
lETS UIT DE OUDE DOOS.

In den "Limburger Koerier van Zaterdag 22 Fe
bruari 1890" Iezen wij volgend ingezonden bericht:
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Eene zondel'linge industl'ie.

In den omtrek van "r .. ,werd in den loop van het
vorig jaar een Germaansct kerl,hof ontdekt, dut on~

gelukkig cen prooi werd van onkundige menschen, die
er als echte Rogstekers met schop en spade te velde
tl'okken tegen de asch en de beentjes hunner Ger~

maansche voorvaderen.
Zelfs een hunner, een echte Holleway, clucht door

eenige geredde urnen en andere potten, heidekIokjes
en vleeschetertjes uit de naburige heide te verkoopen.
Deze werden in de aschkl'uiken uan de markt ge
bracht. Ziehier eene advertentie, die wij in €en Hol
lDndsch blad - wij citeeren Ie\..terlijk - aalltroffen:

"Na ontvangst van postwissel van EEN GUL
"DEN, zend ik P. Q. R. franco, S ongefanc... P.
,,4 planten WITTE heide of Q. 5 planten zonnedauw
,,(DROSERA) een VLEESCHE1'END overblijvend
"gewas of R. 1 plant ,\1711'1'E heide en dl'ie DRO
"SERA'S of S. 1 Germaansche DRNE pI. m. 2000
"jaar oud, gedolven uit d/2 door mij ontdekte Germ.
"BegraafpIaats te BOSCHHOVEN gem. WEERT,
"voor bloempot."

Het adres laten wij weg.
Deze vreemde aankondlging verscheen ondanks

Horatius, die waarsehuwt tegen de profanatie der
lijkurnen, \vanneer hij in zijne "Ars Poetiea" (vel's
470-471) twijfelt of zekere diehter niet moet ver
Jaeht worden: utrum min:uJ'it in IJatl'ios cenacs. Wij
zuBen dit citaat maar niet vertalen, want in het La
tijn: les mots bravent l'honnetete. Onze dichter Hel
mers vat in den voorzang zijnel' "Hollandsche Natie"
de zaak nag zwaarder op, als hij zijne barden laat
uitroepen:

"Dat hij verga, die diep verbasterd
Het heilig graf del' vaderen schenJt".

De koopman heeft zeker Helmers niet geIczen.
Wij begrijpen zeer goed, dat men urnen opgraaft

met een wetenschappelijk doel, met het doel namelijk
am ann de geschiedenis des vaderlands een dienst te
bewijzen, maar dat men schending pleegt van be~

graafplaatsen enkel en aileen om er zak~n te doen
gelijk deze, gaat ons begrip te boven.

AMBIORIX.



Germaaasche Oudheden Ie Weerl.

Onder de gemeente Weert, in de nabijheid van bet
Blaaltven (Husho\'cn), halverweg tusschcn Weert en
SUdel, werden onlangs e('nige gcrmaansche umen op
gctlolvcn gevuld met aschen en menschcnbeenderen.
Twce dezer umen, die tamelijk gaar zijn, werden door
den eigenaar van de plaats, waar de vonds gedaan werd,
den heer Ed. Philips, kassier te Maastricht, ten geschenke
gegeven aan het Proviniaal Museum van Oudheden in
Limburg.
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