Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar
ook als back up detector ofom in de stort te gebruiken,
deze detector heeft n I o-discriminatie!

€

299,-

Silver pMax
S=-,È,

sltut

Als je een detector koopt
voor een van je gezinsleden of
als back-up, denk dan eens aan
deze detector. !?eegt 999 gram!
Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding!

€

{ut

De Cortes is een

uiterst goed
doordachte detector
met de voordelen van het snelle knoppen werk én een
duidelijke aflezing op de display. Heel bijzonder is het,
dat de display op de zeer krachtige metalenstand aangeeft
of het ijzer is of nietl Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5
volt batteri¡en zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed
uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen ,l,3 k¡lo weegtl

399,Conquistador

Wordt veel verkocht aan
archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige
bediening, geringe gewìcht
en door zijn hoge gevoeligheid, ook in lastige
grondcondities Nu met superlichte zt x z4 cm spider
zoekschijf. Verschil t.o v. de Silver Sabre ¡.r Max; de
Conquistador heeft een vaste alle metalen-stand en een
frequentieschakelaar om storingen van andere detectors
uit te schakelen

€

)tî

4gg,-

1,,-,f
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signaal wordt dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteit! De eerste Tejóns zijn verkocht aan
Tesoro liefhebbers, de kopers hebben gebeld en gemaild:
ze zijn verkocht! De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

Tiger Shark

Kleu¡: blauw, zwart en grijs. Lichtgewicht 1,3 k¡lo. Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA batt.) Trekschakelaar met dual discriminatie.

laten liggen

€ 1099,-

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als HawkEye.
De aanduidingen op de display van de Deleón worden groter wee¡gegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diepzoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden, parken en vervuilr
terrein zoeken.

|

fùù¡ûD-Lobo Super TRAQ
Deze detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige
detectors een topper. Bijzonder goed op gemineraliseerde grond. ln twee uitvoeringen te koop: met z8 cm wide
scan schijfen met 2l x 24 cm concentrische schijf.
Prijs respectievelijk

€ 949,- en € 999,-

7
B

sturen bij een bestelling
van boeken, detectors of
accessoires (zo lang de
voonaad strekt )

L.t
$.:r

Minelab Detectors
De Australische

Excalibur 1000

fabrikant Minelab

onderscheidt zich door zeer professionele detectors te fabriceren in het hoogste marktsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend
nieuwe technieken waardoor ze tot de absolute top
behoren. De Explorer ll is hiervan het beste voorbeeld.
Onvergelijkbaar met andere digitale detectors!
Alle modellen zijn uitgerust met Wide scan zoekschiiven,
waardoor optimaaldieptebereik samen gaat met grote

€,1495,-

¡'lr

, De Excalibur looo is de onderwatervariant van de Sovereign. Werkt dus ook op
r7 frequenties. ln combinatie met de z5 cm wide
scan zoekschijf heeft dat tot gevolg dat de Excalibur tot
de krachtigste detectors behoort. ls als waaddetector te
gebruiken in zoet- en zout water (totaal geen storing, noch van
zout, noch van mineralen en toch uitstekende discriminatie van
ijzer, cokes en zilverpapier. Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en
waar nodig als landdetector te gebruiken.
Wordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap.

stabiliteit.

Musketeer Advantage
Professionele analoge detector voor de prijs van een
middenklasser! Prima akkerzoeker en scoort vooral zeer
goed op klei en andere zware grond, omdat er een wide
scan zoekschijf gebruikt wordt. Zoekschijf
keuze tussen zo of z5 cm schijf (met
beschermkap). Crondontstoring: zelf in
te stellen. Werkfrequentie: 5 kHz.
Om te bouwen tot heupmodel.
Gebruik: 8 penlight batterijen.
Garantie: z jaar.

Accessoire
pack
Nikkel/metaal hybride oplaadpack + lader en een bescherm
c.q. draagtas met

band

€ 149r-

,u
tn/iking
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Sovereign Elite
De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!

EXcelerator zoeksch¡jven
DETECH's EXcelerator zoekschijven van 35 en 45 cm doorsnede.
Speciaal gemaakt voor de Musketeer Advantage, Sovereign Elite en
de Explorer XS en ll. Vermeld bij de bestelling voor welke detector
je een EXcelerator zoekschijf besteld Uitzonderlijk dieptebereik!

Prijs: 45 cm schüven
35 cm schïven

€ ryg,

€

qg,-

Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen. 'Pakt'vooral ook grotere voorwerpen op diepere niveaus
Bovendien is de Sovereign Elite een supergoede stranddetector, totaal geen storing door zoutinvloeden. Werkt op t7
frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.
Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, waardoor een goede balans verkregen wordt, maar ook ombouwen tot heupmodel is in een wip gebeurd.
De zoekschijfis een stuk lichter (dunner) dan van de oude modellen, de schilfzelfheeft nu een
ingebouwde transmitter waardoor meer vermogen is verkregen. Het batterijpack, waar 8 penlight
batterifen ingelegd worden klik ie ¡n twee seconden in en uit het huis. De El¡te ¡s uitgerust met een 20
cm ofeen z5 cm wide scan schijf, aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder de
grond in en 'pakken'daardoor op een dieper niveau meer grond en vondstenl Wide scan
schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met name in kleigrond.
Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack zijn bii de prijs inbegrepen.

Accessoire pack
en de draagtas met band zijn aparte

?åj:3j1':,:*"r

€

199,- -","'

€

949,-

r
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Van het Bestuur

2oo4

Beste leden
Met ingang van l december heb ik de voorzittershamer overgenomen van Kees Leenheer. Nadat ik
mij enige tijd geleden had aangemeld, is mij
gevraagd om deze functie over te nemen, daar
Kees had aangegeven dat hij het bestuur om de
bij ons allen bekende reden wilde verlaten. Met
veel plezier zal ik hier dan ook gevolg aan geven.

Terra Sigillata
PAGINA 3o

Bij dezen wil ik dan ook Kees bedanken voor zijn jarenlange inzet,
zijn vele uren die h¡i altiid met veel liefde en passie in de vereniging
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heeft gestoken. lk zal dan ook nog regelmatig op hem terugvallen
als dit nodig moest zijn, uiteraard heeft hij hier geen problemen
mee. Wat mij echtertoch in mijn eerste verhaal al van het hart moet
is het volgende: een ledenvergadering is er ook voor jullie, en niet
alleen voor het bestuur. De opkomstwas in mijn ogen erg mager
maar volgens het oude bestuur een normale zaak. Het kan toch niet
zo zijn dat ik in de wandelgangen (velden) een heleboel mensen
hoor met wensen en klachten maar dat deze niet de moeite nemen
om dit dan ook te komen verwoorden, zodat er een oplossing
gevonden kan worden. lk wil het alom bekende spreekwoord niet
aanhalen maar, het komt er wel op neer.

Het had niet veel gescheeld of er was geen vereniging meer en het

lijkt me niet dat dat is wat wij met z'n allen willen. lk hoop dan ook
dat er bij een volgende oproep een groter aantal leden aanwezigzal
zijn, eigenlijk moet de zaal altijd te klein zijn tijdens deze vergaderingen. En zoals een ieder weet: het bestuur is er voor jullie, als je
iets wilt weten, jullie weten ons te vinden. Kom met vragen of
opmerkingen en laten we proberen melzijn allen de vereniging
staande te houden.
Als laatste wil ik het hele bestuur succes wensen, en laten we hopen
dat de onrustige jaren achter ons liggen.

Detector magazine is hetverenigingsblad van
'De Detector Amateur'en verschijnt 6 keer per jaar.

lk wens u allen fijne feestdagen en een voorspoedig zoo5.
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turbulent jaar geweest, maar de toekomst van de
vereniging ziet er nu weer een stuk zonniger uit.
Halverwege dit jaar was het voortbestaan van de
vereniging nog onzeker vanwege een gebrek aan
bestuursIeden.
Na een aantal oproepen in het magazine, diverse
gesprekken met kandidaten voor een bestuursfunctie, hebben we
nu een aantal maanden later een nieuw bestuur. Een bestuurwaar
ik zo veel vertrouwen in heb dat ik met een gerust hart kon aftreden
en de voorzittershamer aan Roy Hutters kon overdragen. Vanaf de
oprichting eind t99z ben ik elke dag met de vereniging bezig
geweest, dus dat zal nu wel even wennen zijn. lk hoop dan ook
wat meer tijd te krijgen voor andere dingen.

Me helemaal niet meer met de vereniging bemoeien zit er niet in,
want ik blijf hoofdredacteur van he| magazine en dat is op zich al
een hele job. Dus u kunt uw verhalen gewoon naar me blijven
sturen. Nu ik niet meer in het bestuur zitkan ik me meer richten
op het magazine. We gaan proberen de redactie uit te breiden en

r

Lidmaatschap
auteurs te zoeken om zodoende het magazine te verbeteren.
Ook ti¡dens de zoekdagen kunt u mij natuurlijk tegenkomen.
lk wens het nieuwe bestuur, waar Johan Koning als oudgediende in zit, en de anderen die zich op pagina 7 voorstellen,
heel veel succes in de toekomst.
Voor de restwil ik iedereen een heel goed zoo5 toe wensen.

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd st¡lzw¡jgend verlengd met een iaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende jaar. Opzegging dient uiterlijk op t november schriftelÌjk binnen
te zìjn Per januari zoozbedraagtde contributie € 26,-.
Prijs steunleden

€ 8,-

€ 33,-

en buitenlandse leden

Postbank ì675000 t.n,v. De Detectot Amateur, Leeuwarden

Kees Leenheer

Bedønkt
Johan Bosma heeft zoals u in de aankondiging van de jaarvergadering heeft kunnen lezen, te kennen gegeven niet
meer beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie, en is op
de jaarvergadering afgetreden. Johan zal waarschijnlijk nog
wel blijven fotograferen voor het magazine. Johan, hartelijk
bedankt voor al het werk, dat je voor de vereniging hebt

Belangrijke adressen
Veel brieven, vragen enz. komen

Determinatie/vraagbaak

nogal eens bij de verkeerde personen

Voor determinatie van door u

van de vereniging terecht, Vandaar

gevonden voorwerpen dient u een

dat we de adressen weer eens op een

foto of duidelijke zwart-w¡t

rijtje zetten. \)íilt u zoveel mogeliik
schrijven/mailen in plaats van

tekening op te sturen naar:

bellenll!

of naar de redactie.

vraa gbaak@detectoramateur.n

I

gedaan.
Activiteitencommissie

Leden ad m in istratte

Voor vragen, suggesties enz. over

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur stelt zich op pagina 7 aan u voor. Martin
de Witte is kandidaat-bestuurslid en zal in de volgende
jaarvergadering door het bestuur worden voorgedragen als
bestu

u

rslid.

zoekdagen, determinatiedagen

Opgave van leden, adreswijzigingen,
vragen over de contributie:

kunt u terecht bij: C. Lukassen,
Meerpaal zt8, 9732 AM Croningen,
Tel. (o5o) 54rT96.
zoekda g@detectoramateu

W Woudstra
r.

nl

Advertenties, Opgravertjes,

Met dit nummer 78 sluiten we het jubileumjaar af. Helaas is
het niet het gehele jaar feest geweest. Zoals u zult weten
heeft de vereniging aan één zéér dun zijden draadje gehangen. Dat de vereniging nog bestaat is toch echt te danken
aan drie bestuursleden (en hun gezinsleden) in het bijzonder, die het er niet bij hebben laten zitten. Allereerst Johan
Bosma en Johan Koning en in het bijzonder l(ees Leenheer
die heel erg veel over zich heen heeft gekregen en toch aan
bleefom het voortbestaan van de vereniging te verzekeren.
Heren, mijn diepste respect. Op de valreep was er toch nog
een reden voor een feestje wat de vereniging betreft. Er is
een nieuw en fris bestuur dat het gebouwde verder zal
opbouwen, ze zullen zich uiteraard in deze uitgave voorstellen. Maar er staat nog meer in het blad.

AP Leeuwarden

w.woudstra

Occasions, Kopij

Vøn de redøctie

l6

Melkemastate
8925

@

detectora mateu r.n

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:
C.B. Leenheer, Hanebalken t53,

Natasja Verburgh

9zo5 CL Drachten.
Fax (o5rz) 545rr7.

Banckertstraat 4
3Et4SZ Amersfoort

redactie@detectoramateur.nl

ad m in istratie @

detectoramateu

Bestuursleden
Voou itter

Pennin gmeester/secretariaat

Roy Hutters

Natasja Verburgh
Banckertstraat 4

Kerkstraat 5z-t
8194 LX Veessen

38r4 SZ Amersfoort
Tel (o33) 4563ß9

Tel. (o57) 86 31 125
r. h

n.verburgh @detectoramateurnl

utters @detectora mateu r. nl

Er is een gebruikerservaringvan de C.Scope CS rzzoR.

Externe betrekki ngen/archeologie

Coördinator activiteiten

Een nieuwe rubriek: Op pad met..... van Koen van Santvoord, die in deze eerste aflevering op pad gaat met een
detectorzoeksteç en dan mee gaat om te kijken hoe er wordt
gezochr en waaí en wat er wordt gevonden. Een fraai determinatieartikel over Terra sigillata. Voor de numismaten
onder ons een artikel over de Berghse muntslag. Dat het
zoeken op de stort in Alphen aan de Rijn zekerzijn vruchten
af kon werpen kunt u lezen in Zoeken op de stort van castellum Albaniana. Voorts zijn er nog de vaste rubrieken zoals
Raad de foto en de Vraagbaak te vinden in dit laatste nummer van het jaar.
Namens de redactie wensen we u fijne feestdagen en een
gelukkig nieuw jaar toe.

llouter van den Brandhof

.lohn Dijkema

Dorpsstraat 2

Iel

6672 LC Hemmen

j

Mart Hofmanr, redactie

(Voor ik het vergeet, we zijn nog steeds gei'nteresseerd in
leuke verhalen of artikelen voor in het blad)

I
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Eindredactie magazine
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Mart Hoffmann

lvlartìn de Witte

u

a

der i n g)

Van Beresteynstraat 85

Kapelweg

z614 EB Delft

38r8 BE Amersfoort
Tel. o6 z6 694 987
m de witte@detectoramateuf, nl

Tel (or5) zt36z98
m hoffmann @detectoramateur.nl
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gwekkend diep...
DETEÇTORS

E
in het detecteren van kleine voorwerpen en
kleine munten in vervuilde grond en onder stenen
o Nieuwe gevoelerige microprocessor. ¡ Nieuwe metalen XP connector van hoge
kwaliteit. o Nieuwe dubbel afgeschermde XP elektromagnetische schotelkabel.
o Wordt geleverd met: Beschermkap, Batteri¡en, Heuptas + riem en Koptelefoon.

))

Verschillende schotels
c27 cm. High Energy Wide scan schotel voor30% meer diepte

o22,5 cm standaard schotel
o Elliptische 24 x 12 cm schotel

))

Technische eigenschappen
G-MAXX

o Frequentie 4,6 kHz zoals bij de
Adventis. o Regelbaar lJzer volume
in de alle metalen stand. ¡ Perfecte
stab¡liteit op alle grondsoorten.
o Heel sterk voor het detecteren van munten en
grote massa's munten. o Nieuwe gevoelerige microprocessor.
o Zeer goede discriminatie. o Wordt geleverd met: Beschermkap,

Batterilen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

))

XP-Conectors

¡ Waterdichte vergulde connectors

))

Heuptas

o Heuptas voor alle XP- modellen
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Technische eigenschappen ADVENTIS

o Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.
o Duurzame schotelkabel. o ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de
detector als ook als hip-mountte gebruiken. o Frequentie:4,6 kHz. o Dubbele
discriminatie. o Alle metalen stand. o Silencer schakelaar voor vervuilde grond,

I AA
Alkaline batterijen of oplaadbare pack. o Heupmontage voor nog meer zoekgemak.
o Vergulde afsluitbare schotelaansluiting. o Grondafstelling. o Voeding:

))

0pties

o 0plader. o 0plaadbare pack. o XP-koptelefoon.
o Elliptische schotel. o 27 cm High Energy Wide scan schotel.

))

Garantie

o Elektronica:2jaar op onderdelen en uurloon.
¡ Schotel: 1 iaar op onderdelen en uurloon.

IMPORTEUR:

\ --

:''

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (Ntl, Tel. (01 141 370480 - fax (01141 370481
lnt. 00 31 11 4370 480, E-mail: detect@wxs.nl, lnternet: www.xp-detectors.nl

DE NIEUWE BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR
lVlijn naam is Roy Hutters, 42 jaar en wonende te Veessen.
lk woon daar samen met mijn vriendin, ben vader van twee
kinderen, een jongen en een meisje. Wij wonen midden tussen
de open velden, min of meer op het platteland. Na drie jaar
geleden te zijn getroffen door het virus wat ons allemaal te

bestuur besloten om mij in te gaan zetten voor de vereniging.
lk zal dan ook mijn uiterste best doen om de vereniging te
steunen, waar ik dat kan.
lVet vriendelìjke groet, Roy Hutters

pakken heeft gekregen, heb ik na diverse oproepen van het

Hallo allemaal, lk ben Natasja Verburgh en 11 december jl.

Als bestuurslid zal ik mij voornamelijk bezig gaan houden als

toegetreden tot het bestuur van de vereniging. lk zoek nu zo'n

penningmeester/secretaris

jaar en ben met het zoekvirus aangestoken door mijn man

van de vereniging en ik hoop dat ik

Bas. ln het dagelijks leven werkzaam als notarieel secretaresse

het net zo goed (en zo lang) zal gaan doen als Wim. Voor het
nieuwe jaar wens ik alvast iedereen een goed nieuw jaar toe

op een notariskantoor in Apeldoorn en tussen het zoeken en

met veel mooie vondsten!

7

het werken door probeer ik ook nog tijd vrij te maken om te
sporten.

Beste leden, in het rijtje van nieuwe bestuurders zal mijn

naam u mogelijk al bekend in de oren klinken. Bij dezen zal ik
me goed voorstellen. Mijn naam is Mart Hoffmann, zesendertig jaar oud en samenwonend met Judith. Samen hebben we
twee zonen. lk werk in een bakkerij in Wateringen. lk ben al
achtentwintig jaar met de hobby bezig, en zoek sinds mijn

achttiende met detectors. Al vanaf het eerste nummer ben ik
lid van de DDA. ln 1995 ben ik begonnen met het schrijven
van artikelen voor het magazine, en een paar jaar geleden
ben ik toegetreden tot de redactie. Sinds begin dit jaar zit ik
in het determinatieteam en ben ik aspirant bestuurslid.
En nu als volwaardig bestuurslid in een geheel nieuw bestuur.
lk hoop dat ik samen met de andere bestuursleden en met
uw wensen waar kan maken.

Mijn naam

is

Wouter van den Brandho[ Van huis uit ben ik

u

gezocht. Als bestuurslid zal ik mij voornamelijk met archeologi-

historicus en gedurende mijn studie heb ik diverse archeologie-

sche zaken bezighouden, zoals: vondsten-aanmeldingsbeleid,

vakken gevolgd. Ook heb ik uit nieuwsgierigheid bij een aantal

overleg met archeologische instanties etc. Mijn hoofddoel zal

opgravingen meegewerkt, o,a. Vlaardingen (herberg het Zwarte

uiteraard zijn, om een steentje bij te dragen aan het behoud van

Paard), Zutphen (Dieserstraat) en Nijmegen (Castra-

ons cultureel erfgoed. Heeft u vragen? Neem dan contact op.

Hunerberg).Van diverse kanten is mij gevraagd om bestuurslid
van de DDA te worden, mede vanwege het feit dat ik gedurende

mijn middelbare schooltijd veel met een metaaldetector heb

De meesten van jullie zullen mij nog nìet kennen aangezien ik

nog niet zo lang bezig ben met het zoeken. 0p dit moment
ongeveer pas een jaar. Mijn naam is John Dijkema. lk ben op

mijn vriendin leren kennen waar ik nu mee samenwoon. Via
haar ben ik in aanraking gekomen met een jongen die ook
met een detector zocht. Vrij snel na de aanschaf van mijn

26 september 1976 uit de Groningse klei getrokken en heb na

detector ben ik lid geworden van de DDA. lk hoop dat ik wat

vele omzwervingen mijn weg weer gevonden naar het hoge

kan betekenen voor de vereniging en jullie zullen zeker nog

noorden. lk heb een tijd in Winschoten gewoond en heb toen

wel meer van me horen en zien, dat is een ding dat zeker

is.

Vooralsnog vriendelijke groeten van deze zijde en tot in de
nabije toekomst.

Ooit wilde ik archeologie studeren, maar ik was te dom. Daarom
werd het rechten. lk ben letselschade-advocaat en woon en werk
in Amersfoort. Tijdens vakanties dook mijn vader op allerlei
interessante oude hopen aarde. Een paar jaar geleden kreeg ik
een boekje over metaaldetectoren, maar er gebeurde niets. Van
het jaar wilde ik echt eens wat gaan doen en toen kwam ik de
noodkreet op de site tegen. Daarom heb ik mij aangemeld voor

het bestuur. Het lijkt me leuk de contacten met het ROB aan te
halen, en een beleidsplan te maken om de vereniging verder te

professionaliseren. lk heb zelfs nog geen detecto¡ maar ik ga
eerst eens met een paar mensen mee. lk ben benieuwd hoe je het
beste resultaat haalt, en ook: waar ga je zoeken, en hoe bereÌd je
je voor? U leest het al: ik ben echt helemaal blanco. Het lijkt me
een mooie combinatie van ontspannen, ontdekken, geschiedenis
en je land beter leren kennen, en naar ik hoop ook veel enthousiaste collega's ontmoeten.
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Kennífwallng wßt i'e

C-Scope cs r22oR
het display aan welk materiaal er
onder de schotel Iigt. En daarmee
haalt deze detector een hoge score
als het gaat om accuratessel

CSrzzoR was. Alle drie de detectoren hebben we optimaal afgesteld,
dus de juiste discriminatie en
grondbalans. De CSrzzoR hebben
we afgesteld op stand "Meter +

Audio".

heeft de man
maar besloten
zijn route te
verleggen om
het bewuste
lawaaipakket
eerst maar af
te leveren. Hij
zei nog iets
over verdachte
pakketjes en

Natuurlijk zijn er ook nadelen op te
noemen. Een aantal zijn van persoonlijke aard, maar een paar willen
wij u toch niet onthouden. Wij
waren beide van mening dat de
detector niet echt lekker "in de
hand" lag. De standaard zoekschijf
is aan de kleine kant, en je moet van
het principe (non-motion) houden.
Dat is net als het zoeken met een
motiondetector in de "pinpoint"
stand. Wat echt als lastig is ervaren,
is het vele verlopen van de basistoon. Tijdens onze zoektocht bleef
deze instelling steeds verlopen,
waardoor we om de haverklap de
machine moesten retunen. Deze
detector kent geen automatisch
geregelde grondbalans en dus moet
dit altijd handmatig ingesteld worden. Celukkig kan dat met één druk
op de knop, maar vervelend was dit

bommeldin-

wel.

De CSrzzoR
Een paar weken geleden werd

"hij"

gebracht. Met veel lawaai en door
een bijna in paniek geraakte
chauffeur. llat bleek, de drukschakelaar om "hem" aan te schakelen was

op de een of andere manier dus
ingedrukt. De bezorger was al een
twee uur aan het rijden met een erg
lawaaierig pakketje in zijn aulo.
U

iteindelijk

gen en nam
toen opgelucht
afsch eid.

Nu was "hij" er dan eindelijk.
De CSrzzoR. De vriendelijke jongens van firma Celan hadden
gevraagd ofwij deze detector eens
in de praktijk wilden uitproberen.
Uiteraard wilden wij dat wel. Je krijgt
tenslotte niet alle dagen de kans om
eens kennis te maken met een
gloednieuwe detector.
We kunnen nu uit eigen ervaring

vertellen dat het zoeken met deze
detector zeker niet tegenviel. Hij is
relatief simpel in gebruik en geeft
zowel middels geluidssignalen (in
verschillende toonhoogtes) als op

Wijze van "testent'
Vaak wordt er bij het testen van een
detector een zgn. luchttest uitgevoerd. Dat hebben wij nu eens niet
gedaan, omdat daar eigenlijk ook
niets zinnigs uit afgeleid kan worden. Ofeen voorwerp gedetecteerd
wordt, is van vele factoren afhankelijk. Dat de machine een duit in een
luchttest op 25 cm diepte duidelijk
aangeeft, betekent niet dat dit in de
prakti¡k in de grond ook zal gebeuren. Daar hebben bijvoorbeeld de
grondsoort, mineralisatie, corrosie
en mogelijk naastliggende (i,izeren)
voorwerpen ook invloed op. llat
hebben we dan wel gedaanl We zijn
op pad gegaan met drie detectoren,
waarvan er één uiteraard de

Voor de duidelijkheid, de detector
kent drie zoekstanden, te weten:
. C / D. ln deze stand kan de grondbalans én het discriminatieniveau

worden ingesteld.

.

.

Meter. Alleen de meter op het
display fungeert als indicatiemiddel van hetgeen er onder de
schotel ligt. De meter slaat naar
links uit bij het detecteren van een
voorwerp van bi,ivoorbeeld ijzer,
en naar rechts als er iets van
hoogwaardig materiaal onder de
schotel ligt. ln deze stand produceert de detector wel geluidssignalen, maar slechts op één toonhoogte. Het discriminatieniveau is
af-fabriek ingesteld en kan niet
worden aangepast!

Meter + Audio. ln deze stand
werkt de meter net zoals hierboven beschreven, maar produceert
de detector ook materiaal-afhankelijke geluidssignalen. Afhankelijk van het soort metaal is dat een
hoge of lage toon. Ook in deze
stand kan het discriminatieniveau
niet worden aangepast!

Op een akker hebben we met lint
een willekeurig stuk grond van
ongeveer 15o m2 afgezeL Vervolgens hebben we met de eerste
detector d¡t stuk akker zeer nauwkeurig afgezocht en daarbij alle
"vindplaatsen" gemarkeerd. Er is
dus niets opgegraven!
Daarna hebben we met de tweede

GEBRUIKERSERVARING

detector exact hetzelfde gedaan.
Ook hier zijn weer alle plaatsen waar
de detector een "vondst" aangaf
gemarkeerd.

Als laatste hebben we de CSrzzoR
gepakt en nogmaals het stuk grond
afgezochr. Wat natuurlijk in eerste
instantie direct opvalt is dat de
detector in deze afstelling vrijwel
alle ijzeren (ferro) voorwerpen
aangeeft. Dit wordt overigens
duidelijk aangegeven, zowel op het
display (meteruitslag links) als
d.m.v. een geluidssignaal. Steekproefsgewijs hebben we een aantal
voorwerpen met een ferrosignaal
opgegraven. Het bleek inderdaad
steeds om ijzer te gaan. Op de door
ons gemarkeerde vindplaatsen gaf
de CSrzzoR zonder uitzondering
een teken van leven. Een helder
signaal (hoge toon) en de meter
slaat uit naar rechts. Maar op een
aantal niet gemarkeerde plaatsen in
ons proefuak gafde detector ook
een duidelijk signaal. Waardevolle
voorwerpen die de andere detectors
hadden gemistl
We hebben nu alle voorwerpen wel
opgegraven. Het bleek dat de
CSrzzoR in vrijwel alle gevallen het

materiaal van het voorwerp juist
aangaf. Vrijwel in alle gevallen....dus
n¡et a¡ti,¡d! Met name de iets grotere
i,jzeren voorwerpen worden door de
detector onju ist geïnterpreteerd.
Deze worden aangegeven als voorwerpen van non-ferro materiaal.
Dit bleken dus de voorwerpen op
plaatsen te zijn waar de andere
detectors geen signaal afgaven.
llat dus het vermelden waard is, is
dat de CSrzzoR op vier plaatsen
volgens de meter en het geluidssignaal de aanwezigheid van een nonferro voorwerp aangaf, daar waar de
beide andere detectoren dat niet
hadden gedaan. Bij opgraven bleek
dat het in 3 gevallen een (groot)
ijzeren voorwerp ging en in het
andere geval om een zilveren dubbeltje. Opmerkelijk dat de overige
twee detectors dit hebben gemist.

als doel om de praktijk zo dicht

mogelijk te benaderen. Uiteraard
hebben we het geheel goed in kaart
gebracht en precies geregistreerd
welke voorwerpen waar en op welke
diepte liggen. Ook hier hebben we
de CSrzzoR op los gelaten. Alle
voorwerpen werden keurig gedetecteerd. lets wat we niet van alle
andere detectoren kunnen zeggen
die we in handen hebben gehad.
het zoeken met de CSlzzoR zit
het dus wel goed, maar je moet wel
l\¡1et

van het principe (non-motion)
houden. Ook hebben we al gemeld
dat de detector regelmatig geretuned moet worden omdat de
basistoon verloopt. Wat wij verder
als "lastig" hebben ervaren is dat de
discriminatie in de standen Meter
en Meter + Audio niet is aan te
passen.

De testbaan
Bij deze willen wij de heren van
Celan nogmaals bedanken voor het
mogen uitproberen van deze detector en houden we ons aanbevolen
voor het testen van meer nieuwe

Achter in de tuin van een vriend van
ons hebben wij twee jaar geleden
een testbaan ingericht. lle hebben
'r5 voorwerpen (duiten, tapkraan,
gespen, vingerhoed, zilveren dubbeltje etc.) op diverse dieptes (tot
maximaal z5 cm) onder de grond
gestopt en deze testbaan vervolgens
aan de natuur overgelaten. Dit met

d

etecto
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verhaal aan jeugdige bezoekers uitleg over stadsarcheologie gegeven.

Een unieke

N €ÀN D €KTHÀL€K-VU lfTB U L
uit Ootmarsum

Tijdens de zoekdag van De Detector

de al dat het om een vuistbijl kon gaan.

Amateur nabij Ootmarsum is door de

Groninger Marcel f ulsing nabij Ootmarsum een zeldzame vuistbijl uit de Nean-

dedhaleftijd gevonden. De ouderdom van
dit stenen werktuig

lig

tussen 9o.ooo

en 4o.ooo jaar.
De vondst van een vuistbijl in Overijssel
is op zichzelfal bijzonder, gezien het
geringe aantal van vier eerdere meldingen. De vondst van Marcel fulsing is
echter extra bijzonder te noemen. In
tegenstelling tot de andere vier exemplaren, die gemaakt zijn van het meer
gangbare vuursteen, is deze vuistbijl
namelijk vervaardigd van de steensoort
helleflint. Helleflint komt in Noord-

Nederland, evenals vuursteen als zwerfsteen voor, maar is veel zeldzamer.
Omdat scherven geslagen van helleflint
ook vlijmscherpe snijranden opleveren,
gebruikte de Neanderthalermens het als
alternatiefvoor de fabricage van vuistbijlen. In heel Nederland zljn slechts tweemaal eerder vuistbijlen vervaardigd van
helleflint aangetroffen, wat nogmaals de
bijzonderheid van deze vondst onderstreept. Vinder Marcel fulsing vermoed-

Zoekweekend

Evert Kramer, conservator archeologie
van het Fries Museum, was die dag
aanwezig als één van de deskundigen
voor de determinatie van metaalvondsten. Hij herkende in de steen een
vuistbijl. Ook meende hij met helleflint
van doen te hebben. Een determinatie
die later bevestigd werd door petroloog

H. Huisman (Natuurmuseum Groningen).

Helleflint, of 'hälleflinta' op z' n Zweeds,
heeft na bewerking - net zoals vuursteen
- scherpe randen. Hierdoor is het zeer
geschikt als uitgangsmateriaal voor een
snijwerktuig. Helleflint is van vulkanische oorsprong en heeft waarschijnlijk
een Scandinavische herkomst, mogelijk
Småland inZtxd-Zweden. Net zoals
vuursteen, is het door ijstransport tijdens
de voorlaatste ijstijd, zo'n r5o.ooo jaar
geleden, terecht gekomen in NoordNederland. De Neanderthalers die na
deze ijstijd ook in Overiissel vertoefden,
verzamelden deze zwerfstenen voor de
fabricage van vuistbijlen en andere
werkhrigen. Het overgrote deel van de
vondsten uit de Neanderthalertijd zijn
van vuursteen gemaakf.

De andere tq/ee helleflint-vuistbijlen uit
Nederland, zijn afkomstig uit het Drentse Anreep en De Krim en zijn evenals de

vuistbijl uit Ootmarsum'hafivormig'.
Dit kleine hartvormige type vuistbijl is
kenmerkend voor de beginperiode van
de laatste ijstijd ongeveer 9o.ooo -

4o.ooo jaar geleden. Waarschijnlijk is de
vuistbijl tijdens één van de warmere
fasen van deze ijstijd door een Neandertaler achtergelaten op de stuwwal van
Ootmarsum. Tijdens de extreme koude
op het hoogtepunt van de laatste ijstijd
heeft de vuistbijl door ondermeer windzanderosie, zijn sterk verweerde uìterlijk
gekregen. Dit onderstreept dat het om
een zeer oud werktuig gaat.
Op www.archeoforum.nl is binnenkort
een uitgebreid artikel over deze fraaie

vuistbijl beschikbaar.
Frøns de Vries, Evert Krømer,

Lømmert Postma en Mørten Postmø
Foto's en tekeningen: Archeoforum,
Frøns ile Vies

OOTMÀKÍ UM

Het was weer een ouderwets gezellig en
dru k bezocht zoekweekend . Zaterdag zz5

zoekers en zondag rz5 zoekers, en dan

ook nog eens veel mensen die alleen voor
de determinatie kwamen.
De zoekers kwamen ook dit keer uit het

en als dealer D.|. Laan aanwezig.
Zodoende was er veel drukte en handel
bij beide stands. Zondagwaren er geen
importeurs en/of dealers aanwezig. Het

le zoelavedstrijd. Zoeken naar penningen die verstopt waren in rot fruit. Dat
gaf uiteraard de nodige hilariteit.

is jammer dat door deze bedreigingen
van een gestoord iemand, de leden de
dupe moeten zijn.

We hopen dat iedereen het goed naar
zljnzín heeft gehad. De organisatie
heeft er alles aan gedaan.

Het determinatieteam had het beide
dagen enorm druk met de meegebrachte vondsten. Er werden dan ook diverse

We hopen de volgende keer een zoekdag in het zuiden te kunnen organiseren. 'We zoeken daarvoor een goede
accommodatie (bijv. manege, restaurant
ofzalen) en grote akkers. Voor leden
die een goede tip hebl¡en is er een leuke

hele land vandaan. Ook uit België was er
een afuaardiging van detectorvereniging

Prospector Vlaanderen.

fammer was dat er zaterdagweinig
importeurs aanwezig waren. Vanwege
telefonische bedreigingen waren D S H
(Ruud de Heer) en Detect (Gert Gesink)
niet aanwezi g. Zalerdagwaren Gelan

interessante vondsten getoond en
gefotografeerd.
ZaTerdagavond was het natuurlijk heel

(*roo mensen)bij de bingo.
Daarna was er in het donker een speciagezelTig

beloning.
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middenpaleolithísche vuístbíjl
Het is øen kleíne

van. Ootntarsum.

hartvormíge vuistbijl (biface cordi

d

-

forme ) ven;øørdigd van helleJlínt.
De vuístbijl is op een forse øfslag
gemøakt.

AJb. z

Tekmingen van vier aanzichtat van
de vuístbijl va.n Ootntarsum. Het
gcstíppeldc vløk op

kørt t

is oud vlak

of cortcx. De lichtgrijze vlakken zrln
r¿c¿nte beschødígíngen. Op

(zie '?')

9Cn

kant z

is één vlak d.erm.øte vatueerd,

clat cr geen bcwerkings-detaíls meer te

ondrrscheíden zijn.

Kent ì

Kant z

bleek niet het geval. Het betrof mogelijk een punt van
een ballistapijl. Een ballista is een schietwerktuig dat
een projectiel afschoot dat wel wat \¡/eg heeft van een
moderne 'darts'pijl. Ook een bronzen ring die ik had
gevonden werd als een vingerring gedetermineerd.
Ook enkele onderdelen van een Romeins plaaþantser
bevonden zich tussen de vondsten.

Bronzen schrijfstift

Wat opvalt zijn vooraì de vele ljzeren voorwerpen die
worden gevonden. Deze verkeren vaak in een perfecte
conditie. Zohel> ik al vele sandaalnagels gevonden.
Ik heb ook een aantal ijzeren Romeinse vingerringen
gezien waarvan er een bezet was met een fraaie gem
(dat is een geslepen halfedelsteen,of een stukje mineraal of glaspasta met een afbeelding erin gegraveerd).
Het werd gebruikt als zegel. Ook zijn er onder andere
dolken, messen, pijlpunten, gespen, sleutels, schriifstiÍlen, lanspunten en lansschoenen gevonden, allen

zlinvan ijzer gemaah.
Wat betreft de oogvondsten is er ook een heel scala
aan voorwerpen te vinden die zowel leuk zijn, als voor
de wetenschap heel belangrijk. Allereerst is er natuurlijk het aardewerk, dat ligt er volop. Vooral het
Romeinse tenø sigilløtø is leuk om te vinden. Op dit
aardewerk wil nogal eens een afbeelding staan. Ik heb
een scherf gevonden met een jonge Romein erop
(zie het artikel van Wouter van den Brandhof over
terra sigilløtø, p. 3o3i), maar ik heb ook een scherf
gezien met een barbaar die het onthoofde hoofd van
een Romein ínzljn handen houdt. Zelf heb ik ook de
onderkant van een terrø sigillatø bord gevonden met
het stempel van de pottenbakkerij erin: datering 5o-

7o na Chr
Soms worden er ook scherven gevonden met tekst

erop. Dat wil zeggen, de (militaire) eigenaars hebben
destijds hun naam erin gekrast. Deze grafûti komt op
velerlei aardewerk voor, iedere Romeinse soldaat had
zijn eigen uitrusting en daar hoorden ook potten,
borden en dergelijke bij. Tot de andere gevonden
scherven horen ook delen van dakpannen (tegulae),
wrijfschalen (mortøria), amfora's, bekers, ander
drink- en kookgerei. Het aardewerk werd vaak elders
gefabriceerd. Bijvoorbeeld terrø sigílløtø uit de Franse
gebieden, aardewerk uit de Duitse gebieden maar ook
eenvoudige (goedkope) kookpotten van inheems
aardewerk dat in deze regio zelf is gemaakt. Alleen al
daarom is het aardewerk belangrijk om bij een

(archeologische) instantie aan te melden. Het vertelt
een heel verhaal, bijvoorbeeld waar het dus vandaan

komt of hoe rijk men toen was.
Drie andere vondstengroepen zoals men dat in de
archeologie noemt en die ook onder de oogvondsten
vallen ziln, glas, been, gewei en leer en dit laatste
materiaal is wel heel bijzonder. Om bij het aardewerk
te beginnen, hier kunnen grotere stukken van worden
gevonden, doordat het slechts een enkele keer is
verplaatst. Voor het glas geldt eigenlijk hetzelfde als
voor het aardewerk: de wetenschap kan ontzettend
veel te weten komen ove¡ de levensstandaard destijds.
Been werd gebruikt om er bijvoorbeeld mesheften,
speelschijfies of dobbelstenen van te maken. Gewei
werd vooral gebruikt om er kammen van te maken, ik
heb er zelf een gevonden, deze is niet Romeins, maar
komt uit de 8e of 9e eeuw na Chr. De laatste van deze
drie vondstengroepen is het leer, en dat is dus heel
bijzonder. Normaliter zou het leer allang zijn verteerd, maar door de in West-Nederland zo gunstige
grondomstandigheden (klei) waarin het heeft verkeerd is het nog'perfect'. Leervondsten zljnzeer
zeldzaam.Toegegeven, uit sommige delen is niet
direct iets op te maken anders dan dat het een stukje
leer is. Maar soms kan je er de zool van een Romeinse sandaal in ontdekken (deze stukken leer worden
wel door de detector aangegeven, er zitten namelijk
ijzeren nageltjes onder).
Specialisten kunnen echter uit op het oog saaie stuk-

ken leer nog heel veel informatie halen. De Romeinen
maakten van leer onder andere tassen, legertenten en
schildhoezen. Meestal zljn opgegraven stukken dan
de enige bron die ons nog kan vertellen hoe die
precies in elkaar zaten en gemaakt waren. Zo is
gebleken dat de Romeinen hun tenten met speciale
stiktechnieken praktisch waterdicht konden maken.

ke Universiteit Nijmegen. Met deze opgra-

Delen van het castellumterrein in Alphen

lijk sporen van een Romeins badhuis

aan de Rijn zijn in de loop der jaren al een

gevonden. De opgraving in t985 leverde

vingen wilde men dit bewijs verder uitbrei-

het bewijs dat er daadwerkelijk een castel-

den en achterhalen wat de omvang eruan

paar keer opgegraven . Sinds de

t6e

eeuw

zijn er al vermeldingen bekend van vondsten uit de Romeinse tijd.

ln ry59

werden

er bij de Alphense Ned. Heru. Kerk moge-

lum in Alphen aan de Rijn heefi gestaan.

had kunnen zijn. Er werden talloze grond-

ln ry98-t999 werden er zogenaamde

sporen en voowerpen gevonden die een

proeþpgravingen verricht door de Katholie-

idee goven van hoe het castellum-
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Het zoeken op de stort bestaat u¡t een diep gat graven, t,5 - z meter diep,
en dan de vrijgekomen grond op de alle metalen-stand afzoeken.

in 1996 op
bij het castellum van Leiden - Room-

En aan de hand van een schildhoes die
een opgraving

burg is gevonden, weet men dat een bepaald Romeins
legeronderdeel daar een kamp had terwijl men dacht
dat ze toen eigenlijk ergens anders langs de grens
moesten hebben gezeten. Dat was anders nog niet zo
gauw bekend geworden. En leren schoenzolen kunnen door hun model soms op wel z5 jaar nauwkeurig
gedateerd worden. Als je leer vindt kun je dat heel
simpel wij lang bewaren in een emmer of plastic zak
met water. Dat is belangrijk: als het namelijk uitdroogt wordt het keihard en broos en kan het bijvoorbeeld voor onderzoek ook niet meer uitgevouwen
worden. Dit vervalproces gaat best snel.

belangstelling in de zin dat men zich door deze
speciale en zeldzame vondsten een fraai en een
ongewoon nauwkeurig beeld van deze periode kan
vormen in deze regio. Wat de archeologen betreft, die
steken veel tijd en moeite in het verzamelen van die
gegevens. In het bijzonder Frits Kleinhuis, die als
archeoloog is verbonden aan de provincie ZuidHolland. Hij wil zelfs bij de zoekers thuis langskomen, om maar die o zo belangrijke gegevens te
kunnen krijgen om het'plaatje' zo compleet mogelijk te maken. Het is nu eenmaal zo dat veel zoekers
die gegevens er zelfniet uit kunnen halen. Vondsten vertellen vaak veel meer dan de meeste zoekers
denken. Alleen daarom al is het aanmelden van al
uw vondsten zo belangrijk.
Mocht u op deze locatie hebben gezocht en voorwerpen hebben gevonden die voor archeologisch en
historisch onderzoek van belang zijn (en dat is
eigelijk alles) meld het dan (we zijn dit volgens de
monumentenwet ook verplicht). U kunt contact
opnemen met de heer Frits Kleinhuis, tel.: o6542¡3674 of e-mail: kleinhuis@pzh.nl. In bijzondere
gevallen kan men wagen om een voorwerp tijdelijk
af te staan voor verder onderzoek, voor maximaal 6
maanden.
'Wat voor sommige zoekers belangrilk is om te weten,

En dan zijn er niet te vergeten de 'gewone'vondsten
die men kan verwachten van zo'n locatie als men met
een detector zoel<I. Zo zljn er de fibula's, alle soorten
beslag, ringen, schrijfstiften, gespen, keukengerei, en
natuurlijk heel veel munten. Ook werden er bijzondere vondsten gedaan zoals riemhangers, scharen, een
soort kledinghaak en eigendomsplaatjes, op deze
plaatjes staat de naam van de legionair en zijn commandant (centurio) en ze waren bevestigd aan allerlei

uitrustingsstukken.
Het moge duidelijk zijn dat dit een zeer bijzondere
zoekplek was, maar ook één van een zeer hoog wetenschappelilk gehalte. Dat de grond met zijn inhoud
van zo'n hoog wetenschappelijke \¡/aarde bleek heeft
verschillende oorzaken. Zo zijn er de eerder besproken grondomstandigheden die de voorwerpen nauwelilks hebben eangetast. Niet alleen het leer heeft het
'overleefd', maar ook lizeren voorwerpen worden in
perfecte staat gevonden, zelfs heel kleine ijzeren
nageltjes. Dit mag echt wel bijzonder worden
genoemd. Ook van de archeologische kant is er veel

is dat u als vinder attiid de eigenaar van de vondsten
blijft. Sterker nog, stel dat u een voorwerp vindt dat
van groot archeologisch ofhistorisch belang is en dat
misschien in een slechte staat verkeert of dat professioneel dient te worden schoongemaakt omdat er
mogelijk nog iets onder het vuil aanwezig kan zijn
(een tekst, verfoftextielresten bijvoorbeeld), dan kan
in zo'n geval een archeoloog dringend adviseren om
contact te zoeken met bijvoorbeeld Archeoplan in
Delft of J. Kempkens in Haelen. Deze bedrijven
restaureren en conserveren archeologische voorwerpen, ook voor veel musea. Dit kan enkel als de voorwerpen zijn aangemeld. Vooralsnogzljn er van de
kennelijk vele zoekers die in Alphen aan de Rijn aan
het zoeken zijn geweest slechts een dertiental zoekers
die hun vondsten regelmatig hebben aangemeld.
Het zou dus fantastisch zijn als dat er meer worden.

lJzeren mes

Met dank aøn:
F. Kleinhuis, depotbeheerder/ archeoloog, provincie
Zuid-Holland
R. Polak, archeoloog, Radbouduniversiteit Nijmegen

opgraving komen aan het einde van dit
jaar de resultaten in een publicatie beschik-

terrein er in de Romeinse periode uit moet

voowerpen beschreven die men heeft

hebben gezien. Deze proeþpgravingen, de

gevonden. Toch zou het nog een jaar duren

vondsten en resultaten eryan staan

voor de echt grote opgraving zou plaats-

baan Van de opgravingsleider (R. Polak)

vinden doordat hetterrein geheel bebouwd

heb ik begrepen dat het een boeiend

zou gaan worden met onder andere een

rapport gaat worden met veel fraaie

beschreven

in het boek Alphen aan de Rijn

Albaniona ry98-t999 (SBN-¡o8o264), hierin staan de resultaten

-

en
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dergrondse pa rkeerga ra ge.
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von dsten en ínteressa nte gegevens.
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S. Berntsen, archeoÌoog, Leiden, (tekstredactie en correcties)
C. Leenheer (redactie), C. Schaareman, R. Leenheer,
D. de fong, /. Koning.

Vondsten uit de collectíe van:

Collectie: M. Hoffmann, R. Leenheer, C. Leenheer.
Foto's:
f

. Bosma, C. Leenheer.
Koperen munt van Vespasianus,
69-79 na Chr.

Kledinghaakje

Bronzen pennet¡es
Riemhanger

Benen speelschijfe

Koperen ringetje

Aardewerk speelschilf e

Deze opgraving leverde een gigontische

hoeveelheíd adn vondsten'''op, want het
cast¿llum werd

tot in detail

opgegraven.

Na de opgraving kregen de aannømen het
bekende groene

licht en

l<on de

bouw

beginnen. Voor het aanleggen yon twee

liftchachten werd er een diepe put gegraven. Deze løg net buiten het opgravingge.

bied waar vroeger de oude oever van de
Rijn liep. Van deze locatíe komt dan ook
de grond

met daarin de vondsten die nu

worden gedaan.

llzeren lansvoet-houder

Bronzen eigendom splaatie, Tabula onsato mel de
inscriptie QUINTI BLANDINI. Het plaatje heeft
mogelijk op een helm ofschild gezeten.

llzeren piilpunt

Bronzen schoennageltje van
een Romeinse sandaal.

Fragment benen kam,
8e-9e eeuw na Chr.

Fragment van een
gladwandige kruik.

Bronzen pluimhouder. Deze zat op de helm.
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Leon Mijderwijk

De munt van
de heren Vøn den
Muntrecht of -onrecht

Lucratieve bezigheid

Roofridders Van den Bergh

De grote verscheidenheid aan laatmiddel-

'Waarom wilden de heren zo graag
muntenl 'Waren

Illustratiefvoor het hage- en

eeuwse munten doet niet vermoeden dat het

muntrecht in de gebieden binnen het huidige
Nederlond voorbehouden wqs aan de Duitse
keizer. Alleen in zijn munthuizen in Tiel,

Deventer en Maastricht mochten munten
worden geslagen. ln de negende, tiende en
elfde eeuw ziet de keizer in het verlenen van
het muntrecht een goede gelegenheid om

trouwe leenmannen te belonen en verder aan
zich te binden. Onder de eersten die het recht
kregen toebedeeld waren de bisschop von

Utrecht en de bisschop van Luik. Weretdlijke
Ieenmannen volgden, onder hen de graafvan

Holland en de hertog van Gelre. AIs in de
dertiende eeuw de macht von de keizer
afneemt, gaan de leenmannen zich meer en
meer als zelfttandige landsheren zien. Het

muntrecht beschouwden zij als hun eigen
recht. De basis was echter legitiem. Anderen,
die nooit door de keizer waren voorzien van
het muntrecht, zagen de tanende macht als
een vrijbrief om zich het recht toe te eigenen.

Ofzij pretendeerden oude rechten te bezitten. Deze illegole munters bezondigden zich
aan het hagemunten,

z

Cros tournois van Lodewìjk lX,
koni ng va n Fra nkrijk (* t zz6-

tzTo), geslagen tussen
1266 en 1270) De groot
had een waarde van

twaalf penningen

zlj zo ljdel daT ze
hun beeltenis wilden verspreidenl
Misschien heelt dat voor sommigen een ro1 gespeeld, maar de
grootste drijfveer zaltoch op het
financiële vlak gezocht moeten
worden. Munten was namelijk een
lucratieve bezigheid voor de muntheer. Dit was het gevolg van de
organisatie van het muntvvezen.
De heer verpachtte het ambt van
muntmeester. Het viel niet zelden
toe aan de hoogstbiedende. Deze
ambachtsman werkle voor eigen
rekening; gereedschap, personeel
en edelmetaal moest hij zelf betalen. De heer verschafte de muntmeester wel een plaats om te
munten en onderdak (afb. r).
Over de geslagen munten betaaide
de meester een omzetbelasting,

de sleischat, aan de heer. Een

waardijn, een keurmeester in
dienst van de heer, zag er op toe
dat het aantal munten juist werd
doorgegeven. Hij controleerde
ook uiteriijk en gewicht van de

munten.
Extra voordeel kon worden verkregen door munten te slaan die
minder waarde aan
edelmetaal in zich
hadden dan de waarde
waawoor ze werden
uitgegeven. Vaak werd
een algemeen erkende,
sterke munt geïmiteerd
maar met een lager
gehalte zilver of goud.
Ergo, valsemunterij.

t

Muntatelier, gravure van

H Schattfelijn (ca 4oo)

valsemunten is de muntslag van
de heren Van den Bergh. Hun
thuisbasis is vanaf de dertiende
eeuw de plaats waar thans nog
kasteel Huis Bergh staat, in het
oosten van Gelderland. Frederik II
(ca. 13oo-r33r)' is de eerste van de
heren van wie munten bekend
zijn. De munt die hij liel imiteren,
was de internationaal sterke ziÌve-

ren gros tournois (afb. z).
De munl- wordt voorzien van zijn
naam, geschreven a1s WRIDERICVS. Een vreemde spellingwijze, rrraaÍ daardoor leek het meer
op WILHELMVS; een naam die
vaker op de munt voorlc$ram en
daardoor een betrouwbaarder
karakter aan de munt gaf. Waaraan ontleende Frederik II het recht
om te muntenl Een document uit
zilnlljd is niet overgeleverd. Uit
rJ4r stamt een acte van de Keulse
aartsbisschop die het muntrecht
van de Berghse heren te Gendringen bevestigt. Ofdit recht een
legitieme basis had, is onbekend.
ln ieder geval was de aartsbisschop vijfjaar later bereid om de
Berghse heer Adam III een gunst

4
te verlenen. Het recht van Gendringen werd verplaatst naar
Adams 'stenen huis dat voor de
voorhofvan zijn kasteel te Bergh
ligt"' (afb. 3). De generaties Van
den Bergh volgden elkaar op. Alle
heren en een enkele vrouw kozen
de sterke munten uit hun generatie eruit om te laten naslaan.

Muntheren Van den Bergh
Frederik

II

III

1331-r)54

s Heerenberg

Willem I

t354-ry69
t354-ry87

's Heerenberg

III
Willem II

ry87-t4ú
4ú-1465

Adam

Margriet van Waardenburg
Frederik

Muntsløg cø.

Niet iedere Van den Bergh was
overigens even actief als munt-

's Heerenberg, Millingen (l)
's Heerenberg
's Heerenberg, Hedel

1435

15o6-15rr

Slechts details als wapenschildjes,
omgekeerde letters en een B van
Bergh in plaats van een andere

naamsaanduiding verraadden de
ware herkomst van de munt (afb.
4). Teveel onderscheid met het
voorbeeld werd vermeden.

's Heerenberg

t3r2-r)31

gestøøkt

's Heerenberg
s Heerenberg

Willem IV

Muntsløg ín t54t hervøt
t555-ry67 's Heerenberg, Hedel

Frederik

r577-r58zl3 Hedel, Zaltbommel,

r577-t583

Hendrik
Herman Frederik

heer. Onder Willem ll $4ßt465\
werd de productie flink opgeschroefd. Hij muntte niet alleen in
Bergh, maar ook liet hij munten
slaan op naamYan Hedel, een
heerìijitheid die Willem vanzlin
vader had geërfd. Waarschiinlijk
werden ook deze munten in Bergh
geslagen"'. Willems zoon Oswald

s Heerenberg, Harderwiik
Slevensweert

*r57yß38 Stevensweert
"r6oo-r669

Stevensweert

5 Snophaan van Karel van Egmond,
hertog van Çelre

(k 1 477-1

18).

Ni.jmegen 15o9/15¡'8.

(t442-r5o6l legde de productie
daarentegen volledig plat.

ZIjn opvo\ger Willem III (15o6r5rr) pakte de draad weer op.
Hij bracht een munt op de markt
met op de keerzijde het Berghse
wapen, een rode klimmende leeuw

3 Het Berghse muntgebouw

op een zlTveren veld. Op de voor-

zijde staat een geharnaste ruiter,

De voozijde van de SintOswalddaolder (links, Bergh
1
56 5-1 56il v e rto o nt grote

4

gelijkenis met de Carolusdaal-

der (Níjmegen t555).

De jaartallen verwijzen naar de regeer - c.q
mturþeriode. Dit is niet het geval bij de
jaartallen voorzien van een '*; hier gaat het

om de levensjarerr.
B.H.J Boekhorst, Van eerlijke munt

tob

hqgemLoú: Een historísch overzicht vøn joo jøar
munLslag op nqan van de heren Van døn Bergh

lz.p.zjl6

Boekhorst, Histotisch ovøtzicht, t6

28

de zogenaamde snaphaan, de

hagemunten die de Spaanse
koning Filips II, de Duitse keizer

Gelderse snaphaan die op zijn

en de Staten-Generaal in de
Nederlanden ieder op hun beurt
namen, konden hem niet stoppen.
Wel verplaatste hij zijn munt naar
Harderwijk (r582-1583). Dit munthuis wordt in 1585 door de Staten
in beslag genomen omdat Willem
wordt verdacht van al te hartelijke
banden met Alexander Farnese,
hertog van Parma, de opvolger van
Alva a1s landvoogd in de Nederlanden. De plannen om de munt te
's Heerenberg te heropenen in

beufi de Bourgondische rijder had
geïmiteerd ("fu. l).
De naam snaphaan duidt niet op

een nobele ridder, maar op een
roofridder. Hoewel dit waarschijnlijk niet zijn bedoeling was, gaf
Willem daarmee precies weer hoe

hij gezien werd door de Bourgondische hertogen die een unificatie
van het muntstelsel voorstonden.
De Gelderse snaphaan en uiteraard ook diens nabootsingen
werden zoveel mogelijk buiten het

betalingsverkeer in de Bourgondische Nederlanden gehouden.

samenwerking met muntmeester
Clemens van Eembrugge werden
door de dood van Willem in 1586
doorkruist (afb.Z).

Munten tijdens de Opstand
Zelfs de Opstand in de Nederlanden maakte geen einde aan de
munterij van de Van den Berghs.
Willem IV (1546-1586)was zelfs

Willem was niet de enige Berghse
heer die muntte in die periode.
Zijn br oer Frederik (t 5 45- t59 z)
kwam dankzij zijn Spaansgezinde
houding in 1568 in handen van

een zeer actieve muntheer
(afb. 6).

het eerder door Alva geconfisceerde Hedel (afb. 8).

Hij liet zowel in Bergh als in
Hedel munten in de jaren 1565ry67.lHlj was echter ookpolitiek
actief tijdens de beginjaren van de
Opstand in de Nederlanden. Hij
steunde aanvankeli j k zijn zw ager
Willem van Oranje (*1533-1584) en
moest uitwiiken naar Duits
gebied.
Na zijn terugkomst in 1576 pakte
hij zijn oude bezigheid spoedig
weer op. De maatregelen tegen het

8 Muntstempel,
gevonden bij archeologisch ondezoek kasteel
Hedel- Daalder van
Frederìk (Hedel 578).

7- Muntmeester Clemens van
Eembrugge en zijn gezellen,

anoniem (r58t).

6

Daolder van z4 stuivers van Willem lV
t56ot56t) Lijkt op Duitse daalder

(Bergh
van

jo

stuìverc

Toen het daar te warm onder zijn
voeten werd, het kasteel werd
namelijk inry78 errr5Z9 ovewallen, verplaatste hij zijn muntactiviteiten naar Stevensweert. Hier
werd na zijn dood nog gemunt
doot zijn neef Hendrik ('*t5731638) en diens zoon Herman
Frederik ('kr6oo-1669) (^fb. S).
De laatste munt van Stevensweert
die is overgeleverd, is een goud-

Líteratuur b etrffinde de muntgeschiedenis

.

Heeren, later graven, van's-Heerenberg', De
munten der voormalige heeren en steden van

ß5) ryo-244.
Gelder, H. Enno van, De Nederlandse munten
Gelderland (Haarlem

(Zevende druk; Utrecht/Antwerpen r98o).

GrolÌe, J | , 'De muntslag van de heren Van
den Bergh ca. r3zo-.a. r44o' , Jaarboek van
Munt- en Penningkunde (r993) ro3-r64.
Hend¡ickx, M. e a , De munten van Stevens-

.

omschrift FLORENNUS DNI.
MONTENSIS. Uiteraard gaat het
ook hier om een imitatie.

weert (Maaseik r98z).
Tangelder, F B M., Muntheer en muntmeester, een studie over het Berghse munþrivilege

ú34

Op de munt staat
het wapen van Bergh en het

gulden url

:

Chijs, P.O. van der, 'De munten van de

in

de tweede helft der zestiende eeuw

to.

(Arnhem r955).
DiI aúíkel

ís grotendeeLs gebaseerd op de

Voor de bezoekers van kasleel Bergh is het munten heruat

infomatíe

uit:

.

Boekhorst, B H.J., Van eerlijke munt tot
hagemunt: Een historisch overzicht van 3oo
iaer muntslag op naam van de heren Van den

Epiloog

Huis Bergh is niet alleen de moei-

Bergh (z p, z.j.l.

te van een bezoek waard vanwege
de muntencoliectie en het nog
bestaande munthuis (afb. ro). Het
kasteel, hoewel het tijdens een
brand in 1939 uitbrandde, is een
mooi voorbeeld van middeleeuwse

vestingbouwkunst. Binnen bevindt
zich een indrukwekkende middeleeuwse kunstverzameling opgebouwd door verzamelaar |an
Herman van Heek, die het kasteel

g Croot Frederik van den Bergh met
hartschíld het wopen van Bergh

in tgtz kocht

en het restaureerde,
zowel voor als na de brand. Voor
meer informatie:

(Stevensweeft

zj.).

www.huisbergh.nl
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voor een a[spraak 0492-57 41
Kee¡rstraat 2, Helmond

Wouter van den Brandhof

In dit artikel wordt aandacht
besteed aan eien bijzondere
De benaming terra sigillata is waarschijnlijk ontleend aan
rode geneeskrachtige 'bolus' aarde die in de oudheid op het
eiland Lemnos werd geborgen en in de vorm van pastilles
werd verkocht. De verkoop van dergelijke aarde was blijkbaar
een succesformule, want later ging men ook op andere
plekken echte gezegelde aarde ('terra sigillata vera') winnen
en verkopen.

Hieronder zal ik achtereenvolgens de volgende aspecten van
dit bijzondere aardewerk behandelen: de productie, de typologie en belangwekkende vindplaatsen in Nederland.
De productie

Terra sigillata is een rode aardewerksoort met een gesinterde
deklaag. De rode kleur komt onder andere voort uit het ijzergehalte van de klei. Onder gesinterde deklaag wordt verstaan
dat de bovenste laag van het aardewerk begonnen is te verglazen, waardoor de deklaag ondoordringbaar is geworden en
geen vocht meer opneemt. Overigens l¡estaat de deklaag niet
ull glazuur, maar uit de fijnste deeltjes van de ldei die bij de
productie wordt gebruih. Door voortdurend de klei te spoelen, komen de kleinste deeltjes als een dun vlies op het water
te liggen, waarna ze worden 'gepakt' om vervolgens te dienen
als deklaag. Glazuur bestond overigens wel in de Romeinse
tijd, neem bijvoorbeeld groengeglazuurd aardewerk dat te
Kesteren-de Woerd (Gld.) is gevonden. Glazuur is echter in de
oudheid meer uitzondering dan regel.

Enkele versieringstechnreken wil ik hier noemen:

a) Vormschotels. Dit zijn
op de draaischijf
gemaakte schotels,
waarvan de binnenkant
de vorm heeft van het
buitenprofiel van het

uiteindelijke produkt.
In deze zacht gebakken
schotels wordt de ldei
gedrukt, vervolgens er
voorzichtig uitgehaald,
nadat deze gedroogd is
én daardoor gekrompen, om vervolgens te
worden voorzien van
een op de draaischijf
vervaardigde voet of

groep van bijvondsten: het
terra sigillata-aardewerk.
Terra sigillata is belangwek

kend aardewerk. Het is erg
nauwkeurig te dateren, omdat de vormen een tamelijk
snelle en uniforme ontwikke

ling hebben doorgemaakt.
Behalve de vorm zijn op de

onderzijde aangebrachte
stempels, versiering en
samenstelling van het baksel
(kleur) ook van belang, wil
men een sigillata-scherf in
het juiste tijdsvak kunnen

plaatsen.

rand. Het meeste versierde aardewerk wordt
op deze wijze gemaakt;

b) Barbotine: het met behulp van een spuit opleggen van
natte klei;

c) Rolstempel: met behulp van een schijfje waarop
Het bijzondere van terra sigillata is dat het aardewerk in een
moffeloven wordt vervaardigd. Een moffeloven is een oven
waarbij bak- en stookruimte van elkaar gescheiden zijn, dit in
tegenstelling tot de doorsnee Romeinse oven. In de praktijk
betekent dit dat er buizen door de oven heen lopen die de
gassen en de rook afroeren en tegelijk indirect warmte afgeven. Als gevolg van dit speciale bakproces heerst er zowel
tijdens het stoken als het afkoelen eenzgn. oxiderende atmosfeer. Dat wil zeggen dat het ijzer in de
klei de kans krijgt om te oxideren,
omdat er voldoende zuurstof in
de oven aanwezig is. Door deze
oxidatie onstaat de kenmerkende
rode kleur.
(Reliëf versierde) terra sigillata
wordt op de draaischiff
vervaardigd.
Kom Dragendotf
ø 24 cm, Tríer

j7

steeds

weer hetzelfde motief wordt herhaald, brengt men een
versiering aan;

d) lnkerven. Met behulp van een mes of spatel wordt versiering ingekrast;
e) Holle stempels. Denk bijvoorbeeld aan een leeuwenkop op
sigillata. Deze werd in een holle stempel gevormd, waarna

hij aan de wand van het aardewerk werd geplakt.
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Erg belangrijk bij de productie van aardewerk is, dat het
voordat het in de oven wordt gezel, de tijd krijgt om te
drogen. Anders explodeert een pot ofbeker, omdat het water
niet meer kan ontsnappen, omdat de buitenkant van de klei
door de warmte begint te verdichten. De productie komt al
met al heel nauw kijken; in productiecentra worden grote
hoeveelheden misbaksels gevonden; soms zelfs een heel
'tapijt'. Na het drogen kan het aardewerk nog steeds niet in de
oven: meestal wordt het nog gepolijst en in een dunne kleipap
gedompeld, waarna het weer opnieuw te drogen wordt gezet.
Vaak wordt de bodem nog even in het zand gedrukt, zodat bij
het stapelen in de oven de potten niet aan elkaar blijven
plakken.

In tegenstelling tot de Arretijnse waar, kom je op dit aardewerk voor het eerst de naam van de pottenbakker gevolgd
door de stempel fficinø (werþlaats) tegen, onder keizer
Claudius is dit de meest voorkomende stempelvariant. Overigens zijn er
vele andere stempels bekend, ik wil
de betekenis van enkele stempels

noemen:fecit (heeft dit gemaakt),
mønus (van de hand van).

Vanuit Zuid-Gallië verplaatst de
productie zich in de tweede eeuw
naar Midden- en Oost-Gallië. Dit
heeft alles te maken met de nabijheid
Scherf met groftto, gevonden

Terra sigillata wordt in verschillende centra gefabriceerd.
De oudste sigillata die in Nederland wordt aangetroffen is de zgn. Arretijnse waar þet wordt ook wel
Italische sigillata genoemd), vernoemd naar de
Italiaanse plaats Arezzo, gelegen ten oosten
van Florence. Dit aardewerk is rechtstreeks vanuit Italië naar ons land
gebracht en wijst op een zeer
woege Romeinse context, dat
wil zeggen tot ca. 20 na
Chr. We moeten deze
vondsten plaatsen in de
tijd waarin de legioenen van keizer Augustus ons land veroverden of nog maar net
veroverd hadden; dergelijke scherven zijn in ons
land zeer zeldzaarn.

van de afzetrnarkt. Naarmate de conop de shrt in Alphen.
sument zich verplaatst (denk aan de
Romeinse veroveringen, het
Romeinse leger was een
grootverbruiker), verplaatst de productie zich.
Midden- en Oost-Gallische baksels kunnen
van elkaar worden onderscheiden, doch niet
door de gemiddelde detectorzoeker. Dit is echt
specialistenwerk, waar met name archeologen
uit Nijmegen in gespecialiseerd zijn. Zij kijken
naar aspecten als kleur, vorm, stempels en

hardheid. Een belangrijk centrum uit MiddenGallië is Lezoux, een voorbeeld van een OostGallische productieplaats is La Madeleine, maar
ook bijvoorbeeld Rheinzabern (Duitsland,
productie vanaf ongeveer r5o).
De typologie

In 1895 schreef H. Dragend-

Fragment van een kom

Vanuit Italië heeft de productie zich
m et p ra chtige ve si
verder verspreid. Veel sigillata uit de eerste
eeuw na Chr. is afkomstig uit Zuid-Gallië; archeologen spreken beknopt gezegd over Zuid-Gallische TS. Een
erg belangrijk productiecentrum in Zuid-Gallië
is La Graufesenque (productie ca. 3o-r2o
na Chr.). Nederland is werkelijk overspoeld met aardewerk uit deze plek,
gelegen tegenover de stad

Millau.

Fragment van de
onderkont van een bord
met st¿mpel van de
maker

e ri

ng.

orff het artikel 'Terra sigillata. Ein beitrag zur Geschichte
der griechischen und römischen
Keramik'. In dit artikel werden de
vaak voorkomende sigillata-vormen
beschreven, bijvoorbeeld Drag. z7 en
29. Sinds het verschijnen van dit
historisch betoog wordt bij het bepalen van de vorm verwezen naar
Dragendorfïen in sommige gevallen
Ritterling en soms Knorr. Zoals we
wel vaker zien in de archeologie is al
lang geleden een belangrijke basis
gelegd, die nog steeds (enigszins
gewijzigd) toepasbaar is. Enkele
vormen staan afgebeeld.
Belang,vekkende

vi

ndplaatsen

Terra sigillata wordt in alle uithoeken van het Romeinse rijk
gevonden en zelfs buiten de grenzen van het imperium
romanum wordt dergelijk materiaal nog gevonden. Eén van
de belangwekkendste vindplaatsen van terra sigillata in
Nederland is Vechten. Het aantal hier gevonden aardewerþ
fragmenten is zo groot, dat er over intemationale importantie

magwordengesproken.Hetaardewerkisuitgebreidbestu->>
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Dragendorff3o

Dragendorfï25 (woeg)

Dragendorffzg (laat)

DragendorffS3

Dragendorff 15/r7R

Dragendorffr8R

Dragendorff r8/3r

Curle zr

Dragendorff z7
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deerd en gepubliceerd door één van de grootste kenners op
dit gebied: dr. Rien Polak. In Velsen is de nodige vroege
Arretijnse sigillata gevonden en natuurlijk is Nijmegen als
legerplaats voor legioenen een niet te onderschatten locatie.
Het totale aantal in Nederland gevonden TS-scherven loopt
dan ook in de vele duizenden.

schrikken voor de Engelse taal, kunnen het boek'Roman
Semian Pottery in Britain'van Peter Webster (1996) aanschaffen. Een ideaal boek voor beginners op dit interessante
onderzoeksterrein.

In het Engels staat terra sigillata ook wel bekend als Semian
Ware, waar bij het Semian wordt verwezen naar het eiland
Samos. Een echte aanrade¡: deteclorzoekers die door dit
artikel nieuwsgierig zijn geworden en het fijne van hun
bijvondsten willen weten, en die bovendien niet terug-
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Ringedíngetjtt (+)
Dit artikel wil ik met twee opmer-

de achtenrigang van de gruttostand

kingen beginnen:

in Nederland. Zljvraagt de Europese

t.

l. Er zijn enige vogelringen die jullie

commissie de Vogelrichtlíjn zo aan
te passen dat de jacht op steltlopers

Arnhem VT, Holland 56z648o

opgestuurd hebben, die ik niet zo
snel kan verifiëren. lk hoop dat ik
t.z.t. een oplossing kan geven.
Jullie krijgen in ieder geval bericht
van mij.

ll. Sommigen van jullie hebben mij
gebeld over dat ze iets meer willen

weten over vogelringen in braakballen. Braakballen zijn de door sommige vogels uitgebraakte, onverteerbare resten van voedsel, bijvoorbeeld
haren, veren en schedeltjes van

muizen en vogels en soms...
ringetjes van vogels.
Mochten jullie roofvogels, uilen,
blauwe reigers of zilvermeeuwen in
de buurt hebben dan is het zeer
zeker de moeite waard om braakbailen met een metaaldetector uit te
pTuizen op zoek naar vogelringen.
Soms zit de vogelring nog in de
braakbal. Er dan met een metaaidetector overheen is het gemakkelijkste. Na een tijdje liggen de ringen los

verboden wordt. Franse jagers
leggen jaarlijks 2o.ooo (l) grutto's
neer. Deze cijfers over jachçraktij-

ken in Frank¡ijk duiden op een
wezenlijke bedreiging van de grutto.
En dat terwijl in Nederland deze
kwetsbare weidevogels met veei zorg
en inzet worden beschermd. (Leeuwarder Courant, april zoo4).

Zangvogels:
Pimpelmees

Geringd als nestjong (één van de
twaalf) in een nestkastje op 6 juni
ry73in Marum (Groningen). Ring
gevonden in een braakbal op 19
januari ry74 in Trimunt (in een
reservaat). Zeker gepah door een
ransuii. Afstand: rz km. Verstreken
tljd zz6 dagen (ring gekregen van
Simon Slagman, Papenburg in
Duitsland).

z. Veldleeuwerik

z. Keep

Museum sc. Nat. Bruxelles 4,
31Y8ry52. Geringd als volwassen
vogel (met netten) op rr november

Arnhem VT, Holland B8$296.

1995 te Wachtebeke, Oost-Vlaande-

ren, België. Ring gevonden in een
braakbal op 16 februari zoor aan de
Nieuwkoopse Plassen in ZuidHolland. Gepakt door een torenvalkl
Afstand: n7km. Verstreken tijd:
rgzz dagen (ring gekregen van Paul
Schollaert, Sint Laureins in België).
Wat de weidevogels betreft: over een
lange periode zijn het vooral de
grutto, de scholekster en de veldleeuwerik die de ldappen krijgen.
De oorzaken van achteruitgangzíjn

op de grond, als de braakballen
uiteenvallen. Als voorbeeld iaat ik
jullie ringetjes zien die met een

het verlies van broedrijke gebieden,

metaaldetector gevonden zijn in een

het legselverlies door roofdieren en

braakbal. Het gaat over weide- en

de jacht. (Zie hiervoor onder de

zangvogels.

grutto).

lleidevogels:
t. Grutto

3. Tureluur
Vogeltrekstation Arnhem, Holland
ro73547. Geringd als groot nestjong
op 6 juni 2oo4Te Sint-Philipsland in
Zeeland. Ring gevonden in een

de intensivering van de landbouw,

Geringd als volgroeide vogel (na
eerste kalenderjaar) op z3 oktober
ry93 ín de Groene Glop (Schiermon-

nikoog). Ring gevonden in een
braakbal op zo februariryg4 op de
Ballastplaat in het Lauwersmeer.
Gepakt door een smellekenl (Die
soort overwintert bij ons buitendijks)
Afstand: rr km. Verstreken tijd: rzo
dagen (ring gekregen van Gaatske
'V/iersma, Moddergat). Vooral in de
beukennootj esj aren overwintert de
keep in grote groepen in ons land.
Ze zíjn afkomstig uit Scandinavië en
Finland. De schildpad-achtige kleuren maken de keep gemakkelijk te
onderscheiden van andere vinkachtigen. De lokroep klinkt als een hees
kèpJ<èp, vandaar de naam.
Op de zandweg in de buurt van

Vogeltrekstation Arnhem, Holland
t3zorz8. Geringd door mij als
nestjong op 4 juli1994re Kollum.
Ring gevonden in een braakbal op z8
mei zoor te Ameland (Nieuwlandsreed). Gepakt door een slechtvalkl
Afstand: slechts z9 km. Verstreken
trjd: z5zo dagen (ring gekregen van
J. Ney, Hollum). De euro-parlementariër mevrouw D. Corbey uit Bn-rssel - op de hoogte van het feit dat er
elk jaar minder grutto's in ons land
komen - houdt de Franse jagers voor
een groot deel verantwoordelijk voor

braakl¡al op 16 juni 2oo4te Bruinisse bij de Krammersluizen. Opgeslokt
door een zilvermeeuw. Afstand: 3
km. Verstreken tijd: ro dagen (ring
gekregen van Roland-fan Buijs,
Prinsenbeek). Gelukkig dat de
tureluur nietbij de bedreigde soorten behoort.

Havelte en Wapserveen steeg eind
jaren zeventig in juni een geroezemoes op. Later een overdonderend
gekrijs. De bron van de kakofonie:
op en rond het veenwater dobberden,
krijsten, vochten en vlogen ongeveer
5oo kokmeeuwen. Wij ringden toen
het jonge spu1. Idem dito rond
Frederiksoord (Eese), rond Fochteloo
(Fochteloër Veen) en vooral bij de
pier van Holwerd. Misschien is de
volgende kokmeeuw ook wel een
broedvogel zoals in nummer 76 van
ons blad genoemd (daarin heb ik het
over kokmeeuwen). De ring kreeg ik

van Fr. Wolters te Amersfoort die

COLUMN

ùhh, kor,r eÍ eenl KfiKen...

deze gevonden had met een metaaldetector op een

voormalige maïsakker bij Hooglanderveen (bij
Amersfoort) op 28 augustus 2oo4. Op de ring staat:
Vogeltrekstation Arnhem, Holiand 3 383.352. De
vogel werd geringd op 28 maart 1984 (met netten
gevangen) als na tweede kalenderjaar in's Graveland
in Noord-Holland. Blijkbaar was de meeuw op zoek
naar een broedgebied. Afstand: zzkrn. Verstreken
tijd: liefst 7458 dagen. Broedvogel in de buurt van de
Vinkeveense Plassen of noordelijker in het Zwanenwater in Calantsoog ofnog noordelijker op Texel.
Meer vogelringen zijn welkom.
Bij voorbaat mijn dank.
(Wordt vet'volgd)
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Het is al weer december. Zoals gewoonlijk gaat het zoeken gewoon
door. Ook in deze feestmaand. Je rijdt vol bepakt door de straten de
wijk uit. Overal waar je komt zie ie zwaar opgemaakte mensen
huppelen, gevolgd door een vreemde snoeshaan met een lange
witte baard. De politie legt het verkeer stil en het stel huppelt richting de stad. Cevolgd door blije kindertjes, pappa's en mamma's.
"Hoe heb ik het ooit kunnen gelovenl" denk ie bii jezelf.
Een paar pepernoten later kom je op de zoekplek aan. Je bent net lekker aan het zoeken,
begint het te regenen. "Heb ik weer", denk je
bij jezelf. Flinke buien doorweken je kleren en
je detector. Tegen de middag klaart de lucht
weer op. De wind waait je verdronken hoofd
weer droog. Tot slot komt ook nog het zonnetje
om de hoek kijken. Zo heb je alle seizoenen in
één dag gehad. Op het eind van de middag ga
je lekker in de auto zitten. Op weg naar huis
staat het kacheltje lekker warm en de radio zinglzacht. Dan komt de
man met de hamer... Je voelt elke kilometer die je die dag hebt
afgelegd. Als je eenmaal thuis bent, ben je bekaf. Je pakt de detector
en bergt hem op. Met je laatste stukje energie gooi je de proviandtas
in de hoek van het hok. Hij blijft niet lang alleen. Binnen enkele
seconden gooi je delaarzen, gevolgd doorje zoekschort in dezelfde
hoek. Je zoekschort komt verkeerd terecht en zo rollen de vondsten
eruit.Te rollen zo de proviandtas en je laarzen in. Met een zucht zet
je nog de schep er b¡j. "Hé, wat is dat ... ì" Moeders de vrouw heeft
een heerlijk winters zuurkoolstamppotje gemaakt. De lucht van vers
gebakken spekjes penetreert je neus. Je steekt je hoofd om de hoek
van de deur. Je hoort een vertrouwde stem ..."Dag schatje, over 5
minuten kunnen we eten". "!lil je van te voren nog douchenl" - De
stille hint dat ik na een dagje blubberen niet meer zo vers ruik. Je
vergeet het voorval van de vondsten en springt onder de douche.
Door de lekkere frisse douche, begin je te merken dat ie nog leeft.
Voor je het weet zit je met schone kleren aan tafel. Wat kan het leven
toch mooi zijn. Onder het eten komt de vertrouwde vraag "En, nog
wat leuks gevonden l" "Het was wel weer gezellig" antwoord je dan.
Vrij vertaald betekent dat hetzelfde als "ik heb geen fluit gevonden"
Een paar dagen later loop je het hok in. Je schoffelt bijna onderuit
over tas en zoekschort. Gelijk begin je puin te ruimen. Je gooit de
inhoud van je zoekshort op de werkbank. Als een echte afvalscheider
ga je te werk. Lood in de loodbak, iizer in de iizerbak. Dan pak je de
laarzen waarin nog wat vondsten waren gevallen. Je kiept die leeg en
je stuit op een roestige ronde vorm. Je voorgevoel vertelt je dat je
hier niet te maken hebt met het bekende assortiment waaiers. Hmm
... even een hamertje pakken. Met een zacht tikie sla je het voorwerp
opzijn hoofdje.. en plop.. hetgeheelspliitopen. "He ì" denk je bij
jezelf. Het blijkt dat je een mooie schiiffìbula in ie handen hebt. Bl¡i
als je bent, loop je de huiskamer in. "Hé jongens", roep ie al lopend,
"kijk eens wat er in mijn laars zat". Vrouw en kinderen beginnen
spontaan te lachen. Langzaam begint dan het kwartje te vallen.
"Dank u wel Sinterklaasje" zeg je er dan maar achteraan.
Klaas Bot
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Twee jaar geleden kreeg ik van iemand toestemming om in
zijn boomgaard te zoeken met de detector. Na zo'n tien mi
nuten gezocht te hebben kwam ik op een plek waar het één en
al signaal was. "Dat is bingo", zo dachl ik bij mezeifì De spade
ging in de grond en wat er rraat boven hvam waren allemaal
hulzen van patronen van hetzelfde kaliber. Ook zaten er enkele
blindgangers tussen. Enfin, na een uurtje spitten en sorteren
had ik een veilingkist vol met munitie.
De eigenaar, die ondertussen

mijn gespit was opgevallen

kwam kijken en wist niet wat 1n11 zag. "Dat moet hier een hete
plek zijn geweest in die tijd", zo was zijn commentaar. Dat
kon ik met hem eens zijn. Toen na een uur zoeken en sorteren
geen signaal meer doorkwam ben ik er maar mee gestopt. De
hele zaak werd achter in de auto geladen en ik ging op weg
naar huis. Thuis werden alle patronen een weekje in het water
gezet en daarna schoongemaakt en gesorteerd. Toen alles
achter de rug was heb ik ze geteld. Het waren er zzoo! Dit was
een ritje naar de oud-ijzerhandel zeker waard! Het geld voor de
batterijen had ik er wel dik uit.

Hulzen van munitie uit de Tweede Wereldoorlog Ze zijn
gebruikt voor de Lee Anfeld geweren

Enige tijd geleden kreeg ik weer de gelegenheid om op datzelfde stuk grond, dat nu omgeploegd en gefreesd was, te zoeken.
De sensatie was helemaal compleet! Buiten een paar duiten,
een oud crucifix, een molentje van brons, een niet meer te
dateren dubbeltje van Willem II, een paar oude centen en
knopen, kwam mijn bandido nog eens 58oo hulzen tegen!
'Wederom
was de verbazing van de eigenaar groot. Hij had
nooit verwacht dat hij op een "messingmijn" had gezeten met
zijn gewas. Hij was blij dat zljn grond op deze manier "gesaneerd" was. Ook nu weer werd het, nadat alles met de hand
stuk voor stuk gereinigd was, naar de oud-ijzerhandel
gebracht. Een ldeine financiële vergoeding voor een gigantisch

stukje monnikenwerk viel mij ten deel. Al met al een leuke en
vooral inspannende ervaring. Eén foto is van het schoonmaken
en in de week leggen, terwijl de andere het eindproduct laat
zien. Ter oriëntatie: De maat van de grindtegels is 4o x 6o crn.

Ik hoop met dit stukje een leuke bijdrage te hebben geleverd
voor ons mooie clubblad.
Pietvan Schuppen
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Met al deze merken hebben wij ruime zoekervaring
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Soms heb je van die perioden dan zit alles mee. Zo ook een
tweetal dagen in oktober. Op een mooie donderdagmiddag
zou ik mijn favoriete akker weer eens met een bezoekje
vereren. lk had de kinderen naar school gebracht en had
ongeveer r,5 uur de tijd.
Zodoende stapte ik op de fiets en 5 minuten later stond ik met
op het land, een terp-akker in mijn woonplaats.
Deze akker was door zeker een 5-tal zoekers reeds eerder
bezocht, maar ik laat mij nooit ontmoedigen. Mijn ervaring
leert dat je met de juiste detector (in mijn geval de Compass
Goldscanner) en de 1'uiste techniek, altiid nog mooie vondsten
naar boven kan halen. Je moet dan wel geduldig en geconcentreerd kunnen zoeken. Omdat ik toch maar r,5 uur tijd had,
was dit níer zo' n probleem.

mijn detector

Vol geduld, maar eerlijk gezegd zonder al te hoge verwachtingen, ging ik op zoek. AIna z5 meter kreeg ik een redelijk
goed signaal, op nauwelijks ro cm diepte kreeg ik iets goudkleurigs te zien! Na het voorwerp voorzichtig in een plas te
hel¡ben schoongemaakt bleek het een gouden filigrain broche
Ie zljn. Weliswaar wat opgevouwen, maar toch. De gedachte
aan iets van goud maakte me helemaal blii. Overigens had ik
enkele weken ervoor ook nog goud gevonden in de vorm van
een gouden ring uit r85o-r9oo. Ik was blij en verbaasd tegelijk, dit kon toch niet waar zijn, op een
plek waar al zoveel zoekers
overheen waren gegaan, toch
nog goud!
De middag was dus al
geslaagd, hoe dan ook. Maar
een tijdje later, op zo'n 5o
meter afstand van de vondstplek van de broche, rveer een
goed signaal. In een kluit klei

vond ik hier een mooie schijffibula

met een verhoogd middenveld, eerder al eens beschreven
'Wederom komt van deze terp een
door Jan Zljlstra in dit blad.
schijffibula met christelijke syrnboliek, de zoveelste! Deze
anderhalf uur zoeken behoren dus tot mijn meest succesvolle.
Twee dagen later was de zoekdag in Ootmarsum. Hier heb ik
de l¡roche laten rechtbuigen door Sander Medendorp (nog
bedankt!). Op de foto zien jullie het resultaat. Hii dacht dat de
broche van rond rSoo was. Het werden twee mooie dagen in

Ootmarsum. Erg veel bijzondere dingen
werden er niet gevonden, behalve een
mooie vuistbijl van 5o.ooo jaar oud.
Zelf }.ad ik denk ik ook één van de
mooiere en belangrijke vondsten,
nl. een zilveren Romeinse denarius.
Onherkenbaar in de vitrine van de
dagvondsten, maar het bleek er wel
r te zijn. F{íj zat helaas onder de
witte aanslag en moest een aantal
weken even in de groene zeep.
De denarius is gevonden op de plaats waar volgens de organi-

satie ooit een Romeinse nederzetting was. Het is dan ook erg
mooi dat je dan op zo'n plaats zo'n mooie munt boven kan
halen. Vreemd is het dan wel dat er niet meer Romeins is
gevonden op deze plaats. Kortom, in twee dagen tijd had ik
goud, zilver en brons en met de gouden broche wil ik graag
meedoen met de Vondst van het iaar.

tohøn Postmø
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De nieuwe'Raad de Foto'is een vuurstenen voorwerp waarvan we natuurlijkwillen weten wat het
is en waar het voor werd gebruikt. Door middel van een e-mail of brief(kaartje) kan hierop worden gereageerd door leden van onze vereniging. Onder de goede inzenders zal een boek worden
verloot. Reacties kunnen naar: e-mailj.koning@detectoramateur.nl of J. Koning, Roodborststraat
zo,8916 AC Leeuwarden. We vragen een zo duidelijk mogelijke beschrijving inclusief datering.
De inzendtermijn sluit op z4 januari zoo5.
J. Koning

ln Raad de Foto 77 lieten we een zilveren Romeinse munt zien. Het is Marcus Aurelius, die
regeerde van 'ì6r t/m r8o na Chr. De munt is geslagen intTof t7t na Chr. Hoewel Ben Heldoorn
uit lJsselmuiden er weer dicht bijzat, is hi,l verslagen door Henk Sloots uit Ried. Deze gaf de
volgende determinatie:

ln "Raad defoto" 77 is een Romeinse munt afgebeeld. Wie, zoals ik, gei'nteresseerd is in Romeinse
munten, ziet aan de kop onmiddellijk dat het een munt van Marcus Aurelius moet zijn, die keizer was
van t6t tot 180 na Christus. De puntige baard en de grote neus zyn onmiskenbaar. Alhoewel, het zou
ook nog om Lucius Verus kunnen gaan, de mederegent van Marcus Aurelius van 161 tot t69. Hun
poftretten lijken erg op elkaar. De doorslag geeft echter het laatste, voor de determinatie en datering
essentiële, deel van het omschrifi op de voorzijde. Duidelijk leesbaar is TRP XXV, de aftorting van
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Tribunicia Potestas )UV, oftewel voor de vijfentwintigste maal volkstribuun. Dit was een
van de hoge ambten, waarmee de Romeinse keizers waren bekleed. Het werd iederiaar
in december vernieuwd, waardoor het uitgifiejaar van deze munt precies kan worden
bepaald. Lucius Verus is nooit aan 25 volkstribunaten toegekomen, dus weten we zeker

dat we met Marcus Aurelius van doen hebben. Omdat verteld wordt dat de munt van
zilver is, moet het een denarius zijn, geslagen te Rome, de plaats waar in deze periode
alle rijksmunten veruaardigd werden. Op de keerzijde zien we een naar links staande
fguur met uitgestoken hand boven een altaar. Rechts daaruan is een aantal letters
zichtbaar. Met enige moeite is daarin het woord DECEN te lezen. Nu hebben we
voldoende informatie om deze munt te gaan opzoeken in de literatuur, te weten Roman
tmperial Coinage (RtC) deel lll. De munten van Marcus Aurelius zijn hierin chronologisch gerangschikt. De stukken met TRP XW zijn te dateren tussen december 17o en
december

ry.

geefi twee denarii met de lettercombinatie DECEN op de keerziide,
en RIC z5t. Het zijn varianten van hetzelfde type met een gesluierde

RIC

namelíjk RIC

248

keizer die een

ffir

brengt boven een drievoet.

Het omschrifi van RIC z4S luidt (voluit) VOTA SOLUTA DECENNALIUM, ofiewel "de
gelofte voor de eerste tien regeringsjaren is ingelost". Het omschrift von RIC z5t is voluit
VOTA SUSCEPTA DECENNALTUM tt. Dit betekent dat de keízer ook in het komende tweede - decennium van zijn regering om de gunst van de goden vraagL Zo I.e zien aan

defoto van de keerzijde hebben we te maken met RIC zy. Beide munten zijn uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig regeringsjubileum von Marcus Aurelius. Hii kwam
aan de macht na het overlijden van zijn voorganger Antoninus Píus op 7 maart tû.
Dot houdt ín dat deze munt omstreeks maarl van het jaar ryt geslagen is.
Croeten, Henk Sloots.

Registratie

MID D €L€€U\^/5€
ZEÇ€LsT€MP€Lf

Vindplaats:

omgeving Dokkum

Vorm en materiaal:

spitsovaal met oog; brons met sporen
van verzilvering

Collectie/data:
Randschrift:

. Zljlslr a [verworven zo or]
S'FRIATR]rS HUGONIS DE GOLTEM ORD[O] PIREAIDITCATORUMI
: zegel van broeder Hugo [Oege)] van
Goutum, van de orde der predikheren
[Jakobijnen of Dominicanen]

Voorstelling:

de aartsengel Michaël die een draak
[de duivel] vertrapt en doodsteekt.
Daaronder een knielende priester.
Dat alles in een nis met architectuur.

|

Datering:

r4e eeuw

Opmerkingen:

het zegel is fraai en verfijnd gesneden.

Met dønk øøn prof. Høns Mol (Fryske Akødemy, Leewwørden)
voor de interpretøtíe vøn d.e øJkorting ORDPD.
Foto: Johan Koníng

Jan Zijlstra
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Topmodef
DIGITAAL
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De beste service, het beste en eerlijkste advies
De beste inruilprijzen en de best vezorgde levering
De allerbeste prijzen bij de meest complete en
meest bruisende Detector Shop van Nederland

Ultrasoon reiniger

Horsten 32,9581 TD Musselkanaal

manier'€
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Tel: 0622 545 193 www.detectorshop.nl

met qeheel nieuwe online intemet winkel

D¡gitale vondstaanduid¡ng
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Jimmy Sierra
Maxiphone ll € 125.00

DS.4OOA
reinigt alle vondsten
op de meest veilige

60.00

!

Whites Classic ll

ruETÐ
Supermagreet
DS.302s 30 KG

Supermag¡eet
DS-703s 70 KG

Supermagneet
DS-9035 90 XG

€ 3O,OO € 49,00 € 85,00

Whites Glassic lll

€ 350.00

MD-318
Motion detector

voor beginners

DS-Actie:

€

12O,OO

a: arl:

200,00 DS-50 €.225,00
DS-18 Grifon III Pro

DS-40 €

Reeds veelbesproken vanwege
zijn grote en beroemde gelijkenis.
Presteert dan ook erg goed en
kent inmiddels vele tevreden
zoekers die allen bijzonder
ingetogen zijn geweest over
de pr¡js van deze Gr¡fon

goede prestat¡es
en pinpointknop
motion detector !

€

1OO,OO

Professionele PinPointer
Eindelijk een professionele en
betaalbare p¡npo¡nte¡ met
profess¡onele prestaties en
in compacte en duurzame

25O,OO
DS-8 Grifon Surfer ID

Alleen b¡j ons:

€ 50.00

Heeft zeer veel opt¡es
en presteert boven

verwachting.

F,,
\ü$
Þ-:.

135,OO

Whites Classlc

behu ¡zi ng

Prachtige digitale startdetector

€

DS-Sherlock DTS-Pro

ëft@
Laser

Rapier

€ 789,00

DS-Detech Penetrator
Double-D zoekschotels

45 cm
36 cm
l2 cm
45 cm
36
cm
S inch/.l2 cm
kle¡n en diep 3l cm
op stortsrond 12 cm

Hawk-Eye

€ gg5,oo

'tt'
ì4

t

'-þ'

iæ

4!-

Minelab
Minelab
Minêlab
Wh¡tes

Whites
Whites
Whites

DFX
DFX
DFX
DFX

€ 200,00
€ 180,00
€'100,00
€ 225,00
€ 200,00

€ 180,00
€ 150,00

Whites DFX

v^'t

De vurige wens van

AGTIE
€, 175,OO
DS'9

Metaaldetector Sensitivity, Discriminatie en PinPointknop

Onze bestseller van 2OO2 en ook dit jaar weer een echte

hit

!

Met grat¡s geheel compleet
Detector Shop Accessoirepakket
Bii ons met gratis Whites accupack + lader
NL-handle¡d¡ng, DFX boekie en DFX CD.Rom
Kast- en meterbeschermhoes, koptelefoon DS-3030
I st. 2000 mA NiMtl + I st. GP Super Alkaline batteri¡en
D5-64 snellader voor 1 2 / 230 Volt, DS-258 Pinpo¡nter
Black-ADA Extended lnvader Black 89 cm. dotectorschep
Wh¡tes schotelbeschermkap en NL-SUPER Zoekprogrammatuur

Vragen kunt u opsturcn naat
J. Koning, Roodborststraat zo,
8916 AG Leeuworden.
U kunt uw vrogen natuutlijk ook d.m.v. een

e-moil noar ons verzenden.

VRAAGBAAK

E-m

oil:

vra ogb

Aan deze vraagbaak werkten mee: J. Zijlstra, G. Mensonídes, W. van den Brandhof, A Miedema, G.Henzen, F. Croenendíjk

Yraagt

¿^', )

Beste leden van de redactie. Een

kennis van mij die nog niet zo lang
met een metaaldetector zoekt heeft
een - volgens mi1 - opmerkelijke
vondst gedaan. Op een veld in de
Betuwe heeft hij een (mogelijk
Romeinse of I(eltische) gesp gevonden. Op één meter daarvandaan is
het maanvormige voorwerp gevonden (zie onder). Verder zijn op
hetzelfde veld een aantal Romeinse
fibulafragmenten gevonden. Ook
lagen er Romeinse scherven. De
twee vondsten zijn allebei van brons.
Zljnwagen zljn de volgende: Wat is
het maanvormige voorwerpì Uit
welke periode stammen beide voorwerpenl Zljn deze voorwerpen
zeldzaarnl Moeten deze worden
aangemeld bij het ROBI I(an het zijn dat hij zijn vondst moet inleveren bij het ROBI Hopelijk kunt u op bovenstaande vragen antwoord
geven. Met vriendelijke groet, Corné van Ifuieken, Tilburg

o

en

ak@ d etecto ra m ateu r.nl

J. Koníng.

is om foto's van de vondsten en gegevens over de
vindplaats (coördinaten, toponiemen, dichtstbij-

zijnde straat) op te sturen. De vondsten blijven uw
eigendom. De door u gedane vondsten zijn niel
echrzeldzaam; de dierenkoppengesp is eerder
schaars. lVe raden u aan om de vondsten samen
met de vondstgegevens goed te bewaren.

Yraag z
Geacht determinatieteam.

Mijn naam is Martijn Aarts. Ik zoek nu ongeveer
drie jaar met een metaaldetector, op dit moment
met een Viking VI( 3o. Ongeveer een maand
geleden vond ik deze munt, 4 mm dik en 4 crn
breed. Ik ben het een en ander gaan zoeken maar
heb nog niks kunnen vinden, behalve dat het
misschien een rekenpenning, munt of herdenkingsplak is. Graag wi1 ik hier wat meer over
weten. Ik ben sinds een half jaar lid van jullie blad
Detector Magazine, ik vind het een mooi blad en
ik heb er al een hoop informatie uit gelezen.
Groetjes, Martijn

Antwoord:
De gesp is niet l(eltisch, maar laat-Romeins. Het betreft een zgn.
dierenkoppengesp, te dateren tussen ca. 31o-45o na Chr. Zeer goed
mogelijk is dat de gesp onderdeel uitmaakte van de uitrusting van een
Cermaan in Romeinse dienst. ln de laat-Romeinse tijd zien we immers
dat het Romeinse leger meer en meer "germaniseert". Dergelijke
gespen worden zowel met als zonder beslagplaat gevonden. Het
laatste is hier het geval. Het betreft hier een gesp die onderdeel uitmaakte van een tweedelig gordelgarnituur. Vooral in Duitsland zi,in veel
van dit soort fraaie gespen gevonden, zoals uit een publicatie van
Bohme blijkt.
Het andere voorwerp is moeilijk van de foto af te determineren. lndien
we naar het patina kijken, dan kunnen wij constateren dat deze
Romeins oogt. Lijkt op een onderdeel van Romeins paardentuig,
datering: re-2e eeuw na Chr. Advies: laat de vondsten eens zien op een
zoekdagldelerminatiedag. Alle vondsten van voor r5oo dienen te
worden aangemeld bij de ROB. Dit is wettelijk verplicht. Het handigst

ü

Antwoord: Martijn, je hebt een koperen I ore stul<
gevonden uit Zweden. De munt is geslagen in
Arboga in de jaren t6z7 lz8. Custaf ll, Adolf r6lr'r632. HeTjaartal moet je kunnen vinden in de
buitenste rand boven de adelaar.

Yraag 3
Geacht determinatieteam. Deze week heb ik iets
gevonden in de l¡uurt van Elburg wat ik niet goed
thuis kan brengen. Het materiaal is denk ik brons,
de lengte is 47 mm, de breedte is z6 mm en is
6 mm dik. De hoogte met het oogje mee is 13
mm, de platte onderkant is helemaal bewerkt,

42

de rok is z

mm diep en

de

Antwoord:

plooien zljn zichtb aar.

Je

Rondom het beeldje
(madonna met kind) is een
schrift wat ik niet kan
lezen. Hebben jullie misschien een idee wat het is
en uit welke periode het
komt. Met vriendelijke

Een kleine keus uit de boel<en is:

groeten,

munt is geslagen int75z en is van het Bisdom Luik: Johann Theodor
van Bayern, bisschop van t744-'1763. De munt had een waarde van 14
liards. Hij is ook geslagen in r75r.
Lit: 'Coins of the World', tweede editie.

.
.

Bertus Koerts, Dronten

Antwoord

.

Je hebt een mooie vondst
gedaan en wel: een zegelstempel, brons, spitsovaal:
'r4e eeuw
lt rzgo-r35o]

.
.

Tekst: S'.M ENARDI.....,..
F AH ERNO

¡E
P

P. Verkade, muntboek, fotografische herdruk, uitgeverij 'De gouden
generaal", Amsterdam Paul Lucas, N¡lonnaies Seigneuriales Mosanes, uitgave Chanlis, Walcourt België,r 982.
Officiële catalogus Zilveren munten geslagen door de Zevenprovinciën der Verenigde Nederlanden t576-t795, Uitgeverij Zonnebloem
BV Amsterdam.
'Oord en Duit uit Noord enZuid', Willem S. Bos, Vendru Uitgevers
Zwolle - r 995.
Penningen Hollants, r 998, C. van Hengel, Amsterdam.
Munten van Albrecht en lsabella tot Willem l, munten van de Zuide-

lijke Nederlanden, cat. nr. C r83.
Het loont ook de moeite op boel<enbeurzen en andere tweedehandszaken je ogen goed open te houden. Net als in Nederland hebben vele
steden in het buitenland munten geslagen en ook daar zijn boeken
over verschenen. Standaardwerken zijn vaak van oudere data en moeilijk te bemachtigen. Op veilingen bij numismatische verenigingen kun
je soms leuk spul op de kop tikken.

:zegel van Menard of Meinard(us), waarschijnlijk
een geestelijke. Jan Zijlstra kan zonder het origineel te bestuderen geen verdere determinatie
geven. Op zoekdagldeterminatiedag laten zien als

hij aanwezig is.

Yraag 4
Geachte heer l(oning,
Deze munt heb ik gevonden in
Son in de buurt van Eindhoven. Het materiaal is volgens
mij zilver, de diameter is
ongeveer zr,5 mm en het
gewicht van de munt ìigt
ongeveer tussen de r en z
gram (gewogen met een
keukenweegschaal).
De munt zag er in eerste
instantie uit als een duit, helemaal donker en met
een laagje corrosie dat je ook altijd ziet bij een
duit. Ik dacht: alweer een duit waar niets of weinig

meer van zichtbaar is. Maar bi1 het schoonmaken
met zuurvrije vaseline kwam deze munt vrij
gemald<elijk te voorschijn. 'Weet u wat voor munt
dit is) Zelf heb ik via Internet gezocht, het wapen
van de z leeuwen met de z x 3 ruilen komt ook
voor op munten in het bisdom Luik wat toen wat
te maken had met Oostenrijk. Kunt u ook l¡oeken
aanbevelen waar dit soort munten (middeleeuws
en provinciaals) goed te vinden zijn (liefst met
foto's). In afwachting van uw antwoord,
Arie vøn der Veer, Eindhoven

Yraag 5
Geachte redactie.
Vandaag heb ik een bronzen voorwerp gevonden, maar ik kan er maar
niet achter komen wat het is. Het lijkt mij I(arolingisch/Ottoons
gezien het kruismotief. Het lijkt een hangertje, maar het oog zou
daarvoor wel vrij grooT zljn. Ik denk zelf iets van paardenbeslag. Aan
de bovenzijde ziet u nog twee uitsteeksels zitten, aan de onderzijde
heeft ook nog iets gezeten. Aan de achterzijde zitten geen bevestigingspunten. Materiaal is brons of geel koper. De dikte is z :mm, de
lengte z5 mm (incl. de uitsteeksels) en de breedte is 19 mm.
Bij voorbaat dank en de vriendelijke groeten van
Mørcel Jønssen

uit

Vorstenbosch

Antwoord:
Marcel als je binnenkort eens in de gelegenheid bent laat het eens zien op een
zoek/determinatiedag. )e zegt zelf al dat je
aan de achterzijde geen bevestigingspunten kunt zien. Het is dus ofeen hanger of
een gedeelte van een voorwerp en kan net
zo goed middeleeuws zijn. Typisch weer
een stul<je wat door de handen van de
specialist moet gaan.

Yraag 6

Hoi Johan.

DiI ztjn

de foto's van de fibula die

ik gevonden hel¡. Het was de enige

piep op deze akker, waarvan 6o cm van de grond was afgehaald.
Op ro cm diepte vond ik de fibu1a (dus totale diepte 7o cm.).

4
Misschien kun je er

Metaalvondstendag
van
Het Noordbrabants
Genootschap

achter komen wat
voor fibula dit is.
Groetjes en veel
succes verder met
de DDA.

Tonvøn Bon
Antwoord:
Ton, een dergelijk
type, radvormig aan
de buitenkant,

ffi

TII

Op zondag zr november bracht een tweekoppige afvaardiging van
onze vereniging een bezoek aan de najaarsstudledag van Het Noord-

brabants Cenootschap te Den Bosch. Gedurende deze dag stond een
aan|allezingen op het programma, waaronder een lezing over de
bronsschat van Nistelrode, een inleiding, in de numismatiek en een

opengewerkt,

kruisvormige schijf-

fibula, brons,3o
mm. doorsnede,

lezing over dak- en trotseerloden, gevonden in den lande.

hebben we binnen
het team nog niet
eerder gezien.

Naspeuringen in de

ffi

Van bijzonder belang was de informatieve lezing, c.q. discussie van
dhr. L de Wit, hoofd van de juridische dienst van de Rijksdienst voor

T

het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Cedurende een informatief uur

literatuur leverde
het volgende op; Een identiek exemplaar staat
afgebeeld in:
. H.J. Frick, Karolingisch-Ottonische Scheibenfibeln des nordlichen Formenkreises, in: Offa
t99zlt9g3,Taf.6 I r9 (pagina 45o).
Zoals de titel van het artikel al zegt, betreft het een
middeleeuws exemplaar; in dit geval is een datering in de Ottoonse tijd plausibel. (ca. 9oo-tooo
na Chr.) Jou kennende, weten we zeker dat het stuk
wordt aangemeld.

YraagT
Bij deze mail ik de foto's weer
naar u toe met de vraag of u wat
meer weet over deze munt. Hij
heeft een doorsnee van 3 centimeter en is van koper of brons
(die gaatf es weet ik niet hoe die
er in komen).
Ik hoop dat u mij een antwoord
kan geven. Hørro vøn Houten

al jarenlang verstoorde bouwvoor. Zoals door.f os Bazelmans, bijzon-

der hoogleraar aan de Vrije Universiteit en eveneens werkzaam bij de
R.O.B., enkele weken eerder in een lezing werd benadrukt: sinds er
door detectorzoekers grote aantallen Romeinse munten in de noordelijke provincies zijn gevonden, is men tot geheel nieuwe inzichten
gekomen. Andere bijzondere vondsten uit Alphen aan de Rijn, Nistelrode en de Meern, allen gedaan door detectoramateurs, bevestigen
het belang van onze hobby. Binnenkort wordt het Verdrag van Malta

behandeld in de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Nederlandse
wetgeving met betrekking tot de archeologie zal worden aangepast.
Een aanpassing van de archeologiewetten, is hard nodig, aangezien de
recentste regelgeving uit r988 stamt. Ondertussen is er veel gebeurd:
er zijn commerciële archeologische bedrijven gekomen, het archeologische landschap in Nederland is volkomen veranderd. De invoering
van de nieuwe archeologiewetten,in Nederland zou wel eens nare

gevolgen kunnen hebben gehad voor ons detectoramateurs, aangezien in Malta als richtlijn is aangenomen om metaaldetectie in diverse

DEI.SVMVS.QVOD.SVMVS. Tussen het
jaartal staat het stadsschildje van Utrecht. l(z:
Cekroond Spaans wapen binnen keten van het
Culden Vlies, in het veld de gekroonde initialen P A (Van Philips en Anna)
IA.

de Wit de hort op, want, het mag gezegd worden, ze leveren een
belangrijke bijdrage aan de wetenschap. lmmers ze zoeken in de vaak

Dit is een jeton of rekenpenning
uitt577, geslagen te Utrecht.

C RATIA.

RD

logisch Nederland. Of anders gezegd: de DDA is een gesprekspartner
die serieus wordt genomen. Detectorzoekers mogen wat betreft dhr.

Antwoord:

Vz: Bustes van het Spaanse
koningspaar(Philips ll en zijn
vrouw Anna )

CO N CO

ginghij in op metaaldetectie en de visie daaromtrent binnen dit
wetenschappelijk instituut. Zeer duidelijk kwam naar voren dat
bestuursleden van de DDA veel goodwill hebben gekweekt bij archeo-

R ES.

PARVAE.CR ESCVNT

Literatuur: Van Loon pag.227 ; Dugnoille z7o7
Neumann 342o5

;

Europese landen te gaan verbieden. Met enige trots mag worden
gezegd dat de DDA als gesprekspartner van archeologisch Nederland

hiervoor een stokje heeft kunnen steken, door aan te tonen dat detectoristen, niet per definitie schatgravers ziin, maar wel degelijk op hun
eigen manier betrokkenheid voelen met ons aller verleden en verantwoordelijkheid tonen. We mogen trots zljn op onze vereniging!
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lTleer dan 25O links op het gebied van rrìetaaldetectie en archeologie

EE]IVOUD, GOEDE GEVOETIGHEID
EN PERFECTE DISCRIiII]IAÏIE
-ij \Lr.r,)l-,
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q
"Troy onderscherdf zich van andere
detectors door alleen
datgene bieden waar je in de praktijk echt
iets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op
alle grondsoorten, perfecte discriminatie,
weerbestendig, lichtgewicht, gebruikersvrienlelijk. Standaard voorzien van een open
9" zoekschijf.
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Met een Troy Pro koptelefoon
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.

Wii hehhen leverinJ¡en rer;htst'

.

Wii ziin op tlt: hooqle over tlt:

.

Wii slaan open voor zinvof le

reeks van rle lahrik¡rrt

l-

I

I

L

I'

.t

la at

str: ortlwikkel ínr¡e rt

verhelertnr¡en aaI rle rfr)lrir;tors

.

Wrl hr:hhen alle rnotlt:llett op
voo¡raatl

. Wii levcron
Gelan Detectiesystenren B.V.
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1270
beter dan ooit en het dieptebereik is
tot nu toe nog niet geëvenaard.
De 1270 ir compleet uitgerust voor het
zoekerr in t'lke situatie, met een ijzer
discrimirr.¡tie orrr door ijzer afval te
'kijken', ocn r,ruwkcurige grondbalans
re(,elaar voor moeilijke grond- conditir,.. t'rr ocrr ',,iloncer' voor stil en

Dc 9!X) is niet
voor niks,

sinds zijn

introductit'
een van de meest

n

verkochte detectoren. C5990XD
discrirnineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
tl Een hoge toon geeft een goed object
aan en een lage toon geeft bijvoori
beeld een spijker aan. Grondeffect en
discriminatie zijn instelbaar.
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¡rirr¡roinl

De gcvoeligheid voor relikwieën is nu

c5990XD

I

1236-x2

Gevooliqc marr
t<r< h stillr' <k'lcctol, ¿ontlt'l
¡ric¡ljcs t.rr kr.r.rkjt.s hij vcrorrtrcirrit.¡irr
qt'tt Aurlio lht.sltoltl ,, orl.rl ¿t'lf s lrct
klt'inslr, sir¡n,r.rl tr¡rt¡t,v.lrr¡t'n k,rrr
woltlt,rt Prt'st.l r¡zt'rtlrsr r ilnin.llrt, t,rr
v.tti,tltt,l itt (t, slt'llt'n ftr't¡ttt'ttlit' onr ro
rlor ittq tkrot .lrtrlr,rt, lucl.r,rltL'lr,r lols

I

¡

rlrritlr.lr¡k rlrstr rnitteretr [).r.r¡ is ook
rror¡ rlr, tr¡rl lx,',¡r,rrende'lrgger switch'
voor lrr.t ..¡rt.l wisselen van afstelling
on ¡rirr ¡rointen,

l+

¡

cz-70

cs1220R
.

Gebaseertl o¡r rle versl.tgen van de
CZ zoekers rl.rt w.¡;rrdevulle objecten
buitorr cle mrrnt('n rrL'rrtificatie worden
gedetecteerd, is er rru ,rcn vierde tur.¡n
geintroduceerd op de nieuwe ( 7- /0
Pro om te waarschuwen dat u rlir.¡.r, op
lrr.rn karrt, naast zilver¡ra¡rier liggende
munten heeft gedet,,r tr,r,rd.
Darrkzij 5MD elektronica, geheugen
voor de laatçte al:tr.llrng, snelle VLIJ
pin-point, een gcvolliqe wide scan,
alle ¡net¡len, auto-tun(., r¡at strand
zoekafstelling en cen clenlontabele
behuizing voor uronlang zoekplezier.

De CS1 220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals
Het nieuwste model is nu nog nìr.r'l
verbeterd en heeft een bovt.llrlir,n r.r,rr

gebruikervriendelijk digita.rl br.c'kl
scherm. Met deze non-motion deterlor
zwaait u nooit te snel e¡t lirat u gcr-,il
goede voorwerperì nteer liggorr lI.
duidelijk hor¡r, toorì voor een r¡ocrl
vo()rwr'tp r,lt l,rgt' loon vor¡r ,¡fV,ll
U(.v(.n tt ¡r.r,t.,l rlc rlrrrrh.lr¡ke tllsplayrrttIt'zrnt¡ cr,lr ¡rr.r li'ctc irtrlicntic ,rf el ocn
r¡ot,rlvoorwr'r¡r ol ,rlv.rl lrr¡t l)it i.. r'r.rr
l<r,rr lrtrr¡c rt.rbiole rlotector voo¡ r.lk
lr.rr,rr voor eetr lage prijs

Coin $trike
lr¡ rleze dntor tol r'. rlr. r¡r,uw'.1r. tr.r htrologrr. vr.rw,,¡ft I lt.r.rrrluor lrr.r.lt (lt.¿€
dettctor een crìorrr tlrr,¡rlr'lrr.rr'ik en
o(.n./eer betrouwburc lD ,rflezing op
een groot tlrgil.r.rl dis¡rl,ty
De Coin $trike heeft cen Uruot aantal
in te stellerr luncties wulkI zr¡rr .rf tr.
lezen op het tlrspl.ry. 4 tootr.. .rr¡rlro
systeem, zelf in tr stellen prugr,rrrr
ma's, zoul ,.t¡rrd voor het stralrdzoeke'n, Notch discriminatre, ¿er.r rll,twkcurig en ..l.rlri,.l r¡rondhalan5 systeefir,

c55MXP
lloge prest.rtr''... vr,r.lzijdigheid en
bedienirrr¡..r¡r.rrr.rk zrjrr tlc bel.rnqrijkstc
kenmerl,,.rr v,ul rh. ( S5MXP.
\il(.llr'f0sl,()lìS mol r.xtl.r 11r0lI dCkkrrrr¡. lrtltt in r¡r,wtr lrt rlet een perfecte
lt,¡l.rrr'. r.l vurl r.r¡ w.rlarlrr,rtendig.
Utlr¡r.vor.rrl rrr0t Srtpt,rlitc 25 trrr
zur.l<'.r lrr¡1.

l,nr pultl. lloostor voor .rllr'

It¡r'l.rlltt r)l) r,rrlr.rr. rlrr.¡rlr,

r,rr l.rtlr.r

.r,rrr',lrrrlrrrr¡ lwlr,k,rr.r.rl., disr rilninalir,
orr ..rr¡rr,r.rl..l r.r k I r,lrretet nret b.rtter i j
t r¡rtl

r

en7, enz.

olr.

ct-20

Ncwlr¡rr e Rl
olr,::¡ur rclc turrr¡rrrtergestuurde
topdetector. Het verlrchte di..¡rl.ry
greft inform.rtie over de identiteit van
hot liqn;ral. Eenvr.rudige bediening v.,rr
rL. lrrrrcties zoals audio discr inrin¡tie,
I'r

O D.

vrlutle

rliscrrrrrrrr.rtie, keuze progr,rrrr
rr rr. r ir rr¡. ohj,.r I hr-.rkenning, tuning, pin-

point, lr,rlter ¡wccr U,lve op het display
,.rr binrr,.r rland/strand afstelling.
t,rrrndcornpenratie met echte gron(lr.r
rl.rr sirnulatie.

lo gebrulkerr urrtlr.r
.¡lle wc¡'rsom..t.rndtgltedr,rr r,rt waterdtelrt r: tut /! rr(.ter. De gcpatcnt,.,.r
de elcktronica maakt herrr qestlrrkr
voor een extreem dioptebereik,
ter wijl het de tlestabilt..r^l r.rrrl,.
eflcr len van zor¡twater riegrrer t,
De CZ-20 h,.eft een clrie-tourrs ohjc, tidentificatie systcem.
De CZ-20 is overal
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Wat is NUMIS|

Het numismatisch informatiesysteem

(N U M lS)

ís een database waarin informatie over in Neder.

land gevonden munten wordt opgenomen.
Kennis over deze vondsten is van wetenschap-

.

ledereen die gebruik wil maken
van de gegevens die in NUMIS
zijn opgeslagen, bijvoorbeeld
voor historisch of archeologisch
onderzoek.

pelijk belang voor numismatisch, archeologisch,
historisch en economisch onderzoek. NUMIS
is een onmisbaar stuk gereedschap waarmee
vragen op alle hierboven genoemde gebieden
kunnen worden beantwoord en daarmee een
middel om kennis te bewaren, te gebruiken en
op te bouwen.
NUMIS is een gegevensbestand dat
wordt beheerd door het Kenniscentrum van Het Celd-+Bankmuseum
in Utrecht. De munten waarvan
informatie is opgenomen, zijn geen
eigendom van Het Celd-+Bankmuseum. NUMIS wordt aangeboden
via het lnternet en is daarmee een
service die z4 uur per dag en 7
dagen per week actief is en door
iedereen kan worden gebruikt en
geraadpleegd. Door het invoeren
van muntvondstgegevens van meer
vindplaatsen zal de betekenis en
waarde van NUMIS toenemen.
Voor wie is NUMISI
Er is een grove splitsing te maken in

twee gebruikersgroepen:
. ledereen die een munt heeft
gevonden in Nederlandse bodem en
deze wil aanmelden, bijvoorbeeld
archeologen en detectoramateu rs.

Wat kunt u bij NUMIS aanmeldenl
Alleen munten, of objecten die iets
met munten hebben te maken, en
die in Nederland zijn gevonden,
komen in aanmerking om in NUMIS
te worden opgenomen.

!íat kunt u met NUMISI
Aanbrengers van vondstmunten
krijgen snel een deskundige
beschrijving van de betreffende
munten. Voor de andere doelgroep
ìs NUMIS een bron van informatie
over de verspreiding van munten in
Nederland. Een antwoord op de
vraag: 'Welke munten zijnwaar
gevonden)', is uitermate belangrijk
als het gaat om archeologisch en
[econom isch-] historisch onderzoek
en voor een juiste beeldvorming
over muntgebruik in vroeger tijden.
Hoe werkt NUMISI
Munten die in Nederland zijn
gevonden kunnen in NUMIS via het
lnternet worden aangemeld door
het invullen van een standaardformulier. Onze deskundigen beoordelen of de munten opgenomen
worden in NUMIS en sturen u dan
een beschrijving van uw munten
terug. Met behulp van een eenvoudig te bedienen zoekscherm kunnen
de gegevens die in NUMIS zijn
opgeslagen on-line worden opgezocht en geraadpleegd. Door zelfuw
zoekcriteria te bepalen kunt u
bijvoorbeeld zoeken op vindplaats
of bepaalde munttypes.

Wat well

. Alle schatvondsten uit Nederland
en alle in Nederland los gevonden

munten van vóór r6oo.

. Objecten die iets met munten te
maken hebben zoals muntgewich-

ten, muntsieraden, broches met
muntvoorstelling en [reken]penningen.

Wat nietl
. Los gevonden munten van na

r6oo.
NUMIS en uw privacy
Cedetailleerde informatie over de
vindplaats en over vinder of melder
(naam, adres etc.) is niet toegankelijk voor het algemene publiek. Voor
puur wetenschappelijke doeleinden
kunnen meer gedetailleerde gegevens over vindplaatsen eventueel
beschikbaar worden gesteld aan
(door Het Geld-+Bankmuseum
geautoriseerde) professionele
archeologen en historici.
Het Celd-+Bankmuseum hanteert

bij het beheer van deze database de
richtlijnen zoals die omschreven
staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waar kunt u NUMIS vindenl

Meer weten over
rnuntvondsten
en vondstrnunten ?

NUMIS is een service van het
Kenniscentrum van Het Celd-

+Bankmuseum in Utrecht. NUMIS
is dan ook te benaderen via de
website: www.geld museum. nl

www.geldmuseum.nl

