
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.



Bijzondere ring uit de 12e eeuw gevonden nabij Stapelen

Vijf maal hetzelfde ringetje. De letters zijn witte verf zichtbaarder gemaakt.

In 1999 werd een klein ringetje gevonden. Het ringetje is eigenlijk te klein 
voor een vinger, hooguit om een dun pinkje zou hij geschoven kunnen worden.
Jarenlang werd er weinig aandacht aan besteed. Onlangs is via een forum op 
internet duidelijk geworden dat er nog enige tientallen van dit soort ringetjes 
gevonden zijn in Duitsland, Polen en elders in centraal Europa. De Boxtelse 
ring is van zilver en aan de buitenkant staan er letters en twee tekens op. Veel 
ringen tonen een tekst of afkorting daarvan. Sommige spreuken lijken Latijn, 
Grieks of Hebreeuws. Vaak staat ook het vroeg christelijke symmetrische kruis 
op de ring.

De mysterieuze tekst uit de Boxtelse ring lijkt te zijn:  + +  WL Ec cE cE cE cE 
cE  И
Al deze ringen lijken gemaakt te zijn om geluk te brengen of ongeluk af te 
weren.
In het graf van Keizer Lotharius van het Heilige Roomse Rijk ( 1125-1137 ) is 
een zelfde ring terug gevonden, maar dan in het goud.
De allereerste bekende gevonden ring van dit type, had de inscriptie : THEBAL 
GUT GUTANI, wat geïnterpreteerd wordt als   “ Dat je veel geluk mag brengen 
“. 



De ringen die te dateren waren stammen uit de periode tussen 1100  en 1200.
De vindplaats lag 250m van het kasteel Stapelen af. De oudste delen van het 
huidige kasteel lijken te stammen uit 1450. In de papieren archieven is tot nu 
toe niets gevonden dat nader informatie geeft over het oudste kasteel.  Thans 
zijn wij nog slechts aangewezen op archeologische vondsten die iets over het 
oorspronkelijk kasteel kunnen “ vertellen “.
De archieven geven geen duidelijk begindatum voor het kasteel. Een charter 
uit 1167 noemt de naam Stapela, maar we hebben alleen een kopie van die 
tekst, en weten dat delen van die kopie vervalst zijn. Het Casselboek uit 1312 
is betrouwbaar en daarin is genoteerd  dat Stapelen toen bestond als slotje. De
vondst van de ring is een nieuwe aanwijzing dat er al meer dan een eeuw vóór 
1312 rijke mensen verbleven op die plek. 
Op bijgaande foto zijn de letters leesbaarder gemaakt met witte verf.
De provinciale archeoloog van Noord Brabant spreekt van een opmerkelijke en 
zeldzame vondst.
Binnenkort zal de mysterieuze ring te zien zijn op  de expositie “Boxtel in de 
Middeleeuwen” in het Oertijd Museum. De expositie start 6 september en zal 
alle dagen behalve maandag geopend zijn van 10 tot 17uur.


