
Raadselachtig?

Op 23 januari 1989 werd door mij ten Z.W. van de
Boslandweg te Achterberg(Gemeente Rhenen) een
blokje koperachtig materiaal gevonden»
Na reiniging bleek het blokje versierd te zijn met
een zich in de staart grijpend dier(afbeelding a„)

b„ Het blokje op ware grootte, met zijaanzicht.
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Het voorwerp had, toen het uit de grond kwam een naar
zwart neigende oxydatie. Bij nader onderzoek bleek
dat het toch koperkleurig was.
Gezien mijn ervaringen op Remmerden, heb ik het voor
de zekerheid op goud laten testen. Keltische munten
(goud, soms vermengd met zilver) vertonen ook een
naar zwart neigende oxydatie wanneer ze gevonden wor-
den. Gelukkig bleek mijn vrees ongegrond.
Het is in Rhenen niet al goud wat blinkt.

Het is een blokje koper of brons, dat gegoten is met
de afbeelding naar beneden»
Het gewicht is 43,85 gram. Het blokje is rondom bij-
gewerkt. Passend of op gewicht gemaakt?»
Het geheel doet vermoeden dat het in een houder of
vatting heeft gezeten.
Mijn persoonlijke indruk is dat het een stempel of
gewicht is. Een redelijke datering is zo op het eer-
ste gezicht niet te doen.

Enig onderzoek m.b.t. de afbeelding leverde mij het
volgende op:

De "Encyclopedie photographique de l'art", okt. afl.
1935» nr. 6),(editions Tel 18 Rue Sequier, Paris;
dir. gerant Pr. Haas), leverde mij de volgende af-
beelding op:

Twee ineengestrengelde slangen als eeuwigheidssymbool.

Het is een afbeelding gevonden op een steen in
West-Azië, Susa(Mesopotamië), daterende van on-
geveer 2900 v. Chr.
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Het boek "De Uithangtekens" in verband met Geschie-
denis en Volksleven beschouwd door Mr. J. van Lennep
en J. ter Gouw, geeft ons op pag0 119 het navolgende
uithangbord. Het wordt in relatie gebracht met stok-
visverkopers. Een stokvis wordt ook wel rondvis ge-
noemd.
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Het boek "Traite Elementaire de Science Occulte"
van Papus(Docteur Gérard Encausse) geeft een soort-
gelijke symbolische afbeelding als slang.

In het occultisme wordt de symbolische
afbeelding van de zich in de staart
grijpende slang uitgelegd als een
eeuwigdurende beweging.
De volte wordt voorgesteld door de
staart, de leegte door zijn hoofd
en de cirkel door zijn lichaam.
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Verder speurwerk in boeken over familiewapens,
numismatiek, wapenkunde, leverden mij tot nu toe
niets op.

Alvorens een deskundige in deze materie te raadple-
gen, hoop ik met het voorgaande uw nieuwsgierigheid
en ondernemingszin te hebben geprikkeld in de hoop
dat

Na het verschijnen van de periodiek "OUD RHENEN" zal
het voorwerp enige tijd te aanschouwen zijn in:
Streekmuseum RHENEN - Het RONDEEL, Kerkstraat 1.

Suggesties, oplossingen, aanreikingen, gaarne schrif-
telijk aan onderstaand adres.

U hoort van mij. T0 J. Mom
Nieuwe Veenendaalseweg 134
3911 MI - RHENEN
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