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Geheimen van Limburgs bodem
Bijlen uit het bronzen tijdperk van Blerick en Bergen
5

10

15

20

25

30

VENLO, 18 Dec. Van de geschiedenis van het oude land, waar Euphraat en Tigris
stromen; van de rijke cultuur, die daar eertijds bloeide rond de Middellandse Zee;
van de grote Rijken in het oude Egypte, welke in de vruchtbare Nijlvallei hun
kolossale pyramiden bouwden; van het onvergelijkelijke Hellas en het wereldrijk der
Romeinen vertelde ons het oude geschiedenisboek op vele bladzijden. Over de vroegste
geschiedenis van W.- Europa, de geschiedenis van eigen land, wist het slechts weinig
te vertellen. De geschiedenis van de mensen-geslachten, die ons hier zijn voorgegaan,
begon eigenlijk pas omstreeks het begin van de christelijke jaartelling.
Rond tweehonderdvijftig millioen jaar geleden was de Limburgse grond bedekt met
oerwouden, een "poosje" later, 75.000.000 jaar geleden, lag dit land aan zee. Nog
niet zo land geleden 20.000 jaar liepen mammouths te kleumen over de Limburgse
dreven, die toen, zo kort na de IJstijd, ineen gure toendra was veranderd.
In het Zuiden van dit gewest vond men sporen van menselijk leven van meer dan 10.000
jaar geleden; de oudste stenen artefacten, welke tot nog toe in ons land zijn
gevonden. Rond 2500 v. Christus wer.d dit land bewoond door de eerste landbouwers,
d.z. Bandkeramiekers, die zich op de vruchtbare lössgronden hadden gevestigd.
Kort voor het begin van de Chr. jaartelling bereikte de Romein met z’n verfijnde
Zuidelijke cultuur het land der Hunnenbedden en Urnenvelden, om hier vier lange
eeuwen te heersen.
Kessel en Well leverden fraaie urnen
Zie daar, dit en zo veel meer nog is ons thans, in 1953, bekend aangaande de oudste
geschiedenis van ons land en zijn bewoners. Het is thans de moderne wetenschap, de
archaeologie oj oudheidkunde, welke (geassisteerd door verschillende
hulpwetenschappen, o.a. de anthropologie en de natuurwetenschappen) in ons
geschiedenisboek een rijk hoofdstuk, voor- en vroeghistorie verzorgt. Dr. J.
Holwerda en Prof. van Giffen zijn in ons land de pioniers geweest van het
oudheidkundig bodemonderzoek, terwijl deze belangrijke tak van wetenschap sedert
enige tijd is gelegd in de handen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek te Amersfoort, welke onder leiding staat van Dr. P. Glazema. Door een
systematisch wetenschappelijk onderzoek speciaal in de laatste halve eeuw is onze
kennis van het menselijk leven in de praehistorische tijden buitengewoon verrijkt.
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De tentoonstelling "Geheimen van de grond", welke van 19 tot en met 30 December a.s.
in de oude Min derbroederskerk wordt gehouden, wil een duidelijk overzicht geven van
de resultaten van het oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland vanaf de oudste
tijden tot en met de Karolingische tijd en wil vertellen van het werk van het
bodemonderzoek.
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DE MENS IN ZIJN MILIEU
Bij de ingang van de tentoonstelling valt ons oog op een grote tabel, welke een
overzicht geeft van de verschillende perioden onzer vroegste geschiedenis. De
expositie laat niet alleen door middel van talrijke groepsgewijs gerangschikte
voorwerpen de culturele nalatenschap zien van de mens zelf, maar zij tracht ons ook
een beeld te geven van het milieu, waarin deze mens vooral in de oudste tijden heeft
geleefd. Zo zien wij voor ons de overblijfselen van dieren, welke duizenden jaren
geleden in ons land hebben geleefd, een kolossaal schedelfragment van een neushoorn,
een wervel en een onderkaak van een mammouth, een wervel van een walvis, enz.
Aan onze rechterhand staan borden opgesteld, voorzien van uitstekende foto’s en
tekeningen waardoor op buitengewoon overzichtelijke wijze de ingewikkelde moderne
werkmethodes van het oudheidkundig bodemonderzoek verduidelijkt worden.

45

50

55

60

BIJL VAN 20.000 JAAR
De oudste periode van de geschiedenis der mensheid wordt genoemd het Stenen Tijdperk,
dat loopt tot pl.m. 2.500 v. Chr. Zoals het ijzer in sterke mate een stempel drukt op
de tegenwoordige tijd, deed de steen dat in de oudste perioden der menselijke
geschiedenis, die wij daarom Steentijd noemen.
Voor ons ligt onder glas een prachtige collectie bijlen, afkomstig uit onze streek,
waaronder een kostbaar stuk uit het Provinciaal museum te Maastricht. Het opschrift
vermeldt: "Zeldzame vondst in ons land", waarschijnlijk daterend uit de Oude
Steentijd, d.i. van rond 20.000 jaar geleden. Met zulk een bijl bouwde een Deense
geleerde een houten blokhuis. Daarbij bleek, dat men met een stenen bijl in tien uur
een 26-tal plm. 20 cm. dikke dennen kan vellen zonder de bijl te moeten scherpen.
Zonder een enkel modern metalen werktuig te gebruiken en zonder één schroef of
spijker, enkel met voorwerpen uit steen of hout, bouwden vier man het huis in twintig
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dagen op.
Daar ligt een fraaie stenen hamer met boorgat, die gevonden is in Hout-Blerick. Een
antieke boormachine laat zien hoe men het steelgat in deze hamer boorde. Voor ons
staat een pracht-collectie artefacten, door van "De Berkt" in het Baarlose de scherpe
ogen van Pater Thijs stuifzand ontdekt en liefdevol bijeengebracht.
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LIMBURGS OUDSTE LANDBOUWERS
In het begin van het Neolithicum of de Jonge Steentijd, van pl.m. 2.500—1.500 v.
Chr., ontstonden de grote gemeenschappen waaruit tenslotte de Europese stammen zijn
voortgekomen, kenbaar aan de eigenaardige vorm van hun cultuur, op de eerste plaats
het aardewerk, waarvan men de sporen overal in het land aantreft.
De vruchtbare lössgrond van Zuid-Limburg heeft rond 2.300 v. Chr. een volk van
landbouwers aangetrokken, dat afkomstig was uit het land aan de Midden-Donau, de zgn.
Bandceramiekers. Thans is bij Sittard een grote nederzetting van deze beschaving
opgegraven. Men ziet dit vroegste aardewerk, dat hier is geexposeerd. In het Noorden
van het land (Drenthe) vindt men de zgn. Hunnebedden, de meest imposante
gedenkstukken onzer praehistorie (ca. 2.000 v. Chr.), massagraven van grote
afmetingen.
De beschaving onzer streken, welke men rond deze tijd aantreft, is afkomstig uit het
aangrenzende Rijngebied, men spreekt hier van de Rijnlandse Bekercultuur. Sporen van
deze beschaving zijn gevonden in het Oosten van ons land (touw en visgraatbekers) en
in het midden (klokbekers op de Veluwe).
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BRONZEN BIJLEN UIT BLERICK EN BERGEN
Rond het jaar 1.500 v. Chr. ontdekte de mens het brons, een alliage van 90% koper en
10% tin, het nieuwe materiaal voor wapen en werktuig.
De tijd van het brons, welke tot ca. 600 v. Chr. heeft geduurd, is op de expositie
vertegenwoordigd door verschillende prachtige bronzen bijlen, o.a. afkomstig uit
Blerick en Bergen, een bronzen zwaard, een speerpunt en een fraaie mantelspeld.
Er heeft zich in deze periode een hoogstaande beschaving ontwikkeld. Verschillende
afbeeldingen geven een duidelijk beeld van de klederdracht in de bronstijd. Deze
geeft weder een uitstekend beeld van de hoge weeftechniek in die dagen.
GRAFVELD OP DE HAMERT
Omstreeks 600 v. Chr. komt het ijzer regelmatig in gebruik bij de volkeren, die in
Midden-Europa de dragers zijn van de beschaving. Er volgt nu de IJzertijd, een
periode, welke gekenmerkt wordt door de urnenvelden, daarom ook wel de tijd der
Urnenvelden genoemd. Een maquette van een urnenheuvel met kringgrep, aangetroffen op
"De Hamert" ten noorden van Arcen, vertelt ons van een grote opgraving, welke Dr.
Holwerda hier jaren geleden heeft ondernomen. Het grote praehistorische grafveld, dat
hij hier vond, dateert van rond 500 v. Chr.
Een kostbaar stuk ceramiek is de fraaie urn met kerfsnede versierd, welke in Kessel
is gevonden. Uit de laatste eeuwen voor Christus dateert de belangrijke en
interessante collectie inheems aardewerk, dat afkomstig is van begraafplaatsen o.a.
te Venlo, Blerick, Helden, Well, Bergen en Ottersum.
DE ROMEINSE TIJD
In de bodem van Noord-Limburg is een grote hoeveelheid Romeinse cultuurresten
aangetroffen. Dit hoeft niet te verwonderen. Deze streek was in die tijd een
provincie van het uitgestrekte Romeinse Rijk, zij het dan een afgelegen provincie in
het Noordelijke grensgebied.
Op de hoge rug van de St. Jansberg bij de Plasmolen vond men jaren geleden de resten
van een grote luxueuse Romeinse villa. In de onmiddellijke nabijheid er van werd
onlangs fraai Romeins aardewerk opgegraven en prachtig glaswerk, dat op deze
tentoonstelling wordt getoond. Nog is hier aanwezig een collectie Romeins aardewerk,
dat enkele maanden geleden op het terrein van de nieuwe kerk te Gennep werd gevonden.
Een fraaie vondst uit Lomm is hier geëxposeerd, het betreft hier een fragment van een
Romeins altaar (zijkant met opschrift en een hoorn des overvloeds in reliëf).
De bezoeker zal verder aantreffen een uitgebreide collectie Romeinse munten (140
st.), een collectie fraai aardewerk uit de Musea te Nijmegen en Maastricht, Romeins
glas. Aan de eeuwig vrouwelijke trek tot opschik danken wij de Romeinse balsamaria of
reukflesjes met zgn. dolfijnoortjes. Er ligt een fraai Romeins olielampje, met
pottenbakkersmerk ATIME, dat afkomstig is uit Bergen. Natuurlijk is ook Venlo weer
met een uitgebreide collectie van zijn Romeinse vondsten present. Wij willen hier
enkel wijzen op de fraaie grafvondst. Apollo, de God van de muziek is eveneens
aanwezig.
In 1947 zijn in de bakstenen kerk van Elst (Bet.) belangrijke vondsten aan het licht
gekomen. Daar zijn de grondslagen van twee boven elkaar gebouwde rechthoekige GalloRomeinse tempels bloot gelegd. De reconstructie, die hier te zien is, geeft een
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duidelijk beeld van de laatste en grootste tempel.
HET GRAFVELD VAN RHENEN
Voor ons ligt goud en zilver, de "schat van Rhenen". In Januari 1950 werd door de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonerzoek een begin gemaakt met een opgraving,
die het grootste en rijkste Frankische grafveld aan het licht zou brengen tot op
heden in Nederland aangetroffen. Op een terrein ongeveer 140 x 40 m. troffen de
archaeologen ongeveer 850 graven aan, die in totaal ongeveer 1500 vondsten bevatten,
waarvan een groot aantal hier wordt tentoongesteld. Hier zij slechts gewezen op de
zilveren haarspeld en de gouden munten, die veelal als hanger werden gebruikt.
De expositie eindigt met een groot aantal voorwerpen uit de late middeleeuwen, in
hoofdzaak afkomstig uit de Noord-Oost-Polder.
W. H.
OUDHEIDKUNDIGE BODEMVONDSTEN UIT NOORD-LIMBURG. Van links naar rechts. Bovenste rij: urn met
deksel (Kessel); Romeinse voorraadspot (Plasmolen); Romeinse waterkruik (Venlo). Middelste
rij: inheems aardewerk, urn met korfsnede (Kessel); Romeinse kan (Venlo); Romeinse kruik
(Venlo); Romeinse schaal (Gennep). Voorste rij: bronzen bijl (Blerick); stenen hamer met
boorgat (Hout-Blerick); Romeins bord (Gennep).
Zie ook Noord-Limburg » Mialaret, J.H.A. » 1937 - Pag. 25 | Delpher
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11 april 1884 [...] Urn, ruwe bewerking, met platten bodem, zeer wijden buik en
nauwe opening. Hoog 20 5, middell. 16 c.M. Gevonden bij Schandeloo op den Ossen berg.
Nederlandsche staatscourant » 11 apr 1884 - Art. 13 | Delpher
7 september 2022 Geachte heer Theelen,
In onze documentatie zijn er helaas geen Romeinse vondsten bekend uit dit gebied.
Naast wat prehistorisch vuursteen uit Lomm en een Ijzertijd-urn uit Schandeloo zijn
de enige andere voorwerpen twee bronzen zwaarden uit de Bronstijd, ca. 1200-800
v.Chr.:
l 1936/2.1 opgebaggerd tussen Arcen en Velden, aangekocht in februari 1936 door
bemiddeling van den Rijkswaterstaat te Roermond;
l 1936/9.1 opgebaggerd tussen Velden en Lomm, aangekocht in september 1936 door
bemiddeling van dhr. A.H. Kleyn, bakenmeester van de Rijkswaterstaat te Venlo.
Allebei zijn langdurig uitgeleend aan het Limburgs Museum te Venlo. Peter Akkermans
verliet het RMO in 2009 en werkt sindsdien als hoogleraar archeologie van het Nabije
Oosten in Universiteit Leiden.
Met vriendelijke groeten,
Heikki Pauts
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18 april 1956 Germaanse idylle was niet waar
Een duik in Venlo 's grijze oudheid
VENLO, 17 april Het is pas sinds bijna een eeuw en dan nog voornamelijk in de latere
tijd, dat Venlo begonnen is aandacht te besteden aan de sporen van vroegere bewoners,
nadat sinds vele eeuwen die sporen bewaard, maar vergeten, zijn gebleven in de grond.
En het zijn zeer oude sporen; de oudste gaan terug tot de tijd, toen in Egypte de
pyramide van Cheops werd gebouwd. Hierover en over nog velerlei andere gegevens sprak
maandagavond de heer W. Hendriks, Venlo’s gemeente-archivaris, voor de leden van de
St. Adelbertsvereniging. De spreker plaatste zijn uiteenzetting tegen een brede
historische achtergrond, vanaf de oude steentijd tot en met de tijd van de Romeinen.
En daarbij ruimde hij o.a. de oude, schone idylle op van de onbezorgde Germanen, die
volgens de oude opvatting hun tijd zouden hebben door gebracht met drinken, dobbelen,
jagen en krijgsdaden. Onderwijl het werk overlatend aan de slaven en de vrouwen. En
het is óók niet waar, dat het Limburgse noorden zo’n onbewoond, onherbergzaam oord is
geweest van zandheuvels en moerassen, zoals onze locale historicus Uyttenbroek ons
nog wilde doen geloven.

225

Van vuursteenfabriek tot Romeinse pottenbakkerij
Op verschillende vindplaatsen in de buurt van het Zwarte Water, de Ossenberg en
daaromtrent, zijn talloze kleine bewerkte vuursteenwerktuigjes gevonden uit het
mesoliticum, van 6000 tot 3000 jaar vóór Christus. Weliswaar bleek kortgeden, dat
het uitgebreide materiaal dat men hierover meende te hebben, voor 90 procent
vervalst is door een vroeger amateur-archeoloog uit deze streek. Maar er zijn toch
nog ruim voldoende onbetwistbare bewijsstukken, afkomstig van diverse vindplaatsen
in Venlo, zowel als in Blerick.
Uit de bronstijd vanaf ongevoor 1750 v. Chr. zijn niet veel vondsten in onze direkte
omgeving gedaan, maar er zijn toch enkele interessante stukken uit de grond gehaald,
alweer in Venlo zowel als in Blerick. De ijzertijd vanaf 400 v. Chr. is in onze
omgeving beter vertegenwoordigd. Dit was ook de tijd waarin de Germanen in onze
streek kwamen.
Maar er werd niet altijd nauwkeurig of met voldoende verantwoordelijkheidsbesef
gewerkt. In 1874 werd in Blerick op "de Romer” een heel belangrijk prae-historisch
kerkhof ontdekt en onder leiding van pastoor Franssen uit Ittervoort geheel
omgewoeld. Maar van de vele urnen die gevonden werden, zocht hij er de beste uit,
sloeg de rest aan stukken één goed exemplaar achtte hij voldoende en verkocht een
groot deel van het overblijvende aan het museum in Brussel. Zodoende kan men in Venlo
in het stedelijk museum nog een mooie urn vinden (gevonden achter Groot Boller) en
andere stukken kan men in Brussel gaan zien.
Uit de Romeinse tijd zijn vele en belangrijke stukken bewaard gebleven. In die tijd
is er een belangrijke nederzetting geweest op de plaats van de huidige oude
binnenstad, begrensd door de Maas, de beide Beekstraten, Nieuwstraat, Begijnengang,
Gasthuisstraat en Oude Markt. Er is o.a. in deze nederzetting een pottenbakkerij
gevonden, in de tegenwoordige moestuin van de firma Close, waarin nog onbeschadigde
aardewerkprodukten zijn gevonden. De ontwikkeling van sporen nagelaten der
Batavenopstand onder Claudius Civillis is te herkennen uit brandlagen van 'n vroegere
Romeinse villa. In de de Romeinse tijd brak de voor Venlo nog duistere periode aan,
waarvan men nog maar heel weinig weet. Maar vanaf de 13 eeuw zijn de geschreven
stukken talrijk en goed bewaard.
Na de pauze illustreerde de spreker zijn uiteenzettingen met een uitvoerige serie
lichtbeelden, savarieerde vondsten uit deze streek, en ten dele uit omgevend gebied.
Tevoren had de geestelijk adviseur, de zeereerw. heer Sampers, kort en krachtig
gesproken over de betekenis van het goede voorbeeld, dat christenen ieder in eigen
omgeving moeten geven. Voorbeelden moeten niet louter uiterlijk zijn, moeten ook geen
trucjes zijn, die iedereen gemakkelijk doorziet, of het ophouden van een facade of
van een geestelijke stand die men misschien niet in die mate bezit. Een goed
voorbeeld is ook niet het voorwenden van volmaaktheden. Het moet zijn: het naar
buiten treden van het eigen innerlijk, met nederig erkenen van het eigen menselijke,
d.i. de erkenning dat men een zondaar is die het goede bedoelt. Dan dreigt ook geen
prestige-verlies bij het toegeven van vergissingen. Vanuit deze visie toont men geen
pessimisme, maar juist het optimisme van de Kerk, die een Kerk is van een voor
zondaars. Slechts op deze wijze kan het goede voorbeeld vormend werken.

230

3 november 1965 In de eenzaamheid van Schandelose akkers
Hay en Ina Theelen bouwen zelf hun kapitale boerderij
(Van onze verslaggever)
VENLO. Via een kronkelig weggetje bereikt men vanuit Velden het gehucht Schandelo.
Een handvol boerderijen, omgeven door plukken bos en wijde akkers, die zich in
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oostelijke richting nauwelijks een kilometer verderop over de Duitse grens
voortzetten. Een op het eerste gezicht sluimerend stukje Limhurg, waar de tijd stil
staat. Wanneer men het juiste pad weet te vinden, dan hoeft men verder maarde
karresporen over hobbels en kuilen te volgen om op de Ossenberg te komen. Daar begint
de wereld van Hay (30) en Ina (27) Theelen.
Op een lap verwilderd grasland, begrensd dooreen uitgestrekt bietenveld, struikgewas
en karresporen, ontplooien zij vol ondernemingslust en doorzettingsvermogen een
activiteit, die in immigratielanden als Australië en Nieuw-Zeelamd misschien heel
normaal zou zijn, maar hier tot de zeldzaamheden behoort.
• Eenzaamheid
In alle eenzaamheid bouwt het jonge echtpaar er op eigen houtje zonder hulp van
anderen hun boerderij. Een kapitaal complex met woonhuis, koeien- en varkensstallen
en opslagplaats. Toch voelt hij zich nu even goed thuis op de bouwsteiger als op de
tractor. "Ik had thuis wel wat ervaring opgedaan met de verbouwing van mijn vaders
boerderij”, zegt Hay Theelen, die in Schandelo werd geboren en in februari jl. een
knappe boerendochter uit hetzelfde gehucht trouwde. Hun werk dwingt nog meer respect
af, als men weet, dat Hay nooit de scholing van de bouwvakker heeft gehad.
• Ideaal "Ik had samen met mijn broer de hoeve van mijn vader geërfd, maar ik vond
het niet zo prettig om met z’n tweeën één bedrijf te moeten leiden. Een eigen
boerderij is altijd mijn ideaal geweest”. Hay Theelen wilde eerst de gangbare weg
volgen en vroeg een aannemer prijsopgave, maar hij schrok zó van de kosten, dat hij
naar andere mogelijkheden zocht om zijn ideaal te verwezenlijken. Hij dacht er ook
aan om samen met een metselaar de boerderij te gaan bouwen, maar tenslotte besloot
Hay om het gigantische karwei helemaal zelf op te knappen. Een ontwerp van een
architect uit de buurt werd goedgekeurd en in november van het vorige jaar begon de
energieke boer met het leggen van de fundamenten.
• Noodwoning Op enkele meters van de bouwplaats zette hij nog voor zijn huwelijk een
houten noodwoning neer en op zijn trouwdag trok hij er met zijn vrouw Ina in. Hay
leerde Ina met troffel en specie om te gaan. Ina doet nu in handigheid niet voor een
volleerd metselaar onder. Iedere dag is zij met Hay op de "bouw" te vinden. "Aan
metselen is niet veel aan”, vindt ze. ’s Morgens in alle vroegte eet het tweetal een
grote stapel boterhammen met spek om er weer tegen te kunnen. "Er zijn dagen bij, dat
we 10 uur achtereen werken en ons nauwelijks de tijd gunnen om te eten” zegt Hay.
"Wanneer we eenmaal goed bezig zijn, kunnen we heel moeilijk uitscheiden. Het is
nogal eens voorgekomen, dat we tot 2 uur ’s nachts hebben doorgewerkt”.
• Degelijk De opslagplaats staat er al. Momenteel legt Hay de laatste hand aan de
koeienstal (capaciteit 21 koeien). Het resultaat van hun arbeid ziet er modem en
degelijk uit Een vakman zou het hun niet kunnen verbeteren. "Ik moet wel zeggen, dat
ik soms te rade ga bij een metselaar, als ik met iets inde knoop zit”. Binnenkort
begint het echtpaar aan de varkensstal en als die klaar is komt de bouw van de woning
aan de beurt. Hay Theelen merkt op: "Dat kan nog wel een tijdje duren. We kunnen nu
moeilijk zeggen, wanneer we met alles denken klaar te komen. Ik moet ook nog op de
boerderij, die ik samen met mijn broer heb, werken en we bouwen natuurlijk niet zo
snel als vakmensen.” Hay schept cement en deponeert dit ln de draaiende cementmolen.
Ina giet er water bij. Samen bouwen ze verder aan de verwezenlijking van hun droom,
die langzaam maar zeker werkelijkheid wordt.
• Iedere dag is Ina bij Hay op de "boend” te vinden.
• In het houten huisje naast het bietenveld wonen Hay en Ina Theelen, die onvermoeibaar aan de
verwezenlijking van hun ideaal bouwen.

