VERENIGINGSBLAD VAN 'DE DETECTOR AMATEUR'
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Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beç¡inners, maar ook
als back-up detector te gebruiken De Cornpadre heeft 0
discriminatie en is nu uitljerust nret een superlichte 1 5 crn
schijl waardoor deze nog geschikter is op stort en terreinen
mer veel
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€ 2gg,-
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Als je een detector koopt voor
één van je gezinsleden of als back
up, denk dan eens aan deze
detector. Weegt 999 gram! Enorm

goede prijs/kwaliteitsverhouding
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De Cortes is

399,-

een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelilke aflezing op de display. Heel biizonder is het, dat de display op de zeer krachtige
metalenstand aangeeft of het ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt batter¡ien zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met de superlichte
21 x 24 crr't spider zoekschijl is een uiterst goed uitgebalanceerde detector
verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!
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De Cibola en de Vaquero zijn veel
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twee modellen ligt rond de
'I kilo, terwijl er toch een schijf
onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er

Vaquero

€,649,-

Tesoro is erin geslaagd zichzell te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de
gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen
het dieptebereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt
dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de
stabiliteit! De eerste Tejóns ziln verkocht aan Tesoro liefheb
bers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkoc
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

nieuwe schijven: een concentrische v¿n
15 cm en een wide scan van 25 x 30 cm.
De eerste schijf is zeer geschikt voor erg
vervuilde grond, de tweede is zeer geschikt

voor grote terreinen met weinig vervuiling,
klei en andere zware grond.
Verschil tussen beide detectors is dat de
Vaquero een handmatig te bedienen

grondontstoring heeft.

st

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

en l.qþO (4rpins)
'! 5 (ni concenr¡sch voor € 149,25 x 30 cm wide scan voor € 199,-

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een

topper U¡tzond€rl¡jk goed op gemineraliseerde en veruuilde grond Nu ook extra
grote wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine 1 5 cm concentrlsche
schijf voorradig De Lobo is ln twee uitvoer¡ngen te koop: met 28 cm wide sc¿n
schijf en met )1 x24 cm concentrische schijf Respectievelijk

€

949,- en

€

999,-

POWERTIFT

Excalibur 1000

€

1495,-
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frequenties. ln combinatie met de 25 cm wide scan
zoekschijf heeft dat tot gevolg dat de Excalibur tot de
kracht¡gste 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.

Vooral op grote akkers en stranden is succes
gegarafldeefd. De Explorer ll en de Quattro
z'rjn niet met andere digitale detectors te
vergel¡¡ken omdat ze geliikt'rjdig zowel zeer
hoge als zeer lage frequent¡es (28) de grond
in sturen. Hierdoor zijn ze b¡¡zonder gevoelig

voor zeer kleine muntjes en een onvèrgel¡¡kbaar dieptebereik hebben voor gfote munten
en voorwefpen.

Musketeer Advantage

Sovereign Elite

Professionele analoge detector voor de prijs van een middenklasser!
Prima akkezoeker en scoort vooral zeer goed op klei en andere zware

De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!

grond, omdat er een wide scan zoekschijf gebruikt wordt. Zoekschijf:
keuze tussen 20 of 25 cm schilf (met beschermkap). Grondontstoring:
zelf in te stellen. Werkfrequentie: 5
kHz. 0m te bouwen tol
heupmodel. Gebruik:
8 penlight batterilen.
Garantie: 2 jaar.

€

549,-

€ 949,-

Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse teneinen.'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere
niveaus. Bovendien is de Sovereign Elite een supergoede stranddetector, totaal geen storing door zoutinvloeden.

Werkt op 1 7 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 zoekschijf is een stuk lichter (dunner) dan van de
oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transm¡tter waardoor meer vermogen is verkregen. Het
batterijpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klik je in twee seconden in en uit het huis. De Elite is
uitgerust met een 20 cm of een 25 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 vondsten! Wide scan schijven
verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met name in kleigrond. Oplader en Nikkel Metaal Hybride
oplaadpack ziln bil de prijs inbegrepen.

De Tfüe Stinzert
metaaldetectie

verkoop verhuur opsporing beveiliging particulieren bedrijven

Dealer van diverse merken metaaldetectors.
Een ruim assortiment metaaldetectors op voorraad.
ln elke prijsklasse bieden wij u een kwalitatief goed product.
Voor hobby en professionele doeleinden.
Belangstelling? Wij adviseren u graag.
Onze website: www.detrijestinzen.n I
Wilt u langskomen? Bel dan even voor een afspraak: 06-23413977
Bezoekadres: Weth. Beerdastraal 21, Kollumerzwaag (Friesland)
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Van het bestuur
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Op zt mei zal er weer een ledenvergadering
plaats vinden te Apeldoorn. De reden dat deze
erg snel op de vorige volgt is de volgende.
Doordat er een fout was geslopen in de gewijzigde statuten konden we deze wijziging niet
door laten gaan. Dit hebben we als bestuur nu
opgelost. Reden te meer om allen op deze vergadering aanwezigTe zijn. Voor een ieder geldt dan ook, ook uw mening is
belangrijk en ook uw stem telt.
lk zie u dus graag onder het genot van een kopje koffie in
Apeldoorn. Tevens wil ik u vragen om uw hulp, nog steeds zijn
wij op zoek naar een goede locatie voor onze zoekdag, het
liefst in het zuiden van het land.
Uiteraard zitten wij zelf ook niet stil maar het is niet eenvoudig
om een groot veld en een geschikte accommodatie samen te
vinden. l\rlocht u iets weten, dan graag een mail naar:
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Voorzitter
Roy Hutters

Natasja Verburgh
Banckertstraat 4
38r4 SZ Amersfoort
Tel. (o33) 4563739

Tel (o57) 86 31 125
utters @detectora mateu

r. n

n d verburgh@detectoramateur.

I

Externe betrekkingen/archeologie
Wouter van den Brandhof
Dorpsstraat 2
6672 lC Hemmen

Tel o6 488t2352
w vd brandhof@detectoramateurnl
Eindredactie magazine

nl

Algemeen/externe betrekki ngen
(onder voorbehoud, in afwachting van
u r i ng j o a o e r go d e r n g)

go ed ke

i

Martin de Witte

I

Tot zaterdag zr mei. Met vriendelijke groet,

Vøn de reda,ctie

Kapelweg 57

38t8 BE Amersfoort
Tel o6 z6 694987
m de witte(Ðdetectoramateur. nl

Wat betreft de inhoud van het blad gaat het mijns inziens de
betere kant op, er zijn de laatste tijd een aantal nieuwe vaste
schrijvers bijgekomen met vaste rubrieken. Dit is natuurlijk
prachtig, maar wat is een detectorblad zonder de mooie
vondsten die u en uw medezoekers in het land vindenl Wilt u
een aantal van deze vondsten met ons delen, schrijf dan eens
een leuk stukje. Heeft u een specialisatie ofheeft u een verza-

Mart Hoffmann
Van Beresteynstraat 85

z6t4 EB Delft
Tel. (or5)

r. n

een klooster.
Ook een artikel over het aanmelden van vondsten. Dit is zeker
de moeite van het lezen waard, want dat het ook fout kan
gaan met het zoeken, is te lezen in een ander artikel over het
detectieverbod bij onze oosterburen. Verder een detectortest
van de DS 3r88. Uiteraard zijn er ook nog de vaste rubrieken,
de vraagbaak, een boekrecensie, museumnieuws, en een
inzending voor de vondst van het jaar. Ook staan er nog een
paar oproepen in, waarbij we u als leden hard nodig hebben
om het te laten slagen.

Pen n i ngmeester/secretariaat

Kerkstraat 5z-r
8194 LX Veessen
h

etectora m ateu

Beste leden, nummer 8o van het blad is wederom goed gevuld
met fraaie en informatieve artikelen. Een interessant artikel
over een fragment van een wrijfschaal en de vondsten rond

Bestuursleden
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m. hoffma n n @ detectoramateu r n I

Determ i natie/redactie
Johan Koning

Roodborststraat zo
89r6 AC Leeuwarden

Tel (o58) zt 65573
j koning@detectoramateur.n

I

I

nternet:

www.detectora

m ateu

r. n

I
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Van de redactie

Lidmaatschap

melgebied van bijvoorbeeld fibulae, munten, gespen of iets
andersl Met een artikel in het magazine kunt u anderen bereiken, die u misschien weer verder kunnen helpen. Niet geschoten is altijd mis, want vergeet niet dat de archeologische
wereld dit blad ook leest en wij als vereniging zeer nauw
samenwerken met deze wetenschappers. Mogelijk kan uw
artikel tot een samenwerking leiden.

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging alt¡id stilzwìjgend verlengd met een jaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, onwangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende jaar. Opzeggingdient uiterlijk op
te

zijn

De contributie bedraagt

buitenlandse leden

€ 26,-.

t november schriftelijk

Priis steunleden

€ 8,-

binnen

en

€ 33,-

Postbank r675ooo t.n.v. De Detector Amateur, Leeuwarden

Een verandering die velen mogelijk is opgevallen, is de nieuwe

verpakking waarin het magazine bij u op de mat valt. lle zijn
overgestapt van gesloten enveloppen naar doorzichtig (dunne)
folie. Bij de enveloppen moest het blad (r85o stuks) met de
hand worden ingestoken en van een etiket worden voorzien.
Omdat het verpakken in folie grotendeels automatisch gaat,
levert dat de vereniging een aanzienlijke kostenbesparing op.

Bela ngrajke adressen
Veel brieven, vragen enz. komen

Determi natie/vraagbaak

nogal eens bij de verkeerde personen

Voor determinatie van door u

van de vereniging terecht, Vandaar

gevonden voorwerpen dient u een
foto of duidelijke zwart-wit
tekening op te sturen naar:

dat we de adressen weer eens op
een rijtje zetten, Wilt u zoveel

llij

streven altijd naar een bepaalde datum waarop helmagazine bij u in de brievenbus ligt. Stukjes en artikelen voor het
eerstvolgende magazine dienen daarom zo'n vijf weken ervoor
bij de redactie binnen te zijn. Dit in verband met de tijd die de
redactie nodig heeft en de tijd die de opmaak en drukken van
he| magazine kost. Hieronder staat een schema met de data
voor het inleveren van de kopij, en de data wanneer het magazine ongeveer bij u in de brievenbus valt.

mogelijk schrijven/mailen in plaats
van bellenÌ!!

lohan Koning

Activiteitencommissie

89r6 ACLeeuwarden

Voor vragen, suggesties enz. over

vraagbaak@detectoramateur.n

Roodborststraat zo

kunt u terecht bij: G. Lukassen,
Meerpaal 2tE,9732 AM Gronin-

Magazine 8t

Magazine 8z

Kopij r juni bijde redactie,
magazine rond 6 juli in huis.

Kopijzg juli bijde redactie,

Opgave schriftelifk aan:

in huis.
Magazine 83
Kopíj r oktober bij de redactie,
magazine rond 5 november
in huis.

Kopij r4 november bij de
redactie, magazine rond
z3 december in huis.

Bij de Vraagbaak kan het voorkomen dat een bepaald voorwerp
wat langer 'onderweg' is. Dat wil zeggen, als men niet zeker
weetwat het is, en ereen andere expert naar moet kijken. We
willen dan ook voorkomen dat een ingezonden stukje welke uit
diverse vragen bestaat in 'stukken' wordt geplaatst, waardoor
een lid eerst twee voorwerpen behandelt ziet en een blad
verder de rest.

Mocht u nog vragen hebben, ofis er iets niet goed gegaan,
stuurt u dan een bericht naar de redactie, we zullen u zo
spoedig mogelijk proberen te helpen.

redactie

Opgave van leden, adreswijzigingen,
vragen over de contributie:

Natasja Verburgh

C.B. Leenheer, Hanebalken t53,

Banckertstraat 4

9zo5 CL Drachten.

38t4SZ Amersfoort

Fax (o5rz) 545rr7.
redactie@detectoramateur.nl

ad m

inistratie@detectoramateu

Magazine 84

We proberen een artikel altijd vrii snel te plaatsen. Maar het is
altijd mogelijk dat een artikel niet direct, maar één of meerdere
magazines later wordt geplaatst.

Mart Hofmann

Ledenad m in istratie

gen, Tel. (o5o) 54r1396.
zoekdag@detectoramateur.nl

Kopij magazine

magazine rond 6 september

I

zoekdagen, determinatiedagen

Co

lofo

n

Detector magazine is het verenigingsblad van
'De Detector Amateur' en verschijnt 6 keer per jaar.
Sluitingsdatum kopij en advertenties: I junì zoo5.
Redactie

M. Hoffmann, (eindredacteur)
C.B. Leenheer (hoofdredacteur),
J. Koning, W. van den Brandhol K. Bot
Adviseurs en medewerkers redactie:
).Zijlstra, H.J.E. van Beuningen, M.A. Holtman
Redactieadres
De Detector Ameteu¡ Hanebalken r53,
9zo5 CL Drachten, Fax (o512) 54 51 17,

e-mail: redactie@detectoramateurnl
Advertenties
Tarieven op aanvraag bij Crafisch bureau Creatype Het bestuur behoudt zich
het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.
Vormgeving en layout
Ë Craflsch buro Creatype, Drachten, (0512) 5452 4o
Druk:
De Marne, Leens
ISSN: r386-5935

O Copyright: N¡ets u¡t deze uitgave måg worden
verueelvuldigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotografie, microfilm, internet of
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de redect¡e.
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Geacht l¡estuur en collega detectoramateurs,
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Hier vanuit Duitsland enige bevindingen.
Bijna een jaar geleden is er op de tv-zender WDR Rh.P
(Rheinland Pfalz) een uitzending geweest waarin werd medegedeeld dat het zoeken met metaaldetectors in vrijwel geheel
Duitsland verboden is en was, óók op privé grond.
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Dit is een maatregel die komt van de diverse "Landesamten

,o¡ é.j0,00

für Denkmalpflege und Archäologische Denkmalpfege"
waarvan die voor Rheinland Pfalz zetelf in Speyer.
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Alhoewel ik bewust ben van dit verbod, men heeft mij getipt,
had ik tot voor kort nooit meegemaakt dat ik door de Duitse
Politie werd weggestuurd of nog erger, bekeurd werd.
Integendeel, men bedankte mij hartelijk als ik aangifte deed
van de vondst van explosieven waarna men mij succes wenste met zoeken.

Het goede dat ik te melden heb is het volgende.
Een half jaar geleden heb ik in het bos een zilveren munt

In

gevonden wat later bleek een Denar van Otto I te zijn + rroo
jaar oud en geslagen in... Speyer.

een van de vorige afleveringen van het "Detector Magazi-

ne" heb ik geschreven dat ik door toeval in contact kwam met
'de' archeoloog van de deelstaat waarin ik woon, hij speelt
badminton bij mijn vereniging, en zodoende heb ik weliswaar
geen geschreven toestemming om te zoeken gekregen maar
wel zijn kaartje en dat helpt ook.

Ik heb geen geschreven toestemming gekregen omdat dat
l¡etekent dat ik overal zou kunnen zoeken daar de politie niet
weet welke gebieden 'ho|' zljn voor de archeologie.

Ik heb de vondst van deze munt uiteraard aangegeven en nu
dat de archeologische dienst in Speyer deze munt nog
niet bezit. Men verzocht mij de munt aan de archeologische
dienst te schenken voor een premie van 50 euro wat ik zonder
na te denken direct gedaan heb. Niet voor het geld, natuurlijk
een leuke bijkomstigheid, maar omdat ik vind dat dit soort
dingen niet in een kastje ergens in huis behoren te liggen

blijkt

maar op een plaats waar iedereen zekanzien.

Ik heb

een opgave gedaan van de gebieden die ik afzoek en
dat is geaccepteerd, echter met instructies -wat-te-doen-

indien- en niet dieper te gaan dan

r

Jo cm.

De laatste twee maanden l¡en ik driemaal 'aangehouden', de
laatste keer zelfs tweemaal op één dag door twee verschillende
instanties , de polizei en de "Bundes Grenzschüt2".
Na een telefoontje met 'mijn' archeoloog kon ik weer verder
zoeken. Zij vertelden mij dat zij al fwee detectoramateurs
bekeurd hadden en dat voor deze mensen bij een volgende
confrontatie inbeslagname van de detector zou plaatsvinden.
Nederlandse Collega's: - WEES GEWAARSCHUWD - !!
Ik had gelukkig die dag geen scherpe munitie in mijn tasje,
alleen musketkogels, maar anders was het nog mis geweest.

Bovendien heb ik een hoop goodwill gekweekt met deze actie
bij de dienst in Speyer. Indien ik de munt aan iemand zou
willen laten zien, kan ik hem ophalen en uiteraard weer
terugbrengen. Hierbij als bijlage de brief met de premie.

Hartelijke groeten vanuit Duitsland,
Høns Meulensteen

GEBRUII(ERSERVARING

Detectortest:

DS-3r8-B

,('

Dit lijkt een duister verhaal, waarbij
we aan criminele activiteiten denken, maar dat valt wel mee. We
hadden met l(ees Leenheer afgesprol<en om te gaan zoel<en. En
toevallig zaten we in de auto omdat
het te hard regende en we niet wilde
dat onze detectors verzopen. In de
auto vroeg l(ees of il< een detector
wilde testen die hij in de achterbak
van zijn auto had liggen,
Het betrofeen Chinese detector
waar il< al eerder van had gehoord.
Eigenlijk zijn deze goedkope naamloze'nieuwe' detectors kopieën van
merl<detectors Men haalt een goede
(merk)detector uit elkaar en bel<ijkt
wat erin zit aan componenten en
bouwt deze met goedl<opere onderdelen na. Hierdoor heeft men een
goedl<opere detector verl<regen die
toch redelijk mee l<an doen met de
grotere'jongens'.
Nou weet

il<

nog wel van vroeger dat

de Tandy, de zeer goedkope Micron-

ta verkocht, die nauwelijks enige
diepgang had. Het zag er goedkoop
uit en was verkrijgbaar in twee

uitvoeringen. Een paar jaar geleden

zagik op de Haagse Markt een
detector die er spannend uitzag
De verkoper vertelde me dat het een
perfecte detector was die al mijn
dromen zou verwezenlìjken. Toen il<
verder vroeg en er een paar val<termen tegenaan gooide werd het aan
de andere l<ant van de kraam steeds
stiller. Toen de verkoper merl<ie dat
ik er aardig wat verstand van had,
vroeg hij wat het eigenlìjk was en
wat het apparaal allemaal kon.
Na een korte inspectie (een luchttest) kon ìk niet anders concluderen
dan dat het niet veel voorstelde.
De laatste tijd komen er steeds
meer goedkope detectors op de
marl<t en lijl<t de kwaliteit beter
geworden. In mijn vooronderzoek
heb il< eerst een beroep gedaan op
diverse testen die in de Treasure
Hunting magazine hebben geslaan.
Het betrof de Black l(night l,
(zie ook Detector magazine 75)
de Maplins 3oro/CC-roro en de
Black l(night Pro lll, Allen kwamen
redelijk tot goed ult de test.

GEBRUIKERSERVARING

De detector die ik ga testen is de

DS-3r8-8. Als ik het apparaat uit de
doos haal, ziet het er leuk uit. Wat
me gelijk opviel, was dat de kabel
van de schotel vastzit in de controlekast (dit was ik niet meer gewend
sinds mijn C-Scope VLF-TR 99oB).
De detector bestaat uit drie onderdelen, een schotel met ondersteel,
een tussenstuk en een bovenstuk
met controlekast en een armsteun.
Het in elkaar zetten gaat redelijk
stroef omdat aan de binnenzijde
van het tussenstuk een klein blokje
(dat de steel vast zet als die eangedraaid wordt) iets te veel uitsteekt.
Met een beetje duwwerk komt het
toch nog goed, en zit het verder
perfect en stevig in elkaar.
De controlekast is voorzien van een
meter, een sensitivityknop, een
discriminatieknop, een adjustknop,
een aansluiting voor de koptelefoon
(kleine oordopjes zijn bijgeleverd)
en een batterijcontrolelampje.
De batterijen (twee 9-volts) kunnen
ieder aan een zijkant van de controlekast worden geplaatst achter een
klepje dat mijn inziens niet fijn dicht
gaat. Maar eenmaal dicht ¡s dicht.

Hierbij moet ik toch wel even
opmerken dat de batterijen heel erg
lang meegaan. De DS-3r8-B gebruikt
dus heel weinig energie.
I n het bijgeleverde instructieboekje
wordt duidelijk uitgelegd hoe de DS3r8-B werkt, dus beginners hoeven
niet bang te zijn dat ze er niet
uitkomen. De D5-3r8-B is een
analoge motion/nonmotion metaaldetector. De lengte is instelbaar tot
ca. r50 cm en met een gewicht van
l2go gram zeker niet te zwaar.
De eerste test die ik uitvoer is met
een twintig eurocent munt, deze
test is positief want de detector
geeft hem goed aan met een mooi
vol signaal, ook de 'diepte' van deze
luchttest is mooi, ruim vijftien
centimeter. Er volgen nog een paar
niet ijzeren voorwerpen en die geeft
de D5-3r8-B goed aan. l)zeren
voorwerpen worden goed sputterend aan gegeven, terwijl de grotere
ijzeren voorwerpen een goed signaal
laten horen. Tot zover de eerste

r7e eeuws boekbeslag

indruk die de DS-3r8-B op me
maakte. lk ben helaas niet de persoon die heel lang uitwijd over de
technische kanten van een detector
en hoe geweldig de luchttest wel
niet is. Dit laatste heb ik voor mezelf
gedaan om een beetje een indruk
van het apparaat te krijgen, en daar
werd ik wel vrolijk van. Waar het
uiteindelijk om gaat met metaaldetectoren is natuurlijk de praktijk.

lk moet eerlijk bekennen dat ik vrij
lang over deze test heb gedaan, dit
had diverse redenen. Ten eerste is
dit geen alledaagse detector, het is
allemaal vrij nieuw, zeker gezien de
resultaten die de andere detectoren
van dit soort type en prijsklasse
hebben. Om een zo goed mogelijk
idee van deze detector te verkrijgen,
ben ik ermee naar verschillende
zoeklocaties geweest en hebben er
diverse mensen mee gezocht.
Tijdens de zoekacties die anderen
(voor de test) hebben ondernomen
heb ¡k alt¡jd de instellingen ingesteld, wat vrij eenvoudig is.
De veldtest (algemeen)
ln de afgelopen paar maanden heb
ik de DS-3r8-B regelmatig meegenomen op mijn zoekacties.
De eerste actie was naast een kerk
waar grond uit deze kerk was gegraven t.b.v. een nieuwe vloer. De
grond was gedumpt naast een heg
die was bevestigd aan grof kippengaas. Tijdens het instellen van de
DS-3r8-B ging alles goed, tot ik bij
de berg kwam (en in de buurt van
de heg) en de DS-3r8-B erg moeilijk
deed (heel veel signalen). Het bleek
dat de DS-3r8-B het gaas 'oppakte'
als één groot voorwerp. Er viel enkel
te zoeken als ik de schotel niet in de
richting van de heg liet komen.
De vondsten waren wat recent

muntgeld, een fietssleuteltje, nagels
van kisten en nog wat zooi. Alles
werd goed aangegeven. \)lat me
tijdens deze eerste test wel gelijk
opviel was dat ik niet fijn kon zoe-

ken met m'n eigen hoofdtelefoon
(ik had m'n eigen hoofdtelefoon
opgezet, en niet de meegeleverde
oordopjes). De geluiden kwamen
slecht door, maar het zoeken zonder

hoofdtelefoon was geen enkel
probleem en de luidspreker gaf
voldoende geluid. Alles was goed te
horen, ook als het ijzer (sputterend)
was.

Op een Romeinse stortplaats heb ik
de DS-3r8-B regelmatig uitgetest,
helaas heb ik er weinig mooie
voorwerpen mee gevonden. Net als
de andere detectoren gafook de DS3t8-B ijzeren nagels goed aan, dus
als er iets bijzonders had gelegen
had ie het zeker'gepakt'. Toch heb
ik er nog wat recente voorwerpen
(blikjes,trekringen en folie) mee
gevonden die al waren vergraven
door het vele graafr,verk daar. ln de
regel waren de vondsten erg schaars
dus aan de DS-3r8-B kan het daar
niet hebben gelegen.

Tijdens een zoektocht heb ik de
DS-3r8-B gebruikt bij het afzoeken
van een berg met oude stadsgrond.
Dit leverde wel het een en ander aan
leuke voorwerpen op. lk vond er een
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waar men met de DS-3r8-B gezocht
had, kon ik niet echt merken dat er
veel voorwerpen waren gemist.
Bij de tweede zoekactie op een stort
was het gelukkig een stuk beter
gesteld met de vondsten. Ook hier
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paar duiten, een gesp, musketkogels
regel ook wel de voorwerpen die er
werden gevonden. De signalen
werden goed aan gegeven.
Op een in de buurt gelegen recreatiestrandje was het compleet raak.
lk heb er een goed uur gezocht en
het leek na afloop alsofer een
fragmentatiebom was ontploft. Het
was voornamelijk trekringen en folie
van de strandgasten van de zomer,
maar er lagen ook dieper gelegen
signalen die goed werden weergegeven. Helaas werden er geen bijzondere voorwerpen zoals ringen of
kettingen gevonden, maar ik vond
nog wel wat kleingeld.

Beginners
Mocht u een keer iemand willen
mee nemen met een zoekactie dan
kunt u gerust deze detector gebruiken. Voor deze test ben ik twee keer
met absolute beginners op pad
geweest. Bij de eerste betrof het een
oud opgravingsterrein van een
Romeinse nederzetting (met toestemming van de archeologische
dienst). Na een korte instructie kon
het feest beginnen. Helaas werd er
niets interessants gevonden (ook
door mezelf niet), zodat het niet aan
de D5-3r8-B kon liggen. Wel werden
er door de DS-3r8-B nog kleine
fragmentjes en recente troep (zilverpapier en trekringen van blikjes)
gevonden. Bij het nalopen met mijn
eigen detector van het stuk grond

Bikkel, ße eeuw

was iemand het'bokkie' om eraan
te geloven. Wederom eerst een korte
instructie en hoe te lopen en gaan.
Na afloop had de 'proefpersoon'
een fraaie ijzeren sintel gevonden
uit de r5e eeuw. Verder de nodige
trekringen, folie en nog het één en
ander aan ijzeren voorwerpen die
als we mazzel hadden gehad ook
een pijlpunt of stillus hadden kunnen ztln.
Kinderen
Voor kinderen is het een heel leuke
detector om mee te beginnen. Voor
deze test hebben mijn kinderen er
aan moeten geloven met een redelijk resultaat. Mijn jongste zoon
(toen 7) kon er maar even mee
zoeken, de detector was eigenlijk te
groot voor hem. Mart die lo was
kon er goed mee uit de voeten en
kon er, daar de DS-3r8-B niet erg
zwaar is, redelijk goed en een tijd
mee zoeken. Enkel de grootte van
de detector was een probleempje.
Het was duidelijk dat de armsteun
iets te wijd was waardoor de detector wat onevenwichtig werd, dit is
op te lossen door een klittenbandriempje te gebruiken. Helaas vielen
de vondsten tegen op de bezochte
locaties.
De conclusie
De DS-3r8-B is voor de prijs van
Z9,oo euro een detector die op veel
terreinen kan worden ingezet. ln de
tijd dat de test heeft geduurd heb ik
'm niet echt gespaard en heeft hij
gewoon meegedaan met het 'echte'werk. Hier is de DS-3r8-B goed
uitgekomen. Ook wat betreft diepte
hoeft u niet bang te zijn dat het
apparaat u in de steek laat. Tevens
worden de voorwerpen goed aangegeven, zeker zonder hoofdtelefoon,
wees niet bang, de ingebouwde
luidspreker is zeer goed.
ln feite kan iedereen er mee zoeken
met succes, van groot tot klein, met
of zonder ervaring.

Ziin er nog nadelenl Voor een
ervaren zoeker wel vrees ik, vooral
als hij veel ervaring heeft met andere detectors. Één van de nadelen is
de (ln mijn ogen) te grote schotel
van z6 cm. Op sommige terreinen
is dit een nadeel, omdat er dan te
veel voorwerpen kunnen worden
gemaskeerd. Een ander nadeel is
het niet kunnen wisselen van schotels al naar gelang de zoeklocatie (ik
weet het, ik ben verpest). Maarfa,
dan wil je ook teveel, dit kan je

natuurlijk ook niet voor deze prijs
verwachten.

Wie en wanneerl
Voor beginners is het een zeer
goede detecto r waar ze de eerste
kneepjes van het zoeken zeker mee
onder de knie kunnen krijgen.
En ook voor de ervaren zoeker is het
geen weggegooid geld. Als je met
weinig geld een redelijke detector
wilt hebben voor'erbij' voor bijvoorbeeld achter in de auto. De DS-3t8-B
is handig als je ergens een akkertje
ofeen stort ziet en er een eerste
indruk van wilt krijgen. Of voor op
vakantie, want ie weet maar nooit
waar je terecht komt.

Al met al is dit voor ons 'onbekende'
detectormerk in zijn geheel zeker
niet verkeerd en hoeft men er niet
bang voor te wezen dat het echt
niets is. Hetzal me dan ook niet
verbazen als er over een aantal jaren
werkelijke topdetectors uit het verre
China komen. Als je ziet wat er
tegenwoordig voor electronica uit
China komt. Net na de Tweede
Wereldoorlog waren het de Japanners die de Duitse kwaliteit fotocamera's kopieerden en er een
goedkope uitvoering van maakten.
Nu komen alle camera's uit het
Verre Oosten. lk ben benieuwd hoe
de detectormarkt er over to jaar
u

itziet.

De DS

jt8-B

wordt geløverd door:
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Leon Mijderwijk

GevøØrlijke ijsberen
en gebrøden poolvossen

De overwi nte ring op ll''N ova Zërh bla
É\De drie ontdekkingsreizen onder
j
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leiding van Willem Barentsz zijn

moeilijk een succes te noemen.

.:.i

'4'-

o

t-

o

Een doorgang via het noorden,

(ì;

over Russische gebieden, naar
China, Japan en lndië werd niet
gevonden. Zowel in r594,'95 als

'96 strandden de schepen op
Aft i

poolijs, dat verder varen onmoge4.,-.rr..

lijk maakte. Niettemin ziin deze

ti,,,,,
..

reizen, ondanks ofdankzij het

/

nis met daaraan oniosmakelijk
verbonden de schoolplaat van de
hand van Johan Isings. (Afb. r).
Niet in de laatste plaats is de vermaardheid van de reis te danken
aan de rijkdom van de bronnen,
zowel geschreven als archeologische.
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mislukken, bekend geworden.
De ondernemingen van Barentsz
ornzích een weg door het ijs te
banen en de avontuurlijke overwintering op het eiland Nova Zembla
vormen een vast onderdeel van de
geschreven Nederlandse geschiede-

Fragment "Behouden Huijs" op Nova Zembla Tekening van
Culden Sporen (Croningen ry76) z6'49, aldoar 4t

Topografsche kaaú westølijk deel Noordelijke
lJszeegebied De grote bosotlos (49e druk
tgSt; Croningen t98fl 86

initiatief de doorgang vond.
Amsterdam liet zich niet weerhouden om nog een vloot uit te rusten.
Twee schepen voeren op ro mei

Op z6 augustus r596 was het schip
volledig omringd door schotsen. De
bemanning was gedwongen de
"geheelen couden winter met
grooten armoedt, ellende ende
verdriet" op Nova Zernl>la te overwinteren. Met drijfhout en delen
van het schip bouwden zij een hut
die het Behouden Huijs werd

(nfl, l)

1596 uit. Barentsz was de wetenschappelijk ieider, de schipper was

gedoopt.

Jacob van Heemskerck. Het tweede

De ijsberen en de steeds ijziger
wordende poolwind maakten het
verblijf er niet bepaald aangenamer
op. De rantsoeneri die van het schip
waren gehaald, werden af en toe
afgewisseld met een gebraden

schip, waarop fan Cornelisz. de
Rijp bevel voerde, zou in de zorner
al terugkeren richting Holland.

Barentsz en Heemskerck probeerden langs de westkust van Nova
Zembla noordelijker te komen.
(Afb. z).

poolvos, waarr'an het vlees aangenaam smaakte "a1s conijnen doen".
De hut werd ingericht met spullen

Om de Noordl

Willem Barentsz was niet de eerste

Danl<z1j Gerrit de Veer, een beman-

die naar het noorden voer. Ook de
pogingen van zijn voorgangers
waren tevergeefs geweest. In ry94

ningslid, is een bron overgeleverd

en 1595 zonden de Staten van
Holland en Zeeland opnieuw
expedities uit. Op eigen kosten
zond ook Amsterdam een schip
waarop Barentsz het bevel voerde.
Na twee mislukkingen zagen de
Staten afvan een nieuwe poging.
Zekozen ervoor een beloning uit te
reiken aan degene die op eigen

linghe vande derde seylagie over

over deze helse tocht. De Veer
beschreefen tekende in Vertel-

het reilen en zeilen van de bemanning. Hun toevallige ontmoetingen met ijsberen en de pogingen
om deze dleren te weren, spreken
tot de verbeelding.
Echt benauwd werd de situatie
toen het ijs de doorvaart en de
terugtocht onmo gelijk maakte.

die van het schip kwamen, waarbii

-É
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Leven bij Het

Behouden Huíjs
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het warm houden van de koude
lichamen de grootste aandacht
kreeg. Dagen achtereen bleefde
bemanning in de kooi, bij het vuur
of in de sauna, die was gemaakt van
een wijnvat. Met berenvet hield
men de lampen brandend. Deze
omstandigheden eisten enkele
slachtoffers en er waren enkele
zieken, onder wie Willem Barentsz.

bij dat reeds in 1598 werd uitgegeven. Het wonderlijk verslag kende
gretig aftrek en werd spoedig
verlaald in het Latijn, Frans,
Duits, Italiaans en Engels.
Archeologisch verslag
Ondanks de bekendheid van de
site duuft het tot r87r voordat het
Behouden Huijs opnieuw werd
bezocht. De Noorse kapitein
Elling Carlsen ontdel<te de ruïne
en treft een interieur aan zoals het
in ry97 was achtergelaten. In 1876
ging de Engelsman Chr. Gardiner
samen met Carlsen naar het Huijs
en verzamelde nog eens rT2 voorwerpen. Ook het rappoft van
Barenrz, het zogenaamde cedelken,
werd aangetroffen. Hoewel aangetast, was de tekst nog goed te lezen.

(Afb.+).

ryb,'
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Vondsten van Nova Zembla Op de voorgrond het cødelken

In mei

1597 begonnen de

mannen

aan het zeewaardig maken van twee

sloepen. Op 13 juni verlieten zij het
Huij s. Voor latere ontdeld<íngsreizigers liet Barentsz een rapport
achter waarin hij schreef over het
doel van de reis, de over-wintering
en het vertrek "om weder thuijs te
moegen comen". De reis van ruim

Archeologisch gezien waren de
vondstomstandigheden uitzonderlijk. De vorst beschermde de voorwerpen tegen oxydatie en verrotting. Het bodemarchief is zelden
'toegerust' voor de overlevering van
papier en textiel. Maar de kledingstukken hadden zelfs hun oorspronkelijke ldeur behouden. Op
Spitsbergen, een eiland dat zo was
genoemd door Willem Barentsz,
werden volledig intacte kledingstukken gevonden van walvisvaarders
uit de zeventiende eeuw die daar de
nederzetting Smeerenburg bouwden. (Afb.5).

zooo kilometer huiswaarts vormde
een avontuur op zich. Een avontuur
dat Barentsz niet zou overleven.

Het verhaal van Gerrit de Veer
krijgt door de archeologische vond-

Twaalf mannen bereikten de kust

sten een nog tastbaarder dimensie.
De vondsten roepen een beeld op
van de overwinteraars die niet
wisten hoe snel zijlnun verblijf
moesten verlaten, hoewel zij wisten
dat hen een barre tocht te wachten
stond. Materiaal waar zi1 tijdens
hun reis geen nut van zouden

van het Russische vasteland.
In Ko1a, een plaats 6o kilometer
landinwaarts, lag oude bekende fan

Cornelisz. de Rijp voor anker. Met
hem voeren zij mee naar Holland.
Gerrit de Veer hield van de gebeurtenissen tijdens de reis een dagboek

Aþ 4

Het cedelken, hel rapport van V/illem Barentsz

hebben, werd achtergelaten om
eeuwen later ln situ te worden
gevonden. De bemanning nam
alleen mee wat van belang was:
voedsel, eetgerei en warme kleding.
In dezelfde ldedij, een poolvossenmuts incluis, werden zij in Amsterdam onthaald. Daar was het eigen-

lijke avontuur definitief voorbij.
Dankzij de bronnen die ervan
getuigden, zou het echter nog vele
malen worden herbeleefd.
Epiloog
De vondsten van Carlsen en Gardiner bevinden zich tn het Rijksmuseum in Amsterdam: internetadres.
Deze en andere vondsten staan in
een catalogus: J. Baart e.a. red.,
Behouden uit het Behouden Huijs:
catalogus van de voorwerpen van de
Barentsexpeditie (r596), gevonden
op Nova Zernbla. De Rijksmuseumcoilectie aangevuld met Russische
en Noorse vondsten (Amsterdam
re98). (Afb. 6).

Het verhaal van Gerrit de Veer is in
2oo4 opnieuw uitgegeven: Gerrit
de Veer, Nova Zembla, de tochten
van Willem Barentsz en de overwintering in het behouden huis
(vertaald door Vibeke Roeper en

Diederick Wildeman) (Amsterdam
zoo4).
Aþ 5

Wollen en leren
vondsten van
Spitsbergen Frogment
krantena rtikel: Ruiter,

F.G de,'Smeerenburg
herleeft. met geur von

levertraan'(1983?)

Ingezonden voor de
Om mee te doen met de "Vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorde¡¡
te schrijven over het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het =
voorwerp mee, Voorwerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld. i

vondst

f;mrTæffi
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Het is ongeveer 5 jaar geleden dat Wilko Rook hier in mijn woonplaats Marknesse tijdens de feestweek met een kraampje op de
markt stond met detectors en bodemvondsten. En daar lagen toch
mooie knoepers van zilveren munten uit r6oo-17oo! (Daar valt je
oog als leek het eerst op, tochl!). lk was toen eigenlijk al verkocht.
Gouden engel van Henry Vlll, ljog-1541, zg mm diameter

lk ben die middag nog een
keer bij de kraam langs
gelopen om bij de vondsten
te kijken, ik kon me toen

Nou die vond ik een jaar late¡
op een akker in de buurt van
Vollenhove, het waren twee 6
stuiver stukken van Deventer

En dan komen de vondsten
ook steeds meer. Daar had
Wilko ook gelijk in, ze komen

helemaal niet voorstellen dat
dit spul jaren in de grond had

t69o en r68r en ze lagen drie

altiid.

gelegen.
lk heb die dag nog een
afspraak gemaakt, en kon die
avond nog langskomen.
llel makkelijk als je er 5oo
meter vandaan woont.
lk ben die avond de deur
uitgegaan met een White's
Classic SSLll, een boek van
Cert Cesink en een paar
Detector Magazines, waar ik

gelijk lid van geworden ben.
Er stond toen ook een keer
een artikel in dat je als zoeker
volgens de statistieken
gemiddeld één keer in de 7
jaar, goud vindt. Nou, ik
moest eerst maar eens de
eerste zilveren munt vinden.

meter uit elkaar, ik had
daarvoor natuurl¡jk ook wel
llillempies en Wilhelmina's
gevonden maar die grote,
daar doe je het voor, dat zijn
de krenten in de pap!!!
HET ZOEKEN....
lk weet nog goed dat ik de
eerste keer op pad ging, bijna
de hele daggezocht en ik had
'één' duitje gevonden.
lk was de koning te rijk.

Hij zit voorin, in mijn munten-album, het was een oord
of dubbele duit van Holland
z.j. Maar elke keer ging het
beter, je leert het apparaat
steeds beter afte regelen en
de geluiden te herkennen.

z stuiver Gelriø, t7E6

vanzelf, de aanhouder wint

lle

schrijven nu over 2oo4.
lk heb de detector een jaar
daarvoor ingeruild voor een
XP Adventis. Nu dacht ik dat
ik al een goed zoekjaar had;

zo haalde ik een keer een
muntschat naar boven. Drie
rijderschillingen en 20 duiten,
een Willem z gulden uit r846,
toen 3 blokgewichten, waarvan een zeldzame van Vollenhove, en de nodige duiten.
Het was zalerdag 27-11-04,
en weer eens een keer droog,
dus 's middags de auto
gepakt en een mooi akkertje
opgezocht, in de buurt van
Steenwijk. Na wat duiten of
hoe je ze ook noemen wilt,

r

die zijn toch bar slecht hier,
vond ik musketkogels en de
nodige rommel. lk dacht, ik
stop ermee, en liep naar de
auto, al zoekend, 50 meter
van de auto toch nog een
piep. Zonder hoge verwachting de schep weer in de
grond. lk zagwat goudkleurigs in de grond zitten. De
eerste gedachte was dat het
een dubbelgevouwen melkdop was, en toen: "het zal
toch niet waar zijn...l" Maar
toen ik het in mijn hand had
zagik dat het een gouden
munt was. Dat geef je zo'n
goed gevoel, geweldig
gewoon. lk heb de munt thuis

gelijk onder de warme kraan
schoongemaakt en voorzichtig stukje voor stukje weer
wat terug gebogen.

gulden Willem ll, 1846

Veruolg op pagina
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Ongeveer een jaar geleden

\

ging ik met m'n detector

\

,.

,

.oeken op een akker bii mii in de
omgeving. Het stuk land had ik al meerde-

re malen bezocht en ik had er ook al goede resul-

taten behaald. Na ongeveer een uur gezocht te hebben,
viel mijn oog op een stuk oranje steen. Het leek in eerste
instantie op een fragment van een Romeinse dakpan of
tegula, maar het bleek een fragment van een wrijfschaal

of

mortarium van het type Stuart r49A te ziin. Het was een
deel van een rand met een gedeelte van de tuit er nog aan.

lk wreef met m'n hand de modder eraf en zag tot miin
verbazing er een stempel in staan met de inscriptie
EGVIVIC. Voor de E had nog een letter gestaan. Na veel

speurwerk ben ik er achter gekomen dat de inscriptie
LECVIVIC moest zijn. Dat wil zeggen Legio Vl Victrix
ofi¡¡el het Zesde Legioen Victrix.
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Sander Medendorp heeft de
vouw er zo goed mogelijk
uitgehaald. lk heb de munt's
avonds gelijk op de site:
www.onzepegina.com gezet.
Daar helpen we mekaar ook
alti,¡d. Henk Sieben en
Sebastiaan Struik hebben
het voor mij uitgezocht (nog
bedankt hè!). Dat Henk eerst
dacht dat het een chocolade-

ha

De munt is aangemeld bij

munt was van de Hema,
vergeef ik hem. Ook heb ik de
munt voor determinatie naar
de vraagbaak gestuurd.
Met deze 'gouden engel'
wil ik graag meedoen met
de vondst van het jaar in
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nkm useu m i n Utrecht.
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Holtman

categorie z.

Jan van Schendel

Wrijfschalen

Novaesium (Neuss). Daar begon het legioen aan de wederopbouw van het verwoeste castellum. Het Zesde Legioen
bewees ook zijn trouw aan'keizer Domitianus. In het jaar 89
na Chr. krijgt Legio VI Victrix dan ook een andere titel: Pia
Fidelis'Domitiana. Deze tekst betekent 'toegewijd en trouw
aan Domitianus'. Ornstreeks hetiaar ro4îa Chr. verhuist
het legioen naar Xanten. Het verblijft daar tot r2z î+Chr.
Daarna wordt het legioen door keizqr Hadrianus pvelgeplaatst naar York in Engeland.

De Latijnse benaming voor wrijfschaal is mortarium.
Een wrijfschaal is een schaal met fijne kwartssteentjes aan de
binnenziide. Dewrijfschaal werd gebruikt om gekruide
sauzen te'merigen en orn fiin te wrijven. Als de schaal intensief is gebruikt, dan zijn de kwartssteentjes goed zichtbaar.
.WrijfDe wrijfschaal vond, veel toepassing in onze streken.
schalen werden van gladwandig aardewerk gemaakt en het
baksel heeft vaak een witte kleur. Verder hebben we nog het
Nij mee gs- Holdeur.ns aardewerk, dat een oranj e-rode kleur
heeft. Het is gemaakt van dezeHde lilei als waar Romeìnse
tegulae van werden gemaakt. Nijmeegs-Holdeurnse wrijf-.
schalen werden vooral in Berg en Dal (bij Nijmegen) vervaàrdigd. Het type dat ik gevonden heb, is waarschiinlijk Nijmeegs-Holdeums. Wrijfschalen met een legioensstêmpel
zljn.vrli zeldzaarn. Wrijfschalen werden wel vaker gestempeld; maar dan met een stempel van de maker, of met stem- pel van het Tiende Legioen Geririna..

Tot slot
Het wrijfschaálfragment is nauwkeurig te dateren. FTet Zesde
Legioen wordt omstrèeks 7o na Chr. in Duitsland gelegerd.
In 89 na Chr. krijgt het legioen de genoerride titel Pia Fidelis
Domitiana. Aarigezien deze titel niãt op het wrijfscha alfragment genoemd wordt, kan ðe iondst tussen 7p qn 89 na Chr.
worden gedateerd. Vr'at dit wnjfsghaalfrag'rnent zo bijzonder
.r4a?lct is hçt stempel. Uit een recente inventarisatie van
stempéls

Legio VlVictrix
Hei.Zesde tegioSn Victrixwas eei trouw instrumenj voor.
Romeinse:r-nachthebbers. Keizei Nero kende de titel Vickix :'
-toe.alq dartkvoor bewezen dierìsten.'In 69 na Cht. lo¡¡amen
de Bataven in opstand- tegen de Romeinen._Keizer Vespasianus stuurde ü¡/ee van zijn Spaa4se legioenen, waarondei
LegiO VI Victrix, n-aar Neder:Germanie om de opstandelin. genleider van de Bataven, fulius Civilis , enLijn Germaanse'
bondgenoten uit te schakelen. Na de Bataafse opstand vond
er een grootscheepse reorganisátie van legioenên plaats.'
InTo na Chr. werd het Zesde Legioen gestationeerd in
.'a-.
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Wegens het verloren gaan van veel
(middeleeuwse) bronnen is van de

van de grote rijke kloosters in Friesland was de
premonstratenser abdij Mariëndal (Vallis Sancte
Marie) te Lidlum tussen Tzummarum en

Oosterbierum,
Het werd in rr8z gesticht als dochterklooster van
Mariëngaard te Hallum. ln1234 werd het

landinwaarts verplaatst (op de Lidlumer terp)
omdat men met wateroverlast te kampen kreeg,
ln rzgo zouden er 6oo mensen hebben gewoond,

meeste Friese kloosters niet erg veel
bekend. De kloosters Mariëngaarde
en Lidlum (Mariëndal) vormen
hierop een gelukkige uitzondering.
ln het bijzonder wat betreft Lidlum
is dat te danken aan de kanunnik
Sibrandus Leo (ca. r5z8-r583) die
een kloosterkron iek sch reef:
Abtenlevens der Friesche kloosters
Mariëngaard en Lidlum. (Vitae
Abbatum) Sibrandus, die de ondergangvan het klooster meemaakte
(in t57z werd het door de geuzen
verwoest en ìn r58o onteigend en
opgeheven door de Friese staten),

maar dit is waarschijnlijk overdreven.

Ztl i\í. tii lt 1 1o{d r tk) LtdlL,it:
ta:¡ .Lr, !i!.ir11.at .1.1t it-tt1t

kon putten uit het in zijn tijd nog
aanwezige kloosterarch ief.
De betrouwbaarheid van r6e-eeuwse
auteurs, historici en chroniqueurs
staat echter geregeld ter discussie
en het is dan ook een gelukkìg
toeval dat aan de hand van de rijke
vondsten door deiectorzoekers op
het Lidlumer kloosterterrein reeds
bekende informatie (bij Sibrandus)
als het ware getoetst kan worden op
betrouwbaarheid. Een aantal namen
van abten en andere kloosterlingen,
door Sibrandus genoemd, komen
inclusief functie en herkomst
(plaatsnaam) voor op gedetecteerde
zegelstempels uit de r3e en r4e eeuw
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el (afd ru k)

pel (afd ru k) Li d I u m;

Zegel ste m p el (afd ruk) Li dl u m :

Zegelste m

zegel van Doedeke (kleine
Doede), geestelijke van Hoorn

zegel van Keimpe van \Veídum,

zegel von broeder Paulus,

ge abt van Lìdlum

kanunnik-

Zegel stem

>Þ

þjjzt96).

Daarnaast ook tot voorheen onbekende namen en gegevens. Ook veel
boekbeslag, soms nog met leerrestanten, pauseliike bulla's en talloze

fragmenten. De uitzonderlijk goede
conserveri ngstoestand van met

name zegelstempels en boekbeslag

zou er op kunnen wijzen dat (een
deel van) het archief en de bibliotheek in 1572 door de geuzen in een
(afval) put is gedeponeerd.

p

Lí d I u m

:

Zegelste m pel (afd ruk) Li dl u m ;
zegelstem pel va n Lambertu;

Menoldum, pastoor aldaar en
konunník von Marièndol ten
tijde van Abt Wibrandus ll

Tenslotte de bouwgesch iedenis.
Ook met betrekking tot de opheldering daarvan hebben detectoristen
een bijdrage geleverd. Sommige van
hen hebben namelijk de goede
gewoonte ook scherp te letten op
"oogvondsten", dat wil zeggen op
voorwerpen van andere materialen
dan metaal die dus niet met een
metaaldetector kun nen worden
gevonden. Er zijn op de Lidlumer
terp op die manier
talloze (fragmenten
van) kleine vloertegels
met slibversiering
opgeraapt. Deze
tegels (c.q. tegelvloeren) worden meestal
in de r3e-r4e eeuw
gedateerd.

Septembe rloktober
Zoekdag in het zuaden
van het land

Zegelstempel (afdruk) Lidlu m,
zegel van Johannes van

Eerdergenoemde "Abtenlevens" van
Sibrandus vermeldt de aanschaf van
een gekleurde tegelvloer ten tijde
van abt Hoyto (r236-1275) en het ls
nauweliiks aan twijfel onderhevìg
dat het inzake de teruggevonden
tegels om dezelfde vloer gaat, zodat
een wat scherpere datering mogelijk
is. Het is tenslotte nogal uniek dat
in het bronnenarme Friesland een
r 3e-eeuwse tegelvloer gedateerd kan
worden doormiddel van een schriftelijke overlevering.
FoIo's:

Johan Koníng
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Hij beloofde het te proberen
en zei dat we hem de volgende dag weer konden

komen ophalen.
Toen we vri,jdagochtend weer
gingen zoeken (in dezelfde
plas natuurlijk) begon het
niet erg goed. Er liep nog
iemand in het water te
zoeken. Ook begon het nog
eens te regenen zodat we
het water uit moesten om te

¡.
I

L

schuilen. Na een half uurtje

'mijn

eefste

Toen mijn broer (Arne v/d Berg) en ik begin augustus

besloten samen te gaan zoeken hadden we die week
erg veel geluk. Hij is al een ervaren zoeker en ik heb

mijn detector nog maar kort.

lle

vertrokken maandagochtend vroeg om de stroom
strandliefhebbers voor te zijn. We hadden besloten
om te gaan zoeken in een recreatieplas, dus de
waadpakken en waadscheppen mee de auto in. Toen
we eenmaal in het water stonden was het meteen
raak, na 5 stappen gelopen te hebben al een zilveren
ring. Die ochtend haalden we veel ringen uit het
water. ln het totaal 5 zilveren en 3 neppers. r zilveren
bleek een trouwring te zijn en was dus ook een hele
dikke (zie afbeelding, linksboven).
De volgende morgen hadden we vroeg afgesproken
en we gingen natuurlijk naar dezelfde plas. Deze keer

hadden we minder geluk. Na een uur zoeken hadden
t ring en 3 muntjes. Toen we even later op de kant
zaten uit te rusten, kwam er een visser naar ons toe
en zei, dat er een eindje verderop ook nog een heel
klein strandje lag. Maar veel mensen wisten dat niet
en er was volgens hem ook nog nooit gezocht.
Omdat het toch al niet erg goed ging, gingen we eens
op dat kleine strandje kijken. De visser had niet
gelogen: het strandje was hooguit ro meter lang en 5
meter breed. Je kon ook maar een paar meter het
water in lopen want het liep erg snel af. Toch wilden
we het graag eens proberen in het watertje. En ja
hoor, mijn broer viste er een mooie gouden ring uit
(zie afbeelding, rechtsboven). Verder vonden we nog
een aantal zilveren ringen maar ook erg veel afval
omdat er nooit zoekers waren geweest die het afval
we

goud'
op de kant hadden gegooid.
Na een half uurtje zoeken
hadden we het watertje
afgezocht, en gingen wij op
weg naar huis.
De volgende dag (woensdag) gingen we niet zoeken.
Maar eens lekker lang
uitslapen, omdat we hadden
afgesproken donderdag heel
vroeg te gaan. Dus donderdag heel vroeg de auto in
om nog maar eens naar
onze, toen al geluksplek toe
te gaan. We dachten dat er
nog wel veel meer moest
liggen in de grote plas.
En we kregen gelijk: na een
drietal uren gezochtTe
hebben haalde mijn broer
alweer een gouden ring uit
het water (zie afbeelding,
linksonder). Helaas had hij
de ring een paar keer geraakt
met de waadschep en zat e(
dus weinig vorm meer in.
Verder vonden we die daq
nog 4 zilveren ringen, z
neppers, l zilveren oorbel en
l zilveren hangertje. Voor we
naar huis gingen, reden we
eerst langs de juwelier, om
te vragen of hij nog wat van
die ring kon maken.

konden we het water weer
in. Na de vele trekringen en
bierdoppen die ik deze dag
al had gevonden had ik nu
ook eens echt'beet'. Na een
duidelijk signaal uit mijn
koptelefoon begon ik hoopvol te graven. En ja hoor na
twee keer scheppen Iag er
een hele mooie gouden ring
in mijn waadschep te fonkelen (zie afbeelding, rechtsonder). lk wist niet hoe snel
ik bij mijn broer moest
komen om te zeggen dat ik
mijn eerste goud had. Verder
vonden we die dag nog een
aantal zilveren ringen.
Helaas begon het weer te
regenen en we grngen
daardoor al vroeg weer naar
huis. Maar eerst langs de
juwelier natuurlijk, die de
ringvan gisteren had proberen te maken. En weer
hadden we geluk. Omdat de
ringzo uit model was hadden we het niet gezien, maar
er bleek een diamantje in te
zitten! \)lat een geluk deze
week. ln deze week (4 dagen
zoeken) hadden we maar
liefst 3 gouden ringen, t4
zilveren ringen, 6 nep ringen, z zilveren oorbellen
en 39 muntjes.

Wii zijn zeker van plan om
nog eens terug te keren naar

deze'goudmijn'!
Croeten van
Hugo v.d. Berg

2þ
Vorig voorjaar was ik met mijn vrouw op visite bij familie
in Zuid-Oost Friesland. Nadat wij gezellig koffìe hadden
gedronken bleek dat mijn vrouw en schoonzus plannen
hadden waat ze mij eigenlijk niet bij konden gebruiken.

Gelukkig had ik mijn andere "grote liefde" in de kofferbak van onze auto verstopt en ben ik daarmee naar een
bos in de buurt gereden.

Het raadsel
van de

het gras niet al te hoog stond
en daar kreeg ik zowaar toch
nog een leuke piep, graven
dus, en ja een fel rood schijfje ter grote van een cent
kwam te voorschijn. Bij
nadere beschouwing bleek
het ook een echte cent te zijn
die rood was geverfd. Schouder ophalend "piepte" ik

In de beginjaren van de oorlog was daar een barakkenkamp waar joden te werk werden gesteld om in de
omgeving heide te ontginnen en de boeren bij het
oogsten te helpen. Na de oorlog werden er Molukse
repatrianten gehuisvest en nu is dit alles verdwenen en
weer wij voor iedereen toegankelijk.
Hier wilde ik nu eens mijn geluk beproeven, maar dat
viel mij toch wat tegen, heel veel ijzeren rommel en
bouwafual en dan wordt mijn "Garretfje" zenuwachtig.
Ik belandde uiteindelifk op een stukje open terrein waar

hij dan: "Geschrok-

kenl", en: "Al wat

gevon-

denl?" En dan vertel ik hem

mijn verhaal en laat mijn
raadselachti ge "vondst" zien.

Hii bekijkt hel en begint te
lachen en zegt, dat raadseltje
kan ik je gauw oplossen.
Een tiental jaren terug werd

maar weer verder en nog
geen meter verder was het
weer raak, nu één die aan de
éne kant geel en aan de
andere kant wit geverfd was.
Ik vond dit maar vreemd en

hier door een groepje ouderen uit de buurt, wekelijks

zo na een poosje zoeken had

mijn weten vaak op het ijs

ik al een negental van deze

gespeeld als het begon te

rode, witte en oranje geverf-

dooien.
Er werd dan een "baksteen"
op zijn smalle kant gezet en
daarop werd door elke speler
een cent gelegd.
Het lo¡¡am er verder bij dit
spel op neer, te proberen de
steen met centen om te
gooien ofeen andere deelnemer uit te schakelen en dit
gebeurde met behulp van
een stalen kogel ofeen
verzwaard houten balletje.
"Kop" en "Munt" speelde bij
dit spel ook een grote rol en
daarom waren mijn vondsten
volgens hem ook steeds
tweekleurig en waren de
centen ook gemakkelijker
terug te vinden in het gras en
was in één oogopslag te zien

de centen.Verder vond

ik

eigenlijk niets bijzonders.
Toen ik later thuis de boel
had schoongemaakt bleken
de centen uit de jaren r97o85 te

centen

nooit geleerd. Belangstellend
vraagt

zijn.

Niemand van de familie of
kennissen kon er een redelijke verklaring voor geven en
ze belandden later thuis dan
ook in mijn muntenbakje.
Begin december jl. waren wij
weer eens op visite bij mijn
schoonzus en je weet hoe
zoiets gaat, ik l¡elandde met
mijn "liefie" toch nog weer
op datzelfde grasveldje. Dus
"pieper" aan, koptelefoon op
(houdt je oren lekker warm)
en zoeken maar. En ja, na
een poosje een korte en felle
piep, schopje in de grond en
daar lag wèèr zo'n kleine
gekleurde rakker. Ik zit
zowat, mijmerend op mijn
hurken, mijn "vondst" te

bekijken en te bedenken van
hoe en waaroml!
Dan ineens, ik schrik mij rot
en donder bijna voorover
want op dat moment springt
mij wat op de rug, ik kijk
verschrikt achterom en daar
staat een grote hond achter
mij te kwispelen en komt

zijn

baas lachend op

mij toe

lopen en roept van:
Maar ja, dan moet je geen
koptelefoon opzetten natuurlijk, want liplezen heb ik

een spel gespeeld. Dat spel
leek op het (vroegerll)

in Friesland

gespeelde

"piksmieten" en dat werd bij

of "kop" of "munt" boven
lag. En na nog even gezellig
te hebben staan napraten,
kon ik thuis de oplossing
vertellen van "het raadsel van
de gekleurde centen".

Zo zie je maar weer dat
achter een op zich hele
onbenullige vondst toch weer
een leuk verhaal kan ziüen.
Groeten en veel succes met
het zoeken,
Tjibbe Nopped

spijk

Dirk Jan Laan

o

B¡¡ ons
gee n

bla bla,
geen loze
beloften en geen
koude drukte.
Wij zien het als ons doel om u de
metaaldetector te adviseren die het
beste voldoet aan uw wensen/eisen.
Onze klanten zijn ons visitekaartje,
vraag hen naar hun ervaringen!
o Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

.
.

Groot assortiment accessoires, boeken,
tumblers, beschermkappen, RVS scheppen,
hoofdtelefoons, beschermhoezen etc,, etc....
Snel wisselende voorraad 2e-hands metaal-

detectors met schriftelijke garantie en NL
gebruiksaanwijzing, kijk voor ons actuele
aanbod op onze website of bel even.

.
.
.
o,,

Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector.

Officieel dealer van alle grote merken.
Merk onafhankelijk advies bij aankoop van
een metaaldetector. i
Sinds 1980 het adres voor eerlijk detectoradvies.
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Elektronica: 2 jaar op onderdelen en uurloon
1 jaar op onderdelen en uurloon

o Schotel:

Goedkoper kan niet!!!
ADXI00 € 13,- p/mnd
ADX200 € 20,- p/mnd
Adventis € 22,- plnnd
G-Maxx € 27.- p/mnd

UNIEK!
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cm High Energy Wide scan

Gold Man € 28,- p/mnd
Sovereing €28,- plmnd
Ouattro € 30,- p/mnd
Excalibur € 45,- p/mnd
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ta\

DRAADTOZE
KOPTETEFOON

Detector B etaalservlce
Cortes € 30,- p/mnd
Teion € 27,- p/mnd
Lobo € 30,- p/mnd
Tracker lV € 10,- p/mnd

Lone Star
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CS9000 HPX
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FAST TBACKEB

Voor de beginner
- Regelbare en discrininatie
- Bafrerijconúole d.n.v. geluid
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TBACKEB IV
Een goed begin

tONE STAR

- 3 Discrininatie

-

standen

schakelaar

-

-

Meer-toons geluidsdiscriminatie
lndicatie meter

all-¡ound digitaal
-

igîtale vo o rwe rpí nd i c ati e
Ii pto ets e n be d ie nìn g.
ßegelhare gevoeligheid en
discriminatie
D
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OUICK DRAW II
rsv¡i endel i i k

G

eh ru i k

-

Digitaal afleesbare d¡epte en

e

voorwerpindicatie

-

IMPORTEUR:

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL),
Tel. (0114) 370480 lax (0114) 370481
lnt,00 31 1l 43 70 480, E-mail: detect@wxs.nl,
lnternet: www.xp-detectors.nl

Tiptoetsen bediening
?-toons geluidsdiscriminatie
3 standen ijzerdiscrimÌnatie
Automatische grondbalans

SHARP SHOOTER II
De favoriet
- LCD beeldsche¡n

-

Tiptoetsen bediening
Led batterijcontrole

tAND STAR
De akke¡ specialist
-

Digitaal aÍleesbare diepte en
voorweryind¡catie
npnetsen bediening
flagelbare discr. en gevoelîgheid
3-to o ns g elu i d sdis c riminati e
Handnatige- en auton. grondbalans

Leon Mijderwijk

Van Solidus

tot Euro

Boekrecens¡e: Van Solidus

tot Euro

tot Euro is een bundel met artikelen over geld in
Nederland vanaf de Romeinse Tiid tot aan de invoering van de Euro
in zooz. De artikelen zijn literaire versies van lezingen die op een
symposium zijn voorgedragen. Dit symposium werd georganiseerd
door de Stichting Archeologie en Historie SCHI in samenwerking
met het Koninklijk Penningkabinet. Aanleiding was de invoer van de
Euro op 't januari zooz.
Van Solidus

Hoewel het begrip 'geld' breder is dan munten alleen, zijn de
meeste artikelen wel gewijd aan munten. Niet verwonderlijk,
aangezien papier-, giraal- en electronisch geld een relatief kort
bestaan kennen. Alle auteurs hebben vanuit een eigen vraagstelling
gewerkt waardoor een gevarieerde bundel is ontstaan. Een rode
draad is hierdoor moeilijk te ontdekken. Niettemin zijn twee hoofdthema's aan te wijzen. Ten eerste komt aan bod hoe men in verschíllende perioden tegen geld aankeek aangaande productie en
besteding; ten tweede hoe archeologen en historici aan de hand
van vondsten tot bepaalde inzichten komen. Daarmee heeft deze
bundel een meerwaarde naast de catalogi en boeken zoals Van
Gelders De Nederlande munten waarin het voornamelijk om de
verschillende muntuitgaven gaat. Alvorens een beoordeling van de
gehele bundel te geven, zal ik aandacht schenken aan de artikelen
zelf .
FreuL¡e e¡¡ Vrn¡¡czrLveR

Het openingsartikel 'Fibelvaria te Katwijk Zanderij'van R.H.P.
Proos heeft direct betrekking op de metaaldetectie. De auteur wil
aantonen dat als het aantal losse metaaldetectievondsten groot
genoeg is, dit materiaal een zorgvuldige analyse verdient, ondanks
het gebrek aan een archeologische context. De opsomming van de
vondsten van de Romeinse tot de Frankische periode is tekenend
voor de continue activiteiten in Katwijk. De idee dat zonder de
detectievondsten er een heel ander beeld zou zijn, heb ik echter
niet. Huisplattegronden en graven die bij regulier archeologisch
onderzoek ziin aangetroffen, wijzen immers al op een plek van
intensieve bewoning. De munten complementeren en illustreren
hoogstens het beeld. Proos zegt in de conclusie dat munten wel
degelijk "een verhaal vertellen" (p.r8). De nadruk voor de Katwijkse
situatie ligt m¡jns inziens teveel op de zinsnede "in combinatie met
andere vondstcategoriëen" (p.r8). Dat de auteur een lans wil
breken voor het nut van de metaaldetectie is toe te juichen. Het
had iets overtuigender gemogen.
ln de bijdrage 'Scandinavisch gewichtsgeld in Nederland in de
Víkingperiode' neemt J.C. Besteman de ontwikkeling van het
Vikinggeld onder de loep. Hij doet dit aan de hand van de schatvondsten llesterklief I en I l, respectievelijk verborgen in ca. 85o en
88o na Chr.. Hoewel slechts enkele decennia beide vondsten
scheiden, is duidelijk een ontwikkelingzichtbaar. De oudste schat
bestaat uit sieraden, zilverbaren en denarii. Deze kostbaarheden
dienden om de status van de bezitter te tonen. Men spreekt van
prestigegeld. Westerklief ll symboliseert de overgang naar geld als
betaalmiddel. Zilver diende als gewichtsgeld; hakzilver en munten,
werden tot gewenste 'denominatie' gehakt. Onder de munten
bevinden zich vele Arabische exemplaren die via Rusland in Scandinavie terechtkwamen. Besteman staat ook stil bij de vorming van
de schatten. Deze kunnen het gevolg zijn van succesvolle handel
door Friezen, die niet terughoudend stonden tegenover de acceptatie van ongeslagen zilver. Ook waren er Vikingen die de bodem als
geschikt depot zagen. Aangezien grote delen van de schatten
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verzameld waren in
Scandinavië, kunnen
ze als aanwijzing
gelden dat de Vikingen zich in Friesland
wilden vestigen. Als
zi,j slechts op rooftocht waren, is het
niet waarschij nlijk dat
zij hun zilver vanuit
hun thuisland meenamen om het in Friesland achter te laten. Het artikel is
een rijke bron over het gebruik van geld in de Vikingti¡d, maar ook
over deze periode in het algemeen. De hoge informatiedichtheid
doet overigens geen afbreuk aan de leesbaarheid van de tekst.
Bouke Jan van der Veen schrijft over 'Een Utrechtse munt, getuigend van de investituurstrijd tijdens Koenraad van Zwaben en
Hendrik lV'. Deze munt is in't997 gevonden met een detector.
Naar aanleiding van de titel was mijn verwachting dat aan de hand
van deze munt de strijd om de ìnvestituurstri,jd, het conflict tussen
de paus en de Duitse keizer om de benoeming van bisschoppen,
werd bekeken. Een strijd waarin de Utrechtse bisschop de keizer
steunde. De munt zou als propagandamiddel dit standpunt kracht
bij kunnen zetten. Hoewel Van der Veen hier aandacht aan
besteedt, gaatzijn interesse vooral uit naar de numismatische zijde
van het verhaal. Hij is als deskundige verbonden aan het Celd- en
Bankmuseum dus zijn focus wekt geenszins verbazing. Het vergelijkend onderzoek waarbij meerdere aspecten van de munt, zoals
dikte, afbeelding en randschrift, een rol spelen, geeft inzicht in de
wijze waarop numismaten te werk gaan.
Dit inzicht wordt ook door J.J. Crolle gegeven in 'Floris V op de
penning'. Hij geeft een opsomming van de verschillende muntuitgaven van de Hollandse graaf Floris V en de imitaties die in navolging daarvan werden geslagen. Ter determinatie zeker nuttig, maar
om nu te zeggen dat het vlot leest... Het artikel ademt de sfeer van
de klassieke numismatiek.
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Herbert Sarfatij staat in'Kluisjes
van aardewerk' stil bij de droom van
menig detectoramateur: een pot vol
munten. De archeologische waarde
staat daarbij voor hem centraal. Aan
de datering wordt om die reden de
nodige aandacht besteed. Ondermeer slijtage en de stratigrafie van
de munten in de pot worden bestudeerd, maar ook de aardewerken
pot zelf kan aanwijzingen geven
over de ouderdom van de schat. De
geschiedenis van het gebruik van de
muntpot in Nederland had meer
ruimte verdiend omdat muntpotvondsten veelal slechts afzonderlijk
beschreven worden. Sarfatijs
generaliserende opmerkingen geven
aan dat het gebruik varieert in tijd
en regio. Roerige tijden leidden tot
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Bevotte een muntschat
(Woerden tgTz)
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rampschatten; de opkomst van banken in de negentiende eeuw
betekende het einde voor de'kluis van aardewerk'. Volgens Sarfatij is
de archeologische waarde van muntpotten gestegen door de vondst
op een zorgvuldige wijze te analyseren. Een schrale troost voor
degenen die ze eens verborgen.Het volgende artikel sluit in zekerezin
aan bij de voorgaande bijdrage. De aard van de informatiebron is
echter anders. H.W. Jacobi verdiept zich in 'Een archivalische schatvondst uit't597'in een boedelbeschri,iving uit Leiden. Zoals de auteur
zelfconcludeert is deze papieren vondst van belang voor de geldgeschiedenis. Tot de boedel behoorden ondermeer twee potten met
gouden munten onder een keukenkast. Niet alleen blijkt dat men
munten verborg als appeltje voor de dorst, maar van deze begraven
potten zijn zelfs de eigenaren bekend. Voor zestiende-eeuwers die
van plan waren om een schat te vormen is het te hopen dat zii niet te
veel munten van de muntmeesters van het geslacht Van Eembrugge
hadden verzameld. Cor de Craaf brengt in 'De bende van Anthonis
van Eembrugge' de kwalijke praktijken van deze familie voor het
voetlicht. Anthonis was hagemunter in Hedel en Thorn waar hij
munten sloeg met een lager gehalte en gewicht dan de munten die
door offìciele overheden werden uitgegegeven. Over deze hagemunten hing nog een zweem van legaliteit dankzii het muntrecht dat de
heer van Hedel bezat. Voor het valsemunten waaraan Van Eembrugge
zich schuldig maakte, was geen excuus te vinden. Hij werd hiervoor
dan ook beschuldigd, gevangengezet en tot driemaal toe veroordeeld.
De laatste maal met fatale afloop: dood door wurging. Enkele handlangers werden eveneens geëxecuteerd. lnteressant is de schatting
die de Craaf maakt van de schade door c.q. verdiensten met, afhankelijk van welke kant het wordt bekeken, de valsemunterspraktiiken.

Eunoroonrs
Met de komst van de Fransen naar Nederland in1795 brak de tijd aan
van het papiergeld. Hetzij tijdelijk, zoals blijkt in 'Bajonet op de keel'.
Hierin maakt N.L.M. Arkesteif n duidelijk dat de aanname van de
PAPTER- EN

assignaten, Frans papiergeld, de Nederlandse winkeliers met geweld
werd opgedrongen. Steden en provincies probeerden misbruik te
voorkomen. De schrik voor bil.jetten zat er echter goed in. Tot halverwege de negentiende eeuw bleefdie argwaan bestaan.
M.L.F. van der Beek gaat in op 'De nationalisering van de muntomloop in Nederland'. Voor detectoramateurs is dit artikel zeker relevant
aangezien er wordt verklaard waarom zoveel buitenlandse munten in
Nederland circuleerden (en in de bodem verdwenen). Tot in de
negentiende eeuw werden buitenlandse munten onder bepaalde
voorwaarden geaccepteerd als betaalmiddel. Dit kon omdat de
munten van edelmetaal waren gemaakt dat sowieso een bepaalde
waarde vertegenwoordigde. Binnen de grenzen van een politieke
eenheid kan men ervoor kiezen een hogere waarde aan een munt toe
te kennen dan de metaalwaarde, vertrouwensgeld dus.
De bundel zou niet compleet zijn zonder aandacht te besteden aan
de Euro. ln 'De Euro en wat er aan voorafging' schetst WF.V. Vanthoor de gebeurtenissen in het naoorlogse Europa waar landen met
name op economisch gebied gingen samenwerken. Dit leidde, in een
groot deel van de lidstaten, tot de invoering van een gezamenlijke
munt. Vanthoor benadrukt dat de munt "het symbool is van de
politieke wil van de lidstaten" (p.r6t).
Drve nsrr¡rr
Onderdeel van de kritiek op menig bundel is dat de eenheid ontbreekt. Naar mijn oordeel zat de redactie daar ook mee. De noodzaak
van de aanwezigheid van de 'Nabeschouwing vanuit een numisma-

tisch oogpunt' door E.J.A. van Beek kan ik anders niet verklaren. ln de
slottekst worden alle artikelen nog eens nagelopen, maar het smeedt
deze geenszins tot een eenheid. Als Van Beek op Sarfatijs veronderstelling dat "het overgrote deel van de schatten in haast en ten
gevolge van een plotselinge beslissing begraven zijn" (p.r69) direct
Jacobi's conclusie laat volgen dat "er geen dreigend gevaar geweest
hoeft te zijn om een schat te verbergen" (p.l6S), zou een kritischer
houding toch gepast ziin. Maar helaas, er wordt geen enkel vergelijk
gemaakt tussen de twee haaks op elkaar staande stellingen. Ergo, de
samenvatting van Van Beek voegt weinig toe. Dat de bundel geen
generaliserend oordeel over of compleet beeld geeft van geld in
Nederland, vind ik geen bezwaar. De diversiteit van 'Van Solidus tot
Euro' is juist een pré. Hoewel de auteurs op specifieke munten of
vondsten ingaan, wordt er voor gezorgd dat de lezer een veelzi.idig
beeld van de Nederlandse geldgeschiedenis krijgt met geen opvallende hiaten qua tijdperken.
Het boek is op een mooie, sobere wijze uitgegeven. De zwart-witafbeeldingen ondersteunen de tekst ofbeter gezegd: zijn daar als het
ware onderdeel van. Een nadeel dat wel aan deze bundel kleeft, is dat
niet iedere auteur erin slaagt even onderhoudend te schrijven. Debet
daaraan is de vraagstelling en de schrijfstijl. Aan de deskundigheid
van de auteurs hoeft niet getwijfeld te worden. Velen hebben hun
sporen verdiend in de numismatiek of archeologie. Deze bundel is
dan ook zeker informatief. Als ik dit oordeel toespits op de metaaldetectie wijs ik op twee punten: diverse vondsten die aan de orde
komen zijn afkomstig uit detectie-onderzoek; diverse ontwikkelingen
die door de tijd hebben plaatsgevonden op het gebied van geld
bieden een verklarende achtergrond voor de munten die worden
gevonden. Dat kennis voor het uitoefenen van metaaldetectie onont'
beerlijk is, daarop wijst Besteman expliciet. Hoewel hiizich toesPitst
op de herkenning van hakzilver van de Vikingen, doet zijn stelling dat
"de toenemende deskundigheid van (detector)archeologen ('..) zal
bijdragen aan de verduidelijking van het geschetste beeld" (p.37)
opgeld voor alle takken van numismatisch en archeologisch onderzoek. Dit boek is geen verkeerde keus om die deskundigheid aangaande de geschiedenis van het geld in Nederland te vergroten.
E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij red.,
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Geld in Nederland in economisch-historisch en politiek perspectief,
SCHl-reeks 3 (Hilversum zoo4).
ISB N 9o-655o-8zg-5,'t7 6 blz., € t 9,Op de tolerantielijst werd
Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl
ngegev e n w el k b u ite n la n d s
geld in omloop mocht zijn.
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Heel sterk ¡n het detecteren van

kleine voorwerpen en kleine munten in veruuilde grond
en onder stenen
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Top Detectors Leeuwarden

Wordt geleverd met: Beschermkap, Batteri¡en,

Heslingastins

Heuptas + riem en Koptelefoon

1

1

8925 CR Leeuwarden.
Tel: 058-25.73.853

www.topdetectors.com

G-MAXX

r

Frequentie 4,6 kHz zoals bij de

.

Adventis

schotels

Heel sterk voor het

detecteren van munten en grote

o 27 cm High Energy Wide scan schotel

mâssa's munten. a Zeer goede

voor 30% meer d¡epte

disc riminatie

o 22,5 cm

o Wordt geleverd met: Beschermkap,

o Elliptische

Batterijen, Heuptas + riem en Koptele-

o High Energy 38 x 45 cm schotel

sta

ndaard schotel
24

x l2 cm schotel

Speelman Detectors
Roelof Speelman
Tussenpad 28
7833 CT Nieuw Amsterdam
Tel. 0591-55.26.35

wwwxp-detectors.com

foon.

XP-Connectors
Fa. Detect
Gert Gesink

Wooldriksweg 88
7512 AV Enschede
Tel. 053-43.00.512

www.detect.nl
AA Alkaline batteriien of oplaadbare pack. o Heupmontage voor nog meer
zoekg emak.

Flevo Detectors
Heuptas

Wilko Rook

o Heuptas voor alle

Kerkpad I

XP- modelien

8316 DB Marknesse

B

1e1.0527-203.929
www.f levodetectors.nl

0pties
o 0plader o 0plaadbare pack

r

UNIEK!

schotel.

Elektronica:

Wingerdstraat 6
6641 BN Beuningen
Tel. 024-67 .7 4.063

Alle XP modellen

Garantie

¡

Atlantis Metaaldetectors
Wil Hofman

XP-koptelefoon

o Elliptische schotel..2l cm High EnergyWide scan

2

jaar op onderdelen en uurloon.

www. metaaldetectie.com

o Schotel: I jaar op onderdelen en uurloon.

DRAADLOZE
KOPTELEFOON

Handelsonderneming
D.J. Laan

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsstraat

Clear sígnal
D.m.v. u¡tgang
keuzeschakelaar
op íeder model
detector te
gebruiken is.
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1771 AP Hippolytushoef
Iel.0227 -593.286

www.djlaan.nl

vvww.clear-signal.nl
Munster Detectie

Willy Munsters
Spsia¿l veEtêlkte body,

De 1 50 Ohm
speaker levert een
helder en

SCEATTA

Keepstraat 2
5702LH Helmond
Te|.0492-57 4.194

STAÏER

DENARIUS

duideliik signaal.

www.metaa ldetector.
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De oorschelp van

Polymeer heeft
een perfecte

Steenbergen Detectors
Hulst
Marc Steenbergen

pasvorm.
32 standen
volumeregeling.
De gevoel¡ghe¡d
73 Dba bij

¡s

lwee aÞonderlijke 32-standen
volureregelingen fvlet de

1 kHz.

5 Jaar garantie op
de componenten.

5¡gn¿èl frequent¡e schakela¿r

Trce

afzonderl¡Jl'e 32-standen

volumer€gelingen

kunt o de toon van het
¡nkomende s¡gn¿¿l regelen ¡n

hoog en laag.

Bontehondstraat 3-5
4561 BA Hulst
Tel. 01 14-370.480

www.xp-detectors.nl

Jan Zijlstra

MID D €L€€U\^/f €

Registratie

Zç.Ç€LsT€MP€LÍ
Vindplaats:

Vorm en materiaal:

Kimswerd, (omgeving)
spitsovaal met (doorgesleten) oog;

brons
Glazerna; zoo4 (is ook de vinder)

Collectie/data:

l.

Randschrift:

S' REINDACHI SACERDOTIS D'
WELDIGE : zegelvan Reindagh,

priester (afkomstig) van Wons
(zie opmerkingen)

Voorstelling:

Maria met kind; daaronder knielende
priester met maan en ster

Datering:

r4e eeuw (waarschijnlijk re helft)

Literatuur:
Foto: Johøn Kowíng

Opmerkingen
De naam Reindach ís zeldzaam; ik ken geen ander voorbeeld in Friesland.
De plaatsnaam Weldige heeft boven de letters IG een afkortingsbalk.
Waarschijnlijk moet tussen deze letters een N worden gelezen; we komen
dan uit op Weldinge, en dat is een middeleeuwse vorm van'Wons
(o.a. Wildinge, Weldenzie etc.).

R,nnrt de

fæo to

De nieuwe Raad de Foto is een rond bronzen voorwerp, diameter 23 mm, dikre z,z mm,
met aan de achterzijde een stukje pin. De binnenste inleg is lichtgroen met in het
midden een witte stip met een donkergroene afzetting. Graag willen we weten waar het

voor diende en uit welke tijd dit stukje afkomstig is.
Reacties ku n nen naar: e-mail j.konin g@detectoramateur.n
of: J. Koning, Roodborststraalzo,Sgr6 AC Leeuwarden.

I

duideliik mogelijke beschrijving inclusief datering. Onder de
goede inzenders zal een boek worden verloot. De inzendtermijn sluit op t juni zoo5.

We vragen wel een zo

Foto:

J. Koning

7'
ln Raad de Foto 79 lieten we een ijzeren schoennagel van een Romeinse schoen zien.
Deze zal.en in verschillende serie's/vormen onder de schoen, in de schoenzool beves-

tigd. Hier kwam geen enkel antwoord op binnen. ln o.a. het boek: Van Romeinse solda'
ten en Cananefaten, Gebruiksvoorwerpen van de Scheveningeweg, ISBN 9o-73t66-33-o
is een hoofdstuk gewijd aan schoeisel uit de Romeinse tijd. De nagel die getoond werd
is afkomstig van het stort b¡¡ Alphen aan de Rijn waat ze regelmatig werden gevonden.
Johan Koning

FRIESLAND
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T De Trije Stinzen

Minelab / XP metaldetectors

Kerkpad r8,83r6

DB

Marknesse N.O.P.

tel. (0527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo.detectors@wolmail.nl
lnternel www.fl evodetectors.nl

Weth. Beerdastraat 21, 9298 PW Kollumer
zwaag (Friesland)
fel. o6 4 4t 39 77 (op afspraakl
I nternet: M.detrijestinzen.nl
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Laser / Verhuur van diepzoekers en
oPsPon ngsservrce

Dealer van diverse merken metaaldetectoren / verhuur / opsporing en beveiliging particulieren en bedrijven
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Flevo Detectors, \)lilko Rook
Tesoro

Metaaldetectie
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XP detectors
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Bounty Hunter

Heslingastins rr, 8925 CR Leeuwarden
Tel. (o58) 2Sr3gS3
E-mail: info@topdetectors.nl
I nternet: www.topdetèctors.com

MidHolland detectoren
D¡verse grote merken,
o.a. \)lhite's, Minelab, Laser en Tesoro
Zwaluw t5, 3752

I

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
"Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / Vìking / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beveilig¡ng Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en part¡cul¡er
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten
Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel. (or4) )7 o48o, fax: (orr4) 37 o4 8r
lnternel: M.detectornet nl

I Topdetectors

Leeuwarden

/

M.xp-detectors.nl

w.bou

nty-hu nter.nl

E-mail: detect@ws

nl

NW

Bunschoten
lel. q3-2gg 94 9r, mobiel o6-2r885695
E-mail: info@midholland.nl

BELGIË

lnternet M.detector.nl
.lean Pierre)

DRENTHE

r

pinpointers

Atlantis Metaaldetectors
fHofman Electronicaì
/ Servìce / Ontwikkéling van
White's en Atlantis detectors
ùerkoop

W¡ngerdstraat 6,664t BN Beuningen
tel. (o24) 677 4!^63

Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
tel. (o599) 47o 878, fax (o599) 47o
E-mail: info@detectorshop.nl
I

Fa. Detect - Gert Gesink
/ Minelab / lVhite's / Viking
/ XP / Powerlift zo / Handboek voor
zoekers f Verkoop / Verhuur I lnruil I

Opsporing

llooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
(o53) 4to o5 ru, fax (o1ll +l+SSS8
E-mail: info@detect.nl
lnternet: M.detect nl

tel

r

Pieter Maatsstraat r2
1777AP Hippol¡ushoef
tel. (ozz7l 59 3286, fax (ozz7) 59

lnternet:

Tesoro

gadetect.be

H

ulst

"Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C.scope / V¡king / Celt¡c
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beveiliging Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

tt

z9

mobiel: o6-z.ozz779o
E-mail: dj.laan@quicknet.nl

ovERUSSEL

w.bel

'Eigen Vondsten Museum'

I Soeelman Detectors
XÞ detectors I verhuur I koptelefoons /
inruil / tassen I scheppen I enz.
lnternet: w.xp-detectors.com

nternet:

T Steenbergen Detectors

nternet: ww.detectorshop.nl

Tussenpad 28,78¡3 CÍ Nieuw Amsterdam
Tel. (o59r) 55 z6 35
E-mail: info@xp-detectors.com

su

Hagedoornstraat rz,
88oo Roeselare, \íest-Vlaanderen, België
Tel. o5r/2o.5o.o6, fax o5'r I z4 o7 55
Çsm o477þt.66.56
E-mail: jpcalmeyn@pandora.be
I

g9

/

Tesoro /
onderwaterdedetectors /
permagneten

Bontehondstraat J-5,456r BA Hulst (NL)
tel. oo3r r14-37 04 8o, fax: oo3r tt4-37 o48t

w.djlaan.nl

I

nternet:

M-detectornet. n
w.xp-detectors.nl
I

m.bou

r Gelan
Detectiesystemen
lmporteur
van C.Scopê

/

nty-h

u

nter.n

I

E-mail: detect@ws.nl

NOORD-BRABANT

BV

Fisher / Troy

Het Sterrenbeeld 48,
5zt5 lvlL's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 n 99, fax: (o731 548 rr 95
E-mail: info@gelan nl
I nternet: www.gelan.nl

Detection Systems
Holland lRúud de Heerl
I

mporteur/dìstributeur White's ñetaal-

detectors voor de BeNeLux
lVhite's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Carrett, MAZ hoofdtelefoons,
'

ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.
Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel (o38) 363 65 9r, fax (q8) 3@
E-ma¡l: info@metaaldetectors nl
E-mail: metadec@ws nl
lnternet: w. metaaldetectors.n I

648o

ww\/. d etecto ra m ate u r.n

I

meer dan 250 links op het geb¡ed van metaaldetectie en archeologie

M

AZ hoofiltelefoon n ieuws:

koopt een goede koptelefoon en op enig moment
breekt de kabel ofer ontstaat in de kabel een breukje.
Bij erg veel koptelefoons kan dat een groot probleem
opleveren. Bii MAZ hoofdtelefoons zeker NIET.
Alle MAZ hoofdtelefoons hebben nu
inplugbare kabels in de oorschelp die,
als er een breuk ontstaat, direct
vervan gen kun nen worden.

DETECT GERT GESINK

?--Èrnl-

BOEKEN

2004

Je

ìlij

leveren bij een eventuele
breuk CRATIS een nieuwe kabel.
Leverbaar bij zowel de BIG BLUE
(8g,So) em de BIG BLACK (6g,So)
van MAZ. (Bij aankoop doen we
er als extra service alvast I

gratis b¡j zodat je bij pech
direct verder kunt zoeken).
Topkwaliteit met een topservice:
Detection Systems Holland.

Munlen en peunittgetr
BOO2 CATALO(ìUS. DE NEDERLANDSE MUNTEN
van 1306 tot heden ìvlerius 2003)
BOO8 CATALOCUS, DE MLINTEN VAN BELCIE I79()-I997
BOO9 KLÊJNER DEUTSCHERMUNTZCATALOC I37I I997
B0t3 MUNTBOEK VAN PIET VERKADE (i540-1795)
8044 V D CHIJS BEELDENAAR. Nederlandse munlen tol 1576
8062 DE STEDELIJKE MTINTVAN NIJMEGEN
BI46 HANDBOEKNEDERLANDS KOPERCELD ]523-I797
B I 47 STANDARD CATÀLOC OF GERMA.N CO]NS I 60 I TO PRESENT
8200 ROMAN COINS ând theìr !ålues. deel I (Lot 96 n Chr) D Sc¿rs
B22l ROìüANCOINSandtheir\alùcs, dee¡fl (96 2l5n Chr) 700pâg
82 I 5 LES IúONNAIES DE B RABÀNT tl L ( I 593 I 790) met trâårdeaand
82l 6 LES NiONNAf ES DE BR-ABANI ( I 467- I 59fÌ) nìet t\Âârdeaand
82'6 DE MUNTEN VAN DE CRAVEN VAN VLAANDEREN (I556 I754)
B2i7 LES MONNATES DES COMTES DE FLANDRI (1384-]5s6)
82]8 LESMONNAIESDESCOMTESDEFLANDRE(I244 I384)
8227 EURO MIJNTZKATALOG 2002 135 paginâ's (Battetrbe€)

10,95
11,95
77,50
I 3,95
43,50
66,50
79,50
I 15,t5.95
t5,95
15,95

8225 DENIUNTENV^N LUIK(¡nhet Frans)^4fonn L70pag ll00alb
82l9 ML TVONDSTEN UtT l9 EEUWEN (ArcndPol -KPN) 16p¿g

r650
150

MUNTHANDEL G. HENZEN
Wij zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)
Middeleeuwse Munten
Provinciale Munten

t5,95
15,95
5,-

va n h ooftlzø kelij k ilrclo le tt vo o rwe tpe r
8085 EEN EICENZINNIC VERZAMELAAR 94 pûg , honderden foto's
van melâlcn voonvelpen, kândclaârs. pijpewroeters.

1.95

tin, cnz

Bl I 7 CELD UIT DE BELT, M¡ddelburgsu huisvuillorrdsteD ¡550 1570
ut67 I\4EESTERTEKENS oP UET DAK, boek o\er kotscerloden 64 pâg
Bl 78 CATALOCUS, Pennrngen v'd Hondcnbelasting ¡/h BelâsL¡ngm
BiSl 4000 JAAR METAAL lN NEDERL^ND, âlleen dctecton'ondsten
B] 86 CAT.\LOCUS NEDERLANDSE HONDENBELASTf NGPENNINCEN

t,95
t2,50
t2,50
I

7,95

212 pågnia's(1033 albeeldingen)

I

9,50

I

ll

påg (A\\iN uite)230alb
U itstekend gedocunentccrd Nederlandstâlig bock over vingeùoedcnl
SERIE VAN 9 STùKS ¡il /11
8096 DETECIOR ¡'INDS I I 00 pâg 1000 ìlluslraties (^\ådnvit)
Bt l3 DEj-ECTOR FTNDS 2. 100 paB 1000 illusts (zwart wit)
Full Color met prijslüst
Bl 89 MEDI EvAL ARTf FACTS . ven olg Roman
^defacts
100 illùstmties door Nigel Mills
(44
125 pâ9, kleur
over
mooi
nasl¿g)
boek
Bl56 BUCKLES 1250-1800
Sespcn,
Bi64 DETECTOR FINDS I (vccl jn kleur) A4 l'onìââl, vc^'olg san
Bl96 CELTÍC & ROMAN ARTEFACTS, NiScl Mills, tull color!!
il2 L2 FiNDS IDENTIFIED (Dctcctor Finds 4) (boorde\ol detectoßondslcn)
82 I ¡ SAXON AND VIKINC ARTIj-ACTS (zie serie l\ledicva¡ cn
Cellic & Rorran) Boordevol detectofrondstcn, mc€sle rn kleuÒ
8226 DETECTORÍ'INDS 5 vân Cordon Bailey (44 fomâât) (tull color)

82l4 VINCERHOEDENenNAAIRINGEN

€ 89,5o

tì,95

t0.95

Deleril i n ql ie

door^ J Kooû 1998 A4fonnaåt,

BIG BLUE

-ÙÙ-n

Bl 87 ARTEIACTS OF ENGLAND & UNITED KINCDOM, met meer dân
1000 foto's van vondsten vånåfde steenlijd tot 1750 (+ act prijslt)
B I 90 TH E ACCOMPL¡ SH ED ART. goudcn voonvelpen u I dc bronstÙd
in Engelånd en lerlând Pruchtboek, in pójs gchâlvcerd, nu
82ll IN QUESTOFTHE LOST LECIONS (DeVarusslag9 n Chr)
8202 2000 YEAR of NESIED CUP-wEICHTS G M M Houben
8205 REISC ARCHEOLOCISCHE |\4ONUMENTEN inNederland J J0 pcg
8206 DE KONINCSTERP VAN WIJNALDUM 79 PAC
8207 NIJMEGEN, LegeTìââls cn stâd (in de Romeinsc tjjd) I l2 pag
8208 HET KOPS PLATE^U, (opgrâ\ ingsrcsult Romerns legerk ) 79 pag
8209 DE ONDERKANT VAN DE MARKT (arch opg Mìddelb I I i P¿B
8210 BEGRAVEN op dcTERPEN in I'ERWERDERADTEL 79 pâg
8203 ilElLIC EN PROFAAN 2 (van Beuningen) 1200 laâtsmiddeleeuwsc
insignes 5l2pâgìna's,meerdân l000afbeeldingen
8236 VERSCHOLLENESCHATZE ¡D Sâlzkarnmergut, l20pag Ceb.
Hard kaft PÉchtig boek ovcr de verdwenen Naz¡-schaften in OosLeùijk
8228 KRUISENDE SPOREN, handle¡d¡n8 vooramateurarch 160 pãg
8229 FRIESL^NDS OUDHEID, Hct rÛk van de Friese kon¡ngen, opkomst en
Ondergang Lc\cns$ k van H Halbcdsma! 406 pâg Ceb Hârd kan

14,50
8,95
u,95

I
I

20,95
20,95
20.95
25,95
20,95
25,95
20,95

-

26,95

-

35,t /,50
L t,95

i

11230

CUYK, EenregionâalccntrurnìndeRomeinsclÙd, ll2pâg

823l

DE RONIEtNSE RÌJKSCRENS [ìsscn Moezel en Noordzcckast, ]20 p
ARCHEOLOCIE IN VEELVOUD, 50jaâr AWN 253 pag geb+hard k
CLÀSSÍCAL DECEPTjON (Goed boek over vâlse ânt¡eke munlenl

8232
8223

-

I 1,95

-

l].95

-

72,50

-

-

96 pag Veel ¡llustrât¡es u¡tgave 200i

-

I 1.95

t3.95
I t,95

9,50
14,50

I

3',7,50

t4,50
t9.95

t9,95
32,50

Melsaldeteclors
NL1003 HANDBOEKvOORZOEKERS doorCefr Gesink,+320 pag 380 kleurenfoto's en teken¡ngen Full color, kont uit ¡n het voorjaar vån 2005
8224 COMPENDIUM METAALDETECTOREN, €en handboek over theor¡e,
pmktÜk cn zclfbouN \ân metâaldet€ctoren 224 pâ8
TREASURE HAORDS, (IJrâchtboek ged in kleur ovcr schatlondst)
B
ß 1 92 ORTUNGSTECHNTK ñjr Profìs 1 69 pag woll'8âng Schüler 1 999

l4l

Caat over profcssionele detectietcchn¡€ken

Wtj ztjn doorlopend geinteresseerd in de aankoop
van betere munten, in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden

wij U een hoge prijs

à contant!

Heeft u iets te koop? Bel ons danvoor een
afspraak! Wij kunnen Uw munten tevens
vrij b lijvend determineren en taxeren.

Postbus
Tel. 0343 -

42 3958 ZT Amerongen
430564 Fax.0343 - 430542

(Duits)

BI93 MÀSTERING THE MINELAB EXPLORDRXS &

S

l9 90
29 50
20 95

t895
r895

Nieuwe boehen! !--- 2004---Nieuwe boeken ! !
NLl003 H'\NDBOEK VOOR ZOEKERS door Gert Gesink, + 320 påg 330 kleurenfolo's en lekeningcn Full cotor, komt u¡t in het voorjâar van 2005
11237 NEDERLANDS KLEIN ZILVER en schepwcrk I 650-1 880, 376 blz Ce
Hard kaft, duiz€nden zilvercn voonverpen en merkjcs afgebeeld!!
8235 ZEGELSTEMPELS EN ZEGELRINGEN, uit Zeeuwse bodcm 144 pâg
Ceb hûrd kafì, 300 afb in kleur. Dctectorhobbyisme in gocd dåglicht
8222 DEUTSCHE ORDEN UND EHRENZEICHEN ( I 87 I - 1945. 3 I I Pag
8214 VINGERIìOEDEN en NAr\IRINCEN I I i pag (AWN uitg ) 230 aIb
U¡lsLekend gedocùmenteerd Nederlandstâlig boek over vingerlìoeden!

BESTEL:

\'iaGIRO48.38.918,
vânuit ßelgië:
Bank: tBAN: NLsTRABO 0396?43870
Srvift/Blc: RABONL2U
MAAK HET TOTAALBEDRAC VAN DE BESTELLINC +
€ 4,50 VERZENDK PER ZENDTNC OVÊR OP ONS CIRONUMI\4ER
T N

V

DETECT ENSCHEDE (BesLclnùmmers + tdrcs ven¡elden!)

63.50

t9.50
t9,50
14,50

Koen van Santvoord - Ludo Both

I

)

Het zoeken zit bij Rafaël in het bloed, dat kan niet anders. Al op

Tracker IV. Daarnaast staat

zesjarige leeftijd zwierf hij over de akkers rondom de boerderij van

zijn grote trots: een twee

ziin oma, op zoek naar pijpenkopjes, scherven en andere oude

meter hoge vitrinekast,
waarin de vondsten keurig
liggen uitgestald. Gespen,
knopen, munten, fìbula's,
medaillons, ri jwielbelasting-

spullen. Via zijn neef kreeg hij de smaak van het schatzoeken te
pakken. Hij had een detector en nem Rafaël regelmatig mee.
Zo werd hij besmet met het detectorvirus, terwijl zijn neefjuist
afhaakte. Een jaar of drie is Rafaël nu ac'lief. Zo'n drie keer per
week gaat hij op pad, meestal voor een paar uurtjes. "lk zoek het

liefst op akkers", zegt hij. "En liefst een beetje achteraf, ik hou niet
zo van pottenkijkers."

In het begin zocht hij vooral in
Nuenen. Nu zoekt hij overal
waar hij met de fiets kan
komen, dus ook in Eindhoven,
Gerwen, Son en Nederwetten.
Binnenkort, als ze met het
gezin een weekje naar Portugal gaan, gaat de detector
gewoon mee. "Ik heb a1 uitgezochl hoe ik'm het vliegtuig
in krijg, dus dat moet geen
problemen opleveren."

Welke kamer in huize Van der
Sanden aan Rafaël toebehoort,
daar kan geen twijfel over
bestaan. Op het bureau ligt
een stapeltje archeologische
boeken en staat een bak vol
met oude koperen duiten;
munten die elke schatgraver
maar a1 te vaak uit de grond
haalt. Tegen de muur prijken
twee detectors, een XP Advensis en een Bounty Hunter

plaatjes, vingerhoedjes, een
paar zilveren munten, een

gouden ring; eigenlijk ailes
wat een zoeker maar kan
vinden. Hij heeft Romeins
gevonden, voorwerpen uit de
Bronstijd en de IJzertijd. Hij
kijkt naar zijn vitrine. "Een
ruwe schatting: ik denk dat
hier zo'n duizend tot vijftienhonderd zoekuren in zitten."
Zijn topvondsten zijn een

bijster interessant. Er ligt
amper oppervlaktemateriaal al zegt dat niet alles - en in
het eerste half uur vinden we
helemaal niets. Terwijl de
verslaggevers zich al hardop
afwagen of het niet verstandiger is een andere akker op

Leeuwendaalder uit 1576 en

zoekt hij door, geroutineerd

een bronzen

kokerbijl uit

ongeveer duizend voor

Christus. Met die vondst
haalde hij nog de lokale

krant. "Hij werd getaxeerd op
zoo euro", zegt RafaëI.
"Maar de taxatie was verricht
door een handelaar die wel
erg nonchalant deed. Ik sluit
niet uit dat de werkelijke
waarde een stuk hoger ligt."

Zijn moeder Ria typeert
Rafaël als een echte doorzetter. "Een paarjaar geleden
vonden we hem nog te jong
om alleen te gaan zoeken,
zeker op afgelegen akkers.
Dan gingen mijn man en ik
mee. Hij kan uren doorgaan,
hi¡ geeft nooit op. Zijn
doorzettingsvermo gen is
echt ontzettend groot."
En zoals elke detectoramateur weet, wordt doorzetten vaak beloond. Dat blijkt
maar weer eens tijdens onze
zoektocht op een nabijgelegen akker in Nuenen.
De akker lijkt op het oog niet

te zoeken,
geen

wil Rafaël van

wijken weten. Gestaag

zw aaiend en

pinpointend

met zijn XP. Na een kr,vartier
heeft hij alsnog bingo. Eerst

vindt hij twee duitjes. "Die
zrjnvoor de rommelbak.
Ik probeer altijd snel even
te kijken wat het is, maar
helemaal schoonmaken doe
ik meestal niet, daarvoor zijn
ze niet interessant genoeg."
Even later vindt hij zelfs een
verzilverd knoopje, toch een
aardige vondst.
Laatst kon hij zijn hobby
zelfs nog te gelde maken.
Hij werd gewaagd of hij een
zegeking met rode edelsteen
kon opgraven, die iemand
verloren was op een grasveldje. Dat lukte en daar verdiende hij nog 50 euro mee.
Maar voor het 'grote geld'
gaat Rafaël niet. "Ik vind het
vooral leuk om buiten te zijn.
Zolangje regelmarig wat
vindt, blijft het leuk om te
zoeken. Ik heb eens derrig

munten in één middag
gevonden, dat is super

natuurlijk. Elke vijf minuten

haalde ik een munt naar
boven, dat was ontzettend
gaaf. Maar het is niet zo dat
ik dan de hele avond blijf
doorzoeken of de volgende
dag meteen weer terugga.
Ik vind liever drie keer één
zilveren munt, dan ineens

drie munten."

"Het is vaak moeilijk te

gekocht voor als een wiend

achterhalen van wie het land
is. Als ik bezig ben, komt er
weleens iemand naar me
toe. En als ik uitleg wat ik

mee wil gaan zoeken.

doe, vinden ze het vaak
prima. Nee, ik heb
daar nooit proble-

menmee

Niet alleen het zoeken, ook
het determineren vindt hij
een leuke bezigheid. Via
boeken en internet breidt hij
zijn archeologische kennis
steeds verder uit. "lk doe nu
eindexamen Mavo, hierna
wil ik door naar de Havo,
dan een jaartie HBO en dan
de stap maken naar de
universiteit. lk zott graag

archeoloog willen zijn, van
mijn hobby mijn beroep

maken."
Rafaël zoekt geroutineerd.
en als hij

i:i'

betaald. Mijn broer kreeg
een seizoenkaert van PSV,

liever een bijdrage
voor een detector.

"Ik

Mijn ouders

ZOU

hebben toen

grØØg ørcheoloog

willen zíjn, va,n míjn

mee-

betaald."

ij,ii:%", hobby mijn beroep -l:i:'u"
zoekers
ik een tijd
rna,ken."
enthousiast zijn
terug op een
akker heel veel
duivenrin getj es te genkwam. Waar komen die
toch vandaan, dacht ik.
Een paar tellen later vallen
er zornaar drie duiven naar
beneden, ze hadden zich
dood gevlogen tegen een
elektriciteitskabel. "

Hij zwaait breeduit

een piepje hoort, dan gaat de
pionierschep direct naar de
grond. Dan zakt hij door de
knieën, legt de detector
naast zich neer en zwaait
rneÌ zíjn hand langs de schijf
tot hij het voorwerp te
pakken heeft. Alle kuilen
gooit hij keurig dicht.
Hij bereidt zijn zoektochten
overigens niet voor. "Nee, ik
doe geen huiswerk. Ik fiets
wat rond en als ik een mooie
akker zie, dan begin ik. En
meestal vind ik dan wel wat.
Ik zoek ook niet echt
gestmctureerd, ik trek geen
baantjes, dat vind ik saai.
Misschien mis ik dan wel
eens wat, maar dat vind ik
dan een ande¡e keer wel
weer." Soms waagt hij
toestemming aan de landeigenaar, maar niet altijd.

XP heb ik voor een deel zelf

ik hoefde die niet, ik had

gehad. Wat

trou-

"Mijn

over hun eigen merk

detector, zo is Rafaël erg
te spreken over zijn XP
Adventis. "Hij gaat lekker
diep, het pinpointen gaat
ook makkelijk. Ik had
vroeger een oude C-Scope,
die moest ik zowat in de
grond drukken om een
signaal op te vangen."

Langzamerhand raakt Rafaël
steeds meer ingeburgerd

in

het wereldje. In Eindhoven
komt hij maandelijks bijeen
met een clubje detectoramateurs, over het algemeen
wat oudere mannen. Hij is
met afstand de jongste daar,
maar dat vind hij geen
probleem. "We praten over
de vondsten die we gedaan
hebben en wisselen zoektips
uit. Al moet je je daar niet
teveel van voorstellen.
Iemand tipt pas een akker
als ie 'm zelf heeft leeg

gezocht, haha." Ook bezoekt

hij regelmatig zoekdagen en
binnenkort gaat hij zelfs
naar Engeland met de leden
van de Cultural Heritage
Guardians. Meestal zoekt hij
alleen. Wel heeft hil een
tweedehands Bounty Hunter

Rafaël heeft al veel gevonden
en is nog jong. De komende

jaren kan zijn collectie nog
een spectaculaire omvang
aannemen. Wat hoopt hij
nog te vindenì "Ik zou nog
wel een zegelstempel willen
vinden, die heb ik nog niet.
Of iets van tin, een lepel
ofzo." Het tekenTzijn
bescheidenheid.

OND€R J€ vo€T€N

fuP€R

Archeologische hoogtepunten uit de regio

Te RP€N
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Museum Het Domein in Sittard

Nieuwe presentatie archeologie

in het Fries Museum
Het grondgebied van de gemeente Sittard-

Uitgangspunt is de archeologische

Geleen is dankzij de gunstige ligging, de aanw+

verwachtings- en advieskaart die bij
gelegenheid van de opening van de

zigheid van vruchtbare bodem en de vele waterlopen, al eeuwenlang bewoond. Het gebied

tussen Maas en Kollenberg herbergt dan ook een
schat aan grondsporen. ONDER

TE

VOETEN

bevinden zich overal letterlijk de bewijzen van
activiteiten van vorige bewoners.
ln samenwerking met de Werkgroep Archeologie
Sittard is een tentoonstelling samengesteld van
vondsten uit de prehistorie tot de late Middeleeuwen. Naast bruiklenen van belangrijke instituten,
zoals het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden,
hebben ook vele particulieren voorwerpen ter
beschikking gesteld.

tentoonstelling offìcieel wordt gepresenteerd. Op deze kaart is een groot
aantal archeologische vindplaatsen
aangegeven. Er wordt inzicht verschaft in de aanwezigheid en het
karakter van de archeologische

vindplaatsen. Daarnaast is op basis
van analyse van de resultaten van

in Leeuwarden
Van t3 maart 2oo5
tlm 3t december zooS

De nieuwe presentatie archeologie
'Super Terpen' die vanaf r3 maart in

het Fries Museum te zien is, vertelt
het verhaal van de Friese terpen en
gaat over de bewoners d¡e in de

archeologisch onderzoek een ver-

periode van 6oo voor Christus tot

wachtingsmodel opgesteld.
De gebieden waar volgens dit model
nog bewoningssporen uit het verleden te verwachten zijn worden
aangegeven. Bij toekomstige graafwerkzaamheden in de gemeente kan
hiermee rekening gehouden worden.

ongeveer rooo na Christus deze

De tentoongestelde vondsten, zoals
de topstukken uit de Bandkeramiek,

het Romeinse haantje van Buchten
en het middeleeuwse kandelaartje uit
Lahrhof zijn afkomstig van plekken

die reeds onderzocht zijn. Met name
bij de aanleg van nieuwbouwwijken
en wegen of bij de restauratie van
kerken is de kans groot op sporen
van menselijke activiteit en artefacten.

kunstmatig opgeworpen heuvel s
bewoonden. ln de presentat¡e staat
de geschiedenis van leven én overleven op de terp centraal. Een meterslange panoramafoto, animaties en

geluidsfragmenten nemen je als
bezoeker mee naar de terpen-tijd.
En natuurlijk staan in 'Super Terpen'
de topstukken uit de archeologische
collectie van het Fries Museum in de
schijnwerpers, zoals de mantelspeld
van Wijnaldum en het boomkistgraf.
De presentatie - vooral bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van 8 tot 14
jaar - heeft met diverse doe-dingen
een sterk educatief karakter.
ln de Friese kuststrook bouwden
mensen terpen om zich te bescher-

lnformatie:
kitty.ja nsen @ hetdomei

n. n

I

Zie ook voor het totale tentoonstel-

lingsprogramma: www.hetdomein.nl

men tegen het water dat in dit gebied
vrij spel had. Dijken bestonden toen
nog n¡et. Gedurende r5oo jaar werden de terpen alsmaar aangevuld en
opgehoogd met allerlei afo almaterialen en plaggen. Een terp bereikte een
hoogte tussen de zes en t¡en meter.
ln de r9e en deels in de zoe eeuw zijn
veel terpen voor een groot gedeelte
af- en opgegegraven. Hierbij kwam
een enorme hoeveelheid voorwerpen
tevoorschijn. Met behulp van deze
voorwerpen wordt de terpgeschiedenis in'Super Terpen' gereconstru-
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eerd. Van de ongeveer 95o terpen die
ooit hebben bestaan, is de terp van

Hogebeintum met circa 9 meter de
hoogste, nog bestaande terp.
Verschillende vragen rondom terpen
komen in 'Super Terpen' aan bod.
Wat is een terp eigenlijk, waarom en
hoe woonden mensen oP een terP en
hoe zijn de terpen in de loop der tijd
uitgegroeid tot klei ne leefgemeenschappenì Huidige dorpskernen en
binnensteden zijn vaak ontstaan uit
de voormalige terpen. Plaats- en
straatnamen verwijzen hier nog naar.
ln de presentatie wordt duidelijk waar
de mensen die op de terpen gingen
wonen vandaan kwamen. Rond 6oo
voor Christus trokken de eerste
mensen uit het gebied van de huidige
provincie Drenthe en delen van
Duitsland naa( de vruchtbare kleigrond van Friesland Hier was - in
tegenstelling tot de zandgronden
waat ze vandaan kwamen - voldoende voedsel voor hun vee.
ln latere tijd krijgt het gebied ook nog
te maken met de komst van Romeìnen, gevolgd door mensen uit de
Scandinavische landen en wederom
Duitse gebieden (Angelen, Saksen en
Aansluitend wordt het
,l utlanders).
gebied ingelijfd door de Franken. Een
groot aantal ob.jecten in'Super
Terpen' herinnert aan de cultuur van
al deze verschillende terpbewoners.
ln de presentatie is ook aandacht
voor de Friese koningen. Deze koningen, of een soort elite, hadden het in
het terpengebied voor het zeggen en
bepaalden de handel. Voor hun
handel waren de bewoners zeer
internationaal georiënteerd. D¡t blijkt
uit de vondst van objecten uit verschillende gebieden over de hele
wereld. Daarnaast wordt duidelijk
hoe de terpbewoners omgingen met
religie en dood. Aan de manier
waarop mensen werden begraven en
de geschenken die iemand meekreeg
in het graf, valt af te leiden hoe
belangrijk een persoon was.

ln een zogenaamd 'woonstalhuis'
krijgen bezoekers van'Super Terpen'
een indruk van de leefsituatie van de
terpbewoners. Hier beoefenden de
bewoners allerhande ambachten
zoals pottenbakken, weven en het
maken van sieraden. 's Avonds
vermaakte men zich met dobbelspelen of het vertellen van verhalen bi,i
het haardvuur. ln deze ruimte heeft
het publiek de mogelijkheid om zelf
stofte weven op een weefgetouw of
manden te vlechten.
Ook kent de nieuwe presentatie een
spannende en onderzoekende ruimte: een soort dwarsdoorsnede van het
binnenste van een terp. Hier zie je de
stapeling van aardlaag op aardlaag
met daartussen terpvondsten. ln de
ruimte staat een steiger die het
publiek kan beklimmen om ook de
voorwerpen die hoger liggen te
bestuderen.
De presentatie '5uper Terpen' is in
het bijzonder bedoeld voor kinderen
in de leeftijd van 8 tot r4 jaar. Voor
basisonderwijs groep 5 t/m 8 is een
speciale museumles ontwikkeld:
'Beleef de terp met Bard Bernlef...'
Wie meer informatie wil over dit
educatief prcgramma, kan contact
opnemen met de afdeling educatie
van het Fries Museum, tel. o58 - 255

Bron: www.sna.nl

Namen - zt februari zoo4tlm z9 mei zoo5
De v¡lr.l ET vru-AE. L¡ c¡up¡cHe cAL[o-RoMAINE
DU rER AU 4E S|ÈCLE

Samen met het archeologisch museum in Ath
organ¡seeft het museum in Namen een tentoonstelling over het leven op het platteland en
in het bijzonder in en rond de Gallo-Romeinse
villa.
I

nlichti ngen : Espa ce a rch éologi qu e Sa i nt- Pie rre,
Route Merueilleuse, Namen, 0032-81-25 02

4

8j,

espa cestpi erre @ m rw.w all

o

ni e. be

Leiden - r2 september 2oortlm zomer 2oo5
HET MoorsrE urr DE ARcHEotoclE vAN NEDERLAND

De vaste prøsentaties 'Nederland in de prehisto-

rie' en'Nederland in de Middeleeuwen' worden
verníeuwd. Tijdens dø voorbereidingsperiode
hiervan zijn de mooiste stukken uit beide
collecties te zien in een tiideliike opstelling.
I nlichti ngen: Rijksmuseum van Oudheden,

RapenburgzS, Leiden, o7t-5tí
www.rmo.nl

jr

6j,

Landelijk - t/m oktober zoo5
Or¡zg ouoe

BUREN,

voNDsrEN

EN VERHAIEN

ulr

DE BOOEM VAN DE STAD

lnlichtingen: Convent von Gemeentelijke
e o I o ge n, ww w. gem ee nte- a rch e ol o ge n, n I

Arch

Amsterdam - 18 mei 2oo4llm eind zoo5
D¡ orroexxrNc vAN DE wEREtD

55 r4.

Deze tentoonstelling richt zich op de belevenissen von de Nederlandse ontdekkingsreizigers
tussen 15go en 1650.
t nli chti ngen : N ati o n a al Sch ee pva a rt M use u m,

Openingstijden Fries Museum:

ww w. s ch eepv a o rt m

Kattenburgerplein t, Amsterdam, czù523 22 22,

dinsdag Ifm zondag: ll.oo - l7.oo
uur
tweede pinksterdag r6 mei geopend

woensdag gratis entree
www-friesmuseum.nl

u se u

m.

n

I

De leperse bevolkingsaangroei op het einde van de twaalfde eeuw maakte het
reeds noodzakelijk om ruimtelijke ordening te plannen voor bewoning stroomafwaarts de leperlee. Deze uitbreiding was ongetwijfeld ook het directe gevolg van
de bloeiende lakennijverheid. Tijdens het eerste kwart van de r3e eeuw breidde het
grondgebied van de stad dan ook grootschalig uit. Vanaf rzr5 werd rond de in
gebruik genomen gronden - waaronder de Grote Markt - een nieuwe verdedigingsgracht gegraven. Op het einde van de r3e eeuw was deze gracht door de verder
oprukkende bebouwing op de meeste plaatsen opnieuw dicht. De stad met vier
buitenparochies telde toen ongeveer 4o.ooo inwoners.

De contouren van de genivelleerde stadsgracht
kan men nog steeds in het Iepers stratenplan
terugvinden. Onderzoek van bestrating van
historische steden behoort tot de zuivere detectormaterie. De archeologie kan er niet zoveel
uitrichten en wat aan het licht komt is meteen

Beeldje Thomas Becket, lood-tín.

Hoogte 89 mm
Dateríng tjoo-tjz5, leper.

ook uit context gerukt en behoort
even later tot het domein van
waardeloze stortgrond. Systematisch onderzoek met de metaalde-

tector van stedelilke straatophogingen brengen soms onverwachte

Beschrijving ampulla
Voorkant: Bisschopsfguur in nimbus

met mijter, kazuifel en pallium; houdt
met beide handen de kromstaf vast, die
naar rechts krult.
Achterkant: Twee monniken in profel
bij een opengeslagen boek; één van hen
houdt een kromstaf horizontaal in de
linkerhand; op de voorgrond tussen hen

in een met ruiten en stippen versierde
Iijkwade die het lichaam van de gestorvene bedekt. Het hoofd is links zicht-

baar. Het geheel rust op een lijkbaar.
Hier zijn de absouten afgebeeld,
d.i. het bidden om kwijtscheldingvan
straf voor de overledene.
Ampulla, zîlverblik
Hoogte 84 mm
Dateri ng

n5arjoo,

I eper

Toestand:

gaaf

voorwerpen aan het 1icht. Het
Vlaams gezegde "zo oud als de
straat" kan men zelfs ter plaatse
via verloren munten aflezen en
dateren. De Middeleeuwers verloren nogal wat zaken ofgooiden
bewust het afval op de openbare
weg. Sommige strateri werden in
een periode van roo jaar tot wel z

meter opgehoogd.

In r99r en r99z werd op verschillende locaties en langs een stuk
stadsgracht (H. Cartonstraat)
nieuwe riolering aangele gd.
De oude infrastructuur werd
machinaal verwijderd en de bedding 3o cm dieper uitgegraven.
Uiteraard was dit een enige gelegenheid om de vulling van de
gracht en de straat te doorzoeken.
Alle metaalvondsten uit het tracé
van de graafwerken vermelden is
quasi onmogelijk. In deze
beschrijving houden we het hier
alleen bij insignes en attributen
van de welbekende heilige Thomas
Becket.

Het leven van Thomas Becket
Thomas Becket $lrt7-tr7o) was de
zoon van een Engels-Normandisch
koopman. Hij studeerde theologie
in Parijs en lo¡¡am in dienst van de
bisschop van Canterbury die hem
naar Bologna en Auxerre stuurde
om kerkelijk recht te studeren.
ln n54 werd hij aartsdiaken van
Canterbury en het jaar erop kanselier van de Engelse koning Hendrik II. Hij vervulde briljant deze
functie en werd de vertrouweling
van de koning. lnr:16z werd hij
daar bovenop nog aartsbisschop
van Canterbury. Hendrik II mispakte zich evenwel aan Thomas
Becket. In plaats van een willoos
werktuig van de koning Te zijt,
ontpopte Thomas zich als de
voornaamste tegenstrever van de
koninklijke pogingen om via de
zo genaarnde Clarendonse debike len de greep van de troon op de
Engelse kerk te vergroten.
Hij diende zelfs tijdelijk naar

Frankrijk te vluchten.

Na enige verzoening met de
koning kon hij terugkeren. I(ort
daarop rees een nieuw conflict
tussen de koning en de aartsbisschop rond de excommunicatie

van enkele bisschoppen.
Een provocerende uitspraak van
de vorst in aanwezigheid van
enkele ambitieuze ridders leidde
tenslotte tot de moord op Becket
voor het altaar van zijn kathedraal
te Canterbury.

Op bedevaart naar Canterbury
Kort na zijn dood werd hij heilig
verklaard. Er viel hem als martelaar voor de vrijheden van de kerk
al spoedig een algemene volksverering te beurt. Koning Hendrik II

zagzich gedwongen om bij het
graf van Becket openlijk l¡oete te
doen. Het graf van de heilige
Thomas was het belangrijkste
bedevaartsoo rd van Engeland tot
koning Hendrik VIII in 1538 het
schrijn liet vernietigen in het
kader van het anglicanisme.
De Ieperse vondsten l¡ehoren tot
de vroege zeTdzarne bewijzen in
Vlaanderen van l¡edevaarten naar
Canterbury.

Bij onderzoek met de metaaldetector tijdens de graafwerken aan de
H. Cartonstraat kwam welgeteld r
blikzilveren handvormig object
aan het licht. Tezamen met andere
vondsten allemaal te dateren voor
rz9o. Naarmate het centrum van
de stad meer werd aangesneden,
hoe rijker het vondstmateriaal
werd. Op de hoek van de Grote
Markt en de Menenstraat ontdekten we in de afgevoerde grond
zowaat een gave unieke 8 cm hoge
tinnen ampul. Met afgebeeld langs
beide zijden een mee ingegoten
voorstelling met betrekking tot de
eredienst voor de heilige Thomas.
Dit z meter dikke pakkei van de
Grote Markt was volledig r3e

B iss c h o psh a

n
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Lood-tin
25

mm

1325-1350

het station richting Rijselstraat
waren de middeleeuwse sporen
volledig op geslorpt door invloeden
van W.O. I. De Rijselstraat leverde
onverwacht, in de sleufnet naast
de weg, het gros van de Thomas
Becket insignes.
De handvormige relicten (enkele
en dubbele bisschopshandschoenen met daarbij afgebeeld de

bisschopsring) konden allemaal in
dezelfde context gedateerd worden. Op de achterzijde van al deze
vlakke insignes zit een mee aangegoten draagspeld. Omstreeks r3z5rJ5o was het dragen van profane
lood-tinnen spelden een algemeen
middeleeuws verschijnsel in WestEuropa.
Lood-tinnen beeldje

eeuws.

Het laatste - ietwat beschadigde Thomas Becket-beeldje is net voor

lnsignes

de neus van de graafmachines
ontdekt in de wand van de

De graafmachines verplaatsen zich
rn t99z naar de zuidkant van de
stad. Langs de Ztidenrng vanaf

Bollaertbeek. De situering is te
plaatsen tussen de r7e-eeuwse
voorvestingen en de Picanollaan.

uit

38

In middeleeuwse tijden was dit

de

omgeving van de Ieperlee en
behoorde deze rijke bewoning tot
de St. Michielparochie.
De datering van het beeldje moet
geplaatst worden in het eerste
kwart van de r4e eeuw.
De genoemde vondsten zijn duidelijk gesitueerde middeleeuwse
pelgrimageb ew rjzen, meegebracht
uit Canterbury naar Ieper.

Dit is dus het beknopte relaas
van de uit Canterbury naar Ieper
meegebrachte attributen en de
verering in Vlaanderen van de
heilige Thomas Becket. Op andere
plaatsen in Vlaanderen zijn slechts
enkele archeologische vindplaatsen bekend, o.a. Brugge en een
fiagment uit Kortrijk. Thomas
Becket insignes blijven zeTdzaam
voor Vlaanderen.
Pøtrick van Wanzeele
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*Deze aanbiecling is geldig tot 30 april 2005 voor leden van de DDA

voor een afspraak 0492-57 41 94
Keepstraat 2, Helmond

Oproep!
Beste leden, hierbij een oproep om
een oudere dame op weg te helpen

met onze mooie hobby. De dame is
in het bezit van een C-scope, maar
ze kan er nauwelijks mee overweg,
en wil dat wel graag leren.
ls er iemand die deze dame

U kunt uw reactie doorgeven aan:
Natøsja Verburgh

Banckertstraat 4
SZ Amersfoort

j8t4

n. d.v

e

rb u rgh @ d ete cto rø m ateu r. n I

Lezers h u lp

Bij voorbaat hartelijk dank,
Mart Hofimann

gevrØøgd:

(ze woont in Hellevoetsluis) wil

helpen zodatze weet hoe haar detector werkt en waar ze het beste kan
gaan zoeken I Ze zou er ontzettend
mee geholpen zijn.

Tijdens de determinatiedag
in Tilburg, afgelopen herfst
kwam an Buster uit ìlaspik
bij me langs met een heel
mooi gepati neerd voorwerp.
,f

Arjen de Haan (tel. o6 - zl9 z7o 6z)
uit Croesbeek zoekt een zoekmaat.
Liefst in de omgeving van Oss,
Noord-Limburg of de Achterhoek.

Arjen is licht verstandelijk
gehandicapt, hij kan helaas niet
lezen en schrijven.
Na.ar

øønleidingvøn mijn vorige

ødvertenüe in

jullie blad,

ben ik op

mijn mobíel gebeld. d.oor een (nwrouw

vøn'Møn bijt hond'. Ze vroeg of ze
vøn míj en va.n mijn hobby een reportøge mocht møken. Dit vond ik wel

ln eerste instantie lijkt het op een afgebroken stuk van de bek van
een tang. De beide bekken zijn enigszins hol van binnen en zijn
mooi versierd. Beide stelen met bek zijn ongeveer 17,5cm lang en
lijken afgebroken.

Het bronzen voorwerp is zeer zeker geen tang om kogels te maken.
ln ons team heeft echter nog niemand een goede determinatie
kunnen doen. We vragen dan ook de hulp van onze lezers. !lie, o
wie denkt het te weten) Mail of schrijf naar de vraagbaak en zo
gauw we meer weten zullen we het in het magazine vermelden.
Tekst & foto's'.Johan Koning

grøppig. Een pøør døgenløIer stond
er een ÇØrnerÇrvroutl) voor de deur.
Ze heøf. me gef.lmd. op mijn køm.er,

wøør ík me in een noodvøørtheb
omgekleed onx te gøØn zoeken híer in
de regio. Om in het øutootje vøn
'Møn bijt hond' te zitten vond ik
geweld.ig. Ik vond het leuk d.øt ze n+ij
vrøgen stelde en ikheb høør ook mijn
'museL+m'løten zien. Ook døør zijn
nog opnørnen gernøøkt.

Dit ølles vond ik een ergleuke ervøríng en ik hoop døt er op mijn oproep
wordt gereøgeerd.
Arjen de Høøn

Z.g.a.n. Tesoro Silver Sabre micromax
Met veel instelmogelijkheden. Detector
weegt slechts 9oo gram waardoor er langdurig mee gezocht kan worden. lnclusief
beschermkap voor de spoel.
Zesiaargangen van het Detector Magazine.
Speciaal schepje en hoofdtelefoon.

P.n.o.tk.: tonnie@box.nl
Tonnie Raemakes,
O olerho

ut
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viking vK-30'.''*:;T:'"onetstfand!

bøtøctor 56op
De Metaaldetector Specialist van Nederland
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 Nededand !

Ultrasoon reiniger

Horsten 32,9581 TD Musselkanaal
Tel: O622 545 193 nn*ry.detectorshop.nl
met geheel nieuwe online intemet winkel !

manier'€

DS.4OOA
reinigt alle vondsten
op de meest veilige

60.oo

Whltes Class¡c ll

VK-A
Y;"[Ug
ID

Digitale vondstaandu¡ding

d[rc

Jimmy Sierra
Maxiphone ll € 125.00

ruEdN
Supermagneêt
DS-3025 30 KG

Superñâgneet

Supermagneêt
DS-7035 70 KG

€ 3O,OO €

DS-9035 90 XG

49,00

€

Whites Classic lll

85,OO

€ 350.00
M

D-318

Motion detector

voor beginners

f{;[äoi

DS-Actie:

€

:

12O,OO

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

DS-40 €

r

çli.
*?'
r_

Reeds veelbesproken vanwege
zijn grote en beroemde gel¡jkenis.

goede prestaties
en p¡npointknop

motion detector

€

I

1OO,OO

DS-Sherlock DTS-Pro
Professionele PinPointer
E¡ndelijk een professionele en
betaalbare p¡npointer met
professionele prestat¡es en
¡n compacte en duuuame

Whltes Classic

behu¡z¡ng

DS-8 Grifon Surfer

Allêên

Prachtige digitale startdetector

Heeft zeer veel opties
en presteert boven

verwachting.

€

135,OO

bi.¡

ons:

€ 50.00

ëffi@
Laser

€

Rapier

789,OO

Double-D zoekschotels
45 cm
36 cm
12 cm

Hawk-Eye
€ g95,OO

45 cm
36 cm
en diep 31 cm
stortgrond 12 cm

s inch/j2

cm

Minelab
Minelab
Minelab

€ 200,00
€ 180,00

Whites

€ 225,00
€ 200,00

DFX
DFX
Whites DFX
Wh¡tes DFX
Wh¡tes

€ 100,00
€ 180,00
€ 150,00

Whites DFX

AGTIE

Met gratis geheel compleet
Detector Shop Accessoirepakket

€, 175,OO
DS'9

Metaaldetector Sensitivity, Discriminat¡e en P¡nPo¡ntknop

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

!

gratis Wh¡tes accupack + lader
NL.handleid¡ng, DFX boek¡e en DFX CD-Rom
Kast- en melerbeschermhoes, koptelefoon OS-3030
I st. 2000 mA N¡MH + I st- GP Super Alkal¡ne batter¡jen
DS.64 snellader voor 1 2 / 230 Volt, DS-258 Pinpointer
Black-ADA Extended lnvader Black 89 cm. detectorschep
Wh¡tes schotelbeschermkap en NL-SUPER Zoekprogrammatuur
B¡j ons met

Vragen kunt u opsturcn naar
J. Koning, Roodborststroat zo,
SgtG AG Leeuwarden.
U kunt uw vragen natuurlijk ook d.m.v,
een e-moil noor ons verzenden.
E- mail: v raagba ok@ detectora m ateu r.nl

VRAAGBAAK
Aan deze vraagbaak werkten mee:.J. Zijlstra, R. Reijnen, A. Koster, C.Henzen, D Dijs,

F

M Hoffnann,

D. Eekhof, Marìlou den Outer (Geledraak.nl),

Croenendijk, J.Koning.

Van de redactie:
Van W Croenewegen kregen we onderstaande reactie die volledig terecht is,
ook in onze papieren staat het genoemde jaartal, waarvan akte.
Eerst even een opmerking: In ons verenigingsblad Nr. 79 maart zoo5 bij
de VRAAGBAAI( vraag 6, wilde ik proberen achter de naam van de zilversmid te komen, dat is me niet gelukt. Wat me wel opviel dat de "m" in het

artikel naar rgrz verwijst, echter volgens het boekje British and Irish Silver
Assay Office Marks r544-r968 (uitgever J.W. Northend Ltd. \Vest
Street.Sheffield, Sr 3SH England) moet het tgtt zljn.
Nu mijn vraag: in Detector Magazine Z Fggz) opblz. z3 staat een artikel
omtrent "Paranormaal brons". Daar ik nu ook zo'n vondst heb gedaan ben
ik geinteresseerd in de determinatie van dit stukje brons (35 gram).
WAT IS HETI \Vellicht kunt u mij de naam en adres van de vorige vinder
geven n.1.: J.v.D. te DIHI 8192. Bij voorbaat bedankt voor jullie moeite!!!
W. Croenewegen.

Eén van die redenen was de ronde kern aan de onderkant van het voorwerp. De vier mogelijkheden zijn:

. Heftje van een mes ofvork, datering zo rond tToo
. Handgreep van een spanjolet.
. Handgreep van een gordijnenkoord.
. Handgreep van een pook
Deze laatste driezorgen voor een datering in de
r9e eeuw. Wijsheid is om dit voorwerp te tonen op
een zoekdag aan Dennie Dijs, Dick Eekhof en Evert
Kramer. Vooral laatstgenoemde is goed op de hoogte
van de borgen in Croningen en Dennie ìs een verzamelaar van mesheften van zo rond r7oo.

Yraag

3

Geachte heer l(oning, Een paar maanden geleden
Wat dat laatste betreft moeten we Croenewegen teleurstellen. Helaas
kunnen we niet meer achterhalen wie bij deze afkorting hoort. We vragen
dan ook onze lezers of zij weten wie de schrijver was en misschien leest de
schrijver dit, we verzoeken hem dan om contact met de redactie op te

Yraag z

goÉtt âtz 2ic þ7

--6;i

to

^1/,4

Geacht determinatieteam. Graagzou

ik van dit mes- of vorkheft de datering weten. Ik heb dit heft gevonden
op een voormalig borgterrein welke
nu in gebruik is als fmitkwekerij en
ik heb zelf zo het idee dat het wel
eens van de voormalige borg afl<omstig zou zrjn, rnaar zou het toch graag
wat nauwkeuriger gedateerd willen
hebben. De borg zelfwordt al
genoemd in 464 en is gesloopt in
1825, op zich dus ai een behoorlijk
lange periode. Bijgaand een tekening
van het heft. Bijvoorbaat bedankt
voor de moeite en veel succes met
ons prachtige blad. Vriendelijke
groeten,
Tjibbe Noppeft, Spijk (Gr.)

Antwoord:
Uiteraard bedankt voor je tekening
met de vele details. Jouw voorwerp
heeft het determinatieteam wel een
beetje verdeeld in hun oordeel.

heb ik op een aldcer in de Betuwe deze gouden ring
gevonden. De ring is voorzien van de tekst "VARN".
Deze tekst is er ingeciseleerd en volgens mij daarna
opgevuld met niëllo. Ik ben ermee naar Tussen
Kunst en I(itsch geweest maar daar konden ze mij
niets vertellen over de herkomst. Hopelljk weet u mij
wat meer over deze ring te vertellen. Ik ga hem ook
nog aanmelden, maar hct lcek mij toch wel interessanl om hem u ool< te laten zien.
Met wiendelijke groeten, Oløv Koolen.

Antwoord:
De gouden ring heeft een afgevlakte, rechthoekige
plaat die langs de randen en op de overgang naar de
eigenlijke ring versierd is met ingegraveerde lijnen.
Op de rechthoekige plaat is binnen de omlijsting de
inscriptie VARN aangebracht. Op grond van de vorm
van de ring en de vorm van de letters kan zeker worden gesteld dat de ring Romeins is. Dergelijke ringen
(soms voorzien van inscripties) komen voor in goud,
zilver en brons. Ringen van deze vorm dateren uit de

Op de voorzijde (foto z) het kasteel van Tours (chatel de Tournois) met als
vermoedelijke tekst (ik kan het op de foto niet duidelijk zien) lE SVI DE
LATON BEL (letterlijk "ik ben van goed messing"). Op de keerzijde (foto t)
een kruis met de vermoedelijke tekst: AVE MARIA CRACIA PE (of PLE of
PLEI) d.w.z. "weest gegroet Maria vol van genade"
Literatuur: Mitchiner, "Jetons, medalets & tokens, the medieval period and
Nuremberg", nrs. 5r4 t/m 5r8.
Zo Ie zien een mooi gaaf exemplaar, maar geen gouden munt.

2e eeuw tot aan het begin van de 3e eeuw na Chr.
De inscripties die op veel van deze ringen zijn aange-

brachtzijn in hoofdzaak wijdingen aan goden zoals
Hercules, Juno, Jupiter, Mars, Minerva, Venus, Deae
Matres of het zijn uitroepen zoals Ama, Ave, Pia, Vita,
Vivas. (zie: F. Henkel, Die römischen Fingerringe der
Rheinlande un der benachbarten Cebiete, Berlin r9r3,
47). De inscriptie VARN zou betrekking kunnen
hebben op de naam van de Rijnlandse locale godheid
Varneno ofVarnenus. Zijn naam is bekend uit een
tempelcomplex bij Cornelimünster ten zuidoosten van
Aken (zie: F.M. Heichelheim, in: Paulys Realencyclopädie 1 955, 41 4, Varneno).

Vraag 5
Redactie: Verleden week nog een leuk (vo1gens ons) Romeins beslag gevonden. Klopt

dit? Met vriendelijke groeten,
Ton vøn Bon

Antwoord:
We denken dat

dit ook (hout) beslag is, gelet

op de lengte van de bevestigingspunten aan
de achterzijde. Helaas kunnen we zo niet met

r-

zekerheid vertellen of het Romeins is.

Het lijkt wel op een saterkop. Laat maar eens
zien op een determinatiedag, ook omdat de

De vinder is gevraagd om de vindplaats aan de oftìciële instanties door te geven, omdat in de buurt daarvan

foto op details aan de voorzijde niet het
gehele gezicht laat zien.

misschien wel een tempel van Varneno gezochtzou
kunnen worden.

Yraag 4
Beste Detector Amateur. Zoudenjullie

helpen bij de determinatie

van deze -

mij kunnen
door mijn

vrouw gevonden - munt. Het betreft een "goudkleurige" munt met een doorsnee van ongeveer 24 rnrn.
Hierbij stuur ik ook twee foto's mee, waarvan ik hoop
dat ze duidelijk genoeg zijn. Ik hoop dat jullie ons
kunnen helpen en alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groeT, Jacco Meíjer.

Yraag 6
Geachte heer I(oning,

Hierbij drie vondsten, is hier achter te
komen wat het is en hoe oud het isì Deze
voorwerpen zijn door mij gevonden op
verschillende locaties in Groningen. Vooral
naar het voorwerp met de mooie groene
patina ben ik benieuwdl (komt uit een
wierde).
Bij voorbaat dank,
E. vøn Twuyver.
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Antwoord:
Voorwerp r: I(op, geheel rondom behaart
en bebaard, kastbeslag stukje, datering zo
rond r75o-r8oo.

Antwoord:
Aan de foto's te zien is het volgens mij een rekenpen-

ning uit de tijd van Charles Vl, zo tussen 1375en 1415.

Voorwerp z: Haak, gordeihaak, een sabeldrager ofeen degenhanger, de datering
begin r8e eeuw. Gezien de ldinknagel en
het plaatje metaal erachter zouhel eventueel draaibaar ì:evestigd kunnen zijn, wat
de functie als degenhaak fhanger zou
onderschrijven.
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alleen weten we niet precies wat voor munt het is.

Munt 3 is een leeuwengroot (ì) maar van wie en
wanneerl De munt is van een zeer slecht gehalte
zilver geslagen.

ì,' :",

îô

rüiliil

Voorwerp 1: Broche, de randzetting is hier vanaf, datering ook zo rond
r9oo. Een heel mooie vondst en werkelijk mooi gemaakt.

Munt 4 heeft eveneens een doorsnede van r9 mm,
op de voorzijde een koning ofadelaar in een wapenschild met kroon. Randschrift is waarschijnlijk:
"mono.geo (of gfo).alb.p.f. jaarla\ryry"? De keerzijde
heeft als randschrift "in deo spes mea" met rond het
kruis de letters "o.f.s.x" (l). Misschien Noor-wegen of
Denemarken) Hopelijk weten jullie het antwoord.
Groetjes en alvast bedankt, Richørd. vøn der Schuur.

Antwoord:

YraagT
Hallo, a1s onervaren detectoramateur is het voor mij erg moeilijk om bíj
een vondst vast te stellen om wat voor materiaal (meestal metaal) het gaat.
Is er een manier (bijv. een website of boek) waar ik informatie kan krijgen

omtrent het herkennen van materiaal, c.c1. het uitzoeken om wat voor
materiaal het gaat bij een gevonden voor-werpl Graag enige info, a1s dit
mogelijk is. Met vriendelijke groet, Gé Huijs.
Antwoord:
Beste Cé, de prakti;k ¡s nog altijd de beste leermeester. Het zou dus mooi
zijn als je een zoekmaat zou treffen die je een beetje op weg kan helpen,

door zijn collectie te laten zien. Voorts zijn er diverse trucs om er zelf achter
te komen, bijvoorbeeld bij munten. Als je een munt hebt gevonden en je
kan deze terug vinden in een catalogus, dan staat er vaak bij uit wat voor
een metaal deze is vervaardigd. Wat je kunt doen is kijken op de site van
Prospector Vlaanderen (www.ppvl.be) daar staan op het forum gedeelte
ook veel vragen van zoekers over vondsten met foto's erbi.j, waarop een
antwoord wordt gegeven. Je kunt er ook vragen (voor jou belangrijk, maar
voor een ander misschien heel simpel of logisch) stellen, en je krijgt dan al
vrij snel een antwoord. Natuurlijk kun je op onze eigen site (www.detectoramateur.nl) materiaai vinden die je verder op weg kan helpen. Via onze
homepage's kun je sinds kort een aantal interessante artikelen downloaden.
Natuurlijk kun je bij twiifel altijd ook deze rubriek inschakelen. Bezoek ook
determinatiedagen. Door aileen al toe te kijken aan de tafels waar gedetermineerd wordt, kun je al veel opsteken. Hopelijk hebben we je hiermee een
stuk de goede richting opgeholpen.
P.S. Laat het ons weten wat je ervan vindt, als het lukt. Wij als DDA kunnen
dan ook anderen weer helpen met dit soort vragen.

Vraag 8
Beste |ohan, hierbij stuur ik je een foto van 4 zilveren munten. Deze ztjn
al enige tijd in ons bezt|, rnaar we kunnen ze maar niet determineren.

Zoudenjullie een poging willen doenl
Munt r heeft een doorsnede van 19 mm. Op de ene zijde staat een
koning/keizer met een staf en een koningsappel in de handen. Het randschrift is niet goed leesbaar, maar begint met "rex ro.....". Op de andere
zijde staat een figuurtje op de voorgrond, met achter zich een kerk/paleis
Randschrift begint met "moneta...". Munt z is een munt van Deventer,

Jammer genoeg is de scan erg slecht, waardoor de

munten moeilijk te lezen zìjn. Het lijkt echter om de
volgende munten te gaan:

t. Rijksstad Aken

3.

z- Stad Deventer

Frederik ll,rzr5-rz5o

Plak t466

Denar

v.d.Chiis r3,r; FD.r4

Vlaanderen
Lodewijk van Nevers,

4. Ost-Friesland
Stüber r7r7, KM.r56

1322-1346, Halve groot
Deze toeschrijvingen zijn onder voorbehoud.
Als u betere scans naar mij (C.H.) kunt mailen
(of er mee langs komt) kunt u een definitieve
toeschrijving krijgen.
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Aone sseN
provinciaal archeologen en
beleidsmedewerkers archeologie:

VONDfT€N
aanmelden

Friesland
Provincie Friesland, Afd Ruimtelijke
plannen Dhr G. de Langen, Postbus 2ot20,
89oo H M Leeuwarden Tel.: o58 - z9z 59 z5
ron i ngen
Prov¡ncie Croningen, D¡enst Ruimte en
Milieu Dhr. H.A. Groenendijk, Postbus 63o,
97oo AP Groningen Tel : o5o - 3r6 49 rr

waarde worden aangemeld bij archeologische instanties. Niet elke detectoramateur

Drenthe

weet dat het melden vanzijn vondsten zelß wettelijk verplicht is.

G

Regelmatig kunt u in het Detector Magazine lezen dat vondsten van archeologische

Erfgoedhuis van Drenthe Dhr. W.A B van
der Sanden, Stat¡onsstraat 20, 94or KX
Assen Tel.: o59z - 365 555
E-mail: w.sanden @erfgoeddrenthe.nl

Anderen denken ten onrechte dat de archeologische dienst ofde overheid de vondsten

Overiissel
Het Oversticht Mw S llentink, Postbus 53r,
8ooo AN/ Zwolle Tel: q8 - 4zt 3z 57 (alg)

wat misverstanden bestaan, zetten we in het kort één en ander op een ri¡tie.

Flevoland
Provincie Flevoland, Atdeling SPV
Dhr A.A. Kerkhoven, Postbus 55, 82oo AB
Lelystad Tel.: o32o - 265 265
Gelderland

Diensl RE!( Afdeling Monumenten en
Archeologie l\¡lw. F. de Roode, Postbus
9o9o, 6800 GX Arnhem Tel : oz6 - 359 97 78
Utrecht
Bureau RSM, Dienst Ruìmte en Groen,
K. van der Craaf, Pythagoras-

Afd. RO Mw.
laan

rot

Postbus 8o3oo, 35o8 TH Utrecht

na het aanmelden niet meer terug geeft. Omdat het alweer enige tijd geleden is dat we

aandacht hebben besteed aan het melden van vondsten, en er over het melden nogal

Waaroml

Allereerst werk meld dit dan ook. Heeft u
wettelijke twijfels of bepaalde voorwerpen
meldingsplicht voor vondsten die u met de detector moeten worden aangemeld, laat ze
hebt gedaan. Dit is niet omdat de overheid de
een keer zien aan het determinatievondsten wil afnemen, maar vanwege de informa- team op een zoekdag of stuur een
tiewaarde die uit de aanwezigheid van vondsten kan foto naar hetmagazine. Ook kunt u
worden afgeleid. Mede aan de hand van uw vondzich wenden tot de provinciaal
sten kan de ROB nameliik een inschatting maken of
archeoloog of een van zijn medewerer in uw zoekgebied archeologische waarden aankers. Cooi in twijfelgevallen nooit
wezig of te verwachten z¡jn.
voorwerpen weg.
llaarom zou u uw vondsten aanmeldenì
bestaat er dus de al eerder genoemde

Tel.: o3o - 258 9r rr

Noord-Holland
Provincie Noord Holland, bureau Monumenten en Archeologie Dhr !(/ Blazer,
Cebouw Mercurius, Veerdijk 32, r53r MS

llormer Tel :

o75 - 647 45 t4
E-mail: blazerw@noord-holland.nl

Zuíd-Holland
Provincie Zuid Holland, Bureau Cultuur
Dhr. \,JU. van der Kraan / Dhr. R Proos,
Postbus 9o6oz, z5o9 LP Den Haag
fel: o7o - 44t 66 tt
Zeeland
Sticht¡ng Cultureel Erfgoed Zeeland
Archeologie Dhr. R.M. van Dierendonck,
Postbus 49,4330 AA Middelburg
Tel : orrS - 64 36 o3

E-mail: ¡.v.dierendonck@zeelandnet.nl
Bezoekadres: Armeniaans Schuitvlot r

Noord-Brabant
Provincie Noord Brabant, Afdeling Welzijn,
Educatie en Cultuur Dhr. M. Meffert,
Postbus 9or5r, 52oo MC 's-Hertogenbosch
Tel.: o73 - 68t z8 tz
Limburg
Provinc¡e Limburg, Hoofdgroep lfelzijn
Mw. G. Jansen, Postbus 57oo, 6zozMA
Maastricht Tel.: o$ - 389 99 99

Een mooi voorwerp in de vitrinekast vinden we
natuurlijk allemaal mooi, maar door uw vondst te
melden kunt u mogelijk een waardevolle bifdrage
leveren aan het verhaal over ons verleden. Een
recent voorbeeld hiervan is de vondst door een
detector amateur van een Romeinse bronzen plaat
met inscriptie in de buurt van Leersum
(zie Detector Magazine 76, pag. t).

Munten van vóór r6oo kunt u voordat u deze aanmeldt bij de archeoloog, eerst laten determineren bij het
Celd-+bankmuseum in Utrecht.

Watl
Wat moeten we meldenl Niet elke vondst heeft

voldoende belang om te worden aangemeld. Het
melden van duiten heeft geen zin omdat deze
zelden iets toevoegen aan de reeds bestaande
kennis op dat gebied. Crofi,veg kan worden gesteld
dat vondsten van vóór r6oo dienen te worden
aangemeld. Dus vondsten uit de steentijd, zoals
bijvoorbeeld een vu¡stbiil, Romeinse fibulae, maar
ook Middeleeuwse munten. Vondsten welke van
akkers komen die in het verleden vaak met stadsvuil ziin opgehoogd, zijn archeologisch gezien
vaak niet interessant omdat de oorspronkel¡ike
context van deze vondsten niet is te achterhalen.

Vindt u op een akker echter een aantal Romeinse
of vroeg-middeleeuwse vondsten dan kunnen
deze op plaatselijke bewoning wijzen en dient u ze

wel aan te melden. Vindt u op de zoekplek ook
(verbrand) bot of scherfmateriaalvan vroeg aarde-

ol*,=
Vondsheld¡n9

Via www.geldmuseum.nl kunt u vrij

Hoel

Vindt u op uw favoriete zoekplek

gemakkelijk uw munten melden en
krijgt u een determinatie terug.
Doormeldingen van het Celd-+bankmuseum naar het Archis systeem zijn
nog niet mogelijk, dus u zult na het
ontvangen van de determinatie de
muntwel moeten melden bij de
provi nciaal archeoloog of gemeente-

Het aanmelden van de vondsten kunt
u doen d.m.v. het invullen van een
ARCH S vondstmeld i n gsform u lier.
Dit formulier is te downloaden via
http://www.detectora mateu r. n l/

regelmatig vondsten die eigenlijk
aangemeld dienen te worden, dan

archeoloog.

I

co nte

nt/a rcheologie/vo

n d

ste n_

kunt u het beste de vondsten verzamelen en en de vondsten eens in de
zoveel maanden melden. Dat scheelt
de archeoloog veel werk.

aanmelden/
)ammer genoeg is het formulier nog
niet via lnternet in te vullen, dus u
zult het eerst moeten printen.
Als u voor het eerst het formulier
gaat invullen is het raadzaam eerst
de handleiding goed door te lezen.

Waarl
Meldingen van vondsten (ook munten) kunt u doen bij de (assistent)
provinciaal archeoloog van de provin-

Het is belangrijk het formulier zo
volledig mogelijk in te vullen. Een
goede beschrijving van het
voorwerp met een duidelijke tekening, scan of
foto en uiteraard de
exacte vindplaats.
De vindplaats het
liefst met de
coördinaten ofeen
fotokopie uit de
topografische atlas.
Heeft u de munten
laten determineren, voeg
dan een kopie van de determinatie toe.

en de vondst kunt u ook daar

cie waar u de vondst heeft gedaan.
Veel grote steden en gemeenten
hebben vaak een eigen archeoloog
melden.
Een actuele lijst van provinciale

archeologen vindt u hiernaast.
Een lijst van gemeente-archeologen

vindt u op:
http: //www. gemee ntea rcheo

I

o ge n. n

I

/

Romeinse bronzen plaat met ìnscriptíe uít de buurt van Leesum

(Detector Magazine 76, pag. tg)

Fleüodelectors, Wilko Roolr
twinlig iaar zoekeruaring

Ilealcr van:
. Minclah
. XP

lleteclors

ìUij leveren diverse accessoires zoals
r.v.s. scheppen, bescherm kappen,
hooft telefoons, tu m blers, d iv. boeken,
batterijen, detectortassen, beschermhoesjes enz.
Met al deze merken hebhen wij ruime
zoekervaring, dus kunnen wij u precies
vefiellen hoe ze wetken.

Flevodeteclors, l(erkpad 18, 8316 IIB Marknesse, lel. O52l-203929, internet: www.flevodetectors.nl
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De XS van Troy onderscheidt zich van andere
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detectors door alleen
datgene bieden waar je in de praktijk echt

zult verhaast stdan over
de prestatíes. #
U
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Waarom u nu kiest voor een
C.scope, Fisher ol Troy detector

ì

bii Gelan:

.

Y

Wii hebben ruim

25

jaar

eruaflng

.

Wii hebben

een goed contact

met de fab¡ikant

Met een Troy Pro koptelefoon
ontgaat u geen signaaltje,
en vindt u meer.

.

Wii hebhen leveringen rechtst-

.

Wii ziin

reeks van de fabrikant
op de hoogte over de

laatste ontwikkelingen

.

*

Wii staan

open voor zinvolle

verbeteringen aan de detectors

.

Wii hebhen alle modellen

op

voorraad

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48,
5215

ML's-Hertogenbosch

.

Wii leveren detectors met CE

.

Wii hanteren een eigen

keurmerk

garantietermijn van

I

E-mail: info@gelan.nl www.gelan.nl

jaar

Wii leveren met Nederlandse

.

Wii ziin ook open op zaterdag

Tel.: +31 (0173 548 1199,

fax: +31 (0)73 548 1195

3

.

hand leiding

(na afspraak)

CSC PE

m-scoPE
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cs660
Met de CS660 begint professioneel
detecteren pas echt. Een volwaardige

'

1236-X2

ffi*,

Gevoelige maar
toch stille detector. zonder
piepjes en kraakjes bij verontreinigingen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan
worden. Preset ijzerdiscriminatie en
variabel in te stellen frequentie om zo
storing door andere metaaldetectors
uit te sluiten. VCO pinpoint.

ls
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1210
De gevoeligheid voor relikwieën is nu
beter dan ooit en het dieptebereik is
tot nu toe nog niet geëvenaard.
De 1270 is compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met een ijzer
discriminatie om door ijzer afval te

De 990 is niet
voor niks,

sinds zijn

introductie
een van de meest

n.
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verkochte detectoren. CS990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
t¡ Een hoge toon geeft een goed object
aan en een lage toon geeft bijvoorheeld een spijker aan. Grondeffect en
discriminatie zijn instelbaar.
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'kijken', een nauwkeurige grondbalans
regelaar voor moeilijke grond- condities en een'silencer'voor stil en
duidelijk discrimineren. Daar is ook
nog de tijd besparende'Trigger switch'
voor het snel wisselen van afstelling
en pin-pointen.
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cz-70

cs1220R

Gebaseerd op de verslagen van de
CZ zoekers dat waardevolle objecten
buiten de munten identificatie worden
gedetecteerd, is er nu een vierde toon
geintroduceerd op de nieuwe CZ-70
Pro om te waarschuwen dat u diep, op
hun kant, naast zilverpapier liggende
munten heeft gedetecteerd.
Dankzij 5MD elektronica, geheugen
voor de laatste afstelling, snelle VCO
pin-point, een gevoelige wide scan,
alle metalen, auto-tune, nat strand
zoekafstelling en een demontabele
behuizing voor urenlang zoekplezier.

De CS1220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals.
Het nieuwste model is nu nog meer
verbeterd en heeft een bovendien een

gebruikervriendelijk digitaal beeldscherm. Met deze non-motion detector
zwaait u nooit te snel en laat u geen
goede voorwerpen meer liggen. De
duidelijk hoge toon voor een goed
voorwerp en lage toon voor afval
geven u naast de duidelijke displayuitlezing een perfecte indicatie of er een
goed voorwerp of afval ligt. Dit is een
krachtige stabiele detector voor elk
terrein voor een lage prijs.

Coin $trike
ln deze detector is de nieuwste technologie verwerkt. Daardoor heeft deze
detector een enorm dieptebereik en
een zeer betrouwbare lD-aflezing op
een groot digitaal display.
De Coin $trike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display. 4-toons audio
systeem, zelf in te stellen programma's, zout stand voor het strandzoeken, Notch discriminatie, zeer nauwkeurig en stabiel grondbalans systeem,

cs5MxP
Hoge prestaties, veelzijdigheid en
bedieningsgemak zijn de belangrijkste
kenmerken van de C55MXP.
Snelle respons met extra grote dekking, licht in gewicht met een perfecte
balans en vuil- en waterbestendig.
Uitgevoerd met Superlite 25 cm

zoekschijf pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en laderaansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterijcontrole.

enz., enz.

cz-20
De CZ-20 is overal te gebruiken onder
alle weersomstandigheden en waterdicht is tot 75 meter. De gepatenteer-

Newforce Rl
Professionele computergestuurde
topdetector. Het verlichte display
geeft informatie over de identiteit van
het signaal. Eenvoudige bediening van
de functies zoals audio discriminatie,
visuele discriminatie, keuze programmering, objectherkenning, tuning, pinpoint, batterijweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondradar simulatie.
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de elektronica maakt hem geschikt

;i
_

.."#'ii
.rw.,
.:''f
i
t
D
\l4E!i
identificatie systeem.
,/
,t.

\'/

reik'
nde

,"äî.*.

Importeur lflhitefs Metaaldetectoren
Ook verkoop B verhuur van alle andere merken zoals Tesoro, Minelab, Viking, Black Knight, detect¡e poorten etc.

Tet.:

(ol8)

Veerpad 2,827b AP Zalk (bii Zwolte en ro km van Etburg)
j}6 3ó 59r , Email: into@rnetaaldetectors.nl. lnternet¡ www.metaaldetectors.nl
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METAL DETECTORS

: o.a, Scheppen, Hoezen, Ultrasoons,

r#idescan-

[l

Pinpointers,

Hooldtelefoons, Magneten, Tassen, Boeken

Concentrische schotels, Goudweegschalen, Vondsttasies, Detector draagharnassen, Nachtkilkers, Goudpannen, etc.

Bel

of mall voor het' , '

-

detector inlorm^tie pakket!

