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Verantwoording
Vanaf de tentoonstelling in Helenaveen van de Peelhelm vanwege het feit dat 100 jaar 
daarvoor de helm was gevonden, ben ik in de zaak geïnteresseerd en vooral in de rol 
van Adrianus Bos die in 1910 net definitief directeur van de N.V. Maatschappij 
Helenaveen was geworden. Omdat ik in het bezit ben van enkele zeer oude aandelen van 
de Maatschappij Helenaveen heb ik me veel moeite getroost om te achterhalen of deze 
nog tegen geld in te wisselen waren, want in 2004 was ruim €120.000 gestort in de 
zogenaamde Consignatiekas van het Ministerie van Financiën door ASR Nederland, de 
wettelijke opvolger van de Maatschappij Helenaveen. Na veel gezoek en veel 
correspondentie met het Ministerie is de claim op de gelden uit de Consignatiekas 
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afgewezen, omdat de namen op de aandelen niet overeenkomen met mijn naam! Het 
resulteert wel in een gedegen kennis van de Maatschappij, haar werkzaamheden en haar 
personeel door de jaren heen.
In de hieronder volgende rapportage vindt u in kort bestek informatie die ik over de 
helm en andere vondsten heb opgebouwd. Veel is echter niet zeker, en daarom zal aan 
het einde een reeks gebeurtenissen en eigenschappen worden opgesomd met de door mij 
geschatte waarschijnlijkheid dat zoiets is gebeurd of werkelijk waar is geweest.
Ook wordt het vermoeden uitgewerkt dat de zogenaamde kantharos van Stevensweert in 
werkelijkheid de drinkbeker is die A. Bos in bezit gehad schijnt te hebben.
Twee andere zilveren geciseleerde schijven zijn in de negentiende eeuw ook in de Peel 
gevonden, maar de precieze vindplaats is onbekend. Het zou zeer eigenaardig zijn als 
dit uiterst waardevol zilverwerk toevallig op verschillende plaatsen in zo'n 
ontoegankelijke streek terecht gekomen is zonder dat er een oorzakelijk verband is. 
Bedenk daarbij dat er in Germania inferior geen dergelijke Romeinse zilverwerken zijn 
gevonden dan juist deze vier zilveren siervoorwerpen.
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Is er een Romeins officier in de Peel verongelukt of verdronken?
Om maar met de deur in huis te vallen: nee, er is geen Romein met zijn paard in het 
veengebied terecht en om gekomen. 
Als je de vindomstandigheden op zijn merites beoordeelt dan is er geen enkele restant 
van een levend wezen gevonden, wat wel te verwachten zou zijn als je het vergelijkt 
met de vondsten van bijvoorbeeld veenlijken in Drenthe. 
De helm alleen al was zo verschrikkelijk kostbaar dat bij verlies door wie dan ook 
onmiddellijk daarna een zoektocht zou zijn georganiseerd. 
Ook een gevecht is zeer onwaarschijnlijk, je kunt nl. niet vechten in een dergelijke 
omgeving, en na het gevecht zou de overwinnende partij alle kostbare voorwerpen 
hebben meegenomen.
De vindplaats was destijds minstens even afgelegen als rond 1800. Bewoning was er 
toen niet in een straal van enkele km; mensen die illegaal turf staken kwamen rond 
1800 uit de naburige Limburgse dorpen.
De helm was duidelijk een parade- of sierhelm, niet geschikt voor het gevecht, en met 
de ijzeren binnenhelm veel te zwaar voor continu gebruik. 
De overige wapenen lijken wel geschikt voor oorlogsvoering, maar in dat gebied was 
het al geruime tijd veilig voor de bewoners. Eventuele invallen van Germaanse 
volkeren zouden beslist niet in of via de Peel plaatsvinden.

Er blijft dan maar één conclusie over: alle voorwerpen zijn als schat voor het 
nageslacht verstopt of als tijdelijke bergplaats voor betere tijden. Maar de spullen 
zijn nooit opgehaald...
Natuurlijk rijst dan de vraag waarom doe je dat?
Er waren en zijn natuurlijk talloze kostbaarheden geschonken aan God of goden vóór of 
na een bijzondere gebeurtenis. Vooral zwaarden werden in rivieren gegooid, heeft de 
auteur ergens gehoord.

Door de precieze datering van de munten is een andere plausibele verklaring mogelijk. 
Juist in de periode rond 320 vindt het Christendom zijn ingang in onze gebieden. 
Constantijn heeft deze Christianisering niet tegengehouden, hij is zelf in zijn leven 
bekeerd tot het Christendom.
De eigenaar van de helm – en wellicht enkele andere geciseleerde zilveren voorwerpen 
– kan de helm opzettelijk verstopt hebben als teken van bekering, oorlogvoeren was nu 
niet bepaald een Christelijk gepropageerde bezigheid.

Maar er is nog een andere verklaring mogelijk:
Werden alle voorwerpen verstopt als voorbeeld van militair materieel?
Een eigenaardige vraag wellicht, maar er zijn voldoende aanwijzingen dat geprobeerd 
is alle militaire voorwerpen die een Romeins soldaat bij zich had te tonen. In zekere 
zin lijkt dat op een museum dat objecten bij elkaar plaatst om een overzicht te geven 
van een bepaald onderwerp. Hieronder vindt u enkele foto's genomen in Museum het 
Valkhof te Nijmegen dat juist dat doet met poppen gekleed in Romeins militaire 
kleding en dito van een paard.

De “Gouden Helm” is een deel van een geheel
In het verleden is de aandacht vooral naar de “Gouden Helm” gegaan, maar dat is maar 
een deel van een veel groter geheel. Na de vondst vormt de helm, en de munten in 
mindere mate, in allerlei publicaties de hoofdmoot. De andere voorwerpen komen nog 
minder aan bod, vooral ook omdat die eigenlijk al uit het gezicht verdwenen waren. 
Toch zijn er wel degelijk verschillende berichten die hierover berichten. De brief 
van december 1911 van directeur Bos van de N.V. Maatschappij Helenaveen is hierin het 
meest gedetailleerd, wat niet zo verwonderlijk is want hij had die voorwerpen zelf in 
bezit. Dat geeft hij niet expliciet toe, maar wel dat hem voorwerpen zijn aangeboden. 
We gaan in deze publicatie hierover uitvoerig in, ook wordt verslag uitgebracht over 
de naspeuringen naar die voorwerpen van directeur Bos.
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De Peel vóór 1850
Op kaarten van de omgeving van het latere Helenaveen is alleen wildernis aangegeven, 
heide- en veenvelden, waar geen enkele bewoning was. Het was ook zeer ontoegankelijk, 
de aanwezigheid van de Brabants-Limburgse grens zal wel niet op een duidelijke manier 
nauwkeurig gemarkeerd zijn. De grens was dan ook een stel rechte lijnen in het midden 
van het ontoegankelijk gebied. Deurne bezat het Brabantse deel, maar er zal niet vaak 
een ambtenaar zijn gaan kijken. Meijel lag weer wel vlakbij de grens, en er werd dan 
ook illegaal veel turf gestoken op Brabants gebied door de bewoners van Meijel en 
Helden.
We zullen zien dat in 1807 en 1844 twee archeologische voorwerpen worden gevonden in 
dit grensgebied, twee rijk versierde zilveren schijven, een halfronde als de halve 
maan en een ronde schijf van ongeveer 20 cm doorsnee. De halfronde, als een 
zogenoemde ringkraag, is verloren gegaan, maar een identieke schijf is elders 
beschreven, met een afbeelding. De ringkraag was in Meijel te zien, maar er werd 
eerst gedacht dat die zich in Deurne zou bevinden.
circa 1750: Overigens zou daarvoor al een romeinsch zwaard en een gouden schild zijn 
gevonden. Als dat waar is zijn ze al voor 1840 verdwenen.

Meerdere archeologische vondsten in de Peel in de loop der tijden:
Van de Mortel uit Deurne
Als mogelijke landbouwer/landbouwster van de Mortel in Deurne heb ik een 
inventarisatie gemaakt:
Guillaume, geboren 1 mei 1733
Antoine, geboren 8 maart 1758
Anne, landbouwster, geboren 11 september 1766
Gerard, geboren 15 juli 1771, te Vlierden
Guillaume, 6 januari 1788
Petronelle, landbouwster, geboren 1 mei 1790
Antoinette, landbouwster, geboren 7 november 1795
en nog meer die een ander beroep zouden hebben dan landbouwer of cultivateur.

Zoekende te Liessel naar van de Mortel komen enkele namen terug:
Jan Adriaan, begraven 30 november 1808
Ansem, begraven 26 december 1803
Adriaan, begraven 1 of 7 juni 1796
enkele kinderen van Jan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In het hoofdstuk THE SARMATIANS van het boek Iranians and Greeks in South Russia uit 
1922 vinden we enkele overeenkomstige schijven op PLATE XXVII. Verrassenderwijze 
wordt de sierschijf van Helden daar ook opgenomen met als omschrijving SILVER PLAQUE 
FROM RAERMOND (HOLLAND). Rijks Museum, Leyden. Zie voor een kopie van het gehele 
boek: 1922: Iranians and Greeks in South Russia door M. Rostovtzeff.
  p. 138 e.v.: Finally, the same style and the same main ideas appear in certain
  finds from Germanic lands. I am thinking of the phalarae from Raermond in Holland
  (pl. XXVII, 3), with a frieze of animals and a figure of Hercules strangling a lion
  which presents the same peculiarities - beardlessness, local costume - as the 
  Hercules of Panagürishte; and of the famous cauldron from Gundestrup. I agree with
  Salomon Reinach and Drexel in attributing these monuments to a peculiar branch of
  art which they call Irano-Celtic: [...]
[4] De sierschijf stamt uit de collectie Guillon, en wordt blijkbaar ook in 1876 
genoemd door B. Stark.
[5] Na een jaren durende briefwisseling, met maar één onderwerp: loven en bieden, 
werd het voorwerp in 1890 door het Rijksmuseum van Oudheden aangekocht tegen het toen 
exorbitant hoge bedrag van f1550,-. 
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10 maart 1890  [1] evenzeer als de in zilver en haut-relief gedreven umbo of 
schildplaat, (Bas Empire, =de tijd van de door het leger aangestelde en vaak weer 
spoedig onttroonde of vermoorde soldatenkeizers.)
[2] Zoowel het steen- als het bronstijdperk zijn ruim vertegenwoordigd, terwijl de 
verzameling Germaansch aardewerk, waaronder vele urnen met de asch onzer Germaansche 
voorvaderen, tot de rijkste mag worden gerekend. Ook het Romeinsche glas- en 
aardewerk, urnen, enz.,

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

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

De Peel rond 1850 en later
Rond 1850 wil de Bosche ondernemer Jan van de Griendt met zijn broer grote 
hoeveelheden veengrond opkopen om turf te winnen, de vrijkomende gronden ontginnen 
voor land- en tuinbouw die dan weer verpacht konden worden. Ze hebben ongetwijfeld de 
veenderijen elders in het land bestudeerd en dat willen nabootsen, met een 
aanzienlijke waardevermeerdering door de landbouw-toepassing. Huishoudelijk afval uit 
Den Bosch kon het afgevoerde veen vervangen, zodat vruchtbare grond zou ontstaan. 
Deurne, en ook Limburgse gemeenten wilden wel grote stukken veen verkopen.
De aankoop van natte gronden vereiste waterafvoer en aanvoerkanalen: dit verliep 
vanuit Den Bosch via de Zuidwillemsvaart en de Noordervaart naar een nog te graven 
kanaal, de Helenavaart. 
Wat als een particuliere vennootschap was begonnen, werd 5 jaar later omgezet in een 
naamloze vennootschap. We mogen aannemen dat de werkzaamheden veel en veel groter 
aangepakt moesten worden voor een goed rendement. Anderen, vooral rijke burgers van 
Den Bosch en omgeving, konden aandelen voor 500 gulden per aandeel kopen. De 
voortgang der werkzaamheden verliep inderdaad sneller en de gestoken turf kon 
inderdaad na transport verkocht worden als brandstof. Rond 1880 werd turfstrooisel 
het hoofdproduct, het werd naar verschillende landen geëxporteerd. Er ontstonden 
turfstrooiselfabrieken nabij de in 1865 klaar gekomen spoorlijn Eindhoven-Venlo. De 
afzet nam gigantische afmetingen aan, zodat het station Halte in korte tijd een van 
de grootste goederenstations van het land werd.
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De ontvening en ontginning verliepen zo succesvol dat in talrijke kranten en 
tijdschriften in binnen- en buitenland uitgebreide artikelen over het Helena-Veen 
worden opgenomen. Daarin wordt ook duidelijk aangegeven dat de tuinbouw, in het 
bijzonder fruitteelt, ook een succes was geworden.

De Peel rond 1910
In 1910 was het turfstrooisel en ook de turf als brandstof al geruime tijd op zijn 
retour. Toch werden nog in 1913 door de Volturno vele tonnen turfstrooisel naar 
Amerika vervoerd. Dat vermeldt de ladinglijst in de kranten, nadat het schip op de 
Atlantische Oceaan is vergaan.
Verpachtingen staan nu op grotere schaal gepland, de grote Koningshoeven moeten nog 
in bedrijf worden genomen, maar de animo is betrekkelijk gering, omdat de 
huurbedragen per ha te hoog worden gevonden.
In deze situatie bevinden we ons als de Peelhelm en de andere voorwerpen gevonden 
worden op het gebied van een concurrerend bedrijf. Dit vergde veel aandacht van 
directeur A. Bos.

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

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

1 januari 2005  H.A. Hiddink beschrijft de Romeinse waterbron bij Deurne, of beter 
gezegd op het Rosveld bij Nederweert. In 2008 van dezelfde auteur onderzoek op de 
Groot Bottelsche Akker bij Deurne.
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De N.V. Maatschappij Helenaveen
Aandelen in de Maatschappij Helenaveen, directeur Adrianus Bos
Uit de kennis over de Maatschappij Helenaveen blijkt (in kort bestek) dat in 1906 A. 
Bos vanuit Den Haag naar Helenaveen kwam als opvolger van de geliefde directeur van 
de Blocquery. Diens vrouw ligt in Helenaveen op het protestante kerkhof begraven; hij 
heeft nog enige tijd in de Peel doorgebracht en is toen definitief van Noord-Holland 
vertrokken. Bos was als circa 30-jarige al zeer rijk, maar had nog niet de 30 
aandelen van de Maatschappij die hij statutair moest bezitten om directeur te kunnen 
worden. Pas in het voorjaar van 1910 had hij genoeg aandelen van verkopende 
“partijen” verzameld om definitief tot directeur te kunnen worden benoemd. Dat 
gebeurde dan ook in april 1910. Op dat moment was men ook bezig met de planning en de 
bouw van de Koningshoeven die nu nog te bewonderen zijn. Ze waren uitdrukkelijk 
bedoeld voor verpachting aan kundige boeren van elders, maar helaas viel de interesse 
tegen de geldende pachtprijzen tegen. Slechts weinigen durfden dit aan. 
Bos had alleen de Raad van Commissarissen – die allen ver uit de buurt woonden – 
boven zich, maar kon eigenlijk zelfstandig belangrijke zaken starten en verder 
afwikkelen. Hij huurde met toestemming van de Raad van Commissarissen zelf een 
Koningshoeve en probeerde daarop een pachtboer te zetten. Allemaal aanwijzingen dat 
hij geen enkel gebrek had aan geld en dat hij eigenlijk aan niemand verantwoording 
hoefde af te leggen. Bovendien bezat de Maatschappij zowat alle grond in Helenaveen 
en tevens vele honderden ha in Meijel, Helden, Sevenum, Horst. 

De Driehonderd Bunders
Juist in het voorjaar van 1910 werd begonnen met de ontginning van een stuk grond op 
Limburgs gebied, de Driehonderd Bunders. De landmeter van Beurden uit Roermond was 
aangetrokken door Bos om het geheel in te meten. Op het Brabantse deel werd de zaak 
ingemeten door een landmeter uit Eindhoven.
Bos kende dus van Beurden sinds zeer korte tijd als op 15 juni 1910 de Peelhelm wordt 
gevonden. Maar juist buiten het gebied van de Maatschappij Helenaveen, dit deel van 
het veen was in 1853 niet aan de Maatschappij verkocht door de gemeente Deurne. 
Zelf had de gemeente al veel geld geïnvesteerd in de turfwinning, niet met zoveel 
succes zou ik zeggen... Om voeling te houden met de ontginningen had de gemeente 
Deurne wel enkele aandelen in de N.V. Maatschappij Helenaveen gekocht, zodat de 
burgemeester op de aandeelhoudersvergaderingen de belangen van de gemeente kon 
proberen te verdedigen. 

Afhankelijkheid van de Maatschappij Helenaveen
Bedenk dat praktisch alle grond en gebouwen in bezit was van de Maatschappij en dat 
de grond van de enclaves als de kerk, het schoolgebouw en de het schoolhuis, 
geschonken waren aan de beide kerken, de gemeente Deurne vanwege de school, en 
wellicht enkele andere gebouwen. De Maatschappij betaalde ook elk jaar een toelage 
aan pastoor en dominee, steunde de school bij het geven van cursussen e.d.
D.w.z. Dat zelfs onafhankelijke personen als de schoolmeester en de pastoor zich 
bewust waren van hun afhankelijkheid van de Maatschappij en haar directeur. Men zou 
niet snel tegen de mening van de directeur in durven te gaan. Eigenlijk was dit dus 
een zeer eigenaardige situatie die zich elders waarschijnlijk niet heeft voorgedaan. 
Het personeel kwam bijna volledig uit het dorp, hoewel ongetwijfeld ook velen uit de 
Limburgse dorpen afkomstig waren. Ik heb een inventaris gemaakt van de arbeiders rond 
de datum van 15 juni 1910 en hun werkzaamheden, het aantal is ongeveer 200.
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De vondst van de “Gouden Helm” en andere voorwerpen

De turfwerkers rond Smolenaars
Huub Kluijtmans heeft de gegevens m.b.t. de werkploeg rond Smolenaars aan de hand van 
de verhalen van zijn vader Leo Kluijtmans gedeeltelijk kunnen reconstrueren. Het 
lijdt eigenlijk geen twijfel dat een ploegje van meerdere personen – die ieder hun 
eigen werk verrichtten – de helm en de andere voorwerpen gezamenlijk hebben gevonden. 
Dat kan ook niet anders want de werkzaamheden waren tot in detail verdeeld om de 
gewenste vaardigheid te halen. Er is geen reden te veronderstellen dat de 
taakverdeling van de Maatschappij Helenaveen veel afweek van de andere 
turfmaatschappijen. Dus zullen we de werkzaamheden – als ringen en vuren - overal in 
de Peel wel tegenkomen. Vanwege de taakverdeling kunnen we ervan uitgaan dat de 
gestoken turven op een eenduidige manier elders ter droging werden opgeslagen. Dit is 
van belang omdat kleine voorwerpen, zoals een muntje, ergens in een te drogen 
opgeslagen turf waren opgesloten. Gegeven de afmetingen van de standaardturf en de 
diepte van de laag te winnen turven kan door een kenner worden (terug) bepaald op 
welke plek de turf met bijvoorbeeld het muntje zich heeft bevonden. De hoogte van de 
turf en het aantal al daarvoor gestoken lagen bepalen op welke diepte het muntje werd 
gevonden. De plaats in de bank zou af te leiden zijn door de plaats in de stapel die 
te drogen is gelegd, direct na het steken. Een persoon als A. Bos kon dat precies 
bepalen.

Als andere arbeiders met Smolenaars worden genoemd
1. Driekske Slaats, Hendrikus Slaats uit gehucht Schans, bezat een plaatje van 15x2 
cm als onderdeel van de bevestiging van de wangklep aan het bovenstuk.
Slaats ontving f26 [of f20?] voor het vergulde strookje zilver en voor een schoen 
die hij ook bleek te bezitten. Dit gebeurde na 5 december 1910.
2. Pier/Petrus Janssen, alias Loeves Pier
3. Willemke van Grimbergen
4. Hendrik Hendriks, alias Hatjes Driek

“Getuigen” van de vondst
Er waren dus meerdere personen bij de eigenlijke vondst betrokken. Huub Kluijtmans 
noemt die in zijn boek van 2010. Dat iemand in het dorp een kartonnen doos ging halen 
is dan ook zeer aannemelijk. Klaarblijkelijk had men wel door dat het (de helm) iets 
bijzonders was, te meer omdat er niets in het veen gevonden werd. Zo schrijft de 
krant tenminste enkele dagen later en ook A. Bos in de brief van december 1911.
Toch is dit niet juist gebleken: ten zuiden van Deurne heeft men rond 1840 een groot 
aantal urnen gevonden, maar de afstand is zeker 10 km en waarschijnlijk was de 
vindplaats heide en geen veen. We komen direct hierop uitvoerig terug.
De dominee maakt al twee dagen na de vondst op 17 juni melding van de vondst in een 
brief aan het Museum van Oudheden in Leiden. Hij zelf kwam uit Leiden en zal wel 
gedacht hebben dat het mogelijkerwijs van belang kon zijn. Vele inwoners van 
Helenaveen en ook elders hadden dus twee dagen na de vondst de helm al gezien.

Beschrijvingen van de vondst van 15 juni 1910
Brief van Dominee Broer de Jong aan de heer Holwerda
Helenaveen 17 Juni 1910.
Zeer geachte Heer Holwerda!
Een veenarbeider vond verleden Woensdag in het veen 3 munten, vervolgens een mooie 
helm, die helaas stukgestooten is, stukken leer, die samen een kleedingstuk moeten 
hebben gevormd, twee sandalen, die beide nog zeer gaaf zijn, een haak, zooals men die 
bij de Romeinen aantrof om kleedingstukken aan elkander te bevestigen en verder 38 
munten uit brons of zilver bestaande. Verschillende dezer munten geven zeer duidelijk 
het beeld aan van een regeerend vorst; het beeld is een forsche kop met gebogen neus, 
om het haar een krans. Het randschrift van verschillenden is “Constantinus”. Een 
enkele geeft verder duidelijk te zien “Victoriatus”; immers een zeer gewoon 
randschrift op Romeinsche munten?
De vondst strekt zich over eenige meters veengrond uit; op ±1 Meter diepte werd een 
en ander aangetroffen. Veel veen is er op deze plaats niet. 1 Meter z. g. grauwveen, 
dan de voorwerpen, vervolgens ±30 c. M. zwart veen, en dan reeds de vaste zandgrond.
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?
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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.

Uit een krantenartikel van enkele weken ervoor – de aankondiging van de studiereis - 
en direct erna blijkt dat Bos met een heel gezelschap anderen op bezoek was in het 
Roergebied, om ontginningen te bezoeken. Zeer waarschijnlijk was hij 's avonds 16 
juni weer in Helenaveen, of anders de volgende ochtend. Hij heeft in ieder geval de 
eigenlijke vondst op concurrerend gebied niet zelf meegemaakt. Wel schrijft hij dat 
hij na melding direct is gaan kijken, maar toen had Smolenaars de helm al thuis 
opgeborgen.
De burgemeester van Meijel zal ook wel direct na de vondst op de hoogte gesteld zijn, 
maar omdat het op grondgebied van Deurne was gebeurd, viel het niet onder zijn 
competentie. Of de burgemeester van Deurne of een andere ambtsdrager van Deurne van 
de vondst op de hoogte is gesteld is niet duidelijk. Wellicht wist men in Deurne de 
eerste dagen na 15 juni niets van de vondst.
Dit is van belang omdat de burgemeester geacht werd onverwijld het museum in Leiden 
op de hoogte te stellen van archeologische vondsten. De burgemeester was hierover 
goed geïnformeerd, zoals blijkt uit een terloopse opmerking.
8 april 1893  - De gemeentebesturen zijn aangeschreven om van elke opgraving of 
ontdekking, welke voor de oudheidkunde van belang is, onverwijld kennis te geven aan 
den directeur van 's Rijks-museum van oudheden te Leiden.
We kunnen wel stellen dat op 17 juni zowat de gehele dorpen Helenaveen en Meijel op 
de hoogte waren van de helm en de vondsten eromheen. Alles wat echter niet van goud 
of zilver was werd als waardeloos beschouwd, zodat Bos na terugkomst vele stukken 
leer en delen van een boog en pijlen – netjes in gelijke stukken gehakt – heeft 
meegenomen. Dat wordt ook door meerdere bronnen zo gemeld.

De gebeurtenissen direct na de vondst
We hadden al gezien dat de dominee twee dagen na de vondst een brief schrijft, die 
klaarblijkelijk de volgende dag, zaterdag in Leiden aankomt. Men stuurt onmiddellijk 
een telegram naar van Beurden in Roermond om eens te gaan kijken. Deze doet dat 
zondag en maandagochtend vroeg stuurt hij zijn bevindingen naar Leiden:
TELEGRAM No B2, 40 woorden.
Aangenomen te Roermond, den 20   1910, ten 8 u. 12 m.   middags
Ontvangen te LEIDEN den     /6   1910, ten 9 u. 12 m. v middags, door R
ooggetuige meldt vondst veen Meyel als zilververgulde bolronde helm met parel banden 
schouderbedekkingen mantelspeld zwaardkaf 41 munten konstantijn gevonden door 
Smolenaars veenarbeider Meiel vondst heden raadhuis Meijel gedeponeerd direct 
deskundig onderzoek hoog gewenscht
van Beurden
Secretaris “Limburg Roermond”
Zondag brengt van Beurden dus een bezoek aan Smolenaars in Meijel en wordt er op de 
koffie ontvangen, zoals later blijkt. Na zijn bezoek wordt Smolenaars gewaarschuwd 
dat van Beurden wel zaken meeneemt, maar niet altijd terug brengt.
Het bovengenoemde telegram bevat die voorwerpen die enkele maanden later ook 
daadwerkelijk naar Leiden verhuizen.
Zondag ook heeft – naar de overlevering – A. Bos tijdens de R.K.-kerkdienst zelf nog 
opgravingen gedaan en de opgeslagen turven bekeken, omdat hij als vakman wist dat 
daarin nog kleine voorwerpen zouden kunnen zitten. Klein is overigens maar 
betrekkelijk, want de turven hadden toch grote afmetingen, zeker niet-gedroogd.
IJzeren voorwerpen waren bij blootstelling aan de buitenlucht al meteen 
uiteengevallen, met achterlating van de bekende rotte eieren-lucht. Zo is de 
binnenhelm verloren gegaan en delen van bijvoorbeeld de boog.

Zaterdagavond verschijnt ook het eerste berichtje in de krant, een bewijs dat de 
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redactie publicatie ervan belangwekkend genoeg vond. Wie de inhoud van het berichtje 
heeft geleverd is onduidelijk, de dominee wellicht of het hoofd der school? 
Zondag gaat Bos dus zelf zoeken en komt ook van Beurden naar Meijel, er zijn geen 
aanwijzingen dat ze toen met elkaar gesproken hebben, hoewel ze elkaar sinds kort wel 
kenden. 

Eigenlijk was zondagavond al aan belangstellenden duidelijk dat er iets bijzonders in 
het veen was gevonden. Dat was zeer uitzonderlijk want oudere mensen waren niet 
bekend met eerder gedane archeologische vondsten in het veen.

Smolenaars laat de helm overal in de buurt zien, zodat er vele honderden personen 
moeten zijn geweest die de helm toen gezien hebben. Dat was dan ook de laatste keer 
in honderd jaar in de Peel... Eén bezoeker van buiten zou 1000 gulden geboden hebben, 
dat was zeer waarschijnlijk de ex-havenbaron Kam, die toen bij Nijmegen woonde.
Intussen komt de adjunct-directeur naar Deurne om de vondsten te bezichtigen, de 
spullen werden hiervoor van Meijel naar Deurne vervoerd. Eind augustus wordt de koop 
voor 1200 gulden afgerond en gaat het geheel naar Leiden, echter zonder een wangklep 
zoals daar blijkt. Deze was dan ook door een andere arbeider gevonden en zeer 
waarschijnlijk al lang aan Bos verkocht.

16 juli 1910  ASTEN. Zondag had de gelukkige vinder van de oude Romeinsche munten
en andere voorwerpen uit de 5e en 6e eeuw deze geëxposeerd in een café alhier. Vele
belangstellenden tot zelfs van Antwerpen en Amsterdam zijn deze komen bezichtigen,
zoodat deze overblijfselen uit de oudheid den eenvoudigen Peelarbeider reeds menig
dubbeltje hebben opgebracht. Naar hij verzekerde is door een heer uit Rotterdam
reeds duizend gulden voor zijne vondst geboden. 
Volgens een krantenbericht is de "secretaris" van het museum inderdaad op 9 juli te 
Deurne op het Raadhuis op bezoek geweest teneinde de gedane vondst te onderzoeken. 
De werkelijke verkoop blijft maar aanslepen; Smolenaars wil de voorwerpen best aan 
het museum verkopen, volgens de burgemeester van Deurne: 
Dat hij de prijs wetend, misbruik zou maken, om alles aan een Franck of Gildemeester 
te verkoopen, betwijfel ik. indien althans het Rijk de vondst op prijs stelt.
Wie deze personen geweest zijn is niet geheel duidelijk, maar Gildemeester zal 
waarschijnlijk P.A. Gildemeester geweest zijn, zoals blijkt uit het volgende:
Phalerae zijn ronde sierschijven. Ze werden door soldaten als onderscheiding op de 
borst gedragen en door paarden ter versiering van het leren tuig.
In het voorjaar van 1895 werd tijdens baggerwerkzaamheden in de Rijn bij Doorwerth 
een enorme partij bronzen voorwerpen aan het licht gebracht, waaronder een groot 
aantal phalerae. De vondsten kwamen heimelijk in het bezit van een antiekhandelaar, 
die de fraaiste stukken aan een verzamelaar doorverkocht en de rest aan het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. In 1924 besloot bovengenoemde verzamelaar, P.A. 
Gildemeester, zijn deel van de baggervondst - prachtig vaatwerk en een unieke 
verzameling van 180 stuks lederbeslag, waaronder 85 phalerae – als langdurig 
bruikleen aan het museum in Leiden af te staan. In 1931, na zijn dood, werd de 
collectie, als deel van het uitzonderlijk rijke legaat Gildemeester, eigendom van 
het museum.

De helm krijgt de best mogelijke kost en inwoning in het museum:
20 december 1910  De nieuwe opgravingskamer en het Museum van Oudheden.
[...] Ten slotte is in het museum opgesteld de prachtig verguld zilveren helm met 
bijbehoorende voorwerpen, over het vinden waarvan in de Peel dezen zomer zooveel in 
de verschillende bladen is geschreven. Dit voorwerp, werkelijk een zeer mooi 
schilderachtig stuk, zooals het daar door een electrische lichtglans beschenen is 
tentoongesteld, is nog wel niet geheel Rijkseigendom geworden, maar gelukkig bestaat 
toch de zekerheid, dat het voor ons Rijksmuseum van Oudheden behouden blijft. 

De vondsten volgens Bos, transcriptie van zijn brief
9 december 1911  Brief van Bos aan het museum
Helenaveen 9 Dec. 1911.
Den WelEdzeergel. Heer
Dr. J. H. Holwerda Leiden

Mijnheer,
Hiermede heb ik de eer u naar aanleiding van hetgeen ik las in uw werk “Nederland’s 
Vroegste geschiedenis in beeld” blz. 29 omtrent de vondst in de Peel onder de 
gemeente Deurne ‘t volgende mede te delen.
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Onbekende auteur, 29-12-12
De dag ervoor 9 juli dus was Holwerda jr op bezoek geweest in Deurne om de helm te bekijken.
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Hetgeen ik in uw beschrijving las, geeft mij den indruk, dat u over het een en ander 
niet goed zijt ingelicht en er ook niet alles is ter hand gesteld wat gevonden werd.
Den dag, nadat de vondst gedaan werd, ben ik op de plaats geweest en heb mij alles 
aangezien ook verzamelde ik toen al ‘t leder, wat door de onkunde 
[2] der vinders aan stukken gescheurd was.
De voorwerpen werden in de bovenste lagen van ‘t zwart veen aangetroffen bijna op den 
overgang van ‘t grauwveen. De dikte van ‘t aanwezige zwartveen was te groot dan dat 
de personen, die daar verongelukten te paard hadden kunnen 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.
Al ‘t leer verzamelde ik afzonderlijk, als de schoenen, ‘t zakje, hetgeen
[3.] uit den helm gescheurd was, enz. De geweven stof was reeds te zeer uit elkander 
getrokken om er nog veel van te kunnen maken, het meest leek ‘t wel of ‘t banden 
geweest waren, breedere en smalle.
Omtrent de bewapening kon worden vastgesteld, dat deze vermoedelijk had bestaan uit 
een speer of lans, een boog en een zwaard. De restanten hiervan moesten gedeeltelijk 
uit de gegraven turf worden opgezocht, zoodat deze in stukken waren gestoken, bij het 
graven der turf.
1° Stukjes rondgesneden hout ±3 c/m Ø enkele waren plat en toonden groeven als of 
deze met metaal beslagen geweest waren, vermoedelijk de metalen spits of punt.
2° Stukjes plat hout, mooi bewerkt in het midden met metaal [4] resten alsof door ‘t 
hout een stalen veer gezeten had, alles wees op ‘t hout van een boog.
3° Een blokje was met groeven, om de boogpees glad te maken.
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.
[5] De weinig belangstelling, die er echter in ‘t eerst voor deze vondst in ‘t 
algemeen was, en ‘t getwist der rechthebbenden was reden, ik er mij verder buiten 
gehouden heb, nu ik echter uw beschrijving las, vond ik thans aanleiding u ‘t 
bovenstaande mede te 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 ge- [6] bracht werd.
Hier in de Peel wordt zeer zelden in ‘t veen iets gevonden, vroeger zijn nog te 
voorschijn gekomen een paar leeren hoofddeksels, een paar groote hoorns en nog iets 
dergelijks, 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.

Wie kan de voorwerpen in de GENA-villa gezien hebben?
Als op 2 juli 1906 Jacob Cornelis van de Blocquery het dorp verlaat neemt hij zijn 
dienstbode Hester Hereccina van Rees mee naar Hoorn. Zij en Goverdina Anthonia 
Janssen, beiden geboren in Geldermalsen, hebben dus ook in de directeurswoning 
gewoond. De eerste dienstbode gaat dus met haar baas naar Hoorn en de laatste is al 
eerder, op 11 juni 1902, naar Den Haag verhuisd.
Op 8 mei 1906 komt Adrianus Bos in de gemeente Deurne wonen, op adres Helenaveen D170 
woont hij op 31 mei 1906. Hij komt dan vanuit Wormerveer en is 31 jaar.
De er nog wonende dienstmeid Huiberta Wilhelmina Jansen, ook uit Geldermalsen, gaat 
op 4 september 1907 naar Haarlem.
Op 25 juli 1906 komt Johanna Maria Schmitz [foutief ook wel Smitz geschreven] vanuit 
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Den Haag als dienstbode bij A. Bos. Zij is een vrouw van 44 jaar, geboren in 
Rotterdam.
Ook al vanaf de begintijd van van de Blocquery, zelfs van directeur G. Bosch, woont 
Johanna Wilhelmina Buis in huis, zij vertrekt op 9 april 1913 naar Horst.
Vanaf 28 februari 1911 woont Gerritje Cornelia de Gong in huis. Zij is geboren op 18 
oktober 1895 te Brakel.
Opvallend is dat alle bewoners Nederlands Hervormd zijn.
In het Bevolkingsregister van 1918 staat A. Bos alleen geregistreerd, dus zonder 
dienstbodes of knechten. Het adres D170 is veranderd in H154 en later in H134. 
Vermeld wordt ook nog dat hij op 23 maart 1931 is overleden.

We richten ons dan op het gezin van de Bovenkamp-Buis, dat op 15 maart 1912 in 
Helenaveen komt wonen. Dirk is geboren te Rhenen op 23 december 1877, Cornelia 
Wilhelmina Buis op 18 oktober 1885 te Deurne. Ze zijn op 19 juni 1909 getrouwd in 
Deurne. Johanna wordt op 29 september 1910 [in Blokker?] geboren. Daarop volgt [te 
Blokker?] Albert Jacob op 22 september 1911. Vervolgens in Helenaveen op 1 april 1913 
Johanna, 27 augustus 1917 Jacob, 6 oktober 1919 Jan, 10 april 1921 Geurt, 28 augustus 
1926 Cornelia Wilhelmina, 23 september 1929 Dirk Gerrit.
Als adres wordt achtereenvolgens opgegeven D31, H35, H77, H153, H140 en H123, maar 
dit kan ook betrekking hebben op de verschillende personen. H153 is gesloopt.
Johanna verhuist op 11 juli 1931 naar Wassenaar, en dat is opvallend, want haar 
vroegere baas A. Bos was net enkele maanden dood. Ze komt 9 maart 1933 terug.
Maar op 16 maart 1935 wordt een onechte zoon geboren van Johanna, met de naam 
Cornelis Johannes. Onechte zoon is daarbij doorgestreept. Johanna is zonder verdere 
aanmerkingen te vinden in het Bevolkingsregister van Den Haag.
Op 29 september 1910 komt als dienstbode in de villa wonen Elisabeth Johanna van de 
Bovenkamp, afkomstig uit Blokker. Ze blijft tot 19 februari 1912.
Veel later: Elisabeth Johanna gaat op 13 december 1932 naar Den Haag. Ze staat in het 
Bevolkingsregister van Den Haag genoteerd op 21 december. Op 30 oktober 1935 komt ze 
terug vanuit Den Haag en op 13 juli 1936 verhuist ze naar Hindelaan 13 te Helmond.
Ze wordt in Deurne overgeboekt naar het dienstbode-register, maar relevant is alleen 
het adres H154 en H134, wat dus de GENA-villa is.

De erfgenamen van A. Bos
We gaan hier uitvoerig in op de erfgenamen van de directeur, omdat die erfgenamen de 
Romeinse voorwerpen in bezit gekregen hebben.
Als A. Bos in maart 1931 sterft in de directeurswoning, is hij waarschijnlijk enkele 
maanden ziek geweest. Er komen nl. bij de Maatschappij Helenaveen klachten binnen 
over de afhandeling van financiële zaken, in het bijzonder de verkoop van aandelen 
die geregistreerd moeten worden, verloopt niet meer goed. 
De schoonzus C.E.A. Bos-van Gilse van der Pals is nog de enige overgebleven familie, 
en zij en haar twee kinderen maken het huis leeg. Dat de kinderen erbij waren neemt 
de auteur aan, en ook de echtgenoot van dochter Johanna, baron R.W.C van Boetzelaer. 
Johanna, ook wel Annie genoemd, heette dan ook baronesse van Boetzelaer-Bos. Het huis 
wordt leeg achtergelaten, want de nieuwe directeur Lambrechtsen wil er niet wonen. 
Het zal nog jaren leeg staan en tenslotte tot een jeugdherberg worden omgevormd.
Het is zeker dat alle waardepapieren, in het bijzonder de aandelen in de Maatschappij 
Helenaveen, overgaan van de overleden directeur en aandeelhouder naar zijn schoonzus.
De schoonzus zelf overlijdt in 1936, zodat we mogen aannemen dat alle bezittingen van 
A. Bos dan toevallen aan Cor Bos en zijn zus Johanna van Boetzelaer-Bos. Direct na 
het overlijden van haar moeder, scheidt Johanna op 30 december 1936 in Den Haag van 
haar man van Boetzelaer, die op zijn beurt in 1938 hertrouwt met Catharina Maria 
Jordens. Later ook hertrouwt Johanna met een Groote, zodat ze dan door het leven gaat 
als J. Groote-Bos. Uiteindelijk heeft zij persoonlijk ongeveer 51% van alle aandelen 
in bezit, verkregen door overerving van haar oom Adrianus en diens twee andere 
broers. J. Groote-Bos liet op latere leeftijd een familielid de zaken bij de 
Maatschappij behartigen, zo ook bij de verkoop van alle aandelen aan de AMEV. Zijzelf 
was uit beide huwelijken kinderloos, en er was geen familie meer die de zaken zouden 
erven, anders dan binnen de familie van Gilse van der Pals. Schoonzus had namelijk 
wel twee zussen die getrouwd waren met een Dyserinck en Kolff. Deze dames Kolff 
vooral komen dan in beeld als (wettige) erfgenamen, maar zij weten niets van een 
kamer met Romeinse voorwerpen, niet zo verwonderlijk want we zijn ruim 80 jaar 
verder, en over zaken betreffende de Romeinse voorwerpen werd wijselijk gezwegen.
Dienstbode Jo van de Bovenkamp kwam in juli 1931 als dienstbode in Wassenaar terecht, 
waarschijnlijk voelde de schoonzus zich verplicht voor haar een nieuwe betrekking te 
vinden. Zij had daarvoor de zaken in de geheime kast gezien, maar heeft zich in een 
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later leven hierover nooit uitgelaten. Er spelen zich rondom nog enkele onduidelijke 
zaken af, maar later trouwt ze in Helenaveen met van Esseveldt, en enkele kinderen 
van haar leven nog, maar hebben geen weet van deze gebeurtenissen in het leven van 
hun moeder.
Hoewel het uit het voorgaande niet duidelijk blijkt, maar het is onwaarschijnlijk dat 
de Romeinse voorwerpen lang in het bezit van één van de leden Bos of Kolff en 
Dyserinck zijn gebleven. Waarschijnlijk heeft baron van Boetzelaer, ook ná zijn 
scheiding van Johanna Bos, de voorwerpen in bezit gehad en gehouden. Er is overigens 
door gebrek aan duidelijke informatie (nog) geen enkele bewijs voor. Deze Rutger van 
Boetzelaer woonde na zijn scheiding op verschillende adressen in Laren, en was o.a. 
betrokken als conservator bij het Goois[ch] Museum in Hilversum. Hij moest afweten 
welke kostbare voorwerpen zijn oom via zijn ex-vrouws kant in bezit heeft gehad.
In de eerste maanden na de bezetting, in juli 1940, worden er al verordeningen 
uitgevaardigd dat archeologische vondsten ter registratie moeten worden aangemeld. 
Wellicht voelde hij zich gedwongen zich te ontdoen van die spullen. Zijn ex-vrouw, 
die in het nabijgelegen Hilversum woonde, wist natuurlijk ook goed wat haar oom had 
verzameld rondom de Peelhelm.
We mogen dus concluderen dat de voorwerpen ruim 10 jaar na het overlijden van Bos in 
het Gooi terecht zijn gekomen bij de naaste familie van de directeur.
Maar wat daarna gebeurd is, dat blijft speculeren.

Meer details m.b.t. Johanna en Cor Bos, R.W.C. Van Boetzelaer
(gedeeltelijk in het Engels)
Met onderstaande gegevens is het wellicht mogelijk later meer informatie te 
verkrijgen m.b.t. De Romeinse voorwerpen van A. Bos:
March 6 1899: birth of Rutger Wessel Carel van Boetzelaer in Amerongen
June 2, 1900: birth of Johanna Bos
April 5 1917: birth of Catharina Maria Jordens
November 5 1921: […] publiek verkoopen: de villa “Casa Cara” met grooten tuin aan den Jacobus Pennweg 14
   te Hilversum, Sectie C. no. 2823, groot 19 are, 40 centiare. [...]
August 16 1927 (two weeks after): marriage of J. Bos Neuhuyskade 8 's-Gravenhage and R.W.C. van Boetzelaer 
   Jacobus Pennweg 14 Hilversum
May 4 1928: Te koop een zware Hit met tuig en twee wagentjes op gummi. Jacobus Pennweg no. 14 te Hilversum.
April 30 1929: Gevestigd: WILLEM KNIKKER […] “Casa-Cara” Jac. Pennweg 14, Hilversum
April 25 1930: Opgaaf gevraagd voor het schilderen van een Villa. Jacobus Pennweg 14, Hilversum
March 23 1931: death of Adrianus Bos in Helenaveen
March 23 1931: Cor Bos lives in Zeist, J. van Boetzelaer-Bos in Hilversum
March 1931 - April 1936: Neuhuyskade 8 's-Gravenhage with Mrs Bos-van Gilse van der Pals and later C. Bos
May 20 1931: Cor Bos becomes member of the board of the Maatschappij Helenaveen
July 31 1931: “Dienstbode” Jo van de Bovenkamp gets work in Wassenaar. Later she will return a few times from
    Helenaveen.
May 11 1932: Baronesse van Boetzelaer, Beethovenlaan 7, Hilversum, vraagt met 1 Juli een net Meisje alleen P.G.,
   zelfst. kunn. koken en werken
September 20 1932: Holl. of Duitsche Dienstbode gezocht voor Delft, per 1 Oct., in klein gezin, goed kunn. koken.
   Aanmelden Mevr. de Groot, Beethovenlaan 7, Hilversum.
April 4 1933: “Parkaanleg en natuurschoon” VAN BOETZELAAR. Hilversum, Beethovenlaan 7
September 12 1934: Gevraagd voor 17 Sept. of 1 October Meisje-alleen voor Eindhoven in klein gezin. Aanm.
   Woensdag of Donderdagavond 7-8 uur Beethovenlaan 7, Hilversum.
January 1 1935: R.W.C. van Boetzelaer possesses 17 shares of the Maatschappij Helenaveen
January 1 1935: J. van Boetzelaer-Bos possesses 40 shares of the Maatschappij Helenaveen
January 1 1935: C. Bos possesses 20 shares of the Maatschappij Helenaveen
January 1 1935: C.E.A. Bos-van Gilse van der Pals possesses 30 shares of the Maatschappij Helenaveen
April 21 1936: death of C.E.A. van Gilse van der Pals, Neuhuyskade 8 's-Gravenhage
April 21 1936: number of shares from A. Bos 70, from B. Bos 75, from J. Bos 50, from herself 30, and from J.A.
   and J.W. Bos each 1 share, in total 227 shares
June 28 1935: Arnhem. Eindexamen HBS voor Meisjes C. M. Jordens
December 16 1936: Utrechtscheweg 36 Hilversum, address of R.W.C. van Boetzelaer
December 30 1936: divorce of J. Bos and R.W.C. van Boetzelaer
January 16 1937: Mevr. J. Bos, Beethovenlaan 7, Hilversum, vraagt een Keukenmeisje en een Tweede Meisje
January 9 1938: Gevraagd zeer zelfstandig MEISJE of HUISHOUDSTER, intern, bij echtp. z.k. Pr. get. aanb.
   Herdersweg 8, Laren na 8 uur.
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March 28 1938: meeting of the board, with member C. Bos
April 23 1938: marriage of R.W.C. van Boetzelaer and C.M. Jordens
October 27 1938: Puister, P. J., zonder beroep, Jacobus Pennweg 14, van Coevorden;
March 7 1939: marriage of J. Bos Beethovenlaan 7 Hilversum and A.W. Groote Blijdensteinlaan 7 Hilversum
April 30 1939: gift to Gooisch Museum of “Gezigt van het uyttrekken van Amsterdamsche burgers naar Muyden”
   and “Het Slot Kroonenburg aan de Vecht” bij R.W.C. van Boetzelaer
August 12 1939: Ter overname groote Schotsche Haard (wapenblank), 1 seizoen gebruikt, pr. f60. Herdersweg 8,
   Laren
October 4 1939: […] aan den leider van het sub-comité voor den ophaaldienst: A. W. Groote, Beethovenlaan 7, tel.
   8041, na kantoortijd tel. 5553 [...]
November 16 1939: Herdersweg 8 Laren address of R.W.C. van Boetzelaer
December 19 1939: R.W.C. van Boetzelaer member of the Commission of Propaganda of the Gooisch Museum
December 23 1939: Gevr. in kl. gez., weg. huw. der tegenw. Dagmeisje van 9-7 uur. Aanm. Herdersweg 8, Laren
April 27 1940: Wordt gevraagd met Mei deg. Meisje alleen in klein huish. Den Haag, netjes kunn. werken en 
   v. z. g. m. get.vz. f35 p. m. Br. Mevr. SINÉMUS, Neuhuyskade 8.
July 9 1941: 'Men heeft nu waarschijnlijk wel de laatste verrassende ontdekking gedaan. In aanwezigheid van de
   heren Van Boetzelaer en Rust, van het Gooise Museum, dat reeds veel waardevols uit de collectie-Heek kon
   overnemen – wij noemen slechts de collectie Perk en meer dan duizend oude prentkaarten, [...]'
September 8 1942: Gevestigd te Laren Herdersweg 8 Drs. E. Inglis Arkell […]
March 22 1943: Mevr. J. GROOTE-BOS, Beethovenlaan7, Hilversum zoekt een Meisje alleen boven 25 j., P. G.,
   zelfst. kunn. koken en werken.
March 23 1943: M. J. Dorré, Arnhem, Beethovenlaan 7;
August 30 1943: speech in the Gooisch Museum by R.W.C. van Boetzelaer on Albertus Perk
February 2 1944: 'Voorts werd het door omstandigheden aftreden van baron van Boetzelaer als adjunct-conservator
   gememoreerd; deze blijft echter als penningmeester in functie.'
September 16 1944: R.W.C. van Boetzelaer stops his work as adjunct-conservator of the Gooisch Museum
September 11 1947: VERLOREN gouden schakelarmband fietsende van Middenweg, Heuvellaan, Jac. Pennweg,
   Dennenlaan, Beethovenlaan half een, 10 Sept. Terugbez. tegen beloning Beethovenlaan 7, Hilversum
October 1 1947: 'In de vacature [van het Gooi-reservaat] van het aftredend lid, de heer R. W. C. van Boetzelaer [...]'
April 20 1971: Death of Arnold Willem Groote Palestrinalaan 2 Hilversum
June 29 1979: Vinkebaan 6 Laren death of R.W.C. van Boetzelaer
January 2 1984: death of C.M. Jordens
May 9 1990: death of Johanna Groote Bos, Palestrinalaan 2 Hilversum

Vermoeden: de zilveren drinkbeker is de kantharos van Stevensweert
Leo Kluijtmans meldt het bestaan van een drinkbeker die zich in Loosdrecht zou 
bevinden. Het is niet geheel duidelijk hoe hij aan deze informatie is gekomen, maar 
het is dus waarschijnlijk dat de boekhouder, de Feijter, van de Maatschappij 
Helenaveen hem dit heeft kunnen vertellen. Mevrouw Groote-Bos was in die tijd 
grootaandeelhoudster maar was natuurlijk niet bij de bedrijfsvoering betrokken. Wel 
kwam ze naar de jaarvergaderingen, voerde correspondentie over bepaalde kwesties, en 
kwam jaarlijks naar Helenaveen. Via haar moet de Feijter informatie verkregen hebben 
die niet voor anderen was weggelegd. En Leo Kluijtmans zal wel veel met de Feijter 
over de helm e.d. gesproken hebben.
Naspeuringen door de auteur leverde geen bewijs dat de drinkbeker bij een bepaalde 
persoon was terechtgekomen die aan de omschrijving voldeed. Langzamerhand werd de 
relatie van Boetzelaer-Bos en Groote-Bos duidelijk. Ook de woonplaats Laren van van 
Boetzelaer geeft wel een aanwijzing naar genoemd Loosdrecht.

Als de baron van Boetzelaer ook na de scheiding de Romeinse voorwerpen in bezit heeft 
gehad, wordt het hem bij het begin van de Tweede Wereldoorlog wel moeilijk gemaakt: 
de bezetter wil een inventarisatie van (Germaanse) voorwerpen. De drinkbeker – hoe 
die er ook uit zag – was zeker een waardevol archeologisch voorwerp.

De inhoud van de vondst
Bij zorgvuldige bestudering van de informatie van het eerste “uur” (de eerste dagen) 
kunnen we maar tot één conclusie komen: het lijkt erop dat er een volledige 
uitrusting van een Romeins soldaat is gevonden. In het bijzonder van een 
cavaleriesoldaat, omdat er duidelijk ook delen van een paardentuig bij gevonden zijn. 
We vinden dus pijl en boog, met een pijlenkoker en blokje was, schild wellicht met 
versieringen [een houten schild was met gekleurd leer overtrokken en had in het 
midden een ronde knop, “umbo” geheten], zwaard of dolk, lans of speer. En verder veel 
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munten. Wat betreft de delen van een paardentuig: die bestond uit vele leren repen 
die via bronzen ringetjes met elkaar verbonden waren, versierd met ronde versierde 
plaatjes, en een paardenkleed (sjabrak).
Uit de brief blijkt ook duidelijk dat delen aan Bos overhandigd zijn, zodat we geen 
andere conclusie kunnen trekken dat Bos enkele dagen na de vondst al spullen in bezit 
had, zelf gevonden of anderszins verworven. 
De vader van Leo Kluijtmans had voor de oorlog ook nog stukjes pijl [of lans?] – dus 
netjes in mootjes gehakt – in bezit, met daarbij dezelfde opmerking dat de pijlen 
gegroefd waren, net zoals Bos meldt.
Stukjes leer zijn via overerving bij anderen terecht gekomen, maar een deel zal 
verloren gegaan zijn, zoals de mootjes pijl. 
Leo Kluijtmans zelf heeft de jaren na de langdurige Peelbrand van 1959 nog intensief 
onderzoek gedaan op de plaats van de vondst. Weer enkele jaren later is het gebied 
geheel overhoop gehaald. Hij vond nog een ringetje, het bit van het paard, vele 
stenen, waaronder een zogenaamde maalsteen, waarmee de Romeinen ter plaatse meel 
konden malen, en de stenen delen van een werpsteen, waarvan de steel verdwenen was.
Deze voorwerpen zijn nu in het bezit van zijn zoon Huub Kluijtmans.

Uitrusting van een Romeins soldaat
We mogen wel zeggen dat we het begrip uitrusting heel breed mogen nemen: niet alleen 
de wapenen, maar ook de “huishoudelijke apparatuur” is op één plaats gedeponeerd, 
waarschijnlijk ook waren de grote stukken leer ook een deel van een tent, kortom 
alles wat een Romeins soldaat nodig had voor onderweg en voor het gevecht.
Net zoals nu ook nog militairen verschillende soorten kleding ter beschikking hebben, 
kunnen we zeggen dat deze soldaat zijn paradekleren was kwijt geraakt, samen met de 
wapenen en wellicht ook die van een stalknecht.
We kennen de attributen van grafplaten en beelden, zodat we een vrij nauwkeurig beeld 
hebben van de uitrusting.
Museum het Valkhof in Nijmegen heeft dit uitgebeeld met beelden van twee soldaten en 
van een paard, met de benamingen op panelen.

De vondst van 1910 is verspreid geraakt, de in de eerste week gevonden en 
gedocumenteerde voorwerpen zijn hoofdzakelijk terecht gekomen in het museum in 
Leiden. Gelijktijdig verwierf A. Bos veel voorwerpen, ook later nog, wellicht heeft 
landmeter A.F. van Beurden enkele voorwerpen meegenomen, de turfstekers zelf hebben 
zaken mee naar huis genomen, o.a. de missende wangklep. Het leer werd voor waardeloos 
achtergelaten en heeft Bos in bewaring genomen, hoewel anderen ook stukken textiel en 
leer in bezit hadden. Beginjaren zestig heeft Leo Kluijtmans, samen met zijn 
kinderen, in stukken turf nog enkele voorwerpen gevonden, waaronder stenen.

De rol van Leo Kluijtmans
Niet alleen bezat de vader van Leo Kluijtmans stukken van pijlen, zijn zoon is vanaf 
zijn jeugd bezig geweest met de helm. Zozeer zelfs dat hij niet alleen zelf op zoek 
is gegaan, maar ook met betrokkenen heeft gesproken. Deze verhalen zijn later door 
hem op schrift gesteld en daaruit kunnen we nog meer details destilleren, waarop we 
nog terug komen. De zoon van Leo, Huub, is ook nog bezig om de raadsels om de helm te 
ontrafelen.

Verdere informatie gegeven door Leo Kluijtmans
Leo Kluijtmans heeft in zijn geschriften meerdere opmerkingen geplaatst die bij 
controle bleken te kloppen. Het betreft dan de melding over de geheime kast in de 
villa van de directeur en de dienstbode Jo van de Bovenkamp en de `verblijfplaats´ 
van de voorwerpen na de dood van directeur Bos. Tevens heeft hij dus vooral stenen 
voorwerpen gevonden die tot de uitrusting van de “Romeinse soldaat” behoord hebben.
Wat betreft de dienstbode J. van de Bovenkamp: dit Helenaveens meisje kwam op 16- of 
17-jarige leeftijd als dienstbode bij Bos werken. Een zus werkte er al. Ze zal er 
niet lang gewerkt hebben, want in ongeveer december 1930 werd Bos ziek, en in maart 
1931 overlijdt hij. Hij zou haar de inhoud van een geheime kast in de woning hebben 
laten zien, waarin zich de voorwerpen uit de Romeinse tijd bevonden, vooral veel 
leerwerk.
Elders meldt Leo Kluijtmans dat er nog een drinkbeker en een wijnvaatje van enkele 
liter inhoud in het veen gevonden zijn. Het wijnvaatje met zilveren kraan zou toen al 
[rond 1940-1960] verdwenen zijn, getuige zijn opmerking
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 
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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.
en de nalatenschap zou zich bevinden bij iemand die in het bestuur zat van de 
Maatschappij Helenaveen en in een jachtslot bij Loosdrecht woonde. We zijn hiervoor 
al ingelicht.
Verder meldt hij later
[...] die wijzen in de richting van een paard, namelijk een deel van een halster dat 
door Driek Slaats in mootjes is gestoken, verder een schabrak en - heel belangrijk - 
een schoen met de rijspoor er nog aan. Het ander rijspoor ontbreekt en is nooit terug 
gevonden.
[...] Driek was met de stikker bezig om de turven op maat te steken toen hij in de 
eerste bank in de tweede klim op een riem met een gesp stak. Het eerste wat hem 
opviel was dat dit een heel grote gesp was; daarom stak hij de gesp onmiddellijk in 
zijn broekzak. Er zat nog een stuk leren riem aan vast van ongeveer 20 cm. [...] In 
de volgende bank in de derde klim stootte hij op een ring met daaraan een smal 
toelopende reep leer van ongeveer 30 cm lengte. [...] Deze ring was ongeveer 3 cm in 
doorsnee en het hieraan bevestigde stuk leren riem liep van ongeveer 2 cm. breedte 
taps tot tot ongeveer 1 cm breedte. Vervolgens stootte hij ongeveer anderhalve meter 
verderop naar links in dezelfde twee bank weer op een smalle lange reep leer van ruim 
een meter lengte. […]
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Cassis, umbo, phalera, cantharus
Waarschijnlijk werden in de Romeinse tijd met de vier bovengenoemde Latijnse woorden 
de vier zilveren voorwerpen aangeduid die hier ter discussie staan.
Cassis staat dan voor een metalen helm, umbo voor een sierschijf op een rond schild, 
phalera voor een sierschijf op het tuig van een paard of als versiering bij de 
uitrusting van een soldaat en cantharus voor een drinkbeker, zoals soldaten die 
hadden.
Het betoog van de auteur is dat de voorwerpen mogelijkerwijze een geheel vormen.
Bovendien is er sprake geweest van een gouden zwaard en schild dat bij Liessel 
gevonden zou zijn - ver vóór 1840 - maar dat in 1840 al niet meer te traceren was. 
Het zou verward zijn met de phalera die de schrijver wel gezien heeft in Meijel. 

Kantharos
In het Museum de Valkhof in Nijmegen bevindt zich de zogenaamde kantharos van 
Stevensweert, waarvan deze auteur beweert dat deze nooit in de Maas gevonden kan zijn 
zoals rond 1950 de vermeende vinder heeft verteld. Daarmee staat de vindplaats weer 
open.
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Enige bijkomende argumenten die de ideeën van auteur bepalen

Veenlijken
Een dode zou men vaak begraven hebben in een urn, er zijn er dan ook talloze gevonden 
bij Deurne en verder weg aan de Maas. Bij de Peelhelm is geen urn noch restanten van 
beenderen gevonden. Ook geen restanten van een paard, tenzij het hoeven betreft die 
wellicht ooit (maar wanneer en waar?) gevonden zijn en zo verschrikkelijk zouden 
stinken als je ze in het vuur gooit.
In de provincie Drenthe en in Duitsland zijn wel veenlijken gevonden en andere 
voorwerpen, zoals urnen. Het enige bekende lijk dat in de Peel gevonden is wordt 
vermeld op 25 augustus 1937, bij ontginningen door de Heidemij. Samen met een 
verweerd mes. Maar nergens wordt vermeld waar het lijk is gevonden, en de ouderdom 
lijkt niet zo groot, dus niet uit de Romeinse tijd.

17 juni 1900  Een interessante vondst heeft men te Damersdorf in Duitschland gedaan. 
Daar vonden eenige dagen geleden werklieden bij 't graven in 't moeras een goed 
geconserveerd lijk, dat in een groven, wollen stof gehuld was, rood haar had en 
sandalen aan de voeten droeg. Dr. Splieth, uit Kiel, schatte den ouderdom van 't lijk 
op ongeveer 1500 jaren.
28 november 1900  Een "veenlijk” van vijftien eeuwen.
Den 29en Mei van dit jaar werd in het Damendorfer veenmoeras, Kreis Eckernförde, in 
Sleeswijk, een lijk gevonden dat van zeer ouden datum scheen te zijn en bijzonder 
goed geconserveerd bleek. Het lijk is onderzocht door de directrice van het 
Sleeswijk-Holsteinesche museum van vaderlandsche oudheden, professor mejuffrouw 
Mestorf en door dr. Grotrian; dit onderzoek heeft het volgende opgeleverd: 
In den loop des tijds hebben de veenplanten haar wortels door de huid van het lijk 
geboord, daarna door het ingewand van borst- en buikholte en eindelijk ook in het 
vastere spierweefsel. Voorts heeft het binnendringende water de kalkzouten aan de 
beenderen onttrokken zoodat deze zich nu in vochtigen toestand laten snijden als 
gummi. Daarentegen heeft het veenwater conserveerend gewerkt op het bindweefsel 
zoodat het lichaam onder den druk van het veen weliswaar is saamgeperst tot niet meer 
dan 1 a 4 c.M., dikte maar, evenals een silhouet, de oorspronkelijke omlijning geheel 
heeft behouden. Bij het lijk zijn kleedingstukken gevonden: een mantel van fijne, 
bewonderenswaardig geweven wol met geruit patroon en sierlijk geweven kant (de kleur 
van den mantel is, nu althans, donkerbruin), voorts een broek, waarvan de naden 
geheel zijn verteerd, twee voetbanden, twee leeren schoenen en een leeren gordel. Uit 
den aard van die kleeding maakt men op, dat het lijk moet dagteekenen van den tijd 
tusschen 200 en 400 n. C. Het haar is — thans — bruinrood en zeer goed geconserveerd. 
De lichaamslengte is 1.74 M. Dr. Grotrian meent dat deze persoon zeer goed gebouwd is 
geweest en krachtiger dan de tegenwoordige marine-artilleristen en marinestokers 
waarvoor de gezondste en sterkste mannen worden gekozen. 
Dit is het negende "veenlijk" dat in Sleeswijk-Holstein is gevonden. Jutland heeft er 
vier, Fünen één, Falster twee en Hannover vier geleverd.

Zie ook http://de.wikipedia.org/wiki/Mann_von_Damendorf en
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Damendorf_Man.jpg 
Er is zelfs een lijst met alle gevonden veenlijken: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Zweeloo_woman#Zweeloo_Woman 

Sagen uit vroegere tijden
Er wordt veel geschermd met sagen die in de Peel zouden zijn verteld. Zonder dat 
volledig in twijfel te willen trekken mag je wel zeggen dat de strook Helenaveen en 
Griendtsveen tot 1850 volstrekt onbewoond was, dus sagen kunnen daar niet doorverteld 
zijn. Opa's die het hun kleinkinderen vertelden? De meeste opa's woonden nog in 
Appeltern en omgeving en waren allang dood toen de kinderen dat gehoord zouden moeten 
hebben. Waarschijnlijk zijn veel van die sagen uit de duim gezogen, bijvoorbeeld uit 
de duim van van Beurden, die – volledig toevallig – betrokken was bij de eerste 
beschrijving van 19 juni 1910. 
Niemand heeft tot nu toe mij de oorspronkelijke bronnen getoond over de “zwarte 
waters” en klokken die tijdens Kerstnacht zouden luiden. En ik kan me niet 
voorstellen dat veel mensen de inhoud van die sagen letterlijk genomen zullen hebben.

Dat die ver halen er waren is te lezen in een artikel getiteld Peelland van 22 maart 
1915. Maar men wist ook dat de flikkerlichtjes kwamen van rottend hout, geluiden 
werden voortgebracht door dieren.
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Verloren gegane vondsten
De opmerking van districtscommissaris Wesselman herhaal ik hier nog eens 
gedeeltelijk, omdat hij het heeft over een zwaard en schild.
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. 
Eigenlijk kun je wel aannemen dat die twee voorwerpen wel bestaan hebben, de 
waarschijnlijkheid is tamelijk groot. Elders wordt de naam van de Mortel genoemd, die 
inderdaad in Liessel voorgekomen is.

7 mei 1893  Tentoonstelling te Eindhoven.
[…] 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. [...]

Tevens zijn er twee bijzondere mortieren en vijzels op het gebied (“uit den omtrek”, 
wellicht de Kempensche heide?) van Deurne gevonden. Via van der Noordaa en Guyot zijn 
deze twee paar voorwerpen terecht gekomen in het Rijksmuseum van Oudheden, maar dit 
museum moest die afstaan aan de toenmalige Rijksadviseur voor de Monumenten van 
Vaderlandsche Geschiedenis en Kunst in 1875. Vanaf dat moment zijn deze voorwerpen 
kwijt … Wel een afbeelding. Of een dergelijk voorwerp door Romeinse soldaten werd 
gebruikt, lijkt me aannemelijk. Wel werden ze in 1863 geclassificeerd als 
Middeleeuws. Zie afbeelding hieronder.

Het is uit het voorgaande wel duidelijk dat er overal, niet alleen in de Peel, 
archeologische voorwerpen werden gevonden die daarna om wat voor een reden dan ook 
uit het zicht zijn verdwenen. Maar als er in juni 1910 sporen geweest waren van een 
mens en een paard dan had men dat vast wel gemeld.

Dat de helm een paradehelm was is af te leiden uit een berichtje uit de krant, 
praktisch tegelijk met de vondst: het Franse leger wil nieuwe helmen aanschaffen die 
licht moest zijn. Nu woog de buitenhelm al het nodige, met een metalen binnenhelm en 
leren inleg was het gewicht zeker veel meer dan één kg, naar moderne inzichten zeer 
zwaar en onhandig.
Op 17 december 1911 lezen we dienaangaande: 
De Fransche infanterie krijgt een nieuwen helm. [...] Het geheel heeft een
aanzienlijk gewicht van 900 to 100 gram, zoodat de nieuwe helm waarschijnlijk wel
alleen voor parade-uniform dienstig zal wezen. 
En op 18 december 1911:
– Aan de militaire commissie der Kamer is een nieuw model helm voor de Fransche 
infanterie getoond. Hij is van blauw staal met bronzen kam, bronzen leeuwenkoppen en 
daaraan een stalen kinketting. De helm kan ook ten achterste voren gedragen worden. 
Het gewicht bedraagt... 900 tot 1000 gram. Maar vermoedelijk is het alleen maar een 
paradehelm.

De conferentie van 23 juni 1910
De geheime afspraken van 23 juni 1910 hebben de onderzoekingen zeer bemoeilijkt, wat 
natuurlijk ook de bedoeling was. Het kan niet anders verklaard worden dan door de 
gedachte dat het – uit het gezichtspunt van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden – 
de bedoeling was alle voorwerpen te verkopen aan het museum. De gemeente, in dit 
geval dus Deurne, maar ook wel Meijel, was verplicht archeologische vondsten aan te 
melden. Weliswaar doet de gemeente Deurne dat op de 23 juni op een verkeerde manier, 
want zij meldt het niet aan het museum maar aan de Minister van Binnenlandsche Zaken 
en aan de provincie Noord-Brabant. De inhoud van deze melding is zeker precies zo op 
dezelfde dag op de conferentie besproken: de voorwerpen die daarin genoemd worden, 
waren toen al bekend bij het museum. Meerdere vondsten tot dat moment, en te 
verwachten latere vondsten konden veel gemakkelijker aan (bijvoorbeeld) directeur Bos 
worden verkocht. Maar daarmee waren die voorwerpen uit het zicht geraakt. Als Bos 
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zijn aankopen niet gemeld heeft aan de gemeente Deurne, zijn ze als het ware 
onzichtbaar, niet-bestaand. Het lijkt erop dat dit ook gebeurd is, met medeweten of 
stilzwijgende goedkeuring van de burgemeesters van beide gemeenten. De inmenging van 
het Rijksmuseum was altijd al een doorn in het oog. Veel later werd dat nog eens in 
een krantenartikel duidelijk verwoord!
In dit licht gezien is de reactie van bijvoorbeeld de burgemeester van Deurne op het 
verzoek van het museum een beloning te mogen uitloven voor het vinden van de 
ontbrekende wangklep begrijpelijk. Overigens zal de burgemeester geweten hebben of 
tenminste vermoed kunnen hebben dat die wangklep zich bij Bos bevond.

Uiteindelijk worden de vondsten door het museum op 31 augustus in Deurne aangekocht, 
hoewel er nog grote onzekerheid heerste over de eigendomsrechten.
Op 24 november meldt onderdirecteur Holwerda aan de burgemeester van Deurne o.a. het 
volgende:
  Ondertusschen heb ik helm en leder onderhanden laten nemen. De eerste is 
  werkelijk een zeer mooi stuk, u zult met veel genoegen zien wat er van geworden
  is onder deskundige handen. We hopen ervan u ter zijner tijd een foto van te
  bieden. Het blijkt echter dat één wangstuk gestolen of verdwenen is. Dat schijnt
  in andere handen te zijn geraakt en daar daardoor het voorwerp niet geheel 
  compleet is zouden we gaarne willen zien of het nog terug te krijgen is. Zou het
  niet helpen als we eens in de buurt lieten bekend maken dat wie dit stuk nog
  mocht vinden op een belooning van 200 gulden rekenen kan als hij het naar ons
  opzendt. wanneer u denkt dat dit uitwerking zou hebben, zoudt u het dan misschien
  voor ons willen laten bekend maken, hetzij officieel of onderhands. U zoudt ons
  daar zeer mee verplichten. Echter ook al ontbreekt dit stuk toch is de helm
  zooals ik wel dacht toen ik hem zag een zeer mooie aanwinst voor ons museum. Ook
  de schoenen zijn aardig. Het blijken echter geen vier doch maar twee te zijn van
  verschillende lagen leer in elkaar. Het lederwerk is nog eigelijk nogal tegen
  gevallen. Er is niets meer van te maken dan een paar verknipte lappen, mogelijk
  van een schabrak voor het paard.
De burgemeester reageert per ommegaande op 25 november:
  ‘t Is zeer te bejammeren, een gedeelte van de helm (wangstuk) niet aanwezig is. 
  Ik twijfel ten zeerste, dit stuk gestolen is. Verschillende personen hebben nà
  Smolenaars nog naar voorwerpen gezocht en ook gevonden. Of al het gevondene
  bijeen is, weet ik niet. Indertijd was iemand ook in het bezit van een stuk
  (waarschijnlijk wangstuk)
  Ik zal eens informeeren of hij dit bij het door Smolenaars gevondene heeft
  gevoegd. Mocht dit niet zijn dan zal ik trachte het voor geringerder vereischt
  voor tamelijk hoogen prijs aan te schaffen.
Op 17 september 1911 blijkt de wangklep nog altijd niet gevonden te zijn, wel vindt 
Smolenaars wat leer met een ringetje en riempje:
  Ondergeteekende Gabriel Smolenaars brengt u bij dezen ter kennis dat ik nog eens
  ben geweest zoeken naar die wangklep doch zonder deze te vinden of schoon ik daar
  alles heb omgezet waar vroeger het veen is afgegraven wel vond ik nog op eenige
  Meters afstand eenige lapjes leer waaraan een ringetjes met een riempje is
  vastgemaakt wanneer u dat leer ook gaarne bij elkander heeft zoo ben ik bereid
  het u gratis toe te sturen
Overigens moeten we met de mogelijkheid rekening houden dat turfbriketten met 
bijvoorbeeld andere bronzen voorwerpen bij mensen ver weg in de haard zijn terecht 
gekomen en zo verloren zijn gegaan. Dat geldt zeker ook voor kapot gestoken houten 
delen, van een pijl of een lans, e.d.

Je kunt wel stellen dat de geheime afspraken zeer goed gewerkt hebben. Reagerend op 
een artikel schrijft A. Bos anderhalf jaar na de vondst een uitgebreide brief die 
precies weergeeft wat er nog meer is gevonden dan de helm. Hiermee “overtreedt” hij 
zelf de gemaakte afspraken, maar het museum reageert alleen maar met dank je wel...

Kaart van Meijel en omgeving uit 1777
Op http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html vinden we op 
kaart 226 een zeer gedetailleerde kaart van Meijel, dat deel uitmaakte van de 
Oostenrijkse of Zuidelijke Nederlanden. 
Maris ligt buiten het gebied van Meijel, in Helden dus, en buiten het gebied zien we 
een gebiedje waar turf in bergjes te drogen lag! We zien op onderstaand kaartje 
rechts nog de M van Maris, Maeres, maar op het origineel is de naam volledig te 
lezen.
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14 augustus 1831  Bij BREST VAN KEMPEN, Boekverkooper op de Prinsengracht tusschen de 
Ree- en Beerenstraten, te Amsterdam, is à f300 te bekomen een enkel Exemplaar van den 
beroemden en zeldzaam voorkomende ATLAS van geheel Belgie, door den Graaf van 
Ferraris (in 25 bladen) aan Keizer Joseph II. opgedragen. Volgens deze Kaarten, de 
eenige naauwkeurige die er bestaan en waarop het kleinste gehucht gevonden wordt, kan 
men de bewegingen onzer armee met alle mogelijke juistheid nagaan.
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Voor de volledigheid heb ik hieronder nog eens alle correspondentie met het museum 
opgenomen en tevens de inhoud van enkele andere relevante brieven.

Berichten en correspondentie over de vondst

12 februari 1910 Romeinsche nederzetting. 
Dr. J. H. Holwerda te Leiden schrijft in "Vragen en Mededeelingen" het volgende over 
de Romeinsche nederzetting bij Beesel. "Reeds vroeg waren hier bij Beesel enkele 
Romeinsche en Germaansche overblijfselen gevonden. Zelfs onderzochten we hier voor 
eenige jaren een klein grafveld uit die periode, waaruit enkele urnen in het 
Rijksmuseum van oudheden aanwezig zijn. Daar men hier echter dezen winter het terrein 
in kultuur ging brengen, moest er vanwege het Rijksmuseum van Oudheden een onderzoek 
worden ingesteld naar wat hier waarschijnlijk eenmaal gelegen had en of de bewerking 
van den grond die vroegere resten niet verstoren zou. Uit den aard der zaak is het 
seizoen daarvoor ongeschikt. Toen ik dan ook de overtuiging had, dat de bebouwing van 
den grond hier aan de overblijfselen geen kwaad zou doen, kon ik het werk staken. Een 
bepaald oordeel uit te spreken is misschien wat voorbarig. Toch meen ik hier in den 
grond zeker het profiel van een Romeinsche gracht te hebben gezien en zijn de 
scherven betrekkelijk weinig in aantal hier gevonden, alle aan een zelfde bepaald 
tijdstip in het latere deel van de 2e eeuw na Chr. toe te schrijven. Een en ander 
doet mij vermoeden, dat hier een slechts zeer tijdelijk Romeinsch kamp uit die 
periode in den grond ligt, waartoe zeer waarschijnlijk ook de vroeger reeds gevonden 
brandgraven in de buurt hebben behoord. Hoewel door vroegere afgraving van het 
terrein een groot deel geheel moet zijn vernietigd, zal een nader onderzoek de 
juistheid van mijn vermoeden nog wel met zekerheid kunnen bevestigen of 
logenstraffen."

15 juni 1910 [18 maart 2006 De vloek van de Romein]
[...] Hij heeft inmiddels twee krantenartikelen teruggevonden die bewijzen dat die 
helm helemaal niet werd gevonden door de Meijelse turfsteker, maar door een 
turfsteker uit Helden, officieel Peter Janssen geheten, maar beter bekend als Loeves 
Pier. Dit was in de krant gekomen vanwege z'n diamanten bruiloft, in het najaar van 
1965. Loeves Pier had de verslaggever verteld dat hij op die middag in 1910 Gebbel 
Smolenaars er nog net van had kunnen weerhouden de helm kapot te steken. Piet had 
zich in de turfput laten glijden en had het geval er met beide handen uitgegraven. 
Hij had de helm afgespoeld in een veenplas en 'm toen op zijn eigen kop gezet. Pier 
was zelfs nog naar de bakker in Helenaveen gegaan om daar een kartonnen doos te gaan 
vragen zodat Smolenaars de schat mee naar huis kon nemen. Want ze hadden die middag 
nog veel meer gevonden, 'zoals een paar laarzen, een paar schoenen of sandalen, een 
lederen paardendeken een zilveren spoor en 'n 40-tal koperen munten', aldus had 
Loeves Pier de verslaggever verteld. [...]
Zijn vader had nog gesproken met turfgravers die in 1910 ooggetuige waren geweest van 
het tumult rondom de vondst. Er moet toen tijdens het graven een heleboel verloren 
zijn geraakt. Z'n vader heeft nog ooit een stuk van de lans gehad, die door de 
turfstekers in stukken was gestoken. 
De stenen heeft-ie nadien aan de heemkundevereniging van Helden gegeven en liggen nou 
ergens op zolder.
[Op 23 oktober 1905 trouwt Peter Janssen uit Helden met Maria Wilhelmina Peters uit 
Tegelen.]

17 juni 1910  Brief van Dominee Broer de Jong aan de heer Holwerda
  Helenaveen 17 Juni 1910.
Zeer geachte Heer Holwerda!
  Een veenarbeider vond verleden Woensdag in het veen 3 munten, vervolgens een mooie 
helm, die helaas stukgestooten is, stukken leer, die samen een kleedingstuk moeten 
hebben gevormd, twee sandalen, die beide nog zeer gaaf zijn, een haak, zooals men die 
bij de Romeinen aantrof om kleedingstukken aan elkander te bevestigen en verder 38 
munten uit brons of zilver bestaande.
  Verschillende dezer munten geven zeer duidelijk het beeld aan van een regeerend 
vorst; het beeld is een forsche kop met gebogen neus, om het haar een krans. Het 
randschrift van verschillenden is “Constantinus”. Een enkele geeft verder duidelijk 
te zien “Victoriatus”; immers een zeer gewoon randschrift op Romeinsche munten?
  De vondst strekt zich over eenige meters veengrond uit; op ±1 Meter diepte werd een 
en ander aangetroffen.
 Veel veen is er op deze plaats niet. 1 Meter z. g. grauwveen, dan de voorwerpen, 
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Paul Theelen, 15-05-12
Blijkbaar kende de dominee de persoon Holwerda.

Paul Theelen, 08-05-12
met potlood bijgeschreven: Jong

Paul Theelen, 10-05-12
Dat dominee de Jong geïnteresseerd was in geschiedenis blijkt uit het berichtje van 11 juni 1920 dat hij over De geschiedenis van de gemeente Heemse schrijft.
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vervolgens ±30 c. M. zwart veen, en dan reeds de vaste zandgrond.

  Het terrein is merkwaardig: 

Ik hoop dat onderstaand schetsje U eenig denkbeeld ervan geeft.
  Ongeveer op de grens van zandgrond en veen, waar het veen begint en slechts 30 c.M 
veen zit, is de plaats van de vondst.
  Zijn de voorwerpen overblijfselen van personen, die in het veenmoeras zijn 
omgekomen?
  Laat ik U nog mogen zeggen, dat er nog eenige stukjes hout werden gevonden; zouden 
deze van een speer afkomstig kunnen zijn?
  Omtrent deze vondst zoudt U zeker velen met mij, een groot genoegen doen, 
inlichtingen te geven.
  Een en ander deelde ik U mede, in de hoop, dat U het de moeite waard zoudt vinden, 
er kennis van te krijgen.
  Oppervlakkig geoordeeld, schijnt het toch, dat de voorwerpen van zeer oude datum 
zijn, uit den tijd van Constantijn de Groote?
  De gevonden voorwerpen worden zorgvuldig bewaard; de vinder is arm en zou zeer 
gebaat zijn, wanneer hij ze voor de waarde van de hand zou kunnen doen.
  Gaarne ben ik bereid, zoo mogelijk, nadere aanwijzingen te doen.
Mocht het U de moeite waard voorkomen, een en ander persoonlijk te komen bezichtigen, 
zoo stel ik gaarne mijn huis voor U open.
  Met de meeste hoogachting
   Uw. Dw/ dnr.
   B.de Jong.  
    Herv. pred.
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Paul Theelen, 10-05-12
11 februari 1910  - Ned. Herv. Kerk. Beroepen te St. Michielsgestel c.a. ds. B. De Jong, te Helenaveen.

27 mei 1911 Naar Heemse ds. B. de Jong, te Helenaveen.

13 juni 1911  Aangenomen: naar Heemse B. de Jong, te Helenaveen.

Paul Theelen, 15-05-12
Dominee Broer de Jong kwam uit ... Leiden! Hij was voor zijn benoeming op 6 januari 1906 werkzaam in Makkum.

Paul Theelen, 15-05-12
hier dus bovenstaand!
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kaartje in het boekje Witte magie van Leo Kluijtmans

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

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

19 juni 1910  [Kluijtmans over Bos]
[uit een interview van 26 juni 1978 van Tij Kools met Leo Kluijtmans]
Maar zondagsmorgens, des zondags daarop, toen de mensen allemaal, in de week werken 
ze hard en dan gingen ze ‘s zondags nog een beetje naar de kerk, braaf, ook nog dat, 
maar in dien tijd ging Bos naar de Peel naar die plek en van tien tot elf was dat 
allemaal verlaten, die mensen die zaten mooi braaf te bidden, en hij aan het graven, 
en toen vond ie nog een zilveren beker ja en daar wist geen mens iets van. Hij heeft 
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nog meer gevonden, ook munten had ie gevonden. Op z’n eentje had ie zo zitten te 
modderen zondagmorgens, toen de hele Peel vrij was.

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

20 juni 1910  Z'n vader vertelde ook dat zondags na de vondst de Peel werd 
overstroomd met schatgravers die elke turf die ze tegenkwamen openbraken op zoek naar 
Romeinse munten. [...] Ze vonden er nog een paardenbit in en een koperen ringetje en 
toen ze uitgezocht waren [...]

20 juni 1910  van Beurden over Bos
Hij wist verder te melden dat directeur Bos van de Maatschappij Helenaveen lederen 
stukken en schoenen had meegenomen, waaronder de fragmenten die aan de helm hadden 
vastgezeten. Bij verwijdering van het leer had Gebbel de helm beschadigd, aldus Van 
Beurden; dat leer had de helm bij elkaar gehouden. Volgens de melding had de 
burgemeester van Deurne meteen een wachtpost naar de vindplaats gestuurd om te 
voorkomen dat schatgravers de plek zouden omwoelen. Van Beurden drukte Gebbel op het 
hart om de voorwerpen enkel aan een medewerker van het Rijksmuseum te laten zien.

20 juni 1910  telegram van Roermond naar Leiden
TELEGRAM No B2, 40 woorden.
Aangenomen te Roermond, den 20  1910, ten 8 u. 12 m.  middags
Ontvangen te LEIDEN den   /6  1910, ten 9 u. 12 m. v middags, door R
ooggetuige meldt vondst veen Meyel als zilververgulde bolronde helm met parel banden 
schouderbedekkingen mantelspeld zwaardkaf 41 munten konstantijn gevonden door 
Smolenaars veenarbeider Meiel vondst heden raadhuis Meijel gedeponeerd direct 
deskundig onderzoek hoog gewenscht
van Beurden
Secretaris “Limburg Roermond”

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

#0232  27   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

1265

1270

1275

1280

1285

1290

1295

1300

1305

1310

1315

1320

1325

1330

Paul Theelen, 08-05-12
Op briefpapier van het “POST-HOTEL” van A. Langenhoff-Reulen te Roermond.

Paul Theelen, 19-03-12
zwaardlelie?

Paul Theelen, 31-03-12
of 82?

Paul Theelen, 10-12-12
Het bezoek van van Beurden aan Smolenaars komt (ten onrechte) in een ander daglicht te staan als er in januari 1911 een rechtszaak gevoerd wordt door van Beurden tegen de krant De Roermondenaar.

Paul Theelen, 17-05-12
A.F. van Beurden
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  M. Wijmans
adres
Nijmegen

21 juni 1910  Merkwaardige vondst. 
Meijel. Zooals in ons nummer werd medegedeeld, vond de veenarbeider G. Smolenaers 
verschillende gouden voorwerpen waarbij 3 goudstukjes. Thans kunnen wij mededeelen, 
dat dezelfde arbeider Vrijdagnamiddag op dezelfde plaats, doch iets dieper in het 
veen nog 36 goudstukjes vond. Alle dragen jaartallen varieerende tusschen 500 en 600. 
Men vermoedt, dat de man voor heel wat waarde gevonden heeft. De voorwerpen trokken 
reeds tal van bezoekers. 
[uit: DE NIEUWE KOERIER. MAAS- EN ROERBODE. Zaterdag 18 Juni 1910, No. 67  Eerste 
Blad. (=pagina 5) [...] Dit blad verschijnt iederen DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG]

21 juni 1910  Uit ouden tijd. 
Bij het uitgraven van veen te Meijel (L.) heeft een arbeider op 2.1/2 meter diepte 
een gouden helm, gouden voetsporen, een gouden balletje en drie goudstukken ter 
grootte van een kwartje gevonden. Deze laatste met het jaartal 512. Het gevondene is 
nog in gaven toestand. 

De burgemeester van Meijel Jan Truijen wordt tamelijk snel na de conferentie ernstig 
ziek, zoals blijkt uit kranten-berichtjes van 7 juli en 17 augustus 1910:
23 juni 1910  Landbouworganisaties. 
In café National te Venlo hadden Woensdagmiddag de algemeene vergaderingen plaats van 
den Zuid-Ned. Zuivelbond en van het botercontrole-station Maastricht. Voorzitter ? 
beide vergadering de heer Jan Truijen, burgemeester te Meijel. [...]
7 juli 1910 Provinciale Staten. 
Dinsdagmorgen opende Z. Exc. Jhr. Mr. G. Ruijs de Beerenbrouck in naam der Koningin 
de Kamerzitting der Provinciale Staten van Limburg. 
Afwezig waren met kennisgeving de heeren Janssen, Helden, Korsten, Herten en Truijen, 
Meijel. [...]
17 augustus 1910 [...] Den heer Truijen, Meijel, wordt een huldetelegram gezonden met 
den wensch voor een spoedig algeheel herstel.[...] 

23 juni 1910  inventaris van de vondst door de gemeente Deurne 
[donderdag]
N° 1360 Deurne 23 Juni 1910

Dezer dagen zijn bij het graven van turf op een diepte van p. m. 1.30 
meter 

Gevonden in de veengronden dezer gemeente gevonden 
Schatten 1. 41 stuks kleine munten van de derde eeuw van Constantijn met een 
?dig Romeinsch hoofd en lauwerkrans 

2 Een verguld zilveren helm met oorplaten en naar men meent met 
Grieksch opschrift en versiering (erg beschadigd). 
3 een stuk van een pijlkoker 
4 Twee mantelspelden 
5 Een gouden spoor 
6 een paar stukken schoeisel en verder een party [?] stukken leder. 
waarschijnlijk door het opdelven en behandelen verkleurd 
Wij hebben gemeend UE?l hiervan te moeten kennisgeven 

Id? den Heer Heneskes [?] van Binnenlandschzaken.  Burgemeester en Wethouders 
Id? den Heer Commissaris der Koningin - van Deurne ca 

Noordbrabant.

23 juni 1910  Brief van het museum aan de gemeente Meijel

338.   0              23 Juni  10
  Weledelachtbare Heer
Mag ik U namens de Directie van het Rijksmuseum van Oudheden beleefd om eenige 
inlichtingen vragen naar aanleiding van een schrijven dat ons bereikte.
Is het juist dat er onder Uwe gemeente eene belangrijke oudheidkundige vondst is 
gedaan=
Wij mochten daaromtrent geen bericht van U ontvangen, maar aangezien onze 
berichtgever ons zeer betrouwbaar voorkomt, meenen wij te mogen veronderstellen dat 
door U in dit geval geen gevolg is gegeven aan de Ministrieele aanschrijving aan ´s 
Konings Commissarissen van 2 Mei 1887 No 878 K.W.
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Paul Theelen, 25-10-10
[of 1.50]

Paul Theelen, 20-03-12
Dat was dus de dag ervoor, precies één week na de vondst van de Peelhelm.

Paul Theelen, 24-10-10
het blijken enkele dagen later vooral bronzen voorwerpen te zijn. Opgepoetst lijkt brons erg op goud.

Paul Theelen, 24-10-10
Gabriel Smolenaars

Paul Theelen, 26-10-10
21 juni 1910 was een dinsdag.
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Wij hopen echter toch op Uw welwillendheid te mogen rekenen. Onze berichtgever meende 
dat de voorwerpen bij U zijn gedeponeerd omdat het eigendomsrecht er op niet vast 
staat. Is dit ook juist? Zoudt U er dan, in dat geval, ook te willen medewerken dat 
bedoelde voorwerpen niet aan anderen worden verkocht, maar tegen betaling in 
Rijkseigendom, in casu in het bezit van het Museum van oudheden overgaan?
  den Heer Burgemeester
  der Gemeente Meijel.
  Meijel.
Zou het niet mogelijk zijn dat de voorwerpen ter taxatie naar het Museum worden 
opgezonden. Het dunkt ons dat ook voor beid[e] partijen die rechten hierop doen 
gelden, dit niet anders dan aangenaam kan zijn.
Is dit echter niet mogelijk, zou dan de ond[er]directeur Dr J.H. Holwerda, die vóór 
dien tijd door allerlei werkzaamheden verhinderd is, in Augustus nog in (de) 
gelegenheid kunnen worden gesteld bij U de voorwerpen te onderzoeken?
Door ons hierin behulpzaam te zijn zoudt U ons zeer verplichten
In afwachting, namens de Directie
  Hoogachtend
  P.L.vanGenderen
   administrateur

23 juni 1910  Brief van het museum aan de gemeente Deurne

339.   0              23 Juni 10.
  WelEdelachtbare Heer.
  Namens de Directie van het Rijksmuseum van oudheden veroorloof ik mij met het 
volgende verzoek tot U te komen.
U zult U misschien wel herinneren dat U den Onderdirecteur van ons Museum, Dr J.H. 
Holwerda die U voor een paar jaar bezocht, Uw medewerking in dergelijke zaken hebt 
toegezegd.
Men meldt ons dat te Meijel in grond aan Uwe gemeente toebehoorende, Romeinsche 
voorwerpen van waarde gevonden zijn. Het zou ons zeer aangenaam zijn als U er toe 
wilde medewerken dat die voorwerpen, natuurlijk tegen betaling van de waarde, in het 
bezit van het Rijksmuseum van Oudheden konden overgaan.
Door hiertoe te willen medewerken en ons nader omtrent deze zaken te willen 
inlichten, zoude U ons zeer verplichten.
Daar de wetenschappelijke ambtenaren die deze zaak moeten beoordeelen, wegens 
opgravingen op reis zijn, zou een van hen, waarschijnlijk Dr J.H. Holwerda eerst in 
Augustus ter plaatse kunnen komen.
  den Heer Burgemeester
  der Gemeente Deurne
  te Deurne
Misschien zouden de voorwerpen echter wel ter beoordeeling en taxatie kunnen worden 
opgezonden Wij houden ons ten zeerste aanbevolen in deze Uwe medewerking te mogen 
hebben en toe?
  Hoogachtend
   P.L.vanGenderen
    Administrateur.

23 juni 1910  Brief van het museum aan M. Wijmans te Nijmegen
340.                  23 Juni 1910.

  0 
  WelEd. Heer,
  Hiermede zeggen wij U dank voor het bericht betreffende de gevonden oudheden in 
Limburg. De vondst is gedaan te Meijel bij Helenaveen.
Wij hebben ons reeds in verbinding gesteld met de vinders.
Inmiddels teekenen
  Hoogachtend
  P.L.vanGenderen
   admin.
DenHeer M. Wijmans
Nijmegen

23 juni 1910  Brief van het museum aan dominee B. de Jong
341.                  23 Juni 1910.

 411 
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  WelEerwaardeHeer,
Namens de Directie zeg ik U dank voor Uw geëerde van 21 dezer.
Wij hebben ons in verbinding gesteld met de Burgemeesters van Meyel en Deurne 
aangezien er op het oogenblik geen der wetenschappelijke ambtenaren aanwezig is om 
naar Limburg te gaan; de opgravingen te Voorburg zijn in vollen gang.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
Den WelEerw Heer
Ds B. de Jong              P.L.vanGenderen
te Hl                    admin

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

  0 
 427
  Weledelgeb. Heer,
  Namens de Directie zeg ik U wel dank voor de groote moeite welke U nam om 
teekeningen te maken van de te Meijel gevonden voorwerpen en om de reis daarheen te 
maken. Wij stellen dit zeer op prijs en houden ons aanbevolen voor uwe verdere 
medewerking in dergelijke gevallen.
Wij hebben ons in verbinding gesteld met den Burgemeester van Meijel en wachten nu 
af.
Uw uitvoerig schrijven gaf ons ook veel licht. De teekeningen
Den Heer A F van Beurden
  Roermond.
zullen wij U terugzenden, later. Gelijk hiermede doen wij U een postwissel van f2.80½ 
toekomen ter vergoeding van de gemaakte kosten.
Inmiddels teeken ik
  Hoogachtend
  P.L.vanGenderen
  admin.

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

TOTAAL f 20.65

24 juni 1910  Brief van de burgemeester van Meijel aan het museum -1-
  Meyel 24 Juni 1910
In beleefd antwoord op Uw schrijven hiernevens vermeld heb ik de eer te berichten, 
dat daarbij de bedoelde oudheidkundige vondst is gedaan in de aangrenzende gemeente  
Deurne door een veenarbeider wonende in deze gemeente.
De gevonden voorwerpen bestaan in hoofdzaak uit 41 munten waarop om den beeldenaar 
“Constantinus” een verguld zilveren helm plaat, spoor, enz
Omtrent de gevonden stukken dreigt een rechtsgeding te ontstaan over de vraag wie als 
grondeigenaar recht heeft op de helft van het gevondene, daarom durft de vinder 
Gabriel Smolenaars de stukken niet uit handen geven.
Bijaldien de voorwerpen en tegoeden e.k. nog in bewaar zijn bij den vinder dan 
veronderstel ik dat dezelve alsdan wel door den Heer Onderdirecteur kunnen onderzocht 
worden.
Ten einde eene vergeefsche reis te voorkomen, geef ik in overweging mij vooraf te 
raadplegen. Ik zal dan onmiddelijk bericht zenden waar de stukken kunnen gezien 
worden
Aan de directeur van De Burgemeester
het Rijksmuseum (get) Jan Truyen.
van Oudheden te Leiden Meyel 24 juni 1910

24 juni 1910  Brief van de burgemeester van Meijel aan het museum -2-
No 3079  Meijel 24 Juni 1910.
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Bericht op schrijven
van 23 Juni ll N. 338
  In beleefd antwoord op het schrijven hierneven vermeld heb ik de eer te berichten 
dat de daarbij bedoelde oudheidkundige vondst is gedaan in de aangrenzende gemeente 
Deurne door een arbeider wonende in deze gemeente
  De gevonden voorwerpen bestaan in hoofdzaak uit 41 munten waarop voor den 
beeldenaar “Constantinus”, een verguld zilveren helm, een dito plaat en spoor enz.
  Er dreigt een rechtsgeding te ontstaan over de vraag wie als grondeigenaar recht 
heeft op de helft van het gevondene, daarom durft de vinder Gabriel Smolenaars de 
stukken niet uit handen geven.
  Mochten de voorwerpen in Augustus e.k nog in bewaar zijn bij den vinder, dan 
twijfel ik niet of dezelfde zullen alsdan wel door den Heer Onderdirecteur bezichtigd 
worden/               De Burgemeester der gemeente
                         Meijel
/ Teneinde eene vergeefsche reis te          Jan Truijen
voorkomen, geef ik in overweging mij
vooraf te raadplegen. Ik zal dan onmiddelijk
bericht Aan zenden waar de stukken kunnen gezien worden
  de Directie van het             JTr
Rijksmuseum van oudheden
   te
   Leiden         schrijven aan Smolenaars en Deurne?  

25 juni 1910  een helm met kruis versierd, doch jammer in stukken; een soort bel, een 
paar voetsporen, het gevest eens degens, verreweg vergaan; een speld, stormband en 
lederbedekking, alles met fijne bolletjes, ter groote van fietskogeltjes afgezet. 
Verder nog een paar overschoenen van ongelijke grootte, terwijl bij dit alles nog 
kwamen 41 geldstukken met het jaartal 512.
Later werden nog twee zulke stukken door andere personen gevonden.

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

onbekend 1910  Brief van het museum aan Gabriel Smolenaars

Oudheden  0  Mijnheer,
  Van verschillende kanten vernamen wij dat U voorwerpen heeft opgegra[ven]
Wij vernamen ook dat het eigendomsrecht van deze voorwerpen betwist wordt.
Nu wilde wij U vragen om deze voorwerpen aan ons Museum op te zenden. Wij zullen U 
dan een bewijs van ontvangst zenden en daarna de waarde bepalen.
Op verlangen zullen wij de waarde alleen aan U mededeelen; dit laatste is voor U van 
groot belang.
In ons Museum zijn de voorwerpen goed opgeborgen, daarvan kunnen wij U de verzekering 
geven.
Waarschijnlijk wil de regeering ze wel van U overnemen voor een overeen te komen 
prijs.
Heer Gabriel Smolenaars.
  Meijel.
                                      430
Indien U ze niet aan ons verkoopt, kunt U ze ten alle tijden terug krijgen. De 
verzending kan geschieden per postpakket. aangetekend.
Gaarne vernemen wij wat U hiervan denkt.
  De Hoogleeraar. Directeur
  v/h Rijksmuseum van oudheden
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   A.E.J. Holwerda.

28 juni 1910  Kasboek van de Maatschappij Helenaveen
1910 Per transport f 6193.27
Jun 23 “  Onkosten ? reisk. direct ?otre   30.-  1

24 “   idem  telefon huis   86   14.30  v

1910 Per transport f 8107.99
Juni 28 “  A. Bos dir? sal op rek   223.50

“  Onkosten receptie direct.    100.-
30 “  Veengronden kadaster opmet  91   20.65

28 juni 1910  Brief van het museum aan van Beurden
355                 28 Juni 1910.

 419 
Teekening Meijel.
  WelEdelgeborenHeer,
Hierbij doe ik U namens de Directie de teekeningen van de vondst te Meijel, in dank 
weder toekomen.
Volgens den Burgemeester van Meijel is de vondst gedaan te Deurne. Wij zijn nog niet 
veel verder gekomen, doch meenen aan verschillende berichten te merken dat een en 
ander voorloopig goed is opgeborgen. Wij hopen spoedig in de gelegenheid te zijn er 
werk van te maken.     Hoogachtend
Den Heer A.F.v.Beurden.
Roermond              P.L.vanGenderen
                    admin.

29 juni 1910  Brief van het museum aan de Regeering

359.     391             29 Juni 10
     434
28 Juni 1910
No 1794; K en W.
vondst onder Deurne  
Bericht van
den Burgemeester    
  Reeds lang vóór de Heer Burgemeester van Deurne der Regeering van de vondst in 
zijne gemeente kennis gaf, hadden wij er bericht van door onze agenten. Wij bezitten 
van die voorwerpen afbeelding, gevaar dat zij over de grenzen gaan is uitgesloten en 
ter gelegener tijd hopen wij in overleg met den Directeur van het Koninklijk 
Pennin[gen]kabinet de zaak tot een goed einde te brengen.
Indien ik daartoe de hulp der Regeering noodig mocht hebben, zal ik mij tot Haar 
wenden, anders zal ik deze zaak zóó behandelen, als in overeenstemming met de 
zienswijze der Regeering dergelijke zaken altijd door mij behandeld worden. Ik 
vertrouw dat de Regeering het hiermede eens is.
  Het verdient zeker waardeering dat genoemde Burgemeester zich tot de Regeering 
gewend heeft. Blijkbaar was hij onkundig van de Ministrieele Aanschrijving van 2 Mei 
1887 No 878; afd. KW, anders zou hij die mededeeling tot mij ge? hebben. Naar 
aanleiding van de berichten onzer agenten hadden zij ook den Burgemeester enkele 
dagen geleden om inlichtingen verzocht
Zijne Excellentie            De Hoogleeraar-Directeur
den Minister van            van het Rijksmuseum
Binnenlandsche             van Oudheden
  zaken                A.E.J. Holwerda.

In het weekblad BUITEN verscheen een artikel over de vondst van de hand van A.F. van 
Beurden. Deze had juist enige tijd daarvoor een artikel in hetzelfde blad doen 
verschijnen over sagen in de Peel. Wees erop verdacht dat hij zelf de sagen kan 
hebben verzonnen of herschreven!
Omdat het drukken van het tijdschrift veel voorbereiding vergt, mogen we aannnemen 
dat de tekst al een week ervoor door van Beurden is aangeleverd.
2 juli 1910 [...]
't Was een stuk van den helm, die inwendig met leer bekleed was, waarin zelfs een 
kussentje lag, om het hoofd tegen den druk te beschermen. Langzamerhand kwamen te 
voorschijn de lederen koker, een grove schoen, waaraan de bronzen vergulde spoor zat, 
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een bronzen mantelhaak, een sluitstuk van een pijlkoker en dan de zilveren zwaar 
vergulde helm met gedreven lijstwerk en versierselen bedekt, welks saamgehouden 
werden; dit alles was met zilveren stiften, die naar buiten in knopjes eindigden, op 
de lederen kap bevestigd. Het metaal is zuiver roestvrij, het verguldsel is iets 
donkerder van kleur, maar goed bewaard. Doordat men, jammer genoeg, het metaal van 
het leder gescheiden heeft, is de helm in de oorspronkelijke samenstellende stukken 
gevallen. Nog werden twee platen van den helm, een zwaardlelie, die als sieraad met 
de kap door stiften verbonden was, gevonden. Eene zijplaat draagt een opschrift, dat 
een der lezers wellicht ontcijferen kan. Nog werd een plaat gevonden door een ander 
arbeider. Door de goede zorgen van den Burgemeester van Deurne werd eene wacht bij de 
vindplaats gezet, waardoor ontgraving door onbevoegden voorkomen wordt. Bij dat alles 
werden 41 bronzen en zilveren muntstukken gevonden met den kop en het omschrift 
Constantinus, keerzijde b.v. gekroonde naakte god met staf, bliksemschichten en 
vogel, daarnaast eene B. [...]

6 juli 1910  Merkwaardige vondst. 
DEURNE. Omtrent de alhier gedane vondst kan worden medegedeeld, dat de firma, aan 
welke het bovenveen behoort, eenige mannen aan het werk heeft gezet, om ook het 
naburige veen te onderzoeken. 
Ondertusschen is er een strijd ontstaan over den eigendom van de gevonden voorwerpen.
Zooals reeds werd gemeld, werd een en ander aangetroffen op de grens van het 
bovenveen en het z.g. zwarte veen. 
Waar nu de gronden behooren aan de gemeente Deurne, het bovenveen evenwel verkocht 
werd aan de firma, bij welke de vinder in dienst was, laten zoowel de gemeente Deurne 
als genoemde firma rechten gelden. 
De voorwerpen werden voor het grootste gedeelte, door den vinder bij den Burgemeester 
van Meijel in bewaring gegeven. 
Van het museum van oudheden kwam bericht in, dat in verband met de opgravingen te 
Voorburg, geen persoonlijk onderzoek van het museum uitgaande ter plaatse kan 
geschieden. 
Namens het museum is evenwel een schrijven gericht aan de burgemeesters van Deurne en 
van Meijel. 

7 juli 1910  Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
GEMEENTE DEURNE c. a.         DEURNE, 7 Juli 1910
  WelEdele Heer!
  Naar aanleiding van Uw schrijven van gisteren, deel ik U mede, dat de Romeinsche 
voorwerpen, gevonden door een zekeren Smolenaars te Meijel, in het veen toebehoorend 
aan de Gemeente en waarvan de bovenlaag (het grauwe.) verpacht aan de Firma Terwindt 
en Arntz en geexploiteerd door de Firma Steegh en Esser, nog steeds zich bevinden te 
huize van Smolenaars.
Ik zal nu trachten om a.s. Zaterdag die voorwerpen, welke zich in een glazen kast 
bevinden, hier te krijgen, opdat U Onder-Directeur de reis naar Meyel (afstand 3 uur) 
niet behoeft te maken, tenzij ZE. dit met het oog op sommige voorwerpen (meeste 
lederwerk van schoeisel als anderzins) welke zich bij den Heer A. Bos, Directeur der 
Mij Helenaveen bevinden, die reis toch zou willen doen.
Zoolang ? kwestie van mede eigendom tusschen Steegh en de Gemeente blijft bestaan, 
geeft de vinder de voorwerpen niet af.
Het schijnt reeds antiquairs geld hebben geboden. Men noemt reeds een som van f1000.- 
voor de helm alleen.
De vinder kan of zal nog niet verkoopen. Naar ik verneem heeft de Heer van Beurden, 
Landmeter van het Kadaster te Roermond, U de inlichtingen, die U mij gevraagd heeft 
bij schrijven van 23 Juni jl no 339. verstrekt.
  Hoogachtend
  Uwdwdr
  K.Laan
   Burg

9 juli 1910  Bezoek van Holwerda jr. aan Deurne
16 juli 1910 DEURNE. Zaterdag l.l. was alhier op 't Raadhuis de secretaris van 't 
museum van oudheden uit Leiden, teneinde de gedane vondst, door G. Smolenaars uit 
Meijel, in de Veenderijen onzer gemeente, te onderzoeken. Genoemde heer verklaarde ze 
nog al van groote waarde en de diverse voorwerpen zullen dan ook naar genoemd museum 
worden opgezonden, wijl daar voor de hoogst mogelijke opbrengst zal gezorgd worden. 
Op Zondag 24 Juli a.s., zullen zij nog den ganschen dag, tegen een kleine vergoeding 
voor den vinder, op 't Raadhuis alhier te bezichtigen zijn. 
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20 juli 1910  Briefje van Ueberbach uit Helden aan het museum
Helden ? Juli 1910
Zeer ge. Heer
Hier in de buurt 2 uur van Helden is een zeer mooie vondst gedaan 43 munten van het 
jaar 512-521 van een Romeinsch en ? harnast van zilver verguld of goud de goederen 
zijn gevonden in de peel met turfgraven 2½ meter diep het schijnt dat dus wel zoo een 
ridder is geweest
Ik weet niet of het nog van de arbeider te koop is ik zouder ? aan ?der voor zoo 
spoedig mogelijk komen te zien door ben ik bereid voor eens met U er na toe te gaan.
  Hoogachtend.
  JanUeberbach
  Hierbij nog een bericht uit de courant.

24 juli 1910  Tentoonstelling in het raadhuis van Deurne
[...] Op Zondag 24 Juli a.s., zullen zij nog den ganschen dag, tegen een kleine 
vergoeding voor den vinder, op 't Raadhuis alhier te bezichtigen zijn. 

27 augustus 1910  Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
GEMEENTE DEURNE c. a.         DEURNE, 27 Augs 1910
Hooggeachte Heer!
  Naar aanleiding van Uw schrijven deel ik U mede, dat het altijd in het plan ligt 
van Smolenaars om de helm in Sept naar het Rijksmuseum over te brengen. Ook de 
Gemeente zou liefst zien het museum in het bezit van de vondst geraakt.
Ik zou echter vóór dien tijd gaarne weten, hoeveel het museum zou kunnen besteden. 
Dat hij de prijs wetend, misbruik zou maken, om alles aan een Franck of Gildemeester 
te verkoopen, betwijfel ik. indien althans het Rijk de vondst op prijs stelt.
Daar ik niet gaarne alleen naar L. wil gaan zal ik hem waarschijnlijk vergezellen.
Hoogachtend Uwdr   KLaan  Burg

28 augustus 1910  Brief van Smolenaars aan het museum
  Meijel 28 Augustus 1910
  EedelAchtbare Heer 
Volgens onze afspraak in Deurne als zou ik deze voorwerpen die door mij gevonden zijn 
in de Deurner peel in de Maand September naar het Rijksmuseum te Leiden brengen 
hetgeen ik gaarne doe
Dezer dagen stuurde mij de Firma Steech de Deurwaarder met eene dagvaarding om binnen 
de 14 dagen met hem de voorwerpen te gaan verkoopen of door een Heer Kantonrechter de 
waarde laten schatten om zoo uit onverdeeldheid te geraken
Toen ben ik naar den Heer Jan Truijen Burgemeester te Meijel om inlichtingen geweest 
die mij naar Roermond naar een Rechtsgeleerde stuurde om deze met de zaak te 
raadplegen Deze geleerde heeft mij aangeraden U Mijnheer eens te vragen naar de 
waarde voor mijn gedeelte indien de Regeering dat van mij over wil nemen hetgeen voor 
mij was van groot belang daar ik van de voorwerpen maar naar het Museum moest brengen 
als wij met den prijs overeen kwamen
Dan kan de Firma Steech zich nog eerst met Deurne meten eer dat hij die voorwerpen 
zoo maar opeischt zegt deze Rechtsgeleerde
Wanneer u Mijnheer nu zoo goed wil zijn mij de waarde voor mijn gedeelte mij laten 
weten kan ik met de heeren raad houden wat te doen Ik voeg hierbij een Postzegel voor 
antwoord
  U Groetend Mijnheer
Gabriël Smolenaars
  Meijel
   Limburg

30 augustus 1910  Telegram van het museum aan Smolenaars
[inhoud onbekend, bezoek volgende dag]
31 augustus 1910 Smolenaars over de komst van Holwerda
maar dat ging toen ook zoo haastig den 30 Augustus 1910 kreeg ik een telegram van U 
als dat U mijn brief spoedig zou beantwoorden waarin ik gevraagd had dat U mij de 
waarde zou bepalen en den 31 Augustus dus een dag later kreeg ik een dringend 
telegram als dat U denzelfden dag om 4 uur ‘s namiddags met mij de zaak komt 
afhandelen

13 september 1910  Brief van het museum aan de gemeente Deurne
[verder praktisch onleesbaar]

#0232  34   Paul Theelen, Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven 040-2814621 l.theelen@onsneteindhoven.nl

1720

1725

1730

1735

1740

1745

1750

1755

1760

1765

1770

1775

1780

1785

Paul Theelen, 09-05-12
Deze brief is in de elektronische opslag gedateerd als 28 oktober!

mailto:l.theelen@onsneteindhoven.nl


Naspeuringen naar de Peelhelm: Verantwoording van werkzaamheden tot juli 2013

 0 
 43
455  Hooggeachten Heer
  ? teekening
[De inhoud zou o.a. zijn:
dat de f1200 voor Gebbel “wel wat veel was, daar ik nog niet eens de gelegenheid had 
het voorwerp kalm te bestudeeren en ook dacht ik dat die arme drommel er maar het 
meeste voordeel van hebben moest”.]

september/oktober 1910  Telegram van de gemeente Deurne aan het museum
[De burgemeester stuurde daarop een telegram waarin hij aangaf de zaak positief te 
willen benaderen. Hij moest evenwel eerst de kwestie doorspreken met het lokale 
bestuur [...]]

27 september 1910  Brief van het museum aan de gemeente Deurne
478

 16 
 80
  Zeer geachte Heer
[praktisch onleesbaar] Verleden week deelde onze administrateur de heer van Genderen 
mij mede dat ? dat in eenige Gemeente wat ik mij niet van onze eerste afspraak had 
gehouden.
Ik had gehoopt dat u ge gezet zijn onkosten dan ik u ver?ing de kunnen vertellen.
Deze was dat Smolenaars ons schreef doen toezenden Ze hebben gekregen van de firma 
Steegh ? ?d van zijn ?d om aan ? zorgen zelfs  mogelijk in zijn voordeel en in de ? 
Ze kennen daar ? spoedig ge ons ?d gegeven langs zijn die willen gaan krijgen 
deed bewijst me dat admin?ing die de hadden ?ijsten D? 
Steegh zelf 

6 oktober 1910  Telegram van gemeente Deurne aan het museum
Ontvangen te LEIDEN den 6/10 1910, ten 6 u. 8 m. des n middags door: my
DEURNE 9-10-6 / 10-5.46:=
= WAARSCHYNLYK LAATST VOLGENDE WEEK = BURGEMEESTER

7 oktober 1910  Brief van het museum aan de gemeente Deurne
08                    7 Oct 10

      43 
     115 
Zeer geachte Heer
  Vriendelijk dank voor uw telegram. ?el had ik gehoopt dat het iets eerder zou 
kunnen volhouden want met het oog op de dreigementen van uw tegenpartij ziet onze ad?
d ons zoo spoedig mogelijk algeheel eigenaar van de voorwerpen te zien te worden. Is 
het dus mogelijk dat de zaak nog eenigzins bespoedigd wordt dan zoudt u ons veel 
genoegen doen. In alle gevallen hoop ik dat u ons zoo spoedig mogelijk de beslissing 
zult willen mededeelen.
  Hoogachtend
    ???
   JHHolwerda
   onderdirekteur ???
den WelEdachtb Heer
  Burgemeester
  van Deurne (N. B)

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

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

25 oktober 1910 Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne
542
25 Oct                 25 Oct  10
  Zeer geachte Heer
  Namens de directie kan ik U op uw brief het volgende mededeelen. Als wij eigenaars 
van de bewuste voorwerpen zijn geworden moeten we tevens zeker zijn dat derden geen 
rechten meer er op doen gelden. Volgens onzen rechtskundige zou een proces over de 
zaak zeer ingewikkeld en langdurig kunnen zijn, zoodat er ook voor den winnaar ervan 
belangrijke sommen mee gemoeid kunnen zijn, waarschijnlijk meer dan de zaak waard is. 
Evenmin als de gemeente Deurne dit zal willen riskeeren mogen wij het Rijk in zulke 
zaken wikkelen. We moeten dus schikken ook met de firma S. Doordat deze firma met ons 
over de zaak is begonnen zijn we al door middel van onze advocaten over een schikking 
aan het onderhandelen en we hebben hoop dat het wel zou lukken, maar we moeten dan 
ook weten waar we met Deurne aan toe zijn. Met andere woorden er is haast bij de 
zaak. We hebben haar door het wachten op uw antwoord al zeer lang getraineerd.
Nu willen wij van onzen kant om de zaak te bespoedigen het offer brengen om ons bod 
op f1000 te verhoogen en bieden er dus hierbij die som, maar aan den anderen kant 
meenen wij nu ook op spoed te moeten aandringen. Langer dan een week kunnen wij de 
onderhandelingen met de [fir]ma S. niet sleepende houden. Wil dus de gemeente de ?
isies aans ons overdragen dan zullen wij toch binnen een week een definitief antwoord 
moeten hebben. Zoolang dus nog zullen wij ons bod van f1000 benevens eventueele 
proceskosten [en] schikkingskosten handhaven.
  Hoogachtend
   ?
   D JHHolwerda
   onderdirekteur de ?
den Heer Burgemeester
  der gemeente Deurne
   N.B.

8 november 1910  Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne

 1??            P.L.vanGenderen admin
 175 
Burgemeester van Deurne
Copie N568  te Deurne
                   8Nov1910
  Zeer geachte Heer
  Beleefd zeg ik u dank voor uw uitvoerig telegram Wij zullen nu de andere 
onderhandelingen, waarover ik u reeds schreef, maar zóó be?stigen alsof de zaak met 
Deurne al geheel in orde was. Want zooals ik u schreef moeten wij die zaak thans 
beslissen. We wachten dan ook met gerustheid de beslissing van de gemeenteraad af. 
Alleen verzoek ik u nog beleefd ons die zoo spoedig mogelijk te laten vernemen.
  Bij voorbaat onzen dank.
  Hoogachtend
   onderdir
   JHHolwerda

23 november 1910  Telegram van gemeente Deurne aan het museum
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Ontvangen te LEIDEN den 23/11 1910, ten 11 u. 45 m. des middags door: ?A
            Ledna
DEURNE 9 10 23 / 11 11,-30 M =
RAAD 1000 PROCESKOSTEN SCHADEVERGOEDING GOEDGEKEURD = BURGEMEESTER .+

24 november 1910  Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne

    14? 
    220 
599                 24 Nov 10
  Hooggeachte Heer
  Vriendelijk dank voor uw telegram van gisteren. We hopen dat nu ook opvatting het 
gemeenteraadsbesluit zal worden goed gekeurd opdat we dan van het geheele ?t van het 
stuk komen. Met de firma S. zijn we tot een schikking gekomen. Onze advocaat ried ons 
sterk af het tot een proces te laten komen.
  Ondertusschen heb ik helm en leder onderhanden laten nemen. De eerste is werkelijk 
een zeer mooi stuk, u zult met veel genoegen zien wat er van geworden is onder 
deskundige handen. We hopen ervan u ter zijner tijd een foto van te bieden. Het 
blijkt echter dat één wangstuk gestolen of verdwenen is. Dat schijnt in andere handen 
te zijn geraakt en daar daardoor het voorwerp niet geheel compleet is zouden we 
gaarne willen zien of het nog terug te krijgen is. Zou het niet helpen als we eens in 
de buurt lieten bekend maken dat wie dit stuk nog mocht vinden op een belooning van 
200 gulden rekenen kan als hij het naar ons opzendt. wanneer u denkt dat dit 
uitwerking zou hebben, zoudt u het dan misschien voor ons willen laten bekend maken, 
hetzij officieel of onderhands. U zoudt ons daar zeer mee verplichten. Echter ook al 
ontbreekt dit stuk toch is de helm zooals ik wel dacht toen ik hem zag een zeer mooie 
aanwinst voor ons museum. Ook de schoenen zijn aardig. Het blijken echter geen vier 
doch maar twee te zijn van verschillende lagen leer in elkaar. Het lederwerk is nog 
eigelijk nogal tegen gevallen. Er is niets meer van te maken dan een paar verknipte 
lappen, mogelijk van een schabrak voor het paard.
  We mogen zeker wel spoedig van u hooren als de Staten de zaak goed hebben gesteund 
en we tot afrekening over kunnen gaan. Intusschen dank ik u nog wel zeer voor uw 
bevonden welwillendheid in deze zaak.
  Hoogachtend
  Uwdwd
  JHHolwerda
   onderdirekteur 
den WelEdachtb. Heer Burgemeester
   van Deurne

24 november 1910  Brief van Smolenaars aan het museum
  Edelachtbare Heer
Neem mij niet ten kwade als dat ik U nog eenige regels schrijf daar ik U beleefd wil 
vragen of de door mij gevonden voorwerpen die U op 31 Augustes van mij hebt gekocht 
met het herstellen goed gelukt zijn
Daar U mij toen belooft heeft wanneer het leer nog goed in zijn geheel te krijgen was 
dat ik dan nog 300 Gulden bij kreeg Daarom Mijnheer ben ik zeer benieuwd hoe dat mee 
is gevallen wanneer ik nog zoo’n sommetje kreeg dat kwam mij nu nog goed van pas maar 
wanneer het niet is daar valt niets tegen wij waren toen accoord Maar ik denk als dat 
Mijnheer zijn gegeven woord toch niet zal verbreken wanneer alles naar wensch is 
gelukt Dan zijn dat voor het Museum toch maar een paar centen en voor mij is dat veel
Ook laat ik u Mijnheer weten dat ik van de Gemeente Deurne mijne moeite betaald heb 
gekregen Daar ik 4 keer naar Deurne ben moeten komen en eens met het rijtuig toen U 
in Deurne was dat is 5 maal nu gerekend dat de afstand van Meijel naar Deurne 15 
Kilometer is dan heb ik juist 1 cent per Kilometer dit is 1 Gulden 50 cent zonder dat 
ik nog de tijd reken die ik in Deurne ben geweest
Is het geen schande voor zoo’n rijke gemeente als Deurne om een arme werkman die met 
de hande de kost moet verdienen om die voor zooveel verloren tijd 1 Gulden en 50 
centen te geven Daar ik toch ook 1200 Gulden voor de gemeente gevonden had hadden ze 
mij toch wel ieder dag dat ik er ben geweest een goed daggeld kunnen geven Dat was 
dan toch niets meer geweest als eerlijk
  Hoogachtend
  Gabriel Smolenaars
  Meijel
Meijel 24 November 1910
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Van hier een lijn (pijl) naar het begin van de alinea.
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24 november 1910  Brief van het museum aan Smolenaars

600.    0.  
24 Nov                25 Nov 10
  Geachte Heer
  Het spijt me op uw brief geen gunstig antwoord te kunnen geven. Het leer is ons 
zeer tegengevallen. We hoopten dat u nog een kleedingsstuk ?t voor den dag zou kunnen 
doen het blijken slechts een paar vierkante lappen te zijn, mogelijkerwijs een 
paardedeken of zoo iets. Was het werkelijk iets van belang gebleken dan zoudt ge 
zeker nog een kleine toelage gekregen hebben, het is echter voor ons ook een 
tegenvaller.
Ook heeft het ons veel geld gekost de zaak uit een proces te houden. U moet dus niet 
meer van ons verwachten Het blijkt ons dat van de helm een wangklep weg is. Is die er 
nooit geweest of mogelijk gestolen. Zou die niet weer te vinden zijn? Konden we er 
die nog eens bij krijgen dan zou ons dat wel een paar honderd gulden waard zijn.
Misschien weet u er een weg op.
  Hoogachtend
  JHHolwerda
   onderdirekt RMO
den Heer G. Smolenaars
  Meyel

25 november 1910  Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
GEMEENTE DEURNE c. a.         DEURNE,28 November 1910
No 4B.
  Hooggeachte Heer!
  Naar aanleiding van uw schrijven van gisteren no 599 heb ik de eer U mede te 
deelen, dat ‘t Raads besluit binnen een paar dagen ter goedkeuring wordt ingezonden.
‘t Is zeer te bejammeren, een gedeelte van de helm (wangstuk) niet aanwezig is. Ik 
twijfel ten zeerste, dit stuk gestolen is. Verschillende personen hebben nà 
Smolenaars nog naar voorwerpen gezocht en ook gevonden. Of al het gevondene bijeen 
is, weet ik niet. Indertijd was iemand ook in het bezit van een stuk (waarschijnlijk 
wangstuk)
Ik zal eens informeeren of hij dit bij het door Smolenaars gevondene heeft gevoegd. 
Mocht dit niet zijn dan zal ik trachte het voor geringerder vereischt voor tamelijk 
hoogen prijs aan te schaffen. Voorloopig zou ik daartoe geen bekendmaking onder 
toezegging van belooning doen
Hoogachtend steeds ter Uwer diensten
  Uwdr
  KLaan
   Burg

28 november 1910  Brief van het museum aan van Beurden
604
28 Nov                 28 Nov 10
  ? Heer
  Namens de directie dank ik u zeer voor uw vriendelijk schrijven. Wel is f2,50 vrij 
ooit meer dan we voor een dergelijk voorwerp plegen te geven , ? twee gulden ? een 
gewezen hen te willen toezenden.
  Het zal zonder twijfel uw belangstelling hebben dat t ons gelukt is de helm en 
bijbehoorende voorwerpen ? ? zoo v?lijk, ? ons te schrijven, gevonden het men bij 
Meyel, ? ? ? om te krijgen.
? verschillende redenen is het mij niet wenschelijk ver?end blin?t van de zaak te 
geven, en wilt dit dus wel als een persoonlijke mededeeling beschouwen.
Ook voor uw zekerheid hierbij ?t nog wel onze beleefden dank
  Hoogachtend
  ?
  Dr JHHolwerda
   onderdirekteur
   afd. archeool.
den WelEd Geb Heer van Beurden
  Secr. Provgenootsch. Limburg
  Roermond.

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

3 december 1910  Brief van het museum aan van Beurden

  185 
  216 
                      3 Dec, ‘10.
  Den Heer A. F. van Beurden
  Roermond.
  Weledelgeborenheer,
  Gelijk hiermede doe ik u namens de Directie een postwissel van f2.50 toekomen voor 
het steenen mes dat wij dezer dagen van U ontvingen.
Misschien wilt U ingesloten kwitantie wel door den eigenaar laten teekenen (zonder er 
verder de datum of iets anders bij te schrijven) en ons retourneeren.
Met de meeste hoogachting
  ??
  P.L.vanGenderen
   admin.

3 december 1910  Brief van het museum aan Slaats

   ? 
  209               5 dec 10
  Weled. Heer
  Naar wij vernamen bent u in het bezit van een of meer stukken behoorende tot den 
verguld zilveren helm door Smolenaars gevonden, welke helm thans Rijkseigendom is 
geworden. Indien het mij medegedeelde juist is ? ik u vragen ook die stukken aan ons 
Rijks museum over te doen. Ge kunt op een goede belooning rekenen.
Wil ons dus even mede deelen of gij bedoelde stukken hebt en of ge bereid zijt ze aan 
dit Rijksmuseum over te doen.
  Hoogachtend
  JHHolwerda
   onderdirekteur ??

7 december 1910  Briefje van Slaats aan het museum
Daar U Ede mij vraagt naar die spullen van den helm, zijn in mijn bezit tegen 
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belooning verkrijgbaar
  Hoogachting
  H Slaats

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

9 december 1910  Brief van het museum aan Slaats

  199 
635.                    9 Dec 10
  Geachte Heer 
Het verheugt ons dat die stukken [v]an onzen helm in uw bezit zijn. Ik verzoek u 
[o]ns die stukken te willen opg? opdat wij [k]unnen bepalen hoeveel belooning er in 
z?klaar [k]unnen geven of zelf eene te schrijven hoeveel u zoudt wenschen te 
ontvangen. Misschien was het het beste dat u zelf een? de stukken bij ond kes ? er 
over te spreken. Wij willen dan uw reiskosten vergoeden. ? directie van het 
Rijksmuseum v O.
  Hoogachtend
  JHHolwerda
   onderdirekteur.
den Heer H. Slaats
Neerkant
  gem Deurne N.B.

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

13 december 1910  Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
GEMEENTE DEURNE c. a.         DEURNE, 13 Dec 1910
  Hooggeachte Heer!
  Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen het besluit van den raad dezer Gemeente 
tot verkoop der door Smolenaars in de Peel gevonden Romeinsche voorwerpen
Daar goedkeuring van H H Gedep. Staten, blijkens hun schrijven, niet noodig is, kan 
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tot overdracht bij contract worden overgegaan.
Wanneer of waar zal zulks het geschikste zijn?
Hoogachtend
  De Burgemeester van Deurne ca
  KLaan

14 december 1910  Brief van het museum aan van Beurden
copie 641.          14 Dec 1910
  WelEdGeb. heer
  In antwoord op uw vraag deel ik u mede dat de bedoelde ?o?len nog niet ?t z?en he 
geteekend, gelegen. De corres? ? Dr Evelein is bezig wat de ? leezing en de 
publicatie van de vondst. Het spr? d?t u als die gezien is daar van een ecemplaar 
sturen 
den Heer               Hoogachtend ?
A.F. v. Beurden            JHHolwerda
  Roermond

16 december 1910  Brief van het museum aan de burgemeester van Deurne

   ? 
  223                16 December 10.
  Hiermede hebben wij de eer u te berichten dat o.i. een notarieele acte noodeloos 
is, ook om de kosten.
Wij doen U ingesloten toekomen een conceptacte ter goedkeuring, met verzoek deze 
spoedig te mogen terug ontvangen, opdat wij deze in duplo kunnen doen gereed maken.
  De Adminstrateur van het Rijksmuseum van oudheden
   P.L.vanGenderen
den Heer Burgemeester
van Deurne
  te Deurne.

18 december 1910  Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
II GEMEENTE DEURNE c. a.         DEURNE, 18 December 1910
  Aan de Administrateur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
  Hiermede Uw ontwerpcontract, waarmede wij ons vereenigen, terug
Aangenaam zal het ons zijn dat een en ander vóór 1 Januari a s. zal kunnen zijn 
afgewerkt, vooral omdat de tegenwoordige Secretaris Janssens den 16de dezer op zijn 
verzoek met ingang op 1 Januari 1911 als zoodanig eervol is ontslagen, en hij alzoo 
volgens dit ontwerp nog zal dienen te compareeren
  Hoogachtend
   De Burgemeester van Deurne ca
   KLaan

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

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

649                20 December 10
Betaling helm
van Deurne
2 contracten van
? [ov]erdracht.
  Namens de Directie van het Museum heb ik de eer UEdelAchtbaren ?gesloten te doen 
toekomen de Somma van duizend gulden Zegge f1000. ter voldoening van art. 2 van 
bijgaand contract.
  Beleefd verzoek ik u een dezer contracten geteekend door beide comparanten te 
vragen terug ontvangen.
  De Administratie van het
  Rijksmuseum van Oudheden
   P.L.vanGenderen
           [onleesbare aantekening]
Heer
[Bu]rgemeester van Deurne
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  te
Deurne

20 december 1910  Brief van het museum aan dominee de Jong

654     0              20 December 10
  WelEerw. heer
  Voor eenige maanden hadt u de goedheid ons opmerkzaam te maken op de vondst van een 
verguld zilveren helm en andere voorwerpen onder Deurne.
  Het is mij een genoegen u thans te kunnen mededeelen dat die vondst nog wel geen 
Rijkseigendom is, maar buiten twijfel spoedig zal worden.
  Ik voel mij gedrongen u bij dezen mijn hartelijken dank te betuigen voor de 
verleende hulp.
  Hiermede heb ik de eer te zijn
  Met de meeste Hoogachting.
   Uw dw Dnr.
  Hoogleeraar-Directeur van het Rijksmuseum van Oudheden
den WelEerw. Heer
Ds B. de Jong.
Predikant  Helenaveen

20 december 1910  Brief van het museum aan Ueberbach
?57 [=657]                   20 December 10

   0 
  327 
  Mijnheer,
  Voor eenige maanden hadt u de goedheid ons opmerkzaam te maken op de vondst van een 
verguld zilveren helm en andere voorwerpen onder Deurne.
  Het is mij een genoegen u thans te kunnen mededeelen dat die vondst nog wel geen 
Rijkseigendom is, maar buiten twijfel spoedig zal worden.
  Ik voel mij gedrongen u bij dezen mijn hartelijken dank te betuigen voor de 
verleende hulp.
  Hiermede heb ik de eer te zijn
  Met de meeste Hoogachting.
   Uw dw Dnr.
  Hoogleeraar-Directeur van het Rijksmuseum van Oudheden
den Heer L. Ueberbach
  Helden

20 december 1910  Brief van het museum aan van Beurden
?                    20 December 10

  2?? 
  232 
  WelEdelGeb. Heer,
  Voor eenige maanden hadt u de goedheid ons opmerkzaam te maken op de vondst van een 
verguld zilveren helm en andere voorwerpen onder Deurne.
  Het is mij een genoegen u thans te kunnen mededeelen dat die vondst nog wel geen 
Rijkseigendom is, maar buiten twijfel spoedig zal worden.
  Ik voel mij gedrongen u bij dezen mijn hartelijken dank te betuigen voor de 
verleende hulp.
  Hiermede heb ik de eer te zijn
  Met de meeste Hoogachting.
   Uw dw. Dnr
  Hoogleeraar-Directeur van het Rijksmuseum van Oudheden
den WelEdelGeb. Heer
  A.F. van Beurden.
  Roermond.

20 december 1910  Brief van het museum aan Wijmans
656                   20 December 10

   0 
  Mijnheer,
  Voor eenige maanden hadt u de goedheid ons opmerkzaam te maken op de vondst van een 
verguld zilveren helm en andere voorwerpen onder Deurne.
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  Het is mij een genoegen u thans te kunnen mededeelen dat die vondst nog wel geen 
Rijkseigendom is, maar buiten twijfel spoedig zal worden.
  Ik voel mij gedrongen u bij dezen mijn hartelijken dank te betuigen voor de 
verleende hulp.
  Hiermede heb ik de eer te zijn
  Met de meeste Hoogachting.
   Uw dw Dnr.
  Hoogleeraar-Directeur van het Rijksmuseum van Oudheden
den Heer M. Wijmans
  Nijmegen

21 december 1910  Brief van de burgemeester van Deurne aan het museum
II GEMEENTE DEURNE c. a.         DEURNE, 21 December 1910
Bij uwen brief van 20 dezer hebben wij ontvangen een bankwissel van f1000. BD10 
benevens en dubbel het bewust koopcontract van de oudheden alhier in de veenderij 
gevonden welk laatstgenoemde stuk hierbij terug gaat na door ons te zijn onderteekend
  De Burgemeester en Wethouders
  van Deurne ca
  KLaan
  Aan
de Administrateur van het 
Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden

22 december 1910  Brief van het museum aan van Beurden

    2?? 
    277              22 Dec 10
Hooggeachte Heer
Ontvang mijn hartelijke dank voor uwe mij toe gezonden geschriften waarvan wij met 
veel belangstelling kennis zullen nemen.. Het is zeer op prijs te stellen als de de ?
zonde n personen zich met dergelijke studiën bezighouden. Zulke speciale st?den 
verkrijgen steeds hoogere waarde.
  Geloof mij inmiddels hoogachtend
  Uw d? dr
  A.E.J. Holwerda
  Hoogleeraar-directeur 
  van het Rijksmuseum van Oudheden
den Weledelges Heer
A. F van Beurden
? van het Kadaster
en genootschap “Limburg” te Roermond

30 april 1911  Wetenschappelijk verslag door Evelein
Een Romeinsche helm uit de Peel

13 mei 1911  De gouden helm van de Peelvondst. 
Onze lezers zullen zich herinneren, hoe in de Peel een kostbare helm gevonden werd en 
ook allerlei bijbehoorende zaken, die aan den voortijd herinnerden. Destijds werd 
deze vondst als zeer merkwaardig gesignaleerd en het blijkt - nu ze in het 
Rijksmuseum van Leiden opgesteld is - dat hij dit ook werkelijk is. Een degelijk 
onderzoek en vergelijking met enkele andere exemplaren, die men in de Europeesche 
musea vindt, leerde, dat dit stuk een unicum is. 
Met den helm werden in het veen gevonden 37 bronzen munten van Constantijn, een 
bronzen fibula of speld, een spoor en klokje, een stuk van een leeren dolkscheede met 
bijbehoorend zilveren beslagwerk, een drietal leeren schoenen, groote stukken leer, 
waarschijnlijk resten van een schabrak en enkele reepjes wollen stof, die tot de 
kleeding van den krijgsman behoord hebben. Alles dateerde uit de 4e eeuw na Christus, 
wat te opmerkelijker is, omdat de helmen in het buitenland ook uit dien tijd stammen. 
De ronde helm bestaat uit symmetrische helften, samengehouden door een kam, vóór op 
een neusbeschermer, terzijde twee wangkleppen, achter een nekbeschermer, die met 
leeren riempjes aan den helm bevestigd; het blijkt, dat de eerste beschrijving in dit 
blad volkomen nauwkeurig was. Alle deelen van den helm hebben dezelfde soort 
versiering van knopjes een hoogopgedreven versierselen. Alles is met klinknageltjes 
verbonden. De verguld zilveren vorm van den helm was bevestigd op een ijzeren kap, en 
deze weer op een leeren, zoodat het geheele hoofddeksel vrij zwaar moet geweest zijn 
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De versiering bestaat uit geperste bloempjes en parelrandjes. Op den nekbeschermer 
stond een opschrift dat ongeveer gelezen moet worden als: ?TIT VA ON URS LIBR I-L Dit 
opschrift is een zoogenaamd verificatieopschrift en geeft het gewicht van het edel 
metaal aan. Het zou gelezen kunnen worden: Tit(us) Valon(ius) Urs(us) Libr(am) (unam) 
L. De helm zou vervaardigd zijn in een der wapenfabrieken van den Romeinschen staat 
en het is geenszins onwaarschijnlijk, dat de verificateur het gewicht waarmerkte met 
zijn naam. Op den rand staat nog een ingekrast opschrift: Stablesia VI. Zij duidt 
eene afdeeling aan der Equites Stablesiani, een ruiterkorps tijdens het latere 
Romeinsche keizerrijk over verschillende provincies verspreid. Een gedeelte lag in 
Brittannie. De drager behoorde tot de 6e afdeeling der Stablesische ruiters. De 
leeren schoenen, die gevonden werden, bestaan uit een buiten en binnenschoen met een 
lossen binnenzool, en aan buiten en binnenschoen ieder een stevige vaste zool. De 
schoenen zijn met leeren riempjes genaaid. 
De geheele vondst is zeer merkwaardig en komt overeen met de helmen. gevonden te 
Kertsch in Zuid-Rusland, die in de Ermitage te Sint Petersburg bewaard wordt, twee 
helmen te Pfersee bij Aagsburg, verder de helm te Worms en een in den Donau bij 
Budapest gevonden. Gelukkig is het stuk thans tegen een behoorlijken prijs door het 
Rijksmuseum gekocht en blijft in Nederland.  A. F. VAN BEURDEN.

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

20 september 1911  Brief van het museum aan Smolenaars
507             20 Sept. 11
  Geachte Heer,
  Dank voor uw schrijven dat heden in ons bezit kwam. Jammer is het dat U geen succes 
heeft gehad met het zoeken naar andere deelen der helm.
Met het zenden der lapjes leer met ringetje en riempje geeft U ons veel genoegen 
daarom danken wij u bij voorbaat daarvoor.
Met de beste groeten
  hoogachtend
  ?
  P.L.vanGenderen
   administrateur

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

26 september 1911  Brief van Smolenaars aan het museum
Aan de Directie van het Rijksmuseum van oudheden te Leiden
  Geachte Directie
  Alhoewel het niet noodig was mij daarvoor nog een klein bedrag te sturen toch ben 
ik u er zeer dankbaar voor
Meijel 26 September 1911
Na vele groeten
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  G Smolenaars

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

11 december 1911  Brief van het museum aan Bos
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   0 
678             11 Dec  1
  Den Heer A. Bos
Helenaveen
Weledegeb Heer
  Vriendelijk dank voor uw mededeelingen. Een uitvoeriger bevestiging van de vondst 
(voor zoo ver nog de verschillende gegeven verklaringen ondersteunen) aan den hand 
van onzen conservator Dr Evelein komt ? ? in den Oudheidkundige Mededeelingen van het 
R.M.O. deel V.   Hoogachtend ?

24 december 1913  Brief van Smolenaars aan de gemeente Deurne
[Op 24 december 1913 - Steegh en Esser was inmiddels vertrokken uit de omgeving van 
de vindplaats - verzocht Gebbel per brief de gemeenteraad om nóg een keer te mogen 
zoeken naar de rechter wangklep. Hij beloofde nadrukkelijk geen veen te zullen 
beschadigen en stelde de gemeente de helft van de opbrengst (naar verwachting een 
paar honderd gulden) in het vooruitzicht. Zijn verzoek werd pas op 10 maart 1914 
ingewilligd, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat Smolenaars geen veen zou 
beschadigen.]
Aan den raad der gemeente Deurne
EdelAchtbare Heeren
Ondergeteekende G Smolenaars arbeider te Meijel geeft met een beleeft verzoek zijn 
verlangen te kennen Naar aanleiding van een schrijven van 24 November 1910 door de 
Directie van het Rijksmuseum van oudheden te Leiden doordat aan den helm vroeger door 
mij gevonden de linker wangklep is bewaard gebleven toch de rechter wangklep is er 
niet bij zoo wordt vermoed dat deze nog in de veenderij moet zitten 
?ren waarom onderzittende
Zoo dat de Firma daar nu niet meer tusschen komt en ik geene toestemming meer van de 
firma behoef te hebben Wanneer ik uwen raad de toestemming kraag dat ik daar nog eens 
gaan peilen zoo zal ik wanneer het weer zulks toelaat na 1 Januari 1914 er wel eenige 
dagen gaan zoeken op dat ik nog eens gelukkig kan kan zijn Hoopende dat uwen raad er 
goedgunstig over mij mag beschikken--
Uw d w d
G Smolenaars
Meijel 24 December 1913

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

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

  k1914/5 1 en 2
Mei 1911 ln1911/5.1

1 april 1914  Brief van het museum aan Smolenaars
[op briefpapier van het] RIJKS-MUSEUM VAN OUDHEDEN.
             LEIDEN.
No 163
                Leiden 1Apr. 14
  Den Heer G.Smolenaars te Meyel by Venlo
  Geachte Heer
De wangklep is nog niet gevonden; de burgemeester zal waarschynlyk het plaatje van 
Slaats bedoelen. Het belletje zullen we gaarne van u overnemen; het zal een 7½ Gld. 
waard zyn, stuurt u het maar eens op. Heel graag zal ik nog eens wat meer vernemen 
over dien zandrug;van waar tot waar loopt hy?
  met vriendelyken groet
   uw dw.
     JHH

copie
[Leiden was bereid om f7,50 te geven voor de nieuwe spullen, waarvan Gebbel de helft 
trouw afstond aan Deurne, zoals beloofd.]

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

9 april 1914  Brief van Smolenaars aan het museum

  0 
Den Heer G. Smolenaars
  Meyel (L.)
  Leiden 9 April 1914
  Mijnheer
Hierbij doen wij u toekomen de somme van f8.= voor een metalen klokje en stukjes a?
fiel. Wilt u zoo goed zijn inliggende kwitantie te teekenen en ons daarna terug te 
zenden.
  Hoogachtend
  ? door
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  P.L.vanGenderen
  administrateur

18 juli 1914  Uit de Kranten. 
[...] Wij honden vangen de hazen, zei het keukenrekeltje. Hoort den heer A. F. van 
Beurden eens in De Nieuwe Koerier van 11 dezer: [...] Net als een paar jaren geleden 
de schrijver van de "Kijkjes in Limburg" in de L. K. prakkezeerde, dat de uitdrukking 
"den mijl op zevenen" afkomstig is van de dorpen Meijel en Sevenum! De heer Van 
Beurden heeft meer van die toeren uitgehaald. Zoo schreef hij het vorig jaar in de N. 
V. C.: "De Peel was een onoverkomelijke hinderpaal." Stel je voor den heer V. B., die 
niet een "hinderpaal" wil uit den weg ruimen, maar er over heen wil klauteren! En als 
hij het veld der etymologie opgaat, dan kan hij er ook aardig wat aan doen. Een enkel 
voorbeeld uit vele: "maar over de Peel heen, in Oost-Taxandrie", in de Meijerij, 
dáár, waar men de Paludi, de Peelmannen, moet zoeken, vond men veel heiden, veel 
moeras; de eertijds jagende en visschende bevolking gevoelde zich daar thuis en legde 
zich in die schrale streken op den landbouw toe. Men vereenigde zich bij die 
vruchtbare gronden langs de beken en vormde daar een "loo". een nederzetting of 
complex van woningen en als deze later tot een grooter dorp te samen smolten, vormden 
de afzonderlijke "loo's" nog de heert- of haardgangen, de gehuchten, want meestal 
waren de groepen woningen op genheugt of op de hoogte geplaatst." Aldus schreef de 
heer A. F. van Beurden het vorig jaar in de N. V. C. een verzameling onjuistheden. Om 
mij te bepalen tot wat ik zei: gehucht wijst niet op hoogte. De oorsprong van het 
woord gehucht (ghehuchte, gehüft, gehüchte) zal gezocht moeten worden in hof (hoeve.) 
WILBERT. 

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

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

Waarschijnlijk heeft Kam een bod van 1000 gulden gedaan voor de Peelhelm. Daarom wat 
informatie over de inventaris van zijn nieuw museum.
17 mei 1922  Het museum-Kam.
Nijmegen, 17 Mei.
Heden heeft prof. dr. de Visser het nieuwe Rijksmuseum-G. M. Kam van Romeinsche en 
Middeleeuwsche oudheden in de Eleonora-straat geopend.
Met den minister waren van zijn dept. uit den Haag medegekomen jhr. mr. C. Feith en 
mr. Duparc.
Omtrent de schenking en het nieuwe gebouw hebben wij in het Avondblad A van 15 dezer 
reeds het een en ander vermeld.
Toen alle autoriteiten en genoodigden in het museumgebouw waren bijeengekomen nam de 
directeur dr. M. A. Evelein het woord.
Nadat de heer Evelein het welkom had toegeroepen aan den minister van O. K. en W., 
aan den commissaris der Koningin Gelderland en aan den burgemeester van Nijmegen, 
deelde hij eerst een en ander mede over den stichter van dit museum, den heer Kam. 
Koopman te Rotterdam, trok Gerard Marinus Kam zich in 1897 uit zijn zaken terug, en 
vestigde zich te Nijmegen, om rust te gaan nemen na een werkzaam leven. Doch voor den 
nog energieken man was een tweede leven weggelegd. Op zekeren dag kocht hij van den 
heer Smith alhier een viertal Rom. urnen. Het eene stuk volgde op het andere, en in 
de loop der jaren breidde zich de collectie uit tot een verzameling, die kon 
evenaren, zoo niet groter werd dan, die van de Smetii der 17de eeuw, en zeker zich 
als deze verheugen mocht in de belangstelling van geleerden in binnen- en vooral het 
buitenland, met wie hij nauwe betrekkingen onderhield, als prof. Schumacher, thans te 
Berlijn, en dr. Loescheke uit Trier. Spr. noemde in dit verband verder prof. A. E. 
Holwerda, die in 1905 in de Kon. Akademie v. Wetenschappen het eerst in ons land op 
de verzameling de aandacht vestigde.
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Deze Swaaij is later ook minister geworden en heeft zich ingezet voor de zogenaamde Peelcentrale. Deze elektriciteitscentrale zou met turf gestookt moeten worden, zo was het eerste plan.
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De heer Kam begreep dat een zoo kostbare verzameling voor ons land niet verloren 
mocht gaan, wat juist zoovele Nijmeegsche collecties vóór hem het geval was geweest. 
Derhalve schonk hij zijn verzameling aan het rijk, te aanvaarden na zijn dood, en 
wees tot uitvoerders zijner beschikking aan de heeren mr. Bijleveld alhier, en uit 
Den Haag de heeren Frederiks, beheerder van het museum Gevangen-poort en zijn neef G. 
M. Kam.
Verder schonk de heer Kam aan het Rijk den grond en het gebouw, om daarin zijn 
verzameling te plaatsen, met o.m. De bepaling, dat het rijk op zich zou nemen de 
aanstelling van een directeur en verdere ambtenaren.
In 1920 begon nu te bouwen de bouwmeester Oscar Leeuw, en leenden hun 
kunstenaarsgaven Huib Luns en Wienecke, de eerste voor een forum Romanum, hier op den 
muur geschilderd, de ander voor medaillons van Rom. Keizersmunten, gevoegd in de 
toren van dit gebouw.
De verzameling bevat aan glas en aardewerk 8822 stuks en meer dan 2000 munten. 
Daarbij komt de kolossale collectie brons, de wapens en werktuigen van ijzer en 
steen. De belangrijkheid bestaat echter vooral in den aard van zekere rubrieken, die 
door hun zeldzaamheid de waarde van het museum verhoogen.
Een collectie Belgisch vaatwerk, als hier is aanwezig, is nergens te vinden. Het Rom. 
Glaswerk kan met menige museum-collectie wedijveren, evenals de uitgebreide serie 
fibulae. Bij het inventariseeren der collectie bleek bij het raadplegen van 
vergelijkingsmateriaal, hoe in elke rubriek talrijke stukken voorkomen, die in de 
meest uiteenloopende publicaties niet te vinden zijn, en spr. is er dan ook zeker 
van, dat bij publicatie der verzameling Kam er voor den Romeinschen archaeoloog 
verrassende dingen voo den dag zullen treden.
Spr. wees in dit verband op de wenschelijkheid van geregelde publicaties van museum-
inventarissen. Groote publicaties met talrijke foto's zullen het moeten zijn, die in 
de komende jaren dienen te worden uitgegeven. Spr. betoogt, dat voor een zoo 
belangrijk museum als dit, het rijk ook voldoende gelden zal weten te vinden.
Een unicum in de afdeeling ceramiek is de groen geglazuurde gladiatorenbeker, zoo 
genoemd naar de gladiatorenvoorstellingen, die in relief daarop voorkomen. Het 
groengeglazuurd aardewerk is vrij zeldzaam, althans zoo goed geconserveerd als onze 
beker, die dan ook in Duitschland reeds in 1907 een publicatie vond.
Spr. noemde nog eenige exemplaren uit deze afdeeling en vervolgde:
In de afdeeling brons en zilver is het pièce de résistance de paradehelm, een 
buitengemeen schitterend stuk, dat in het buitenland reeds dadelijk de aandacht trok, 
en na de publicatie van den heer Kam zelf, door James Curle werd gepubliceerd in het 
Journal of Roman studies.
Het bekende schild van Blerik, dat reeds in 1874 gepubliceerd werd in een der 
Winckelmann programs, en langen tijd in Duitsche handen bleef, heeft de heer Kam weer 
voor ons weten terug te winnen; het mag onder de unieke stukken van het museum worden 
genoemd.
Spr. wijdde nu een beschouwing aan de moeilijkheden der opstelling. Dat daarbij 
wenschen zijn overgebleven, brachten localiteit en aard der collectie mee. Om een 
voorbeeld te noemen, de verzameling Kam bezit een collectie palaeolitische 
dierresten, die eigenlijk in een afzonderlijke afdeeling geplaatst hadden moeten 
worden, maar die wel bij andere stukken in het sousterrain moesten worden geplaatst 
waar ook de munten opgesteld zijn.
Overigens liet zich echter de opstelling door den aard der collectie vanzelf bepalen. 
Het meerendeel der voorwerpen is n.l. uit verschillende grafvelden, waarvan door den 
heer Kam nauwkeurig aanteekening werd gemaakt, wat mede een zijner verdiensten is 
geweest. Het lag dus voor de hand, de collectie naar die grafvelden te ordenen. Zij 
zijn in de zalen rondom deze hal opgesteld, terwijl men hier in de hal zelf een 
overzicht vindt naar de verschillende technieken, die de Rom. Ceramiek heeft geend, 
een overzicht, zooals o.m. geeft het Central Museum te Mainz.
In de zalen rondom de hal zijn de voorwerpen naar de grafvelden in chronologische 
volgorde opgesteld, volgens de aanteekeningen van den heer Kam, die voor de 
topographie van het Rom. Nijmegen van het meeste belang zijn. Jammer is daarbij, dat 
in den tijd dier vondsten de techniek van het archaeologisch opgraven hier nog niet 
in toepassing kon worden gebracht.
Het vaatwerk in die grafvelden dateert hen over 4 eeuwen, waarvan de oudste is van de 
1ste helft der 1ste eeuw, het jongste reikt tot in de 4de eeuw. Verscheiden problemen 
zullen zich hier nog voordoen.
Naast de chronologie der grafvelden zijn dan in zaal I de oudste vondsten opgetseld 
van de 1ste helft der 1ste eeuw, in zaal II de overgang naar de latere van 2de, 3de 
en 4de Eeuw in zaal IV en V, terwijl in zaal II is ondergebracht de rijke collectie 
Belgisch aardewerk uit de grafvelden van zaal I en II.
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De Rom. kleinkunst aan glas, terra cotta en brons vindt men in haar geheel op de 
gaanderij. In de benedenzaal is opgesteld wat behoort tot het zwaardere handwerk, 
Rom. dakpannen, molensteenen, sarcophagen, enz. Het laatste benedenzaaltje bleef over 
voor voorwerpen uit Middeleeuwen en lateren tijd.
Spr. vermeldde nu nog, dat de opstelling eengiszins overhaast in korten tijd had 
moeten plaats hebben, en dankte daarbij den concierge Jansen, voor diens onvermoeide 
hulp.
De opstelling in détails behoeft dan ook nog menige herziening.
De gids voor het museum is nog slechts in manuscript gereed.
Spr. eindigde met eenige woorden tot den heer Kam, die op dezen dag de kroon op zijn 
werk ziet gezet. Spr. verheugt zich daarover van harte.
Spr. is als directeur bij de opstelling uitgegaan van de gedachte, dat alles moest 
worden gedaan voor een waardige opstelling van uw collectie. Toen dan ook, zegt spr. 
die opstelling gereed was, verheugde ik mij zéér, te hooren, dat u er zich over 
verblijdde. Ik verheugde mij daarover des te meer, omdat ik u wel eens bedenkelijk 
zag kijken naar wat die nieuwe directeur, die als senex nog zoo'n juvenis scheen, wel 
wilde met de verzameling, die u zoo graag nog als de uwe beschouwt. Gingen onze 
opvattingen blijkbaar wel eens uiteen, en zullen zij dat in zekere mate nog wel meer 
doen, wilt er van overtuigd zijn, dat voor mij aan den ingang van uw museum, bóven 
het S.P.Q.R., steeds geschreven zal staan: in honorem viri clarissimi Kam.

1911-1931  directeur A. Bos
[Er wordt gesuggereerd dat A. Bos bepaalde objecten in bezit had en mogelijkerwijs 
heeft afgestaan aan Leiden.]
In 1910, toen de Romeinse helm en die Romein in de Peel gevonden is, toen die 
Smolenaars, die die vondst deed, die had in de winkel een grote kartonnen doos 
gehaald en daar had ie die helm inliggen en al die bijvondsten. Ook nog een paar 
pijlen en zo van alles. Onderdelen, klokjes en zo en leer van het paard. Dat had ie 
vol. Maar toen heeft dien directeur Bos, die moet hem die leren mantel van die 
officier, die was lastig te vervoeren voor die turfgraver, die moet ie hem 
afgetroggeld hebben. Van Smolenaars. Maar zondagsmorgens, des zondags daarop, toen de 
mensen allemaal, in de week werken ze hard en dan gingen ze ‘s zondags nog een beetje 
naar de kerk, braaf, ook nog dat, maar in dien tijd ging Bos naar de Peel naar die 
plek en van tien tot elf was dat allemaal verlaten, die mensen die zaten mooi braaf 
te bidden, en hij aan het graven, en toen vond ie nog een zilveren beker ja en daar 
wist geen mens iets van. Hij heeft nog meer gevonden, ook munten had ie gevonden. Op 
z’n eentje had ie zo zitten te modderen zondagmorgens, toen de hele Peel vrij was. En 
daar kom ik later pas achter, daar kwam ik pas dertig jaar later achter. Want der 
woonde bij de directeur een meiske uit de Peel, waar ik goei kennis mee had. Dat 
diende daar als meid. En op een goeien dag, een regenachtige dag, zegt ze, komt 
meneer, ze noemden hem allemaal meneer, komt meneer bij me en daar zegt ie: Jootje, 
zo heette dat meisje, Jootje, nou zal ik je eens iets laten zien. Kom maar eens mee. 
En Jootje ging mee, ze was toen een meisje van een jaar of zestien. En onder de trap 
zegt Jootje, en daar maakt ie een soort geheime, want daar wisten we niks van dat die 
deur daar was, daar maakt ie een soort geheime deur open en daar kwam een kast, een 
ruimte achter, een soort kast, een ingebouwde kast achter dat deurtje en daar hing 
dan: Dat is nou die mantel van die Romein Jootje en dit is ook van de Romein en toen 
haalde ie ook een beker, een mooi zilveren beker en die was helemaal gegraveerd, zegt 
Jootje, en der zat een haakje aan, een drinkbeker met een haakje aan. En toen in de 
kast haalde ie een potje tevoorschijn en daar haalde ie een hoop munten uit. Kijk nou 
Jootje, dat zijn die munten, die ik ook nog van dien Romein heb.

Waarschijnlijkheden
Omdat er zoveel onzeker is moeten we in waarschijnlijkheden denken, die liggen dan 
tussen 0 en 1 ofwel 0 en 100%.
De auteur is dat al langer van plan, maar een gedegen plan hoe je die moet weergeven 
heb ik nog niet gevonden.
We kunnen ons talloze vragen stellen die betrekking hebben op de waarschijnlijkheden 
bij:
de archeologische vondsten, in het bijzonder in een ontoegankelijk gebied als de 
Peel; de vier (of meer) zilveren siervoorwerpen; de overeenkomsten en verschillen van 
de vier zilveren siervoorwerpen; de vondsten bij de Peelhelm.

Een eerste aanzet vindt u hieronder:
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