wijst, evenals de Sandraudiga-inscriptie uit Tichelt bij Rijsbergen, naar alle 
waarschijnlijkheid op de aanwezigheid van een inheemsch heiligdom. In alle geval is het beeld, hetwelk ons het Brabantsche 
land vertoont, zeker niet dat van een, door Romeinen bezet gewest; Romeinsch gebied is het blijkbaar nooit geworden.

10 januari 1925  Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Een prachtige en zeldzame collectie Romeinsche sieraden werd in 1895 tijdens baggerwerken uit den Rijn, te Doorwerth bij 
Oosterbeek opgehaald en kwam destijds door aankoop in het bezit van den heer P. A. Gildemeester te Egmond-aan-den-Hoef. Thans 
heeft de eigenaar genoemde collectie in bruikleen afgestaan aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Zij is nu opgesteld in
een groote vlakke wandkast in een der zaaltjes aan Grieksch-Romeinsche gebruiks- en sierkunst gewijd, waar ook de beroemde 
Romeinsche helm uit de Peel een plaats had gevonden. Wij zien hier een overweldigende massa sierplaten etc. voor ons, die 
eenmaal tot luxueuse paardetuigen moeten hebben behoord. Zij zijn van koper of brons doch aan de voorzijde met een plaatje 
zilver overtrokken. Een groot deel bestaat uit groote schijven phalerae genaamd, met fijne concentrische profileering en 
kunstvolle gegraveerde versieringsmotieven voorzien. Aan sommigen dezer schijven is door middel van een ring of ook door een 
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scharnier een massieve hanger van hetzelfde metaal gehecht die plastisch uitgevoerd een bladmotief vertoont, dat door een 
fijne smaakvolle styleering haast modern aandoet. Van deze schijven met hanger zijn groote en kleinere exemplaren voorhanden.
Verder zijn er een aantal breede "belegstukken" van een lederen gordel, waarvan de uiteinden à jour zijn bewerkt en hetzelfde 
bladmotief als de hangers vertoonen. Tal van kleinere zulke belegstukken, gespen of haken, zooals die bij paardentuig kunnen 
hebben dienst gedaan, hooren daarbij. De geheele collectie bestaat uit meer dan honderd stukken. De vraag of al deze 
voorwerpen tot de uitrusting van één paard hebben behoord, mag zeker wel ontkennend worden beantwoord. Romeinsche 
beeldhouwwerken, zooals bv. de grafsteen van Caius Romanius te Mainz, die een gewapenden ruiter voorstelt, toont ons dat 
slechts enkele phalerae, mogelijk vijf of zeven, voor één paard werden gebruikt. De collectie-Gildemeester moet dus worden 
beschouwd als zijnde afkomstig van meer paardetuigen. Overigens vertoonen zich, wat vorm of versieringsdetails betreft, kleine
verschillen, die het mogelijk zullen maken bij nadere studie werkelijk groepen samen te stellen. In dien geest is reeds bij 
deze opstelling in het museum een eerste poging gedaan.
Dergelijke phalerae met het besproken versieringsmotief worden gedateerd in het begin van de eerste eeuw en komen slechts 
sporadisch voor. Het Britsche Museum bezit een exemplaar vrijwel gelijk aan die van Doorwerth en dat afkomstig heet te zijn 
uit Xanten.
De aanwezigheid van deze verrassend rijke collectie op den bodem van den Rijn tusschen Arnhem en Wageningen kan tot allerlei 
gissingen aanleiding geven. Zijn hier ruiters omgekomen of is hier de koopwaar van een handelaar door den stroom verzwolgen? 
Dit zijn vragen die onbeantwoord moeten blijven. Een conclusie echter is mogelijk; indien hier in het begin onzer jaartelling 
Romeinsche voorwerpen verloren zijn geraakt dan moet ongetwijfeld de tegenwoordige Rijnbedding ook te dien tijde hebben 
bestaan. Minder ter zake doet het hierbij of deze rivierarm in Romeinschen tijd de naam van Rijn of Lupia voerde.
De collectie-Gildemeester is voor het museum te Leiden niet slechts om zijn archeologische doch ook om zijn artistieke waarde 
van ongemeen belang. Zij zal er ongetwijfeld toe bijdragen de belangstelling in de oudheidkundige verzameling te Leiden niet 
alleen in ons land doch ook in het buitenland te verhoogen.

6 mei 1925  Vondsten uit de Oudheid. 
Bij het uitgraven van een kelder te Belfeld (L.), werden verschillende oudheden gevonden, waaronder bijzonder de aandacht 
trekken: een grafsteen, een houw en steekwapen, en eenige urnen. Een deskundig onderzoek wordt ingesteld.

1 maart 1926  Door den heer P. Hens, burgemeester te Valkenburg, 
werd geschonken een fijn bewerkte pijlspits van vuursteen. Ze was door hem gevonden in de Peel te Venray, alleen liggend in 
het zand der heide. 

1 juli 1926  Romeins wijaltaar van Lottum 
Door bemiddeling van kapelaan Ament te Lottum schonk de veerman L. Vergeldt een fragment van een Romeinsch wijaltaar met 
beeldhouwwerk en inscriptie alsmede de stukken van een Romeinsch zwaard. Die voorwerpen waren gevonden bij het maken van een 
kelder aan het veerhuis.

1 juli 1926  van voor 1848? Reukflesje uit Heel 
Rector R. Driessen te Heel schonk een goed bewaard "balsamarium" of reukfleschje, dat aldaar gevonden was in een Romeinsch 
brandgraf.

AANWINSTEN VOOR HET MUSEUM. 
De Gallo-Germaansche urn, welke gevonden was bij de Kapel in 't Zand te Roermond en door den heer H. Rayman aan ons Museum 
werd geschonken (zie Maasg. 1827 [1927?], blz. 10), heeft in het Museum haar plaats ingenomen, na eerst hersteld te zijn 
geweest in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 
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De heer Frits Smeets te Echt, die eene nauwkeurige studie heeft gemaakt van de vindplaatsen van oud aardewerk te Echt en 
omstreken, schonk aan ons Museum eene verzameling fragmenten, hoofdzakelijk van Gallo-Germaansche vaatwerk. Die schenking 
wordt zeer op prijs gesteld, omdat zij van belang is voor de studie van de praehistorische nederzettingen in Midden-Limburg. 

BEDE OM HULP. 
Het oude kerkje te Asselt, dat in het najaar door ons Genootschap werd bezocht, wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Wij 
bevelen dan ook dringend de lezing aan van de hierbij gevoegde circulaire en hopen, dat de bede om eene kleine bijdrage niet 
onverhoord zal blijven. 
De Red. 

13 juli 1926  DE DRIEGODENSTEEN VAN KESSEL. 
Drie- en viergodensteenen en "gigantensäulen". 
De heer H. van de Weerd wijdt in het Belgische maandschrift "Limburg", na een korte schets van de geschiedenis der parochie 
Kessel (Ned. Limburg), een enkel woord aan den Driegodensteen, welken men te Kessel in 1869 onder het hoogaltaar heeft 
gevonden, een vierkante zuil, 90 c.M. hoog en 55 c.M. breed, op drie zijden dragende een afbeelding van Minerva, Juno en 
Hercules; hij wordt bewaard in het museum te Leiden. 
"Deze steen behoort tot de klasse der viergodensteenen (gewoonlijk vier beelden, een paar keeren drie, soms tot acht goden 
tellend.) L. Halkin geeft de volgende beschrijving dier viergodensteenen: 
"Heden is het bewezen dat de meeste der zoogezegde viergodensteenen slechts deelen zijn van 'n veel grooter monument, in 
werkelijkheid moet men deze beschouwen als een vierkant voetstuk, waarop achtereenvolgens zich verhieven een steen met de 
afbeelding van de goden der week, dan eene zuil met kapiteel en daar bovenop een eigenaardige groep: een god te paard en onder
de hoeven van het paard een reus met slangenvoeten. Deze reuzenzuilen (Jupitergigantensäulen) gelijk men ze gewoonlijk noemt, 
worden alleen aangetroffen in West=Duitschland, Hollandsch=Limburg, het Groothertogdom Luxemburg, België en Frankrijk, d.i. 
juist in de voornaamste streken van het oud=Keltisch gebied. Men telt ze bij honderdtallen. 
De ou[d]heidkundigen zijn niet eensgezind aangaande de beteekenis dezer reuzenzuilen; voor den een zouden het monumenten zijn,
opgericht ter eere van den Romeinschen Keizer=God en zouden zij de zegepraal der Romeinsche keizers over de barbaren 
verbeelden, voor de anderen zouden zij de uitdrukking zijn van bepaalde punten uit de Keltische of Germaansche godenleer, 
aldus volgens Hertlein zou de goddelijke ruiter die den slangenreus verplet de afbeelding zijn van den Germaanschen Jupiter 
(Wodan), meester van den hemel en overwinnaar van den God der aarde". 
De geleerden gaan evenmin akkoord over de beteekenis van het terug vinden van dit en andere afgodsbeelden onder het 
hoogaltaar, velen zien daarin de overwinning van den christen godsdienst op het heidendom. Dit is de eenvoudigste uitleg, al 
moet men aannemen dat in de meeste gevallen het altaar waarin zulke steen werd aangetroffen niet het eerste zal geweest zijn, 
dat op die plaats werd opgericht; zoo goed als alle kerken werden in den loop der eeuwen herbouwd, doch deze beteekenis kon 
men er in latere eeuwen ook nog aan hechten. Best mogelijk hebben wij hier te doen met een dier simulacra, welke volgens zijn 
levensbeschrijver door den Heiligen Lambertus werden omver geworpen tijdens zijn bekeeringstocht in het Noorden. 
Te Horn vond men twee votiefsteenen aan Mars en Mercurius gewijd in den kerkmuur, te St. Odiliënberg grondvesten van den 
Romeinschen tempel, waarbij een votiefsteen met opschrift aan de moedergodinnen, en een altaarsteen met de beeltenissen van 
Minerva en Apollo of Diana; te Reuver bij Venlo zou nog een Romeinsche tempel gestaan heb[b]en. In de omstreken van Kessel en 
Blerick bevindt men zich dus in het midden van ver ontwikkelden Romeinschen invloed. 

10 augustus 1926  [...] Uit het N. van Limburg is te vermelden de vondst 
van een aantal Romeinsche fragmenten op het terrein van de steenfabriek St. Joris te Beesel.
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1 februari 1927  De Bodem van Nederland 
door PROF. J. VAN BAREN  Het KWARTAIR DEEL II (1 februari 1927)

[p. 501]  Eenig denkbeeld van deze orografische gesteldheid verkrijgen wij, als wij nagaan, op welken ondergrond in Nederland 
het fluviatiele Kwartair rust. In West-, Midden- en Noord-Nederland rust het op marien Plioceen, in Oost-Nederland op marien 
Mioceen of marien Oligoceen, soms ook op oudere cretaceïsche vormingen. In Oostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg rust het 
op Boven-Mioceen met uitzondering van een punt, oostelijk van Helenaveen, één bij Tegelen en één bij Vlodrop alwaar de 
ondergrond uit fluviatiel Plioceen bestaat. In Zuid-Limburg vindt men oostelijk van Heerlen en in de omgeving van den 
Ubagsberg geen fluviatiel Kwartair; elders rust het hier of op continentaal of marien Plioceen, of op continentaal of marien 
Mioceen, of op marien Oligoceen, of op Senoon. Hieruit ziet men dus, hoe onrustig het reliëf in Zuid-Limburg en Oost-Nederland
geweest moet zijn in den aanvang van het Kwartair. 
Aan dit onrustige reliëf pasten de rivieren zich aan; voor Rijn en Maas lag het stroomdal in het Zuiden, hoog boven hun 
tegenwoordig niveau, op de hoogvlakten, die thans onder de namen Leisteenplateau van den Rijn en de Ardennen bekend zijn. Waar
de oorsprong dezer rivieren gezocht moet worden, is ons nog onbekend, evenzoo de oorsprong der Schelde. De bewering, dat zij 
toen reeds ontsprongen op de plaats, vanwaar zij thans komen, is nog onbewezen. 

[p. 882]  1. Rivier-venen. 
Het materiaal voor een inzicht in de samenstelling der riviervenen is afkomstig van Helenaveen, Kamperveen (nabij Kampen), 
Kampen (onderzocht door J. Früh), Oldeberkoop en Oosden, nabij Roermond, uit het tegenwoordige Maasbed. 

Helenaveen. Het geologisch onderzoek der venen in het oostelijk deel van Noord-Brabant door J. Lorié (1894), heeft ons 
aannemelijk gemaakt, dat ze ontstaan waren in oude, niet meer gebruikt wordende Maasloopen. Het voornaamste veen, dat wij hier
aantreffen is "De Peel", door Lorié "Peel van Helenaveen of "Zuidelijke Peel" geheeten. Onderzoekingen daar ter plaatse 
ingesteld met medewerking van den Directeur der Maatschappij "Helenaveen", den Heer A. Bos, leerden, dat de ondergrond bestaat
uit dalgleuven en zandruggen. De eerste zijn op den bodem bedekt met zandig leem, waarop het veen gevormd is; de dalruggen 
waren bedekt met in verschillende richtingen omgevallen boomstammen (dennen), die duidelijk brandsporen droegen en waarop men 
op tal van plaatsen hars aantrof. 
Het onderzoek der door mij in 1918 en 1920 verzamelde monsters bracht het volgende aan het licht. 

a1. Op den zandigen kleigrond lag allereerst een 20 cM. dikke laag veenslib (D.: Torfmudde), plaatselijk "gliede" geheeten en 
bestaande uit tallooze verkoolde brokstukjes van grashalmen, vruchten van Heleocharis palustris en Potamogetoti natans. 
Daarnaast kwamen in groote menigte kiezelnaalden van Spongilla lacustris voor; sporadisch daarentegen bladeren van Sphagnum 
(waarschijnlijk Sph. cuspidatum) en sporen van Polystichum, Phragmidium Rubiidaei; stuifmeelkorrels van grassen, heide-
achtigen, els, berk, hazelaar, eik, wilg, linde en den. 
Van 1000 stuifmeelkorrels van houtsoorten behoorden er 315 aan den den; 280 aan den berk; 167 aan den els; 125 aan den wilg; 
71 aan den eik; 36 aan de linde en 6 aan den hazelaar. 
a2. Een monster, genomen uit het onderste gedeelte van een profiel op een andere plaats, door de verveners hier "smeerlaag" 
geheeten, was in drogen toestand een harde, bruinzwarte, struktuurlooze massa, dikte 25 cM., hoofdzakelijk bestaande uit 
overblijfselen van het riet, benevens die van grassen. In 1 cM3. bevonden zich 126.000 stuifmeelkorrels van houtsoorten, 
waarvan op 1000 korrels 588 aan den den, 325 aan den berk, 24 aan den els, 23 aan den hazelaar, 21 aan den wilg en 19 aan den 
eik behoorden. 
b. Op de onder a1 beschreven laag lag 50 cM. zeggeveen, gemengd met bestanddeelen, ontleend aan het daaronderliggende 
veenslib. In het zwartbruine, sterk-verweerde zeggeveen werden aangetroffen: talrijke overblijfselen van Carex en Menyanthes 
trifoliata; sporadisch die van grassen, Sphagnum, Hypnum purpurascens, Eriophorum vaginatum, alsmede stuifmeelkorrels van 
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grassen, rietgrassen, heideachtigen, els, berk, hazelaar, eik, wilg, linde en den en ten slotte eenige pantsers van Oribates 
Sphagni. Van 1000 stuifmeelkorrels behoorden er aan den den 373; aan den berk 256; aan den els 164; aan den wilg 106; aan den 
eik 58; aan de linde 24 en aan den hazelaar 19. 
c. op deze laag rustte 25 cM. Scheuchzeria-veen (lokale naam: pijperd), bestaande uit de donkerbruine, zwak-verweerde 
overblijfselen van Scheuchzeria palustris (thans nog zeer zeldzaam in ons land) met sporen van Doppleriet in een sterker 
verveende tusschenlaag. Daarnaast vond men een takje van Betula alba, sporen van Sphagnum, Lycopodium en stuifmeelkorrels van 
els, berk, eik, wilg, linde, den en heideachtigen. Van 1000 stuifmeelkorrels behoorden aan den berk 418; aan den els 255; aan 
den wilg 124; aan den eik 97; aan den den 85; aan de linde 21. 
d. Hierop rustte 65 cM. veenmos-veen (Sphagnum-veen) en wel dat, hetwelk de verveners zwartveen en wij Ouder Mosveen noemen. 
Van dit oudere mosveen zijn 2 monsters onderzocht n.l. één onderaan, boven de grens met c (d1) en één bovenaan, bij de grens 
met e (d2). 
d1. Het monster uit de onderste laag was donkerbruin, fijnvezelig van structuur en sterk verweerd. Naast Sphagnum recurvum en 
Sph. acutifolium als hoofdvertegenwoordigers van het veenmos, vond men takken en wortels van Andromeda polifolia; sporen van 
Aspidium, Polypodium vulgare, Tilletia sphagni. Aan stuifmeelkorrels werden aangetroffen die van heide-achtigen (w.o. 
Empetrum nigrum), grassen, els, berk, eik, beuk, wilg, linde en den. Van 1000 stuifmeelkorrels behoorden 376 aan den berk; 293
aan den els; 120 aan den eik; 120 aan den wilg; 53 aan den den; 30 aan de linde en 7 aan den beuk. 
d2. In de hooger liggende laag van het oudere mosveen, die een sterk op den voorgrond tredende brandlaag 5) vertoonde, d.w.z. 
een laag, die door inwerking van het vuur verkoold was, behoorden van de 1000 stuifmeelkorrels er 465 aan den berk; 301 aan 
den els; 69 aan den eik; 63 aan den wilg; 51 aan den den; 24 aan den hazelaar; 18 aan de linde en 9 aan den beuk. 
d3. Aan den rand van het hoogveen trad, onmiddellijk onder een 45 cM. dikke laag Jonger-Mosveen een 10 c.M. dikke laag op, 
statigrafisch met d2 verwant en rustend op zand. Het bleek te zijn een sterk verweerde, onsamenhangende veenlaag met tal van 
verweerde overblijfselen van Molinia coerulea (locale naam: pijpestrootjes). Ook in dit veen kwam een brandlaag voor en wel 
ter dikte van 10 mM., met sterk verkoolde overblijfselen van Molinia. Ook werden met het bloote oog waarneembare zandkorrels 
aangetroffen; eveneens, doch sporadisch, overblijfselen van Eriophorum en rijkelijk die van heideachtigen. Van de 1000 
stuifmeelkorrels behoorden 417 aan den els; 208 aan den berk; 125 aan den wilg; 125 aan den den; 83 aan den eik en 42 aan den 
beuk. 
Uit de losse structuur van het veen blijkt, dat het bestaat uit door den wind verplaatst veenstof, dat door de natuur 
vastgelegd werd met Molinia coerulea; dit werd door vuur vernietigd, daarna bedekt met aeolisch veenstof, hetwelk wederom door
Molinia werd vastgelegd. 
e. De bovenste laag bestond ten slotte uit bruingele, weinig verveende overblijfselen van veenmos, ter dikte van 45 cM. Het 
was volkomen identisch met hetgeen de verveners grauwveen, de landelijke bevolking in sommige gedeelten van ons Vaderland 
witveen noemen, terwijl men het allerbovenste gedeelte den naam bolster geeft. Wij zullen deze laag Jonger-Mosveen noemen. 
Botanisch bestond het uit goed bewaard gebleven overblijfselen van Sphagnum recurvum, Sph. acutifolium en Eriophorum 
vaginatum. In een sterk verveende tusschenlaag werden onverteerde overblijfselen van Betula alba en Molinia coerulea 
aangetroffen. 

Wat de verdeeling der stuifmeelkorrels over de verschillende boomsoorten betrof, bleken van de 1000 korrels 381 aan den els; 
262 aan den berk; 143 aan den eik; 119 aan den wilg; 71 aan den beuk en 24 aan den den toe te behooren. Stellen wij nu in een 
tabel samen de verdeeling van de stuifmeelkorrels (per 1000), welke de onderzochte monsters van beneden naar boven bevatten, 
welke tabel tevens met één oogopslag doet zien, hoe de vegetatie gaandeweg, naarmate men den tegenwoordigen tijd nadert, van 
karakter verandert, dan krijgen wij het navolgende overzicht: 

Laag Den Berk Eik Beuk Els Wilg Linde Hazelaar 
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ax 315 280 71 — 167 125 36 6

a2 588 325 19 — 24 21 — 23 

b 373 256 58 — 164 106 24 19

c 85 418 97 — 255 124 21 -

d1 53 376 120 7 293 120 30 — 

d2 51 465 69 9 301 63 18 24 

d3 125 208 83 42 417 125  — -

e 24 262 143 71 381 119  —  -

[p. 891] Het profiel van Helenaveen ten slotte vergelijkende met dat van Oldeberkoop, oordeelt Weber, dat laag 4 van 
Oldeberkoop denzelfden ouderdom bezit als laag dj van Helenaveen, wijl in beide de eerste stuifmeelkorrels van den beuk 
voorkomen. Op grond daarvan meent hij, dat de beide lagen of denzelfden ouderdom hebben als, of een weinig ouder zijn dan de 
jongste laag van het Ouder-Mosveen der venen van Holstein. 
Opmerkenswaardig is, dat in het veen van Oldeberkoop de sporen van brand meer regelmatig over het geheele profiel van boven 
naar beneden waarneembaar zijn, terwijl men in het veenprofiel van Helenaveen meer afzonderlijke brandlagen aantrof. Het 
voorkomen van deze brandlagen en brandsporen in de jongere veenlagen is zeer waarschijnlijk toe te schrijven aan den invloed 
van den Mensch uit den Steentijd. 

[p. 946] Hoewel Doppleriet ook in lacustriene venen kan voorkomen, is zijn aanwezigheid daar nog niet aangetoond. De 
mededeeling van A. Borgman, dat Doppleriet uit de Peelvenen niet bekend was, heeft thans haar geldigheid verloren, terwijl 
zijn denkbeeld, dat de stof "het meest aan het oppervlak van boomstammen voorkomt", niet overeenkomstig de werkelijkheid is. 
In de hoogveen-ontginning "Helenaveen" komt Doppleriet o.a. voor in het kernhout van dennen, alsmede in de basislaag van het 
veen daar ter plaatse; in Oost-Nederland komt het ook weer het veelvuldigst voor aan de basislaag in het z.g. berken-rietveen,
d.w.z. in de berkenstammen, zoowel als in het riet. Daarnaast ziet men, doch betrekkelijk minder veelvuldig, het Doppleriet 
scheuren in het veen opvullen, die onregelmatig (hoogstens 10 cM. breed en 1 M. hoog) van boven naar beneden gaan, doch altijd
tot de onderste laag beperkt blijven. Deze scheuren zijn in horizontale richting vaak ver door de onderste laag te vervolgen.

[p. 973] III Verreweg de meeste beteekenis voor ons had de eiken-periode, gedurende welke het grootste deel onzer venen zich 
vormde. Vergelijken wij het aantal stuifmeelkorrels van den eik uit het profiel van Oldeberkoop met dat uit Helenaveen, dan is
het geringere aantal korrels in het eerste geval waarschijnlijk te verklaren uit den aard van de standplaats, derhalve als een
edafisch verschijnsel. 

[p. 977] De zoogdier-fauna na het verdwijnen van het Landijs. Dank zij het reeds vroeger genoemde werk van Rutten en het ons 
eerst hier interesseerende onderzoek van A. E. van Giffen is een begin gemaakt met de studie der postglaciale zoogdierfauna en
komt het er nu slechts op aan, dat alle materiaal, dat aan den dag komt, in handen van deskundigen wordt gesteld, die er 
belangstelling voor bezitten, om het te onderzoeken en te beschrijven. Eerst dan, maar ook niet eerder, zal onze kennis worden
vooruit gebracht en zal een toekomstig overzichtsschrijver grondiger en uitvoeriger dit onderwerp kunnen behandelen dan het nu
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in dit werk gedaan is. 
Achtereenvolgens geven wij een overzicht van wat de venen, dan wat de terpen en eindelijk wat onze duinen, stranden en 
zeekleigronden aan materiaal opgeleverd hebben, voor zoover dit althans is bekend geworden. 

A. Venen. 
Wat onze kennis betreft van de fauna, die hier na het verdwijnen van het Landijs allengs den Nederlandschen bodem bevolkte, 
weten wij slechts, dat in veengrond herhaaldelijk beenderen van zoogdieren gevonden zijn, waarbij ons natuurlijk eenige kennis
van den aard van het veen en de juiste ligging in of wellicht er onder, is ontzegd. 
&Aan de de door L. Rutten in 1909 medegedeelde gegevens is het volgende ontleend, waarbij met een f nieuwe vondsten sinds dien
gedaan, zijn aangegeven. 
7. Rund (Ten deele Bos brachyceros Rütimeyer) Peel; Domburg; Overveen f; Dedemsvaart; Hoogeveen; Smilde; Warfum.

[p. 980] Glaciaal-relicten. Ten slotte volgen hier nog enkele gegevens betreffende het voorkomen van die diersoorten, welke 
als de laatste overblijfselen beschouwd worden van de fauna, die tijdens of onmiddellijk na het verdwijnen van het Landijs in 
ons land aanwezig was. Zij worden thans aangetroffen in arctische en sub-arctische gewesten of in koele bergmeren en bergbeken
van het Zwarte Woud, de Alpen, enz. De gegevens zijn voor een zeer klein deel ontleend aan de geschriften van R. Lauterborn en
M. Weber en berusten voor het overige op schriftelijke mededeelingen van Dr. D. Mac Oillavry (Amsterdam). Die, betreffende het
voorkomen van den Goudplevier, zijn mij geworden van den Heer A. A. van Pelt Lechner (Velp) 8). 

Vogels  Charadrius apricarius (Goudplevier) L.   Overijsel; Friesland; Ameland; de Peel. (Uitsluitend eiervondsten). 

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 het 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 
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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 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 
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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. 

14 april 1929  Hellas en Rome.
Tentoonstelling in het Rijks-Museum te Amsterdam
[...] Een zeer mooi en merkwaardig stuk is de verguld zilveren Romeinsche helm, in de nabijheid van Deurne in de Peel 
gevonden. Ook zij de aandacht gevestigd op de groote belegstukken van zilver, welke op leder genaaid deel uitmaakten van een 
Romeinsch paardentuig. Deze stukken werden hiertelande uit den Rijn opgevischt.

4 mei 1929  [...] In Roermond nu had in het jaar 1874 
een hoogst belangrijke verkoop van documenten, archivalia en oude curiositeiten plaats. Het was de verkoop der curiosa 
nagelaten door wijlen Mr. C. Guillon, advocaat en tevens notaris te Roermond. Deze zeldzame collectie, die circa 10.000 
nummers bevatte, kwam onder den hamer en de verkoop, die van 30 November 1874 tot 19 Januari 1875 duurden had een afdeeling 
“Manuscrits, Archives et autres Documents historiques”, die een kleine 1000 nummers bevatte. De catalogus van dezen verkoop is
thans reeds een werkje geworden van bibliofilische waarde. […]

1 juli 1929  AANWINSTEN VOOR HET MUSEUM. 
De heer H. Wiegersma, arts te Deurne, schonk aan het Museum een steenen hamer met rond steelgat. Hij had dien in 1925 
verkregen te Venray als gevonden in de Leemskuil aldaar. Opmerkelijk is het, dat de lichtgrijze steen vrij zacht is en 
gelaagd, en dat hij veel op leisteen, gelijkt. Vermoedelijk is hij uit het grint gehaald. 

3 mei 1930  HORST.  - Oudheidkundige vondst. 
- Bij het graafwerk van het in aanbouw zijnde woonhuis van dhr. Hoex, te America, werd een steenen voorwerp gevonden in den 
vorm van een beitel of bijl. Dergelijke voorwerpen, vermoedelijk afkomstig uit het steenen tijdperk, werden hier meermalen bij
het graven in de peel aangetroffen.

1 januari 1931  AANWINSTEN VOOR HET MUSEUM. 
Onder No. 936 nog te vermelden een Gallo-Germaansche urn en een steenen bijl gevonden te Hunsel. Verkregen door tusschenkomst 
van den heer Willekens te Ell.

28 januari 1931  Helmmasker, ruiterhelm, zilveren schaal uit de Waal bij Nijmegen 
28 januari 1931  EEN SCHAT UIT DEN RIJN.
Voordracht van dr. J.H. Holwerda over het legaat Gildemeester.
Gisteravond heeft dr. J. H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, een voordracht gehouden over "Een 
schat uit den Rijn en het legaat Gildemeester".
In April 1895 werd uit den Rijn niet ver van het kasteel Doorwerth bij het baggeren van grind een zeer groot aantal Romeinsche
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voorwerpen te voorschijn gebracht van buitengewone kunstwaarde. Eerst een paar maanden later kreeg het Rijksmuseum van 
Oudheden hiervan bericht, toen deze schat reeds aan den toenmaals zeer bekenden antiquair Grandjean te Nijmegen was verkocht. 
Bij onderzoek bleek het grootste deel reeds in handen van een derden persoon te zijn overgegaan, namelijk in die van den heer 
P. A. Gildemeester te Amsterdam, die op zijn vele reizen als kunstschilder door ons land en ook door het buitenland ondernomen
in zijn groote belangstelling in al het schoons hetwelk de oudheid ons had achtergelaten in allerlei richting een verzameling 
bijeen had gebracht.
Niettegenstaande dit was hij echter dadelijk bereid zijn bezit op zeer billijke voorwaarden aan het Rijk over te doen, omdat 
hij, gelijk hij in een nog bewaarden brief schreef, deze vooral gekocht had om verspreiding naar het buitenland te voorkomen 
en deze vondst feitelijk te mooi was om in een particuliere verzameling te worden weggesloten. Toen het er, na lang beraad bij
de regeering, eindelijk toe zou komen deze zaken aan te koopen, bleek men echter zoo zuinig, dat het zelfs niet mogelijk was 
de billijke eischen van den heer Gildemeester te bevredigen en alleen, maar het restje van de vondst, hetwelk nog bij den heer
Grandjean was, werd verworven. Zoo verdween deze schitterende vondst voor den tijd van ruim dertig jaar uit onze oogen. 
Ongeveer vijf jaar geleden werd de heer Gildemeester bereid gevonden er een gedeelte van als bruikleen aan het Rijksmuseum van
Oudheden af te staan en bij zijn overlijden in Februari van verleden jaar bleek dat hij, zijn principe getrouw om dezen schat 
voor ons land te bewaren, deze Rijnvondst met alles wat hij nog meer op het gebied van oudheden bezat, aan dit Museum had 
vermaakt. Die Rijnvondst dan bestaat in de eerste plaats uit een zeer groot aantal ronde sierplaten, die aan de achterzijde 
door middel van stroppen en lussen aan lederen riemen bevestigd zijn geweest. Deze platen zelf zijn van zwaar verzilverd 
brons, waarin allerlei fijne bladornamenten zijn geciseleerd. Aan den vorm en de versiering laat zich nagaan, dat het vijf 
verschillende stellen van hangversierselen moeten zijn geweest, twee volkomen gelijk aan elkaar, een derde nauw met deze 
beiden verwant en twee andere zeer verschillende, van minder zorgvuldigen arbeid. De beteekenis van deze aan riemen bevestigde
sierplaten wordt ons geheel duidelijk, wanneer we, op een groot aantal grafsteenen van ruiters in Germanië, hun paarden zien 
afgebeeld versierd en behangen met juist zulke versierselen. We hebben hier dus met versierselen van paardetuig te doen, de 
stroppen en lussen der lederen riemen zijn echter zeker niet zwaar genoeg om aan trekpaarden te denken of zelfs ook maar te 
meenen dat de teugels zelf er mee versierd waren. Blijkbaar is de versiering hier hoofdzaak. Van vijf verschillende paarden 
hebben we hier dus de versierselen. Maar behalve deze sierplaten is er ook nog een massa vierkante verzilverde platen 
gevonden, waarvan we eveneens de afbeelding op genoemde reliëfs aantreffen, namelijk als beslag van de breede riemen ter 
weerszijde aan de zadels. Ook deze vierkante plaatjes laten zich in groepen verdeelen naar verschillende criteriën en dan 
blijkt ook hier, dat ze tot vijf verschillende stellen gehoord hebben. Drie daarvan vertoonen eenzelfde versiering als de drie
rijkste groepen van hangsieraden. Dit de inscripties op de genoemde grafsteenen waarop deze afbeeldingen voorkomen blijkt, dat
het de paarden geweest moeten zijn van de alen-ruiterrij [ruiterij], d.w.z. van de ruiterij der Romeinsche bondgenooten gelijk
ze in alae waren ingedeeld. Vreemd schijnt het dan echter, dat drie van die stellen versierselen onderling zóó gelijk zijn dat
men haast wel aan één zelfden bezitter denken moet. En deze gedachte wordt op frappante wijze bevestigd door het feit, dat op 
twee van de drie stellen een inscriptietje voorkomt met denzelfden bezittersnaam M. Muttieni.
Hoe dit nu mogelijk is, dat van deze paarden der ruiterij er drie aan denzelfden persoon behooren, wordt ons duidelijk door de
mededeeling van een Romeinsch auteur, dat de commandanten der verschillende escadrons, de decuriones der turmae, er drie 
paarden op na hielden en dat we ook werkelijk een paar graf steenen van zulke officieren kennen waarop 3 paarden in plaats van
één zijn afgebeeld. Ten slotte is er nog een zeer treffend argument aan te voeren. Onder de zeer weinige parallellen welke we 
in het buitenland voor onze vondst kunnen vinden is er één stel, in Xanthen gevonden, hetwelk zeer gelijkt op onze mooiste 
stukken en waarop het inscriptietje staat "aan Plinius den praefect". Deze "hoofdman" der ruiters kan haast geen andere 
geweest zijn ais de bekende Plinius de oude, die bij de uitbarsting van den Vesuvius in 79 na Chr. is gedood en die in zijn 
jongere jaren als "praefectus" in Germanië moet hebben gediend, gelijk zijn neef in zijn "Brieven" vermeldt.
Versierselen als deze zijn dus werkelijk het eigendom geweest van hoofdofficieren der ruiterij.
Wat nu de eigenlijke beteekenis van deze versierselen is geweest blijkt uit andere reliëfs waar ze niet slechts op zijn 
afgebeeld, doch ook door een inscriptie "phalerae" worden genoemd, d.w.z. de eergeschenken, de orden, die aan ruiters voor 
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betoonden moed worden uitgereikt.
Wat hier dus in den Rijn werd gevonden, zijn de eereversierselen geweest van drie paarden van den ruitercommandant Muttienus 
en van twee minderen, welke dieren hier dus waarschijnlijk in den Rijn zijn omgekomen. Blijkens den stijl der voorwerpen en 
vooral ook wegens de bovengenoemde geheel analoge vondst van Plinius' sieraden moet dit geschied zijn ruim omstreeks het 
midden van de 1e eeuw na Chr. Doch hoe komen dan hier die drie paarden van zulk een hoofdofficier met hun schitterende 
versierselen hier in deze rivier in het verre Germanië terecht, ver van elke Romeinsche nederzetting?
Deze vraag wordt nog gecompliceerder, als we verder opmerken, dat behalve deze versierselen ook nog een rijke schat van het 
prachtigste bronzen vaatwerk, van allerlei mooie instrumenten enz. hier uit de diepte te voorschijn kwam. Hoe is zulk een 
massa van het mooiste huisraad te combineeren met die versierselen dezer rijpaarden? Een merkwaardig antwoord krijgen we 
hierop van een voorstelling op de reliëfs van de zuil van Trajanus, waar is afgebeeld het feit hoe de buit der Daciërs naar 
den keizer wordt vervoerd in zakken op den rug gebonden van eenige rijpaarden; de buit op die reliëfs weergegeven bestaat uit 
juist zulke kannen, amphoren, pannen enz. als we hier, in werkelijkheid voor ons hebben. Klaarblijkelijk is een dergelijk 
buittransport, deze prachtig versierde paarden, dat kostbare vaatwerk enz. hier in de rivier verloren gegaan. Ook de vormen 
van dit vaatwerk, welke juist zoo in de bij de uitbarsting van den Vesuvius verwoeste plaatsen als Pompeji en Boscoreale 
worden weergevonden en daardoor dus gedateerd worden in den tijd vóór 79 na Chr. bevestigen de dateering welke we reeds boven 
voor deze gebeurtenis in onzen Rijn hebben gevonden.
Is deze voorstelling juist en hebben we hier werkelijk zulk een oorlogsbuit voor ons, dan is deze afkomstig uit een Romeinsch 
castellum en wel uit een van de ruiterij, uit een alae-castellum. Zulk een castellum moet dus door Germanen geplunderd zijn en
de buit in allerijl door de rivier gevoerd. De boven genoemde dateering ruim voor het jaar 79 maakt het meer dan 
waarschijnlijk, dat dan deze geschiedenis wel een episode uit den Batavenopstand moet zijn geweest; immers buiten deze is hier
een dergelijke plundering omstreeks dezen tijd niet denkbaar. En zoo komen we vanzelf op het bekende verhaal van Tacitus hoe 
op het laatst van den Batavenopstand Civilis en de zijnen nog eens een aanval wagen op de verschillende castella van cohorten,
alae en legioenen, hoe deze worden genomen en zelfs de praefectus alae wordt gedood; doch toen de Romeinsche veldheer Cerialis
den zijnen te hulp kwam keerde de fortuin en werden de Germanen over de rivier gedreven.
Deze schat uit den Rijn zou zeer wel toe te schrijven zijn aan deze plunderaars van dat Romeinsche alae-castellum zooals ze 
plotseling, ongetwijfeld met buit beladen, voor de Romeinen hebben moeten vluchten.
Deze schat is als 't ware de kern geweest waaromheen zich de collectie Gildemeester gevormd heeft. Met eenige woorden van 
dankbare hulde aan de nagedachtenis van den kunstzinnigen erflater werd de voordracht besloten.
Na afloop werden de toehoorders uitgenoodigd een eersten blik te slaan op de tentoonstelling van dit schitterende legaat, 
welke vanaf Woensdag 28 Januari voor het publiek zal zijn geopend. 

22 juni 1931  SCHATGRAVERS 
[...] Een dergelijke vondst deed ongeveer 30 jaar geleden burgemeester Britz uit Dockscheid bij Maxweiler in den Eifel. Bij 
het ploegen stiet hij op een groote verzameling munten, zilveren en koperen muntstukken. De munten droegen o.a. de beeltenis 
van keizer Constantijn den Groote en de H. Helena. De vondst bevindt zich thans in het provinciaal museum van Trier. De 
gevonden munten zijn waardevolle getuigenissen van het verleden van het land.

1 november 1931  Bronzen zwaard in de Blakt bij Kronenberg 

11 juni 1932  GESCHIEDENIS VAN ASSELT
[...] Toen de paters Trappisten der abdij van Achel onlangs een onderzoek begonnen naar de bezittingen, die gedurende de 
Fransche Revolutie voor hun klooster verloren gingen, in de hoop het oude altaar weer te kunnen reconstrueeren in zijn ouden 
vorm werden zij van Deurne naar Asselt verwezen. Zij vonden er het betreffend altaar niet meer, maar wel resten er van in het 
Museum, aan oude foto's erkenden zij het. De beschrijving die zij er van gaven en hadden kwam in alle details overeen met het 
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oude altaar van Asselt, het schilderij dat er toe behoord had als retabel, vonden zij terug thans ingeraamd als kostbaar stuk.
Ofschoon de paters de noodige overtuigende bewijzen overlegden en het gaarne weer in hun bezit hadden, moesten zij toch wijken
voor het Asseltsche argument, dat zijn rechten op dit stuk, als reeds lang verjaard, kon handhaven. Bij de onderhandelingen 
bleek verder, dat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat men in den Asseltschen Christus een werk van den vermaarden Titiaan
(1477—1576) heeft te zien Deze toch onderhield met de Trappisten-orde te zijner tijd vriendschappelijke betrekkingen, en Achel
kluis beweert uit rekeningen, dat het bewuste schilderij een stuk van den Italiaanschen meester geweest is. 

1 juli 1932  — 1056. Middeleeuwsch ijzeren zwaard. 
Gedeeltelijk verweerd. Gevonden bij de werkzaamheden ter normaliseering der beken te Sevenum. 

20 oktober 1932  Bronzen zwaard aan de Horsterweg te Blerick 

7 januari 1933  Urn uit den tijd van 200 jaar voor Christus.
Arbeiders, werkzaam bij den wegenaanleg in werkverschaffing onder leiding van het staatsboschbeheer te Afferden in Noord-
Limburg, hebben een nog geheel gave urn gevonden van zeldzame grootte, gevuld met beenderen. De urn is uit den tijd van circa 
200 jaar voor Christus. Men heeft haar opgezonden naar het rijksmuseum van oudheden te Leiden. 
[Andere urnen, die alle op 1 M. diepte werden aangetroffen, zijn stukgestooten.]
Ook heeft men ter plaatse een kerkhof, vermoedelijk uit den tijd van de Romeinen, ontdekt. 

21 april 1933  In de ruimten onder het dek, aan weerkanten van de geul voor den emmerketting, 
bevinden zich ruime verblijven voor machinist, molenbaas en dekpersoneel, en voor den controleur van rijkswaterstaat, die 
steeds aan boord moet zijn ter controle van de opgehaalde hoeveelheid specie.

1 juli 1933  - 1106 Gallo-Germaansche urn. 
Gevonden te Kessel en afgestaan door den heer J. van Wylick te Kessel. 
— 1107 Een aantal fragmenten en scherven van Gallo-Germaansch en Romeinsch vaatwerk gevonden te Hunsel.
— 1108 Een achttal stuks vuursteenen voorwerpen gevonden te Hunsel. Geschonken door de heeren Willekens, H. Knops en L. 
Teeuwen aldaar.
— 1119 [=1109?] Een viertal bewerkte vuursteenen gevonden te Neer. Geschenk van den heer Berens aldaar.

28 oktober 1933  Toen vóór een paar jaren op mijn herhaald verzoek Dr. Holwerda uit Leiden zijn 
assistent, den Heer Bursch, met eenige gravers naar hier zond om een gedeelte der Knippeheide te ontgraven waarin 
ondergeteekende vóór dien tijd reeds tal van urnen aan de oppervlakte had gebracht, en waar nu ook door den Heer Bursch weer 
18 urnen werden gevonden, plus een stuk zwaard bij een Germaansche cultusplek, en ik later weer meer vindplaatsen ontdekte, 
heette het, dat men op deze exploitatie zou terugkomen. 
Dit heele gebeuren werd in een verslag in de Publications jaarg. 1932 met de volgende paar woorden vermeld "Er werd daar (d.i.
Vlodrop) een merkwaardig urnenveld ontgraven, op een terrein, waarvoor verlof was verkregen (d.w.z. van den eigenaar uit 
België) door de welwillendheid der H.H. van Cruchten en Linssen te Roermond" (Van het feit, dat dit merkwaardig veld door 
ondergeteekende na veel zoeken was ontdekt, en dat het graven eerst geschiedde na mijn herhaalde correspond. met het Museum 
van Oudheden, werd met geen woord gerept.) 
Dit alles nu resumeerende, doet het wel een beetje vreemd, pijnlijk zelfs aan, achteraf te moeten vernemen, dat er eens door 
een bevoegd persoon zou gezegd zijn: "in de omgeving van Vl. valt niets te leeren". De lezer voelt hier zelf wel, hoe 
klinkklaar deze onwaarheid is. 
GERH. KR.
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1 januari 1934  DE OUDSTE BISSCHOPPEN VAN TONGEREN-MAASTRICHT.
Pas geleden verscheen het 7e deel van Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, commencé sous la direction de 
Mgr. A. Baudillart, waarin E. de Moreau 1) Belgique uitvoerig behandelt. Die kostbare Dictionnaire, een werk van den eersten 
rang, valt buiten het bereik van de meesten en daarom wil ik hier uit Moreau's verhaal van de christianiseering van België, 
bepaaldelijk van de streek onder Diocletianus Germania Inferior, later ook Civitas Tungrorum genoemd — omdat de oudste 
bisschoppen van Tongeren-Maastricht hierbij vermeld worden — eenige uittreksels geven, dus eenige mededeelingen daaromtrent 
doen uit dat recent geschrift van een zeer bevoegde. De door Moreau geraadpleegde bronnen en literatuur kunnen de 
belanghebbenden in den Dictionnaire zelf vinden.

Quand la nouvelle religion apparaît-elle dans la vallée de la Meuse? Un texte célèbre de saint Irénée parle de chrétientés 
fondées en Germanie. L'évêque de Lyon est certainement, dans le cas présent, un témoin de premier ordre. Mais même si l'on 
peut déduire de ce texte, avec Harnack, que des Eglises organisées, c'est-a-dire pourvues d'un évêque, devaient exister au 
moment où écrit ce Père de l'Eglise, vers 185, à Cologne, à Mayence, à Strasbourg (et a fortiori, à Trèves, en Belgique), rien
de semblable ne peut être affirmé pour Tongres.
Harnack considère cependant cette ville comme dotée d'un évêché avant Constantin.
"En tous cas, écrit-il, elle possède un évêque, peu après Constantin, dans la personne de Servais... et le fait que l'évêque 
de Cologne, Ma terne, apparaît aussi comme premier évêque de Tongres, peut certainement être interprété de cette manière que 
l'évêché a été fondé sous Materne."
La question de l'origine de l'évêché de Tongres devra être traitée ex professo a propos de ce mot. Une légende, qui apparaît 
formée dans une biographie remontant sans doute a la première moitié du 10e siècle, a fait de Materne un sous-diacre 
contemporain d'Euchère, évêque, et de Valère, diacre, envoyés, parait-il, par saint Pierre en Gaule et en Germanie. Materne 
aurait succédé a ces personnages sur le siège épiscopal de Trèves qu'il aurait occupé durant quarante années. Dès la seconde 
moitié du 10e siècle, la liste épiscopale de Tongres mentionne Materne comme premier évêque de cette ville.
Saint Materne, dont la légende a fait un contemporain de saint Pierre, vécut en réalité beaucoup plus tard. Les documents 
historiques nous le signalent, en 313 et 314, comme évêque de Cologne. II nous parait impossible, dans l'état actuel des 
recherches, de déterminer si le diocèse de Tongres fut créé antérieurement a saint Servais.
Saint Servais dirigea certainement le vaste diocèse correspondant a la Civitas Tungrorum et qui comprenait d'abord la Belgique
oriëntale, sauf l'extrémité du Luxembourg, et peut-être la Toxandrie, ensuite des parties du Brabant septentrional, du 
Limbourg hollandais, de la Prusse rhénane et du grand duché de Luxembourg. Peu de renseignements historiques surs nous ont été
conservés au sujet de ce premier évêque certainement authentique de l'ancienne Belgique. Contentons nous de les rappeler ici. 
Saint Athanase cite, au plus tard en 346, Sarbatios, sans aucun doute, Servais de Tongres, parmi les évêques qui adhérèrent a 
sa cause a l'occasion du concile de Sardique. L'authenticité de la liste ou figure Servais peut être admise même s'il faut 
rejeter le concile de Cologne de 346. Nous connaissons aussi par Athanase, le grand évêque d'Alexandrie, que Servais, en 
compagnie d'un autre évêque, fut envoyé en ambassade par l'usurpateur Magnence à l'empereur Constance (350 ou 351). Huit ou 
neuf ans plus tard, au concile de Rimini (359), Servais de Tongres fut, avec Phebadius d'Agen. L'un des plus tenaces 
défenseurs de l'orthodoxie nicéenne représentée par saint Athanase. Sulpice-Sévère nous raconte dans quelles circonstances et 
jusqu’à quel point ils cédèrent aux menaces du préfet Taurus. Enfin, Grégoire de Tours 2) parle a deux reprises de Servais. 
Dans l'Historia Francorum il raconte, d'après la tradition orale, qu'un évêque de Tongres, Aravatius, à identifier avec 
Servais, prévit la future invasion des Huns (sic), n'obtint pas de saint Pierre, dans un pèlerinage a Rome, que ce malheur fut
évité a son peuple et, enfin, abandonnant sa ville épiscopale, alla mourir a Maestricht. II est certain qu'il y fut enterré, 
comme Grégoire de Tours nous l'apprend dans Gloria confessorum.

Avec la fin du 4e siècle, ou au début du 5e, commence pour la Belgique une période fort sombre et qui dure plus d'un siècle. 
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Elle se termine après la conquête de la Gaule par Clovis. L'évangélisation de la Belgique dut alors être reprise et, selon la 
manière commune de voir des historiens, comme si rien n'avait été fait aux 3e et 4e siècles.
Quelle était l'importance de la population chrétienne dans la partie oriëntale de la Belgique, vers les premières années du 5e
siècle? Aucun texte littéraire ne nous permet de répondre a cette question. D'autre part, les découvertes archéologiques ne 
nous ont livré que peu de choses pour la période envisagée.
Nous sommes totalement dépourvus de renseignements sur l'histoire religieuse de la Belgique au 5e siècle. Seule la liste 
épiscopale de Tongres signale sept noms 3) entre saint Servais et Falco (avant 533). Mais Hériger, 4) qui est le premier a 
nous les donner, n'a aucun détail a ajouter à leur sujet. On peut même se demander s'ils sont tous des noms d'évêques de 
Tongres.
Pur le diocèse de Tongres, nous recommençons (après les invasions) à avoir des renseignements surs a son sujet, à partir de 
l'évêque Falco, à qui saint Remi a adressé une lettre. Ce document est antérieur a 533, année de la mort de saint Remi. Le 
successeur de Falco, Domitien, 5) est mentionné a propos des conciles de Clermont (535) et d'Orléans (549). A Monulphe, qui 
monta sur le siège épiscopal après Domitien, on attribue le transfert de la résidence de Tongres a Maestricht. Mais cette 
affirmation repose sur un texte mal interprété de Grégoire de Tours. 2) II y a tout lieu de croire que Tongres ayant été 
détruite par l'invasion vandale de 406, les successeurs de saint Servais n'y résidèrent plus.
(Le paganisme a persisté longtemps.) Les sources littéraires qui retardent jusque vers la fin du 7e ou le début du 8e siècle 
la conversion complète de la Belgique sont bien d 'accord avec les découvertes archéologiques. Ce n'est guère qu'a la fin du 
7e ou au commencement du 8e qu'apparaissent, assez timidement, dans les mobiliers funéraires, les croix pattées, les 
chaînettes terminées par de petites croix, les bagues a monogramme chrétien, les boucles de ceinturon représentant, d'une 
manière très grossière, Daniël dans la fosse aux lions. Mais il faut ajouter que, dans la majorité des plus anciennes 
nécropoles mérovingiennes, on ne rencontre pas plus de signes paiens que de signes chrétiens.
Aux 3e et 4e siècles les dieux romains, particulièrement Mercure, Mars, Apollon, Jupiter et Hercule, avaient absorbé les 
anciens dieux gaulois: Teutatès, Esus, Belenus, Taran et Ogmios. Certaines divinités masculines des Belges résistèrent mieux, 
par exemple Entarabus (Trévires). Ce furent surtout les divinités féminines celtiques dont les noms se conservèrent à l'époque
romaine. II est incontestable que Vénus, Diane, Minerve, Junon, etc. sont toujours très honorées. Cependant, a coté d'elles, 
on rencontre souvent, dans les inscriptions et les monuments figurés, Sirona, compagne de Bellenus; Epona, déesse des chevaux;
Rosmerta, associée a Mercure, et des déesses locales comme Arduina, Vihansa (Tongres), etc. Les Belges témoignaient une 
dévotion spéciale aux Matres, groupes de déesses de chiffre varié et qui étaient supposées suivre partout et protéger leurs 
fidèles.
Parmi les cultes orientaux importés, le plus attesté pour l'ancienne Belgique est celui des dieux phrygiens, Cybèle et Attis.
II semble bien que le paganisme du 6e et du 7e siècle ait été un amalgame de l'idolâtrie germanique et de la gallo-romaine. 
Les dieux et les déesses romaines comme Jupiter, Mars, Mercure, Junon, Diane, Vénus paraissent être restés plus populaires que
les dieux germaniques.

De algeheele uitroeiing van het heidendom in België is mede het werk geweest van St. Amandus, St. Lambertus en St. Hubertus, 
bisschoppen van Maastricht; St. Amandus slechts gedurende drie jaren, van 646 tot 649.
J. BLONDEN.

1) E. de Moreau S.J., professeur au collége théologique S.I., à Louvain.
2) De volledige teksten zijn opgenomen in De straatnamen van Maastricht, door J. L. Blonden (Maastr. 1933), no. 208.
3) De zeven namen tusschen Servatius en Falco zijn: Agncolaus, Ursicinus, Designatus, Renatus, Supplicius, Quirillus, en Euchenus.
4) Heringer, le plus ancien historiographe de la Belgique, mourut au monastère de Lobbes, dont il avait été élu abbe en 990.
5) Gewoonlijk wordt Eucharius als de onmiddelijke opvolger van Falco genoemd, vóór Domitianus.
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22 september 1934  IJzeren bijl te Lottum 
22 september 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 aanwezigheid 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 
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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. 

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 
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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). 
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. 

28 september 1935  MERKWAARDIGE VONDST. 
Door dhr. E. Cremers uit Maashees werd in een kiezelhoop nabij dhr. P. Lenssen een voor-historische, steenen strijdbijl 
gevonden. Het voorwerp heeft de zeldzame lengte van ruim 25 c.M. De kiezel was uit de Maas bij de Hamert (Arcen) opgebaggerd. 
De bijl is door dhr. Cremers ten geschenke gegeven aan het Gymnasium der Paters Franciscanen alhier.

1 augustus 1936  OUDE URNEN EN GRAVEN TE SWALMEN 
Oudheidkundige onderzoekingen door het Rijksmuseum te Leiden.  
In de afgeloopen drie weken werden oudheidkundige onderzoekingen ingesteld door het Rijksmuseum van Oudheid te Leiden, onder 
leiding van den Conservator Dr. F. C. Bursch op de Wylerheide, Oostelijk van Swalmen. Bij de ontginningswerken, die in den 
afgeloopen winter aldaar plaats vonden als werkverschaffingsobject, werden aldaar eenige urnen gevonden, die dank zij de goede
zorgen van het gemeentebestuur, inzonderheid Burgemeester Strens en den gemeenteopzichter Geraedts, alsmede van den Zeereerw. 
Heer Pinckers, pastoor te Asselt, voor de wetenschap bewaard bleven en op het oogenblik gerestaureerd worden in het Museum te 
Leiden, om later verdeeld te worden onder de musea te Leiden, Maastricht en Asselt. 
Doel van het onderzoek was in de eerste plaats zoo mogelijk den omvang en den aanleg van dit urnenveld vast te stellen. 
Ondanks de moeilijkheden, verbonden aan het feit, dat het geheele perceel heidegrond reeds omgespit was, is men daar vrijwel 
in geslaagd. Geconstateerd werd, dat het urnenveld zich oorspronkelijk in een betrekkelijk smalle strook uitstrekte langs den 
weg Swalmen—Brugge (Dld.) en zijn voortzetting vond in de terreinen nu ingenomen door de fabriek en de opslagplaatsen van de 
firma Gebrs. Terstappen. Wat den aanleg betreft, deze was betrekkelijk onregelmatig, de meestal rondom de urnenbijzettingen 
aan te treffen rondloopende greppels ontbraken deels, anderdeels waren zij zeer verschillend van grootte en niet in alle 
gevallen cirkelrond, doch ellipsvormig. Ook bij dit onderzoek kwamen weer verschillende urnen voor den dag, die tezamen met de
reeds vroeger gevonden exemplaren een duidelijk beeld gaven der verscheidenheid in vorm en versieringswijze. Alle gevonden 
urnen zijn fraai versierd, hetzij met diep ingekerfde giometrische ornamenten, hetzij eenvoudiger met vertikale 
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vingerindrukken. Vorm en versiering duiden op een vroeg stadium der urnencultuur, overeenstemmend met bijv. de urnentypen, 
voor eenige jaren te Vlodrop gevonden. Van groot belang was het constateeren van talrijke grafheuvels in dezelfde omgeving, 
waarvan dit jaar een achttal werden onderzocht. Deze stammen uit een veel vroeger tijdvak en behooren tot de zgn. beker-
cultuur. Afgezien van een enkele vondst van aardewerk, is dit het meest zuidelijk gelegen punt in Nederland waar men tot op 
heden deze cultuur aantrof. De heuvels dienden als grafmonument voor een of zelden meerdere dooden, die in het centrum werden 
bijgezet en bevatten steeds de sporen van een vergane grafbouw. In de meeste gevallen was hier deze grafbouw koepelvormig, 
meestal uit hout gebouwd, éénmaal bijzonder fraai en duidelijk kenbaar, uit plaggen. In één geval was de houten koepel 
tweemaal concentrisch ten opzichte van elkaar, in den heuvel te constateeren. Een andere heuvel vertoonde rondom de lijkkuil 
een krans van afwisselend dubbele en enkele palen. In het graf, dat soms niet in den vasten bodem was gegraven, werden enkele 
duidelijke afteekeningen der bijgezette lijken aangetroffen, in hurkhouding, met opgetrokken knieën op hun zijde liggend en 
steeds naar het Oosten georiënteerd. Tweemaal kwam het voor, dat twee dooden, boven elkaar liggend, op deze wijze duidelijk 
aangewezen konden worden. In één der heuvels was later, nadat de oorspronkelijke houten grafbouw door vermolming was 
ineengestort, een doode in gestrekte houding liggend in een door vuur uitgeholden boomstam ingegraven. De vondsten waren hier 
zeer rijk. In totaal werden hier 11 stuks vaatwerk gevonden, w.o. uit één graf 4 en uit de beide dubbelgraven resp. 3 en 2. 
Alle bekers hadden een gebogen S vormig profiel en waren met touwindrukken of met andere rechtlijnige ornamenten rijk 
versierd. 
De opgravingen werden Vrijdag j.l. bezocht door eenige Duitsche geleerden uit Bonn en Krefeld, die hun bewondering te kennen 
gaven voor de wijze, waarop de dikwijls weinig sprekende grondsporen te voorschijn gebracht en verklaard werden. 
Het volgend jaar zullen waarschijnlijk de opgravingen worden voortgezet.

14 augustus 1936  Oudheidkundige vondsten te Swalmen (L.)  
De laatste weken zijn te Swalmen (L.) oudheidkundige onderzoekingen ingesteld op de Wijlerheide, door het rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden, ander leiding van den conservator dr. F. C. Bursch. 
Den afgeloopen winter waren hier n.l. bij de ontginningswerken eenige urnen gevonden; doel van 't onderzoek was nu den aanleg 
en omvang van het urnenveld na te gaan. 
Bij dit onderzoek kwamen weer verschillende urnen voor den dag, die tezamen met de reeds vroeger gevonden exemplaren een 
duidelijk beeld gaven der verscheidenheid in vorm en versieringswijze. Alle gevonden urnen zijn fraai versierd, hetzij met 
diep ingekerfde geometrische ornamenten, hetzij eenvoudig met vertikale vingerindrukken. 
Vorm en versiering duiden op een vroeg stadium der urnencultuur, overeenstemmend met bijv. de urnetypen, voor eenige jaren te 
Vlodrop gevonden. 
Van groot belang was het constateeren van talrijke grafheuvels in dezelfde omgeving, waarvan dit jaar een 8-tal werden 
onderzocht. 
Deze stammen uit een veel vroeger tijdvak en behooren tot de zgn. bekercultuur. Afgezien van een enkele vondst aan aardewerk, 
is dit het meest zuidelijk punt in Nederland, waar men tot op heden deze cultuur aantrof. 
De heuvels dienden als grafmonument voor één of (zelden) meer dooden, die in het centrum werden bijgezet en zij bevatten 
steeds de sporen van een verganen grafbouw. In de meeste gevallen was hier deze grafbouw koepelvormig, meestal uit hout 
gebouwd,  éénmaal bijzonder fraai en duidelijk kenbaar, uit plaggen. 
In één geval was de houten koepel tweemaal concentrisch ten opzichte van elkaar in den heuvel te constateeren. Een andere 
heuvel vertoonde rondom den lijkkuil een krans van afwisselend dubbele en enkele palen. 
In het graf, dat soms niet in den vasten bodem was gegraven, werden enkele duidelijke afteekeningen der bijgezette lijken 
aangetroffen, in hurkhouding, met opgetrokken knieën op hun zijde liggend en steeds naar het Oosten georiënteerd. Tweemaal 
kwam het voor, dat twee dooden, boven elkaar liggend, op deze wijze duidelijk aangewezen konden worden. 
In een der heuvels was later, nadat de oorspronkelijke houten grafbouw door vermolming was ineengestort, een doode in 
gestrekte houding liggend in een door vuur uit den boomstam ingegraven. 
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De vondsten waren hier zeer rijk. In totaal werden 11 stuks vaatwerk gevonden, w.o. uit één graf 4 en uit de beide 
dubbelgraven resp. 3 en 2. Alle bekers hadden een gebogen S vormig profiel en waren met andere rechtlijnige ornamenten rijk 
versierd. 

1 januari 1937  BOEKEN- EN TIJDSCHRIFTENNIEUWS. 
In de Oudheidkundige Mededeelingen van het Rijksmuseum v. Oudheden te Leiden, nr. XVII (1936) bespreekt Dr. W. C. Braat in een
artikel, getiteld: Overblijfselen uit den Romeinschen tijd bij Hout en Holt-Blerik (p. 47 vlg.) het resultaat van de 
opgravingen, verricht in 1934/35 bij Kessel aan de Maas. Allereerst kwam een kleine pottenbakkersoven voor den dag, waarbij 
een groot aantal scherven. Dit waren de overblijfselen van een zestigtal potten van een zeer laat-Romeinsch of vroeg-Frankisch
type blijkens het zeer grove, zanderige en poreus-grijze baksel met ronde randvormen. De oven zelf, die 1.25 M hoog was, had 
als grondplan ongeveer den vorm van een sleutelgat. Daar een rooster schijnt ontbroken te hebben, werden de potten in het 
achterste gedeelte van de bijenkorfvormige ruimte geplaatst, welke boven een trekgat had. Dichtbij bedoelden pottenbakkersoven
loopt een landweg, die blijkens de aan den zijkant gemaakte ingravingen, in aanleg Romeinsch is. Op den vasten grond 
(Maasklei) bevond zich een laagje zuiver zand, daarop 2 lagen gemengde grond (onzuiver zand) en 1 laag kiezel, zooals bij vele
Romeinsche wegen het geval is. In de nabijheid ligt de zoogenaamde goudakker, waar herhaaldelijk laat-Romeinsche gouden munten
gevonden zijn, waaronder een van den Oost-Romeinschen keizer Valens (364—378) en een van den West-Romeinschen keizer 
Valentinianus (364—375). Het artikel van Dr. Braat wordt door verschillende afbeeldingen verduidelijkt. 

5 augustus 1937  OUDHEIDKUNDIGE ONDERZOEKINGEN TE SWALMEN  
De reeds in 1936 zoo succesvol ondernomen opgravingen Swalmen werden in de afgelopen weken voortgezet onder leiding van Dr. F.
C. Bursch, conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 
Dit jaar werden eenige grafheuvels op den Boschberg gelegen, als mede een drietal heuvels op de terreinen van het Kasteel 
Hillenraedt onderzocht. 
De grafheuvels op Hillenraedt waren uit den vroegen bronstijd, en vertoonden gelijkenis met de verleden jaar onderzochte 
koepelgraven. In een der heuvels vond men zeer duidelijke sporen van in hurkhouding bijgezette lijken, in een andere lagen 
verbrande beenderen uitgestrooid in het graf. Belangrijk was de vondst van een drietal bronzen "Lappenbijlen" terzijde in de 
heuvels. Dit gebeurt zelden, dat men in het Zuiden en midden des lands bronzen voorwerpen in de graven aantreft en deze bijlen
van Italiaansch model, waren uitstekend geconserveerd. Evenals verleden jaar zullen deze vondsten, samen met een later 
bijgezette urn, verdeeld worden tusschen de Limburgsche musea en het Rijksmuseum van Oudheden. 
De heuvels op den Boschberg waren uit plaggen opgebouwd, en in dit exuite kon de van enkele kringen van oorspronkelijk 
rechtopstaande palen duidelijk worden aangetoond. Evenwel vertoonde hier der heuvels bovendien een verschijnsel dat de 
juistheid van de voor ongeveer 20 jaren reeds door Dr. Holwerda voorgestelde reconstructie der koepelgraven bevestigde. 
Immers, boven in den heuvel vondt men binnen een dergelijken dubbelen palenkring een vijftal verkoolde balken naast elkaar 
liggend, juist zooals men zich die bij deze reconstructie had voorgesteld. Dat de geheele koepel niet bewaard gebleven was, 
lag hieraan, dat in later tijd de schedels van misdadigers, wier gebeente misschien in alle richtingen verstrooid werd, hier 
waren bijgezet. 
De graven zelf bevatten onverbrande lijken, in iederen heuvel later ook verbrande beenderen, al dan niet in een urn, waren 
bijgezet. 
Tenslotte werd op eenige punten het bestaan van Romeinsche wegen in deze omgeving aangetoond, doordat zich in het profiel 
wegverharding van grint en de weggreppels aan weerszijden waarvan duidelijk afteekenden. 

7 augustus 1937  RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN TE LEIDEN Verslag over 1936. 
Dr. J. H. Holwerda heeft als directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden een verslag over deze instelling over het 
jaar 1936 uitgebracht. Daarin vindt men de klacht herhaald, dat de regeering voor aankoopen zoo goed als niets ter beschikking
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stelt zoodat het "Fonds Gildemeester" wederom bijna alle aankoopen heeft bekostigd. De heer W. Spijer te Amsterdam gaf opnieuw
eenige interessante dingen ten geschenke o.a. een aantal gietvormen of zegels uit Tell Amarna. Ook van de heeren Chenet en dr.
I. M. van der Vlerk zijn geschenken ontvangen. Van verschillende opgravingen, waarbij het Museum betrokken was, is verslag 
gedaan. Het museumbezit is toegenomen met verschillende voorwerpen, die bij deze onderzoekingen of door vondsten van 
particulieren zijn verkregen; zoo een zônebekertje uit Varsseveld, een Romeinsche amphora uit Wamel; bronzen voorwerpen uit 
Romeinschen tijd, uit Heerewaarden; Romeinsch en Germaansch aardewerk uit de Maas bij Lith en uit Alphen aan de Maas, een 
"Faltenbecher" uit Megen, Hallstatt-potjes te Oss gevonden, een bronzen Hallstatt-zwaard en urnen uit de buurt van Venlo, 
klokbekers van een grafveld bij Swalmen. De conservator dr. T. C. Bursch en dr. W. C. Braat, conservator titulair en ook de 
directeur zijn blijkbaar weer onvermoeid bezig geweest om wat de grond van Nederland in prae- en vroeghistorisch opzicht 
bergt, voor den dag te laten komen. Daar dr. Holwerda de laatste maanden van het vorige jaar ernstig ongesteld was, werd hij 
vervangen door dr. W. D. van Wijngaarden. Ook door verschillende publicaties en de bekende avondlezingen in het Museum toonde 
de instel[l]ing haar activiteit. De bibliotheek werd met 159 nummers vermeerderd en een platencollectie van grafvondsten van 
Toetenchamon uit de "London News" werd overgenomen. Het totaal bezoek bedroeg 8859.

25 augustus 1937  GEHEIMZINNIGE VONDST IN DE PEEL. 
Volksfantasie uit grijze oudheid herleeft.
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, meldt de Prov. 's-Hert. Crt. Het 
menschelijk geraamte moet reeds zeer lang ter plaatse aanwezig zijn geweest; het zat diep onder de zandlagen. Sensationeel min
of meer was de bijkomstigheid, dat in de nabijheid van 't skelet een verweerd mes werd aangetroffen. 
Het behoeft weinig betoog, dat deze geheimzinnige vondst de volksfantasie ruimschoots stof bezorgt voer het weer ophalen van 
de velerlei geheimzinnige verhalen waarmede de geschiedenis van de vroeger zoo intens verlaten Peelstreek is aaneengeweven. 
Het nu gevonden geraamte, hoe lang heeft het in den Peelbodem gerust? 50, 100, 200, 300 jaren of nog langer? Wordt hier een 
tipje heel even weggelicht van een onopgehelderd gebleven drama uit ver vervlogen tijden? Een slachtoffer van een roofoverval 
toen lang, heel lang geleden dat Peel nog ontoegankelijk en bijna ondoordringbaar was? Of het verteerde overschot van een 
verdwaalden eenzame "die het spoor in de wildernis was kwijtgeraakt en van wien, behalve het gebeente, slechts het mes, dat 
hij bij zich droeg, den tand des tijds heeft weerstaan? 
Het zal alles wel een open vraag blijven, zooals zooveel andere geheimzinnigheden het bleven die nu weer worden opgerakeld, 
als onvergane restanten van Peelsche romantiek. Weer hoort men thans vertelsels opgeld doen van de “zwarte waters” uit het 
oude Peelgebied. Griezelige gebeurtenissen uit 't diepe verleden. Zij gingen van mond tot mond in de tijden, toen de Peel 
volmaakte wildernis was, toen er geen wegen waren, geen kranten gedrukt werden, geen boerderijen in den wijden omtrek vielen 
te bespeuren en toen men, bij gemis aan alle moderne comfort, des avonds bij de haardvuren, elkander bij kout en buurt de uren
kortte. De “zwarte waters” zijn de donkere Peelvenpoelen, waar, om de een of andere reden, de klokken uit de kerktorens waren 
weggezonken. Duistere onbekende vreemdelingen had men de klokken zien wegvoeren. Men hield hen voor handlangers van den duivel
of ook wel voor Satan zelf. Met doffen slag waren de klokken in de moerassen neergestort; het water bleef er sindsdien zwart 
en bevroor nimmer. In den Kerstnacht hoorde men ze nog luiden, maar wee wie haar klanken volgde en poogde op te sporen; hij 
verdoolde, om in de zwarte waters te verdrinken... Een der “zwarte water” lag ter hoogte van de huidige Peelvlek IJsselstein.

16 mei 1938  OPGRAVINGEN TE HELDEN-GRASHOEK  
In verband met de verschillende vondsten gedurende de laatste jaren gedaan te Helden-Grashoek (L.), waarbij urnen en andere 
voorwerpen uit vroegere eeuwen werden opgegraven, zullen thans onder de leiding van dr. F. C. Bursch van den Oudheidkundigen 
dienst te Leiden, begin Juni opgravingen worden gedaan op den aldaar gevonden heuvelrug.
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12 juni 1938  OPGRAVING HELDEN-GRASHOEK  
Onder leiding van dr. Bursch van het Oudheidkundig Museum te Leiden is men thans te Helden-Grashoek (L.) begonnen met 
opgravingen op een terrein, waar den laatsten tijd meermalen oudheidkundige vondsten gedaan werden. Door het graven van een 
breede greppel rondom het terrein is men reeds tot de overtuiging gekomen, dat er goede resultaten zullen bereikt worden. Men 
verwacht over enkele dagen urnen te kunnen uitgraven, daar thans plaatsen ontdekt zijn.

8 juli 1938  DE OUDHEIDKUNDIGE OPGRAVINGEN TE HELDEN. 
Opnieuw belangrijke vondsten.
Ook de tweede opgraving in het urnenveld te Koningslust (gem. Helden) heeft belangrijke vondsten aan het licht gebracht. Ruim 
een week hebben veertien arbeiders onder deskundige leiding van dr. Bursch uit Leiden, den bodem onderzocht. De opgravingen 
vonden hun hoogste bekroning in het blootleggen van een koepelgraf, dat nog duidelijk de kenmerken van een oude begraafplaats 
droeg.
In dit koepelgraf bevonden zich een zevental urnen, waaronder verschillende van zeldzame vorm, verder een klokbeker, een 
steenen mes en diverse steenen pijlpunten. 
De vondsten dragen duidelijk het stempel van hun periode. Zoo zijn er thans urnen gevonden van 1000, 400—500 en 300 jaar voor 
Christus. Jammer was het, dat de terreinen waarin de opgravingen gedaan werden, eerst reeds gedeeltelijk waren omgegraven door
ondeskundigen. De vondsten zullen opgezonden worden naar Leiden ter restauratie, waarna zij een bestemming krijgen.

10 oktober 1938  OUDHEIDKUNDIGE VONDSTEN. In Swalmen.  
In de afgeloopen weken werden in de gemeente Swalmen in Limburg op verschillende plaatsen oudheidkundige onderzoekingen 
verricht, uitgaande van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, onder leiding van dr. F. C. Bursch, conservator aldaar. In 
aansluiting aan de" onderzoekingen van 1936 en 1937 zijn allereerst twee grafheuvels afgegraven, die in boomkisten bijgezette 
verbrande menschenbeenderen bevatten. Hierdoor werd de reeks der verschillende grafvormen van omstreeks 1800 v. Chr. af, 
voordien reeds in deze gemeente aangetoond, verder vervolledigd, zoodat men hier van dit jaartal af een voortdurende bewoning 
kan aannemen tot in den Romeinschen tijd. Uit laatstgenoemd tijdvak, maar in het bijzonder uit de tweede eeuw onzer 
jaartelling, dateerden de resten eener Romeinsche villa, met welwillende toestemming van den eigenaar, den heer Finken, op 
zijn buitengoed "Groenewoud" opgegraven. Deze woonresten lagen aan de Swalm, dicht bij den in 1937 aldaar aangetroffen 
Romeinschen weg.
In de buurtschap "Middelhoven" konden drie Romeinsche pannenovens uit het laatste gedeelte der tweede eeuw worden blootgelegd,
de eerste vondsten van dien aard in Limburg. Deze ovens waren buitengewoon goed geconserveerd, zoodat tal van détails beter 
dan elders bestudeerd konden worden. Het centrale rookkanaal en de zijwaarts schuin naar boven loopende zijkanalen waren aan 
een zoodanige hitte van het laaiende vuur blootgesteld geweest, dat hun wanden met een vrij dikke laag groen of blauw glazuur 
van fraaie kleuren was bedekt. Dit vuur bereikte het te bakken materiaal, dat op een kleivloer er boven stond, door tal van 
kleine ronde openingen in dien vloer. Het geheel was oorspronkelijk overwelfd, in de overkapping moeten gaten uitgespaard zijn
geweest voor het ontsnappen van den rook. Ten slotte waren die ovens tezamen overdekt met een op palen rustende kap, waarvan 
echter slechts de groote steenen, waarop de steunpalen rustten, in een vierkant werden teruggevonden. In deze ovens, die 
elkaar ten deele bedekten, en dus na elkaar in gebruik waren (eerst twee kleinere, daarna de grootere), werden behalve enkele 
scherven, ook pannen, vloertegels, verwarmingsbuizen, enz. aangetroffen. Op enkele pannen kwam een inscriptie voor, op andere 
de indrukken van een Romeinschen spijkerschoen en van een honde- of vossepoot. Een rijtje afgewerkte tegels rustte nog op de 
plaats, waar een der dekpalen had gestaan, gereed om naar de afnemers te worden vervoerd. Deze groote en bloeiende industrie, 
waarvan de erfgenamen in het Swalmen van heden van dezelfde klei pannen enz. maken, heeft blijkbaar onverwachts haar bedrijf 
gestaakt. In de nabijheid van de ovens werd de kleikuil aangetroffen, terwijl althans ten deele de grondstof in de 
onmiddellijke omgeving aan de Swalm moet zijn gewonnen. Aangezien het hier een zoo uitstekend geconserveerd en uit historisch 
oogpunt belangrijk object betrof, het eerste van dien aard in Limburg gevonden, was de belangstelling van de zijde der 
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industrieelen in Limburg, evenals van de bevolking van Swalmen zelf, zeer groot. 

31 juli 1940  MEDEWERKING VAN HET PUBLIEK GEVRAAGD.
Bij beschikking van den secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is 
d.d. 24 Mei j.l. ingesteld een commissie voor het oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland, terwijl tegelijkertijd werd 
ingesteld een rijksbureau voor het oudheidkundig bodemonderzoek, tot welks directeur werd benoemd dr. F. C. Bursch, 
conservator aan het rijksmuseum van oudheden te Leiden, als voorzitter der commissie voornoemd treedt op prof. dr. N. J. Krom,
hoogleeraar aan de Leidsche Universiteit. 
In tegenwoordigheid van dr. W. D. van Wijngaarden, directeur van het museum van oudheden en lid der commissie, hebben wij 
dezer dagen een onderhoud met deze heeren gehad, waarin zij ons doel en werkwijze der commissie en van het bureau nader hebben
uiteengezet. Het gelijktijdig afgekondigde wetje, aldus dr. Bursch, bedoelt in de eerste plaats een verbod te zijn voor 
onbevoegden om opgravingen te verrichten en heeft ongeveer dezelfde strekking als de wet voor de monumentenzorg. De 
voorwerpen, welke in Nederlandschen bodem worden gevonden, zijn voor de bestudeering van de oudste geschiedenis van ons land 
van evenveel belang als de archiefstukken uit den lateren tijd en hebben derhalve recht op dezelfde behandeling. De eerste 
taak, welke de commissie zich ten doel stelde, was om na te gaan welke instellingen in ons land bevoegd zijn tot het 
verrichten van wetenschappelijk bodemonderzoek om vervolgens te komen tot coördinatie op dit gebied. Weliswaar werd tot 
dusverre in die richting ook wel gewerkt door de gewestelijke en plaatselijke musea, maar zonder samenhang.
Momenteel zijn daartoe gerechtigd het rijksmuseum te Leiden en 't biologisch-archaeologisch instituut te Groningen voor het 
geheele land en het rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen voor die omgeving, althans zoolang dit museum onder leiding staat van 
dr. J. H. Holwerda, den vroegeren directeur van het Leidsche museum. Alle locale musea en provinciale genootschappen zullen 
erkenning moeten aanvragen voor het verrichten van opgravingen, welke erkenning alleen wordt verleend nadat de rijkscommissie 
daarover haar advies heeft uitgebracht. 
Het rijksbureau is thans bezig een lijst samen te stellen van alle terreinen in ons land, welke in oudheidkundig opzicht van 
belang zijn, opdat bijtijds maatregelen kunnen worden genomen, wanneer het incultuur brengen van deze gronden de daarin 
verborgen archiefstukken dreigt verloren te doen gaan. Met behulp van deze lijst zal het in de toekomst mogelijk zijn 
dergelijke terreinen te beschermen. Blijkt dit niet mogelijk, dan streeft het bureau ernaar de bij ontginning te vinden resten
met alle zorgen te omringen en voor het nageslacht te bewaren. Voorts ligt het in de bedoeling ook eventueele vroegere 
vondsten te inventariseeren, welke zich in de locale musea bevinden of waarover in de litteratuur van de laatste decennia is 
geschreven, zoodat het bureau te allen tijde kan nagaan, waar zich een bepaalde oudheidkundige vondst bevindt. 
Daarnaast geven typische, oude namen van grondstukken vaak aanwijzingen, dat er overblijfselen uit het verleden te vinden zijn
zoodat het aanbeveling verdient ook daarvan een lijst aan te leggen. 
Tenslotte zijn er in bijna elke plaats wel enkele voorwerpen in particulier bezit, zooals steenen bijlen, pijlspitsen, e.d., 
die eveneens in teekening en foto vastgelegd dienen te worden. 
Deze omvangrijke inventarisatie, aldus dr. Bursch, kan niet tot stand komen zonder de medewerking van het groote publiek. Wij 
moeten overal over het geheele land verspreid onze vrijwillige medewerkers hebben, die ons van het bestaan der hierboven 
bedoelde terreinen in kennis stellen en ons inlichten over de in hun omgeving zich bevindende oudheidkundige vondsten. Het 
liefst hadden wij in elke gemeente zoo'n medewerker, het is best mogelijk, dat ons dan de vondst van de zooveel-duizendste 
Germaansche urne wordt gerapporteerd, maar per slot van rekening kan ook die weer aanwijzingen geven over de verbreiding der 
Germaansche cultuur, enz. 
Binnenkort zal hiervoor de medewerking van alle burgemeesters in Nederland worden ingeroepen. 
Maar daarmede zijn wij er niet, al kunnen zij ons grootelijks van dienst zijn. Wat wij noodig hebben, zijn medewerkers uit het
volk zelf, die ons regelmatig op de hoogte houden, wanneer zich in hun gemeente iets bijzonders op oudheidkundig gebied 
voordoet. Begrijpt u mij goed: het is allerminst onze bedoeling om eventueele vondsten voor ons museum te winnen; integendeel 
de verspreiding van materiaal over de bestaande oudheidkamers, gewestelijke en locale musea kan de aantrekkelijkheid 
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[verbeterd!] ervan slechts verhoogen en evenmin willen wij, dat de rechtmatige eigenares ons hun bezit afstaan. 
Natuurlijk, het liefst zien wij deze voorwerpen geplaatst in een museum, omdat wij daar de grootste waarborgen hebben, dat de 
deskundig bewaard zullen blijven, maar deze overname zal alleen mogelijk zijn met volledige instemming van den eigenaar en 
tegen een billijke vergoeding. 
Betreft het daarenboven unieke vondsten van waarlijk nationale beteekenis, dan zullen wij vanzelfsprekend moeite doen om deze 
voorwerpen een plaats te geven in het rijksmuseum van oudheden te Leiden, eventueel door ruiling met andere museumstukken, 
maar de hoofdzaak waarom het ons te doen is, is een volledig overzicht te hebben van hetgeen de Nederlandsche bodem aan 
archaeologica heeft opgeleverd en nog zal opleveren. 
Het is de bedoeling dat vondstmeldingen in de drie noordelijke provinciën worden gericht tot prof. dr. A. E. van Giffen te 
Groningen en voor de rest van het land tot dr. F. C. Bursch, directeur van het rijksbureau voor het oudheidkundig 
bodemonderzoek, Rapenburg, 28, Leiden.

10 augustus 1940  OPGRAVINGEN IN NOORD-LIMBURG 
Tal van belangrijke vondsten. Veel ging verloren. 
De oprichting van het Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, eenige weken geleden, is in de kringen van 
belanghebbenden in Noord-Limburg met groote instemming ontvangen. Dit misschien wel in de eerste plaats hierom, omdat het nu 
tot het verleden zal gaan behooren, dat door onbevoegden opgravingen kunnen worden verricht met het gevolg, dat belangrijke 
terreinen voor het doen van opgravingen verloren gaan. 
In Limburg zijn in de laatste halve eeuw steeds meer terreinen ontgonnen. Bovendien werden zeer vele heuvelranden van 
hoogterrein afgegraven. Dit is vrijwel steeds geschied zonder dat ook meer eenigszins werd gelet op de al dan niet 
belangrijkheid van deze terreinen in oudheidkundig opzicht. Behalve dat Limburg daardoor aan schoonheid heeft ingeboet - het 
heuvelachtige, dat hier aan het landschap zoo’n apart cachet gaf, verdween — heeft het daardoor ook ingeboet aan 
belangrijkheid. Zulke afgegraven terreinen immers bezaten dikwijls een eigen geschiedenis, welke voorheen tot den 
natuurliefhebber sprak, maar thans zoo goed als waardeloos voor hem is geworden. Sommige dezer terreinen zijn kunstmatige 
hoogten — b.v. grafheuvels — meerendeels zijn het echter natuurlijke hoogten, die veelal in lang vervlogen tijden door den 
mensch zijn betreden: de mensch heeft er geleefd en gewerkt zijn sporen achter gelaten. 
Vooral in de jaren, dat in Limburg groote werken werden verricht — het aanleggen van spoorlijnen, het graven van kanalen e.d. 
— zijn niet alleen daarbij vele hoogten afgegraven, welke in het traject lagen, maar ook vele ver er van verwijderde hoogten, 
die als zanddepôt beschouwd en vergraven werden. Vanzelfsprekend zijn in dien tijd af en toe vondsten gedaan, die de aandacht 
trokken. Deze belangstelling zakte echter spoedig. De vondsten werden n.l. vroeger niet voldoende bestudeerd. Men stelde zich 
tevreden met het verzamelen van die gevonden voorwerpen, — meestal alleen de gave, zooals urnen en wapens. Scherven vond men 
van geen belang. Evenmin als de vondstomstandigheden, welke voor de deskundigen thans een bizondere beteekenis zouden hebben. 
Tengevolge van al deze omstandigheden is het mogelijk geweest dat men tot voor kort o.a. van meening was, dat het vuursteen 
zoo goed als uitsluitend in Zuid-Limburg werd geslagen en van daar in voor-historische tijden werd verhandeld naar andere 
terreinen, waarbij men ook het overige gedeelte van Limburg meende te mogen rekenen. De onderzoekingen van den heer L. D. Keus
te Venlo, die als archeoloog en berichtgever van het Rijksmuseum opgravingen doet in Noord-Limburg en Oostbrabant, hebben 
onomstootelijk de onhoudbaarheid hiervan aangetoond wat betreft de omgeving van Venlo en verren omtrek. De laatste zes jaar 
heeft hij hier tal van opgravingen gedaan en daarbij is hij tot de conclusie gekomen, dat hier wel degelijk vuursteenateliers 
geweest zijn, die blijkbaar eeuwen lang in gebruik zijn geweest: verschillende al van ongeveer 20.000 vóór Chr. of nog eerder 
tot aan het neolithicum, anderen ook nog daarna. 
Deze ateliers zijn alle gelegen op hooge terreinen, bijna steeds op vlakke toendrabanken. Ze zijn als regel niet lager dan 20 
meter boven A.P. en ze vielen daardoor — vooral als ze nabij bewoonde oorden lagen of nabij straatwegen, spoorbanen, e.d. — 
ten offer aan afgravingen als zanddepôt. Voor wegenbouw, ophooging van terreinen, steenfabricatie e.d. zijn al deze plaatsen 
geheel of ten deele vernield. Van al de ateliers, die de heer Keus tot nog toe heeft kunnen ontdekken, is er thans geen enkele
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meer intact: bijna alle zijn geheel afgegraven of vergraven. 
De ateliers bezaten elk meer dan een slagcirkel (slagplaats). Op de grootere ateliers werden nog vier of vijf slagplaatsen 
gevonden, wat niet uitsluit dat er nog meer geweest kunnen zijn. Ze zijn allemaal gelegen nabij terreinen, waar van nature 
vuursteenklompen gevonden werden, alsook stukken (kalkzand) Devongesteente. Die oudste bewoners hebben die beide gesteenten 
verwerkt en wel klein gereedschap (mikrolithen) en grootere stukken gereedschap van Devongesteente. Behalve vele geslagen 
vuursteenen en verschillende grootere werktuigen en werksteenen van Devongesteente werd hier een knot gevonden, welke voor de 
zalmvisscherij gebruikt is en soortgelijk is aan die, welke aan den Maaskant werd gevonden: dit is een vondst van zeer groote 
beteekenis. Ateliers werden gevonden — thans zijn ze, zooals gezegd, alle zoo goed als geheel vergraven — ten N.O. van Venlo 
twee groote en drie kleine; een bij Ossenberg en een bij Lomm en een bij de sluis te Belfeld. Slagcirkels werden gevonden te 
Lottum, Molenbosch en Hout. Zoowel aan den Oost- als aan den Westkant van de Maas liggen op eenigen afstand hoogteruggen, die 
thans hoe langer hoe meer in cultuur worden gebracht. Deze hoogteruggen zijn bijna steeds plaatsen, waar in vroeger tijd 
menschen woonden of begraven werden. De woonplaatsen van vóór Christus (inheemsche bevolking) lagen volgens de onderzoekingen 
van den heer Keus bijna steeds halverwege de helling. Twee daarvan lagen zoo laag, dat een wal van een meter noodig was om de 
bewoners tegen hoogen waterstand te beschutten. Deze vondsten van archeologisch groote beteekenis zijn beide geheel afgegraven
voor zandwinning. De een ligt halverwege den weg Grubbenvorst—Blerick; de andere halverwege den weg Belfeld—Reuver. 
Bij het in cultuur brengen van grond werd aan den Westkant van de Maas op een hoogterug een La Taine-woonplaats gevonden. In 
het algemeen kan gezegd worden, dat de hoogterug van Kessel—Eych tot Baarlo een onafgebroken reeks urnenvelden is, waar 
allerlei materiaal is te vinden. Deze hoogterug wordt steeds meer in cultuur gebracht, hetgeen gaat ten koste van veel 
vondsten. Uit dit alles blijkt hoe zeer het noodig is, dat het verwerken, vergraven, of in cultuur brengen van terreinen, die 
in oudheidkundig opzicht van beteekenis kunnen zijn, geschiedt onder deskundig toezicht, zoodat vondsten en vondst-
omstandigheden ter kennis van het rijk kunnen worden gebracht.

10 augustus 1940  Munten uit den tijd van Konstantijn den Groote. 
De opgravingen a. d. Kruisstraat—N. Lindestraat—Corlovallumstraat te Heerlen hebben dezer dagen tot een belangrijke ontdekking
geleid. Nabij den grooten verwarmingsoven, welke langzaam bloot komt te liggen, zijn thans munten gevonden uit den tijd van 
Konstantijn den Groote. Dit is van groot belang, omdat verscheidene historici - o.a. Holwerda en Peters — van meening waren, 
dat ca. 250 na Chr. in Z.-Limburg geen Romeinen meer gevestigd waren en het land een nagenoeg geheel verlaten woestenij zou 
zijn geweest. Deze muntenvondst logenstraft nu die theorie, daar de verblijfperiode der Romeinen met minstens 100 jaar wordt 
verlengd tot ±350 jaar na Chr. De vinders van deze munten, o.w. de bekende archaeoloog dr. Becker uit Beek (L.), hellen thans 
over naar een theorie, dat er wellicht nu ook vondsten gedaan zullen worden uit den vroeg-christelijken tijd. Tijdens 
Konstantijn den Groote werd nl., zooals bekend, in 318 bij het Edict van Milaan, aan de Christenen godsdienstvrijheid 
verleend. Het is daarom zeer waarschijnlijk, dat er in Z.-Limburg omstreeks het jaar 350 Christenen zijn geweest en dat dus 
van deze wellicht ook eenig overblijfsel gevonden zal worden.

7 mei 1941  Resten van Romeinsch Nijmegen 
Het Rijksmuseum G. M. Kam en wat er te zien is 
Tal van vondsten spreken een duidelijke taal 
Wij ontvingen een uitgave van de hand van dr. J. H. Holwerda, directeur van het Rijksmuseum G. M. Kam hier ter stede, waarin 
deze een overzicht geeft van hetgeen er in dit museum voor Romeinsch Nijmegen wordt aangetroffen. Waar het over het algemeen 
nog veel te weinig bekend is, wat er hier aan belangstellende vondsten is bijeengebracht, leek het ons interessant om dit vlot
geschreven overzicht hier te laten volgen. 
Sedert in het voorjaar van 1938 de zoo belangrijke Gemeenteverzameling van Romeinsche voorwerpen uit de stad en omgeving met 
den inhoud van het door den heer G. M. Kam bijeengebrachte Rijksmuseum in het gebouw aan de Museum-Kamstraat tot één geheel is
vereenigd, kan men hier eerst recht van een Museum van Romeinsch Nijmegen spreken, aldus prof. Holwerda. Tweeërlei 
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belangstelling is het, waaraan zulk een Museum bevrediging heeft te schenken. Men zal hier moeten kunnen zien, hoe de bodem 
van deze plaats, die, gedurende de heerschappij der Romeinen, in ons land zeker verreweg de belangrijkste is geweest, nog de 
geschiedenis der wisselende gebeurtenissen heeft bewaard en anderzijds zal hij, die meer in het bijzonder voor kunst en 
kunsthandwerk gevoelt, hier moeten kunnen bewonderen, wat op dit gebied reeds zoo vele eeuwen geleden werd voortgebracht. 
Overeenkomstig deze tweeledigheid van zijn doel is ook de opstelling van het Museum. 
De Romeinsche geschiedenis van Nijmegen vindt men in de beide zijvleugels van het gebouw. In de zalen links van de groote hal 
heeft men de oudste periode voor zich, de eerste eeuw na Chr. geb., waarin zich de verschillende nederzettingen en grafvelden 
slechts over het hooger gelegen gedeelte der stad in het Oosten uitstrekten. Een maquette van dit gedeelte geeft hier de 
plaatsen aan, waar deze hebben gelegen en voor zoover mogelijk den vorm, welke die nederzettingen hebben gehad, terwijl rondom
langs de wanden in de verschillende kasten de vondsten daaruit en vooral de buitengewoon rijke inhoud der grafvelden — de 
voorwerpen, welke als bezit van den doode tezamen met zijn verbrande lichaamsresten in kuilen in den grond werden ingegraven —
te vinden zijn. Deze voorwerpen nu, in hoofdzaak verschillende soorten van aardewerk, zijn op zichzelf vrijwel precies 
dateerbaar in hun groote variatie van vormen. Zoo kunnen we zeggen, dat alles, wat we hier in de eerste zaal vinden, behoort 
tot de periode van ongeveer Chr. geb. tot 70 na Chr., het jaar, waarin, na den bekenden Batavenopstand, Cerialis de Bataven 
had onderworpen. 

HET 10DE LEGIOEN 
Gelijk de maquette het aanwijst lagen hier in die periode, boven op het Kopsche plateau, de sterke Batavenburcht, in zijn vorm
en aanleg door opgravingen wel bekend, en een eind westelijk daarvan, in het Hunnepark en op het Valkhof, de eigenlijke 
nederzetting der Bataven. Tusschen beiden in strekten zich de groote grafvelden dezer periode uit. Direct na den 
Batavenopstand is dit alles met één slag plotseling verdwenen en toen verrees meteen de groote legioensvesting van den 
Romeinschen overwinnaar, die zich over een groot gedeelte van den Hunerberg uitstrekte, eveneens door opgravingen weergevonden
binnen zijn typisch Romeinsche spitse militaire gracht. Zuidelijk van deze vesting lagen weer een paar grafvelden, wier inhoud
uitsluitend tot het laatste deel der 1e eeuw na Chr. behoort; klaarblijkelijk zijn het soldaten uit deze groote vesting, welke
hier zijn bijgezet. De vesting zelf is gebouwd door het overwinnende leger van Cerialis en wel speciaal door het 10e legioen, 
dat hiervan deel uitmaakte. Het zijn de gestempelde bouwmaterialen met het merk der Leg. X, op tal van plaatsen binnen de 
vesting gevonden, die dit bewijzen, terwijl ook van verscheidene soldaten van dit legioen de hier in de buurt gevonden 
grafsteenen bewaard zijn gebleven. Aangezien wij historisch weten, hoe dit 10e legioen slechts ongeveer van 70—105 in ons land
heeft vertoefd en er op het vestingterrein en in de grafvelden hier bij zoo goed als geen latere vondsten voorkomen, is de 
tijd ook van deze militaire bezetting volkomen vastgesteld. 
De verdere geschiedenis van Nijmegen vindt men in de groote bijzaal aan de overzijde van de hal. In het begin van de tweede 
eeuw ligt het hooger gelegen oostelijk deel van Nijmegen vrijwel geheel verlaten; dan verrijst echter in het Westen naar de 
kant van Hees als stichting van Keizer Ulpius Trajanus de Colonia Ulpia Noviomagus, waarvan de naam op verschillende in het 
buitenland gevonden inscripties voorkomt, welke hier in afgietsel te zien zijn. Op de maquette van dit gedeelte der stad ziet 
men het vrij uitgestrekte terrein, waar in de voorgaande eeuwen tal van inscripties en bouwmaterialen uit die 2e eeuw en kort 
daarna gevonden zijn en waar opgravingen ook zelfs nog de fundamenten van een dubbelen tempel en de resten van 
pottenbakkersovens hebben te voorschijn gebracht, terwijl in grafvelden daar vlakbij de overweldigende massa voorwerpen, 
speciaal van aardewerk, voor den dag is gekomen, die de kasten rondom vullen. Deze voorwerpen vertoonen weer geheel andere 
vormen dan die, welke we vroeger zagen, karakteristiek voor den tijd van omstreeks 100 tot 250 na Chr. Het is dus in die 
jaren, dat het bestaan van de Kolonie Noviomagus valt; gedurende de gansche anderhalve eeuw woonde men daar in het Westen van 
Nijmegen en lagen de heuvels ln het Oosten vrijwel verlaten. 
Zijn omstreeks 250 na Chr. de Romeinen en hun hoogstaande beschaving hier verdwenen, merkwaardig is het hoe ongeveer een eeuw 
daarna nog eens voor korten tijd de buurt van Valkhof en Hunerpark Romeinsche bewoners heeft gehad, hoe daar in die late 
periode op die heuvels, waar sedert de eerste eeuwen alle vondsten ontbreken, in kleinere grafvelden weer een aantal 
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brandgraven gevonden zijn, waarvan de inhoud wederom sterk afsteekt tegen alles, wat de vroegere perioden te zien gaven. 

HET GEBIED VAN DE OUDE STAD 
Ziet man dus hier de geschiedenis van Nijmegen duidelijk voor zich, tevens merkt men op, dat het gebied van de oude stad 
waarschijnlijk in Romeinschen tijd geen bewoning heeft gehad. Het schijnt, dat slechts hier en daar grafvelden hebben gelegen,
doch uit den aard der zaak is men hier in ‘t eigenlijke oude stadsgedeelte slechts op toevallige vondsten aangewezen. Des te 
interessanter is het, speciaal voor den Nijmegenaar, het overzicht te zien van deze losse vondsten, naar de straten der 
tegenwoordige stad geordend. Op enkele plaatsen zien we hier heel laat Romeinsche met typisch Frankische producten gemengd. 
Overigens zijn echte Frankische vondsten in Nijmegen tegen verwachting in zeer weinig talrijk. Men vindt hier in één kast een 
aantal typische Frankische stukken aardewerk, wapenen en versierselen bijeen. 
Zijn we hiermede aan het einde van de Romeinsche historie van Nijmegen, tevens hebben we de groote achterzaal bereikt, waarin 
in hoofdzaak een overzicht te vinden is van de ontwikkeling der verschillende vormen van het Romeinsche handwerk, speciaal 
weer van het aardewerk. We zien hier de verschillende vormen van de half Romeinsche — half inheemsche zg. Belgische waar, die 
van de uit Italië en Gallië geïmporteerde roode terra sigillata uit verschillende fabriekscentra, de ontwikkeling van de 
Romeinsche kruik gedurende de eerste drie eeuwen onzer jaartelling, het beschilderde en het ruwwandige aardewerk en ten slotte
het fijne, gladde, llchtroode aardewerk, het typisch Nijmeegsche product. Daarnaast ook een aantal stukken van ander 
kunsthandwerk, bronzen wapenen en vaatwerk, waarvan vooral de met fijne reliefs versierde emmer uit het later deel der 2e eeuw
te vermelden valt. Ook de glasindustrie is hier door eenige zeer bijzondere stukken, o.a. dat met gouddraad versierd, 
vertegenwoordigd. 

GLAS EN KUNSTHANDWERK 
Overigens bevindt zich de groote glascollectie op de bovengalerij van het Museum, producten uit Syrië, maar vooral uit Gallië 
en in het bijzonder uit de fabriek, die van af de 2e eeuw in Keulen heeft gebloeid. Ze spreken op zichzelf voor de 
buitengewone hoogte waartoe deze kunsttak zich had ontwikkeld. Verder vindt men hier ook een massa metaalwerk, ijzeren wapenen
en werktuigen, typische bronzen gebruiksvoorwerpen als mantelspelden, sloten en sleutels, handspiegels, enz. en ook het 
vaatwerk, dat in zoo grooten getale uit de Waal is opgebaggerd. We zien hier zoowel de meer grove, vrij kunstlooze pannen uit 
den lateren tijd als de fijne producten van de fabrieken van Capua uit de eerste eeuw. 
Daalt men dan weer de trap af naar den grooten middenhal, waar het de bedoeling der opstelling is slechts groepen te geven van
het mooiste op het gebied van het kunsthandwerk. We zien hier in het midden een groote kast met de merkwaardigste vormen der 
z.g. Belgische waar, deze reeds bovengenoemde aardewerksoort, die feitelijk nergens zoo rijk vertegenwoordigd is als in dit 
Museum en verder aan de kanten de zeldzame geglazuurde waar, o.a. den bekenden gladiatorenbeker, bijzondere vormen van terra '
sigillata, van Nijmeegsche waar enz. Verder vindt men hier in twee kasten de fijnste producten der bronsindustrie en stukken 
van bewapening, waaronder speciaal het prachtige verzilverde helmmasker en de destijds bij Blerik gevonden umbo van een 
schild, met Gorgokop in reliëf, groote bekendheid bezitten. 
Ten slotte werpe de bezoeker nog een blik in het sousterain, waar, naast een aantal sarcophagen, graf- en wijsteenen en eenige
bescheiden stukken Romeinsch beeldhouwwerk uit den Nijmeegschen bodem, een overzicht wordt gegeven van de Romeinsche vondsten 
uit de omstreken, waarvan speciaal de groote Romeinsche steenbakkerij te noemen is op de Holdeurn bij Berg en Dal. Hier lagen 
groote steenovens, die de bouwmaterialen leverden voor de legerafdeelingen, die vooral in de 2e vestiging hebben gebouwd. De 
stempels dezer afdeelingen zijn op deze bouwsteenen en dakpannen ingedrukt. Ook van zulk een oven is hier een maquette 
aanwezig. Eindelijk ziet men in het kleine zijzaaltje bijeen, wat de bodem van Nijmegen en omgeving aan overblijfselen uit den
vóór-Romeinschen tijd heeft opgeleverd, steenen en bronzen wapenen en werktuigen, vondsten uit de koepelgraven eener 
praehistorische bevolking, en uit de urnenvelden op verschillende plaatsen in den omtrek. Ook de Bataafsche woerden in de 
Betuwe zijn hier vertegenwoordigd. 
Een interessante collectie dierbeenderen, door teekeningen verduidelijkt, toont eindelijk de thans uitgestorven diersoorten, 
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welke hier in die oude tijden hebben geleefd. 

20 september 1941  OPGRAVINGEN TE KESSEL-HOUT 
De laatste weken is het Rijksmuseum van oudheden onder leiding van dr. Bursch bezig geweest met opgravingen onder Kessel In 
Limburg. Op een terrein, al eenige jaren geleden gemeld door een correspondent van het museum, den heer Keus uit Venlo, had 
men tijdens de mobilisatie bij militair graafwerk Romeinsche muurfundamenten ontdekt. Bij het thans ondernomen onderzoek 
bleek, dat men te doen had met de fundamenten van een vrij groot maar eenvoudig gebouw uit Romeinschen tijd. De groote massa 
gevonden houtskool wijst erop, dat op deze fundamenten een houten bovenbouw heeft gestaan; trouwens ook enkele groote nagels, 
die hierbij gebruikt waren, zijn teruggevonden. Dit gebouw is door brand vernield. Later is op dezelfde plaats een veel 
kleiner gebouwtje opgetrokken, waarvan men eveneens de fundamenten heeft gevonden, ook uit den Romeinschen tijd. Het gevonden 
aardewerk was in hoofdzaak Romeinsch, terwijl er ook eenige inheemsche stukken onder waren. Op grond van het aardewerk kunnen 
beide gebouwen gedateerd worden in de derde eeuw n. Chr. Munten werden ditmaal niet gevonden. Wel bleek, dat op een naburig 
terrein telkens Romeinsche munten gevonden zijn, die — zooals vanzelf spreekt — voor de dateering van het grootste belang 
zijn. Vaak zijn deze munten ver onder de waarde verkwanseld. Zooals meestal, bleek dus ook hier weer, dat het en in het belang
van de wetenschap en in het belang van den vinder is, als vondsten — en dit - geldt natuurlijk evenzeer voor munten als voor 
andere oudheden zooals urnen enz. gemeld worden aan het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg, Leiden, daar het als niet-
deskundige ondoenlijk is de waarde van zulke vondsten te bepalen. Het ligt in de bedoeling onderzoek volgend jaar voort te 
zetten op het aangrenzende terrein, waarop bij een proefgraving eveneens panstukken, fundeeringen en zelfs brokken 
muurschilderwerk gevonden zijn.

31 oktober 1941  [...] Te Linne en ook te Roermond vindt men onder een dekking
van enkele meters klei en zand, de kiezel soms tot een diepte van 15 à 16 M. Af en toe treft men voorhistorische vondsten aan 
in deze kiezellagen, o.a. mammouthtanden en hertegeweien enz., die uit wetenschappelijk oogpunt waarde hebben.
Behalve te Roermond is ook te Stevensweert een particuliere maatschappij begonnen met de kiezelwinning. Al deze werken geven 
vele handen werk.

23 april 1942  DE ROMEINSCHE MUURSCHILDERINGEN VAN TRIER 
De "Nationalzeitung Essen" bevat een uitvoerig verslag over de groote archeologische vondsten van Trier, die men heeft 
gesignaleerd als de oudste Pompejaansche muurschilderingen op Duitsche bodem. Om onze lezers een overzicht te geven over die 
ontdekkingen, laten we hier een uittreksel volgen. "In 1920 werd bij uitgraving van een wijnkelder een archeologische 
ontdekking gedaan, waarvan de volle beteekenis niet onmiddellijk werd beseft en die daarom bijna twintig jaren bleef liggen, 
eer de wetenschap er zich ex officio mee bemoeide. De leider van het Rijnlandsche Landsmuseum in Trier, prof. dr. von Massow, 
de hersteller van het Pergamonaltaar te Berlijn, die destijds daar assistent was, begon zich onmiddellijk aan die taak te 
wijden, toen hij directeur van 't museum was geworden. Geborgen werden indertijd meer dan honderd kisten met fragmenten van 
oude Romeinsche muurschilderingen, die volgens de huidige stand der wetenschap omstreeks het jaar 100 na Chr. gedateerd 
worden. Men slaagde er in een reeks aanmerkelijke gedeelten te restaureeren en constateerde, dat de schilderingen zeker uit 
slechts twee vertrekken afkomstig zijn. Tot op zekere hoogte kon ook reeds het decoratieprinciep worden vastgesteld. Het 
eerste vertrek is door vertikale strepen van ½ meter breedte in een reeks rechthoekige velden ingedeeld, die een dubbele 
omlijsting hebben, van buiten blauwgroen, van binnen geelrood. De verdere indeeling is nog niet ontdekt. 
Daarentegen is de decoratie van de horizontale strepen volkomen duidelijk. Deze zijn met kandelabers versierd, uit een groene 
kelk met donkerroode voet, die er uitziet als een roemer, groeit de kandelabersteel op. De voet van de kelk wordt geflankeerd 
door twee groene pantsers, op de kelkrand staan roode steenbokken, op een middenvlak springen gevleugelde amoretten met 
bloemenmandjes en op het boven afsluitende vlak staat een damhert. Deze fantastische groep wordt door twee tritons 
omhooggeheven. Een andere kandelaber heeft een soortgelijke groepeering, maar in plaats van steenbokken blauwe vogels, in 
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plaats van amoretten, roode kruiken met ooren en in plaats van het damhert een sfinx. Allemaal voorstellingen, die, wat 
vlotheid en kleurenpracht betreft, voor geen prachtstuk uit Pompeji onderdoen. Onmiddellijk boven het damhert sluit een 
vierkante schilderij aan, die den held Hercules verzinnebeeldt, met de linker de hydra worgend, de rechter opheffend om met de
knots te slaan. Het tweede vertrek moet nog grooter en kostbaarder beschilderd zijn geweest. Het meest in 't oog vallende 
gedeelte is een Apollo in halve levensgrootte, de bovenste helft naakt, de onderste bekleed met een schitterend blauwe mantel.
Hij leunt op de lier aan zijn linkerzijde en laat de rechterhand op zijn hoofd rusten. Onder hem hangt een groote bronzen 
decoratieschijf met een blauwe kop in 't midden; van die schijf gaan slingers uit, die zich verliezen in de omgevende 
architectuur. 
Het meest verrassende is een grootere groep, die een monumentale drievoet vóór een tabernakel vertoont. Op het balkwerk drijft
een Amor met zweepslagen een span zeepaarden voort, en in het tabernakel verschijnen weer  overblijfsels van verdere 
architectuurdeelen. Een ander mooi fragment vertoont tusschen blauwe zuilen onder paars balkwerk een laurierboom. Dat zou doen
vermoeden, dat dit vertrek voor eeredienst gebruikt werd; immers alles schijnt te draaien om Apollo, wiens heilige dieren, 
gereedschappen en boomen hier te vinden zijn. Omtrent de compositie van het geheel tast men nog in 't onzekere. Toch is de 
verdeeling van de muur in drieën reeds gegeven: een bovenverdieping, waarin de bij de uitgraving gevonden zwarte plint met 
gele tusschenvelden. Op de zwarte vlakken zijn overigens planten geschilderd. 
Voor de afzonderlijke motieven, maar ook voor grootere complexen kon prof. dr. van Massow wijzen op verrassende overeenkomsten
uit Pompeji. Nog dient vermeld, dat de kwaliteit van de Triersche schilderingen weliswaar door verweering gedeeltelijk sterk 
heeft geleden, oorspronkelijk echter voortreffelijk moet zijn geweest. Toch verschilt ze in details van Pompejaansche stukken,
in zoover ook bij deze kunstwerken het provincieele binnen de Romeinsche rijkskunst duidelijk kan worden onderscheiden van de 
klassieke werken van 't Zuiden.

6 augustus 1942  Nieuwe wegen bij het archeologisch bodemonderzoek 
VERDEELING DER PROVINCIE IN ARCHEOLOGISCHE RESSORTEN MET ALS CENTRA DE STREEK-MUSEA
De instelling van archeologische ressorten met als middelpunt de verschillende streek-musea, beteekent een belangrijke 
vooruitgang op het gebied van het methodisch bodemonderzoek naar monumenten van geschiedkundige waarde. Deze reeds lang 
voorbereide regeling is van kracht geworden door een beschikking van den secretaris-generaal van het departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming d.d. 31 Juli jl. Hiermede is een wettelijke grondslag gelegd voor een regeling die
reeds geruimen tijd was ontworpen en die men zou kunnen beschouwen als een decentralisatie-maatregel op archeologisch gebied. 
Voorheen immers werden de meeste opgravingen op grootere schaal uitsluitend verricht onder auspiciën van het Oudheidkundig 
Museum te Lelden of het Archeologisch Instituut te Groningen. Deze twee universitaire instellingen beschikten over het noodige
wetenschappelijk en practisch geschoolde personeel en genoten bovendien Rijkssteun. Maar buiten deze instellingen kon ieder op
eigen gelegenheid opgravingen verrichten als hij van den eigenaar van den grond verlof kreeg en over tijd en middelen 
beschikte om het werk tot een goed einde te brengen. Op deze wijze was het nogal een kostbare liefhebberij en de kennis van de
geschiedenis van ons gewest (en we denken dan met name aan de pre-historie) danken wij aan die voortvarende en deskundige 
mannen, die gaarne hun offer van tijd en geld er voor brachten. Dat er voor Limburg nog vrij veel behouden bleef van datgene 
wat in den loop der tijden uit den bodem te voorschijn kwam, danken we ook aan deze mannen. Want zoo gauw als Leiden of 
Groningen er aan te pas kwamen (en dit was vooral het geval bij veelbeloovende exploraties), dan gingen de voorwerpen uit den 
Limburgschen grond regelrecht naar deze centrale verzamelplaatsen, terwijl de plaatselijke instellingen in het gunstigste 
geval met een gipsafgietsel werden gelukkig gemaakt. Dit alles nu is gewijzigd door de officieele erkenning van de streek-
musea als toezichthoudende organen bij opgravingen in het onder hen ressorterende gebied. Bij voorgenomen bodemonderzoek moet 
het streek-museum er in gekend worden, terwijl de vondsten ter zijner beschikking moeten worden gesteld. Deze belangrijke taak
heeft het museum gemaakt tot het middelpunt van het geschied- en oudheidkundig leven in een bepaalde streek. Het is daardoor 
officieel erkend. Als overkoepelende organisatie houdt het Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap die gebieden 
voor zich gereserveerd, welke niet aan een streek-museum werden toegewezen. Het Genootschap wordt tevens de verbindende 
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schakel met de centrale musea te Leiden en Groningen. De taak van het Genootschap is gedelegeerd aan de archeologische sub-
commissie voor de provincie Limburg, die onder de beproefde leiding staat van dr. H. J. Beckers Sr. te Beek. De hoofden van de
verschillende streek-musea zijn qualitate qua correspondeerend lid der sub-commissie en houden deze door regelmatige 
toezending van berichten en verslagen op de hoogte van den stand der opgravingen in hun archeologisch ressort. Volgens de 
hierboven genoemde beschikking van den secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming
zijn deze archeologische ressorten aan de met name genoemde streek-musea als volgt toegewezen: 
1o. Het Provinciaal Oudheidkundig Museum van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te MAASTRICHT, met als ressort de
geheele provincie Limburg en in het bijzonder Zuid-Limburg, in het Noorden tot en met de gemeente Bunde, Meerssen, Valkenburg-
Houthem, Hulsberg, Klimmen, Schin op Geul, Wijlré  en Wittem: 
2o. Het Gemeentelijk Oudheidkundig Museum te HEERLEN, met als ressort de gemeenten Schinveld, Merkelbeek, Brunssum, 
Amstenrade, Hoensbroek, Nuth, Schimmert, Wijnandsrade, Voerendaal, Simpelveld, Bocholtz, Heerlen, Scheijdt, Kerkrade, 
Eijgelshoven en Ubach over Worms. 
3o. Het “Museum Dokter Beckers" te BEEK, met als ressort de gemeenten Geulle, Ulestraten, Spaubeek, Beek, Elsloo. Stein, 
Urmond, Geleen en Schinnen; 
4o. "Museum Het Land van Sittard" te SITTARD, met als ressort de gemeenten Sittard, Munstergeleen, Oirsbeek, Bingelrade, 
Jabeek. Llmbricht, Born, Obbicht en Papenhoven, Grevenbicht, Susteren, Roosteren, Nieuwstadt, Ohé en Laak, Echt, Stevensweert,
Montfort en Posterholt; 
5o. Het Stedelijk Museum te WEERT, met als ressort de gemeenten Neeritter, Ittervoort, Hunsel, Grathem, Baexem, Heythuysen, 
Stramproy, Weert en Nederweert; 
6o. Het Gemeentelijk Museum te ROERMOND, met als ressort de gemeenten Roermond, Haelen, Horn, Beegden, Herten, Maasbracht, 
Linne, Odiliënberg, Melick en Herkenbosch, Vlodrop, Maasniel, Swalmen, Buggenum, Nunhem, Neer, Beesel, Heythuysen, Roggel, 
Meijel, Grathem, Heel en Panheel, Wessem, Thorn en Ittervoort; 
7o. Het Folkloristisch Museum van het monumentale kerkje te ASSELT, met als ressort de gemeenten, vermeld onder 6o; 
8o. De Tegelsche Oudheidkamer te TEGELEN, met als ressort de gemeenten Tegelen, Venlo Belfeld, Arcen en Velden, Maasbree, 
Helden, Horst en Sevenum; 
9o. Het Gemeentemuseum te VENLO, met als ressort de gemeenten, vermeld onder 8o., en met de bepaling, dat de erkenning ingaat 
op den dag, dat het museum zal zijn gesticht.

2 december 1942  Mook. 
Oudheidkundige vondsten. — Door manschappen van den N.A.D werd onlangs, zooals we reeds meldden, bij opgravingen nabij de 
Mookerschans een vondst van oude urnen gedaan. Naar Dr. Braat van het Oudheidkundig Museum te Leiden thans vaststelt, dateeren
deze urnen naar alle waarschijnlijkheid uit de jaren 800 voor Christus. De urnen zullen t.z.t. naar het Museum te Leiden 
worden overgebracht.

11 februari 1943  Archeologische vondsten in Trier. 
— In een voordracht in de "Gesellschaft für Nützliche Forschungen" sprak, volgens de "Frankfurter Zeitung", de directeur van 
het Landesmuseum te Trier, prof. dr. van Massow over de in den loop van ‘t laatste jaar binnen het stadsgebied van Trier 
gedane archeologische vondsten. O.a. vond men er een mozaïek ter grootte van 3,40 op 3,90 meter, in stijl en techniek nauw 
verwant met het Nenningse mozaïek en vermoedelijk evenals dit afkomstig uit het einde der tweede eeuw na Christus. Zijn 
bizondere beteekenis ligt in de omstandigbeid, dat hier alle negen muzen zijn in beeld gebracht. Verder stiet men op het 
muurwerk van een Romeinsche zaal van 10,60 op 7,20 meter, eveneens belegd met mozaiek. Boven die zaal bevond zich 
middeleeuwsch metselwerk met Romaansche muurschilderingen. Bepaald een sensatie waren de vondsten, gedaan ten noorden van het 
amphitheater. Wel wist men reeds uit schriftelijke overleveringen, dat in den Romeinschen tijd te Trier een circus had 
bestaan, die in een lofrede op keizer Constantijn in 310 werd gelijkgesteld met de circus maximus te Rome. Terwijl men evenwel
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totnutoe aannam, dat die circus gelegen was op het tempelterrein in het dal van de Altbach, meent prof. von Massow op grond 
van de jongste ontdekkingen, hem te moeten zoeken in de Triersche stadswijk Gartenfeld. (E.K.B)

2 november 1943  Sensationelle Funde im Raum von Trier 
Ein Quellheiligtum de Treverer entdeckt 
Trier, 2. November. 
Trier hat schon mit vielen und überraschenden Bodenfunden aufwarten können. Letzthin konnte die wahrscheinliche Auffindung des
trierischen Circus maximus und eines hervorragend erhaltenen Musenmosaiks bekahntgegeben werden. Nunmehr kündigte der Direktor
des Rheinischen Landesmuseums, Professor Dr. von Massow, aufsehenerregende Berichte an über die geradezu "umstürzenden 
Grabungen" vor dem Trierer Dom und über die Funde von "Unmengen von Resten antiker Wandmalerei", die auf dem Palastplatz in 
Trier wieder aufgedeckt werden konnten und mit deren Erforschung und Zusammensetzung man seit einigen Monaten eifrig 
beschäftigt ist. Diese antiken Funde werden nach Angaben Dr. von Massows das bisher auf diesem Gebiet Bekanntgewordene weit in
den Schatten stellen, den Vergleich "mit den Schätzen Pompejis"' aushalten und auf jeden Fall das Grossartigste darstellen, 
was bisher nördlich der Alpen und besonders auf deutschem Boden ausgegraben wurde. 
Weiter konnte Professor Dr. von Massow Kenntnis geben von der Auffindung eines Quellheiligtums der Treverer im Idarwald im 
Bezirk Simmern. Zunächst entdeckte man bei Arbeiten an einer Wasserleitung mitten im Hochwald einfache, behauene Platten. Dann
ergab sich schliesslich der Grundriss eines Tempels, der eine beachtliche Ausdehnung aufwies und offensichtlich ein 
Landesheiligtum gewesen sein muss, also ein uralter Wallfahrtsort der Treverer. Der Altar befand sich ausserhalb des Tempels, 
während das Standbild des dort verehrten Gottes im Inneren der Anlage seinen Platz hatte, und zwar mit dem Blick durch das 
Tempeltor hinaus auf den Altar. In der Quelle des Heiligtums wurden zahlreiche Beigaben und Weihegaben in Gestalt von 
Tonfiguren und Bronzebüsten gefunden. Die Münzen des Trajan, Hadrian und der jüngeren Faustina lassen eine Datierung von 100 
bis 150 n.d.Zw. zu. In diesem Heiligtum wurde weiter das Standbild eines heiter lächelnden Apollo entdeckt. Die wichtigsten 
Standbilder des Heiligtums waren jedoch ein überlebensgrosser Apoll, von dem nur Bruchstücke geborgen werden konnten, und ein 
Standbild seiner Gemahlin, der Treverergöttin Sirona — ein überaus wertvoller und wohl einmaliger Fund. Es handelt sich dabei 
um ein Überlebensgrosses Hochrelief vor einer Steinplatte, die einer Sessellehne ähnelt. Die Göttin ist in ein faltenreiches 
Gewand gekleidet, mit Mantel und Diadem, und hält eine Schlange, die ein Ei in einem Gefäss ausschlürft, das sie ihr 
darbietet. Diese Darstellung der Fruchtbarkeit gibt übrigens auch die Erklärung zwei Metzer Bildwerke aus Sainte Fontaine.   
W. L. 

3 november 1943  Sensationeele vondsten te Trier 
De Deutsche Zeitung i. d. N. meldt, dat na de verrassende ontdekking van de vermoedelijke grondslagen van het Circus Maximus 
te Trier nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. De directeur van het "Rheinisches Landesmuseum", prof. Von Massow, heeft 
opzienbarende mededeelingen aangekondigd over de ontgraving van een zeer groote hoeveelheid overblijfselen van antieke 
muurschilderingen op het paleisplein te Trier. Met de samenstelling van de resten is men reeds enkele maanden doende. De 
resultaten, heeft hij verklaard, zullen een vergelijking met de fresco's van Pompeji doorstaan. Voorts kon prof. v. Massow 
kennis geven van de ontdekking der fundamenten van een Romeinschen tempel uit de tweede eeuw onzer jaartelling met een meer 
dan levensgroot beeld van Apollo, dat echter in brokstukken geborgen kon worden, en van zijn gemalin, de godin van de 
Treverers, Sirona. 

5 november 1943  OUDHEIDKUNDIGE VONDSTEN BIJ TRIER EN IDARWALD. 
O.a. tempel uit Romeinschen tijd. 
BERLIJN, 4 Nov. (S. P. T.). — Te Trier en Idarwald heeft men in de laatste maanden opzienbarende opgravingen gedaan, die alle 
tot dusver behaalde resultaten van het in Duitschland door opgravingen ingestelde onderzoek naar de Romeinsche oudheid verre 
in de schaduw stellen. Prof. dr. von Massow, de directeur van het "Rheinische Landesmuseum" te Trier, vergelijkt de vondsten 
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met de schatten van Pompeji en noemt ze de verbluffendste resultaten van opgravingen ten Noorden van de Alpen. Bij 
werkzaamheden ter bescherming van den Dom te Trier ontdekte men de fundamenten van een groote basiliek uit de vierde eeuw. Op 
het Domplein, bij den aanleg van schuilkelders, stiet men op Romeinsche woonhuizen uit het begin van de vierde eeuw. 
Keizer Constantijn had hier zijn regeeringszetel laten oprichten en tot dat doel eenige reeksen huizen doen afbreken. In de 
resten van deze huizen ontdekte men een buitengewoon grroote hoeveelheid antieke wandschilderingen, die waarschijnlijk uit de 
tweede eeuw stammen. 
Een derde, niet minder sensationeele vondst, heeft men te Idarwald gedaan. Toen men hier nieuwe pompen wilde aanleggen, 
ontdekte men een "bron-heiligdom” uit den Romeinschen tijd, dat voor de inheemsche bevolking bestemd moet zijn geweest. Daarop
heeft men verder gegraven en den omtrek van een grooten tempel blootgelegd, wasvan de ontgraving een der schoonste vondsten 
van deze eeuw beteekent. 

28 januari 1944  DE PEEL EEN GRENS 
Brieven over de Peel

Waarde Vriend
Het is, nu ik hier zit en u schrijf, nog niet zoo heel lang geleden, dat de voerman, die geregeld reed tusschen Deurne en 
Venray, midden in de onherbergzame Peelvlakte bij de Kraayenhut de as van zijn kar placht te verstellen. Er was toen tusschen 
beide dorpen nog slechts een losse, diep uitgevaren zandweg en daar, bij den Grootenberg, veranderde de spoorwijdte — het 
Limburgsche spoor is ook thans nog aanzienlijk breeder dan het Brabantsche — en zoo kon de vrachtrijder zijn rit niet 
vervolgen vooraleer hij den stand van de as zijner zware kar had aangepast aan het wagenspoor. Bij zijn voertuig was dat 
mogelijk; 't was er op gebouwd. De meeste gewone karren en wagens hadden evenwel geen verstelbare assen en konden dus niet 
voor het verkeer tusschen de genoemde plaatsen gebruikt worden.
Toont dit merkwaardige feit niet duidelijk aan. dat de Peel een grens was, een scheiding tusschen twee landen of landstreken? 
Menige breede rivier was niet zulk een dichte afsluiting tusschen twee gebieden als deze ontoegankelijke streek, deze
"moerassige plaetse" en dit "sunderlingh verlaten oird", zooals 't in oude stukken genoemd wordt, tot voor kort — wat 
beteekent een halve eeuw in de groote grijze ruimte van het verleden? — bestonden er dan ook maar heel weinig betrekkingen 
tusschen de Brabantsche en de Limburgsche Peelstreek en kwamen de lngezetenen van Venray, Horst en Sevenum slechts zeldzaam in
aanraking met die van Bakel, Deurne en Liessel. Aan weerskanten van de Peel ontwikkelde het volk zich geheel afzonderlijk en 
richtte het zich in verband met het bestuur geheel tegenover gesteld: terwijl de dorpen van het Brabantsche Peelland naar 
Helmond en Den Bosch trokken, togen de Limburgsche Peeldorpen naar Venlo, Boxmeer, Cuijk en Roermond.
De Peel was een natuurlijke grens. Met haar moer en "vlazen", bosch en hei was zij een vrijwel onoverkomenlijke hindernis en 
scheidde zij van zelf gebieden en volksstammen. Het schijnt, dat men het in de Middeleeuwen dan ook niet noodig achtte door 
dit moeras nog een zuivere grenslijn te trekken: dat deed men eerst later, toen men bemerkte, dat deze streek toch niet zoo 
waardeloos was als men voordien meende, omdat ze een groote hoeveelheid turf bleek te bevatten. Langen tijd was de hoogveenrug
van de Peel dus de grens tusschen het kwartier Peelland van de Meierij van 's-Hertogenbosch en het Overkwartier van Gelder. In
de Geldersche oorlogen, welke in het eerste kwart der zestiende eeuw werden gevoerd, vielen meermalen Geldersche benden door 
de Peel het hertogdom Brabant binnen. In 1511 en 1512 werden de dorpen Deurne, Bakel en Asten door de Gelderschen uit Venlo 
grootendeels in asch gelegd. Om de grens te beveiligen, werd dus onder Liessel ter plaatse waar het nu nog "het Sloot" heet, 
tusschen de jaren 1516 en 1527 een blokhuis gebouwd. Door de aanwezigheid van een vrij breede zandige hoogte, lag daar, bij 
Meyel, inderdaad, zooals men ook in Ouwerlings groot geschiedeniswerk kan lezen, het zwakke punt bij uitnemendheid in deze 
afscheiding.
Anderhalve eeuw lang na den vrede van Munster, welke in 1648 geteekend werd, liep door de Peel de staatsgrens. Tijdens het 
bestaan der Republiek der Vereenigde Nederlanden scheidde dit hoog veengebied het wingewest of generaliteitsland Noord-Brabant
van Spaansch en Oostenrijksch en later van Pruisisch Gelderland. Van die grens maakten de Brabantsche katholieken gebruik om 
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hun kerkschatten in veiligheid te brengen. Priesters en kloosterlingen vluchtten er over om aan de "plakkaten" der Hoogmogende
Staten Generaal te ontkomen. Reeds in 1649 bouwde de Deurnesche pastoor Mr. Gerard Jacobs vlak over de grenslijn nabij den 
Grootenberg, een kerkje voor zijn parochianen. Geruimen tijd bediende hij van daar uit de geloovigen van Deurne, Bakel, 
Liessel en Vlierden. We zien voorts de zusters der adellijke abdij van Binderen, bij Helmond, de Peel en daarmede de grens 
toevluchtsoord te vinden en die van "Mariaschoot" van Ommel met haar wonderbeeldje naar Neer in het graafschap Hoorn reizen.
Natuurlijk rezen er nogal eens geschillen over deze grens. Het was immers moeilijk uit te maken waar in die wijde streek nu 
Juist de lijn moest loopen, welke het Brabantsche van het Geldersche scheidde. Van Brabantsche zijde beriep men zich dan 
steeds op de verkrijgbrieven der gemeene gronden van Deurne van 1326 en 1467. Ook bij den vrede van Munster kwam het niet tot 
een nauwkeurige afbakening, al werd er reeds twee jaren eerder een bijeenkomst over deze aangelegenheid gehouden tusschen de 
dorpen van Peelland en die van het Overkwartier en werd toen deze zaak voor den Raad van "paalsteden" werden gesteld door den 
fiscaal van Brabant in tegenwoordigheid van die van Venray, bleken naderhand laatstgenoemden toch weer niet accoord met de 
getrokken linie. We lezen in Ouwerlings "Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden van overtrekken om in Venray een Deurne, 
Liessel en Vlierden", dat zij zelfs zoo ver gingen, dat zij de grenspalen "clandestinelyk" bij nacht en ontijden uittrokken en
ze aan kettingen onder hun toren deden ophangen, waar ze als zegeteekenen jarenlang werden bewaard. Den 20sten November 1716 
kwam er bij het Tractaat van Venlo tusschen de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden en den koning van Pruisen een 
behoorlijke grensregeling tot stand doch eer de afbakening was uitgevoerd, rezen er opnieuw moeilijkheden: Deurne schikte zich
noode in het verlies van acht honderd hectaren goeden veengrond en het kwam dus voor, dat ingezetenen dier heerlijkheid des 
nachts, zooals Van Heurn in zijn werk over de Meijerij van 's-Hertogenbosch verhaalt, zeven honderd en acht honderd karren 
turf, welke volgens de nieuwe grensscheiding op het gebied van Venray geraakt waren, in brand staken.
Na de ineenstorting der Republiek liep door de Peel de grens tusschen het Fransche departement van de Nedermaas en de 
Bataafsche Republiek. Toen herhaalde zich de geschiedenis in zekeren in omgekeerde richting: thans zochten kloosterlingen uit 
het Limburgsche een goed heenkomen over de Peel op het Brabantsche gebied. Zoo vond de laatste priorin van het 
Norbertinessenklooster Keizersbosch onder Neer een toevluchtsoord te Deurne. Eerst toen in 1810 de Nederlanden bij het 
Fransche keizerrijk werden ingelijfd, hield de Peel voorgoed op staatsgrens te zijn. Later, na de stichting van het koninkrijk
der Nederlanden, scheidde ze de provincie Noord- Brabant van die van Limburg, dat, toen het zich na den Belgischen opstand bij
den Duitschen Bond aansloot, het hertogdom Limburg heette.
Nadat in de zestiger jaren der vorige eeuw de spoorlijn tusschen Eindhoven en Venlo reeds een vaste verbinding tusschen de 
dorpen aan weerskanten van het Peelmoeras tot stand bracht, werd kort voor het uitbreken van den eersten wereldoorlog de 
eerste harde weg dwars door de Peel tusschen Deurne en Venray aangelegd. Omstreeks tachtig  kwam er al een weg van Deurne naar
de Limburgsche grenzen bij Meyel. Na den oorlog werd later de Peel ook doorbroken in de richting van het land van Cuyk: een 
grintweg verbindt Deurne thans met Boxmeer. Werkloozen uit Helmond legden voor een tiental jaren een breede aarden baan aan 
tusschen Helenaveen en Sevenum. Zoo werd allengs deze scheidsmuur geslecht, dit dichte grensland open gelegd in het belang van
het algemeen. Nog steeds is de Peel een grens — dit hoog gelegen veen- en tuinbouwland vormt ook nu een niet onbelangrijke 
waterscheiding en bakent daarbij twee geheel verschillende gewesten met hun eigen, volkomen andere volksgroepen af — ze is 
echter thans geen scheidsboom en lastige hindernis meer. Deze voorheen zoo weinig getelde grensstreek levert zelfs als 
vooruitstrevend ontginningsgebied een waardevolle bijdrage voor de samenwerking en de welvaart binnen de ruimte, waarin ons 
volk leeft en is dat niet iets — en daarmee wil ik sluiten — waarover wij ons oprecht moeten verheugen? 
DEURNE, Louwmaand 1944. 
W. A. M. VAN HEÜGTEN.

30 januari 1944  Auf dem Palastplatz zu Trier 
wurde eine grosse Anzahl von Resten antiker Malerei freigelegt, die, wie der Direktor des Rheinischen Landesmuseums, Dr. von 
Massow mitteilt, ohne weiteres den Schätzen Pompejis zur Seite gestellt werden können.
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18 februari 1944  Merkwaardig pronkstuk 
Waarde Vriend,
Ge vraagt me naar een merkwaardig pronkstuk, dat te Deurne te zien moet zijn en zelfs in de kringen van hen, die zich 
bijzonder vor het schoone in het eigene onzer streek interesseeren, maar weinig bekend is. Ik begrijp wat ge bedoelt: het is 
het afgietsel van den Romeinschen helm, dat in de burgemeesterskamer van het Deurnesche raadhuis staat opgesteld. Een 
merkwaardig pronkstuk is het zeer zeker, al is het slechts een vervangingsmiddel voor het echte. In weinige oudheidskamers, Ja
zelfs in weinig musea, hier te lande vindt ge zulk een zeldzaam voorwerp. Wat het eigenlijk beteekent en hoe het er kwam? 
Op een Junidag van het jaar 1910 was de veenarbeider G. Smolenaars uit Meyel aan het werk in de Peel tusschen de z.g. 
Hermanshuizen en Helenaveen, aan den linkerkant van den weg (als men van Liessel komt). Hij was bezig in het grauwe veen. 
Opeens stiet hij op iets hards, ditmaal echter geen kienhout. Was het een ineengeslagen pot? Hij groef hem uit, ging er mee 
naar een sloot en toen hij hem had afgespoeld, zag hij, dat het een oude helm moest zijn. Vlakbij vond hij in een kuiltje als 
een vogelnestje nog een aantal munten en verder andere kleine voorwerpen van metaal alsmede resten van schoeisel en een 
schabrak. Hij droeg het naar huis en verborg het als iets kostbaars in zijn bedstede. 
Dat er in de Peel een schat was opgegraven, was weldra tot ver bulten de streek bekend. Velen togen naar Meyel om het 
gevondene te zien; de eenvoudige man, die nu in veler oogen een onnoemelijk groot fortuin bezat en tot wien burgemeester 
Truyen van Meyel gezegd zou hebben: "Ik ben rijk, maar gij bent nog veel rijker!", toonde zijn ongewone vondst aan de talrijke
bezoekers. Al gauw kwamen er ook kooplustigen opdagen. Gelukkig werd echter het Rijksmuseum voor Oudheden te Lelden tijdig 
gewaarschuwd. Het zond een deskundige, die het gevondene schatte en er een bepaalde som voor bood. Smolenaars werd het met hem
eens en zoo werd 't gevaar, dat deze zeldzame vondst in verkeerde handen zou geraken, bezworen. 
Daarmede was deze zaak evenwel nog niet afgehandeld. De veenarbeider kon immers slechts voor de helft als eigenaar van den 
schat worden beschouwd. Van wien de andere helft eigenlijk was, viel niet zoo gemakkelijk uit te maken. De vinder was bezig 
met het steken van turf voor de firma Steegh en Esser en wel in het grauwveen, dat door de gemeente Deurne als eigenares der 
veengronden verpacht was aan de firma Terwindt en Arnzt. Een niet alledaagsch en dus moeilijk op te lossen vraagstuk! Na 
rechtskundig advies ingewonnen te hebben, achtte de gemeente Deurne zich evenwel eigenares der tweede helft en besloot baar 
raad op 18 November 1910 ze voor den geboden prijs van duizend gulden aan de wetenschappelijke instelling af te staan. 
Het Rijksmuseum voor Oudheden liet het gedeukte uitrustingsstuk, waarvan aanstonds werd aangenomen, dat het moest hebben 
toebehoord aan een Romeinsch officier, herstellen. Dit moeilijk werk werd met goed gevolg uitgevoerd door den goudsmid L. 
Verkuil, werkzaam in het atelier van Van Rossum du Chattel te Leiden. "Eenmaal gerestaureerd", schreef later Dr. M. A. Evelein
in een geïllustreerd tijdschriftartikel, "bleek welk een schitterend stuk het museum rijker was geworden, dat, in vergelijking
met dergelijke helmen in het buitenland, zelfs een unicum mag genoemd worden". Volledig is de helm echter niet: alleen de 
verguld-zilveren buitenbekleeding bleef bewaard; de ijzeren binnenkap roestte geheel weg. De helmkap bestaat uit twee losse 
gelijkvormige deelen, welke elk weer in drie onderling verbonden stukken verdeeld zijn en door een kam tesamengehouden worden.
Het uitrustingsstuk had verder een nekbeschermer, een neusbeschermer en twee wangplaten. Een dezer laatste onderdeelen vond 
men niet terug. 
Van het wapentuig der Romeinsche legioenen, welke toch eeuwenlang ons land en een groot gedeelte van ons werelddeel bezet 
hielden, is maar heel weinig bewaard gebleven. Er zijn voor zoo ver bekend in het geheel slechts zeven helmen gevonden, welke 
van de Romeinen afkomstig moeten zijn; die van de Peel is daarvan wel de meest waardevolle. Eén kwam er aan het licht bij 
Kertsj aan de bekende zeestraat tusschen de Zee van Azow en de Zwarte Zee, twee werden er te Pfersee bij Augsburg en een te 
Worms in Duitschland opgegraven, in Hongarije vond men er een in de Donau bij Boedapest en in Denemarken werd er bij 
Thorsbjerg een in het veen aangetroffen. Opmerkelijk is, dat ze, volgens Dr. Evelein, veel overeenstemming in bouw en 
bewerking vertoonen. Deze geleerde is van meening, dat ze wel in dezelfde werkplaats van Constantinopel vervaardigd zouden 
kunnen zijn. De helm is kunstig bewerkt en toont aan, dat de Romeinsche ambachtslieden bekwaam waren. Het geheel pleit 
overigens voor de veronderstelling, dat de drager ervan een honderdman geweest moet zijn. Staat zijn naam er in gekrast? Prof.
O. Bonn van Berlijn zag, naar we in het artikel van Dr. Evelein kunnen lezen, in de inscriptie in den nekbeschermer eerder een
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gewlchtsopgave met den naam van den verificateur Titus Valonius Ursus. Het woord "Stablesia VI" op den helmrand moet een 
afdeeling aanduiden van het ruitercorps der Equites Stablesiani, vooral uit het latere tijdperk van het Romeinsche Rijk 
bekend.
Wat nu de groote waarde voor de geschiedeniswetenschap van deze Vondst in de Peel is? Dat ligt eigenlijk buiten den helm op 
zich zelf. Er werden immers ook munten gevonden. Deze bleken alle te dateeren uit den tijd van keizer Constantijn; men kon 
zelfs vaststellen waar ze geslagen werden. Ze bieden een vast uitgangspunt voor vergelijkende studie. Men mag toch aannemen, 
dat de centurio slechts geld bij zich droeg, dat in die jaren gangbaar was. Zoo valt niet alleen de helm van de Peel ten 
naastebij te dateeren, doch kan door vergelijking ook geschat worden uit welken tijd de elders gevonden Romeinsche helmen 
zijn. Van belang is deze vondst overigens, omdat ze bewijst, dat het ruitercorps der "Equites Stablesiani" zich ook in de Lage
Landen moet hebben opgehouden en dat het grauwe veen in onze streek in de derde eeuw onzer jaartelling nog niet gevormd was. 
Natuurlijk blijven er om den dood van den Romeinschen honderdman in het Peelmoeras nog vele raadsels zweven. Van waar kwam hij
en waar reed hij heen? Waarom werd er bij hem zwaard noch dolk, lans noch schild gevonden? Is de dolk of het korte zwaard, dat
gestoken moet hebben in de korte scheede, welke wel in het moer bewaard bleef, evenals de ijzeren binnenkap van den helm 
geheel vergaan, of is het verloren, gestolen of misschien eerder gevonden? In dit verband is een briefje uit de eerste helft 
der vorige eeuw interessant, dat ik in het Deurnesche gemeente-archief aantrof: de districtscommissaris van Helmond vraagt 
daarin den burgemeester van Deurne en Liessel of 't waar is, dat een boer onder Deurne een gouden zwaard gevonden heeft. Al 
haar scherpzinnigheid ten spijt zal de hedendaagsche wetenschap op al deze vragen wel nooit een afdoend antwoord vermogen te 
geven. We weten, dat er zich hier in dien verren, donkeren voortijd een drama moet hebben afgespeeld; meer niet. 
Eerst in 1934 keerde de helm van de Peel in onze streek terug, zij het dan in den vorm van eenige afgietsels. Behalve in het 
Deurnesche raadhuis valt er een te bezichtigen in het gemeentemuseum van Helmond. De rest van de zeldzame en opmerkelijke 
vondst — zooals boven al geschetst echter van niet minder belang voor onze geschiedenis — zal nog wel te Lelden bewaard 
worden. 
Deurne, Sprokkelmaand 1944. 
W. A. M. VAN HEUGTEN.

16 maart 1944  Opgravingen te Trier. 
— De opgravingen, welke sedert den vorigen zomer te Trier worden gedaan, hebben tot verrassende ontdekkingen geleid, 
waaromtrent de arehaeloog prof. Von Massow mededeelingen heeft gedaan. Het belangrijkst zijn de ontdekkingen bij den Dom en op
het Paleisplein. Het onderzoek van de kern van den Dom, die omstreeks 260 tot 280 door Valentinianus werd gebouwd, heeft tot 
de conclusie geleid dat de kerk, die van 334 tot 336 door Constantijn werd gebouwd, op deze plek heeft gestaan.
In de nabijheid van deze kerk is het oudste baptisterium van het Westen aangetroffen. Ook het priesterhuis der bedienaars van 
den keizerlijken eeredienst werd blootgelegd. 

15 augustus 1944  MANNHEIM EN TRIER AANGEVALLEN. 
Bij gesloten wolkendek.  
BERLIJN, 14 Aug. (Interinf). — Formaties Anglo-Amerikaansche bommenwerpers hebben vandaag weer van de boven Zuidwest 
Duitschland heerschende slechte weersomstandigheden gebruik gemaakt voor het ondernemen van terreuraanvallen op Mannheim en 
Trier. Bij een bijna geheel gesloten wolkendek wierpen zij hun brisant- en brandbommen herhaaldelijk volkomen lukraak op 
woonwijken randgemeenten en cultuurmonumenten. De Duitsche Jagers werden door de ongunstige weersomstandigheden buitengewoon 
belemmerd. Slechts een deel van de op het alarmsein gestarte eskaders kwam in contact met den vijand. Daarentegen bonden de in
Zuid west-Duitsch gebied gestationneerde batterijen zwaar luchtdoelgeschut met een doeltreffend versperringsvuur den 
afweerstrijd aan tegen de Amerikaansche formaties. Ondanks de moeilijke omstandigheden slaagden zij erin, verscheiden 
viermotorige Amerikaansche bommenwerpers te vernietigen. Tot dusver is bericht ontvangen over het neerschieten van tien 
vliegtuigen. 
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Naar het Internationale Informationsbüro nader verneemt, hebben Amerikaansche bommenwerpers in Trier een bommentapijt gelegd 
midden tusschen de meest waardevolle cultuurmonumenten der oude stad. Volgens de tot dusver ontvangen rapporten werden daarbij
o.a. de Dom, de basiliek, de Lieve Vrouwe-kerk en het keurvorstelljk paleis deels zwaar beschadigd of vernield. In de 
nabijheid daarvan bevinden zich geenerlei militaire of industrieele doelen. 

4 augustus 1945  De grintbaggeraars
DE VRIJE STEM, het orgaan van de G.0.I.W., bevat een gedegen artikel over de samenwerking in de oorlogsjaren van de 
Grintbaggeraars ten bate van het bouwen van de Atlanticwal. 
Uit dit artikel nemen wij enige cijfers over om onze lezers de kwestie duidelijk te maken. 
De fa. Paes te Nijmegen produceerde in 1939 209.349 ton ... in 8 maanden van 1944 537.960 ton. 
De fa. van Hasselt te Lent produceerde in 1939 270.634 ton en in 1943: 915.212 ton. De N.V. Grint Mij te Arnhem steeg van 
184.291 ton in 1939 tot 483.938 ton in 1943. Voor de N.V. van Roosmalen Transp. en Handelsmij te Maastricht waren deze 
cijfers: 108.905 ton en 210.851 ton.
De fa. Hovestad en Dekker te Roermond begon er in de oorlogsjaren mee en produceerde in 1943 reeds 211.421 ton. 
De Ballastmij de Merwede te Rotterdam produceerde in 1940 225.526 ton en in 1943: 235.205 ton. 
Over al deze firma's zijn bij de Mil. Commissaris de officiële klachten ingediend. 
En nu vervolgt de Vrije Stem: 
Alle in Nederland geproduceerde grint werd doorverkocht door de N. V. grintverkoopkantoor te Nijmegen. Directeur dezer N.V. 
was de Hr. Mr. Zuidema. Genoemd kantoor heeft de distributie van grint gedurende dit tijdperk geleverd en heeft o.a. in een 
schrijven aan de aangesloten producenten aangemaand de productie op te voeren. Wij verzochten sluiting van dit verkoopkantoor 
en inbeslagname van de administratie. Dit is geschied. 
De Duitse firma "Niba" voerde haar productie op van 350.685 ton in 1938 tot 1.522.949 ton 1943. Deze firma heeft echter twee 
Nederlandse directeuren n.l. de heren Müller en van Sprang. Ook dit is zelfs nog met een grote dosis lankmoedigheid te 
verdragen. Dat de Heer Müller echter benoemd is tot lid van het tribunaal te Nijmegen doet ons "enigszins vreemd aan". 
Dat de heer Wagemaker als Directeur van het Grint Verkoop Kantoor meende de Duitse Wehrmacht hulp te moeten bieden kan liggen 
aan zijn wel zeer "zakelijke" opvattingen. Dat hij echter benoemd werd tot beheerder over Nat. Soc. vermogen doet ons alweer 
"enigszins vreemd aan".
En de heer van Roosmalen, die zijn productie ongeveer verdubbelde, werd belast met het lichten van de door de Duitsers tot 
zinken gebrachte schepen in de haven van Maasbracht. Tot grote ergernis van de honderden schippers.

1 januari 1946  L'AUTEL DE MERCURE ARVERNE A HORN 
par H. Hardenberg.
Le 9 avril 1640, le chanoine Henri van den Berch, héraut des princes-évêques de Liège, en visitant l'église paroissiale de 
Horn, localité située à une courte distance au nord-ouest de Ruremonde en Hollande, y découvrit une pierre antique, en toute 
sa longueur dans la muraille méridionale de l’église. Le côté visible de cette pierre, ornée de sculptures médiocres, ne 
donnait aucune indication sur son importance; celle-ci ne se révéla que lors de la démolition de l'église en 1838. Alors il 
devint évident que ce moellon était un autel ayant sur la face principale, cachée autrefois dans le mur, un bas-relief avec 
l'image d'un dieu gaulois portant d'après l'inscription gravée sur la base le nom de Mercurius Arvernus (1). D'autres 
dédicaces à ce dieu ont été trouvées à Gripswald près de Créfeld (2), à Wénau près de Düren (3), et à deux endroits à Cologne 
(4), de même qu'à Miltenberg en Bavière: ici le dieu porte le nom de Mercurius Arvernorix (5). La leçon conjecturée [Mercurio
Arver]no d'une inscription trouvée sur le sommet du Puy-de-Dôme en Auvergne (6), et qu'on a voulu mettre en rapport avec les 
précédentes, paraît au contraire douteuse. Moins douteux est le rapprochement de ce nom avec celui du Genius Arvernus, 
mentionné dans une découverte à Riom, mais peut-être originaire de Clermont-Ferrand, la vieille capitale de l'Auvergne (7).
Comme il est généralement admis, le surnom d'Arvernus ou Arvernorix se rapporte au pays ou plutôt à la tribu des Arverni (1), 
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les anciens habitants de l'Auvergne. Avant la conquête de la Gaule par César les Arvernes constituaient une des tribus les 
plus grandes et les plus puissantes des Celtes sur le Continent. Leur chef Celtille, le père de Vercingétorix, l'antagoniste 
redouté de César, exerçait même l'hégémonie sur toute la Gaule (2). Après sa soumission par les Romains le peuple arverne 
resta une tribu importante et surtout riche, grâce à la présence de mines d'or (3) ce qui est prouvé par l'anecdote dans 
l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien au sujet du sculpteur grec Zénodore, de Néron, cet artiste célèbre vécut dix ans en 
Auvergne et y sculpta une statue colossale de Mercure, surpassant en grandeur toutes les statues renommées de son temps. Pour 
ce chef d'œuvre imposant Zénodore reçut comme salaire la somme considérable de quarante millions de sesterces (4).
Selon l'opinion courante la statue en question aurait trouvé place dans le temple gallo-romain dont on a découvert en 1875 les
vestiges sur le sommet du Puy-de-Dôme, un rocher tronconique d'origine volcanique, et s'élevant à une hauteur de 1465 m (5). 
Contre cette opinion, fondée sur une interprétation incorrecte d'un texte de Grégoire de Tours, M. Audollent s'est opposé, à 
bon droit me semble-t-il (6). L'historien dévot des Francs parle en effet d'un sanctuaire païen fameux situé à Arvernus, 
aujourd'hui Clermont-Ferrand: or cette ville se dresse sur un monticule au bord d'un vaste bassin semi-circulaire, 
s'arrondissant au pied de la chaîne du Puy-de-Dôme, et non sur les hauteurs du massif. A tort a-t-on regardé le nom de lieu 
Arvernus, orthographié Arvernos dans le manuscrit de Grégoire du Monte Cassino, comme une indication du pays des Arvernes (1),
Que l'auteur avait en vue la capitale et non le pays même, résulte nettement des mots: iuxta hanc urbem dans Historia 
Francorum I, 33, se rapportant aux tombeaux des saints martyrs Liminius et Antolianus reposant près de la ville d'Arvernus. 
Plus loin, dans le récit de la conversion de esclave d'un prêtre desservant le temple mentionné, il est dit que Victorinus 
venait souvent pourchasser les fidèles du Christ dans le quartier de Clermont qui s'appelait encore, au temps de Grégoire, 
«quartier des chrétiens». Or il est peu probable que cet esclave, s'il habitait les hauteurs à, 14 km de Clermont, en soit 
fréquemment descendu et ait abandonné son culte, pour créer des ennuis aux chrétiens dans cette ville. On est donc porté à 
croire que le sanctuaire que Grégoire a en vue était situé dans le périmètre de Clermont.
Ce sanctuaire, ravagé par les Alamans sous le règne des Valérien et Gallien (253-256 après J. C.), était une merveille d'art 
et d'architecture. Ses doubles murs d'une énorme épaisseur, sa décoration intérieure composée de plaques de marbre et de 
mosaïque, son dallage également de marbre et sa couverture en feuilles de plomb attiraient encore la curiosité de l'évêque de 
Tours, Auvergnat par naissance. D'après lui le temple était appelé en langue gauloise Vasso Galate ou Vasso Gallate (2). Vu la
de Vassogalate avec Vassocaletes, figurant dans une trouvée à Bitburg près de Trêves et dédiée à Mercurius Vassocaletes (8), 
la conclusion se dégage que l'on vénérait dans le sanctuaire à Arvernus un dieu, que les Romains identifiaient avec leur 
Mercure. En toute vraisemblance la statue énorme de qui fut l'œuvre de Zénodore, était donc destinée à ce merveilleux de 
Clermont et non à celui du Puy-de-Dôme, où ce dieu était adoré sous le nom de Mercurius Dumias, comme il est prouvé par une 
inscription trouvée sur le sommet de cette montagne (1). Le rapport évident entre l'épithète Dumias et le nom du Puy-de-Dôme 
(2), dont le sens est probablement le même que celui de l'adjectif grec θνμιατός «exhalant de la fumée» (3), en trahit le 
caractère locatif et nous laisse reconnaître un dieu de volcan, comparable au Zeus Αίτναϊος de l'Etna sicilien (4).
Le vieux nom Augustonemetum de Clermont-Ferrand, qui est remplacé chez Grégoire de Tours par celui d'Arvernus, conforme à 
l'usage commun du Bas-Empire d'appeler les chefs-lieux des civitates gallo-romaines d'après les noms des tribus (5), indique 
d'ailleurs que le centre religieux des Arvernes, au temps de Zénodore, était fixé au pied du Puy-de-Dôme. La seconde partie de
cette appellation antique est une forme latinisée du gaulois nemeton, apparenté à l'irlandais nemed, signifiant «sanctuaire, 
lieu sacré» (6). Selon Strabon la localité s'appelait à l'origine Nemossos (7), nom qui, comme dérivant de la racine nem, 
«chose sainte», possédait sans doute le même sens que nemeton (8). En ajoutant le vocable Augustus, probablement en vue 
d'indiquer que le lieu indigène avait été élevé par l'empereur Auguste à l'état d'une ville romaine, les Romains le changèrent
en Augustonemetum, nom par lequel elle est désignée dans la Table de Peutinger et dans la Cosmographie d'Aethicus (1). Ce 
dernier nom, comparable à Augustobona, Augustodunum, noms composés d'un mot celtique et le nom honorifique Augustus, avec 
lesquels, au temps d'Auguste, on dénommait en Gaule des villes romanisées (2), fut supplanté au Bas-Empire par la dénomination
Arvernus ou Arvernis, dont fait aussi mention, outre Grégoire de Tours, le géographe anonyme de Ravenne (3). Sur un milliaire 
de l'an 121 après J. C., trouvé à Biozat près de la route d'Effiat à Vichy, on lit: Aug(ustonemeto) Arverno(rum) (4). 
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L'établissement romain à Clermont-Ferrand s'appelait donc évidemment en toutes lettres Augustonemetum Arvernorum. Le nom 
Nemossos, par son suffixe préceltique -ossos (5), prouverait que cet endroit-ci était un lieu sacré, avant que les Arvernes 
eussent transféré le chef-lieu de leur civitas de l'oppidum de Gergovie, mentionné dans les de César comme située sur les 
hauteurs, vers le site actuel de Clermont-Ferrand. Augustonemetum serait ainsi la ville fondée par Auguste près du Nemetum ou 
sanctuaire national des Avernes.
Il résulte de ce qui précède que le Mercure indigène adoré par les Arvernes dans leur sanctuaire national était le même dieu 
que celui que l'on trouve mentionné dans les inscriptions découvertes à Horn et ailleurs sous le nom de Mercurius Arvernus ou 
Arvernorix. Quelle était la nature de ce dieu? Voilà la question à je m'efforcerai de répondre dans les pages suivantes.
Le détail rapporté par Grégoire de Tours, à savoir que le dieu vénéré à Clermont était appelé en langue gauloise Vasso 
Gal(l)ate, ne nous dit pas grand-chose, étant donné que la traduction exacte n'en est point connue. Vasso que le latin 
médiéval nous a comme vassus, «vassal» se retrouve dans irl. foss, «serviteur», bret. gwaz, «homme», cymr. gwas, «jeune homme»
et corn. was, «garçon, jeune serviteur» (6). Le savant celtologue d'Arbois de Jubainville rapprochait ces mots du sanscrit 
vatsas, «enfant» (1) et comme les vassi figurent parmi les satellites des rois mérovingiens qu'on appelait aussi pueri régis 
ou regales pueri — c'est l'expression dont se sert Grégoire de Tours (2), je crois qu'il est préférable de traduire vasso, 
datif de vassos, par puer, «garçon» plutôt que par «serviteur» ou «satellite», la traduction soutenue par Pedersen (3). Dans 
puer et «garçon», qui se laissent employer dans les deux sens d'enfant et de serviteur, l'idée de la jeunesse est primaire à 
l'idée de la servilité. Probablement c'était le même cas avec vassos, dont nous connaissons par des inscriptions gallo-
romaines d'autres composés comme le nom de personne Dagovassus, «Bonus Puer» et l'appellation Vassorix, «Roi des garçons», une
des épithètes gauloises du Dispater qui, selon César, était regardé comme le dieu-père de tous les Gaulois (4).
Quant au second élément du nom Vasso Galate, orthographié dans plusieurs manuscrits Galatae ou Gállate et aussi en liaison 
avec Vasso (5) comme dans Vassocaletes de l'inscription de Bitburg, il me semble, en vertu de l'orthographe de cette 
inscription avoir rapport avec gall, et bret. calet, «dur», irl. calath (6). L'alternance de g et c est assez fréquente dans 
l'orthographie des noms gaulois, tandis que le dédoublement de l’l dans Gallate fait penser au latin callidus, dérivé de 
callum, «cal, épiderme endurci», remontant à la même racine cal que gall, et bret. calet (7). L'emploi de ce dernier mot en 
vieux français en dehors du breton est d'ailleurs confirmé par le nom de lieu mons Caleti (Calais?) dans la chronique de 
Watten (Nord), écrite vers 1100 (8).
Vasso Galate pourrait ainsi signifier «Garçon Dur» c'est à dire «robuste, fort» (1) ou bien «sans bonté, sans pitié». Qu'un 
dieu soit dénommé avec l'épithète «fort», cela n'est point extraordinaire. Le nom du dieu du tonnerre des anciens Aryens, 
Indra, n'aurait signifié originairement autre chose que «Le Fort», nom que porte l'Être Suprême chez plusieurs peuples 
sauvages. Aussi est-il à remarquer que, selon Cicerón, le père du second de ses divers Mercures se nommait Valens (Le Fort) 
(2). L'indication est pourtant trop vague pour nous faire une idée assez nette de l'ontologie de Mercurius Vassocaletes, de 
ses fonctions dans la pensée religieuse des Gaulois, ainsi que de son culte. La voie unique pour atteindre ce but est celle 
des documents archéologiques, ce qui nous mène forcément à une étude plus poussée des monuments sur lesquels Mercurius 
Arvernus est représenté. Attendu que toutes les inscriptions, où figure ce nom, ne sont pas accompagnées de bas-reliefs ou de 
statues, nous ne disposons malheureusement que d'une seule image directe de ce dieu, à savoir celle de l'autel découvert à 
Horn et conservé maintenant au Musée national d'antiquités à Leyde.
Ce monument (voyez fig. 1-3) consiste en un bloc de grès mesurant 0,95 χ 0,56 χ 0,23 m. La face principale et les faces 
latérales sont sculptées; la quatrième face est brute. Au dessus de l'inscription sur la face principale (fig. 1), entre deux 
pilastres supportant un fronton, Mercure Arverne est assis sur un trône taillé dans le roc, de face, le torse nu, l'épaule et 
le bras gauches couverts d'un manteau ramené sur les jambes, tenant de la main gauche un caducée et de l'autre main, 
probablement, une bourse; le pied droit repose sur une pierre plate qui a la forme d'une tortue. Sous les jambes du dieu est 
couché un bouc vers la droite. Sur les faces latérales du monument (fig. 2 et 3) l'on voit à gauche un coq perché sur un 
caducée ailé au pied duquel est une bourse; à droite dans le panneau supérieur une étoile accompagnée d'une guirlande, et, au 
dessous, une autre bourse, reposant sur une stèle carrée qui emplit le panneau inferieur. Comme la partie supérieure de 
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l'autel est endommagée, nous ne savons pas si le dieu était représenté imberbe ou barbu.
L'inscription sur le cartouche au-dessous du bas-relief est bien lisible, sauf les dernières lignes qui ont été interprétées 
par les épigraphistes de différentes manières. M. Janssen, au Musée de Leyde, la lisait ainsi: Mercurio Arverno D(idius) 
Irmidius a(ram) po(suit) e(x) v(oto) (1). Le Corpus Inscriptionum Latinarum lit au contraire: Mercurio Arverno, [a]ed(iculam)
Irmidius Ma[c]ro ex(s)t(ruxit} (2). Le commandant Espéran-dieu propose: Mercurio Arverno, [a]ed(iculam) Irmidius Ma[cr]o 
ex(s)t(ruxit) (3). Pour l'interprétation du sens religieux de ce il est superflu de s'occuper davantage de ce problème.
Dans l'ensemble la représentation de Mercurius Arvemus avec l'image traditionnelle du Mercure romain. Pourtant quelques 
anomalies peuvent être regardées comme L'autel de Horn est un des rares exemples montrant un Mercure assis, ce dieu étant 
représenté généralement debout. A côté du Mercure de Horn on n'a trouvé dans la Gaule, autant que je sache, qu'un nombre 
restreint de monuments de ce type. M. R. Mowat en a dressé en 1875 une liste contenant cinq statues, deux statuettes, un 
bronze, six intailles, une patère et une cuiller en argent (4). Sa liste est sans doute incomplète. Le Répertoire de la 
statuaire de M. S. Reinach permet de noter l'attitude assise sur deux statues originaires du Châtelet (Cher) et de Sion 
(Vosges), et sur des bronzes de Paris, Arles, Avignon, Poitiers, Mons, Rouen, et Saint Révérien (Nièvre) (5). On pourrait y 
ajouter une statue mutilée, découverte en 1883 à Dampierre (Haute Marne), où est assis sur un siège sans dossier avec un bouc 
couché lui (1).
La supposition qu'il existe un certain rapport entre le dieu assis et le bouc couché ne me semble pas trop hasardée. Sur les 
fragments de deux autels, découverts en 1848 à Bordeaux, et le bouc se tiennent tous deux debout (2). Une analogue se trouve 
sur le fragment d'une stèle originaire du sommet du Donon dans les Vosges (3), sur des blocs sculptés à Caestrich (Bade) (4) 
et à Selz (Alsace) (5), ainsi que sur un d'une stèle d'origine inconnue dans le musée à Königshofen (Bade) (6). Une forme 
intermédiaire entre les deux types se voit sur le fragment d'une stèle trouvée à Bingen avec Mercure debout qui pose son 
caducée sur la tête d'un bouc couché (7), et sur un bloc de provenance locale à Windisch (Suisse), où Mercure est représenté 
debout, tenant une bourse au-dessus d'un bouc agenouillé (8). Il est figuré de la même façon sur un bloc à quatre divinités à 
Eli (Luxembourg) (9). A cause de l'état abîmé des monuments il est difficile à déterminer, si le Mercure en compagnie d'un 
bouc couché sur une stèle à Hohenburg près de Ruppertsberg (Palatinat) (10) et sur la partie inférieure d'un autel à Gross-
Krotzenburg sur le Mayen près de Hanau (11) appartient ou non au type assis.
Sur l'autel de Gross-Krotzenburg qui porte sur la base suivante: In Honorem) d(omus) diivinae) deo Mercurio, Minicius Fatalis 
le pied gauche du dieu repose sur une tortue. Nous trouvons une attitude pareille sur l'autel de Horn, où le pied droit 
s'appuye sur une pierre plate qui ressemble à une tortue. Sur un bronze d'Autun Mercure pose le pied également sur une tortue 
(1). Des stèles de Périgueux et d'Impflingen près de Landau (Palatinat) montrent le dieu accompagné d'un bouc avec une tortue 
entre ses pieds (2), tandis que sur un autel de Bordeaux Mercure tient une tortue posée à plat dans sa main droite (3). Enfin,
pour nous borner à l'énumération des divers types, un fragment d'autel à Nîmes est tout simplement orné d'un bouc et d'une 
tortue (4). Bien que la tortue, ainsi que le bouc, soit un attribut de Mercure assez répandu en Gaule et dans la Germanie 
romaine, je crois que la pose du pied sur la tortue doit être regardée comme un trait caractéristique du dieu indigène que 
nous rencontrons sous le nom de Mercurius Arvernus.

Si je vois bien, nous avons pour la détermination du caractère de ce dieu trois éléments distinctifs :
1) l'attitude assise du dieu sur un trône; 
2) ses relations intimes avec le bouc qui lui tient compagnie; 
3) la pose du pied sur la tortue.

1) L'attitude assise. Dans ses «Contributions à l'étude des celtiques» M. P. Lambrechts a consacré un chapitre au «dieu dans 
la pose dite bouddhique» (5). S'appuyant sur un article de M. R. Lantier sur le même sujet (6), le savant belge, qui a donné 
une impulsion nouvelle à l'étude du panthéon démontre que le grand dieu celtique, figuré par les artistes indigènes comme un 
homme assis avec les jambes croisées (pose bouddhique), était assimilé dans l’interpretatio romana au Mercure romain. D'après 
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les Commentaires de César (VI, 17) les Gaulois vénéraient comme leur dieu principal Mercure, le dieu de l'abondance et de la 
richesse. La bourse, l'attribut spécifique du dieu classique, est aussi l'attribut favori du dieu aux jambes croissées. Sur 
une statuette, trouvée à Pouy-de-Touges (Landes?), la tête de ce dieu est même coiffée d'un pétase, ce qui rend avec Mercure 
encore plus évidente (7). Pour nous il im-porte de constater que la position assise est une marque du grand dieu gaulois.
Par cette attitude particulière l'on est tenté de comparer ce dieu-ci à Juppiter Optimus Maximus, le dieu céleste des Romains,
et à Zeus, son prototype grec, qui, tous deux, sont représentés dans l'art classique presque toujours assis (1). Cependant il 
est bon de se rappeler qu'en Grèce et dans le monde hellénique le type de l'Hermès assis n'était point inconnu, ce qui est 
d'ailleurs assez curieux vu qu'Hermès ou Mercure, selon l'appellation latine, était pour les Grecs un dieu plein d'activité. 
Sur les monnaies de Phénée, Patras, Corinthe, Périnthe, Nicomédie, Milétopolis, et Phaestos, ainsi que sur un cratère de style
attique et sur un bronze de Paramythie l'on voit Hermès assis sur un rocher ou sur un bloc (2). Puis il y a la fameuse statue 
près de Corinthe décrite dans le Baedeker de Pausanias, représentant Hermès assis, accompagné d'un bélier debout à côté de lui
(3). Dans son travail exhaustif sur le dieu psychagogue M. Raingeard cite seulement deux cas, où le siège d'Hermès est un vrai
trône: un bronze dans la région de Budapest (Illyrie) et une monnaie du IVe siecle avant J. C. originaire d'Enos en Thrace 
(4). Pourtant, comme ces pays-ci étaient sous l'influence celtique du bassin du Danube, ces deux cas ne prouvent rien pour la 
conception hellénique de l'Hermès assis sur un roc. Ce rocher ou ce bloc n'ont pu être pour le dieu berger, le psychopompe, ou
le messager des dieux, que l'on voyait en Hermès, qu'un siège temporaire. La représentation d'Hermès assis sur un trône des 
régions celtisées du Sud-Ouest de l'Europe laisse d'autre part entrevoir une proche parenté avec le grand dieu grec Zeus, à 
qui les mythographes attribuèrent la paternité de l'enfant Hermès.

Dans la société primitive le trône a été, comme il l'est encore de notre temps, le symbole de la majesté. Quand le roi se 
mettait en rapport officiel avec son peuple, il s'asseyait sur son trône et tout le monde restait debout, ainsi montrant qu'il
était leur maître. Quand le trône était vide, personne n'osait s'y asseoir. Comme d'autres peuples les peuples primitifs de la
Grèce ont transporté ces idées dans leur rapport avec le dieu souverain des hommes et maître des cieux (?). Sur la cime des 
montagnes et dans les cavernes où l'on cherchait un abri contre les intempéries du ciel (tonnerre, pluie torrentielle, grêle),
ils taillaient dans le roc des trônes qu'ils vénéraient comme le siège du dieu omnipotent. L’etude magistrale de Cook sur Zeus
en fournit plusieurs exemples de même que des reproductions qui m'ont aidé à reconnaître dans le siège de Mercurius Arvernus 
sur l'autel de Horn, que l'on tenait autrefois pour un simple rocher, un trône taillé dans le roc (2). Dans l'attitude assise 
sur un trône nous avons ainsi un indice précieux pour le vrai caractère de ce dieu. Il était le dieu omnipontent des Arvernes.
C'est l'idée exprimée par le nom de Mercurius Arvernorix.
2) Ses relations intimes avec le bouc. Il est certain que les ont joué un rôle assez important dans les spéculations des 
Celtes. Plusieurs dieux gaulois portent des noms d'animaux et sur l'arc de triomphe romain à Orange se trouvent des emblèmes 
cultuels sous forme d'animaux semblables à ceux que les Germains, aux dires de Tacite, conservaient dans leurs forêts sacrées 
(3). On s'est efforcé d'expliquer cette zoolâtrie par des théories différentes. La plus séduisante — et je partage ici 
l'opinion de M. Lambrechts — me semble être celle de M. Foucart. D'après ce savant la mentalité de l'homme primitif, de la 
faiblesse et de l'imperfection de la nature humaines se serait rendu compte que certains animaux surpassaient l’homme en force
physique, rapidité, intelligence, etc. D'où la croyance qu'un esprit supérieur habitait ces animaux qu'on vénérait comme un 
«dieu» (4).
Parmi les animaux ainsi déifiés le bouc tient une place importante. On n'a qu'à penser à Pan, le dieu chèvre-pieds qui reçut 
dans la mythologie grecque le dieu Hermès comme père. Hermès lui-même se métamorphosa pour ce parentage: c'est sous la forma 
d'un bouc qu'il approcha Pénélope et de cette union naît Pan (1). Si le dieu Pan, par son nom Πάν de Πάων, «Le Pâtre» comme 
par son extérieur, a été regardé dans la religion populaire comme le gardien divin des troupeaux, ce n'était point la seule 
conception que les Grecs s'étaient imaginés de lui. Chez les Stoïciens (Cornute) et dans les poèmes orphiques nous retrouvons 
Pan comme un dieu panthéiste (2). En rapprochant son nom de Παν, «universum», les Orphistes l'assimilaient, ainsi qu'Eros, et 
Zeus, au όλος κόσμος, croyances illustrées par des intailles, où Pan est représenté au milieu du zodiaque (3). Que derrière 
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cette association d'un bouc avec un dieu panthéiste se cache une vieille spéculation cosmogonique, cela résulte, comme l'on 
verra tout à l'heure, de la littérature védique, où, dans un passage de l'Atharvavéda, il est question d'un bouc unípede (aja
ekapad), porteur de la voûte céleste, qui empêche que l'univers s'écroule (4). L'idée que le ciel, imaginé comme une voûte en 
pierre ou en bronze, pourrait un jour s'écrouler, se rencontre dans un certain nombre de religions primitives, nommément aussi
chez les Celtes (5). Strabon et Arrien racontent tous les deux que les Celtes établis sur les côtes de l'Adriatique auraient 
dit à Alexandre le Grand qu'ils ne craignaient rien sauf l'écroulement du ciel (6).
En 179 avant J. C. une armée de trente milles Bastarnes, peuple originaire de la Galicie, marchait sur Dardania, mais fut mise
en fuite par un orage terrible. Plus tard ils déclarèrent, dit Tite-Live, que les dieux leur avaient fait craindre que les 
cieux ne sur eux(1). Une ode d'Horace et une comédie de Térence signalent l'existence de cette superstition à Rome. En Grèce, 
on la trouve déjà au VIe siècle avant J. C. dans un poème de Théognis de Mégare qui, voulant confirmer la sincérité de son 
attachement à quelqu'un, s'exprime ainsi: «Qu'autrement le grand ciel immense de bronze s'écroule sur moi, cet effroi des 
hommes terrestres» (2). Il est assez curieux de constater que le folklore de la Grèce moderne en a gardé un souvenir dans les 
légendes des Callicantzari, esprits des enfers, vivant la plus grande partie de l'année sous la terre et s'acharnant à ronger 
l'arbre ou les piliers qui support l'univers, pour faire tomber les cieux. Chaque Noël ils ont a peu près terminé leur 
besogne: mais à ce moment précis vient le temps d'apparaître à la surface de la terre, et pendant leur absence de douze jours 
les supports du monde ou du ciel sont réparés de nouveau (3). La Grèce antique avait divinisé ce support mondial sous la 
figure du géant Atlas, une personnification de l'axe mondiale ou de la stèle séparant le ciel de la terre et qu'on associait 
aussi avec l'arrête, portant jusqu'aux nues, montagnes acadiennes ou avec le Mont Atlas africain. Son nom vient de la racine 
τλα, «porter» (4).

D'après les vieilles légendes irlandaises et bretonnes il a dû exister chez ces peuples la même croyance à un soutien mondial 
(5). Les géographes anciens nous rapportent la présence de montagnes que l'on regardait comme des piliers mondiaux, près de la
source du Rhône et celle du Danube, c'est à dire dans les régions mêmes qui ont vu naître la civilisation celtique (6). Nous 
pouvons donc admettre que les Celtes eux aussi connaissaient la conception de la voûte céleste s'appuyant sur un support qui 
empêchait son écroulement. Des indices directs que ce support fut imaginé par eux sous la forme d'un bouc font pourtant 
défaut. Seulement il est à remarquer que dans les langues germaniques le mot «bouc» est employé pour désigner un chevalet ou 
tréteau, en d'autres mots un support.
Quand on observe que le nom gaulois du dieu national des Arvernes fait valoir la dureté ou bien la forcé de ce dieu, la 
présomption se présente que le bouc couché, qui lui tient compagnie et qui n'est probablement autre chose que l'image 
thériomorphe de sa forme humaine symbolise cette qualité. En acceptant de cette hypothèse, on pourrait, par analogie au bouc 
unipède de l'Atharvavéda, interpréter le bouc accompagnant Mercure Arverne comme un symbole de la force qui préserve l'univers
de s'écrouler. Cette interprétation, assez hasardeuse à première vue, perd beaucoup de son apparence spéculative, si l'on fait
crédit à la thèse de M. J. Vendryes sur l'existence de traditions religieuses communes aux Hindous et aux Celtes. Dans une 
étude sur les correspondances de vocabulaire entre l'indo-iranien et l'italo-celtique l’éminent savant français a exposé que 
ces correspondances linguistiques ne sont pas dues à un simple hasard, puisqu'elles coïncident avec des correspondances 
analogues d'ordre religieux. Les Hindous, les Iraniens, les Italiotes et les Celtes étaient les seuls membres de la famille 
indo-européenne à posséder des de prêtres: brahmanes, mages, pontifes ou druides qui, malgré des différences, avaient tout de 
même un fonds commun de conceptions religieuses qu'on ne retrouve pas, tout au moins au même degré, dans le reste de la 
famille indo-européenne. Cette communauté consistait dans un ensemble de prescriptions rituelles et de préceptes moraux, en un
sacerdoce organisé en vue de la doctrine, en des rites d'initiés institués pour la aux adeptes, et en un mysticisme ésotérique
destiné à la dissimuler aux étrangers (1). M. G. Poisson, reprenant cette thèse, en vue d'établir un rapport entre les 
influences ethniques et les tendances religieuses éthiques de ces quatre peuples, tendances tout à fait opposées à la religion
naturiste de la Grèce homérique et des Latins de l'époque classique, s'est demandé si l'on ne pas ajouter à ce groupe éthique 
d'autres peuples apparentés aux Celtes comme les habitants de la Thrace, la patrie supposée d'Orphée, bien qu'on connaisse 
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trop peu de leur langue pour y trouver les mêmes points de comparaison (1).
Avant de chercher dans le monde celtique des témoignages en faveur de l'existence de traditions ou de superstitions qu'on peut
rapprocher de la conception familière aux Hindous du bouc supportant la voûte céleste, il est bon de suivre d'abord dans la 
védique et d'autres sources le raisonnement, grâce auquel cette conception a pu prendre naissance. Le rapport que l'Orphisme 
établit entre le bouc et le dieu panthéiste appelé Pan se retrouve d'une manière frappante dans l'Atharvavéda (X, 7, 31) qui 
dit: «Quand le Bouc entra dans l'existence, il a pris le pouvoir souverain de l'univers» (2). Le Rigvéda contient plusieurs 
strophes parlant du bouc, porteur du ciel (3). Rigv. VIII, 41, 10 le compare au dieu omnipotent Varuna qui, avec sa stèle 
«calante» soutenait les deux moitiés du monde séparée l'une de l'autre comme le bouc le ciel (4). La comparaison avec la 
colonne de Varuna est des plus intéressantes, puisqu'elle prouve l'intime relation entre l'idée du bouc, du monde, et le 
pilier mondial. Notre présomption que le bouc qui accompagne Mercurius Arvernus pourrait symboliser la force qui soutient 
l'univers, est appuyée par une autre hymne du Rigvéda (X, 89, 4), où le dieu Indra, un des huits Lokopalas (gardiens de 
l'univers), est qualifié comme celui «qui par ses forces a soutenu la terre séparée du ciel comme avec un essieu» (5).
Cette figure de l'essieu est à retenir, parce qu'elle fait penser à l'axe du monde, l’Ατλάντειος πόλος ou pôle d'Atlas, dont 
fait mention un fragment de Critias comme étant gardé par le dieu Chronos, appelé lui aussi «gardien de l'univers», et par les
deux ourses (les constellations de la Grande et de la Petite Ourse) (1).
On sait que près du pôle nord du globe céleste se trouve l'Étoile du Nord, faisant partie de la constellation de la Petite 
Ourse. Déjà dans les temps les plus reculés les peuples primitifs ont dû s'apercevoir que l'Étoile polaire donnait à l'œil nu 
l'impression d'une étoile immobile, tandis que les autres étoiles, et surtout les deux Ourses, semblaient tourner autour 
d'elle. Ce point fixe dans le firmament étoile a joué dans l'histoire de la civilisation humaine et le développement des idées
religieuses un rôle d’importance sans égale. Sur son rôle nous sommes admirablement informés par l'étude remarquable du savant
finnois M. U. Holmberg sur l'Arbre de la Vie. Il a exhorté l'homme à voir dans la nature le principe de l'unité, de l'ordre 
mondial, de la loi éternelle. Il est donc tout naturel que l'on regardait cette étoile comme le de l'univers et que ce centre 
devint ensuite la résidence permanente ou le trône du dieu omnipotent, de l'Etre Suprême. C'est là que résidait Anu, le dieu 
suprême des Babyloniens (2).
C'était aussi ce centre de l'univers qui dans l'imagination des peuples primitifs exerçait la fonction de support ou soutien 
de la voûte céleste. L'on trouve de cette dernière croyance des assez clairs dans l'appellation de l'Étoile du Nord chez les 
Estes, les Lapons, les Islandais et plusieurs peuples sibériens. Comme ces peuples-ci croyaient que le ciel était soutenu par 
un clou, l'Étoile polaire fut appelée en Esthonie pohja nael, en Laponie bohinavvlle (Clou du Nord) et dans la poésie des 
skaldes islandais veraldarnagli (Clou Mondial). «Clou du Ciel» était son nom chez les Samojèdes; les Chuckchees et les Koriaks
l'appelaient tout simplement «Étoile de Clou». Chez les Lapons nous rencontrons de nouveau la superstition de l'écroulement du
ciel, causé ici par le relâchement du clou mondial ou son abattement par une flèche au jour du dernier jugement. Le fait, que 
chez eux la conception du soutien mondial, représenté par un clou, était étroitement liée à celle du pilier mondial, est 
confirmé par le nom veralden tsüold ou almelsüolda que certaines tribus des Lapons Scandinaves et russes donnaient à l'Étoile 
du Nord, signifiant «Pilier Mondial» ou «Pilier Céleste». D'après la description du missionnaire Knud Leem il existait encore 
au XVIIIe siècle dans les environs de Porsanger (Finmark) un modèle du pilier mondial, formé d'une poutre érigée, avec un clou
de fer en tête; ce clou substituait sans doute l'Étoile polaire (1). Les chefs des anciens Norvégiens tenaient dans leurs 
maisons à côté du siège d'honneur des colonnes surmontées d'un «clou divin» ayant le double sens d'un simulacre et d'un pilier
mondial (2). A peu près la même idée est conservée par les mythes des Mongoles, Buriaks et Calmucques; seulement au lieu du 
pilier mondial ils parlent de la montagne mondiale Sumbur, Sumur ou Sumer, dont la cime est surmonté de l'Étoile du Nord (3).
Les appellations diverses de l'Étoile polaire chez les peuples limitrophes du pôle arctique nous mettent sur la voie pour 
expliquer d'une manière analogue la conception signalée ci-dessus du bouc, soutien céleste. Selon l'astronome arabe Zacharia 
Ebn Mahmoud El-Qaswini, mort en 1283 après J. C. et originaire de la ville de Qaswin (à 150 km. au nord-ouest de Téhéran), les
Arabes habitant la Perse appelaient l'étoile brillante au bout de la queue de la Petite Ourse El-djédi, «Le Bouc». Cette 
appellation de l'Étoile du Nord est jusqu'à nos jours restée en vogue chez les Arabes (4). Au savant suisse M. H. Brunnhofer 
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revient l'honneur d'avoir reconnu le premier la relation entre ce nom de l'Étoile du Pôle et le bouc unípede, porteur du ciel,
des chants védiques (5). Si étrange que ce bouc nous semblait d'abord, il ne l'est plus quand on sait qu'il désignait l'Étoile
du Nord. L'épithète «unípede», que les Hindous lui donnaient, s'explique maintenant facilement, puisque l'étoile en question 
semble rester immobile à la même place, comme si elle ne pouvait pas marcher. A cause de son immobilité «qui n'a point de 
pareille dans le firmament» les Arabes l'appelaient eux aussi Mismar, «Clou». Ce fait-ci rapporté par le voyageur anglais 
Palgrave montre l'idendité indubitable entre le clou mondial et le bouc cosmique. Il reste tout de même à éclaircir pourquoi 
le centre de l'univers, où habitait la force divine, porteur de la voûte céleste, fut assimilé exactement à un bouc.
L'origine de cette assimilation doit être cherchée sans doute dans le fait que le bouc unípede, porteur du ciel, n'était 
qu'une hypostase du dieu du tonnerre. Dans le Rigvéda (X, 65, 13) il est dit en effet que le bouc unipède lance des éclairs et
tonne, en d’autres mots qu'il représente le dieu tonitruant (2). L'association du bouc ordinaire avec le tonnerre est un fait 
assez connu dans la mythologie indo-européenne. Le bouc était l'animal sacré de Perkuns, le dieu du tonnerre des anciens 
Baltes, et de Thorr, le Juppiter tonans des Scandinaves. En Suède les relations entre le dieu et le bouc se laissent même 
suivre jusque dans la préhistoire. Des peintures rupestres de l'Age du Bronze montrent le dieu du avec un ou deux marteaux, 
mais pourvu d'une tête de bouc (2). D'autre part dans l'Edda le char de Thorr est tiré par deux boucs Tanngnjöstr et 
Tanngrisnir (grinceur des dents), dont le nom designe la crépitation de l'éclair (3). L'explication du rapport, entre le bouc,
porteur du ciel, et le dieu du tonnerre nous est fournie par un vers du Kalewala, l'épopée nationale des Finnois. A la 
question, d'où le feu tient son origine, il est répondu qu'on le bat sur l'angle ou crochet du ciel, c'est à dire à l'endroit 
du clou mondial, où l'on localisait le bouc unipède. «Ukko bat du feu», disaient autrefois les Finnois pendant un orage, et 
pour eux Ukko était le dieu du ciel, porteur du firmament (4). Le dieu du tonnerre était donc le même que le support divin de 
la voûte céleste et cette conception finnoise ne diffère en rien de la exprimée dans le Rigvéda. Qu'on ne s'étonne point de ce
parallélisme, puisque le fondement en est tout à fait logique. Même pour l'homme civilisé l'orage est encore un événement qui 
lui fait comprendre l'incertitude de l'existence ordinaire. Dans le feu céleste de l'éclair se manifeste la puissance suprême 
de la vie et pour cette raison l'homme primitif espérait de l'esprit ou du dieu du tonnerre, qui l'effrayait avec son 
grondement, le bien (1). Accablé d'un côté, comme les Bastarnes, par la crainte que le ciel se fendrait et tomberait sur lui, 
il s'est dit aussi que le dieu, qui avait le pouvoir de l'écraser, possédait d'autre part la faculté de le protéger contre une
telle catastrophe. Ainsi le dieu, qui menaçait les hommes par sa voix de tonnerre et son foudre, devint en même temps la force
protectrice contre l'écroulement des cieux, le soutien invisible de l'univers. Une fois que le bouc, à cause de la nature 
bondissante de l'animal ou de son penchant pour buter, était devenu l'associé du dieu du tonnerre (2), son assimilation avec 
la force divine, porteur du ciel, fut un fait accompli. Voilà, comment le bouc est monté au ciel et a pris la place de 
l'Étoile polaire.
Essayons maintenant de démêler dans les conceptions religieuses des Celtes les traces d'une croyance pareille. Grâce aux 
travaux de M. Linckenheld sur les stèles funéraires gallo-romaines des Vosges et de l'Illyrie nous savons aujourd'hui que le 
astral était familier aux Celtes et qu'il se rencontre de preference dans des régions celtiques qui ont été à l'abri de toute 
influence romaine (3). On le trouve e. a. dans la figuration du «dieu au maillet», le Dispater celtique, qui, comme M. 
Lambrechts l'a si bien exposé, doit être identifié avec Jupiter (4). Un des bronzes de ce dieu, découvert à Niège (Valais), 
porte sur la poitrine une figure étrange, composée d'une fourche, dont les dents à des cornes de bouc, surmontée d'un clou 
(5). Après tout ce qu'il est dit ci-dessus, il n'est point difficile de distinguer dans la figure sur la poitrine du dieu le 
clou mondial, synonyme de l'Étoile polaire. Mais, par mesure de prudence et afin de ne pas se laisser entraîner à voir dans 
des cornes quelconques les cornes d'un bouc, en particulier du bouc, porteur du ciel, que la fourche représente par elle-même 
symboliquement le pilier mondial. Au bout du pilier que les Lapons Scandinaves érigeaient en l'honneur du Veralden olmai ou 
«Homme du Monde», ayant son siège dans les étoiles, ils attachaient une fourche en bois, avec laquelle le Veralden olmai 
soutenait, suivant leur opinion, l'univers. Cette fourche est assez remarquable, car la était chez les Égyptiens hiéroglyphe 
pour le pilier mondial. Notons en passant que le caducée d'Hermès dans sa forme consistait dans un bâton fourché et que chez 
les Étrusques le foudre était représenté par un bidens ou fourche bipartite (1). Les Lapons avaient l'habitude de sacrifier 
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chaque automne un renne ou un autre animal à l'Homme du Monde, appelé aussi Veralden rad ou «Maître du Monde», pour qu'il ne 
laissât pas, comme dieu suprême des Lapons, crouler l'univers et qu'il leur procurât du bonheur dans l'élevage des rennes (2).
Grâce à la figure qui orne la poitrine du dieu au maillet de Niège il paraît évident qu'il a dû exister un certain rapport 
entre cette divinité et le Veralden rad. Probablement les Celtes attendaient-ils de ce dieu un salut identique à celui espéré 
par les Lapons. L'épithète Vassorix du Dispater celtique pourrait alors avoir rapport non aux enfants, mais plutôt aux petits 
des animaux; en sanscrit le mot vatsas signifie également «petit d'un animal».
D'après les monuments gallo-romains le grand dieu celtique qui participait en même temps de la nature de Dispater et de celle 
de Jupiter, possédait aussi des traits appartenant à Mercure (3). Les preuves fournies par M. Lambrechts pour la contamination
entre le dieu au maillet et Mercure peuvent être complétées par des monuments, où il est évident que le bouc en compagnie de 
Mercure n'est autre que le bouc cosmique, porteur du ciel. Sur un fragment d'un vase trouvé à Poitiers nous voyons ce dieu, à 
demi nu, assis sur le dos d'un bouc, dont il saisit une corne de la main gauche, tandis que de l'autre main il tient une 
bourse. Son caducée, posé à terre, se dresse comme un pilier (1). La même monture se rencontre chez les Grecs dans la 
figuration d'Eros que les Orphistes regardaient comme un dieu panthéiste par l'assimilation de l'amour avec le feu céleste 
primordial (2). En combinaison avec l'attitude de Mercure, la pose spéciale du caducée sur le vase en question me paraît un 
signe substantiel de l'idée que l'artiste a voulu exprimer: le bouc, soutien du dieu panthéiste, c'est à dire de l'univers 
déifiée.
Le caractère panthéiste du Mercure gaulois se laisse déduire encore plus distinctement d'une patère en argent, trouvée dans 
les ruines d'un temple de Mercurius Kanetonessis à Berthouville (Eure), qui fait aujourd'hui partie du Cabinet de médailles de
la Bibliothèque nationale à Paris. Elle montre Mercure, le torse nu et la tête ailée, assis sur un tas de pierres, accompagné 
à sa droite d'un bouc debout et à sa gauche d'une tortue, la main droite s'appuyant sur un caducée, la gauche tenant 
probablement une bourse. A côté de lui se trouve un coq au-dessus d'un autel surmonté d'une flamme. Le revers de cette patère 
est orné d'une roue immense, composée d'un disque dentelé d'où rayonnent vingt rais finissant en des chapiteaux qui supportent
un cerceau décoré de cœurs (3). L'absence complet de tout symbole solaire — sur les monnaies gallo-romaines le disque dentelé 
est la figuration d'une étoile (4) — et le nombre des rais, correspondant aux vingt nomada ou périodes de neuf nuits et jours 
qui constituaient les deux moitiés (hiver, été) de l'année celtique (5), nous amènent à interpréter la représentation sur le 
revers comme une image de la roue du temps. On trouve cette roue mentionnée dans le grand poème épique indien Mahabharata qui 
en donne une description majestueuse, rappelant ses 360 joints (le nombre des jours de l'an) (1). Elle se retrouve aussi dans 
le Rigvéda (I, 164, 11-14), où elle est appelée la roue avec les douze rais de l'ordre éternel, la roue tournante avec les 
cinq rais, sur laquelle se trouvent tous les êtres et dont l'axe multiportant ne s'échauffe pas (2). Il est clair que cette 
roue védique représente la rotation de l'univers autour de l'axe mondial. Étant donné que le centre de la roue sur la patère 
du trésor de Berthouville a la forme d'une étoile et que le nombre de ses rais est déduit de la division de l'année naturelle 
en des semaines de neuf jours, dont l'usage dans le monde celtique est attesté par le nom gallois de la semaine naw diwrnod 
(novem diaturnus), il me semble établi que tous les éléments sont presents pour une interprétation cosmique et non solaire. 
Nous avons ici une représentation de l'univers tournant avec les saisons de son centre astral, où se dressait le siège céleste
de Mercurius Kanetonessis. Le bouc, qui lui tient compagnie sur le et qui doit être regardé comme son image thériomorphe, a 
donc en toute vraisemblance un sens cosmique.
Une curieuse survivance de la conception du bouc cosmique, porteur du ciel, se rencontre dans les traditions populaires du 
Palatinat. Chaque année au premier jour de septembre on y autrefois un bouc vivant du toit. La même coutume est de Cosel en 
Silésie supérieure, où l'on jetait jusqu'à l'an 1785 à la date du 25 juillet un bouc avec das cornes dorées du haut d'un tour 
de l'enceinte de la ville. L'usage existait aussi à Jičin en Bohème et dans plusieurs régions de la Hongrie. A Jičin cette 
cérémonie se passait à l'anniversaire de la bénédiction de l'église. Le bouc était jeté du haut du clocher pour obtenir une 
bonne récolte (3). Un rite analogue se présente dans le jet, du haut d'un rocher, d'un φαρμακός à la fête leucadienne 
d'Apollon Ακτιος: ce rite, par l'emploi de victimes humaines, a pris le d'un geste expiatoire et purificateur (1). Notons 
aussi la légende que raconte Pomponius Mêla au sujet des Hyperboréens, peuple mythique qu'il place près du Pôle nord, au delà 
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des Monts Riphées, et que les Anciens ont identifié avec les Celtes. «Dés qu'ils se sentent non pas dégoûtés, mais rassasiés 
de vivre, le front ceint d'une guirlande de fleurs, ils vont gaiement se précipiter du haut d'un certain rocher dans l'Océan. 
C'est, dans leur opinion, le genre de mort le plus distingué» (2). Tout en gardant son caractère le jet est ici volontaire.
Si la purification était le trait caractéristique du jet du rocher, le rite du bouc jeté en bas pourrait avoir la même 
origine. Comme la purification physique ou morale détourne les maux, il est à supposer que l'on attendait de ce sacrifice 
spécial du bouc un résultat analogue, ce qui m'amène à y voir une geste de magie homéopathique. Par le jet du bouc on voulait 
détourner le danger que la voûte céleste, supportée par le bouc cosmique, tombât en bas. L'appellation «bouc», que les Grecs 
anciens donnaient à des étoiles filantes (3), tient peut-être son origine de la même l'étoile filante avertissant que le ciel 
pourrait s'écrouler un jour et entraîner la destruction de la race humaine. Selon Pline l'Ancien elle dénotait la mort de 
quelqu'un (4). A côté de son rôle prophylactique, le jet du bouc du haut d'une tour élevée ou d'un échafaudage, dressé 
spécialement à cet effet, comme l'on faisait autrefois en Bohème, constituait en même temps un sacrifice au dieu suprême, de 
qui dépandait la richesse des récoltes, pour ses faveurs. Ce dieu ayant le pouvoir de chasser par ses éclairs la sécheresse, 
les cornes du bouc sacrifié furent dorées quelquefois, afin de stimuler les orages et par suite la pluie, qui rend la terre 
féconde. Le rapport entre l'éclair et le bouc, sur quoi se basait cette dorure, a été expliqué déjà ci-dessus.
En résumant, je crois avoir démontré que la conception du bouc cosmique, porteur du ciel, n'a point été exclusivement une 
spéculation de l'imagination des Brahmanes. Elle a pénétré aussi dans les croyances religieuses des Celtes et nommément des 
Gaulois. Le résultat de mes recherches sur le sens du bouc sous le siège de Mercurius Arvernus de l'autel de Horn se laisse 
formuler ainsi: il symbolise le caractère celeste de ce dieu, aussi bien en sa qualité de la force divine qui préserve 
l'univers de s'écrouler que comme la puissance suprême de la vie.
3) La pose du pied sur la tortue. Pour l'explication de cette pose je dois recourir encore une fois à la co mogonie indienne. 
D'après le Catapatha-Brahmana l'univers a la forme d'une tortue. La carapace inférieure de l'animal est la terre, tandis que 
l'écaillé superieure, qui se voûte sur lui comme une coupole, est le ciel; le corps, qui se situe entre les deux, est 
l'atmosphère. De cette conception s'est développé le dogme de la force créatrice mondiale se manifestant sous l'aspect d'une 
tortue, ainsi que le mythe de la tortue portant l'univers, en d'autres mots de la tortue soutien mondial(1). Un reflet de 
l'idée cosmogonique, que je viens d’ebaucher, se retrouve dans la prière durant le sacrifice du bouc, insérée dans l'une des 
hymnes du Rigvéda. «C'était le Bouc, qui s'est partagé au commencement de ce monde. Sa poitrine était la terre, le ciel son 
dos, son intérieur l'atmosphère, ses deux flancs les regions du monde, ses deux abdomens les océans» (2). Ici le bouc a pris 
la place de la tortue et représente ainsi l'univers.
Comment l'idée de la tortue mondiale s'est répandue jusqu'en Grèce, se révèle de la description chez Pausanias de la statue 
chryselephantine, ornant le temple d'Elis et sculptée par Phidias, d’Aphrodite Ourania posant le pied sur une tortue. Cette 
image de culte a son prototype dans un miroir archaïque découvert dans une nécropole de Locres, dont le disque est supporté 
par une statuette d'Aphrodite debout sur une tortue. Ce n'est pas le seul. Deux miroirs répètent le thème, l'un d'Egine, 
l'autre de Chypre (3).
M. W. Deonna qui a étudié ces miroirs, où figure l'Aphrodite celeste, a très bien vu que le disque, qui la surmonte, et la 
présence de la tortue ne sont pas fortuites, mais en intime relation avec l'essence même de la divinité. Au Moyen-Age encore, 
dans l'art des cathédrales, il y a toujours un rapport d'idées entre les et ceux qui les surmontent, et c'est une pensée 
mystique qui les a fait placer sous les pieds des mortels. Quant au disque spéculaire, je suis parfaitement d'accord avec M. 
Deonna qu'il est l'image du ciel, où l'âme du mort s'est envolée. Que pourraient signifier autrement les nombreux miroirs 
trouvés parmi le mobiler funéraire déposé dans les tombes? La déesse supporte le disque céleste, parce qu'elle est ouranienne.
Elle-même est supportee par la tortue qui ne peut être autre chose que la tortue, soutien mondial. C'est la seule explication 
logique, il me semble, de son sens mystique.
Étant donné que la pose du pied sur la tortue chez Aphrodite est un geste de symbolisme cosmique, on est justifié 
d'interpréter la pose de Mercure Arverne, dont j'ai expliqué le caractère de la même façon. Seulement on m'objectera que le 
pied droit de ce dieu ne s'appuie point sur une tortue, mais sur une pierre plate. La différence n'existe pourtant qu'en 
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apparence. Dans la poésie nationale de certaines tribus tatares le pilier mondial est appelé le «Pilier de Pierre». Des restes
de monuments ce «Pilier de Pierre» ont été trouvées dans le Nord de la Mongolie. Ils étaient composés d'une stèle carrée en 
pierre reposant sur une pierre plate rectangulaire ayant la forme d'une tortue (1). L'emploi de la pierre plate comme 
substitut de la tortue cosmique, portant l'univers, étant attesté, je ne crois pas abuser de ma fantaisie en voyant dans la 
pierre sous le pied de Mercurius Arvernus, dont les contours ne se laissent malheureusement plus distinguer exactement, une 
image de la tortue mondiale.
Ainsi expliqués, il y a une cohérence indéniable entre les trois éléments distinctifs que nous avons séparés pour déterminer 
le vrai caractère du dieu national des Arvernes. Sur l'autel de Horn nous retrouvons donc effectivement trois images de ce 
dieu, d'abord sous sa forme humaine et ensuite sous celles d'un bouc et d'une tortue. Cette figuration triple n'est pas 
fortuite non plus. Chez les Celtes le nombre trois était un chiffre sacré. Déchelette avait déjà remarqué la prédilection des 
artistes gaulois pour la triple répétition de certains motifs dans l'art ornamental celtique de l'époque de la Tène. M. 
Lambrechts a attiré de nouveau l'attention sur ce fait pour expliquer le dieu gaulois tricéphale qui serait synonyme de dieu 
très puissant (1). En le transposant sur l'attitude assise, symbole de pouvoir, du Mercure Arverne, nous voyons l'omnipotence 
de ce dieu répétée par la présence symbolique du bouc et par celle de la tortue, representant chacun pour soi la force divine 
qui préserve le monde de sa perte. C'est la répétition d'intensité, comme M. Deonna l'a appelée d'un terme fort heureux.
En somme, l'ensemble du bas-relief sur la face principale de l'autel de Horn s'accorde tout à fait avec notre présomption 
qu'il faut voir en Mercurius Arvernus le dieu très puissant du peuple arverne, maître du monde et des cieux. L'appellation 
Vasso Galate, qui me paraît être son nom mystique, me fortifie dans cette opinion. J'ai déjà expliqué que la seconde partie de
ce nom a sans doute rapport à la force de Mercure Arverne, mais le surnom «Garçon» mérite encore un examen plus approfondi. Il
est évident qu'il veut indiquer que la jeunesse était une partie intégrante de sa nature et en connection avec ceci il est 
intéressant de noter que sur une monnaie du IVe siècle avant J. C. d'Enos en Thrace l'Hermès assis sur un trône est représenté
comme un enfant (2). Dans l'Hymne homérique Hermès est glorifié comme un enfant miraculeux. A Delos et à Aphrodisias ainsi 
qu'à Rome ses pretres sont des enfants. D'autre part, à Lébadée les deux Hermès qui vous baignent, quand vous vous apprêtez à 
descendre dans l'antre d'Hermès-Trophonios, ne comptent pas plus de 13 ans (3). Pourquoi donc cette association de l'enfant au
culte d'Hermès?
La réponse peut être trouvée dans un fragment d'Heraclite, le philosophe obscur qu'on a regardé comme un précurseur des 
Stoicens et aussi comme un membre de la secte des Orphistes, dont voici la teneur: «Aion (le Temps ou l'Éternité) est un 
enfant badinant, jouant aux dames; le royaume est à l'Enfant» (4). La comparaison du temps ou de l'éternité avec un enfant est
née, il me semble, de l'idée que l'enfance ou plutôt la jeunesse est synonyme de l'immortalité. Tandis que la veillesse mène 
inevitablement à la mort, la jeunesse au contraire, si elle se prolongait infiniment, rendrait les hommes immortels comme les 
dieux. Pour Heraclite l'univers était immortel, d'où l'expression: le royaume (du monde) est à l'Enfant. Dans ce mot 
d'Heraclite il faut voir plus qu'un syllogisme mystique. Par les découvertes archéologiques du sanctuaire des Cabires à Thèbes
en Béotie, dont le culte fut introduit, au vie siècle avant J. C., par un Athénien, probablement appartenant à la famille des 
Lycomides et initié dans les des Orphistes, nous sommes informés que la vénération de l'Enfant divin fut un culte vraiment 
pratiqué. Parmi les offrandes votives découvertes dans ce sanctuaire se trouvaient environ sept cents statuettes en terre 
cuite de garçons contre cinquante statuettes seulement du Kabiros barbu qu'on y vénérait à côté de l'enfant, ce qui prouve que
pour les fidèles l'enfant était le plus important. L'importance de son culte est illustrée encore plus directement par un 
nombre d'objets en bronze et en argile, ayant la forme de toupies et d'osselets, donc de vrais jouets qui devaient plaire sans
doute à un dieu-enfant. Le nom de ce dieu nous reste caché. Sur une peinture de vase du IVe siècle avant J. C., où le Cabire 
et l'enfant figurent tous les deux, il est écrit au-dessus de la tête de l'enfant tout simplement le mot Παις, «Puer» (1). 
D'autre part dans les mystères de l'île de Samothrace, où les Cabires furent adorés comme des dieux protecteurs, nous 
rencontrons à côté des trois Cabires un quatrième dieu Casmilos qui, selon Dionysodore, était le même qu'Hermès (2). En vertu 
du fait que sur des reliefs votifs le petit Camille, dont l'identification avec Hermès est rendue certaine par le caducée, est
représenté de la même façon que l'enfant divin de la peinture de vase thébaine, une oenochoè à la main, il me semble que 
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Casmilos tenait dans le culte des Cabires samothraciens une place analogue à celle de l'enfant à Thèbes. C'est à dire du dieu 
de l'Éternité, possédant par sa nature même la faculté de distribuer l'immortalité aux âmes des initiés. Voilà l'origine de 
l'association de l'enfant avec Hermès qui dans l'Orphisme fait descendre des âmes «immortelles» aux prodigueuses cachettes de 
la terre et les en retire pour des nouvelles «incorporations» (1).
Il est sûr que des croyances pareilles vivaient aussi chez les Celtes. D'après Strabon les Druides n'étaient pas les seuls 
parmi les barbares qui croyaient à l'immortalité des âmes et celle du monde (κόσμος) (2). Il n'est pas douteux non plus que 
dans la pensée celtique la jeunesse était synonyme de l'éternité. Dans le vieux conte irlandais du «Voyage de Teigue, fils de 
Cian» l'autre monde porte le nom de Tir-na-nog (Pays de Jeunesse) qui est aussi le titre d'un poème gallois sur le retour de 
l'héros Ossian de l'autre monde, enregistré au XVIIIe siècle par Michael Comyn (3). En présence de tous ces indices, 
l'appellation Vasso Galate, le nom mystique de Mercure Arverne, me paraît avoir le sens de dieu omnipotent et éternel. 
L'assertion que l'idée de l'éternité doit être inhérente à la nature de Mercurius Arvernus est certifiée par la figuration sur
la face latérale à droite de l'autel de Horn, où l'on voit dans le panneau supérieur une surmontée d'une étoile. Nous avons 
déjà vu que les Hyperboréens, qui se précipitaient d'un rocher pour atteindre la vie bienheureuse dans l'autre monde, ornaient
leur front d'une guirlande. Sans vouloir décider si cette guirlande était ou non un de la vie bienheureuse, je crois qu'il 
suffit pour fonder mon interprétation, d'avoir recours à une stèle funéraire, trouvée à Mayence, où l'on trouve au dessous de 
l'inscription dédicatoire une guirlande surmontée d'une étoile (4). C'est exactement la même figuration qui se trouve sur 
l'autel de Horn. Il serait donc bien étonnant s'il n'existait point un certain rapport entre cette et la vie éternelle dans 
l'au-delà. Tout le matériel est là pour le prouver, mais pour bien le comprendre, il faut connaître d'abord la signification 
de l'Étoile polaire dans les croyances eschatologiques des Leupens sibériens et ses parallèles.
Selon les Chukchees il existe, à l'endroit de l'Étoile du Nord, un trou par lequel il est possible d'aller d'un monde dans 
l'autre. Comme ils croient à l'existence de plusieurs mondes situés l'un au-dessus de l'autre, tous ces mondes communiquent 
par des trous, par où passent leurs Schamans (prêtres-magiciens) et les âmes des morts qui montent aux cieux. La même 
conception se rencontre chez les Ostyaks qui s'imaginent que la voûte céleste est un pavillon immense. Ainsi ils parlent du 
ciel avec ses sept issues pour la fumée. En Amérique chez certains tribus des Peaux-Rouges une conception analogue s'est 
conservée: pour les Blackfoots l'Étoile du Nord, «l'Etoile qui ne bouge pas», est un trou dans le ciel. Ce trou dans le ciel a
son pendant sur la terre, par où l'on descend aux enfers. C'est ainsi que l'Inde védique connaît deux mondes, l'un qui reste à
sa place (la terre) et l'autre mouvant (le ciel), dans le Catapatha-Brahmana (VIII, 7, 3, 9) «les percées» naturelles (1}). En
corroboration avec ces idées, dans la superstition finnoise l'Étoile du Nord est l'entrée du ciel, la porte de la vie 
bienheureuse (2).
Revenons maintenant aux étoiles sur l'autel de Horn et sur la stèle funéraire de Mayence. Leur connexion avec la croyance à la
vie bienheureuse, qui se laisse présumer de ce qui précède, possède le témoignage formel de Lucain. Dans sa Pharsale, source 
fragmentaire mais indispensable pour l'étude des croyances celtiques, le poète romain s'adressant aux Druides dépeint la 
doctrine druidique de la vie bienheureuse ainsi: «Selon vous les ombres ne gagnent pas les demeures silencieuses de l'Erèbe et
les pâles royaumes du Dis souterrain, un même esprit dirige vos membres dans un autre monde: la mort, si ce que vous chantez 
est réel, est le milieu d'une longue vie. Heureuse illusion des peuples que regarde l'Ourse (Arctos), car la plus forte des 
craintes ne les saisit point, la terreur du trépas. De là des cœurs prompts à courir aux armes, des âmes capable de mourir, et
le sentiment qu'il est lâche d'éparggner une vie qui doit revenir» (3). Dans ces vers superbes Lucain mentionne la 
constellation de l'Ourse (Ursa maior ou minor) qui tourne autour du Pôle nord céleste sans jamais se coucher et dont la rela 
ion avec les morts est attestée par son appellation Lou carri dis amo ou Lou car de las armos, «le Char des âmes», dans les 
patois hainuyer et toulousien (1). Comme les deux Arcti ou Ursae étaient appelées par les Romains aussi Currus ou Plaustra, 
«Chars», le nom populaire «Char des âmes» doit remonter à une conception ancienne.
Que signifie cette constellation dans le texte de Lucain? Si l'Ourse — tels sont les mots du poète — regarde du haut du ciel 
sur les peuples qui croient à une vie future, ceux-ci à leur tour devaient diriger leurs regards vers elle, en cherchant au 
ciel étoile la porte de la vie bienheureuse. C'est ce qu'on fait encore aujourd’hui pour fixer parmi les myriades d'étoiles la
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position exacte de l'Étoile polaire. Ce moyen de localisation nous fournit à la fois l'explication, pourquoi le mot Arctos est
devenu synonyme du Pôle nord du ciel, comme il l'est chez Ovide (Métamorphoses II, 132). Dans un autre passage de la Pharsale 
(III, 74) Lucain lui-même emploie Arctos pour indiquer les peuples du Nord et au XIe siècle le chroniqueur Sigebert de 
Gemblours s'en servira encore dans la Vita S. Theoderici pour désigner tout simplement le Nord (2). Pourtant ceci n'est pas le
sens que le mot Arctos peut avoir dans le passage, traitant de la doctrine druidique sur la vie future. Lucain s'adresse là-
dedans aux Gaulois qu'il discerne dans l'autre passage expressément des peuples du Nord. L'Arctos du livre I, 458 est donc 
bien la constellation de l'Ourse, et sans doute la Grande Ourse comme dans Phars. III, 251, vu qu'il appelle la Petite 
Cynosura (III, 219). Si Lucain, en parlant de la vie bienheureuse après la mort, fait mention de cette constellation, il 
évoque l'existence d'une croyance aussi curieuse qu'ancienne, attestée par des preuves archéologiques qui écartent tout doute.
Aux pyramides de Gyzeh, datant de la quatrième dynastie egyptienne (± 2684-2560 avant J. C.), on a remarqué que le d'entrée, 
qui chez la plupart se trouve du côté septentrional descend en pente sous un angle de 25 à 26 degrés vers la chambre 
funéraire. Ces couloirs se dressaient astronomiquement vers le Nord, où montait, selon les croyances des anciens Égyptiens, 
l'âme du roi défunt, pour qui la pyramide fut érigée, sous la forme d'un oiseau (ibis comata ou Baï); ils avaient donc la vue 
à peu près sur le Pôle nord du firmament (1).
Dans une étude remarquable sur les constellations les plus importantes du firmament égyptien le savant anglais Wainwright a 
expliqué qu'à la date de 3500 avant J. C. pour des observateurs au Caïre près de Gyzeh la constellation de la Grande Ourse, 
qui se mouvait alors dans le cercle circompolaire, devait servir comme Étoile polaire, Polaris, notre Étoile du Nord, étant à 
ce moment-ci trop éloigné du Pôle de notre planète pour désigner l’emplacement du pôle au firmament. Cela durait toute la 
période pharaonique pendant laquelle la Grande Ourse continuait à s'approcher du pôle; elle gagna sa hauteur maximale vers 
1600 avant J. C., puis elle commença à s'éloigner, étant donné que le pôle céleste, en réalité, se déplace en décrivant un 
cercle autour du pôle fixe de l'écliptique (2). Comme au temps de la construction des pyramides la Grande Ourse marquait à peu
près la place du Pôle, il est à présumer que les constructeurs de ces monuments gigantesques ont eu l'intention d'orienter les
couloirs vers l'une des étoiles de ce substitut de l'Étoile polaire (3), qui à 30 degrés latitude du nord n'est point visible 
droit au-dessus de la tête du spectateur comme dans l'Europe septentrional, mais beaucoup plus en bas. Le rôle de la Grande 
Ourse dans l’eschatologie égyptienne est encore souligné par la circonstance que dans les textes des pyramides l'instrument 
pour ouvrir la bouche de l'homme mort est décrit par le même hiéroglyphe que celui indiquant la Grande Ourse, probablement à 
cause de la ressemblance de cette constellation-ci avec l'instrument en question, une sorte de pioche (1).
Même à la période romaine, le monde égyptien gardait toujours une vénération spéciale pour la Grande Ourse, voir les curieux 
Dialogues d'Hermès et de Thoth recueillis par Stobée, où il est dit que la Grande Ourse exerce la même fonction que l'axe 
mondial (2). La mention de cette constellation chez Lucain, quand il parle de la vie bienheureuse, a pourtant un sens plus 
profond. Selon Pline (N. H. XXVIII, 5), les Gaulois adoraient en se tournant vers la gauche, c'est à dire vers le Nord; ainsi 
ils devaient diriger leurs yeux vers la direction de l'espace, où brillait la Grande Ourse. En levant leurs regards vers cet 
astre, ils contemplaient le centre du firmament et là, veillant sur eux comme l'Ourse qui les régardait, trônait le dieu-
créateur, chez qui, aux dires de César (B. G., VI, 18), ils retourneraient après la mort. La connexion entre le centre du 
firmament et la croyance celtique à la vie dans l'au-delà étant un fait certifié par le texte précité de Lucain, nous avons la
preuve en main, que l'étoile sur la stèle funéraire de Mayence symbolise le pôle, l'entrée du ciel. Sa présence sur l'autel de
Horn nous mène à des conclusions encore plus intéressantes. Il se fait reconnaître que les figurations sur les deux faces 
laterales sont nées d'une pensée commune sublime: elles montrent le dieu national des Arvernes sous son double aspect de 
dispensateur du bonheur aux vivants et aux morts. A gauche, le coq, qui par son chant annonce tous les jours aux vivants 
l'arrivée de la lumière du jour et le réveil de la nature, se perche sur le caducée, représentant ici, comme sur la vase de 
Poitiers, le mondial, au pied duquel se trouve la bourse, symbole de la richesse ou du bonheur terrestre. A droite, l'Étoile 
du Nord au-dessus de la guirlande, dont les joyeux mourants s'ornaient le front, veille sur la bourse qui contient les 
bienfaits de la vie heureuse après la mort et qui ne se trouve pas en bas, mais dans le panneau supérieur figurant l'autre 
monde, supporté par la stèle carrée, le «Pilier de Pierre» ou le pilier mondial, du panneau inférieur. Cette apothéose 
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grandiose, dévoilant le génie de qui fut l'auteur du monument, forme la clef pour mon argumentation du caractère omnipotent 
éternel de Mercure Arverne, comme il est exprimé par son nom mystique Vasso Galate, symbolisant la force éternelle et 
inaltérable de l'Etre Suprême. A des croyances pareilles César sans doute faisait allusion, en disant (B. G., VI, 14), que les
Druides spéculaient beaucoup au sujet des étoiles et de leurs mouvements, sur l'étendue de l'univers et de la terre, sur 
l'ordre naturel du monde, et sur la force et le des dieux immortels.
Bien que les Druides enseignassent l'immortalité des âmes et celle de l'univers, le pressentiment morne d'un crépuscule semble
avoir inquiété leur naturel craintif. Selon Strabon, citant le temoignage de Posidonios, ils croyaient que le feu et l'eau 
prevaudraient un jour sur tout le reste (1). Ce n'est qu'en réalisant ceci que l'on comprend véritablement la vénération pour 
un dieu tel que Mercurius Arvernus, qui était adoré non seulement au pays des Arvernes mais aussi en dehors de leur civitas, 
où il inspirait à la fondation d'autels ou d'aedicula assez lointains comme celui de Horn. Le nom du dédicant de l'autel 
hornois, Irmidius Macro ou bien Didius Irmidius, porte un accent bien celtique, mais il ne nous dit pas, si son possesseur 
était originaire de l'Auvergne. D'autre part, la dédicace à Mercure Arverne, trouvée à Wénau près de Düren, par les vicani de 
l'endroit (2), prouve en effet la divulgation de son culte en dehors de l'Auvergne. Elle montre le développement du dieu 
national des Arvernes vers un certain type de dieu, celui d'Hermès Atlantios, supportant l'univers comme le grandpère 
d'Hermès, le géant Atlas, l'époux de la Pléiade Stéropè (l'Éclair) (3). Cependant il ne me semble pas douteux que l'on doive 
imputer la renommée de ce dieu, en majeure partie, à la statue colossale sculptée par Zénodore. C'est pourquoi je suis enclin 
à partager l'opinion de M. Héron de Villefosse que l'autel de Mercurius Arvernus à Horn était une copie de la fameuse statue 
qui se dressait dans le temple national des Arvernes à Clermont-Ferrand (1).
Quant à l'emplacement de ce temple, je crois maintenant y pouvoir ajouter encore quelques remarques additionnelles, justifiant
sa localisation à Clermont-Ferrand. Notons d'abord que le pilier mondial signalé par le missionnaire Knud Leem dans les 
environs de Porsanger se dressait au milieu de deux rochers solitaires (2). Il est bien curieux de constater que la ville 
actuelle de Clermont-Ferrand est née de l'union de deux villes ou plutôt forteresses médiévales Clarus Mons et Mont Ferrand, 
séparées seulement par une distance de deux kilomètres. Comme leurs noms respectifs indiquent, elles étaient situées toutes 
les deux sur des hauteurs. Faut-il y voir une analogie avec les rochers de peut-être identiques aux deux rochers cristallins à
septentrionale du monde, appelés les deux «Verrues du Nord», dont Apollonios de Rhodes signale l'existence? (3). Ou bien faut-
il les rapprocher de la montagne mondiale à deux sommets qui, dans les mythes de la fondation de Tyr en Phénicie, a pris la 
place du pilier mondial? (4).
Le rapprochement avec l'exemple sémitique est tentant, étant donné que ces deux sommets sont représentés à Tyr par deux qu'on 
retrouve à Edesse, Palmyre, Jérusalem et dans les colonnes d'Hercule au détroit de Gibraltar, identifiées par Strabon avec les
Planktai ou rochers serrants d'Homère (5). Pour Edesse nous avons le témoignage précieux de Jamblique que ces stèles étaient 
appelées Monimos et Azizos. Le nom Azizos vient du méridional. Aziz, le fils de la déesse Lat, était invoquée par les Sabéens 
contre la peste et la mort. Son nom veut dire «fort», ou «renfrogné» (1). Chose curieuse, c'est le même sens que Galate. Par 
les Grecs Azizos fut identifié avec Ares, dont la patrie était, comme on sait, la Thrace. Or, dans les inscriptions romaines 
de la Thrace l'on trouve des dédicaces au Bonus Puer Azizos (2). La ressemblance entre Azizos et Vasso Galate est donc 
frappante. Mais il y a encore plus. Dans la religion astrale Azizos et Monimos furent assimilés avec l'étoile du matin et 
l'étoile du soir (3). Ainsi ils devenaient des vrais Dioscures, les fils du ciel dont l'un représente la lumière du jour 
naissant et l'autre l’obscurite du soir. Rappelons-nous maintenant les noms de Clermont et de Mont Ferrand. Ferrand est un 
vieux mot français pour gris de fer ou grisonnant (4). Voilà donc le même contraste qu'entre Azizos et Monimos. Si Monimos par
son assimilation avec l'étoile du soir fut identifié avec Hermès-Mercure, Azizos au contraire, dieu de la mort à l'origine, 
mais regardé comme plus fort que la mort, devint le maître de la vie bienheureuse dans l'autre monde, ce qui lui valut son 
association avec l'étoile du matin, étoile de la jeunesse éternelle. Azizos, en participant de la nature de Mercure et de 
Mars, montre le même aspect double que notre Mercure Arverne (5). Par son nom propre et son épithète Bonus Puer il se 
rapproche aussi de Vasso Galate. En vue de ces corrélations si frappantes, la localisation du temple de Vasso Galate à 
Clermont-Ferrand me semble sous tous les rapports justifiée.
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Pour le site exact je vois trois possibilités. Primo à Clermont (6) sur la butte surplombée par la cathédrale, si riche en 
vestigues antiques, où l'on présume le cœur de la cite gallo-romaine (1). Secundo à mi-voie entre Clermont et Montferrand 
comme le mondial entre les deux rochers de Porsanger, et tertio à sur l'emplacement de l'ancien château, dont la forme 
circulaire a mis son empreinte sur le plan routier de ville. Pour sa localisation en ce dernier lieu on pourrait invoquer le 
récit de l'esclave du prêtre de Vasso Galate, qui venait régulièrement les Chrétiens dans le vicus Christianorum (faub. St. 
Alyre à Clermont). Par un jeu de mots les noms des deux monts avoisinants s'expliqueraient alors de la manière suivante. 
Tandis que la lumière de la foi chrétienne éclairait déjà la hauteur, appelé Clams Mons, le Mons Ferratus ou Ferrans était 
encore obscurci par les ténèbres du paganisme. C'est aux archéologues à décider sur place, laquelle des solutions est la plus 
proche de la vérité.
Pour les partisans fervents de la localisation du temple de Mercure Arverne au sommet du Puy-de-Dôme je ne veux pas terminer 
mes recherches, sans avoir expliqué le rapport entre le Mercure gaulois, adoré à Clermont-Ferrand, et celui du Puy-de-Dôme. 
Mercurius Dumias, le dieu de la montagne volcanique, dont la cime atteint les nues, était destiné par sa nature même à être 
assimilé avec le dieu omnipotent, soutien de la voûte celeste. Dans les superstitions des Anciens nous trouvons en effet le 
tonnerre et l'éclair associés avec des volcans, regardés comme les auteurs des orages. De là par exemple du dieu éponyme de 
l'Etna avec le grand dieu céleste Zeus. Entre Mercurius Arvernus et Mercurius Dumias il n'y avait donc au fond aucune 
différence et le fait, que les Arvernes les tenaient pour un et même dieu, pourrait expliquer la trouvaille d'une patère dans 
les ruines du temple du Puy-de-Dôme, portant G(enio) V(asso) K(aleti) R(egis) F(elicis) (2), en admettant qu'elle se lisait 
ainsi. Vouloir prouver à l'aide de cette inscription, que le temple national des Arvernes, qui renfermait la statue colossale 
de Mercure, se dressait sur le Puy-de-Dôme en contradiction avec tous les indices qui plaident pour sa localisation à est 
accorder une valeur démesurée à un détail subordonné et accidentel, qu'une étude plus profonde des textes et des monuments a 
réduit, il me semble, à des proportions plus en harmonie avec sa portée. La Grèce antique fourmille d'exemples d'un dieu, 
ayant à la fois des sanctuaires sur le sommet et au pied d'une montagne, mais le sanctuaire principal ne se trouvait jamais 
sur une cime s'élevant au-dessus de 1000 m. Sans doute pour cette simple raison pratique, qu'une foule, composée de gens de 
tout âge et de physique inégale, préfère, même pour visiter la demeure d'un dieu vénéré, l'accès facile à une ascension 
pénible. Pourquoi le peuple arverne aurait-il fait autrement?
Si le Mercure Arverne de l'autel de Horn représente, comme je pense, vraiment une copie de la statue exécutée par Zénodore, 
nous serions autorisés à voir dans la plastique de ce monument un mélange d'art grec et de sagesse druidique. Selon l'opinion 
de M. Habets, le fondateur de la science archéologique limbourgoise, l'inscription y fut taillée après l'achèvement des 
sculptures (1). Peut-être l'autel était-il l'œuvre d'un artiste ambulant qui l'avait copié sur place et le vendit ensuite au 
dédicant, que les hasards de la vie avaient amené aux environs de Horn, où sur les bords de la Meuse à Mélenborg il se 
trouvait une station romaine (2). Mais cela est une autre histoire.
Je me borne ici à en exquiser l'intérêt pour l'histoire de la religion celtique. Laissons à d'autres plus compétents que moi 
le soin de juger de sa valeur artistique. Et félicitations, pour finir, le Musée national d'antiquités à Leyde, dont le 
conservateur M. W. C. Braat m'a obligeamment procuré les photos accompagnant la présente étude, de posséder un monument si 
remarquable de la civilisation gallo-romaine.

(1) A. W. BYVANCK, Excerpta Romana, II (La Haye, 1935), n° 73; Corpus Inscriptionum Latinarum, XIII: 2 (Berolini, 1905), n° 8709.
(2) C.L.L., XIII, n° 8579, 8580.
(3) Loc. cit., n° 7845.
(4) Loc. cit., n°· 8164, 8235.
(5) Loc. cit., n° 6603.
(6) Loc. cit., n° 1522.
(7) Loc. cit., n° 1402.
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(7) WALDE-POKORNY, loc. cit., p. 357.
(8) E. MARTÈNE et U. DURAND, Thesaurus novus anecdotorum, III (Lutetiae, 1717), col. 804.
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(1) MISTRAL-TUBY, Dictionnaire provençal-français, I (Paris, 1932), p. 831; E. LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, II (Paris, 
1874), p. 1252.
(2) H. SCHMÖKEL, Die ersten Arier im Alten Orient (Leipzig, 1938), p. 70; CICERO, De natura deorum, III, 56 (édit. H. Rackham).

(1) G. BRAMBACH, Corpus inscriptionum rhenanarum (Elberfeldae, 1867), n°. 2029, complété par une communication, sur un rapport inédit de 
Janssen, voir J. Habets, Twee Romeinsche gedenksteenen te Horne bij Roermond (Verslag en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 2e reeks, XL, Amsterdam, 1882), p. 97. Habets lui-même lisait: Lu(benter) au lieu de e(x) v(oto).
(2) C.I.L., XIII, n° 8709.
(3) E. ESPÉRANDIEU, Recueil général des bas-reliefs de la Gaule, VIII (Paris, 1922), n° 6610.
(4) R. MOWAT, Lettre à M. Adrien de Longpérier sur la restitution de la colossale de Mercure exécutée par Zénodore pour les Arvernes 
(Bulletin monumental, XLI, Paris, 1875), p. 566-567.
(5) S. REINACH, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, III (Paris, 1904), p. 243, 7; p. 170, 4; I3 (Paris, 1916), p. 365, 6; II: 1 
(Paris, 1908), p. 168, 3, 4 et 8; IV2 (Paris, 1913), p. 96, 9; III, p. 243, 1; II; 1. p. 169, 1; III, p. 52, 4 et 7; II, p. 169, 2. Cf. P. 
RAINGEARD, Hermès Psychagogue. Essai sur les origines du culte d'Hermès, Thèse Paris (Rennes, 1934), p. 345, n. 3.

(1) ESPÉRANDIEU, Recueil IV (Paris, 1910), n° 3340.
(2) Loc. cit., II (Paris, 1908), n°" 1072 et 1074.
(3) Loc. cit., VI (Paris, 1915), n° 4575.
(4) Loc. cit., VII (Paris, 1918), n° 5753.
(5) Loc. cit., n° 5562.
(6) Lod. cit., n° 5525.
(7) Loc. cit., VIII (Paris, 1922), n° 6169.
(8) Loc. cit., VII, n° 5436.
(9) Loc. cit., n° 5472.
(10) Loc. cit., VIII, n° 5997.
(11) E. ESPÉRANDIEU, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Germanie romaine (Paris-Bruxelles, 1931), n° 70.

(1) REINACH, loc. cit., II, p. 156, 3.
(2) ESPÉRANDIEU, loc. cit., II, n° 1263; VIII, n° 5896.
(3) Loc. cit., II, n° 1067.
(4) Loc. cit., I (Paris, 1907), n° 442.
(5) LAMBRECHTS, loc. cit., p. 21-32.
(6) R. LANTIER, Le dieu celtique de Bouray (Monuments et mémoires Piot, XXXIV, Paris, 1934, p. 35-58).
(7) LAMBRECHTS, loc. cit., p. 26.

(1) COOK, Zeus, I-III (Cambridge, 1914-1940), sparsim.
(2) RAINGEARD, loc. cit., p. 41, 43, 68, 94, 193, 205, 215, 258, 260, 359 et 169.
(3) PAUSANIAS, Periegesis, II, 3, 4 (édit. W. H. S. Jones).
(4) RAINGEARD, loc. cit., p. 170 et 191.

(1) W. DEONNA, Dédale ou de la statue de la Grèce archaïque (Paris, 1931), p. 200 et n. 11.
(2) COOK, loc. cit., Ill: 2, p. 1069; I, p. 135-148.
(3) H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, Les druides et les dieux celtiques à forme d'animaux (Paris, 1906), p. 156; TACITUS, Germania, 45 (édit. M. 
Hutton).
(4) G. FOUCART, Histoire des religions et méthode comparative (Paris, 19122), p. 75 sv., cité par LAMBRECHTS, loc. cit., p. 29.

(1) RAINGEARD, loc. cit., p. 358.
(2) W. H. ROSCHER, Pan als Allgot. Eine religionsgeschichtliche (Festschrift für Johannes Overbeck, Leipzig, 1893), p. 57 sv., 61 sv.
(3) ROSCHER, loc. cit., p. 60 et 64.
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(4) H. OLDENBERG, Die Religion des Veda (Berlin, 1894), p. 71-72; cf. Α. Η. KRAPPE, Mythologie universelle (Paris, 1930), p. 130. Le mot aja
a un double sens, celui de «bouc» et celui de «non-né», c'est à dire «sans parents». L'épithète ekapad, «unípede» s'accorde difficilement 
avec l'idée du «non-né» et l'explication donnée par A. BERGAIGNE, La religion védique d'après les du Rigveda, III (Paris, 1883), p. 20-25, 
qu'elle désigne le monde mystique du Non-Né, est peu convaincante. Le Non-Né, qui a été la casse-tête des des poèmes védiques, est très 
probablement le même que le Protogenos Φανής αύτογόνος ou ώογενής des Orphistes, identifié avec l'Eros cosmique de même qu'avec Pan et Zeus.
Voir R. EISLER, Weltenmantel und Himmelszelt. Religionsgeschichtliche Untersuchungen zur Urgeschichte des Weltbildes, II (Munich, 1910) p. 
402 et η. 2 et 5, 499. Comme le «bouc unipède» était une des manifestations de l'esprit primordial de l'univers, il devient clair, pourquoi 
le mot aja a pris le sens de «non-né».
(5) COOK, loc. cit., II, p. 52 sv.; III: 2, p. 1116-1117.
(6) STRABO, loc. cit., VII, 3, 8; ARIANUS, Anabasis Alexandri, I, 4, 6-8 (édit. E. Iliff Robson).

(1) LIVIUS, Historae XL, 58 (édit. E. T. SAGE — A. C. SCHLESINGER).
(2) HORATIUS, Odes, III, 3, 1 (édit. F. VILLENEUVE); TERENTIUS, Heauton Timorumenon, IV, 3, 719 (édit. J. SARGEANt); THÉOGNIS, Elegiae, 869-
870 (édit. E. HARRISON).
(3) J. G. LAWSON, Modern greek folklore and ancient greek religion (Cambridge, 1910), p. 190-255; cf. COOK, loc. cit., II, p. 56, n. 2.
(4) PAULY-WISSOWA, loc. cit., II (Stuttgart, 1896), col. 2119-2133.
(5) H. GAIDOZ, La cosmologie celtique (Zeitschrift für Celtische Philologie, I, Halle, 1867), p. 27-28.
(6) AVIENUS, Ora marítima (Barcinoni, 1922), 644 sv., cité par J. A. MACCULLOCH, Celtic mythology (Boston, 1918), p. 12; SCYMNUS CHIUS, 
Orbis descriptio (C. Müller, Geographi graeci minores, I, Parisiis, 1882), p. 188 sv., cité par COOK, loc. cit., III: 2, p. 1117.

(1) J. VENDRYES, Les correspondances de vocabulaire entre l'indo-iranien et italo-celtique (Mémoires de la Société de linguistique de Paris,
XX, Paris, 1918, p. 265-285).

(1) G. POISSON, Les influences ethniques dans les religions indo-européennes (Revue anthropologique, XXXI, Paris, 1921, p. 167-177); cf. H. 
HUBERT, Les Celtes depuis l'époque de la Tène et la civilisation celtique (Paris, 1932), p. 229-230.
(2) H. BRUNNHOFER, Arische Urzeit. Forschungen auf dem Gebiete des Vorder- und Zentralasiens nebst Osteuropa (Bern, 1910), p. 151.
(3) RIGVEDA, I, 67, 5; I, 161, 13; X, 65, 13; X, 82, 6, cité par loc. cit., p. 151-152.
(4) RIGVEDA, VIII, 41, 10, cité par BRUNNHOFER, loc. cit., p. 152.
(5) RIGVEDA, X, 89, 4, cité par BRUNNHOFER, loc. cit., p. 146.

(1) H. DIELS, Die Fragmente der Vorsokratiker, II: l 2 (Berlin, 1907), p. 618, n. 31, cité par EISLER, foc. cit., p. 388-389.
(2) U. HOLMBERG, Der Baum des Lebens (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, série B, XVI, Helsinki, 1922-1923), p. 5-7.

(1) Loc. cit., p. 10-11, 18.
(2) COOK, loc. cit., II, p. 57, n. 1.
(3) HOLMBERG, loc. cit., p. 40.
(4) L. OHH, Untersuchungen über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen (Berlin, 1809), p. 13-14; W. G. PALGEAVE, Narrative of a 
year's journey through central and eastern Arabia, II (London, 1865), p. 263.
(5) BRUNNBOFER, loc, cit., p. 147 sv.

(1) A. DE GUBERNATIS, Zoological mythology, I (London, 1872), p. 420, n° 2.
(2) J. BING, Germanische Religion der älteren Bronzezeit, {Mannas, VI, Würzburg, 1914), p. 163-164.
(3) Ε. Η. MEYER, Germanische Mythologie (Berlin, 1891), p. 204-205.
(4) HOLMBERG, loc. cit., p. 10, n. 3; CASTREN-SCHIEFNER, Vorlesungen über die finnische Mythologie (St. Petersbourg, 1853), p. 40 sv.; Ε. Β.
TYLOR, Primitive culture, II3 (London, 1891), p. 257.

(1) K. BETH, Religion und Magie. (Leipzig et Berlin, 1927 2), p. 349.
(2) DE GUBERNATIS, loc. cit., p. 402, n. 1.
(3) E. LINCKENHELD, Stèles funéraires en forme de maisons chez les Médiomatriques (Strasbourg, 1927); E. LINCKENHELD, Le symbolisme astral 
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des stèles funéraires gallo-romaines des Vosges et de l'Illyrie (Revue celtique, XLVI, Paris, 1929, p. 29-49); cf. LAMBRECHTS, loc. cit., p.
110-111.
(4) LAMBRECHTS, loc. cit., p. 112 sv.
(5) A. BERTRAND, La religion des Gaulois, les Druides et le Druidisme 1897), p. 355, fig. 53.

(l) HOLMBERG, loc. cit., p. 17 et η. 2; F. J. DE WAELE, The magie staff or rod in graeco-italïan antiquity (Gent, 1927), p. 44 sv.; COOK, 
loc. cit., II, p. 805.
(2) HOLMBERG, loc. cit., p. 16-17.
(3) LAMBRECHTS, loc. cit., p. 167-169. En 1942 M. Lantier signalait à M. Lambrechts, de qui je tiens cette information obligeante, la 
découverte récente, à Lefcoux (Puy-de-Dôme) d'une statuette du dieu au maillet portant les à talonnières de Mercure. Voir Bulletin de la 
Société nationale des Antiquaires de France de 1942 que je n'ai pas pu malheureusement consulter.

(1) J. DÉCHELETTE, Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine, II (Paris, 1905), p. 206, fig. 49.
(2) COOK, loc. cit., II: 2, p. 1019-1054.
(3) S. REINACH, Répertoire des reliefs grecs et romains, I (Paris, 1904), p. 68, fig. 3 et 2.
(4) A. BLANCHET ET A. DIEUDONNÉ, Manuel de numismatique française, I (Paris, 1912), p. 55, fig. 87, 56, fig. 89, 58, fig. 57, 98-99.
(5) J. LOTH, L'année celtique d'après les textes irlandais, gallois, bretons et le calendrier de Colignu (Revue celtique, XXV, Paris, 1904),
p. 134-137.

(1) Adhyaya, XLV, 1234 sv., traduit par P. DEUSSEN, Vier philosophische Texte des Mahabharatam (Leipzig, 1906), p. 972 sv.; cf. EISLER, loc.
cit., p. 501, n. 9.
(2) HOLMBERG, loc. cit., p. 106.
(3) W. MANNHARDT, Mythologische Forschungen (Strasbourg, 1884), p. 136, n. 1; L. A. J. W. SLOET, De dieren in het Germaansche volksgeloof 
en volksgebruik (La Haye, 1887), p. 146.

(1) M. P. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion, I (Munich, 1941), p. 99.
(2) POMPONIUS MELA, De situ orbis, III, 5 (édit. J. M. N. D. Nisard).
(3) W. GUNDEL, Sterne und Sternbilder im Glauben des Altertums und der Neuzeit (Bonn et Leipzig, 1922), p. 29; ARISTOTELES, Meteorológica, 
I, 4, 1, cité par PAULY-WISSOWA-KROLL, Real-Encyclopädie, 2e série, III (Stuttgart, 1929), col. 2440.
(4) PLINÏUS, loc. cit., II, 28, cité par GUNDEL, loc. cit., p. 237.

(1) H. BERTSCH, Weltanschauung, Volkssage und Volksbrauch (Dortmund, 1910), p. 425.
(2) BRUNNHOFER, loc. cit., p. 159.
(3) W. DEONNA, Questions d'archéologie religieuse et symbolique: XV sur la tortue (Revue de l'histoire des religions, LXXXI, Paris, 1920), 
p. 135 sv.

(1) HOLMBERG, loc. cit., p. 24-25 et fig. 10.

(1) LAMBRECHTS, loc. cit., p. 38 sv.
(2) RAINGEARD, loc. cit., p. 191.
(3) Loc. cit., p. 508 et 433.
(4) H. DIELS, Herakleitos von Ephesos, frag. 52 (Berlin, 1901), p. 13; W. K. C. GUTHRIE, Orpheus and Greek religion (Londres, 1935), p. 228.
Avec Guthrie je suis d'accord que l'Enfant n'est pas Dionysos. Voir sur le culte d'Aion dans le hellénisme E. NORDEN, Die Geburt des 
Kindes. Geschichte einer religiösen Idee (Leipzig et Berlin, 19312), p. 29 sv. et 45 (Heraclite précurseur de cette idée). 

(1) GUTHRIE, loc. cit., p. 123 sv. et fig. 12.
(2) SCHOLIASTE D'APOLLONIOS RHODIOS I, 917, cité par RAINGEARD, loc. cit., p. 207.

(1) RAINGEARD, loc. cit., p. 208 et 512.
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(2) STRABO, loc. cit., I, 4, 4; cf. GAIDOZ, loc. cit., p. 27 et BERTRAND, loc. cit., p. 272. (3) W. Y. EVANS WENTZ, The fairy-faith in 
celtic countries (Oxford, 1911), p. 334, 348 sv., 346, n. 2.
(4) ESPÉRANDIEU, loc. cit., X (Paris, 1928), n° 7330.

(1) HOLMBERG, loc. cit., p. 30-31.
(2) J. ERDÖDI, Finn. sampo<ai. skambha (Indogermanische Forschungen, L, Berlin et Leipzig, 1932), p. 217.
(3) LUCANUS, Pharsalia, I, 458-462 (édit. A. Bourgery).

(1) P. SÉBILLOT, Le folklore de France, I (Paris, 1914), p. 29.
(2) A. FORCELLINI, Totius latinitatis lexicon, I (Prati, 1858-1860), p. 369; C. DUCANQE, Glossarium mediae et infimae latinitatis (edit. L. 
Favre), I 1883), p. 372 et III (Niort, 1884), p. 135.

(1) A. DANINOS-PACHA, Les monuments funéraires de l'Egypte ancienne (Paris, 1907), p. 67, 81, 82; H. KEES, Die Himmelsreise im aegyptischen 
Totenglaube (Vorträge der Bibliothek Warburg 1928/29, Leipzig et Berlin, 1930), p. 11-12; H. KEES, Der G tterglaube im alten Aegypten 
(Leipzig, 1941), p. 277. A la fin de l'Ancien Empire les couloirs s'orientent vers l'Est.
(2) G. A. WAINWRIGHT, A pair of constellations (Studies presented to F. LL. GRIFFITH, London, 1932), p. 379-380.
(3) A la fondation du temple de Hathor à Dendérah, d'après les inscriptions hiéroglyphiques, le roi dirigeait ses regards vers l'Ak ( ?) de 
la constellation de la Grande Ourse. Voir H. NISSEN, Orientation. Studien zur Geschichte der Religion I (Berlin, 1906), p. 33, 34.

(1) WAINWRIGHT, loc. cit., p. 374. Pour les Égyptiens la constellation de la Grande Ourse n'avait rien à faire avec une ourse; ils 
l'appelaient «La Patte de devant du Taureau». Serait-il quelque rapport entre ce nom-ci et l'épithète «unípede» du Bouc cosmique?
(2) STOBAEUS, Eclogae, I, 21, 9 (édit. C. WACHSMUTH, p. 192-193), cité par W. GUNDEL, Dekane und Dekansternbilder (Studien der Bibliothek 
Warburg XIX, Glückstadt et Hamburg, 1936), p. 343.

(1) STRABO, loc. cit., I, 4. 4.
(2) C.I.L., XIII, n° 7845.
(3) HYGINUS, Fabulae, CCLXXI (édit. H. I. Rose) fait mention d'un Atlantius, fils de Mercure et de Vénus, mieux connu sous le nom 
d'Hermaphrodite. Comme defensor dans Caesar, Β. G., IV, 17, 10 a le sens de «soutien, lambourde», on pourrait voir en Mercurius Defensor, 
mentionné dans une inscription, trouvée à Eisenberg (Palatinat) (C.I.L., XIII, n° 11697) un synonyme de Mercurius Atlantius. J. L. 
GOURCELLE-SENEUIL, Les dieux gaulois d'après les monuments figurés (Paris, 1910), p. 8 et 29 acceptait l'existence d'un dieu Hermès Atlante 
qui aurait été succédé par Mercure Dumias, mais ne donne aucune preuve pour cette conjecture.

(1) A. HÉRON DE VILLEFOSSE, Une nouvelle copie du Mercure Arverne (Revue archéologique, 3e série, II, Paris, 1883), p. 387.
(2) HOLMBERG, loc. cit., p. 18.
(3) COOK, loc. cit., III, 2, p. 1117.
(4) EISLER, loc. cit., p. 576, n. 4 et 5.
(5) COOK, loc. cit.,III: 2, p. 978-983; II, p. 422 sv., 428.

(1) F. HOMMEL, Ethnologie und Geographie des alten Orients (Munich, 1926), p. 123, 143, 160 n. 1, 718-720. Hommel traduit Aziz par 
«renfrogné»; la traduction généralement adoptée est «fort», voir G. RYCKMANS, Les noms propres sud-sémitiques, I (Louvain, 1934), p. 161.
(2) COOK, loc. cit., II, 428 et η. 8; cf. RYCKMANS, loc. cit.
(3) COOK, loc. cit., 429; F. CUMONT, Études syriennes (Paris, 1917), p. 269, n. 2 et 353.
(4) F. GODEFROY, Lexique de l'ancien français (Paris, 1901), p. 299.
(5) Pour l'identité de Mercure et de Mars en Gaule, voir LAMBRECHTS, loc. cit., p. 149-156.
(6) E. STRONG et N. JOLLIFE, The stuccoos of the underground basilica near the Porta Maggiore (Journal of hellenistic studies, XLIV, 
Londres, 1924), p. 105, en parlant du roc leucadien, d'où les pharmakoi étaient jetés dans la mer, remarquent: «The Leucadian rock, one of 
the numerous Leukades petrai (clari montes) in Greece, where they were held to mark the entrance to Hades and the limit where the realm of 
the dead began».
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(1) G. DESDEVISES DU DÉZERT, et L. BRÉHIER, Clermont-Ferrand, Royat et le puy de Dome (Paris, 1927, p. 6.)
(2) Voir ci-dessus, p. 8, n. 2. L'identité du maître du Dôme avec le dieu des Arvernes a été déjà présumée par A. AUDOLLENT, Lettre à M. 
Kurth sur le temple du Puy de Dôme {Mélanges Godefroid Kurth, II, Liège et Paris, 1908, p. 27-40).

(1) HABETS, loc. cit., p. 96.
(2) Voir sur l'établissement romain à Mélenborg sous Halen, d'où venait l'autel de Mars Halamardus, trouvé également dans l'église de Horn, 
H. HARDENBERG, Bijdragen tot de geschiedenis υaη Limburg in den Romeinschen tijd, I. De plaatsen aan den Romeinschen weg Nijmegen-Tongeren 
(De Maasgouw, LXIV, Maestricht, 1944-1945), p. 45.

11 augustus 1948  Historisch bodemonderzoek in Limburg 
Oudste Limburgse Maria kapel bij Tienray terug gevonden 
Ontdekkingen rond de "Kerstpoer” te Geisteren  
VENLO, 10 Aug. — Drs. P. Glazema, waarnemend directeur van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek, die in 
Limburg opgravingen verricht heeft in Tienray het oudste kapelletje voor de Maria-devotie gevonden. Sinds 1400 is Tienray als 
genade-oord bekend en de verering van Maria neemt in dit dorpje een grote plaats in. De Duitsers verwoestten het plaatsje 
grondig en de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek heeft daar nu de laatste tijd opgravingen verricht. Daarbij 
werd dan het oudste kapelletje van deze Maria-devotie teruggevonden, dat zeer kleine afmetingen heeft, namelijk 2 bij 6 meter.
Het was naar alle waarschijnlijkheid een woudkapelletje, dat vermoedelijk door een daar in de buurt wonende kluizenaar werd 
onderhouden. Later werd een grotere kerk by het kapelletje gebouwd. Tienray bezat ook een bekend houten O. L. Vrouwebeeld. 
Zeer belangrijke ontdekkingen deed drs. Glazema ook te Geisteren, waar hij overblijfselen vond van een houten kerk met 
vermoedelijk brandsporen en dierenbeenderen van een voor-christelijke cultus. Buitengewoon interessant was zijn vondst by de 
St. Willibrorduskapel, welke midden in het bos op een knooppunt van zes wegen is gelegen. Sedert zeer oude tijden was deze 
plek gewijd aan de devotie van de H. Willibrordus. Daar is namelijk een put gebouwd in een oud veentje, dat zich in de eerste 
eeuw van onze jaartelling aldaar bevond. Het verhaal gaat, dat Willibrordus te Maashees aan land is gegaan en daar het H. 
Doopsel heeft toegediend. De put wordt om die reden dan ook "Kerstpoel" genoemd. De gedane opgravingen hebben nu aangetoond, 
dat er inderdaad sprake is geweest van een gegraven gracht. In de loop der eeuwen verzande deze gracht door zandverstuivingen.
Men heeft toen de gewijde ruimte door een wal van zoden omgeven. De put, die eerst excentrisch lag, kwam later midden in de 
cirkelvormige poel te liggen. Tenslotte Is het veentje gedicht, maar de put is blijven bestaan. Pas in de 15de eeuw werd daar 
toen de kerk gebouwd. In dit jaar heeft de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek een 18 à 20 kerken in Limburg 
uitgegraven. Eerst werkte men in de omgeving van Roermond, thans boven Venlo. Onderzoekingen werden verricht te: Beegden, 
Maasniel, Buggenum, Baexum, Herten, Herkenbosch, Blerick, Venlo, Grubbenvorst, Sevenum, Broekhuizervorst, Broekhuizen, Lottum,
Swolgen, Tienray en Geisteren. Mgr. Lemmens en zijn Coadjutor mgr. Hanssen zijn persoonlijk eenmaal de werkzaamheden in 
ogenschouw komen nemen. Te Buggenum werden o.a. de palen van een houten kerk ontdekt, te Grubbenvorst de paalfundering van een
mooie houten kerk onder de fundering van een zeer grote kerk van oersteen en mergel en te Swolgen de fundering van een kleine 
vierkante kerk van oersteen. 

25 maart 1950  […] Wijlen Flament wist meer van de uitvallen 
van "Daemon Meridianes" of hoe die geestige boutaden ondertekend werden, die eenmaal de schrik waren van alle 
monumentenbelagers en verkwanselaars van oudheden. Overdruk in een nu zeldzaam geworden brochure heeft dit guitige proza voor 
het nageslacht gered. […]

4 juni 1951  De oude Romeinse Keizerstad Trier ontdekt uit het puin 
De Basilica zou oorspronkelijk zijn gebouwd als Troonzaal voor Constantijn de Grote

#20160923  203   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

8465

8470

8475

8480

8485

8490

8495

8500

8505

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

NIEUW LICHT OP OVERGANGSPERIODE TUSSEN OUDHEID EN MIDDELEEUWEN 
Al hebben de luchtbombardementen van de jongste wereldoorlog ook zestig procent van de bouwwerken van Trier vernield, al 
werden ook zo grootse en kostbare historische monumenten als de zgn. Basilica uit de tijd van keizer Constantijn de Grote met 
het daaraan grensende keurvorstelijk paleis uit de 17e en 18e eeuw en de vermaarde vroeg-gothische Lievevrouwekerk (tussen 
1235 en 1260 gebouwd) zwaar gehavend, andere, zoals het prachtige rococo nonnenklooster van St. Irmine volkomen verwoest, er 
is toch nog altijd genoeg behouden gebleven, dat ons aard en gehalte, zowel van het vóór-Romeinse als van het antieke 
cultuurgoed en zijn nawerking in later tijden uit eigen aanschouwing kan duidelijk maken. Ja, men zou zelfs — met een scheut 
bittere humor — kunnen zeggen, dat de bombardementen tenminste deze ene goede kant hadden, dat zij, oude bouwwerken 
vernielend, veel oudere aan de dag brachten, die ons anders wellicht nooit bekend waren geworden. Daardoor hebben de 
bombardementen ons nieuw en hervormend inzicht verschaft in allerlei vraagstukken van kunst- en cultuurgeschiedenis, in het 
bijzonder wat betreft de laat-Romeinse en vroeg-Christelijke kunst en de nawerking daarvan in de Middeleeuwen. Zó belangrijk 
bleken de vondsten, dat men in de week na Pinksteren een archeologisch congres te Trier heeft belegd, onder voorzitterschap 
van dr Kutsch van het Museum te Wiesbaden, om de wetenschappelijke wereld in de gelegenheid te stellen het ontdekte ter 
plaatse te beoordelen en tevens verschillende hiermede samenhangende onderwerpen te bespreken. 

De onderzoekingen leidden tot uitkomsten, die volkomen verschillen van de opvattingen, die tot dusver golden omtrent de 
bouwgeschiedenis van deze twee indrukwekkende kerken. Zowel de grotendeels Romaanse Dom namelijk als het gracieuze middendeel 
der Lievevrouwekerk bleken te staan boven de overblijfselen van twee enorme vroeg-Christelijke basilieken, welker bouw 
blijkens volkomen zekere muntvondsten, begonnen werd omstreeks 326, dus nog onder keizer Constantijn. Bijzonder opmerkelijk is
de plattegrond van deze basilieken, die samen als het ware een dubbele kathedraal vormen. Tegen de westmuur van de aan de 
oostzijde gelegen brede dwarspanden of transepten en van de driebeukige kathedralen vond men een aansluitende rechthoekige 
tribuna (altaarnis), ter weerszijden geflankeerd door telkens twee kleinere vierkante ruimten, die als diaconicon en prothesis
(sacristie-ruimten) zijn te verklaren een aanleg, die dus merkwaardigerwijs als een voorafspiegeling is van de latere Syrische
en Ravennatisch vroeg-Christelijke basilieken. Men heeft enige moeite om zich te realiseren, dat Constantijn hier te Trier een
zo geweldig complex als deze twee grootse basilieken deed verrijzen. In 326, dus tegelijk met zijn St. Pieterskerk te Rome 
(vermoedelijk in 324 begonnen) en zijn Golgotha-basiliek te Jeruzalem. Men beseft dan welk een betekenis de in het vervolg 
Treveris genoemde stad kreeg, sinds zij, bij de verdeling van het Romeinse wereldrijk, in 286, door keizer Diocletianus I 
hoofdstad en residentie van Gallia was aangewezen en vooral sinds Constantijn als heerser van het Westromeinse rijk hier van 
306-316 bij voorkeur zetelde. De praohtlievende en zich van zijn roeping zeer bewuste keizer heeft zijn residentie tot 
evenknie van Rome willen maken. Hiervan getuigt ook de algemeen bekende zg. "Basilica van Constantijn", de in de nabijheid van
het huidige Domcomplex gelegen rode bakstenen kolos, een karakteristiek voorbeeld van romeinse "zakelijke" architectuur. Bij 
een luchtbombardement op 14 Augustus 1944 brandde het barok kerkinterieur volslagen uit; het Romeinse muurwerk echter hield 
ongeschokt stand, treffend bewijs voor de hechtheid dezer metseltechniek. Ook hier had overigens de ramp weer het gelukkig 
gevolg, dat men thans gelegenheid kreeg het bouwwerk nader te onderzoeken. In de eerste plaats kon met alle zekerheid worden 
vastgesteld, dat de strenge verticale werking van de in één vaart opschietende zware muurpijlers, oorspronkelijk op twee 
plaatsen onderbroken is geweest door onder de beide vensterzones omlopende galerijen, die dus als twee zware horizontale 
lijsten werkten. Tevens ontdekte men het verwarmingssysteem met de bekende Romeinse hypocausten. Men is tot het inzicht 
gekomen, dat wij hier te doen hebben, niet met een "basilica", maar met een "aula", de Constantijnse troonzaal, die de 
oostvleugel vormde van het keizerlijke paleiscomplex. 

Aan de Oostelijke Moezeloever, dus aan de tegenovergestelde zijde van de stad, ligt het verwoeste St. Irmineklooster, dat wij 
reeds noemden. Hiervan bleven slechts enkele muren staan, maar, door de bommen "ontdaan" van haar barokke bepleistering en 
stucwerk, vertoonden deze weer Romeins metselwerk van rode zandsteen, doorlijnd op niet al te regelmatige afstanden, met 
telkens twee lagen baksteen. Men kon nu vaststellen, dat zij behoorden tot twee grote gebouwen, die de "Horrea" vormden, 
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silo's waarin de voorraden der stad werden ondergebracht. Ook de Franken hebben later nog gebruik gemaakt van deze pakhuizen, 
die sinds de 7e eeuw tot nonnenklooster zijn ingericht. Tot de belangrijkste kunstwerken, die verder voor de dag kwamen, 
moeten wij bovenal de plafondschilderingen rekenen, die men, in stukken gebroken, aantrof onder de vloer van de besproken 
Constantijnse basiliek voorafgaande aan de tegenwoordige Dom. Volkomen enig in de kunstgeschiedenis zijn de hiertoe behorende 
borstbeelden van vorstelijke personen, als fresco geschilderd op een pleisterlaag, aangebracht tegen een vlechtwerk van 
naaldbomenhout. Tot deze borstbeelden behoort dat van een vrouw, waarin men op deugdelijke gronden de moeder van Constantijn, 
de H/ Helena meent te herkennen. Men moet met de grootste belangstelling de publicatie van deze schilderingen, evenals die van
een onder een verwoest woonhuis ontdekte, buitengemeen grote mozaïekvloer, met voorstellingen, die waarschijnlijk betrekking 
hebben op een geheime heidense cultus, in de naaste toekomst tegemoet zien. 

Zo bleek dan uit de puinhopen van het tegenwoordige Trier de laat-Romeinse keizerstad Treveris voor ons te herrijzen, rijker 
en vollediger dan men ooit had kunnen vermoeden, centrum van antieke cultuur, waarvan de werking nog tot in de Middeleeuwen 
uitstraalde over Oost-Gallië en de Rijnprovincie. En hiermede raken wij dan aan het nog altijd duistere vraagstuk van de 
overgangsperiode tussen "Oudheid" en "Middeleeuwen", dat in de slotzittingen van dit congres werd behandeld. In een 
voortreffelijk referaat over het voortleven van de Romeinse steden aan Rijn en Donau toonde dr H. van Petrikovits aan, hoe de 
Romeinse steden der 4e eeuw n. Chr. talrijke verbindingen naar de Middeleeuwse stad voerden, waarbij vooral de bisschopzetels,
zoals Trier, de sterkste brug vormden. Dr K. Böhner besprak het vraagstuk van de continuïteit tussen Antieken en Middeleeuwen,
gezien in de spiegel van de Frankische oudheden. Als besluit hield de Hamburgse hoogleraar prof. dr Aubin een magistraal 
betoog over "de vraag naar de grensscheiding tussen Oudheid en Middeleeuwen". Het tijdperk waarin zich deze scheiding 
voltrekt, omvat acht eeuwen: van Christus’ geboorte tot Karel de Grote, een tijdperk vol van gewichtige, een nieuwe periode 
aankondigende gebeurtenissen. Deze alle kenmerken öf de oetekenis van het Christendom als begin van een nieuwe tijd, óf de 
ondergang van de Antieke wereld, óf ten slotte de werking van het optreden der Germanen. Het jaar 476, toen Romulus 
Augustulus, de laatste keizer van het Westromeinse rijk werd afgezet en het imperium voor goed uit elkaar viei in Germaanse 
staten, is ongetwijfeld een grote mijlpaal, maar het is nog niet beslissend, en ook geen ander jaartal is van een volstrekt 
afgrenzende betekenis. Aubin kwam tot het besluit, dat men een werkelijke scheiding op alle gebied kan vaststellen in de 
Merovingse tijd, omstreeks het midden van de zevende eeuw. Alles bijeen blijkt dit archeologische congres te Trier van 
buitengewone betekenis voor onze gehele Westeuropese cultuurgeschiedenis. Wat hier aan Romeinse en vroeg-Christelijke 
monumenten aan het licht kwam, is van het grootste belang, niet alleen voor de archeologie, maar voor de gehele historische 
wetenschap. Met name zal men de geschiedschrijving van de vroeg-Christelijke kunst geheel moeten herzien. 
FRANS VERMEULEN 

DOM EN LIEVEVROUWEKERK te Trier uit het N.-W. gezien, vóór het bombardement van 1944 
BASILICA (aula) van Constantijn de Grote vóór 1944 te Trier. 

28 augustus 1951  Voormelde beker heeft mijn zwager de Heer J. Bongers (...) mij 
voor het eerst in het najaar van negentienhonderd drie en veertig vertoond. Mijn zwager Bongers was destijds werkzaam op de 
baggermolen "de Dekker" welke grind baggerde in de uiterwaarden van de Maas genaamd "de Sleyen", nabij Stevensweert.
Bij het vertonen van de beker deelde mijn zwager mij mede, dat enkele dagen daarvoor, toen de baggermolen was ingesteld op een
graafdiepte van zestien meter beneden de waterspiegel, hij het voorwerp in twee afzonderlijke delen had opgevangen uit de 
afvoergoot van de molen waarin de emmers hun inhoud overstorten. Daarna had Bongers de beide delen thuis van klei en slik 
gereinigd en toe bleek [...]

29 april 1952  Belangrijk Romeins vrouwengraf ontdekt 
Bij ontginningswerkzaamheden in het dorp Esch nabij St. Michelsgestel is een tweede romeins graf ontdekt van twee bij een 
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meter. Hierin bevonden zich niet minder dan 35 aardewerkpotten, alsmede een groot aantal glazen flessen, bakjes, kommetjes en 
een reukflesje. Ook kwam een terra sigillata-schaal te voorschijn. Het graf was overdekt met zoden en moet zich oorspronkelijk
als een heuvel in het terrein hebben afgetekend. Als datering wordt aangenomen de tweede eeuw na Christus. Men meent dat men 
hier te doen heeft met een belangrijk vrouwengraf. Het graf is uniek wat de rijkdom betreft.

10 augustus 1954  Waar vondsten zijn gedaan 
Br. Wouters beschrijft ons enkele rijkere gebieden, waar vondsten van “artefacten” aan het licht kwamen. Dat zijn de omgeving 
van Hingen en Montfort en Neer. Van bijzonder belang zijn niet alleen de afbeeldingen in heldere lijntekeningen van de 
gevonden stenen voorwerpen (wapens en huisraad, doch vooral het kaartje van de vindplaatsen in de provincie. Uit het Oud-
Palaeolithicum zien wij vermeld: Ell-Hunsel, Echt, Kling en Ubach over Worms; uit het Jong-Pal[a]aeolithicum: Baarlo, Belfeld,
Hout, Kessel, Neer, Horn, Leeuwen, Montfort, Hingen, Echt; uit het Metolithicum: Velden, Venlo, Blerick, Baarlo, Belfeld, 
Hout, Kessel, Neer, Weert, Horn, Leeuwen, Ell-Hunsel, Herkenbosch, Montfort, Hingen, Echt, Kling en Sweykhuizen. [...]

21 juni 1956  Ontmoetingen met de Treveri, de Romeinen en de vier Heemskinderen
[met enkele foto’s van de schilderingen]
[...] Een merkwaardig contrast in het stadsbeeld vormen het zeer barokke bisschoppelijk paleis en de enorme Romeinse 
"keizerszaal"; men wilde de laatste een vleugel doen zijn van het eerste, maar het lijkt meer op een zich verdringen van twee 
totaal uiteenlopende wijzen-van-denken (en dus ook van bouwen). Zij vormen de achtergrond van een prachtig park met bloeiende 
struiken en genietende mensen-op-bankjes. De "keizerszaal" — ten onrechte basiliek genoemd — werd zwaar beschadigd in de 
oorlog maar zal weer, ten koste van enorme financiële offers, hersteld worden. De geweldige zaal — één onverdeelde ruimte — 60
meter lang, 27 meter breed en 30 meter hoog, was in de vierde eeuw onzer jaartelling de grootste ruimte van Noordwest Europa. 
Onder de vloer waren houtskoolvuren, waarvan de warmte door de muren naar boven werd geleid. Voor deze verwarming was de zaal 
in drie apart te bestoken sectoren verdeeld. Aan het einde van de zaal maakte de muur een half ronde boog, de apsis, daar was 
de keizer in al zijn majesteit gezeten en zij die hem kwamen begroeten — de gezant van een ver land, de verslagen vorst van 
een overwonnen volk, de hem hulde brengende onderdanen — zij moeten zich wel zeer nietig gevoeld hebben bij het doorschrijden 
van die overweldigende ruimte, die de afstand tussen hen en hun machtige keizer tot een adembenemende reize deed worden.

Plafondschilderingen 
Maar het allerschoonste temidden van de eindeloos vele kostbaarheden, die Trier aan de bezoeker kan laten zien, zijn wel de 
plafondschilderingen, die... 1500 jaar geleden werden gemaakt, die slechts... enkele jaren op hun plaats 
bleven en die na de oorlogsverwoestingen in meer dan... 50.000 fragmenten zijn teruggevonden en nu door mensenhanden met 
eindeloos veel geduld als een reusachtige legpuzzle worden samengevoegd! 
Op de plaats waar nu de dom staat, moet een keizerlijk paleis zijn geweest en het plafond kwam uit een der paleiszalen. Kort 
na het aanbrengen hiervan is het paleis afgebroken — men kan dit o.a. dateren op de vrouwenmode van die tijd — en deed keizer 
Constantijn, die voor de christianisering van zijn rijk zoveel heeft betekend — een kerk bouwen. De schilderingen, die door 
hun kort bestaan niet hadden geleden kwamen in prachtige staat — hoewel dan geheel in kleine stukjes — uit de grond 
tevoorschijn. 
Het plafond moet bestaan hebben uit vierkanten, die om en om spelende engeltjes (putti) en portretten voorstellen. Enige van 
deze vierkanten zijn nu weer hersteld en men kan de indruk moeilijk weergeven die deze schilderingen maken op de mens der 
twintigste eeuw. Alsof de meester kort geleden deze kunstwerken had gepenseeld, in de prachtige groene en terracotta 
geschilderde omlijstingen, gescheiden door een goudgele koordrand, zo staren de donkere ogen der iets meer dan levensgrote 
vrouwenportretten naar het groepje verzamelde toeristen. Uit de attributen (de nimbus, de kroon en andere versierselen) meent 
men te mogen opmaken dat hier o.a. de vrouw van keizer Constantijn — Maxima Fausta — en zijn moeder — Flavia Helena — zijn 
afgebeeld. De beweeglijke engeltjes, met spelende handjes en voetjes — de fijne sluiers der keizerlijke vorstinnen, het is 
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onbegrijpelijk dat dit alles vijftienhonderd jaar geleden gemaakt is!

18 oktober 1956  Wat te Maastricht voorviel 
Het toch steeds als kunstzinnig geroemde Maastricht heeft in deze ook een miserabel figuur gemaakt. Wat we nu memoreren op 
gezag van rijksarchivaris Flament geschiedde diep in de vorige eeuw, het tegenwoordige kerkbestuur heeft er dus niets mee te 
maken. Daar werd in voor "slechts 600 armzalige guldentjes" heel het prachtige marmeren hoofdaltaar der St. Servaaskerk naar 
Engeland verkocht, nu voor het vijfvoudige van die prijs. Er zijn ook reliekschrijnen van de hand gedaan, doch toen brak een 
storm van verontwaardiging los, vooraanstaande mannen, tot ministers toe traden in het krijt en een ervan schreef: "tous les 
jours ici se commet des actes de Vandales, cependant Mr. v. B. remporte le prix sur tous! Avec un conseil de fabrique imbécile
et sans énergie, il trafique du mobilier de l'église à volonté". Ofwel de toenmalige pastoor versjachert samen met het 
kerkbestuur, een stel sufferd, alles maar.
Het bleef toen niet bij alleen maar verkwanselen, het kwam ook tot vernielen en verwaarlozen van kunstschatten, voornamelijk 
aloude doopvonten hadden hieronder te lijden, onze Daemon haalt een reeks van ergerlijke gevallen aan, als te Guttecoven, 
Itteren, Munstergeleen, Meyel, Montfort en Amstenrade. En wat gebeurde er niet met het Sacramentshuisje van het toen beruchte 
Venray!
Sedertdien is veel tengoede veranderd. Er is nu georganiseerd toezicht vanwege het bisdom op kerkschatten, die onbevoegden en 
ondeskundigen zomaar niet verkwanselen mogen; er ontstond ook zekere inmenging van het Rijk... hoewel 't Rijksmuseum te 
Amsterdam in het geval Boukoul niet vrij uitgaat. Op dit geval gaan we niet nader in, doch ieder kunstzinnige hoopt dat 
tenminste herhaling van het voorgevallene, door voorbeeldige... behandeling van degenen die hierin schuldig waren,niet 
achterwege blijft.

19 november 1963  Romeinse opgravingen te Haelen 
HEERLEN, 18 nov. (eig. red.). — Bij het afgraven van de heuvel "Melenborg" bij de PLEM-centrale aan de Maas te Haelen zijn 
Romeinse resten aangetroffen. In deze buurt zijn al vaker opgravingen geweest te weten in 1848 en 1849, maar de gegevens 
hierover zijn ten dele verloren gegaan. 
Van deze plek vermeldt men onder andere een deel van een groot beeld, waarin Hercules werd gezien, drie munten uit de 2e eeuw 
na Kus en het dakpanstempel: CEC. Het militaire karakter van de "Melenborg" staat reeds lang vast, doch de huidige opgraving 
zal nieuw licht kunnen werpen op de omvang. In het begin van dit jaar werd in de nabijheid van deze heuvel de votiefsteen van 
de godin Rura opgebaggerd.

2 maart 1968  AMATEUR-ARCHEOLOOG SCHRIJFT BOEKJE IN VIJF AFLEVERINGEN 
TUINDER ONTSLUIERT GEHEIMEN DER PEEL
HELDEN-PANNINGEN, 2 maart — "Ik beweer niets anders dan dat ik doorgedrongen ben in het rijk der geesten, in het rijk der 
levende geesten, in het andere zijn". Daarmee kondigt tuinder Leo Kluytmans — 61 jaar oud — in de buurtschap Grashoek van de 
gemeente Helden-Panningen een onthulling van Peelmysteries aan; o.a. wil hij de sluiers oplichten over een moord, die niet 
minder dan 17 eeuwen geleden in de Peel werd gepleegd. De moord op een Romeins veldheer waarvan skeletresten en delen van 
kleding en uitrusting in 1910 zijn gevonden.

ARCHEOLOGEN VAN naam hebben daarover nog geen klaarheid gekregen. 
"Sinds 1 mei 1960 heb ik regelmatig contact met de vermoorde. In het begin was dat een moeilijk te verwerken samenzijn. Ik 
stapte in een andere dimensie, buiten de stof en natuurwetten vielen van mij af. Het is allemaal een ontzaggelijke belevenis 
geweest om plotseling een zo wijd bevattingsvermogen te hebben", zegt de Peeltuinder, die in het begin van deze eeuw alleen 
zes jaar lager onderwijs genoot in een missieschooltje midden in de Peelmoerassen. Nu schrijft hij in zijn voorwoord van zijn 
boekje "Geheimen van de Peel": "ik ga zelfstandig mijn weg zonder mij door futiliteiten te laten afleiden. Want ik ga geen 
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kleine dingen beweren maar grote". Zijn ontsluierde Peelgeheimen gaan in vijf afleveringen verschijnen. Hij geeft de 
boekwerkjes voor eigen rekening uit. Voorlopig worden er een duizend exemplaren van gedrukt.

Graf ontdekt
LEO KLUYTMANS was goed drie jaar oud toen het graf van de Romeinse veldheer op nog geen drie kilometer afstand van zijn 
ouderlijk huis werd ontdekt. De zilveren met goud bewerkte helm de delen van kostbare lederen kleding en schoeken worden in 't
rijksmuseum bewaard. "Er is rond die vondst in Peelverhalen en romans veel gefantaseerd. Door stom toeval ben ik achter de 
waarheid gekomen. Want waarom moest ik vijftig jaar lang wachten eer ik die plek bezocht. Als amateur-archeoloog had ik 
voordien al de hele Peel doorzocht. Het graf van de Romeinse soldaat meed ik tot die historische noodzakelijke tocht op de 
eerste mei 1960". 
EEN JAAR na de geweldige Peelbrand van 1959 zou het stuk Peel met het graf van de Romein worden ontgonnen. Twee dagen voor de 
ploeg er in zou worden gezet trok Leo Kluytmans er heen. Hij vond er dezelfde dag een molensteentje zoals de Romeinen 
gebruikten om uit de hand te malen. Hij vond ook vijf kleine uit vuursteen gehouwen scherpe pijlpunten en 'n bronzen ringetje.

Visioen
HET LIJKT allemaal heel erg onwaarschijnlijk maar de Peeltuinder meent het als hij zonder met de ogen knipperen zegt: 
"Ik kreeg een schok. Ik zag het visioen van die moord in 330 geheel voor me. Mijn stoffelijk onderzoek bracht me op slag 
binnen de onstoffelijke wereld". 
Zijn vrouw en twee dochters luisteren argwanend toe. "Hij heeft mij ook willen betrekken in zijn contacten met de Pee-geesten.
Maar ik blijf er buiten", zegt mevr. Kluytmans. Ze heeft trouwens met die twee dochters en de vier zoons haar handen vol aan 
het tuindersbedrijf dat Leo's vader rond de eeuwwisseling ontwrocht aan de woeste Peel. "Ik heb er zelf geen zin meer in en 
geen tijd meer voor Die Peelhistorie neemt me helemaal in beslag", zegt de tuinder.

HET MEER DAN merkwaardige verhaal van Leo Kluytmanss komt — heel verkort
— hierop neer: De vermoorde veldheer noemde tijdens dart visioen zijn naam. Helaas viel ik hem te vlug in de rede en weet ik 
niet meer of het Basilius of Basilios was. In het laatste geval moet hij een Griek in Romeinse dienst zijn geweest. Hij was 
erg rijk. Hij heeft zich niet zoals de verhalen tot nu toe luidden, uit liefdesverdriet in het moeras gestort. Hij is 
vermoord. Zijn moordenaars hebben hem met twee van de vijf door mij gevonden pijlpunten neergeschoten en daarna met de knotsen
de schedel ingeslagen. Daarom zijn er gaten in de helm, die nu in het rijksmuseum wordt bewaard. Twee stenen knotsen heb ik op
nog geen meter van zijn graf teruggevonden. Hier zijn ze. Het wemelde in die tijd in de Peel van Romeinen. Het was hun rijkste
jachtterrein. Basilius heeft mij dat alles zelf verteld. Hij zelf was commandant van het gardekorps Stablesia van het zesde 
legioen. 

LEO KLUYTMANS is ook bij 't stoffelijk onderzoek nog enkele details 
over de identiteit van zijn Romein te weten gekomen. Uit gevonden munten en de inscripties in de helm meent hij te moeten 
afleiden dat de Romein uit Constantinopel naar de Peel is gekomen. "De geest van Basili(o)us is nu al zeven jaar lang latent 
bij me. Hij maakt me duidelijk wanneer ik een goede combinatie van gedachten heb", gaat hij onverdroten verder zich niet 
storend aan ongelovig glimlachen van zijn toehoorders.

Peel-monsters
MET EVENVEEL overtuiging vertelt hij over Peelmonsters, die overal in de Peel te ontdekken zijn. En over de wondere wijze 
waarop hij aan een pen geraakte toen hij zon attribuut op zondag nodig had en er nergens een vond. In een stuk afgebrande 
Peelheide vond hij diezelfde dag een half verbrande vulpen. De metalen dop had de pen tegen het vuur beschermd. De rest was 
half verkoold. In dit verkoolde stuk herkende Leo Kluytmans weer een Peelduivel. Met die pen heeft hij de vijf afleveringen 
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van zijn "Peelgeheimen" geschreven. 
HIJ WEET dat zijn verhalen ongeloofwaardig klinken. "Zeker van iemand die nooit geleerd heeft te spreken en amper geleerd 
heeft te schrijven", zegt hij zelf. En daarom zegt hij in het voorwoord van zijn geschrift ook: "De beste houding ten opzichte
van deze onthullingen is er een van zwijgend verwerken. Want al lijkt dit eigendunk, het gezag in deze rust bij mij".

7 maart 1968  Peelgeesten [brief van H. Linssen uit Selfkant]
Als trouwe lezer van het Limburgs Dagblad heb ik ook het artikel over "geesten" en geheimen van de Peel gelezen. Naar 
aanleiding daarvan wil ik opmerken dat de geesten over wie honderden jaren geleden in de Peel moet zijn gesproken nu toch wel 
verdwenen zijn. Op één uitzondering na. Anders sprak die tuinder uit Helden-Grashoek niet zo'n domme taal. 
Wat die gouden helm betreft die in 1910 werd gevonden: er is geen sprake van een moord op die ridder. De zaak ligt eenvoudig 
zo: een turfgraver stootte tijdens graafwerkzaamheden op iets hards. Hij groef verder en haalde stomverbaasd de gouden helm 
tevoorschijn. Verder zoekend werden er nog 32 gouden Romeinse muntstukken gevonden, alsmede de nog intact zijnde hakken van de
schoenen van de ridder en twee zilveren sporen. 
Na de vondst liepen alle dorpsgenoten van de vinder — hij woonde op de Meyelse dijk onder Nederweert — uit om de schat te 
zien. Voor een dubbeltje heb ik zelf alles mogen bekijken. In de helm zaten inderdaad twee deuken, maar die waren afkomstig 
van 't stoten met de spade en niet zoals de tuinder meent van slagen met knuppels. De vinder, die ik persoonlijk heb gekend, 
heeft voor de helm een bedrag van f2.400.— ontvangen. De Maatschappij van de Peel heeft waarschijnlijk ook nog een aandeel in 
de vergoeding gehad. Na restauratie in Leiden is de helm indertijd geschat op een waarde van 500.000 gulden. Het zou de enige 
helm zijn die tot nu toe gevonden werd. 
De tuinder zou ik willen adviseren die gevonden halve vulpen (?) maar weg te gooien en: 
neem de spade weer ter hand, 
bewerk daarmee je land 
verzorg elke plant met verstand 
dan blijven de Peelgeesten op verre afstand. 
HOENGEN (Zelfkant)   H. Linssen

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. 

1 januari 1970  “De mystiek van de Peel” door Leo Kluytmans te Grashoek
De 'poepen' een volksstam uit Westfalen in Duitsland hadden als deskundigen op dat gebied de Peel met afvoer-wijken en zij-
vaartjes doorsneden.
En onmiddellijk daarop hadden gemigreerde arbeiders de grote aanval ingezet.
In de tachtiger jaren in het midden begonnen naderde men in het voorjaar van 1910 de laatste 'vale banken', die doodliepen 
tegen de brede voet van de hoogte waar ze in de volle lengte parallel mee lagen.
Onder die honderden naamloze arbeiders zou Gabriël Smolenaars (roepnaam Gebbel) uit Meijel de ontdekking doen. Toen de lange 
rij turfgravers zwoegend en zwetend die 'deuk' in het veen naderde, had niemand er een idee van wat hun wachtte. Ze hadden het
kunnen weten, met een beetje doorzicht, die in het oog vallende inzinking.
Het is wel mogelijk dat in die lange tijd door de slag de plek vervaagd was.
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Wild en hard werd er gewerkt, het beulswerk turfgraven, er werd geld verdiend, en de opzichters der NV's hielden er geen 
overwegingen op na welke buiten de harde praktijk  van hun (bazigheden) vielen. [...]
Maar de arbeiders groeven door, het tempo lag hoog, veel te hoog. Een van hen was al 'vreemde dingen gepasseerd', tot hij 
uiteindelijk bij de helm uitkwam.
Eerst meende hij dat het een in elkaar getrapte blikken bus of pot was, maar de schemerende glans trok toen de aandacht, ook 
van de medearbeiders.
(Van een van hen heb ik vijftig jaar later veel hulp gehad met het zuiver definiëren van de plek.) 
Met z'n allen werd de helm nader bekeken, met waste hem in het derde poepenvaartje af, waar men vlug van terugkwam toen men 
merkte dat er iets afviel (versieringsknoppen).
De helm was erg beschadigd door de slagen tóén!
Het Rijksmuseum [van Oudheden] te Leiden dat de helm in 1911 [moet zijn 1910] aankocht, heeft hem bij de goudsmeden Du Chattel
laten restaureren, het was beter voor mij geweest van niet.
Toen de vinders door de glans een vermoeden kregen dat het goud zou kunnen zijn was het hek van de dam. Er maakte zich een 
geweldige opwinding van hen meester.
En plotseling was ze er, de koorts, de goudkoorts, even gevaarlijk als de gele koorts, een pseudo-gele koorts. 
En bedenkelijke bleke kleur trok over het gezicht van de vinder, zijn ogen kregen een waanzinnige glans, er ontwaakte in hem 
een wilde drift om zijn bezit veilig te stellen en te trachten uit de breiden.
Hij begon met de vindplaats af te bakenen. Als een goudzoeker in het Wilde Westen paalde hij zijn 'claim' af. Maar hij zocht 
zijn bescherming niet in een 'colt', maar in zijn scherpe gravers-schop die hij dreigend in het rond zwaaide. Hij waarschuwde 
ieder die nabij kwam de lijn die hij getrokken had niet te overschrijden.
“Ik had ze de kop gekloofd”! vertelde hij later. De waarschuwing was gemeend, dat merkte men wel. Niemand die het ook waagde 
die lijn te overschrijden. De arbeiders die te hoop liepen, dromden op veilige afstand samen.
Badend in het zweet, totaal bezeten van de goudkoorts, was de vinder over zijn zenuwen heen van de emotie. Als een dolleman 
trok en rukte hij aan de leren mantel van de officier die met stukken en brokken tevoorschijn kwam.
Alles wat geen goud was smeet hij over de Peel. Zelfs de schoenen van de Romein lagen dagenlang over de Peel te slingeren. Het
waren er drie, één van een grotere maat, dat aan dat voorname punt geen aandacht geschonken is, is onbegrijpelijk, veel mensen
zijn niet tot combineren in staat.
Het verslag dat een zekere dr. Evelein in opdracht van het Rijksmuseum van het geval maakte was volkomen waardeloos. In 
Oudheidkundige Medede[e]lingen van 1911 staat alleen een dorre opsomming van de voorwerpen ergens in de Peel gevonden. Geen 
definiëring van de vindplaats, geen bijkomstigheden, zelfs de naam van de vinder niet.
Nu mag men wel zeggen wat een stelletje prutsers de zaak toen verknoeid hebben, het is een wonder en onbegrijpelijk dat de 
schoenen niet verloren zijn gegaan, drie weken hebben ze nog op de Peel gelegen. Maar goud bleef onvindbaar voor de vinder, 
binnen in een turf vond hij een holte die gevuld was met een handvol muntjes, de beurs die later ook gevonden is, was leeg.
Een jaar later, toen men de laatste 'bank' langs de hoogte afgroef, vond men nog een mooi klein wijn-vaatje, met een paar 
liter inhoud, de rest van de totaal vertroebelde wijn zat er nog in. Het vaatje is naderhand wél zoek geraakt. Het vaatje werd
bij elkaar gehouden door tenen bandjes, en had een zilveren kraantje, jammer dat 't verloren is gegaan.
Een zilveren beker is ook nog gevonden, voorzien van een haakje om hem aan het getuig te hangen. Dit moet nog ergens 
particulier aanwezig zijn in een jachtslot in Loosdrecht dat toebehoord heeft aan de toenmalige directie van de Mij 
Helenaveen.
En de vinder woelde maar door. 
De toeschouwers onder de indruk van het gebeuren keken stil en zwijgend toe. Hoewel ze er geen enkele notie van hadden wat er 
eigenlijk voorviel, waarschuwde hun instinct hen dat er iets bijzonder gebeurde. Het nog zuiver instinct der primitieven deed 
hen begrijpen dat ze geconfronteerd werden met iets dat de grens van het gewone ver overschreed. Alles werkte er ook aan mee. 
Terwijl een bleek omfloerste voorjaarszon het geheel een spookachtig reliëf verleende, verdiept en omzoomd door de wazige 
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verten van de sombere Peel was het of de afschuwelijke misdaad uit de macabere duisternis van het moer, als een apocalyptische
verschrikking oprees en in een pestilente demonen-stank gehuld naar buiten walmde, als was het een luguber fata-morgana der 
hel....
(Smolenaars vertelde later dat het er zo ellendig naar zwavel stonk...!)
Wat heeft dat te betekenen? [...]
Want instinctmatig voelde dat volk aan dat de inhoud van het gebeuren volumineus was en niet volledig in de natuurlijke gang 
in te brengen was.
Dat instinctmatige was de diepere oorzaak der er in 1910 zich zo'n opwinding van het volk meester maakte, het volk voelde het 
aan dat die vondst t.z.t. een ruk aan hun ketenen inhield, en al wisten zij het niet onder woorden te brengen, juist zoals het
volk het nu aanvoelt dat in deze geschriften tot de kern der dingen wordt doordrongen. [...]

21 juni 1973  Muntenvondst 
Een Luxemburgse boer heeft bij het rooien van een stuk bos bij de Duitse grens een kruik met ongeveer 3000 Romeinse munten uit
de derde eeuw gevonden. Volgens deskundigen gaat het om "Romeins inflatiegeld". 

10 april 1979  HEERLEN - De romeinse muntenvondst ten tijde van de bouw van het Thermenmuseum 
te Heerlen op 22 september 1975 blijkt veel omvangrijker te zijn geweest dan aanvankelijk werd aangenomen. Uit de klomp aarde,
die de heer J.K. Gielen van de Gemeentelijke Oudheidkundige Dienst die dag in de noordelijke spitsgracht bij de Thermenruïne 
aantrof, kwamen bij nader onderzoek niet - zoals eerder vermoed - enkele honderden munten tevoorschijn, maar exact 869. [...] 
En uitzonderlijk omvangrijk was de vondst nu óók weer niet de vondst in Evreux (Frankrijk) van 1890 omvatte maar liefst 
110.000 exemplaren en vaak zijn er uit de 3e/4e eeuw hoeveelheden van verschillende duizenden munten gevonden. 

29 juli 2005  Emperor's Head Found in Sewer 
A 1,700-year-old carved marble head of the Emperor Constantine has been found in a sewer in central Rome.
Archaeologists found the 60 cm head while clearing an ancient drainage system in the ruins of the Roman Forum.
Eugenio La Rocca, superintendent of Rome's artefacts, described the head as a rare find and said it was possible it had been 
used to clear a blocked sewer.
Constantine, who reigned from AD 306 to 337, is known for ending the persecution of Christians and creating the city of 
Constantinople from the Greek town of Byzantium.
Although most of his subjects remained pagans, he is credited with helping to establish Europe's Christian roots by 
proclaiming religious freedom.
The white marble head was confirmed as a portrait of Constantine by experts who compared it with coins and two other giant 
heads kept in Rome's Capitoline Museums.
Probably carved between AD 312 and 325, when Constantine was at the height of his power, it may have belonged to a statue of 
the emperor in full armour.
"Recovering a portrait of this size and in this state of conservation in the very heart of the city is really extraordinary," 
said Mr La Rocca.
"We have concluded that the head did not fall by accident into the passage, but was put there on purpose.
"It could have been used as a big piece of stone to divert water from the drain, or it could have been put there to symbolise 
the resentment of a pagan people for their Christian emperor."
The head's unceremonious insertion in the drain may have saved it from the plundering of the Forum after the fall of the Roman
Empire in the fifth century.
It is expected to go on display in Rome's museums after a brief period of restoration.
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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.

8 september 2008  DECOUVERTE D'UN TRESOR DE MONNAIES ROMAINES A FISMES 
Un trésor de plus de 1350 pièces de monnaies romaines vient d'être découvert accidentellement sur un chantier réalisé par une 
société de travaux publics. C'est sur la commune de Fismes, dans le nord de la France que le trésor a été découvert. La 
direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Châlons-en-Champagne a annoncé la nouvelle mardi 9 septembre; la 
découverte du trésor date du lundi 8 septembre.
Les monnaies datent du début du IVème siècle et sont en majorité des monnaies de la période de Constantin Ier.
Un ouvrier travaillant avec une pelle mécanique a eu l'heureuse surprise de déterrer ce trésor de monnaies romaines.
Yves Desfosses, conservateur de l'archéologie, a déclaré à propos de ce trésor que "sa valeur vénale était assez faible", car 
les monnaies composant le trésor sont des petits bronzes, c'est-à-dire la petite monnaie de l'époque. Cependant, la valeur 
historique de ce trésor excède de très loin sa seule valeur sur le marché numismatique.
Comme à chaque nouvelle découverte d'un trésor de monnaies, un important travail attend les archéologues, les conservateurs et
les numismates: les conservateurs auront pour tâche de restaurer les monnaies dont certaines sont très oxydées après avoir 
passé 17 siècle sous terre. Cependant, la DRAC a annoncé qu'une partie des pièces de ce trésor étaient en relativement bon 
état de conservation.
Après la restauration viendra l'étape la plus longue, mais pas la moins passionnante, celle du catalogage, de l'identification
et du comptage des monnaies. L'analyse individuelle des monnaies et leur nombre dans le trésor, ainsi que l'identification 
leur lieu de fabrication permettra d'en savoir plus sur l'origine de ce trésor, les circonstances et les motifs de sa 
constitution, ainsi que la circulation des monnaies à l'époque.
En somme, c'est un pan de l'histoire économique qui sera éclairé par cette nouvelle découverte.

1 januari 2010  Phalerae of horse harness in the votive depositions
of the 2nd – 1st centuries BC in the North Pontic region and problems of their cultural background

Valentina Mordvintseva 

(1) In the history of the North Pontic region a distinctive place belongs to the phalerae – silver roundels presumably of 
horse harness with representations of different images – anthropomorphic and zoomorphic, and ornamented with floral and 
geometrical decoration. They were widespread in the North Pontic steppes and neighbouring regions during the last centuries 
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BC. 

(2) First survey of such phalerae was published by A.A. Spitsyn. The aim of his work was to discuss their chronology and to 
define thier stylistic features. He also noted, that these phalerae belong to some culture of the turn of the era, which still
is scarcely known in our antiquities”. 
It is due to M.I. Rostovtzeff, that the phalerae began to play a special role in the investigation of the Sarmatian Culture of
the North Pontic region. He saw in those phalerae a distinctive cultural influence from the East. He suggested, that they were
brought to the North Pontic Steppes with the new tribes of the Iranian origin, which came from the boundaries of Graeco-
Bactria and which were known from the ancient sources as Sakoi. 
As a proof to his theory Rostovtzeff point on the non-Greek character of representations on the phalerae, its polychrome 
(partly gilded silver), representations of a floral rosette, which he thought to be a pure Persian motive. 

(3) As an analogy – even “the only close analogy” to the Pontic phalerae he takes horse trappings of the Sasanian time. He 
believed, that «this Persian ornaments were taken by the Sasanians from the Parthians, and by those from the Achaemenidian 
Persians». 
He mentions also stylistic parallels to the representations on the Pontic phalerae. 

(4) A deity on the phalera from Yanchokrak Rostovtzeff suggested to have closest parallels in the Graeco-Indian Art of Taxila 
and Hatra. With this art Rostovtzeff compares also the floral rosettes of the Pontic phalerae. 

(5) These phalerae as distinctive burial goods were taken by Rostovtzeff to show the first movement of the great Sarmatian 
Migration in all his main works on the history of Bosphorus and the Scythia. A new assemblage, discovered in Bulgaria – the 
Galice hoard – Rostovtzeff suggested as the most western find, connected with the appearance of the Sarmatians on this 
territory. 
The ideas of Rostovtzeff and his predecessors were developed by K.V. Trever in her book “The monuments of the Graeco-Bactrian 
Art”. Actually, in this volume were published items mostly without clear provenance, which were kept in the Department of 
Eastern Antiquities of the State Hermitage. The idea of Rostovtzeff was taken in whole, thus, in her book Trever even has not 
done attempts to find analogies around the places, where some of the phalerae were found. Thus, the animals represented on the
phalera found near Starobelsk in the Ukraine were declared as incarnations of the Indo-Iranianian deities Indra, Mithra and so
on. Afterwards many scholars noted, that some of the published articles cannot be attributed to the production of the Graeco-
Bactria. 

(6) A special research on the phalerae was made by N. Fettich (1953). He has done very accurate study of the new finds of 
phalerae from the territories of Hungary, Romania and Bulgaria. Also he personally investigated the phalerae from the Soviet 
museums – those, which survived to the time. To the analysis he took as well items from the Dacian silver hoards. 
N. Fettich pointed out the main decorative features of the discussing group of the material – graphical elements such as lines
of dots, rows of triangles, zig-zag, running wave and ovoi. With this particular group he connected not all known phalerae, 
but only from the assemblages of Yanchokrak, Taganrog, Balakleja, Galiche, Scorce and Herastreu. 
After all he concluded, that all these objects were produced in Olbia in the second half of the 1st century BC. He believed, 
that it was connected somehow with the military events of the time – wars of Burebista. 

(7) In his work N. Fettich based himself on the idea of Rostovtzeff, that the phalerae were used primarily as the ornaments of
horse harness and were a sign of the Sarmatian ethnicity. Existence of brooches made in the same style in the Dacian material 
he explained in some cases as second use of the phalerae of harness. Olbia he believed as a centre of production, in which 
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craftsmen made items of the Sarmatian use (phalerae) for the Sarmatians, and items of the Dacian use (brooches, bracelets, 
torques, chaines) – for the Dacians and Getoi. 
T. Sulimirsky in his book about the Sarmatians (1970) thought, that phalerae, which were found in the North Pontic region were
made by the jewellers of Panticapeum. The appearance of the phalerae in the Pontic Steppe he connected with the arrival to the
Crimea in the 2nd c.BC of the troops of the Pontic Army of Diophantus, and with the Mithridathes’ Wars of the 1st half of the 
1st century BC. 

(8) In the concept of K.F. Smirnov (1984) assemblages with the phalerae were seen as signs of the Sarmatian movement from the 
East to the West. He supposed, that the easternmost assemblages should be dated earlier that the westernmost assemblages. 
Despite the work of Fettich, which he mentioned in his book, Smirnov still named all phalerae as items of the Graeco-Bactrian 
style. However, in some notes in his book he suggested as possible also the Bosporan provenance of them. 

(9) Phalerae were also a subject of my dissertation delivered in 1996 and published in 2001. There were pointed out several 
stylistical groups of phalerae.  

(10) With the namely Graeco-Bactrian Style it was possible to connect a group of phalerae with distinctive compositional, 
stylistic, and technical features. 
These phalerae are slightly concave and comparatively big in size – their diameter is about 24-26 cm. Their composition is 
divided in three zones. In the centre one can see the main subject. It is surrounded by a classical wreath. On the border 
there is a row of fine ornamentation – circles, running wave. All these parts of composition are gilded. The rest of phalerae 
remains ungilded. This makes a kind of colour play. 
Such phalerae were done in pairs. A representation on the second item of the pair is done always in mirror-reflection. On the 
back-side they bear 3 loops, by which they were attached to the belts of a saddlery. This type of phalerae is actually 
characteristic to the eastern territories. Phalerae with 3 loops on the back were found even in Taxila, their representations 
are well-known in the Iranian world. They definitely belonged to some particular horse harness, consisted of a pair of 
saddlery-phalerae and phalerae of a bridle. 
Here it is worthy to note, that phalerae of the proper Graeco-Bactrian style were found eastwards of Volga. 3-loop phalerae of
other stylistic group were found also in Kuban and Lower Don region, but never in the North Pontic region.

(11) Other group of the phalerae – phalerae of the Pontic Graphical Style. These are very high roundels, which are 
comparatively not so big in their size – diameter ca. 15 cm. Representations are made in low relief and richly ornamented with
the punch-decoration. The main subject of most of the phalerae is a rosette with leaves of acanthus and lotus. 

(12) Some of phalerae bear images of anthropomorphic and zoomorphic figures. The border is decorated with many rows of 
graphical elements – zig-zag, running wave, ovoi. 

(13) Some of these elements were made with some special tools and were used only on the phalerae found in the North Pontic 
region. This allow one to suggest, that they were made in this region. At the same time such special details are absent on the
phalerae from the hoards of Galice, Scercze and Herastreu. Differently, the graphical elements on borders a made not with the 
poinsons of special shapes but  by a free-hand. Consequently they were made in different workshops and not in one, as Fettich 
believed. 

(14) Subjects of the phalerae of Pontic Graphical Style also cannot be suggested as of eastern provenance, they are far from 
eastern motives as in the meaning, as in the composition, as in the delivering. (14) Such a motive as the floral rosette came 
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widely in fasion from the end of the 3rd century BC, which can be shown on the example of the mould-made bowls or silver cups 
with similar ornamentation. 
Other subjects also have a little in common with the art of the Hellenistic Bactria and Parthia. 

(15) Such compositions as two pairs of animals jumped one against another are well-known as a classical subject. 

(16) Human faces-masks are the motives, which rather familiar to the European monuments of the La Tène period. Some ornaments 
from the Starobelsk Treasure is similar to the ordinary items of Pojanesti-Lukashevka Culture. 
(16а) Half-represented figures of deities and figures of riders are frequent on the silverware of the Western Pontic region.

(17) On one of the phalerae of Yanchokrak Hoard there is a creature with the shield, on which an umbon is represented. This M.
Schukin connected with representations of umbons of the La Tène type. 
Deity from the other phalera resembles features of the Scythian and Thracian tradition of representation – a form of the head,
a headress, a composition with a bird aside, a type of the bird, ornament on the shoulders and hands. 

(18) The phalerae of the Pontic Graphical Style were found only to the west of the Volga, in the North Pontic region and in 
the Kuban valley. Most of the Pontic Graphical Style phalerae belong to the other type of the saddlery phalerae – with 2 iron 
straps on the back. Some examples bear also 3 loops, and those ones are the easternmost, found on the territory of Kalmykia 
and in the Kuban region. 

(19) The difference between the two mentioned groups of material is not confined only by their stylistical or constructional 
features. They differ also by their burial rite. 
In the case of the phalerae of the 1st type of saddlery they were deposed in graves. In the case of phalerae of the 2nd type 
of saddlery – they were found mainly as votive depositions in the kurgan mounds or even in natural hills. The easternmost 
votive deposit is a find in the mound of kurgan 27 in Zhutovo cemetery, situated between the rivers Don and Volga. 

(20) Votive depositions of the North Pontic region are not confined only by those, where phalerae were found. Much more are 
assemblages consisted of other objects: horse ornaments of other kind, horse bits and psalia, helmets, weapons, silver cups 
and so on. 
(20a) These objcts are often found in a damaged condition. Such a burial rite is not known in the Volga region, which is 
believed as a Motherland of the Sarmatians, and on the territories eastwards of the Volga, but it is well-known in Europe, in 
the Cultures of the Scythians and Thracians as well. 
Thus, from the very beginning of their research phalerae were suggested to show the movement of the Iranian tribes to the 
North Pontic region from the boundaries of the Graeco-Bactria. However, they demonstrate a different tendency. Stylistical and
typological features of the phalerae of the Pontic Graphical Style and their special burial rite are comparable with 
territories situated to the west of the Scythia. How one should interpret these finds of phalerae and is it worthy to connect 
them with the Sarmatians? 
To answer the question it is necessary to define – what we mean under the terms “Sarmatians” and “Sarmatian Culture”. 
In the original texts of ancient authors of the early Hellenistic period the Sarmatia or the Sarmatians are scarcely 
mentioned. Those passages are very rare, short, and unclear. 

(21) From the sources dated from the 5th to the 2nd centuries BC one can see that all writers connected the names of 
Sauromatians, Syrmatians, and Sarmatians with the Meotida and the Tanais. 
However, we have no chance to know – are those names the different spellings of one or do they belong to different peoples. 
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What we know more or less definitely, is that the ancient authors of later times (from about the 1st BC onwards) did not 
recognize the difference. About earlier sources it is difficult to judge, because of their paucity and unclearness. 

(22) In the later sources there is a bit more information about the Sarmatians. Polybius described the treaty of the Pontic 
states (179 BC), in which took part one Gatal – the “kinglet of the Sarmatians”. Polybius did not define the territory, from 
which came this Gatal, but he was mentioned as an European ruler. This does not exclude the same territory mentioned before – 
around Meotida and Tanais. 
The most important record for the fate of the Sarmatian archaeology was a line of Diodorus (1 c. BC), that «Many years later 
this people (i.e. Sauromatae – V.M.) became powerful and ravaged a large part of Scythia, and destroying utterly all whom they
subdued they turned most of the land into a desert» (Diodorus, Hist., II, 43, 7). This episode was the main record to suggest 
a massive invasion of the Sarmatians from the East. Diodorus was not a witness to this migration. He described this as an 
event, which happened a long time ago. To date this event – was always a task for many historians researching the Scythia and 
Sarmatia. But one should notice, that it is nothing in the text to suggest that the Sauromatians came from some distant land 
to fight Scythia. From the text it is to conclude, that the Sauromatians invaded Scythia from their own territory near the 
Tanais and Meotida. 

(23) In one Chersonesian decree dated to the end of the 2nd c. is written about danger from the Scythians and some other 
barbarians to the city of Kalos-Limen, which was also situated comparatively close to Meotida. 
At the same time the epigraphical sources of the 2nd – 1st centuries BC also speak clearly about other events. 
In the Decree in Honour of Protogenus (the last third of the 3rd c.BC – beginning of the 2nd c.BC) is described the dangerous 
state of Olbia, which was threatened from the West, from the Skiroi and Galatoi, usually thought as Keltoi.
A Decree in honour of Diophantus, which describes the events in the Crimea at the end of the 2nd c. BC, mentions several 
barbarian tribes – the Scythians, Reuxinaloi, Tauroi.

(24) In the dedication of Posideos of the second half of the 2nd c. BC, found at the Scythian Neapolis, are mentioned some 
Satarchai. The inscription is not clear because it is very damaged. 
In the second half of the 2nd c. BC Olbia was under the protection of the Scythian king Skiluros, whose name and a name of the
city were struck on the Olbian coins. The inscription on a marble plat newly found at the heroon of the king Argotus – a 
predecessor to Skiluros, mentions his victories under the Thracians and Meotians. It is important, that the king is named as 
“the governor of Scythia – rich of horse pasturies”. The construction of the heroon is dated not earlier than as 130 BC.
Thus, in the epigraphical and written sources records about the arrival of the Sarmatians in the North Pontic region from the 
East are absent. Semi-legendary data about some Sarmatia, which lays near Meotida, corresponds with the usual information 
about the territory of the Sauromatians, who by ancient authors were also named as Sarmatians. 

(25) The great migration from the East into the North Pontic region in the 3rd – 2nd centuries BC is not noticed either by the
archaeological material. Alternatively, in the archaeological culture of the barbarians of the North Pontic area there are 
more signs, which show the connections with the Western World of the Thracians, Celts and Germans. The traces of such 
connections we have also observed in the epigraphical sources. 
Why is it, that in all works on the history and archaeology of the Sarmatians prevails a version about the occupation of 
Scythia in the Hellenistic period by the Sarmatian tribes from the East?
Archaeological monuments relatively late were taken as an important source to reconstruct those historical events, which are 
believed to be connected with the Sarmatians.

(26) The investigator, who for the first time clearly shaped the concept about the Sarmatian invasion of Scythia, which now is
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a part of our way of thinking, was M.I. Rostowzeff. Many elements in his “Sarmatian paradigma” were stated as an extrapolation
of the later records about the Sarmatians on the earlier periods of their history. As Rostowtzeff before he started to be 
interested in history of the North Pontic area was a historian of the Roman period, the written sources of this time gave him 
a stable historical portrait of the Sarmatians, features of which became the most important for Rostowtzeff in finding the 
material culture of the Sarmatians. The main elements of the Sarmatian concept of Rostowtzeff were the following: 
   1. The Sarmatians were the eastern neigbours to the Scythians, they invaded Scythia and became rulers of the North Pontic 
region. Generally this was based on the record of Diodorus. This event Rostowtzeff dated to the transition from the 4th to the
3rd centuries BC. After that instead of Scythia appeared Sarmatia, and the Scythians were pushed to the West (Dobrudja) and to
the South (the Crimea). 
   2. The names “Sarmatians” and “Sauromatians” are not similar, according to Rostowtzeff, and mean different peoples. The 
Sauromatians were a Meotian tribe. Very characteristic feature of them was to have many matriarchal customs in their culture. 
Separating the Sauromatians from the Sarmatians he supposed, that these names were mixed by the later authors, and the earlier
authors used the names properly. 
   3. Under the common name of Sarmatians Rostowzeff meant different tribes of Iranian origin, who constantly invaded the 
Steppes of South Russia from the East. Rostowtzeff mentions two main waves of migrations – early (Saki) and late (Yüe-chi). 
   4. The most splendid feature of the Sarmatian culture, which one could characterise as a feature of their material culture,
was a special type of weapon and arms (katafrakta). It consisted of: a long heavy lance, a long sword and a dagger, an armour 
or a chain-armour, and a helmet (usually of conical shape). All this – according to Rostowtzeff – was different to the arms of
the Scythians. This image of the Sarmatian kataphraktarii, described in the works of Ammianus Marcellinus (4th c. AD), 
Rostovtzeff extrapolates on the earlier Sarmatians. 
   5. He constantly underlines the close similarity of the Sarmatians with the Parthians, an impression he also took from the 
ancient sources. This connection consisted in the special features of the Sarmatian art, which was brought with them into 
South Russia (polychrome, animal style), in their religion (Fire-worship), in their patriarchal way of life, and in the 
military organisation of their society. 
To correspond to this image of the Sarmatians Rostowtzeff was looking for monuments of material culture, which would be 
situated eastwards of Scythia, dated to the end of the 4th – beginning of the 3rd c. BC, and exhibiting the above-mentioned 
features, which could point on their Iranian origin. 

(27) Such material monuments became the Prokhorovka kurgans (Orenburg group, after Rostowtzeff). Their discovery coincided 
with Rostowtzeff’s visit to his parents in Orenburg in 1915. In kurgan 1 were found an iron armour, a long sword, polychrome 
jewels, items of Animal Style, and Achaemenidian bowls – i.e. direct Iranian imports, which gave Rostowtzeff an argument to 
suggest these monuments as belonging to the Sarmatians – the new Iranian comers from the East. But by those Sarmatians he did 
not mean the local population. The Sarmatians – as well as the Scythians, Rostowtzeff imagined as a group of tribes of Iranian
origin, who were a minority of the population and ruled the majority of the local people. They were mounted warriors, who came
to rule the Steppes of the South Russia from the East. 

(28) After his opinion even in the 4th century BC the whole Steppe eastwards of the Don was in hands of these newcomers.
Rostowtzeff suggested that the kurgans near Elizavetovskaya stanitsa on the Don were very close in the material culture to 
that of the Orenburg group. The third close assemblages he located in the Kuban region and Taman peninsula (Stavropol 
Treasure, Buerova Mogila, kurgans near stanitsa Besleneevskaya and Kurdzhipskaya). 
Thus, approximately on the base of ten or so assemblages was formed an idea about the main directions of connections  to 
demonstrate the movement of the Sarmatian tribes from the East to the West: Orenburg group (East, the Sarmatians themselves) –
Elisavetovskaya group (possible Syrmatae/Sarmatae) – Kuban group. 
To show this movement of people from the East to the West by the archaeological material were drawn the phalerae of horse 
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harness, 

(29) and a group of polychrome brooches found in the Kuban region. Now its Bosporan provenance is shown in works of M. 
Treister.

(30) The second wave of migrants – Yüe-chi – brought the new Animal Style. This event Rostowtzeff dated from the 1st c. BC to 
the 1st c. AD. 
Before 1917 Rostowtzeff has worked out his notion of the Sarmatian Culture, which later changed only in details. He created a 
clear historical idea of the Sarmatian Culture, he pointed out the main historical stages of this Culture and connected the 
historical name “Sarmatians” with the monuments of material culture.
However, the concept of Rostowtzeff had its weak sides depended mostly on the lack of archaeological material for proper 
analysis. In fact the culture of the early Sarmatians was defined on the base of one kurgan mound (Prokhorovka No. 1), which 
was actually not excavated fully. And the animal style of the Sarmatians he characterised only on the base of finds from the 
kurgan “Khokhlach” and the Majkop-belt, which was a fake, also introducing some objects from the Siberian collection of the 
Peter the Great to the analysts. 
In 20-s of the 20th century the chronological phases of the “Sarmatian stage” on the base of new excavations in the Volga-Ural
region were worked out. The authority of the Rostowtzeff’s theory about the Sarmatian character of the Orenburg kurgans was 
quite strong and this idea was taken as an axiom in future studies. 

(31) The creator of the periodisation of the Sarmatian Culture, which is still alive, was Paul Rau. Rau was a local German – a
citizen of the newly organized Republik of Germans of the Volga region, who was really enthusiastic to collect all sources 
about the ancient history of his region and to save them for the new generations. He tried to show the development of his 
region in the context of surrounding territories of South Russia and Siberia. In this way the Volga-Ural region became for him
a centre, a sort of standard measure in this comparison with other regions.
In his early works P. Rau made an analysis of the archaeological material – scrupulous and based on new methods (for example, 
with correlation tables). In his last book about Scythian arrow-heads he has proposed briefly a historical concept  of the 
Sarmatian Culture.
The statements of the Rau concept, which became a part of the modern “Sarmatian Paradigma” are the following: 
   1. The Volga and Ural steppes were the Motherland of the Sarmatians, the culture of whom spread from this territory 
westwards (North Pontic region) and south-eastwards (Middle Asia, Siberia).
   2. The Sauromatian (6th – 4th BC) and the Sarmatian (3rd BC – 3rd AD) cultures are connected by their origin.
After the features of burial rite P. Rau pointed out 4 stages of the common Sauromato-Sarmatian Culture. Thus, he constructed 
its relative chronology. Rau took the orientation and type of a grave’s form to the main cultural features. With the 
Sauromatian stage he connected the Culture of «Ostwestgräber», and with the Sarmatian – the Culture of «Meridionalgräber».

(32) It was K.F. Smirnov, who has developed and expanded the main ideas of P. Rau. Under his direction were made the wide-
scale excavations in the South Ural and Volga districts. In the 1960-s the number of archaeological monuments of the Sarmatian
Culture was counted in hundreds.
In works of Smirnov the Volga-Ural region is seen as a centre of origin of the Sauromato-Sarmatian Culture in general. This 
culture – as in works of Rau – is shown as a definite measure to compare with the barbarian cultures from other territories.
Thus, Smirnov underlines the connection of the Sarmatian Culture with cultures of the Late Bronze Age to show the autochton 
origin of the Sarmatian population of the Volga-Ural region. 

(33) Thus, since the 3rd c. BC the Sarmatian tribes slowly moved to the West. As we have seen earlier, to show this slow 
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movement were sets of phalerae, found as votive depositions. A lack of monuments of the Volga type in the North Pontic region 
was explained by the low degree of investigation in this area. 
Very important for the creating of the “Sarmatian Paradigma” was also the placing of the tribes known from the written sources
(Aorsi, Siraki, Alanae) on the archaeological map. The name Upper Aorsi was in fact created to call the Aorsi, who, according 
to Strabo, lived above the Aorsi themselves. These tribes became to be seen as confederations of tribes. This archaeological 
map was  connected with the chronological scheme showing the stages of the Sarmatian Culture. Thus, in this periodisation the 
ethnical aspect became a matter of the main importance.
After the works of Smirnov the “Sarmatian Paradigma” was not remarkably changed, but it developed in some its parts.  
In the following works of sarmatologists the chronological periods of the Sarmatian Culture became periods of the domination 
of some nomadic groups – the Sauromatae, the Aorsi, the Alanae. Dating of the appearance of some definite tribe on the 
historical scene began to influence the dating of the archaeological assemblages, intuitively connected with the historical 
events. 

(34) To make a conclusion about the development of the “Sarmatian Paradigma” it is necessary to note, that initially the 
material culture of the Sarmatians was closely connected with the image of the Sarmatians, which came from the works of Roman 
historians. This connection was so strong, that it pressed other sources – epigraphical and archaeological, which – despite 
they were called the most objective to the ancient history – still are just passive illustrations to the historical concepts.
The main difficulties arise with the identification of the Sarmatians in the North Pontic region. The archaeological picture 
does not correlate with the picture painted by the historians. The Sarmatian attack – if we have in mind the monuments of the 
Volga area) in the 3rd – 1st centuries BC is not visible.
After my point of view, there is no ground to suggest the Volga-Ural region as the centre and Motherland of the Sarmatians of 
the historical sources. The movement of some people from the Volga basin to the North Pontic region in the 2nd c. BC is no 
more than a speculation based on the doubtful interpretation of the fragmentary and dubious written sources.
A distant eastern influence, which is definitely clear in the material culture in valleys of the Volga, the lower Don and the 
Kuban from the second half of the 2nd c. BC, is not seen in the North Pontic area. 
Who were the people in this case, who left those votive depositions with silver phalerae? This question can not be decided 
easily. At any rate they were not the Sakoi, who came from the boundaries of Graeco-Bactria and whom Rostovtzeff suggested as 
the first Sarmatians, and they were not the barbarian tribes of the Lower Volga and Ural region, whom suggested as the 
Sarmatians Smirnov. 
More likely seems to compare the monuments of the North Pontic region with the western Pontic territories. This could be seen 
as in the artistic tradition, as in the rite of votive depositions. 

2 april 2013  De omschrijving van de kantharos van Stevensweert, die zich in het Museum 
het Valkhof in Nijmegen bevindt: Stevensweert, eind 1ste eeuw voor - midden 1ste eeuw na Chr. zilver, deels verguld, h. 10,5 
cm
Kantharos is de Griekse naam voor een kelkvormige drinkbeker met twee grote oren. Die laatste ontbreken bij dit zilveren 
exemplaar, dat in 1943 of kort daarvoor is gevonden bij grindwinningen langs de Maas, ten noorden van Stevensweert. De 
uitbundige versiering op deze beker staat volledig in het teken van de wijngod Bacchus, die zelf heel vaak met een kantharos 
in de handen wordt afgebeeld.
Op de voet en aan de bovenrand is de beker versierd met gestileerde bloem- en bladmotieven. De decoratie daartussen is over 
twee zones verdeeld en van binnenuit in het zilver uitgedreven, zover zelfs dat de bladeren van de klimop- en wijnranken 
onderaan soms bijna lijken los te komen van de wand. Beide planten zijn aan Bacchus gewijd en keren terug in tal van 
voorstellingen van de god.
In de zone daarboven zien we koppen van mythologische figuren, afgewisseld met allerlei voorwerpen. Van de oorspronkelijk zes 
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koppen zijn er twee verloren gegaan. De hele fries verbeeldt de wereld van de wijngod, maar over de precieze identificatie van
de koppen zijn verschillende ideeën ontwikkeld.
Onmiskenbaar is de karakteristieke kop van de bosgod Pan aan één kant van de beker, naast die van een bebaarde man met 
hoofddoek, hoogstwaarschijnlijk Bacchus zelf. De ontbrekende kop rechts moet die van Hercules zijn geweest, vergezeld van zijn
knots, boog en pijlkoker. Pan en Hercules verkeren vaak in het gezelschap van Bacchus, evenals de twee bacchanten (vrouwelijke
volgelingen van Bacchus) aan de andere kant, ieder met een krans van klimopbladeren om het hoofd. De kop tussen hen in 
ontbreekt, op enkele restanten van een wilde haardos na, vermoedelijk die van een satyr, eveneens een trouwe metgezel van de 
wijngod.
Tussen de koppen zien we allerlei muziekinstrumenten als verbeelding van de feestroes waaraan iedereen zich overgeeft, en 
versierde stokken en boomtakken die de afgebeelde figuren in andere voorstellingen vaak in de hand hebben.
De beker is vermoedelijk gemaakt in het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied. Een Romeinse eigenaar heeft hem 
meegenomen naar het noorden en daar is hij, inmiddels beroofd van zijn oren, in de Maas beland. Na de ontdekking volgde 
opnieuw een bewogen geschiedenis: in de jaren 50 van de vorige eeuw vormde de ‘kantharos van Stevensweert’ het middelpunt van 
een geruchtmakend proces tussen koper en verkoper. Sinds 1961 is de beker in Nijmegen een museumstuk van uitzonderlijke 
kwaliteit en betekenis.

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 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
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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, 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 
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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 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 
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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

16 november 2015  De verzameling van Hugo Garthe uit Keulen 

19 november 2015  thuisinbrabant.nl 
Altaar uit Ruimel bij Sint-Michielsgestel
De altaarsteen die werd gevonden in de buurtschap Ruimel bij Sint-Michielsgestel, is voorzien van een tekst die boeiende 
informatie geeft over de rol van de Bataven in het Romeinse Rijk.
De Latijnse inscriptie luidt: MAGUSANO HERCUL(i) SACRU(m) FLAVS VIHIRMATIS FIL(ius) (s)UMMUS MAGISTRA(tus) (c)IVITATIS 
BATAVOR(um) V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).
In vertaling: Gewijd aan Hercules Magusanus. Flavus, zoon van Vihirmas, hoogste magistraat van de civitas der Bataven, heeft 
(hiermee) zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden.
De tekst toont aan dat de Bataven al vroeg in de Romeinse tijd een eigen civitas hebben gevormd, een bestuursdistrict naar 
Romeins model. Wat hierin precies de rol is geweest van de hier genoemde Flavus, is nog onduidelijk omdat de civitas doorgaans
geen eenhoofdige leiding had.

23 november 2015  Beschrijving 
Groot fragment van een driegodensteen, het voetstuk van een Jupiterzuil. Op drie zijden staan afbeeldingen van goden, de 
vierde zijde is vlak. Het is ernstig geschonden. Op de eerste zijde zijn de benen van een naakte Hercules te zien met een 
leeuwenhuid over zijn arm en aan de rechterzijde de resten van zijn knots. Op de tweede zijde staat Iuno in een lang gewaad 
met een mantel daaroverheen. Haar hoofd is bijna weg. Bij haar rechterschouder staat een pauw. In haar rechterhand houdt ze 
een offerschaal met wierookkorrels die ze op een brandend altaar werpt. Naast haar linkerbeen staat het onderstuk van een 
scepter. Op de derde zijde staat Minerva in een lang gewaad met de aegis op haar borst. Ze houdt een lans en een schild vast.

24 november 2015  Zilveren vaas 
Deze unieke zilveren vaas is in 1828 gevonden bij het dorp Neerharen aan de Nederlands-Belgische grens, tijdens de aanleg van 
de Zuid-Willemsvaart. De schouder en de voet zijn versierd met verschillende motieven, onder de bodem is als prehistorische 
graffiti een aantal lettertekens ingekrast. Wat er staat is evenwel onduidelijk. De vaas komt uit het Keltische cultuurgebied 
en is waarschijnlijk ergens in Zuid-Europa vervaardigd. Hij vormt daarmee een duidelijk bewijs van de handelscontacten tussen 
Noord en Zuid.
24 november 2015  Kinrooij/Kessenich: Vindplaats van een munt met de beeltenis van Constantijn. 

31 januari 2016  HELENA AUGUSTA  The mother of Constantine the Great and the Legend 
of Her Finding of the True Cross

[p. 24] Amidst the excavations the archaeologist Th. K. Kempf found tiny remains of ceilings frescoes. On reconstruction, 
these paintings appeared to be of such high quality and artistry that they presumably were made to adorn the room of a member 
of the Constantinian family. The coffered ceiling was divided into fifteen unequal panels, separated by garlands. The 
frescoes, found in fragments and often incomplete, date from the first quarter of the fourth century. A terminus post quem is 
given by a newly minted coin, struck in Trier in c. 315, bearing the legend SOLI INVICTO. This coin, embedded in the mortar of
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a piece of mosaic, was found in the room of the frescoes. A terminus ante quem is offered by coins found in the floor of the 
oldest part of the church building, which was constructed above the frescoes room. These coins were all minted in 325/326. It 
is assumed that the room was part of the living quarters of Crispus, Constantine’s eldest son. He resided in Trier as 
representative of his father in 318-323 and possibly also in 324-326. This would explain why in 326 the frescoed room and 
probably also the adjacent quartes were demolished. In that year Crispus was executed by his father for reasons which remain 
obscure. The deliberate demolition of his living quarters in Trier may have been a consequence of his damnatio memoriae, after
which the catherdral of Trier was constructed over the remains of the imperial rooms.

[p. 28] A suitable place for paintings referring to the happiness of married life is naturally the bedroom, the cubile. It 
therefore seems plausible to consider the frescoed room not as the cubile of the elder Helena, as Kempf suggest, but as that 
of the younger Helena. This bedroom was part of the great complex of imperial quarters in which the Caesar Crispus and his 
wife Helena lived. In 326, after Crispus’ execution and damnatio memoriae, the quarters, including the cubile, were 
demolished; then Trier’s cathedral was built on the remains.

[p. 15] In his funeral oration for Theodosius I, Ambrose implies, by referring to her as stabularia, that Helena came from the
lower social strata of the Roman Empire. Literally translated, a stabularia is a woman who comes from or works in the stables.
Because stables are often associated with inns, the word stabularia can also mean female innkeeper or servant at an inn. In 
the antiquity the social prestige of somebody working at an inn was low.

29 april 2016  Massive 600 kg haul of ancient Roman coins unearthed in Spain 
Construction workers have found 600kg (1,300lb) of ancient Roman coins while carrying out routine work on water pipes in 
southern Spain, local officials have said.
"It is a unique collection and there are very few similar cases," Ana Navarro, head of Seville’s archeology museum, which is 
looking after the find, told a news conference.
Dating back to the late third and early fourth centuries, the bronze coins were found on Wednesday inside 19 Roman amphoras, a
type of jar, in the town of Tomares near Seville.
Navarro declined to give a precise estimate for the value of the haul, saying only that the coins were worth "certainly 
several million euros".
The coins are stamped with the inscriptions of emperors Maximian and Constantine, and they appeared not to have been in 
circulation as they show little evidence of wear and tear.
It is thought they were intended to pay the army or civil servants.
"The majority were newly minted and some of them probably were bathed in silver, not just bronze," said Navarro.
"I could not give you an economic value, because the value they really have is historical and you can’t calculate that."
Local officials have suspended the work on the water pipes and plan to carry out an archaeological excavation on the site.
The Romans conquered the Iberian Peninsula in 218 BC, ruling until the early fifth century, when they were ousted by the 
Visigoths.

24 september 2016  Double Basilica (326-346) Trier Cathedral Augusta Treverorum 
Trier's palace to cathedral transformation  
It is uncertain whether the origins of the Helena-tradition date back as far as the first quarter of the fourth century. If it
does, we can wonder whether this tradition goes back to the elder Helena. It seems reasonable to assume that the frescoes were
made for the occasion of the wedding of Crispus and [the younger] Helena. The attributes on the frescoes refer to married 
life, as do the putti. The marriage took place c.321. Hardly anything is known about the younger Helena, except that she was 
married to Crispus, bore him a child in 322 and was probably with child in 324. The man with the scroll may also be connected 

#20160923  224   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

9390

9395

9400

9405

9410

9415

9420

9425

9430

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

with Crispus (and [the younger] Helena); he is identified as Lactantius, Crispus' teacher. A suitable place for paintings 
referring to the happiness of married life is naturally the bedroom, the cubile. It therefore seems plausible to consider the 
frescoed room not as the cubile of the elder Helena, as Kempf suggests, but as that of the younger Helena. This bedroom was 
part of the great complex of imperial quarters in which the Caesar Crispus and his wife Helena lived. In 326, after Crispus' 
execution and damnatio memoriae, the quarters, including the cubile, were demolished; then Trier's cathedral was built on the 
remains. Although very little is known about the younger Helena, it is not impossible that her cubile and domus were known 
among the inhabitants of Trier as the cubile and domus of Helena, as we find in the medieval texts. The younger Helena soon 
disappeared into oblivion, and the cubile and domus were soon considered to have been those of the much more famous elder 
Helena. The latter was a renowned and indeed legendary figure because of her alleged discovery of Christ's Cross. Moreover, 
her name was often mentioned in connection with the foundation of churches. Both Helenas may possibly have become confused, 
which might explain why in the Middle Ages the origin of the Helena-tradition at Trier is dated back to the elder Helena. It 
may in fact have been the figure of the younger Helena which lay at its roots. For this reason various medieval vitae may 
attribute Helena's descent to an illustrious family in Trier. Perhaps the younger Helena, about whose origin nothing is 
mentioned in the sources, came from a rich and distinguished family in Trier? Maybe Crispus, who resided in Trier from 316 
onwards, had met her in this northern capital. Her relatively ignoble descent -- the local aristocracy of Trier -- and hence 
her obscurity, could clarify why, even while Crispus was still alive, the younger Helena is not mentioned in the ancient 
historiography of the Constantinian period. 
[door] Jan Willem Drijvers, Helena Augusta: the mother of Constantine the Great and the legend of her finding the true cross 
(New York: E.J. Brill, 1992), p. 28-29.  

Trier's cathedral, dedicated to St Peter, has a long history which ultimately reaches back to the time of Constantine. Our 
mediaeval sources report that Helena donated her "house" in Trier, so that it might become a church, and that Bishop Agritius 
of Trier dedicated this church. The mediaeval sources which offer this statement are generally not very reliable, and it is 
known that the cathedral was not completed until many years after Helena had left Trier and also some years after Bishop 
Agritius had died. It is not surprising, therefore, that in the past scholars have denied that Helena had anything to do with 
the beginnings of Trier's cathedral. But archaeological excavations underneath the nave of the cathedral in 1945-6 and again 
in 1965-8 have dramatically changed that view. These excavations revealed a room, measuring c. 10 x 7 m, which had been built 
after 316, but was torn down after 330. The location, the date of construction and the quality of the decorations have 
persuaded investigators that this room was once part of the imperial residence, "Helena's house" and that it was taken down to
make room for the Constantinian church. The painted ceiling of the room was found in situ but in thousands of fragments. The 
fifteen panels which made up this ceiling have been painstakingly restored and are exhibited in Trier's diocesan museum. Four 
of these fifteen panels depict richly dressed and bejewelled ladies, who represent either members of the imperial family or 
allegorical figures. If the former interpretation be right, the four ladies would be Constantine's mother Helena, his wife 
Fausta, his half-sister Constantia, and the wife of his son Crispus, also named Helena. This writer is persuaded that the 
latter interpretation is the correct one. 

[door] Hans A. Pohlsander, The Emperor Constantine (New York: Routledge, 1996), pp. 17-18. 
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Les trésors de monnaies romaines et les invasions germaniques en Gaule
[Vondsten van munten met de beeltenis van Constantinus, Fausta en Crispus, en andere verwanten van Constantijn tot 1900. Auteur Adrien Blanchet]

38. Près de Bristol, bronzes de Gallien à Constantin II. (John Evans, Num. Chron., 1883, p. 118).
39. A Bishop's Wood, deux vases avec 1 7.530 petits bronzes de Dioclétien à Constance II (Bagnall-Oakeley, Num. Chron., 1896, 
p. 209). 
40. A Salisbury, petits bronzes de Licinius â Constance II (C. Roach Smith, Num. Chron., 1869, p. 47). 
44. A East Harptree, près de Bristol, Constantin le Grand à Gratien (John Evans, Num. Chron., 1888, p. 22).

[LIVRE II  INVENTAIRE DES CACHETTES MONÉTAIRES, p. 107 en verder]
7. A Famars (commune de Valenciennes), en 1824, on fit une trouvaille considérable composée de la manière suivante: 1° des 
deniers en argent antérieurs à Septime-Sévère et d,autres de l’époque de Dioclélien et de Constantin, renfermés dans cinq 
vases en cuivre contenant ensemble environ 18.200 pièces; 2° des antoniniani et deniers postérieurs à Septime-Sévère (Balbin, 
Pupien, Gordien III, Philippe I et II, Otacilia Severa, Trajan Dèce, Herennia Etruscilla, Hostilien, Trébonien Galle, 
Volusien, Carin) étaient renfermés dans quatre vases en terre contenant ensemble 9.515 monnaies. La trouvaille comprenait donc
environ 28.000 pièces, enfouies probablement entre 306 et 308. (Journal des Débats, 2 et 12 octobre 1824, 15 et 18 janvier 
1825; Lettres du Baron Marchant sur la Num. et l'histoire 2 édit., 1851, p. 411 et s.; Mém. de la Société des Antiques de 
France, t. VII, 1826, p. lxxxiv; Mommsen-Blacas de Witte, H.M.R., t. III, p. 130. — Voyez aussi H. Feneulle, Analyse des 
monnaies d'argent romaines trouvées à Famars dans les Mém. de la Société d'émulation de Cambrai, 1825, t. X, p. 282.)

30. Dans la forêt de Boves (commune de Sains, arrondissement d'Amiens), 20 à 25 petits bronzes de Constans et de Valens. 
(Bulletin de la Société des Antiques de Picardie, t. VII, 1859-1861, p. 243.)

31. A Glisy (commune de Boves, arrondissement d'Amiens), on a trouvé un bassin en cuivre jaune avec un grand nombre de 
monnaies romaines. (Catalogue Musée de Picardie, 1876, p. 83, n° 575.)

39. Près de Falvy (commune de Nesle, arrondissement de Péronne), dans une pièce de terre située sur la commune d'Ennemain, le 
23 avril 1868, deux vases contenant 6.000 monnaies, moyens et petits bronzes, depuis Probus jusqu'à Constantin. Beaucoup de 
ces pièces avaient été frappées dans l'atelier de Trêves. (Alfred Danicourt, Note à M. le Secrétaire de la Société des 
Antiques de Picardie sur une trouvaille de monnaies romaines faites à Falvy, près Péronne, Péronne, 1872; Annuaire de la 
Société Ade num., 1868, t. III, p. 405.)

40. A Fricourt (commune d'Albert, arrondissement de Péronne), en 1874, plusieurs milliers de pièces appartenant à la même 
époque que celles de la trouvaille n° 43. (0. Gaudechon, op. cit., p. 7.)

47. Près du hameau d’Agnicourt (commune de Méru, arrondissement de Beauvais), en 1746, vase en terre contenant un grand nombre
de monnaies romaines en bronze. (Graves, Notice archéologique, p. 134.)

52. Près de Compiègne, au Mont-Chipray ou Chyprès (entre le Vivier-Corax et la Croix-Saint-Ouen), en 1824, un vase renfermant 
590 monnaies. En 1825, une amphore avec 5.200 pièces en bronze (Un lot de cette trouvaille comprenait des pièces de Nerva, 
Constantin, Fausta, Crispus, Constantin II et Constant). En 1826, un vase renfermant 2.235 pièces en bronze. En 1813, au 
Carrefour de la Vieille-Monnaie, on avait recueilli 366 monnaies en argent. (Graves, Notice p. 167, 169; E. Woillez, Répert. 
col. 127 et 128.)
Je n’ai pu recueillir de renseignements sur la composition exacte de ces trouvailles dont la première passe pour avoir été 
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acquise par la Bibliothèque (Il n/y a pas de trace de cette acquisition dans les registres du Cabinet de France). Je ne 
connais pas non plus la composition des trois trouvaille suivantes: (53, 54, 55) 

57. A Choisy-au-Hac, dans la forêt de Compiègne, en 1818, vase en bronze muni d'une anse. Ce vase, qui est conservé au Musée 
de Saint-Germain-en-Laye, contenait environ 3.000 monnaies en bronze, la plupart de Constantin. (S. Reinach, Catalogue 
(sommaire) du Musée de Saint-Germain, 2 éd., p. 188.)

62. A Grandrû (commune de Noyon, arrondissement de Compiègne), au lieu dit le Cadeau, en 1846, un vase enterre grise contenant
près de 9.000 petits bronzes de l’époque de Constantin le Grand et de ses fils; nombreuses pièces portant Urbs Roma et 
Constantinopolis. Dans les environs, on a recueilli des tuiles, des poteries et des fragments divers. (Bulletin de la Comm. 
archéologique du diocèse de Beauvais, 1847, t. II, p. 66; Graves, Notice p. 162; cf. E. Woillez, Répert., col. 144.)

72. A Lappion (commune de Sissonne, arrondissement de Laon), en 1820, un vase en terre contenant 8.000 petits bronzes et 
quelques pièces en billon depuis Gallien jusqu'à l’époque de Constantin (?) (Louis-Lucas, Notice sur quelques découvertes, 
etc. Reims, 1843, p. 14.)

79. Sur le terroir de Quicy (commune de Guny, commune de Coucy, arrondissement de Laon), au Mont-Notre-Dame, des débris de 
poterie, une meule et un vase en terre rouge contenant 700 pièces, grands, moyens en petits bronzes de Probus, Dioclétien, 
Maximien Hercule, Constance Chlore et Galère Maximien. (Bulletin Société historique et archéologique de Soissons, 1849, t. 
III, p. 162 et 189).

81. Près de Frontigny (commune de La Malmaison, commune de Neufchâtel, arrondissement de Laon), en 1897, vase en terre 
grisâtre avec 1.500 à 2.000 monnaies du iv siècle (Constantin et empereurs contemporains), La trouvaille a été dispersée; 
trente-cinq pièces ont été acquises par le Musée de Reims. (Bulletin de la Société des Antiques de France, 1897, p. 331.)

82. Près de Clermont (commune de Rozoy-sur-Serre, arrondissement de Laon), vase en terre avec 11.000 monnaies romaines bien 
conservées. (Bulletin de la Sociéte de l’hist. de France, 1849, p. 141.)

86. Entre Villemontoire (commune d'Oulchy, arrondissement de Soissons) et Taux, un vase en terre, recouvert d'une tuile rouge,
contenant 2.300 pièces de Dioclétien, Maximien Hercule, Sévère, Constance Chlore, Constantin, Galère et Maximin Daza. Ces 
pièces étaient toutes des follis. (Bulletin Société historique et archéologique de Soissons 1845, t. II, p. 38 et 166.)

91. Entre Crécy-sur-Serre et Vervins, un grand nombre de monnaies en bronze de Licinius, de Constantin I et II et de Crispus. 
(Mém. de la Société des Antiques de France, 1823, t. IV,p. 49.)

111. A Soulosse (commune de Coussey, arrondissement de Neufchâteau), dans un jardin où on a trouvé aussi une statuette en 
ivoire du iv siècle et un médaillon en argent de Constantin le Grand, on recueillit 2.000 monnaies en bronze de Constance 
Chlore, de Constantin et de ses fils. {Bulletin de la Société des Antiques de France, 1881, p. 150.)

117. A Marac (commune de Langres), en 1835, un coffre renfermant 1.500 petits bronzes du commencement du iv siècle. (Luquet, 
dans l’Écho de la Haut-Marne, 1er novembre 1835; Antiquités de Langres, p. 285.)

134. A Merfy (commune de Bourgogne, arrondissement de Reims), en 1813, sous une pierre, 400 bronzes de Dioclétien, Maximien 
Hercule, Constance Chlore, Constantin, Galère, Maximien, Sévère II et Maximin Daza. (Annuaire de la Marne, 1824, p. 271; 
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Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la Marne, 1859, p. 150.)

137. A Tours-sur-Marne (commune d'Ay, arrondissement de Reims), en 1833, nombreuses pièces de Gallien, Telricus et Constantin 
et deux bagues en argent, couvertes par une tuile. Les monnaies étaient très oxydées et agglomérées comme si elles eussent été
placées en rouleaux. (Congrès archéologique de France, xxiie s., à Chàlons-sur-Marne, en 1855, p. 53; Société d’Agriculture, 
Commerce, Sciences et Arts de la Marne, 1859, p. 160.)

138. A Trépail (commune de Verzy, arrondissement de Reims), en 1874, 300 pièces en bronze de Gallien, Maximien, Constance 
Chlore et Constantin. {Congrès archéologique de France, xiiie s., 1875, p. 154.)

141. A Damery (commune et arrondissement d'Epernay), en 1830, on découvrit des ruines que l’on a considérées comme celles de 
l’ancienne Bibe. Dans une des substructions on trouva des moules de monnaies et des vases contenant de nombreuses pièces. Dans
l’un des vases, il y avait 2.000 monnaies dont 1.500 Postume; les autres appartenaient aux empereurs depuis Gordien III. Un 
autre vase contenait 4.000 petits bronzes de Constant et Constance dont 3.900 au revers du phénix {Fel. temp. reparatio.)
(Revue num., 1837, p. 172; 1839, p. 465; 1843, p. 364; Louis-Lucas, op. laud,, p. 19; F. Lenormant, La Monnaie dans 
l’Antiquité, t. III, p. 207.)

152. A Saint-Mard-sur-le-Mont (commune de Dommartin-sur-Yèvre, arrondissement de Sainte-Menehould), en 1867, 6.000 petits 
bronzes mal conservés de Gallien, Tetricus et Constantin. {Congrès archéologique de France, xiiie s., 1875, p. 153.)

162. Dans un jardin du village de Chervey, près de Bar-sur-Seine, le 15 décembre 1842, un vase en terre rouge contenant 
environ 8.000 petits bronzes. Deux mille pièces examinées appartenaient au règne de Gallien, Postume, Victorin, Tetricus, 
Claude II, Aurélien, Séverine, Tacite, Probus, Carus, Carin, Numérien, Magnia Urbica, Nigrinien, Dioclétien, Maximien Hercule,
Carausius, Allectus, Constance Chlore, Galère Maximien. Les pièces de Probus représentaient le quart de ce lot. A peu de 
distance de Chervey, passe un chemin dit des Romains. (Congrès archéologique de France, à Troyes, 1853, p. 51 et 55; Mém. de 
la Société d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-lettres de l’Aube, 1842-1843, t. XI, p. 95.)

166. Dans les ruines de Membrey (commune de Dampierre-sur-Salon, arrondissement de Gray), près de Tantique Segobodium 
(Seveux), entre 1838 et 1841, un vase contenant 280 monnaies de Trébonien Galle, Postume, Claude II, Tetricus, Aurélien, 
Probus, Galère Maximien et Constantin le Grand. (Matty de Latour, Ruines romaines de Membrey, Angers, 1847, p. 25; extr. des 
Mém. de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers t. VI.)

178. A Bredannaz (commune de Doussard, commune de Faverges), près d'Annecy, environ 3.000 petits bronzes de Licinius à 
Constance II. (Soret, Mém. de la Société d'hist. de Genève, t. I, p. 241.)

194. A Saint-Vincent-de-Mercuze (commune de Touvet, arrondissement de Grenoble), le 25 février 1870, à quelques kilomètres 
seulement de la voie appelée encore le Chemin-de-l’Empereur au Mas-de-la-Branche vase en terre rouge renfermant un bracelet en
argent, 54 monnaies en argent et en billon, 123 moyens bronzes et 117 petits bronzes depuis Caracalla jusqu'à Constantin (65 
p.). (G. Vallier, dans le Bulletin de la Société de statistique de Isère, 1878, p. 336.)

195. A Saint-Vincent-de-Mercuze, au lieu dit la Bellangère, à la fin de janvier 1899, sur un plateau où l’on a trouvé des 
substructions et des fragments de tuiles, vase en terre rouge qui avait été recouvert avec une feuille de plomb. Ce vase 
contenait environ 1.550 pièces ainsi réparties: 2 Valérien; 350 Gallien; 10 Salonine; 6 Postume; 2 Victorin; 170 Claude II; 7 
Quintille; 80 Aurélien; 4 Séverine; 15 Tacite; 1 Florien; 80 Probus; 5 Carus; 3 Numérien; 10 Carinus; 1 Magnia Urbica; 90 
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Dioclélien (plus 120 follis), 160 Maximien Hercule et Maximien Galère (plus 200 follis); 1 Allectus; 5 Constance II et 20 
frustes. (H. Muller, Bulletin de la Société dauphinoise d'Ethnologie et d'Anthropologie, t. VI, 1899, p. 78 à 80; le même 
auteur analyse la trouvaille précédente, p. 80 et 81.)

210. A Saint-Chef (commune de Bourgoin), en avril 1760, patères et bassins en bronze, avec 40 monnaies d'Auguste à Constantin.
(Caylus, Recueil d'Antiques, t. V, p. 289, et pi. CIV; H. Thédenat et A. Héron de Villefosse, Les trésors de vaisselle 
d’argent trouvés en Gaule 1885, p. 45.)

215. Près de Saint-Paul-lez-Romans (commune de Romans, arrondissement de Valence), à quelques kilomètres de Saint-Nazaire, sur
la rive droite de l’lsère, vers 1835, on trouva 600 petits bronzes de Dioclétien, de Maximien, de Constance Chlore et de 
Galère. (Rev. archéologique, 1860, p. 406, note 3.)

229. Près de Tourves (commune de Brignoles), en 1366, selon Nostradamus, on découvrit une énorme quantité de monnaies: 
Terrant evomentem pecuniam argenteam viginti mulorum onus. (B[aron August/Gustave von?] de Bonstetten, op. laud., p. 37.)
foto van de Romeinse brug bij Tourves

239. Sur le Mont-Barbe, où sont situés l'église et le château de Chatellenot (commune de Pouilly), en 1806, on trouva des 
tiers de sol d'or de Magnence et de Constant et dix-huit livres poids de marc de monnaies de Tetricus. (Girault, op. laud., p.
17.)

245. A cent pas du village de Sommeville, près de Monéteau (commune d'Auxerre ouest), en 1820, trois vases en terre contenant 
un grand nombre de monnaies des iiie et ive siècles, et en particulier de Dioclétien. (M. Quantin, op. laud., col. 19.)

250. A Appoigny (commune d'Auxerre), au lieu dit les Ruelles, vers 1847, vase en terre contenant environ 5.000 pièces de 
Maximin (1 seule), Valérien, Gallien, Salonine, Salonin, Postume, Victorin, Tetricus, Claude II,Quintille, Aurélien, Séverine,
Tacite, Florien, Probus, Carus, Numérien, Carin, Magnia Urbica, Dioclétien, Maximien Hercule, Constance Chlore, Galère 
Maximien. (L'abbé Duru, dans les Mém. de la Société des Sciences hist. et nat. de l’Yonne, 1847, t. I, p. 221 et t. II, p. 57 
et 221, 9 pl.; cf. Annuaire de l'Yonne), t. I, 1837, p. 299).

254. A Bussy-en-Othe (commune de Brienon, arrondissement de Joigny), un vase rempli de monnaies de Constantin, Constance, 
Magnence, etc. (M. Quantin, op, laud., col. 136.)

256. A Mézilles (commune de Saint-Fargeau, arrondissement de Joigny), dans un ferrier, cachette de 200 petits bronzes de 
Probus (une pièce), Licinius, Constantin I et II, et Crispus. (Renseignement communiqué par M. H. de Flamare.)

258. A Saint-Romain-le-Preux (commune de Saint-Julien-du-Sault, arrondissement de Joigny), un vase renfermant des monnaies en 
bronze de Constantin, Constance, etc. (M. Quantin, op. laud. col. 169.)

260. A Molinons (commune de Villeneuve-l’Archevêque, arrondissement de Sens), au lieu dit le Pont-de-Pierre, près de la voie 
romaine, un grand pot rempli de monnaies de Gallien, Tetricus, Constantin, etc. (M. Quantin, op. laud. col. 227.)

263. On a signalisé succinctement un assez grand nombre de trouvailles. Je citerai celles-ci comme paraissant les mieux 
déterminées: Esnon, vers 1650 et 1730 (monnaies rom. des iie et iiie siècles); Charbuy, en 1665 (m. iiie siècle); Avallon, 
1709 iiie s.); Champeaux, 1723 (pet. br. du iiie s.); Vermanton, Lucy-sur-Cure, 1725 (pet. br. du iiie s.); Bouy-le-Vieux-en-
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Othe (pet. br. du iiie s.); Vaux, 1730 (m. rom. en bronze); Auxerre, 1734 (pet. br. du iiie s.); Beaumont, 1750 (pet. br.); 
Tonnerre, 1757 (pet. br.); Avallon, 1765 (m. d'Antonin et d'Hadrien); Villeneuve-l’Archevêque, 1816 (pet. br. du iiie s.); 
Champlost, 1819 (pet. br. des iiie et ive siècles); Sommeville, 1829 (pet. br. des iiie et ive s.); Pourrain, 1849 (pet. br. 
du iiie s.); Heurtebise près Vandeurs, 1850 (pet. br. du iiie s.); Saint-Julien-du-Sault, 1850 (pet. br. du iiie s.). (L'abbé 
Duru, Mém. pour servir à un travail général sur les trouvailles de méd. dans l’Yonne. dans les Mém. de la. Société des 
Sciences de l'Yonne, 1852, t. V, p. 486-488.)

266. Dans cette même localité de Chantenay (commune de Saint-Pierre-le-Moulier, arrondissement de Neversi), vers 1863, on 
trouva un trésor, considéré comme une caisse militaire, contenant plus de 80 kilogrammes de petits bronzes de (iallien, de 
Séverine, de Probus, de Carus, de Carin, de Maximien Hercule et de Constantin (cette nomenclature est évidemment incomplète). 
D'après M. F. Pérot, cette trouvaille (le «deux caisses militaires» était composée de plus de 100 kilog. de petits bronzes 
depuis Claude II jusqu'à Constantin. 

267. En 1878, autre trouvaille de deux vases contenant 1.764 pièces en bronze réparties de la manière suivante: 1 Valérien; 
plus de 700 Gallien; Salonine; 8 Postume; Victorin; Tetricus père et fils; plus de 700 Claude II, dont un seul exemplaire avec
la tète à gauche; Quintille; Aurélien; l Carus; 1 Dioclétien; 1 Maximien Hercule; l Constance Chlore. {Comptes rendus de la 
Société de Numismatique. 1877, 2e série, t. I, p. 69; ibid., 1878, p. 241-243; Catalogue du Musée de Moulins, 1885, p. 134, 
nos 508 et 511.)

270. Antérieurement, vers 1770, on avait découvert, près de la ferme de Saint-Saturnin, une pierre creusée renfermant une 
grande quantité de monnaies de Domitien, Antonin, Faustine, Commode, Julia Domna, Alexandre Sévère, Maximin, Gordien III, 
Philippe, Gallien, Salonin, Postume, Dioclétien, Maximien et Constantin. (P. Gillet, Annuaire du départ, de la Nièvre pour 
l'an XI, an X, p. 63 et 64; O, de Soultrait, Répert., col. 148.)

278. Au hameau de Spouse {commune d'Ougny, commune de Châtillon-en-Bazois, arrondissement de Château-Chinon), en septembre 
1898, quatre à cinq kilos de moyens et petits bronzes de Gallien, Claude II, Constance Chlore et Dioclétien. Dans le champ, en
face de celui où a eu lieu cette découverte, on aurait trouvé antérieurement des substructions. (Renseignement communiqué par 
M. H. de Flamare.)

283. A Marré-le-Bas (ou Marré-les-Bois?), hameau de la commune de Cervon (commune de Corbigny), on a trouvé un vase en bronze 
contenant environ 3.000 pièces de Gallien, Salonine, Postume, Victorin, Tetricus, Claude II et Constantin. (Revue num. 1838, 
p. 298; cf. Baudiau, Le Morvan t. II, p. 153.)

288. A Lancié, à 2 kilomètres de Romanèche (arrondissement de Mâcon), en 1880, urne en terre contenant environ 1.806 pièces 
ainsi réparties: 2 Gallien; 9 Claude II; 1 Quintille; 236 Aurélien; 5 Séverine; 87 Tacite; 13 Florien; 438 Probus; 31 Carus; 
35 Numérien; 47 Carin; 384 Dioclétien; 430 Maximien Hercule; 1 Carausius; 1 Allectus; 43 Constance Chlore; 43 Galère Maximien.
Enfouissement vers 298. (Emile Lépaulle, Note sur l’atelier monétaire de Lyon à l’époque de la réforme de Dioclétien, A propos
d'une trouvaille faite à Lancié, en 1880. Lyon, A. L. Perrin, 1883, in-4, p. 5 et 6.)

292. Près d'Autun, en 1889, on a fait une découverte de monnaies en or. On a signalé, en particulier, deux médaillons en or, à
fleur de coin, de Gallien et de Constantin. (Annuaire de la Société de Numism. 1890, p. 251.)

302. Près de Lagnieu (arrondissement de Belley), en 1807, environ 300 bronzes de Dioclétien, Constance Chlore, Galère 
Maximien, Sévère, Maximin Daza et Constantin. (A. Sirand, 5 course archéologique, dans Journal d’Agriculture, de Ain, 1843, p.
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138.)

303. A Ambérieu-en-Bugey (arrondissement de Belley), en 1845, monnaies depuis Probus jusqu'à Dioclétien, Maximien et Constance
Chlore. (Sirand, Journal d'Agriculture de l'Ain, 1847, p. 116.)

304. A Groslée (commune de Lhuis, arrondissement de Belley), trouvaille de composition analogue. (Journal d’Agriculture de 
l'Ain, 1847, p. 116.)

310. Près du château de Montréal, non loin de Brion (commune de Nantua), en novembre 1853, des bûcherons trouvèrent sous un 
chêne, dans une seule cavité, près de 10.000 moyens et petits bronzes de Dioclétien, Maximien Hercule, Constance Chlore, 
Constantin et Crispus. La trouvaille fut dispersée. (A. Sirand, 14e course arch. dans le Journal d’Agriculture de l’Ain, 1854,
p. 141.)

314. A Lyon, trouvaille de 12.000 petits bronzes. Sur 1.200 qu'on put examiner, il y avait quelques pièces de Claude II, mais 
le plus grand nombre appartenaient aux règnes compris entre Maximin Daza, et Constance II. 
(Numismatic chronicle, t. XI, proceedings, p. 13, Mommsen-Blacas-de Witte, H. M. R., t. III, p. 135.)

328. A Paris, en 1807, lorsqu'on creusait le bassin du canal de Tourcq. à la Villette, on découvrit un vase en terre contenant
environ 2.500 monnaies en bronze saucé (follis) de Dioclétien, Maximien-Hercule, Constance Chlore, Galère Maximien, Sévère, 
Maximin Daza, Maxence et Constantin le Grand. (Grivaud de La Vincelle, Recueil de monuments antiques t. II, p. 257 et. 270. 
Cet auteur (p. 275) place l’enfouissement vers 310.)

344ter. Dans la commune de Larchant (commune de La Chapelle-la-Reine, arrondissement de Fontainebleau), en 1879, 208 moyens et
petits bronzes ainsi répartis: 5 Licinius père, 2 Licinius fils, 100 Constantin, 3 Hélène, 2 Fausta, 16 Crispus, 6 Urbs Roma, 
16 Constantinopolis, 35 Constantin II, 4 Constant, 19 Constance II. (Communication de M. E. Thoison; Revue num. 1899, p. 388.)

354. A Derchigny-Graincourt (commune d'Offranville), en 1853, sur le bord de la route, un vase en terre contenant 800 monnaies
en bronze, de divers modules, de Dioclétien, de Maximien Hercule, de Constance Chlore, de Galère Maximien, de Licinius, de 
Maximin Daza et de Constantin le Grand. (L'abbé Cochet, Répert. col. 69.)

393. A Neuville-du-Bosc (commune de Brionne, arrondissement de Bernay), près de la ferme du Bosc, vers 1802, 1.600 à 1.700 
moyens et petits bronzes de Probus, Maximien et Constantin. (Renseignement communiqué par M. L. Coutil.)

402. Au hameau de Surcy (commune de Mézières, arrondissement des Andelys), en janvier 1897, trouvaille de 300 à 400 petits 
bronzes dont M. L. Coutil me communiqua la plus grande partie. Voici la composition du petit trésor: 1 Tétricus; 4 Télricus de
fabrique grossière; un petit bronze, déformation du type Urbs Roma, Constantin II, Constant I, Magnence, Valentinien I et 
Valentinien II, Valens, Gratien, Théodose, Arcadius (nombreux exemplaires, deux avec LCVP), Honorius (nombreux ex.), Magnus 
Maximus, Eugène (392-394; un seul ex.). (Bulletin de la Société des Antiques de France, 1897, p. 368.)

403. Au triage de la Sarrazine entre Surcy et Mézières, en 1865, un vase en terre noire renfermant environ dix kilogrammes de 
grands, de moyens et de petits bronzes. Il y avait des pièces de Néron, Nerva, Trajan, Lucius Verus (un grand bronze doré), 
Commode, Valérien, Gallien, Postume, Claude le Gothique, Aurélien, Probus, Carin, Dioclétien, Maximien, Sévère et Constantin. 
{Bulletin de la Société des Antiques de France 1897, p. 369.)

#20160923  231   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@on.nl

9695

9700

9705

9710

9715

9720

9725

9730

mailto:l.theelen@on.nl


Naspeuringen van Paul Theelen: Archeologische vondsten in het gebied van Rijn en Maas

406. Lors des travaux de construction, de l’écluse de Poses (commune de Pont-de-l’Arche, arrondissement de Louviers), en 1851,
au milieu d'un tas de pierres, un pot contenant 1.200 pièces en bronze. Parmi celles examinées, il y en avait de Philippe, 
Aurélien, Probus, Dioclétien, Maximien et Constance. (Congrès archéologique de France, à Nantes, 1856, p. 261.)

415. A Moult (commune de Bourguébus, arrondissement de Caen), en septembre 1846, on trouva un vase en terre grise contenant 
environ 6.000 monnaies en bronze. Sur 2.000 pièces examinées, on en a reconnu des règnes suivants: Valérien, Gallien, 
Salonine, Postume, Victorin, Tétricus père et fils, Claude II, Quintille, Aurélien, Séverine, Tacite, Probus, Garus, Carin, 
Numérien, Dioclétien, Maximien-Hercule et Constance Chlore. Les pièces les plus nombreuses étaient celles de Gallien, 
Aurélien, Probus, Claude II, Tétricus et Dioclétien. (Bulletin monumental, 1846, t. XII, p, 632.)

424. A Helleville (commune des Pieux, arrondissement de Cherbourg), en 1780, on trouva 8 aurei et 6 médaillons en or de la 
dynastie constantinienne. Entrées au Cabinet de France, ces pièces furent volées en 1831. Il y avait 4 médaillons de 
Constantin, 1 de Constantin II et 1 de Constance II. {Revue num., 1858, p. 279.)

428. A Sainte-Mère-Église (arrondissement de Valognes), dans un champ dit le Hutrel, en 1853, environ 4.500 petits bronzes: 
Maximin Daza, Maxence, Licinius, 900 Constantin le Grand, 35 Crispus et 42 Constantin II. Sur les 1.200 pièces qu'on a pu 
examiner, il y avait aussi 1 Gallien, 1 Victorin, 1 Aurélien, 2 Probus, 2 Constance Chlore et 1 Galère Maximien. Ce trésor a 
dit être enfoui entre 317 et 323, puisqu'il renferme des monnaies de Crispus et de Constantin II, et aucune pièce de Constance
II. (Revue num., 1854, p. 81; de Pontaumont, Hist. de ancienne élection de Carentan, 1866, p. 85.)

436. Aux environs de Montfort-sur-Meu, vers 1873, on trouva 2.000 ou 3.000 pièces en bronze (follis et petit bronze) de 
Dioclétien à Constantin le Grand. (Fornier, Catalogue des monnaies trouvées à Plourhan, 1881, p. 1. Extrait des Mém. de la 
Société d'émulation des Côtes-du-Nord, 1881.)

444. Sur le territoire de la commune d'Yffiniac (même canton), en 1855, vase avec 800 petits bronzes de Constantin, Constance,
Valentinien, etc. (Conservés au Musée de Saint-Brieuc?) (J. Gaultier du Mottay, op. cit. p. 176.)

447. A la ferme de la Fosse Bily (commune de Quessoy, commune de Moncontour, arrondissement de Saint-Brieuc), le 15 germinal 
an XII, un vase contenant des monnaies de Probus, Dioclétien, Maximien Hercule, Constance Chlore et Constantin le Grand. 
(Académie Celtique, t. V, 1810, p. 167; J. Gaultier du Mottay, op. cit., p. 201.)

460. Au village de Chemin-Chaussée (commune de la Bouillie, commune de Matignon), traversé par la voie romaine de Carhaix à 
Alet, en 1820, plusieurs centaines de petits bronzes de Tétricus et des empereurs précédents. On y a trouvé aussi «des 
quinaires de Constantin en assez grand nombre». (J. Gaultier du Mottay, op. cit., p. 436.)

463. A Pont-Abbé (arrondissement de Quimper), on a trouvé un vase en terre contenant plusieurs centaines de monnaies de billon
et petits bronzes de Balbin, Valérien, Gallien, Salonine, Postume, Victorin, Tétricus, Claude II, Quintille, Séverine, Carus, 
Licinius et Crispus. (Note de P. du Chatellier, dans la Revue archéologique 1889, t. II, p. 193.)

470. A Mérouville (commune de Janville), vers 1857, on trouva un pot divisé ? l'intérieur, par de légères feuilles de bronze, 
en plusieurs compartiments contenant deux espèces de monnaies. D'un côté, des monnaies en billon de Gallien et de Postume; et 
de l'autre côté des monnaies en bronze depuis Auguste jusqu'à Constantin; en tout 1.260 pièces. On recueillit aussi des tuiles
et divers débris. (Bulletin de la Société des Antiques de France 1857, p. 149.)
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480. A Bonneval (arrondissement de Châteaudun), 1.000 à 1.200 pièces de Septime Sévère, Claude II, Tacite, Probus, Dioclétien,
Maximien et Constantin. {Mém. de la Société des Antiques de France, t. IX, 1832, p. xlv et xci.)

486. A Ouzouer-des-Champs (commune de Lorris, arrondissement de Montargis), en 1853, un vase en terre renfermant une 
cinquantaine de pièces de Dioclétien, Maximien Hercule, Constance Chlore et Constantin le Grand. (Bulletin de la Société arch.
de Orléanais 1848-1853, t. I, p. 348.)

504. A Genillé (commune de Montrésor, arrondissement de Loches), deux vases, l’un en bronze et l'autre en terre, contenant des
moyens et petits bronzes depuis Philippe père jusqu'à Constantin le Grand. {Bulletin de la Société arch. de Touraine, 1868-
1870, t. I, p. 232.)

505. Sous un abri, habité à l'époque préhistorique, non loin de la voie romaine de Manthelan (commune de Ligueil, 
arrondissement de Loches), petits bronzes de Constantinopolis au type de la louve. (Renseignement communiqué par M. le 
capitaine Bonnery.)

531. A Angers, dans le carrefour situé entre le quartier Joubertet Pierre-Lise, maison Trudelle, en 1842, on trouva un vase en
terre rouge renfermant environ 300 monnaies en bronze de Dioclétien, Maximien, Constance Chlore, Sévère, Maximin Daza, Maxence
et Constantin. (V. Godard-Faultrier, Monuments antiques de Anjou. 1864, p. 12.)

534. A Lezon (commune de Saint-Just-sur-Dive, arrondissement de Saumur), en même temps que diverses antiquités, un plat en 
cuivre avec 80 pièces en bronze (déposés au musée de Saumur). (A. Courtiller, dans les Mém. de la Société d’Agriculture, 
Sciences et Arts d’Angers 1834-1837, t. II, p. 347. — D'après un renseignement communiqué par M. Lemarinier, le plat aurait 
contenu 80 monnaies en bronze depuis Auguste jusqu'à Constantin. Cependant je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'une 
véritable cachette. Cf. p. 62.)

539. A Saint-Martin (commune de Beaupréau, arrondissement de Cholet), en 1826, un vase rempli de monnaies, et en 1851, au lieu
dit la métairie des Pierres Blanches, plusieurs centaines de monnaies de Dioclétien, de Maximien, de Constance Chlore, de 
Licinius, de Maxence et de Constantin. (V. Godard-Faultrier, op. laud., p. 173.)

580. A Olonne (commune Les Sables d'Olonne), en 1856, on fit une trouvaille de monnaies en bronze de l’époque de Constantin. 
Il y avait beaucoup de petits bronzes de Rome et de Constantinople dont la plupart était d'un travail très barbare. Quelques 
pièces portaient le monogramme du Christ. (B. Fillon, Poitou et Vendée, art. Le Veillon; p. 10, noie, et Annuaire de la 
Société d'émulation de la Vendée, 1856, t. III, p. 213.)

581. On a signalé une trouvaille de monnaies romaines faite au château-d'Olonne (commune Les Sables d'Olonne). Il y avait une 
centaine de Tétricus avec quelques Constantin et Constant. (Revue des provinces de l'Ouest, 1854-1855, t. II, p. 328.)

587. A Kersahut, près du Gavre (commube de Blain, arrondissement de Saint-Nazaire), on a trouvé un vase en terre contenant un 
grand nombre de monnaies de Dioclétien, Maximien, Constance Chlore et Sévère. (Revue archéologique, 1851, t. VIII, p. 336. j 

589. A Chanteloup (commune de Moncoutant, arrondissement de Parthenay), un vase contenant 2.400 pièces des empereurs dont 
voici la liste: Valérien, Gallien, Salonine, Salonin, Postume, Quintille, Claude II, Aurélien (177), Séverine, Tacite, 
Florien, Pro?(394), Carus, Numérien, Carin, Magnia Urbica, Dioclétien (468 dont 216 follis), Maximien Hercule (323 dont 223 
follis), Constance Chlore (284 dont 236 follis), Galère Maximien (204 dont 173 follis), Sévère, Maximin Daza, Constantin (69 
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follis). La Société de statistique des Deux-Sèvres possède de nombreuses pièces de cette trouvaille. 

591. Au lieu dit Campian (commune de Margaux, arrondissement de Bordeaux), une cachette de 345 pièces contenues dans des vases
en terre placés près d'urnes funéraires. Parmi ces pièces il y en avait 55 de Dioclétien, 35 de Maximien, 70 de Constantin, 17
de Sévère, 11 de Maximin Daza et 1 de Maxence, de bonne conservation. (Annuaire de la Société de Num. 1887, t. XI, p. 322.)

592. A Margaux (commune de Castelnau-de-Médoc, arrondissement de Bordeaux), on a trouvé un vase en terre contenant 800 à 900 
pièces en bronze (follis) depuis Dioclétien jusqu'à Constantin le Grand. Il y avait des pièces avec les têtes accolées de 
Sévère II et de Maximin Daza. (Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France 1884, p. 17). Cette trouvaille est 
peut-être la même que la précédente.)

597. A Lussac (arrondissement de Libourne), au lieu dit Le Roi, en janvier 1844, on trouva un vase contenant 204 pièces en 
bronze de Constance Chlore, Licinius père et fils, Constantin, Crispus, Constantin II, Constance II, Fausta, Hélène. (F. 
Jouannet, dans le Recueil des Actes de l’Académie de Bordeaux, 1847, t. IX, p. 213.)

620. A Blagnac (commune de Toulouse), on a trouvé deux vases contenant des monnaies de Claude II et de Constantin. {Mém. de 
l’Académie de Toulouse, 1867, 6e série, t. V. p. 458.)

623. A Saint-Cisy, en 1892 et 1899, deux trésors de 3.600 pièces depuis Hadrien jusqu'à Constantin. (Renseignement communiqué 
par M. L. Joulin.)

633. A Velp, près d'Arenscheim, non loin d'Arnhem (Gueldre), vers 1715, trésor composé d'une chaîne et de bracelets en or, de 
médaillons en or, ornés de cercles, et de monnaies, aussi en or, frappés sous les fils de Constantin, sous Honorius, Galla 
Placidia, Gratien, Valentinien, Valens, Arcadius, Jean et autres empereurs et impératrices de cette époque. (Revue num., 1883,
p. 81 et suiv.). 

641. A Saint-Léger, en septembre 1850, 45 moyens et petits bronzes de Licinius et de Constantin. (Revue num. belge 1851, p. 
87.)

646. A Pottes (arrondissement de Tournai), en 1802, vase avec nombreuses monnaies romaines. (J. de Bast, Second supplément au 
Recueil, 1813.)

670. A. Harlebeck, à 4 kil. de Courtrai, en 1499, vase en verre avec des monnaies romaines. (J. de Bast, Recueil, 1808, p. 
167.)

676. Dans la même localité [Meerlebéke], en novembre 1797, vase en terre contenant 98 pièces de Victorin, Quintille, Claude 
II, Aurélien, Tétricus, Tacite, Probus, jusqu'à Julien Apostat, dont 2 en argent de Constantin le Grand. (J. de Bast, Recueil,
1808, p. 99 à 105.)

680. A Saint-Denis-Westrem, près de Gand, en 1787, environ vingt pièces en or de Constantin le Grand, de Valentinien, de 
Valens, de Théodose et d'Honorius. (J. de Bast, Recueil, 1808, p. 109.)

686. A Heerlen, entre Maestricht et Aix-la-Chapelle, 28 petits bronzes de Valentinien II (5), de Théodose (15), de Magnus 
Maximus, d'Arcadius, d’Honorius etde Constantin III. (Revue de numism. belge, 1846, p. 194.)
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691. A Noville-lez-Bastogne, vase avec 600 monnaies romaines (époque?). (Westd. Zeitsch. f. Gesch. u. Kunst, t. XV, 1896, p. 
396.)

708. A Ville-en-Waret, trésor composé de pièces dont les plus récentes sont vingt monnaies de Constantin I. 

710. A Furfooz, petite cachette de 8 pièces en or. Le Musée de Namur en conserve 3 qui sont de Constantin III, Jean et 
Valentinien III (425-433). (Annales... Namur..., t. III, p. 233; t. V, p. 36.)

720. A Dalheim, le 17 avril 1842, on découvrit trois urnes renfermant environ 30.000 pièces, moyens et petits bronzes. Sur 
22.427 pièces examinées, dont 14.507 décrites par M. Senckler, il y en avait depuis Dioclétien jusqu'à Constantin I; quelques 
pièces en billon appartenaient aux règnes de Licinius et de Maximin. Licinius fîls et Crispus n'étant pas représentés dans ce 
trésor, il est certain que l’enfouissement eut lieu un peu avant 317, et probablement vers 313. (Senckler, dans les 
Publications Luxembourg, t. III, p. 60-83; B. de Köhne, Zeitschrift fur Münzkunde. t. II, p. 254; Jahrbücher de Bonn, t. I, p.
127 et t. XI, p. 55.)
Zie ook: LE CAMP ROMAIN DE DALHEIM.

722. A Ermsdorf-sur-l’Ernz (lez-Medernach), en mai 1880, vase en terre avec 10.000 petits bronzes dont 5.500 étudiés 
appartenaient aux règnes compris entre Quintille et Constance II. Il y avait un denier d'Alexandre Sévère. Classées par 
ateliers, 4.239 pièces étaient ainsi réparties: Trêves, 2.693; Lyon, 160; Arles, 9; «Constantina», 119; Londres, 41; Siscia, 
23; Rome, 10; Tarragone, 2; Antioche, 1; Carthage, 1; Thessalonique, 8. L'enfouissement a eu lieu après 342. (Van Werveke, 
Publications Luxembourg, t. XXXV, p. 440; Annuaire Société franç. de Numism., 1882, t. VI, p. 270; F. Hettner, Wd. Zeitsch. f.
Gesch. u. K., t. VII, 1888, p. 117.)

724. Dans la même localité [Ettelbruck], au lieu dit Op Lopert, non loin de la première trouvaille, le 9 octobre 1889, trésor 
de 1.982 pièces (représentant 812 variétés) de Gallien (très nombreuses), Salonine, Postume (1), Victorin (6), Marins (1), 
Tétricus père (8) et fils (6), Claude II (très nombreuses), Quintille, Aurélien, Séverine, Tacite, Florien, Probus, Carus, 
Numérien, Magnia Urbica, Dioclétien, Maximien Hercule, Constance Chlore, Galère Maximien. (N. van Werveke, dans le Congrès 
international de Numismatique, 1891, p. 656, et dans les Publications Luxembourg, 1895, t. XLII, p. 303-384; Revue num., 1896,
p. 111.)

737. A Weeze (cercle de Gueldre, Geldern), en 1880, vase en terre rouge avec 5.200 petits bronzes. Sur 1.198 examinés, il y 
avait: 1 Gallien, 1 Consécration de Claude, 1 Licinius père, 1 Licinius fils, 113 Constantin, 294 Constantin II César, 136 
Constance II César, 30 Constans César, 5 Delmatius, 46 Theodora, 52 Hélène, 262 Roma, 224 Constantinopolis, 1 Populus romanus,
26 barbares. Les ateliers étaient représentés ainsi: Trêves, 668; Lyon, 173; Arles, 78; Rome, 16; Aquilée, 1; Siscia, 8; 
Constantinople, 2; Carthage, 1; Thessalonique, 1; Héraclée, 6; indistincts, 215. L'enfouissement a eu lieu vers 337. (Jahrb. 
de Bonn, LXXIV, p. 196; Dr Steiner, Wd. Korrespondenzbl., t. I, p. 225; F. Hettner, Westd. Z., t. VII, 1888, p. 124 à 129.)

746. A Cologne, sur la Marienplatz, les 29 mars et 1er avril 1895, plusieurs amphores remplies de monnaies romaines, peut-être
150.000 ou 200.000 pièces. Parmi quelques milliers que l'on a pu examiner, on a reconnu des 
follis de Maxence et de Constantin, des petits bronzes d'Hélène, Licinius père et fils, Constantin I et II, Urbs Roma, 
Constantinopolis, Fausta, Crispus, Constance II. (C. Stedfeldt, dans Korrespondenzblatt der Wd. Z., 
t. XIV, 1895, col. 184 à 189.)
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747. A Cologne, dans la Stephanstrasse, en 1896, vase avec 1.400 pièces en bronze dont 1.040 de Magnence, 320 de Decentius, l 
de Constantin le Grand et 14 de Constance II, la plupart du grand module. (C. Stedfeldt, Korrbl. t. XV, 1896, col. 126-128.)

757. A Eller (cercle de Kochem), en avril 1856, vase en terre avec 957 petits bronzes de Constantin et de ses fils (excepté 
Constant) comme Césars, de Licinius, de Fausta et Hélène, et aussi trois cuillers en argent. L'enfouissement a dû avoir lieu 
entre 323 et 327. (Jahrb. de Bonn, t. XXV, p. 202; Jahresbericht d. Gesellschaft fur nützl. Forsch. in Trier 1856, p. 21, et 
1858, p. 79; F. Hettner, Westd. Z., t. VII, 1888, p. 153.)

759. A Dhron (cercle de Bernkastel), le 26 septembre 1885, débris de vase en bronze avec plusieurs centaines de petits 
bronzes, dont quelques pièces de consécration de Claude II et de la fin du iiie siècle; très nombreuses pièces de Constantin I
et Constantin II César, Licinius fils, Crispus, Constance II, Fausla, Hélène, Roma et Constantinopolis. L'enfouissement a eu 
lieu avant décembre 333, date où Constant fut créé César. (0. von Nell, Westd. Korrbl. t. IV, n° 147; F. Hettner, Westd. Z., 
t. VII, 1888, p. 118 à 123.)

764. Entre Erdorf (cercle de Bitburg) et Badem, dans le Nüsselberg, en 1859, vase en terre rouge renfermant 403 pièces de 
Maximin Daza, de Licinius père, de Constantin, de Crispus et de Constantin II César. Ce trésor a dû être enfoui entre 317 et 
323, car il ne renferme pas de pièces de Constance II César. (Namur, Revue numism. belge 1859, p. 469; F. Hettner, Westd. Z., 
t. VII, p. 154.)

766. A Ittel (territoire de Trêves), en 1847, dans une pierre creusée, monnaies de Constantin, Licinius, Crispus, Constantin 
II, Hélène, Constant, enfouies vers 350. (F. Hettner, Westd. Z., t. VII, p. 154.)

767. A Euren (près de Trêves), en 1859, dans les ruines d'une habitation romaine, petit vase avec 1 denier de Géta et 114 
petits bronzes dont 1 de Constantin, 1 Constantinopolis, 1 Urbs Roma, 3 Constance II, 2 Constant, 1 Valens, 5 Gratien, 1 
Magnus Maximus et 5 Arcadius. Enfouissement après 393. {Jahresbericht Trier, 1859-1860, p. 49; F. Hettner, Westd. Z., t. VII, 
154.)

768. A Trêves, on avait trouvé, en 1635, un trésor renfermant des monnaies en or et en argent de l’époque de Constantin et 
plusieurs médaillons des empereurs Constance II et Constant. (Chiflet, Anastasis Childerici régis, 1655, p. 285; cf. F. 
Hettner, Westd. Z., t. VII, p. 155.)

770. A Trêves, dans la Ffützenstrasse, en juillet 1886, on trouva des petits bronzes avec les débris d'un coffret en bois. Sur
513 pièces acquises par le Musée de la ville, il y a dès monnaies de Claude II, Tétricus père, Constantin, Hélène, Roma, 
Constantinopolis, Constantin II, Constant, Constance II, Julien, Valentinien II, Théodose, Magnus Maximus, Flavius Victor, 
Eugène, Arcadius et Honorius. (F. Hettner, West. Z., t. VI, p. 150.)

771. Dans la même ville, dans la Feldstrasse, en 1885, on trouva 240 petits bronzes de Tétricus, Roma, Constantinopolis, 
Valens, Valentinien II, Théodose I, Flavius Victor, Arcadius et Honorius. (F. Hettner, dans la Westd. Z., t. VI, p. 153.)

772. A Trêves, dans la rue Nicolas, au milieu de substructions, environ 50 moyens bronzes de Dioclétien à Constantin, enfouis 
vers 308. (Korrespbl. 1887, p. 120; Westd. Z, t. VII, p. 155.)

775. A Ollmuth (territoire de Trêves), le 23 janvier 1888, vase avec un grand nombre de petits bronzes dont 155 pièces étaient
de Constantin, de Constantin II César, Constance II, Constant, Delmatius, Hélène, Théodose, Roma et Constantinopolis. 
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L'enfouissement a eu lieu vers 337. (F. Hettner, Westd. Z., t. VII, 1888, p. 123.)

776. A Baldringen, près de Niederzerf (Hochwald, cercle de Trêves), vase avec 119 moyens bronzes dont 36 de Magnence, 5 de 
Decentius et 78 de Constance II. (D,Lehner, Korrbl., t. XIV, 1895, col. 235-237.)

777. A Heddert, près de Zerf (terr. de Trêves), en 1862, 547 moyens bronzes de Dioclétien (101); Maximien (134); Constance 
Chlore (131); Galère Maximien (66); Sévère (8); Maximin Daza (9) et Constantin (108). Enfouissement vers 307 ou 308. 
(Jahresbericht in Trier 1863-1864, p. 47 à 53; F. Hettner, Westd. Z., t. VII, p. 156.)

779. A Soest (cercle de Saarburg), dans le voisinage de Niedersöst, en 1845, vase avec «2 livres» de petits bronzes bien 
conservés de Licinius, de Constantin et de ses fils, enfouis vers 330. (Jahrb. de Bonn, t. VII, p. 157; F. Hettner, Westd. Z.,
t. VII, p. 155.)

785. A Emmersweiler (cercle de Saarbrucken), près de Forbach, en juillet 1886, deux vases en terre contenant 2.000 moyens 
bronzes des empereurs Dioclétien et Maximien et des Césars Constance et Galère. (F. Hettner, Westd. Z., t. VI, p. 131 à 149.)

786. A Grumbach (cercle de St-Wendel), dans la forêt d'Hammelskopf, en mai 1851, vase avec 1.430 petits bronzes, pièces de 
consécration de Claude II et de Licinius à Constant César (1 pièce). (F. Hettner, Westd. Z., t. VII, 1888, p. 157, citant 
Schröter, Mitteil. des Saarbr. Vereins, t. III, 1859, p. 75, et Jahrb. de Bonn, t. XVII, p. 227.)

787. A Kirchenbollenbach (cercle de St-Wendel), en 1878, vase avec plusieurs centaines de petits bronzes de Licinius, 
Constantin I et II, Crispus, Constance II, Fausta, Hélène, Constantinopolis et Roma. (F. Hettner, Westd. Z., t. VII, p. 157, 
citant Van Vleuten, Jahrb. de Bonn, t. LXX, p. 14, et la Saar- und Moselzeitung, 1878, n° 67.)

789. A Kirn (cercle de Creuznach), 1.200 petits bronzes depuis Licinius père jusqu'à Constance II. Les plus nombreux étaient 
ceux de Constantin (219 pièces), Urbs Roma et Constantinopel (595), Constantin II (201) et Constance II (127). (Jahrbücher de 
Bonn, t. XVII, p. 226.)

790. Dans la région de la Moselle, en 1811, vase en terre avec 2.000 pièces en bronze de Probus, Dioclétien, Maximien et 
Constance Chlore. (E. Ritterling, dans les Annalen des Vereins fur Nassauische Altertumskunde u. G., t. XXVIII, 1896, p. 188 
et 189.)

796. A Daspich (près de Diedenhofen=Thionville), en octobre 1842, substructions, et sous un amas de décombres, 111 petits 
bronzes dont 2 Claude le Gothique, 1 Tétricus, 2 Maximien-Hercule, 3 Constance, 2 Constantin, 4 Valens, 1 Arcadius, 3 
Honorius. Le reste n'a pas été étudié. {Mém. de l'Académie de Metz, 1843-1814, p. 275; cf. Bull, de la Société de l’hist. de 
France, 1845, p. 135.)

800. A Ehl (Helvetum), en mars 1865, on trouva des débris de coffre et un amas de 7.000 petits bronzes de Claude II, Allectus,
Constantin, Hélène, Theodora, Delmatius, Constant I, Constantin II (plus de l .000 pièces) et Valens. {Bulletin Société 
Conservation des Monum. Alsace 1864-1865, t. VII, p. 80 et 87.)

801. A Niederingelheim (cercle de Bingen)? En avril 1844, vase en terre avec 3.000 monnaies romaines. {Trier. Zeitung, 1844, 
n° 102, et Num. Zeitung de Leitzmann, 1844, p. 80.)
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805. A Imsbach, au printemps de 1846, grande trouvaille de monnaies en bronze, surtout de Dioclétien, Maximien, Constance 
Chlore, Sévère et Constantin, enfouies vers 305. (F. Hettner, Westd. Z., t. VII, 1888, p. 161, citant le Jahresb. 1847, p. 3.)

806. A Dürkheim, en 1880, environ 2.000 petits bronzes de l’époque de Constantin. (Comm. du prof. Harster à F. Hettner, Westd.
Z., t. VII, 1888, p. 162.)

807. A Rheinzabern?, en 1858, environ 1.000 monnaies romaines trouvées dans le lit de l’Otterbach avec l’aigle légionnaire 
conservée au Musée de Spire. (F. Hettner, ibid., p. 162.)

808. A Rheinzabern, en 1852, dans une tombe en pierre, à côté d'un squelette, on trouva un vase en terre cuite renfermant une 
bourse en cuir fermée par une boucle en fer. Cette bourse contenait environ 700 petits bronzes dont 1 de Claude II et les 
autres de Constantin, Constantin II, Constance II, Constant, Hélène, Roma, Constantinopolis. (Ateliers de Trêves, Aquilée, 
Constantinopolis, Thessalonique, Carthage, Siscia.)(F. Hettner, Westd. Z., t. VII, 1888, p. 137 à 146.)

823. A Horkheim (cercle du Neckar), au xviiie siècle, avec des vases en terre, 100 monnaies en argent et 200 en bronze, depuis
Auguste jusqu'à Constance (I ou II?). Il y a peut-être deux trouvailles. (Dr W. Nestlé, op. laud., p. 14.)

830. A quatre kilomètres de Genève, sur la rive gauche du lac, en 1837, vase avec 800 petits bronzes de Dioclétien, Maximien 
et Constance Chlore. (H. Meyer, Ueber die rômischen Mûnzen, die in der Schweiz gefunden werden, dans la Zeitschrift fur die 
Alterthumswissenschaft, Darmstadt, 1840, t. VII, col. 622.)

834. A Altenryff, près de Fribourg (commune de Fribourg), vers 1780, vase avec monnaies de Constantin à Julien. (H. Meyer, 
loc. cit., Z. f. Alt., 1840, t. VII, col. 622.)

837. A Niederweil (commune d'Argovie), on a trouvé environ 500 pièces en bronze de Gallien à Constance II, dans un vase en 
bronze qui contenait aussi 5 pièces en argent de la famille Julia, de Vespasien, de Tnijan, d'Alexandre Sévère et de Trébonien
Galle. (II. Meyer, cité par Leitzmann, Num. Zeitung, 1850, p. 63, et par Mommsen-Blacas-de Witte, H. M. R., t. III, p. 136, 
note 10.)

839. A Wettingen (commune d'Argovie), en 1633, vase avec monnaies (en argent?) depuis Hadrien jusqu'à Constantin II. (H. 
Meyer, Ibid., col. 621; Keller, dans les Mittheil. des ant. Gesellsch. in Zurich, t. XV, p. 133 à 135, pi. xiiie et xive; H. 
Thédenat et A. Héron de Villefosse, Les trésors de vaisselle d’argent trouvés en Gaule, 1885, p. 33.)

842. Près du Glattbrugg, non loin de Kloten (commune de Zürich), en 1753, vase en terre avec 300 monnaies (en argent?) 
d'Auguste à Constantin. (H. Meyer, Ibid., col. 621.)

844. A Schwerzenbach (commune de Zürich), au mois d'août 1895, on a trouvé un pot en terre contenant 96 monnaies dont les plus
nombreuses étaient des «potins» d'Alexandrie (Aurélien, Probus, Dioctétien, Maximien. Les pièces de frappe romaine étaient 
réparties entre Auguste, Philippe, Gallien, Claude II, Aurélien, Probus, Dioclélien, Maximien I, Valeria, Constantin, Maxence,
Licinius père, Constance, Urbs Roma, Magnence et Valens. Enfouissement entre 364 et 378. (E.-A. Stückelberg, dans la Revue 
suisse de numism., 1895, p. 274.)

849. Dans la passe de Théodule, au Matterjoch, qui conduit de la vallée de Zermatt au val Tournanche, le 24 août 1895, on 
trouva 54 monnaies d’Aurélien, de Probus, Constance II, Constance Galle, Magnence et Décence. 
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{Num. Chron., 1897, p. 127.)

853. Près de Pfyn (commune de Thurgovie), ad Fines vers 1892, environ 400 pièces dont 200 p. en bronze examinées allaient 
depuis Auguste à Constantin III. Il y aurait eu quelques pièces autonomes grecques et des potins d'Égypte. (E. A. Stückelberg,
Revue suisse de numism. 1895, p. 273- 274.)

854. «Sur remplacement d'Epannum {commune du Valais), détruite en 562 par un éboulement», on trouva, en 1837, un vase avec 
plus de 800 pièces en bronze de l’époque de Dioclétien. Maximien et Constance Chlore. (H. Meyer, op. laud,, Z. f. Alt., 1840, 
t. VII, col. 622.)

855. Près de Coire (commune des Grisons), en 1806, vase avec 200 monnaies de Dioclétien, Maximien et Constance Chlore. (H. 
Meyer, op. laud., col. 622. Cet auteur cite plusieurs autres trésors des monnaies romaines découverts dans diverses localités 
de la Suisse, mais la composition de ces trouvailles n'est pas connue.)

857. «Près d'Outrivière», en 1863, vase en terre contenant environ 8.148 pièces. Sur 552 examinées par M. Brouillon, il y en 
avait de Gallien, Salonine, Victorin, Tetricus, Claude II, Aurélien, Probus, Dioclétien, Sévère, Constantin  et Constantin II.
(Mém. de la Société d'Agriculture, Commerce et Arts de la Marne, 2 série, t. 1e, 2e pie 1898-1899, p. 79.)

867. Dans la commune de Donges (commune et arrondissement de Saint-Nazaire), près du château d'Er, en 1871, trouvaille de 
monnaies de Gallien, Postume, Victorin et Claude II. Il y aurait eu aussi dans le nombre une pièce de César et une de 
Constantin. (Bulletin de la Société archéologique de Nantes t. XXI, 1882, p. 151 .)
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