Ons doel is om .t zo goed en
objectief mogelijk te adviseren!
ONZE 1O TROEVEN:

. Een betrouwbaar adres voor metaaldetectors sinds 1980.
. Een enorm assortiment A-merk
metaaldetectors uit voorraad leverbaar.

.
.

Officieel dealer van Minelab, XP, Tesoro, Fishe¡ C-Scope

en White's metaaldetectors.

Officieel importeur van BLISSTOOL metaaldetectors en

ANDERSON detectorstelen en accessoires.

.

voor onze rekening, Beneden de € 'l 00,- bedraagt uw aandeel in
de verzend / administratiekosten slechts € 5,-.
Ruim 95o/ovan de on-line bestellingen gaan dezelfde dag
nog de deur uit zodat u ze de volgênde dag in huis heeñ.

Bezoek onze website of
bel voor een vraiblijvende
afspraak.

Detectors en zo..
Het voorjaar nadert (gelukkig) alweer dus ook de voorjaars zoekdagen komen weer in zicht! We hebben er zin in want dit zijn altijd weer
gezellige dagen. Naãst hei sociale aspect, zoekdagen voelt bij ons altijd een beetje als reünie, ziin de determinatoren, de
ãoet*ãastri¡ãen, de nieuwe snufjes, de prijzen en het "een keer zoeken in een andere omgeving" goede redenen om er weer op af te
gaanl Na een periode van ongeveer een half jaar meedraaien of stage lopen is Mathijs m.i.v.01-01-2012 officieel compagnon
we prima kunnen samenwerken en
leworden in de VO.E Handelsónderneming D.J. Laan. Wij zijn daar erg enthousiast over omdat
omdat Mathijs weer frisse eigentijdse ideeën mee brengtl

Momenteel hebben we een aantal bijzonder interessante aanbiedingen waarvan wij

u

graag op de hoogte willen stellen:

Minelab X-Terra 305 wordt nu geleverd met gratis professionele KOSS hoofdtelefoon en een prachtige Minelab muts. Bovendien
kunt u bij aankoop kiezen voor een7,5 of 18,75 kHz versie met een concentrische of DD zoekschijf ! De tijdelijke netto-netto prijs van
deze prachtige combi is slechts€399,-.
.l

. De

2. De nieuwe C-Scope CS4MXi en CS6MX| zijn nu eindelijk leverbaar. We hebben groot ingekocht en konden zodoende een scherpe
introductie aanbieding maken. Bij aankoop van een nieuwe CS4MX| of C56MXi ontvangen de eerste 10 kopers een C-Scope
detectortas t.w.v. € 45,-, een hoofdtelefoon t.w.v. €'19,50 en een beschermkap t.w.v. €22,5O geheel gratis. Als u op tijd bent, kunt u
misschien nog net mee profiteren !
3. Tijdelijk kunnen we de White's Coinmaster PRO leveren als DJL pack met een extra 8x17cm DD shooterschijf, een vondstentas en een
basis hoofdtelefoon voor slechts € 385,-.

4. De Minelab E-TRAC wordt tijdelijk met extra 15x2}cm

/ 6x8"

SEF

schijf geleverd voor slechts € 50,- extra. Bovendien doen we er

tijdelijk een originele Minelab rugzak bij!
5. De prijs van de White's Spectra V3i hebben we verlaagd naar € 1495,- , natuurlijk inclusief de draadloze hoofdtelefoon.
Heeft u ãe geheel vernieuwde Xp lijn al bewonderd op onze site? Alle XP's hebben nu dezelfde detectorsteel als die van de XP DEUS.
Licht en super compact inschuifbaar!
De prijs van de BLISSTOOL LTC64X v2 is verlaagd van€649,- naar

€499,-!

Diverse andere prijzen zi)n verhoogd als gevolg van de zwakke positie van de €. We hebben de afgelopen tijd weer een aantal nieuwe
boeken binnen gekregen. De meest opvaiende boeken zijn wellicht " Detector Finds nr.7" en het 552 pagina's dikke " Roman Coils and
their Values nr. iV". Daarnaast ook het boek " Het tinnen leger en andere platfiguren". U vindt ze op onze site en we nemen ze mee naar
de zoekdagen. Als u overigens nog specifieke wensen heeft voor tijdens de zoekdagen, geef ze tijdig aan ons door zodat we het
betreffendã product voor u mee kunnen nemen. Het is gewoon niet mogelijk om alles mee te nemen. Regelmatig hebben we nieuws te
melden. Dat doen wij via dit magazine, door middel van onze nieuwsbrief en door middel van Twitter. Als u op de hoogte wilt blijven van
alle nieuwtjes, is heizaak u via onze site aan te melden voor de nieuwsbrief en voor onze Twitter berichten. Ook als er nieuwe inruil
detectors binnen zijn, proberen we dit zo snel mogelijk op Twitter te zetten. Wij zitten tegenwoordig ook op Facebook en zijn druk bezig
met plannen om onze website nogverder uitte breiden en te perfectroneren.
Tenslotte wensen we u een prachtig voorjaar toe en wie weet op één van de voorjaars evenementen !

Met vriendelij ke groet,
DirkJan & Mathijs Laan

Belangrijke adressen
Opgave van nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen, !edenpas,
vragen over de contrìbutie enz.
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Zoekdagen en contact importeurs / dealers
Vrogen, suggesties enz. over zoekdagen, determinatiedagen

e mail: zoekdag@detectoramateur.nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas dient u een pasfoto op te sturen met
op de ochterzìjde vermeld uw naam en adres aan:
Postadres: lt Nije Paad 2, 346TTAVegelinsoord
e-mai l: ledenpassen@detectoramateur.nl
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mogazlne (streefdotum)
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Het Detector Magazine verschijnt 6 keer per jaar. Degenen die vóór l5 juli lid
worden, ontvangen de reeds verschenen magazines van datjaar en betalen
€ 33,00 (6 Magazines). Degenen die na 1 5 juli lid worden ontvangen alleen de
nog te verschijnen magazines van datjaar en betalen € 16,50 (3 magazines). Bij
aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een betalingsverzoek voor € 33 (heel
jaar) of€ 1 6,50 (halfjaar). Aan het einde van het l¡dmaatschapsjaar ontvangt u
dan een acceptgirokaart voor de contributie van het nieuwe jaar.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,0O
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00

De Marne, Leens
lSSN:

Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt altijd per kalenderjaar en wordt zonder opzegging alt|d stilzwûgend met een jaar verlengd.
Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 december schriftelijk of via email bij de
Iedenadminstrat¡e binnen te zijn.

386-593s

n/of ope n bao r gem o akt d oo r
dan ook, zonder voorafgaan-

Bank: Rabobank 10.76.81 .048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn

Van de redactie

Van de voorzitter

Dilter

Ontwikkel-ins AIICHIS,
ttZoek el-kaar eens optt

mag

agj'ne

Als u het magazine binnen heeft en dit leest is
de sneeuw hopelijk inmiddels verdwenen en de
vorst weer uit de grond. Dat moet ook wel want
17 maart hebben we onze voorjaarszoekdag in

Het kan niemand zijn ontgaan, de DDA
bestaat dit jaar 20 jaar! Voorbereidingen voor
onze jubileumactiviteiten zijn in volle gang.
Als alles volgens planning verloopt is het vol-

Susteren. Altijd leuk om de leden uit het zuiden

gende magazine ons 80 pagina's tellende jubileumnummer! Daar
wordt door de redactie en vele anderen momenteel hard aan gewerkt. lk kijk, net als velen van jullie, uit naar deze speciale uitgave'
Daarnaast verzoek ik je alvast zaterdag 3 november te reserveren
als de jubileum-zoekdag!

en België weer te ontmoeten.
Zoals u in het voorwoord van Gert Lugthart heeft kunnen gelezen
zijn we hard bezig met het jubileummagazine. We zijn als redac-

tie en een aantal andere mensen al maanden druk bezig met het
schrijven van artikelen. lk ga niet te veel verklappen, maar het wordt
een heel speciaal magazine van maar liefst 80 pagina's dik. Het is de

Ook de voorjaars zoekdag nadert alweer met rasse schreden! Op
zaterdag 17 maart zijn wij net als in 2009, maar met nieuwe akkers,
te gast in Limburg bij manege Katsbek te Susteren. Wij hopen velen
van jullie daar weer te ontmoeten.

bedoeling dat dit nummer begin mei uitkomt, maar dan moet alles
volgens planning lopen.

Op het archeologisch gebied ¡s het bestuur actief betrokken bij de
ontwikkeling van ARCHIS; het vondstenmelding systeem. Samen
met andere amateurverenigingen hebben we de afgelopen maanden van gedachten gewisseld met de projectleider voor de ontwikkeling van ARCHIS. Als belangrijke wens hebben wij ingebracht dat
coördinaten van vindplaatsen wel beschikbaar moeten zijn voor de

Het nummer dat nu voor u ligt is ook 4 pagina's dikker dan anders'

Omdat we een extra pagina advertentie binnen kregen, hebben
we gemeend dit te moeten compenseren met extra redactionele
pagina's. Het is overigens de bedoeling om in de loop van het jaar
standaard naar 4 pagina's extra, dus 44 pagina's te gaan.

professionele archeoloog, maar niet voor alle overige bezoekers van

Per abuis werd Wessel Spoelder vermeld met de onjuiste ach-

ARCHIS.

ternaam'spoelstrai Wessel Spoelder heeft zich dit keer gebogen
over de determinatie van een heel mooi voorwerp in de rubriek

Wij denken met deze aanpassing van het huidige systeem een winwin-situat¡e te creëren voor zoweljou als zoeker als de professionele
archeoloog. lmmers, jij als zoeker kan de coördinaten van je vindplaats afschermen voor'het grote publiek'en archeologen krijgen
de informatie als bron voor hun wetenschappelijk onderzoek' Dit
voorstel is door de projectleider voorgelegd aan de beslissers en we

'Uitgelichti
Veel leesplezier en tot ziens in Limburg' Zo,ikga weer verder met
het jubileum-magazine.

wachten op een besluit.
Kees Leenheer

Wilje graag van de hobby genieten en lukt het zoeken even niet,
dan is deze tip wellicht iets voor jou:zoek elkaar eens op. Het is
heerlijk om een avondje met zoekvrienden bij elkaar te komen en
van el kaars'toppers'te genieten. Vergeet daarbij niet je vondsten te
fotograferen.
Of gooi alle schroom eens van je af en geef ons per mail door dat
je wel met je mooiste munten, je top 10 en je kippenvelmoment of
met een overzicht van je collectie in het magazine wilt staan. Daar
help je ons mee en bovendien komen we graag bij je langs om daar
voor te zorgen!
DE

Gert Lugthart

Vwmigingsntwluls
ledenvergaderi ng
lO mei 2Ol2

O proep

Aanvang:20.00 uur
Locatie: Mercure Hotel,

Hertsenbergweg
ZWOLLE

1,

804'l BA

Agenda

-

Opening
Notulen Jaarvergadering 201
Mededelingen
lngekomen stukken

1

Financieel verslag boekjaar 201
Verslag kascontrolecommissie

Bestuurssamenstelling
Rondvraag

Sluiting

Aanvullingen op de agenda en aanmeldingen van kandidaten voor het
bestuur dienen met ondertekening,
uiterlijk 7 dagen voor aanvang van
de vergadering in handen te zijn
van de secretaris. Aanvullingen
die na deze datum binnen komen,
worden niet meer meegenomen
naar de jaarvergadering.

dEtECt OT

AMATEUR

Deelnemers ledenvergadering
De ledenvergadering is uitsluitend
toegankelijk voor leden van de

verenr9rn9.

Aanmeldingen
Aanmeldingen voor de jaarvergadering dienen uiterlijk 7 dagen voor
de aanvang van de vergadering bij
het secretar¡aat binnen te zijn.

Srhtilcpunthtsrhermw

ware grootte

Oorsprong en techniek
De schedebeschermers kennen

een lange

geschiedenis. Vanaf het moment dat de mens
scherpe metalen voorwerpen ging maken, zoals
zwaarden, dolken en scharen, moest er nagedacht

worden over de veiligheid en bescherming van de
gebruiker. Wanneer zo'n scherp gebruikvoorwerp
niet gehanteerd werd, werd deze bij voorkeur
in een schede opgeborgen. Dit voorkwam dat
iemand onbedoeld gewond zou raken en zorgde
er tevens voor dat het ijzeren wapen of gebruikvoorwerp beschermd werd tegen vocht en

beschadiging.
De schedebeschermer bestond uit meerdere
delen en veranderde door dejaren heen, De
basis van een schedebeschermer was over het
algemeen hetzelfde. Deze bestond namelijk uit
dunne houten spaantjes, meestal met stof of leer

bekleed, waarop aan de bovenzijde een mondblik

aangebracht werd. De onderz'rjde van de schede
werd afgewerkt met een zwaard- of messchedepuntbeschermer. De vorm, grootte en versiering
van deze schedepuntbeslagen varieerden door de

Omschrijving en details
Voorwerp:

Schedepuntbeschermer
Details voorstelling: uit koperplaat gesneden, gevormd in een punt en onderaan
afgewerkt met een halve ronding. Het heeft een geponste
opgebouwde versiering van o.a. boogjes, rechte lijnen en
cirkels. Samen vormt dit lijnenspel het gezichtsmasker van een
groteske of vrolijke sater.
Periode:
1 6e-1 7e eeuw
Materiaal:
Koper; uit een plaat gesneden.
Afmeting:
Lengte 6,2cm, breedte 1,7 cm

eeuwen heen en kunnen ons een indicatie geven
over de ouderdom van het voorwerp.
De schedepuntbeschermer van Pieter ¡s

uit

koperplaat gesneden, gevormd in een punt en
onderaan afgewerkt met een halve ronding. Het
heeft een geponste opgebouwde versiering van
o.a. boogjeg rechte lijnen en cirkels. Samen

vormt
dit lijnenspel het gezichtsmasker van een vrolijke
sater of groteske. Dergelijke gestileerde gezichten
zien we vaak voorkomen op de gevesten van
steekwapens en onderdelen hiervan, en zijn in de

Bronnen / Literatuur: Historische wapens en uitrustingsstukken Hessinks,
Blankwaffen. 2. Vom 16. bis 19. Jahrhundert Heribert seitz,
Europaische hieb und stichwaffen uller kolling platow, Die
Geschichte der Schere Landschaftsverband Rheinland,
Solingen, kleine reihe heft 28.
Koper Brons Onno ter Kuile
Met dank aan;
Pieter'Madelinus'

Determinatie:

Wessel Spoelder
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mode vanaf de vroege I 6e tot ver in de late 1 7e
eeuw, en in mindere mate in de

l8e eeuw. Deze

schedepuntbeschermer is op basis van de lengte
en versier¡ng te dateren tussen de 1 6e en 1 7e
eeuw.
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Mis het jubileumnummer
122 niet - betaal uw
contributie op tijd!
Het extra dikke jubileummagazine komt er aan! Voor de
leden die de contributie nog
niet hebben betaald is een
acceptgi ro bij gevoegd.
Het kan natuurlijk zijn dat de

betaling inmiddels heeft

plaatsgevonden. ln dat geval
kunt u de bijgevoegde
acceptgiro als niet verzonden

zal komen en

beschouwen. Helaas zullen
wij de leden die bij de uitgifte
van het jubileumnummer nog
niet hebben betaald moeten
verwijderen als lid van de
vereniging. Maar wij hopen
natuurlijk dat het zover niet

contributie zullen
betalen of inmiddels
betaald hebben.

Hoe nu verder met
het Geldmuseum?
Waarschijnlijk heeft u ook de berichten
gezien over de bezuinigingen en

inkrimping van de afdeling Numismatiek van het Geldmuseum. Door de

Als detectoramateurs hadden

wij regel-

matig contact met het Geldmuseum om
munten aan te melden in NUMIS.
Uiteraard betreuren wij als vereniging dit
besluit en het ontslag van de mensen.
Enkele mensen kennen wij al vele jaren,

(9 mensen) zijn helaas niet uit te sluiten.

Het is wel erg de laatste tijd, het lijkt af en toe wel of de recessie in miin

uit

komt. Het schepje wordt als maar dikker en dikker van de roest;
st¡lstand ¡s achteruitgang. Bij iedereen klopt het hart harder bii de

aanblik van kaal gerooide akkers. Bij het wegsmelten van de sneeuw
beginnen de wintertenen weer te t¡ntelen. En ik?
lk schaam mijdiep, collegazoekers. lk ben er dit naiaar
helemaal niet oon toegekomen zoals in al die

vele

'

Het bestuur van de DDA heeft de directie
van het Geldmuseum en het ministerie
OCW om opheldering gevraagd. Men is

druk bezig om te kijken hoe ze het NUMIS
registratiesysteem in stand kunnen houden en determinatie van munten kunnen
garanderen.
We hopen z.s.m. meerte kunnen

vertellen.

natuurliik niet! lk denk dat ik
jaren verliefd ben geweest op m¡in hobby. Als een warme,
welgevormde vlam, omarmde ik miin hobby. Nu is het meer een
houden van geworden, zeg maar. Je weet hoe het ¡s, hoe het voelt om
vele

wat leuks te vinden. Hoe het is om:

te zoeken

bii koud weer, extreme

hitte, weggeblazen te worden door een storm en het
bikken in de grond, omdat de bovenlaag al bevroren
is.

Dat noem ik echte verliefdheid. Houden van

is

zo

gek nog niet eigenlijk, even een beetie afstand

die ik heb gedaan, de belevenissen die ik heb meege-

nemen van het geheel. Het maakt ie kop leeg en ie
blikword helder, Niet langer meer zoeken om het
zoeken. lk weet nu al dat, ols ik dan straks in het veld
sta, mijn hart weer sneller gaat slaan. Miin adreno-

ik

ben bijna het gehele najaar ingegraven geweest in miin

naar nieuwe veldjes; nieuwe inspiratie. Even een nieuwe

line meer gaat stromen dan oo¡t tevoren. Deze dog
zal beloond worden met een vondst die vitrinewaardíg is, dat beloof ik. Wat ik ook beloof is daar over te

blik op de situatie, in plaats van eindeloos in dezelfde

schrijven. Want ook al z¡t mijn schep onder de roest,

hoeken duiten scheppen onder het motto:'die vondsten'

oude liefde roest noo¡t.

werk en andere leuke dingen. Misschien is het wel
verfrissend, zo'n zoekcrisis? Straks moet ik weer op zoek

bak moet vol: Even afstand nemen van een iarenlang
ritueel op zaterdag: boterhammetjes mee, koffiekan, verse batteriien,
landkaart, schep en het vondstenbakje met waties... Nee, even geen
wekker op zaterdog, maar de schep in het hok, en laarzen in de kast.

Rest m| nu alleen nog er naar uit te kiiken iullie allemool weer te
ontmoeten op de zoekdag. Daar gaon we een gezellige dag van
maken. tk laat mij verrassen door ol dat moois wat ik heb gemist in het

Wakker worden van de vogeltjes en de geur van een verse bak koffre.

afgelopen najaar,

ln de loop van de ochtend langs het voetbalveld stoon, daarna door
naar het hockeyveld voor deel twee. Kippenpooties halen op de markt
natte sokken.

COLUMN

Klaas Bot

@ltr
)-.

ls de liefde over? ls het eind in zicht? Nee,

maakt. De gekke dingen die ik onderweg naar de

a,

s

iaren.

en lekker opbakken. Geen modderkleren, vieze vingers, rugpiin, en

ú1

.

ii!
dt)'
tt

lk kan u deze keer niet vertellen over de mooie vondsten

zoekstek of samen met mijn maatjes heb beleefd. Nee,

t

,€
(
4È!
r-!lr

erg de l-aatste tiid

detector is geslopen. Zo erg, dat hÌj nauwelijks meer de schuur

.I

"

contact opnemen met de
ledenadministratie,

munten?

wËl-

¡¡Þ

Voor informatie kunt u

ondernemen, Gedwongen ontslagen

Ilet is

t

betrokkenen
alsnog hun

sommigen zijn regelmatig onze gast op
de zoekdagen voor determinatie.
Hoe gaat het nu verder met het Geldmuseum, het NUMIS en het aanmelden van

overheid wordt het Geldmuseum
gedwongen dramatische stappen te

.(
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Eeuwige rust op de Donderberg en
Rondom de mondingen van Rijn & Maas
Jonge uitgeverij publiceert
over Vroege Middeleeuwen

Rhenen' gelukkig toch opgepakt.

u¡tvoerig ingegaan op...", p,49),
maar bovenal is het een leesbaar

Eeuwige rust op de Donderberg is

de publieksuitgave, maar ook een
uitgebreide catalog us verschij nt;

en boeiend verhaal.

eveneens bij uitgeverij Sidestone

Frisia Project
De latere Noord- en Zuid-Holland-

Press.

se kust

De periode van pakweg

vijfde

gebieden maakten in de

ln Eeuwige rust wordt de schat ge-

Vroege Middeleeuwen deel uit

plaatst ¡n een context van andere
vroegmiddeleeuwse vondsten.
Ook vind je er een geschiedenis

van het Friese koninkrijk. Dijkstra

maakt dat we deels in het duister
tasten wat z¡ch in die tijden heeft
afgespeeld. Maar als je nu het

van de ontdekking en opgra-

ving. Centraal staan de prachtige
vondsten en de grafcultuur van

grotere geheel en welke ontwikkelingen er waren tussen de derde
en negende eeuw. Hij heeft dit

begrip Donkere Middeleeuwen
ziet, wees je er dan bewust van

mens en dier. Ook hoe archeologen te werk gaan wordt in woord

ders van het project'Van Schelde

dat het weleens als marketing-

en beeld gebracht. Het boek

tool kan zijn ingezet om een

zeer rijk en fraai geTllustreerd. Ook

totWezer, Frisia in NoordwestEuropees perspectief (3e-.1 0e

een detectorvondst is afgebeeld:

eeuw)i Na een inleiding over het

tot elfde eeuw staat bekend als
de Donkere Middeleeuwen. Het
gebrek aan historische bronnen

boek of film nóg spannender te
laten l¡jken. Want dankzij archeologen en detectoramateurs is
er de laatste decennia namelijk
meer en meer bekend geworden
over deze boeiende periode.
Recent verschenen weer twee
publicaties die een licht schijnen
op deze tijden.

8

Engelse

aandocht voor Rhenen: Light on

is

beschrijft welke rol het Zuid-Hollandse gebied speelt binnen het

onderzoek gedaan binnen de ka-

Holland of the DorkAgesl Hoezo donker, met

een zwaardpiramide die in de

Frisia Project en de onderzoeks-

zoveel pracht en proal.

jaren 1 990 aan de rand van het
grafueld werd gevonden.

vraag volgen zeven thematische
hoofdstu kken:

Mantelspelden, gouden hangers,
een gouden ring, munten, kralen
en glazen drinkbekers waren de

materiële'opbrengst' van een opgraving in Rhenen in 1950-1951.

^

Noord-Frisìa
Scand¡navië

Noordwestel¡jk
Engeland

Wat begon met de waarneming

Niet alleen het gebrek aan histo-

van enkele scherven in de bak van

rische bronnen was de reden om

een graafmachine, mondde uit in
de blootlegging van een immens
grafveld (ruim i.100 graven) waar

de periode na het vertrek van de
Romeinen en vóór de Renaissance
te typeren als de Middeleeuwen.
Het zou een tijd van stilstand en

duizenden voorwerpen werden
gevonden.

barbaarsheid zijn. Dit was volgens

de'moderne denkers'zeker het

Reviving Rhenen

geval voor de Vroege Middeleeuwen. Een blik in het boek Eeuwìge

ln relatie tot de tijd tussen de
begravingen in de Vroege Middeleeuwen en de ontdekking

rust op de Donderberg, Een groot

De nooste buren van

Zud Hollond vtoonden ook

bij
ongelijk
van deze typering. Zelfs de foto
op de kaft overtuigt al dat de

halverwege de twintigste eeuw, is
de zestig jaar tussen opgraving en

Zuidhollandse
kustgebieden

publicatie misschien niet zo lang.
Maar dan nog, twee generaties is

Rhenen, Dorestad, Zuid-Limburg
en de Friese terpengebieden;

vroegmiddeleeuwse goudsme-

toch ook niet even. De publicatie

daar gebeurde het in de Vroege

den briljante ambachtslui waren.

van het archeologisch onderzoek
van het grafueld is in het kader

Middeleeuwen. Dat klopt, maar
Menno Dijkstra toont in Rondom

vroegm iddeleeuws

g

rafu el d

Rhenen bewijst het grote

van het project'Reviving

Bert Huiskes

Eeuwige rust op de Donderberg, Een groot vroegmiddeleeuws grafueld bij
Rhenen, Quadrant 3
(Leiden 201 1)
lsBN 978 90 8890 082 2

€ 19,95
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overzees
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Land & Water

Vindplaatsen & Bewoning
Dorpen & Erven
Huis

&Traditie

Crematie & lnhumatie
Hiërarchie & Handel
De Friese

factor

de mondingen van Rijn & Maas

aan dat ook in de Zuid-Hollandse

Naaste buren

kustgebieden de nodige bewonin gsactiviteiten wa ren. Zijn aca-

leder hoofdstuk opent je toch

demisch proefschrift is met ruim
530 paginas stevige kost, maar
prima te lezen, want Dijkstra kan
schrijven. Slechts af en toe valt er

weer de ogen dat je in vroegmiddeleeuws Zuid-Holland toch echt
in een andere wereld bent. Het uit
zijn voegen barstende stedelijke
gebied van nu herbergde in die

een term als'antropogene postdepositionele processen' (p.65) te
lezen of verwijst hij naar eerdere

tijd

onderzoekers ("Henderikx is reeds

verschilde al evenzeer, al zouden

1.800

tot 3.100 mensen,

oftewel 3 tot 5 inwoners per km,
(nu circa 1.260). Het landschap

Menno F.P. Dijkstra
Rondom de mondingenvan Rijn
& Moas. Landschap en bewoning
tussen de 3e en 9e eeuw in ZuidHolland, in het bijzonder de Oude
Rijnstreek (Leiden 201 'l)

zijn, want nu valt het boek onge-

|SBN 978 90 8890 078 5

samenvatting, bibliografi

€44,95

bijlagen zoals een catalogus van

Zuid-Hollandse vindplaatsen
en een lijst met gegevens over

wenst dicht. Ook is lezen van het
schreefl oze

vroegmiddeleeuwse plaatsna-

lettertype enigszins

men.

vermoeiend.
Met Nederlandse en Engelse
e,

twaalf

vooral na de Vroege Middeleeuwen grote veranderingen

mooi in beeld: lpswich over zee

plaatsvinden.

twee dagen, Dorestad maar liefst

wetenschappelijke boeken.

zeven. Zo vormen de kaarten, gra-

Sidestone Press staat voor een

is

Uitgeverij Sidestone Press

nen bij Sidestone ook populair-

'nieuwe generatie'

va n

weten-

Het hoofdstuk Landschap &
Water geeft ook"een andere visie

fieken, tabellen en reconstructie-

op de nabijheid van de naaste

onderdeel van het verhaal en

buren van Zuid-Holland en laat
de potentiële eenheid van het

niet louter een'wetenschappelijk
moetjei Korte paragrafen en tus-

Sidestone Press is een jonge

de meeste titels ook voor een

academische uitgeverij. Het

Noordzeegebied zien."

sentijdse samenvattingen maken
het boek ook voor niet-profs

bedrijf, opgericht door twee
archeologen, verovert in rap

schappelijke prijs te downloaden
als PDF en zelfs gratis door te

prima behapbaar.

tempo een belangrijke plaats in

sneller dan stroomopwaarts de

Niets op deze publicatie aan te

de markt van archeologische
publicaties. Behalve proefschrif-

Rijn op naar Dorestad. Een sche-

merken dan? Slechts twee kleinigheden. Een harde kaft zou prettig

Een reis overzee naar Angelsak-

sisch Engeland was aanzienlijk

matisch kaartje (p. 57) brengt

iq
rt

dit

februari t/m 30 december 2012

Er

zijn talloze vondsten te bewon-

deren die nog nooit eerder tentoongesteld zijn, gevonden door

Professor van Giffen! De vondsten

bladeren op de website.
Meer informatie:

www.sid esto n e,co m

ten en congresbundels verschij-

periode van 600 v. Chr. tot in de

zijn na 80 jaar in het depot te

middeleeuwen.

hebben gelegen nu te zien in het
museum Wierdenland te Ezinge.

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag

Aardewerk, metalen beeldjes,
kralen, houten en benen gebruiks-

zaterdag en zondag van 1 3-1 7 uur.
's maandags gesloten.

10-1 7 uur,

Van Swinderenweg 10, Ezinge

www.wierdenland.nl

voorwerpen laten zien hoe de
wierdenbewoners leefden in de

Museum het Rondeel

De expos¡tie belicht de vondsten

Expositie'Eeuwige rust
op de Donderberg'

die zijn gedaan op het grootste en

t/m april 2012

schappelijk uitgeven. Naast de
vertrouwde papieren boeken zijn

ü
É

Museum Wierdenland
Tentoonstelli ng'Ezinge
in scherven en botten'
3

&,ÀÅ,.,i,49...,

tekeningen sowieso een integraal

De expositie

samenvatting en toont de top-

Het is de lange gebruiksduur, die

medewerking van het Rijksmu-

voor de omvang van het grafueld
heeft gezorgd.Tot op heden is

seum van Oudheden.

de omvang van het grafueld in

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag: 12-17 uur
zaterdag:13-17 uur

Zestig jaar heeft het geduurd

tot

de overstelpende hoeveelheid

www,rhenen.n I (o n der' recreati e

geeft daarvan een

langst gebru¡kte grafveld uit de
vroege middeleeuwen. Rhenen
was in die eeuwen niet groot.

Nederla nd niet overtroffen.

Kerkstraat 1, Rhenen
0317 - 6't 2077

vondsten u¡tputtend is omschreven, getekend en gepubliceerd.
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zilveren denarius Septimus Severius, 2e eeuw.

2. zilveren gulden, Provincie Overijssel, 1722.
3. zilveren dubbele groot Gent, Filip de Stoute. Vlaanderen 1387.
4. zilveren Quinarius van Cornelius Lentulus. Republiek, 1e eeuw (88) voor Chr.
5. zilveren rijderschelling, Nijmegen, 1690.
6. zilveren gulden Willem 11,1846.
7. kopereñ.Follis, Constantinus ll, 337,4e eeuw.
8. zilveren 1/10 Philipsdaalder Brabant 1572,23 mm, 1,74gram.
9. zilveren stuiver West Fr¡s¡a, 1599.
10. bronzen kelt avacia type

1e eeuw voor Chr.
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pnrzen

orjaarszoekdag

- Detectorstandaards

-

ardebonnen

- Boeken
- Digtale weegschaaltjes,
enz. enz.
Defrnitieve lìjst zie
wwwd ete cto ra m ate u r. n I

Drie jaar geleden hebben we op dezelfde locatie in Susteren
ook een zoekdag gehouden. Er wordt nu grotendeels gezocht
op andere (grote) akkers dan de vorige zoekdag. Wij kunnen
natuurlijk geen mooie vondsten garanderen, maar vorige keer
werden er leuke vondsten gedaan.

Tijdens de zoekdag zijn er prüspenningen verstopt, waarmee leuke
mooie en grote prijzen zijn te winnen. Veel zoekers komen niet alleen voor

Programma
09.00 Zaal open
10.00 Openingvoorzitter
10.30 lezoekwedstrijd
1

2.30 Jeugdwedstr¡jd t/m

'l

4.00

1

2

jaar

2e zoekwedstrijd

de wedstrijd maar ook voor het determineren van vondsten of voor de gezelligheid.

16.30

Deze dag zijn we te gast bij Hippisch cen-

Deelname zoekwedstrijden

trum manege Katsbek in Susteren. Onder
het genot van een bakje koffie ofeen pilsje
kunt u gegevens uitwisselen met andere
zoekers, vondsten laten fotograferen,
meedoen met de vondst van de dag, en
nog veel meer.
De zoekdag is ook alt'ljd een ideale ge-

legenheid om de nieuwste detectors te
bek'rjken en te testen. Natuurlijk kunt u hier
ook allerhande boeken (oud en nieuw),
schepjes, hoezen, schotels en andere
accessoires kopen. Er z,ijn deze dag volop

aanbiedingen.

PrUsuitreik¡n9

Prijs: leden

€ 15,00 p.p.

Prijs: niet leden € 20,00.
Opgave als nieuw lid is natuurlijk

mogelijk (betaling lidmaatschap
op de zoekdag).
Gezinsleden van betalende DDAleden ontvangen € 5 familiekorting per persoon op het inschrijfgeld en betalen € 15,00 p.p. voor
deelname,
Voor bezoekers die alleen voor

determinatie, of uit belangstelling
komen is de toegang gratis.

Susteren
Daar waar Nederland letterlijk op
zün smalst is, vindt u Susteren.
Slechts 4,8 km breed grenst
Susteren in het oosten aan
Duitsland en in het westen aan
België. Susteren is een van de
oudste plaatsen van Limburg en
kent een oude historie. ln 71 1
wordt SUESTRA zoals Susteren
toen werd genoemd al vermeld.

Susteren is onstaan rond een al in
de 8e eeuw gesticht klooster.
Het klooster zou gebouwd zijn
door hofmeier Pepijn van Herstal
en diens vrouw en op 2 maart714
aan St. Willibrord zijn geschonken
Het klooster zou in 882 door de
Noormannen verwoest zijn, maar
vrij snel erna weer opgebouwd. He'
was nu echter een nonnenklooster
geworden. De naam Susteren werd
overigens al ver voor de stichting
van het nonnenklooster gebruikt
en stamt van een Keltisch woord.

,
1

'il

; (

''/

ln 2005 werd door een detectoramateur op een akker in het vlakbij
Susteren gelegen Echt, de eerste
Keltische muntschat van Nederland
gevonden. Erwerden in totaal'17

zilveren'regenboogschoteltjes'
gevonden. Deze vondst bevestigt
dat de Nederrijnse regio, en met
name de Limburgse Maasvallei,
behoort tot de invloedssfeer van
de Keltische La Tène cultuur. ln
deze omgeving van Susteren
worden ook regelmatig Romeinse
vondsten gedaan.
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Surt naar onze webshop op www.metaaldetector.nI en bestel vanuit je luie stoet.
Wij zorgen voor een sne[[e levering van:
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Munsters
Detectie

Detectors . Accesoires . Schepp€tt . 0ccasions
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ons liever bezoeken?
Maak dan even een afspraat: 0492-57,45 25

Wil.

/

-"å"10",".,",""

06-5,

ihobb.y,

Vogelring gevonden? www.g riel.n
De meeste zoekers vinden wel eens een
metalen vogelring, soms zelfs met een

stukje van een vogelpootje erin.
U

kunt natuurlijk de vogelring weggooien,

maar het is ook wel leuk om te proberen te
achterhalen van wat voor vogel de ring is geweest. Op www.griel.nl kunt u de vogelring
melden. Op de website kiest u voor de optie

Openluchtmuseum
Eynderhoof

I

¡1dustr¡e & beve¡liSinB

lÞ

"melding invoeren". Nadat u de melding in
ontvangt u direct een

GRIEL heeft ingevoerd

email met informatie over de herkomst van
de door u waargenomen vogel. Als het een
Nederlandse ring betreft ('Vogeltrekstation
Arnhem Holland'of Arnhem VT Holland')
gaat dit per omgaande, bij buitenlandse
ringen kan het langer duren.

Ontvangt u de informatie liever per post?
Vermeld dan uw volledige adresgegegevens
in GRIEL. GRIEL is onderdeel van het Vogel-

trekstation.

pottenbakkers aan het werk en er

en verzamelingen van amateurs.

dat iedere deelnemer die de klus
klaart krijgt uitgereikt door een

wordt onder andere ook gezaagd,

echte archeoloog.

gebakken en gevlochten.

Voor dejongeren bestaat de

Verder kunnen avontuurlijke men-

Paasmaandag 9 april

mogelijkheid om zelf op (arche-

sen hun geluk beproeven met de

Openluchtmuseum Eynderhoof
is gelegen aan de Milderspaat in

van 13.00 tot 17.00 uur

ologisch) onderzoek uit te gaan,
potscherven te zoeken en deze

metaaldetector en in de herberg

Nederweert-Eind.

'Scherven en Schatten'

van de collectie archeologiegroep

Liebete Gon worden doorlopend
films over archeologie in de regio

Themadag Archeologie voor het
gehele gezin. Met determ¡natie

te restaureren zodatze getoond
kunnen worden. Ook het maken

van door u meegenomen voorwerpen, zoals vuurstenen voorwerpen,
aardewerk (scherven) bronzen bij-

van vuur en het malen van graan

vertoond onder het genot van een
drankje en traditioneel hapje.

behoren tot de uitdagingen. Een

Tijdens deze themadag archeo-

hele klus, maar daar staat een echt

logie zijn ook de ambachten in

len of sieraden. Verder bezichtiging

'archeologie-d i ploma' tegenover,

bedrijf. Zo zijn de smeden en de

O

Hollandse penning

zj.

@ stu¡rr",

Zilver
1 3e eeuw

Zilver

@ Denar¡us
Zilver

1599?

Franken

Graafschap Holland

Friesland

Lodewijk de Vrome, 814-840
ln Kamerrijk geslagen

Muntheer: Floris lV (1222-1234)
Literatuur: Grolle 9.1

Ø

Anthonianus

Brons

@ Denarius z;.
Zilver
9e eeuw

Ø ngulden

Keizer Gallienus

Zilver

254-268 na Chr.

Friesla nd

Deze keizer was tolerant ten aanzien van de christenen en werd
in 268 tegelijk met zijn vrouw

Muntheer: Lodewijk de Vrome

Salonina vermoord.

Muntplaats: Dorestad

afsnede.

@ x"u",

472

Kz: Generaliteitswapen met
kroon tussen Vz en GL.

Koper
't752

MO:ARG:ORD:ÆD:BELG:FRl.

Hessen-Kassel

1

Wilhelm Vlll,'17 51 -17 60

Romeinse periode, mede gezien

1696
Vz: Nederlandse maagd met vrijheidshoed en speer leunend op
een bijbel op een altaar. Jaartal in

C) s topeten

(Ð oor¿

1727

Friesland

Catherine I (Martha) Skavronska,

1

1725-27

3x

Literatuur: K-165,170 & 179 (met
verschillende munt tekens ).

Scheemda

608-1 648

klop'hartje'

Gevonden op het kerkhof van
Functie'ha rtje' nog bekend.

l4 @

Franken
(814-840)
Literatu ur: Morrison/Gru ntha

Koper

Kussenfibula

o

@ t*""
rond en

I

blauwe glazen kralen
1

vijfkantig

de bijvondsten

@

Rome¡nse oorlepel

Brons

1-300 na Chr.

@

Lor¡ca segmentata,

onderdeel van Romeins plaat-

brons (met inleg glaspasta),

@

vertint.

Brons

Messing

Bekend uit de Karolingische tijd,
o.a. Dorestad en Birka.

rond 65 na Chr.

0-300

Kruisfibula

pantser

Lit. Die Franken deel 2, pag. 1027,
nr. 1 1 (Lit. Spätantike 1991,203f,

@

nr.86

Vz. Mensfiguren
Kz.

I z daal¿er Frans van Anjou

(D

Zilver

Goud

Brabantse munt geslagen in

Antwerpen

Brabant, Albert & lsabella
1602

1582

Geslagen te Antwerpen

o

ouUU"¡" albertijn

Speelschijf
koggeschip

Leisteen

Datering 15-16e eeuw
Vindplaats: Akker, ldaard

o
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(D
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Met dank aan: D. Dijs, J. Kuipers,

F.

Groenendijk, K. Pannekeet,

R.

Holtman
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Zeldzame munt van 4 dollar uit 1879
geveild

Romeinse prostitutiemunt gevonden in Groot-Brittannië
U-01-2012 - RoV
'Þroneers
ln Londen heeft êen amðteutårcheoloog met behuLÞ van een metaaldetector een
Romelnse progtjtutjemunt gevonden. Het bronzen !tuk bevat onder andere een
åfbeeldlng van æn mån en een vrouw dle de liefde bedruven. Het js de eetste keer dat
een dergelUke munt wordt aanqetroffen ln cræt-Btittannlé.

5,r
Een Amer¡kaanse 4 dollâ¡
munt u¡t'1879 ¡s vrijdag in
Bussum geve¡ld vær 95.000 euro. Dat meldt
Ye¡linghuis Schulman.

llet muntstuk v/erd enkele maanden geteden met een metâaldetecÌor ontdekt dmr amateurarcheotoog Regis
Cursan lliJ deed de vondst aån de oevers van de rjvier de Thames in Londen. Door de modderjge onderqrond is
de tweedulzend jaâr oude bronzen munt vrijweL niet btootgesteLd åån corrosie en dus ¡n retatlef qoede staat,

De Amer¡kaanse munt van 4 dollar wotdt æk
wel Stella genoemd omdat dit woord te vinden ¡s
in de sler op de keezijde van de munt, De munt
werd in 1879 en 1880 geslagen en allæn. tegen
belal¡ng, beshikbaar gesteld aan leden van het
Amerikaênse huis van Afgevaardigden,

Aan de ene zijde stâan

heeft vær de munt, ¡/,ocht dit jnderdâad het gevat zijn dân staat de w¿arde vân het stuk qetjjk âân het
gem¡ddelde dâgLoon var æn êrbeider ulI de eerste eeuw nâ Christus.
Plkant plaåtJe

John Adams Kasson (1822-1910), een van de
leden van d¡t huis, wilde met de munt
ondezoeken of Amer¡ka in de toekomst
evenlueel kon lætreden tot de zogenaamde
Lat¡jnse Munlunie (1865-1 926)

ond¿nk5 het feit dat de tnunt in reLatiel gæde staat verkeerdè, zjjn archeotogen nog enkele mâânden beziq
geweesr met het schoonmaken van hel slok, "Tæn het b¡nnenkwam konden we noÊ niet väststellen wat het
precles w¿s", atdus curator vân her Museum of London Carotine MrDonâld,

"OÞ hel m0ment dat we reatiæerden dat er een pikant ptaatje afgebæld stond, mæsten we v/et even
tachen", zo vervotgt McDonatd, "maar er gâât natuurlijk ook een droevig verhaal achter schuit, wðnt deze
prostltuees wâren staven", Desâtnjettemjn ls ze uiterst bllj met de vondst, aanqezlen er tot nu tæ næ noojt

Geschat wordt dat er van de Sle//â slechts 425
munlen zjjn geslagen Ve¡linghuis Schulman:

een derqetijke munt is ontdekt i0 Græt-Brjttannie,

Uitebúelíjk besl)ot het Anrcrikaonse Coìtgres
dat een 4 dollar stuk ols denonúnatie te
onhondtg zotr zijn uoor internotíonale hsndel
De stella's zíjn sitldsdien eett gewlld

Prostitutlemunt
ln andere delen vaì het Romeinse rilk zj.jn at wet v¿ker prostitutlemunten feruggevonden. Volgen5 experts zijn
er æn aantâl verkLaringen mogelilk waar0m de Romeinen gebruik nìaakten vån dit systeem. Altereersi
værkw¿m heÌ dât de prostituee, over het algemeen een slaðf, zelf het getd in handen kræg, Daarnaast was

uerzonrclobject,
Tljdens de veiling werden vrijdag ook
verschillende Nederlandse munlen geveild Ëen
W¡lhelmina ærlogsdubbeltje. geslagen in Oenver in 1944, werd bijvoorbeeld voor 1S,ô00
verkæht en een in goud geslagen Halve Dukaton uil 1774 we.d afgehamerd op 30 000 euro

het met behulp vån de åfbeeldlng op de munt vmr de pr6tituee ook meieen duidetijk waar de kLånt voor
betðatd had, leß wðt anders misschien tàstiger te communiceren war aângezien ze niet aLtemåâl Latijn
spraken.

Tot slot ì3 het æk nog mogetijk dôt de sptrlate munren werden lngevoerd in oÞCracht ven keizer liberius, die
niel w¡lde dat het normale Romeinse muntgetd, waarop hjj zetf afqebeeLd stond, in bordelen werd qebruikt.

Htstor¡ek net, 7 navember 2Al j
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Oproep aan detectoramateurs die
gezocht hebben op de locatie van
het castellum Steincheshof bij
Xanten in Duitsland.
ln de laatste jaren hebben op deze plek
diverse, vrij kleinschalige onderzoeken

plaatsgevonden, die nu door de student
archeologie Michael Drechsler in een
bachelor-scriptie aan de Universiteit van

ic \væn( (trh liffr in de Rqm'
iroogsrrrcr dan in de DoPhcide?-

Dagblod de Limburget,

detectorzoekers uit Nederland op de akkers van deze site zijn geweest. Hij zou nu
graag contact met hen willen opnemen
om hun vondsten ook nog in zijn scriptie
op te kunnen nemen.

1

4

lonuan 20 I 2

Het gaat hem erom een zo compleet mogelijk beeld van de militaire nederzetting
op deze plek te krijgen.
De eigenaren zullen in het dankwoord

van de scriptie genoemd worden als ze
Het gaat hier alleen om bekijken, foto's
en/of tekeningen plus beschr'rjvingen en
determinaties maken.
Hij

wilzich heel duidelijk niet met de

Keulen worden samengevat. Hij heeft ge-

eigendomsverhoudingen bemoeien of de

hoord, dat in de loop van de jaren diverse

zoekers ergens van beschuldigen.

dat willen.
Laatje van je goede kant zien en mail
Michael (in het Engels of Duits) op:

mdrechsl6smail.uni-koeln.de
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Deus

x 28 cm € 389,Wordt geleverd met beschermkap,
ondersteel. een bout en moer.

Nieuw!

De eerste topdetector met standaard Nederlands-talige software!
Geen kabels meet ook niet op de zoeksch|f , de schijf communtceert met de hoofdtelefoon en

het

Spatwater dichte behuizing van de
draadloze Deus hoofdtelefoon.

hu¡s.

Digitaal Neclerlanclstaliç1 scherm en I'lederlanclstaliç¡e handleiding 4 zoekfrequenties naar keuze Draadloze koptelefoon rret
keuzetoetsen worclt bijgelevercl Het huis is afkoppelbaar. Superlicht, de detector weegt nog geen 1 000 gram. De steelverbinding is
binnen 3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje 0plaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen
Kì1k

voor meer informatie op: tnrwlv,xpmetaldetectors.com en wwwxpmetaldetectors com/xpforum

"Na een rlip in cle verkoop in de tvveede helft van 201 0, veroozdakt door een aantal aanloopproblenen (o.a met de stelen) zit
de verkoop in Neclerland sinds begin 201 1 weer flink in de tift. De Deus is in heel Europa nLt met de E-Trac de meest begeerde
topdetector. De keuze voor een van de twee hangt vooral a{ van de zoekterreinen die een zoeker heeft. Wie veel op terreinen z1ekt
net veel rotnmel utaar het kleinste n¡et gem¡st mag worden kiest voor de Deus, wel moet er t.o v. de E-Trac iets tneer naat cokes en
ijzer gegraven worclen De fabrikant levert nu regelmatig uit, dus als er al wachttiid op een Deus zit, is die niet veel langer dan een
dag of tien'.

€,4995,-

GPX5000

(uit voonaad leverbaar)

MINELAB
Pl detector met discriminatie van

uoor wie extreem w¡l!

ijzer (was tot voor kort onmogelijk). Geschikt voor diegene die op

teneinen waar niet al te veel ijzer
ligt vooral meer diepte wil, omdat
de kans groot is, dat de'goodies'

Specificaties:

-

-

nog net iets dieper liggen. Bilvoor-

Pl Motion detector
1

1 inch DD schijf

+

beeld op teneinen waar ooit een

11 inch Monoloop

Nieuw timings, gevoeliger voor kle¡ne nuggets!
Wordt geleverd met Harnas en Bungy.
Lithium lon batterij systeem

De

voorloper van de GPX-5000, de GPX-4500 is

schatvondst is gedaan en waar
noo¡t (meer) op geploegd wordt.

nog beperkt leverbaaç de ptils wordt door Minelab

€

opgetrokken naar

3995,00. Het afgelopen jaar

Lengte: min. 1100 mm, max. 1300 mm

heeft Minelab via haar distributeurs en dealers
meer dan 10.000 van deze gouddetectors velkocht

De standaard schi¡f

Gewicht2400 gram

o.a. door de enorme 'goldrush' in 5udan en enkele

zijn niet in staat iizer u¡t te schake-

Steel bestaat uit twee delen
Extra schijven: beschikbaar

andere delen van de wereld!

wordt het

meest gebruikt. Monoloop schilven
len en zijn daarom meestal minder

gesch¡kt hoewel ze wel ies dieper
qaan dan de DD schijven.

POWERlIÍÏ

Volop informatie over
zoek-

POWERLIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

technieken, vindplaatsen,
vondsten en langverborgen zoekgeheimen.
360 pagina's en rijk
geïllustreerd met meel
dan 400 foto's en

Dubbel zo sterke richtmagneet van neodymium
De nieuwe Powerlift is
een stuk robuuster dan
de oude,maar heeft

aan handzaamheid
niets ingeboet Deze
krachtpatser trekt meer
dan 40 kilo, dubbel zoveel als de vorige Door
een andere productiewijze
is deze magneet echter
goedkoper dan de oude Powerlift

,

€,

0"',

i'Jl,ï:ìi:iil iii,í;llü

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en
Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en
boek- en munthandel.
j9,90 euro over (portokosten grat¡s)
tn.v Detect te Enschede.

Eestellen b¡j Detect: maak

I

Vanu¡t Belg¡e: Maak 39,90 + 3,00 euro porto ovet naar onze Bank:
IBAN NL5TRABO 0396743870 SWIFT: RA80N|2U naar DETEC| ¡n
Enschede Veryeet niet je volledige

PRIJS: 79,50 euro

DETECT

Bijzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht
zi.jn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terre¡nen waar weinig l¡gt en waar met een

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht.

,eo

over op GlR1 483891

dieper en stabieler!
Detech SEF zoekschijven zijn stabieler dan
de originele schijven, gaan dieper en de
pinpointing is beter.

naan en adres aan ons door te
geven bij de banktransfer of via: info@detea.nl Kies de biibeho'
rende code voor het hoek in de juiste taal: N1003 (Nederlandù.

- GERT GESINK

lmporteur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van 'Handboek voor zoekers'

8"x6" 12"x10"'15"xt2" 18"x15"

/
r'
r'
Iesoro alle andere landmodellen r'
r'
Whitel DFX, MX[, M6
r'
r'
White'sPrizm
XP G-Mâxx en ADX
XP Gold Maxx Power
r'
r'
GafiettAce
Fisher F75

r'
MinelabSovereign
Tesoro Tejon. Lobo,Vaquero (ibola
MinelabE-Trac/Expl/Safari

/
/
r'
r'
/
r'
r'

r'
/

]/

r'
./
t/

1s9,00 189,00 199,00 225,00

Hengelosestraat 298, 752'l AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)

E-mail: info@detect.nl www.detect.nl
Volg ons op twitter!

Excalibur ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en met
cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)
(geen geheugen) oplaadsysteem.
Slimline schijf, die minder weegt,
waardoor het zoeken op het land ol
langs de waterlijn veel minder zwaar is.
De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.
Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en waterdichtheid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofdtelefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.

F'

.TERRA
Minelab X-Terra 305, 505 en 705.
Met de nieuwe X-Terra serie zet Minelab
een nieuwe standaard voor de middenklasse.
Deze detectoren kunnen zich meten met veel duurdere detectors. Lekker licht, perfecte balans.
Minelab

is

c995,-

overtu¡gd van de kwaliteit die ze maakt en geeft maar liefst

Zonder extra accessoires

3 JAAR GARANTIE!

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en
zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde
mult¡frequentie techniek van Minelab. Ten opzichte van
zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' hersteltijd, waardoor je meer goede

extra discriminatie programma, handmatìge grondontstoring, een frequentie

heid voor kleine muntjes
en een heel goed dieptebe
reik voor normale voorulerpen
Voorzien van een 26 cm wide scan
zoekschijf (gespaakt), die breed de

De Safari is bijna net zo krachtig als do E-Trac en voelt
zich thuis onder alle omstandigheden (ook ¿a¡i zee

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Te¡ra 305
dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had.
1

graven, hoge gevoelig-

voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!
Bovendien voozien van de nieuwe E-Trac zoekschijf

De X-Terra 305 heeft t.o.v. de 30 een

Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf

weinig rommel op

grond in gaat en bij elke zwaai meer
grond afzoekt dan detectors d¡e met concentrische zoekschijven zijn uitgerust

tussen eb en vloed). De Safari is superstabiel, je hoeft

8,75 kHz.

1495,.

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Tena 505 de
mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven
met verschillende frequenties eronder
te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option.
schijf 3 of 1 8,75 kHz. Verder is de
discriminatieschaal, de gevoeligheidsschaal en zijn de identificatienummers
uitgebreid waardoor je meer dieptebereik hebt en de keuzemogelijkheden
worden verfijnd.

X-TERRAsos

€ 599r-

Zie voor onafhankelijke

wil je niet te veel rommel opgra-

van de E-Trac komt van de Explorer 5E, maar het software programma is compleet
vernieuwd en uitgebreid.

c729,-

schijf

€

166,-

het kan.

op ijzerinhoud en geleidings-

Ultra lichte schijf en een andere

van ljzer

hoek van de handgreep,

waarde zelf een discriminatie
programma maken.

Er kan zelfs

op sites gezocht

waardoor de algehele balans

worden waar extreem veel ijzer
ligt, de E-Trac 'slaat niet dicht'

beter is.

2 grondstanden, een voor
normale grond en een voor

Via de PC en een USB kabel

extreem lasl¡ge grond.

maar pakt de goede metaaltjes

uitwisselbare programma's,

maar ook door een hogere
Gain te gebruiken, daar waar

waardoorje niet zelf de expert
hoeft te zijn.
logischer opbouw van de
programma's en instellingen.
Eenvoudige Quickmask, snel

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de
absolute topl .

26 cm

elliptische
schijf

€

-

Nog snellere processors, waardoor o,a. minder camouflage

eru¡t!
- Groter dieptebereik, o a door
grotere schijf van 27,5 cm,

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die
er bestaat. Want hiermee kun je ook
tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)
maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar
de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale
Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaan
zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 18,75 kHz.

(DD)

mel de nu al talloze
E-lrac bezitte6.

De E-Trac kan via een USB kabel aangesloten worden op de PC. Via e-mail
kunnen programma's uitgewisseld worden met andere zoekers. De basistechniek

-

26 cm

ers) en maak contact

ven? Dan is de E-Trac nog altijd de
no 1 in de wereld, superdiep en hypergevoelig.
De E-Trac pakt de allerkleinste muntjes ook een Trientje op zijn kant,
maa¡ laat cokes en ijzer rigoureus liggen!

X-TERRA 705

wide scan

beoordeling op het
lnternet (Minelabown-

Zoek je veel op grote akkers en

166,-

met
keuze.

Diepstsoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen. 'Pakt' vooral ook grotere vooruerpen op diepere
niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede
stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werkt

op 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor

is in een wip gebeurd. Het batterijpack, met I penl¡ght
batteriien klik je in 2 seconden in en uit het huis. De GT is
u¡tgerust
cm wide scan schijl aan
jou de
can 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. lncl.

kleine

muntjes.
Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd
worden, voor een goede balans, ombouwen tot heupmodel

oplader en Nikkel
Metaal Hybride
oplaadpack

€ 895,-

Compadre
Kleine krachtpatser Zeer geschikt voor beginners, maar ook als backup detector te gebruiken, De Compadre heeft O-discriminatie en ¡s nu
'l
uitgerust met een superlichte 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter
ìsopstortenterreinen metveel

ijzer.

f., l.!{i
lj
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499,-

Silver FMax
ËC\_\ì_È,ç

€

Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24
cm concentrische schijf (makkeliike grond), beschermkap, originele Tesoro
reqenhoes en 9 Volt batterij.

349,

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

la&V

cibota

rs

'--Ç

S

Cortes

De Cibola en de Vaquero zijn veel krachtiger dan hun voorgangers (+20%)
en zijn daarmee echte krachtpatsers
voor een milde prijs. Het gewicht
van deze twee modellen ligt rond
de 1 kilo, terwijl er toch een schiif
onder zit van 21 x 24 cm Ook
voor de Cibola en de Vaquero ziin er nieuwe
schiiven: een concentrische van 1 5 cm en een
wide scan van 25 x 30 cm.
De eerste schilf is zeer geschikt voor erg vervuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
weinis vervuirins' krei en

ù*\r

!

€ 869,-

doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelilke aflezing
op de display. Heel bijzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
4 x 1,5 volt
ijzer is of niet!
in combinatie
batterijen ::itte
, is een uiterst goed
met de superlich
uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

Teión

.É'i'ffll,ï::i#fij;ïi:"J:J.'"i"
dt{uEr u Etr

!

De Cortes is een uiterst goed

ïî':':"if:l:i[et
Y

Warm aanbevolen voor stadsgrondzoekers

Drie vederlichte TESORO reuzen

€ 469''

Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.
Niets is minder waar!

VaOUef O
'
,F" F* F ftr
€ 3 @ Ys '-

hel 'slechte' ijzer (gietijzer)
De Cobola Hollandia is aìs deze is uitgerust met een elliptische DD schijf (26 cm) extra geschikt voor archeologische
doeleinden; zoeken op slort; op lastige terpaarde en op
gemineraliseerde bewoningsgrond die vervuild is met kleìn
ijzer En toch een deteclor met een makkelijke bediening
die nog geen kilo weegt, De Cibola Hollandia heeft een
Nederlands logo en op het frontie staat nu gevoeligheid
i.p v sensìtivity en threshold heet nu gewoon basistoon

De aanleiding voor het lalen maken van
een Nederlandse versie van de Cibola, de
Cibola Hollandia ¡s, dat met name een aantal
archeologische bedrijven graag een vaste 'Alle lvletalen
Stand' met een basistoon op hun detector wilden hebben
Daarmee kan een (amateur)archeoloog de detector zodânig
afstellen, dat elk kìein stukje ijzer en zelfs bepaalde
'ijzertijdscherven' opgezocht kunnen worden. 0p de
gewone discriminatiestand kan op de laagste stand verschil
gemaakt worden tussen het'goede' (smeedijzer) ijzer en

!

rachtige

HÕB=rL/=\'frqmIA

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbtrj Tesoro erin is geslaagd de TErÓN 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 stabilite¡t!
De detector voor: akkers, stort, terpen e'd.

r

grondontstoring heeft

Kleur: blauw, zwart en griis.
Licht-gewicht: 1,3 kilo.

I r-,¡:a.,-

¿

749,-

Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA bat$.
Trekschakelaar met dual discriminatie.

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van
gevoetige detectors een topper Uitzondelijk goed op
gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine
15 cm concentrischeschiif voorradig De Lobo is in twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met
21 x 24 cm concentrische schijf

Respectievelijk

€ 84,9,- en € 899,-

I

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, diep'
zoekende detecto¡. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,
parken en vervuild terrein zoeken.

€ 669,-

De eerste

Deze Franse lichtgewicht heeft alles: uitstekend dieptebereik,
hoge gevoeligheid en extreem hoge reactiesnelheid en dat
alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!
ook niet op de zoekschijf, de schijf
communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Geen kabe/s mee¡

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.
4 zoekfrequenties naar keuze. Het huis is afkoppelbaar. Superlicht, de
detector weegt nog geen 1 000 gram. De steelverbinding is binnen 3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje. Draadloze koptelefoon

met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen

www.xpmetaldetectors.com en wwwxpmetaldetectors.com/xpforum

G-MAXX il
Buitengewoon krachtige detector; geschikt voor het zoeken naar munten en
speciaal voor hen die naar grotere
tjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy
geschikt voor
(optie). Evenals de Adventis ll en
ietector een

v
Co
de

eciale
d van

¡teit

4,6KHZ

825,00

ADX 150 en ADVENTIS ll
spe€¡f¡catìesr

.
.

Bujtengewoon goede werking

lichtgewicht (1500 gram) en
perfecte balans

edacÊ

.
¡

.
.

2 Standen: alle metalen en
Zeer precies discrimineren (d.m.v.
knop) en 2 kanalen

Alle toestellen zijn voorzien van
n

gebouwde tra nsm itter

Draadloze hoofdtelefoon (WS1,
W53) te gebruiken

ÁDVTNTISY

.
.

.

Eigen ontwerp waterdichte
zoekschijf aansluiting.

.

Waarschuwing voor een bijna lege

batterij
1,5 Volt.

.

Batterijduur Alkaline batt. 45 tot

.

Zeer lichte doch robuuste

50 uur.

Grond Balans (alleen ADVENTTS ll)

i

.

Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

o Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

discriminatie

.

Zeer stevige zoekschijf kabel.

.

Analyse van de signalen door
mrcropfocessors

495,00

o

Frequentie veranderen om storing

behuizing

o

.
.

De stelen bestaan uit 3 delen

Heuptas die gelijktijdig als
regenhoes dient.

Wordt geleverd met Beschermkap,
Heuptas en hoofdtel.

te vermijden (Freq 1/Freq 2)
Kanaal veranderen voor de
draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

o

Nieuwe 22 cm wide scan
zoekschijf inclusief beschermkap

595,00

Draadloze hoofdtelefoons WS I
ws

(met 2 kanaten)

3

169,00

199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen.
Met een XP (uitgezonderd de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van

de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
DeW51 isopvouwbaarenkleinenweegtT0gram. DeWS2 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, waarmee de kleine oplaadbare Lihium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen. Oplaadt¡jd 2 uur. Batterijduur 50 uui
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Mist
Op een mistige zondagmorgen pakte ik mijn detector en ging
op pad. Na een tijdje gelopen te hebben kreeg ik een mooi

signaal en vond ik zo mUn eerste Romeinse sleutel. Dit werd na
het volgende signaal maar een'bijvondsti
Dit signaal was duidelijk, dus graven maar; een muntje helemaal
onder de klei. Na enig wrijven kwam er een mooie gouden
munt u¡t vandaan! Wat was ik blij dat het mistig was, want ik
heb behoorlijk gek staan doen op het land' Dit is zo'n overweldigend gevoel; hier doe je het toch allemaal voor.
Daarna ga je natuurlijk bellen met je zoekmaten over wat je hebt
gevonden en vragen: Hoe kom ik snel aan een determinatie?

Een aanvullende opmerking van Arent Pol was de volgende:
'Lezing van de omschriften is gebaseerd op beide munten samen,

Via Johan Koning van de DDA kwam ik al redelijk snel via de heer

misschien kan deze nog wordenverbeterd na reiniging van het

Arent Pol van het Geldmuseum aan een determinatie:

n Ìe

Franken, tremissis 2e helft 6e eeuw, pseudo-imperiaaltype =
¡m¡tat¡e op naam van keizer Justinianus (527-565);plaats of regio

Ondertussen heb ik de munt verder schoongemaakt en heb ik al
contact op genomen met Arent Pol om de munt binnenkort te

van aanmunting kan niet nader vastgesteld worden.

laten zien in het Geldmuseum te Utrecht.

Een exemploar geslogen met hetzelfde stempelpaar
9 andere goudstukken

-

is

-

uw- gev

on d

en exem

p

I

aar.'

samen met

in 1 906 gevonden te Munn¡ngen (Beieren)

Voor mij is deze vondst echt de vondst van het jaar.

in een mannengraf.
Jos Beumer,
vz:

kop rechts, NIVSTINIANSIPAVC (verbasteríng van D N lVSTlNl-

Betuwe

ANVS P F AVG of PP AVG)

kz: Victoria oanziend met krans en kruisglobe, ....'.TORIAAVCVTO'
Vlt (verbaster¡ng van V\CTORIA AVGVSTORVM) en in de afsnede ...

OlD... (voor CONOB)

Stuur de kaart op voor 31 maart
en maak kans oP een moo¡ boek!

Romeinse ring
Zoals wel vaker had ik op zondagmiddag nog even tijd om het
grote goud te gaan zoeken, tenminste dat hoop ik elke keer

iemand te hebben die vondsten kan aanmelden. Het is een
Romeinse r¡ng uit de 2e-3e eeuw

weer. Tot februari vorig jaar zonder resultaat. Het was reeds
laat in de middag en bij thuiskomst was het al donker. Bij het

Deze week is de ring gebruikt als publiekstrekker bij een lezing

controleren van de vondsten zag ik pas goed wat ik gevonden

van de lokale archeologische vereniging.

had; een ring.

Met vriendelijke groet,
De ring kon ik gemakkelijk schoonmaken' Het leek wel goud.
Maar zeker weten deed ik dat niet, dus is mijn vrouw met de
ring naar een juwelier gegaan om te kijken of dat zo was. En ja

hoor, het was goud en waarschijnlijk nog oud ook. De handelaar
waar ik mijn metaaldetector gekocht heb, bevestigde dat het
hoogstwaarschijnlijk Romeins was en zei dat ik de vondst aan
moest melden.
Toen begon een interessant traject: het melden van een vondst

in Gelderland. Na veel omzwervingen bleek de gemeente toch

Jan van Oers
Velddriel

2t

Tekst:Johan Koning

iT

iô79

!ergkerk

^evenier

Op de zoekdag te Dalfsen kwam onze oud-voorz¡tter
Theo Kolkman ook even buurten. Hij woont n¡et zo ver

weg en maakte van de gelegenheid gebruik om wat van
zijn gevonden voorwerpen te laten zien. Wat ons opviel
was een uitgebreide verzameling hondenpenningen van
o.a. de stad Deventer.

Met zijn toestemming hebben we de penningen gescand. Bij het scannen viel gelijk

ln 1851 werd een nieuwe gemeentewet
ingevoerd behoorde de hondenbelasting

al op dat de penningen elkjaar een eigen
vormgeving hebben. Op de meeste roodkoperen hondenpenningen van Deventer
vinden we de gekroonde dubbelkoppige

tot het gemeentelijk belastinggebied.

adelaar terug.

Wanneer er in 1910 de trekhondenwet
van kracht wordt, treedt er enige verbetering op voor de hond. De kar moest
aan bepaalde eisen voldoen, waaronder

Veldwachter controleert op hondenbelasting.

¡,

l(h¡kr¡eca,

Wanneer we in de hondenbelasting

duiken vinden we dat al in de middeleeuwen een hondenbelasting werd geheven.
Zwerfhonden waren destijds ook al een
probleem en de besmettelijke hondsdolheid kwam toen ook al voor. Tegenwoordig wordt de belasting geheven om de

dan eenjaar oud zijn en een bepaalde
schofthoogte hebben. We weten dat de
plaatselijke koddebeier toezicht hield op

den.

een juist gebruik en uit de archieven weten we dat ze niet schroomden handelend
op te treden. Daar had men destijds geen

Wanneer men de hond gaat gebruiken

dierenpolitie voor nodig. Ook het Neder-

als trekhond - men noemde het ook wel

landse leger en Posterijen hebben in het
begin van de 20e eeuw gebruik gemaakt
van honden.

overlast van de hondenpoep te bestrij-

het paard voor de armen - komt er in
Amsterdam in 1672 een verbod op het
gebruik van honden voor ofonder de kar.
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bijvoorbeeld een drinkbak. Ook moesten
de eigenaars van de honden nu geregistreerd zijn. Honden moesten meer

Uit verschillende bronnen, waaronder op
schilderijen, komen we in de periode rond
1675 honden tegen. Niet alleen in Neder-

ven/ maar er zijn ook penningen bekend

land, ook uit andere landen is bekend dat

mee moesten gaan. De Oudere penningen

men honden gebruikte als trekdier.

zijn van roodkoper maar later worden er

Hondenpenningen werden jaarlijks uitgedie een een aantal jaren of een leven lang

o

andere materialen gebruikt zoals messing (geelkoper), zink en aluminium. Om

Hondenpenningen van
Deventer

controle gemakkeljker te maken werd de
hondenpenning meestal jaarlijks vervangen door een penning in andere vorm en
een nieuw jaar erop. Vaak staat aan de ene
kant het gemeentewapen of gemeentenaam en aan de andere kant hetjaartal
en registratienummer. Hondenpenningen

kunnen overal gevonden worden. ln en
rond de steden, maar ook op landerijen
waar als bemesting stadsafual is gebruikt.

Natuurlijk kunnen we ze ook vinden langs
de oude transportwegen.
Bronnen en naslagwerken:
Wikipedia

http://www.hondmethondenkar.nl/
http://www.dierennieuws.nl
Catalogus Nederlandse Hondenbelastingpenningen, A.J. Kooij, 1 998,lSBN 9090123792

Oldenbroek

Enkhuizen

Amsterdam

Den Haag

Apeldoorn

39-jarige detectoramateur doet de vondst van zijn leven
Darren Webster uit Carnforth is de overgelukkige vinder
van een Vikingzilverschat, met een gewicht van meer

dan een kilo en bestaande uit 201 voorwerpen.

24

ij doet zijn ontdekking in Silverdale in het graafschap Lancashire
bij de grens met Cumbria op een
tot nu toe geheimgehouden plaats.
Darren zoekt nog geen jaar met een

metaaldetector. Het is dus beglnnersgeluk en/of goede research geweest
dat hij op 40 centimeter diepte een
van loodplaat gevouwen vat v¡ndt met
daarin de zilverschat.
De vondst is 16 december 201 1 tot

schat verklaard, in de zin van de Engelse
'Treasure Acti Hierdoor blijft de schat

waarschijnlijk behouden voor Engeland.
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Detalls hierover zijn te vinden op de
interessante website www.fi nds.org.uk
De toenmalige waarde van de schat

moet toch wel voldoende zijn geweest
om een hele schaapskudde te kopen.
De huidige waarde kan pas na inventarisatie en conservering door het British
Museum vastgesteld worden door een
onafhankelijke commissie, het zogenaamde'Treasu re Valuation Committeei
De opbrengst wordt dan gedeeld door
de vinder en de landeigenaar.

Samenstelling van de op vier
na grootste Vikingschat ooit
gevonden in Engeland:

.

27 munten, van Arabische, Angelsaksische en Viking origlne.

.

1 0 armbanden, waarvan een bestaat
uit 3 concentrisch in elkaar passende
ringen, die ook nog eens lerse, Angel-

saksische en Karolingische decoraties

.
.

combineren.
2 vingerrlngen.
14 gegoten zllverbaartjes, die als halfproduct nog verder verwerkt moeten
worden.

www.detectora mateu r.n I
De website van de vereniging is gemaakt met

het Joomla contentmanagementsysteem.

U

Voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding
van de website zoeken wij iemand binnen
de vereniging die ervaring heeft metJoomla

ffi-..'l

t

en interesse heeft om de website verder te

:-__;

ontwikkelen.
Wilt u meer weten? Graag reacties aan:

redactie@detectoramateur.nl

6 fragmenten van broches.
1 kluwen draad.

ti*GÉÊÚ|å+*{rY

.141

fragmenten, van gietlingen en
armringen geslagen stukjes, die
vermoedelijk als betaalmiddel zijn
gebruikt.

Datering en gesch¡edenis
Uit de munten is op te maken dat de
schat begraven moet zijn rond 900 na
Christus. ln die tijd streden de Vikingen
(Noormannen) tegen de Angelsaksen,

met als inzet de macht in NoordEngeland. Deze Angelsaksen (hier komt
de naam'Engeland' vandaan), waren

op hun beurt in het machtvaculim
getreden, dat ontstaan was halverwege
de 5e eeuw, na het vertrek van de
Romeinse legioenen. De Angelsaksen
kwamen uit Duitsland en hebben de
oorspronkelijke bewoners, de Kelten,
naar Devon en Cornwall verdreven
of tot slaaf gemaakt. Uit de woelige
l0e eeuw stammen meerdere Vikingschatten die in Lancashire en Cumbria
gevonden zijn. ln de 1 1e eeuw wordt
het relatief rustig, als Engeland samen
met Noorwegen en Denemarken deel
uitmaakt van een Vikingkoninkrijk.
De Noormannen zijn in Nederland
vooral bekend door de verwoesting
van Dorestad (Wijk b¡j Duurstede), maar
hadden op het toppunt van hun macht
bezittingen en handelscontacten in
heel Europa en het Midden-Oosten, wat
blijkt uit de aanwezigheid van Arabische munten in de schat.
Foto's:
Foto vinder Darren Webster, thevisitor.co.uk
Foto schat: lan Richardson, Portable anti-

quities

Akkerbouw in de 4 seizoenen
De meeste zoekers zoeken bij voorkeur op
akkers. We zijn dus eigenlijk

alt|d te gast

(

bij de boeren. Regelmatig eens met de
boer kletsen is leuk, maar het kan ook geen
kwaad om je eens wat meer te verdiepen
in waar die boer nu altijd zo druk mee

Ðt

bezig is.

Ð

Weet je wat er groeit en bloeit op en langs

t

de Nederlandse akkers? De akkerbouwers
laten het je graag zien, want achter elke

&

(7

çE
@æ.,.:

G
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plant zit een verhaal.
De landbouworganisatie Het kleine Loo

Op een mooie wandplaat staat alles

heeft een speciaal project gemaakt over de

uitgebeeld.

akkerbouw in 4 seizoenen. De 4 belangrijkste
gewassen worden in de 4 seizoenen beschreven. Dit zijn aardappelen, suikerbieten, uien
en tarwe.

De wandplaat is te downloaden op:

www.a kkerbouw.i nfo/pdf /wp.pdf

Munthandel C. Henzen

. NL-3958 ZT Amerongen . Telefoon, 0343-430564 ¡ Fax 0343-430542
E-mail , info@henzen.org . website: wwwhenzen.org
Postbus 42

z6

Middagje zoeken
Iangs de rivÍer
EIND NOVEMBER 201
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Weer eens

wat anders, namelijk een extreem
lage waterstand in de rivier. Dit is de
gelegenheid bij uitstek om te k|ken of
er nog keramische brokken uit vroeger
tijd tussen de vette klei liggen te glimmen. De weersvoorspelling vertelde dat
dÉi,üÜe¡.mpetsignç Íic hii n g, N ed e rl a nd
ik heb
de kans waargenomen en ben erop uit
gaan met de rugzak en laarzen. lk heb
een stek opgezocht waar nogal wat

grind verzameld lag. ln het begin was
er nog weinig te bespeuren vlak langs
de waterlijn, maar naarmate ik meer
stroomopwaarts liep werden de zichtvondsten meer en meer.
Nu kon je ook de drooggevallen kleine
eilandjes betreden welke zich anders
altijd onder water bevinden. Hiertussen
lag menig stuk keramiek verborgen. Dit
varieerde van fragmenten dakpan uit
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de Romeinse tijd, stukken schaal uit die
periode, stukken roodbakken keramiek

poot van een grape) en ook geglazuurd rood uit de middeleeuwen te(o.a. de

vens nogal opvallend veel stukken van

jeneverkruiken. Deze zijn wellicht toe te
schrijven aan de noeste dijkwerkers uit
vervlogen tijden. Om de moed erin te
kunnen houden bij dit zware handwerk
was een slokje vast wel welkom.
Al met al was dêiverzamelingtdusdanig,
dat na een uür oftwêé zÒekefi detugzak aardig in gewicht was toegenomen,
Om niet helemaal vast te komen zitten
in het rivierzand of de kleibanken door

het toegenomen gewicht, besloot ik
de

terugtocht te aanvaarden. Ook hier,

op de terugweg en iets hoger naast de

waterlijn, weer menig stukje dakpan,
fragmenten van schalen en een mooi
groot handvat van wat eens een fraaie
kruik geweest moet zUn, toegevoegd
aan de ballast. lk was blij dat ik eindelijk,
na een langzame terugtocht, weer bij
de auto was aangekomen!
Al met al een geslaagle trip, en dat

:lln* :

Ë
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€ 12s
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gen!
Het

tirne¡,egeren

Doe mee met de

Stuur 1 ol2 foto's op van het door u gevonden
voorwerp of munt, met een verhaaltje van ongeveer
1 25 woorden naar

en maak
kans op een boekenpakket

t.w.v. 125 euro!

Alles van vóór 1500 d¡ent te zijn aangemeld.

FRIESLAND

De Trije Stinzen Metaaldetectie
Wh¡te's /Tesoro

MidHolland detectoren

/ Minelab / Laser / Black Knight

/ XP / inruil mogelijk / verhuur / opsporing en
beveiliging particulieren en bedrijven

Diverse grote merken, o.a. White's, Minelab,
Tesoro, Laser en Fisher
lmporteur van Coiltek schotels

Zwaluw 15,3752 NW Bunschoten
tel.033-299 94 91, mobiel 06-21885695
info@midholland.nl
www.midholland.nl . www.detector.nl
www.minelab.nl . www.coiltek.nl

Weth. Beerdastraat 21,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. 06 23 4'l 39 77 (op afspraak)

info@detrijestinzen.nl . www.detrijestinzen.nl

FLEVOLAND
Flevo Detectors - Wilko Rook

Forti ka Com pa ny detectiesystemen

Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metaldetectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en

opspori ngsservice
Kerkpad 18,8316 DB Marknesse N.O.P.
Tel. (0527) 20 39 29, mobiel 06-22242848
fl evodetectors@planet.nl
www.flevodetectors.n I

Voor al uw top metaaldetectors, tevens specialist in bodemradarsystemen, diepzoekers,
(onder)waterdetectors. Power Pull supermagneten, accesso¡res etc.
Of6cieel dealer, advies, verkoop en inruil.
Merken o.a.: Wh¡te's, Fisher, C.Scope, Nokta
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter
Schonauwen 54.3401 HH . lJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl . tel. (030) 761 05 2'l

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.f . Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope / Fisher

/

GELDERLAND

Pieter Maatsstrcdt 12, 1777 AP Hippolytushoef
Tel.(o2271 s9 32 a6,fax @2271 s9 11 29
mobiel:.O6-2O22779O

Metaaldetectors, Grondradars, onderwaterdetectors, diepzoekers, accessoires, magneten

Tesoro / Minelab / White's IXP I Powerlift 20
Handboek voor zoekers / Verkoop / Verhuur

info@arena-metaaldetectors.nl
www.arena-metaaldetectors.nl

lnruil / Opsporing

Atlanti s M etaaldetectors
(Hofman Electronica)

Hengelosestra at 298, 7521 AM Enschede
tel. (0s3) 43o05 12,Íax (053) 434 s5 s8

Wh¡te's

¡nfo@detect.nl

. www.detect.nl

(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.n

I

www.detectorplaza.nl

Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope / Fisher /Troy
Het Sterrenbeeld 48, 52 15 ML 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 11 99, fax: (073) 548 1 1 95

info@gelan.nl

.

www.gelan.nl

/ Minelab / XP / Detector Pro / Viking /
Lortone tumblers / EMAG/Emmi ultrasoon
reinigers

Keepstraat 2,5702 LH Helmond
Tel.(0492) s7 4s2s
i nfo@metaaldetector.nl
www.metaaldetector.nl . www.tesoro,nl

enz. o.a.: Garrett, Teknetics, Golden Mask, OKM

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (NÜmegen)
Tel. O24-a443430 bezoek op afspraak

/
/

Breukrand 215,5403 LG, Uden
Tel. 041 3 - 25 95 97, Mob. 06 - 44 32 44 16

Tesoro

Arena metaaldetectors

Fa. Detect - Gert Gesink

detectors voor alle toepassingen, voor alle
ervaringsniveaus, in alle prijsklassen ! / 30 jaar
ervaring, eigen technische dienst

www.metaaldetectorshop.com

+ accessoires

OVERIJSSET

Minelab, Garrett, Fisher, White's, XB Teknetics,
C.Scope, Nokta, Ground Force, Jeohunter /

Munsters Detectie

wwwjeohunter.nl . www.goldenking.eu

. www.djlaan.nl

Detector Plaza - Van der Bolt
Metaaldetectors

www.fortikacompany.nl

Wh¡tet /Troy
lmporteur: Blisstool / Anderson detectorstelen

info@djlaan.nl

NOORD-BRABANT

UTRECHT

/ Minelab / XP /Tesoro / Fisher

Wingerdstraat 6,6641 BN Beuningen
Tel. (024) 677 40 63
w.hofman@chello.nl
www.metaaldetect¡e.com

BELGIE

Belgadetect

lcalmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight / Tesoro / Minelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / pijp- en
leid¡ngdetectors / bodemradar Nokta Golden King / pinpointers / supermagneten /

detector verhuur / opsporingsservice
Hagedoornstraat 1 2, 8800 Roeselare,
West-Vlaanderen, België
Tel. 051/20.50.06, fax O51124.07 .55
Gsm: O477

131

.66.56

jpcalmeyn@telenet.be . www.belgadetect.be

¿nd€¡{

Tekst : Gert Lugthart

kippenvelmoment
van:
Aflev. 1 9

rDp
juni

p een mooie zomerse dag, om precies te zijn op 29

2003 (twee dagen na mijn verjaardag) ging ik weer eens
zoeken in Alphen op de stort. Het was de begintijd van
het zoeken in Alphen en de grond was net de weken daarvoor gestort. Ook ik had al diverse mooie Romeinse munten
en voorwerpen gevonden, bijvoorbeeld een prachtige haarscherpe denarius, een haarnaald en diverse Romeinse fibula's.
De voorgaande drie weken had ik dan ook regelmatig gezocht,

omdat dit een unieke kans was op mooie Romeinse voorwerpen.
lk vertrok deze dag redelijk op tijd. Om een uur of '10 arriveerde
ik. Daar trof ik René aan, die de afgelopen weken ook regelmatig
had gezocht op deze plek. De grond was grotendeels afgezocht.
Alles was door vele zoekers al afgepiept. lk was benieuwd
ik

of

toch nog wat voorwerpen zou vinden en keek om mij heen.

"Dan maar aan de rand wat gaan zoeken, mogelijk

is

daar nog n¡et

Gouden munt, een tr¡ens of tremissis van
Dorestad, muntmeester Madelinus.
Periode ca 630 na Chr.

2

Verzilverde koperen knoop voor leerwerk
met in bladgoud uitgevoerd motiel de
triskele, een kelt¡sch teken. 1 e eeuw na Chr.
doorsnede 4,5 cm lengte 5,ó cm.

3

Koperen tabaksdoos uit 1 729 met benen
pijpenwroeter. Voorstelling + eeuwigdurende kalender met tekst "Caesar voor Krist¡s
45" en "Gregorius I 582': Tekst zijkant voor
'REGT DOOR ZEE; tekst zijkant achter: "Geen
konst maar rijkdom kan men verliezen
daarom wilt konst voor rijkdom kiezen"
("konst" is'kunst'). Aan de onderkant een
tabel tussen "Columbus 1 497" en een
gekruist wapen. Lengte 1 7 cm, breedte 6
cm en hoogte 3,5 cm.

4

Rome¡nse ¡jzeren mesje met koperen heft
waarin een w¡eltje zi1. Per¡ode I e-2e eeuw
na Chr. Lengte 12,3 cm, breedte 1,6 cm.

brak het kluitje open
en zag opeens een

goudkleurig randje.
lk haalde het voorwerpje eruit en wreef

voorzichtig met
mijn duim over. Een
adrenalinestoot ging
door mij heen.....!! Vol
ongeloof keek ik naar
het piepkleine dingeer

tje. lk zag een kopje en
herkende meteen wat

lk liep naar de rand toe en begon er met mün schep wat grond
vanaf te steken. lk zette mün detector voor de verandering maar

het was. ln mijn hand
lag een prachtig klein

eens op'a ll metal'. " Dat zoekt een stu k moeil ijker

puntgaaf muntje; een gouden triens uit de 7e eeuw na Chr.!

jes'm"'-":;i:;ii::r:::,;::f

d oor de vele

:::[J;jff :r"

het vele ijzer, vooral spijkers, dat in de

F
ê

:î---

I

1

deze over de schotel.
De piep zat er in. lk

n
I

zo goed gezocht", dacht ik.

ijzersetuid

?

kluitje op en bewoog

1

stortgrond lag. lk had er dan ook niet veel
vertrouwen in maar ging toch maar door.
Dit was tenslotte nog nauwelijks gedaan
door de andere zoekers en ik had hier
net iets meer zin in dan weer op de al afge-

lk keek om me heen en zag even verderop René staan. Snel liep

ik naar hem toe en liet hem mijn munt
zien. René vond het ook een geweldige vondst en feliciteerde me
hartelijk. Vrijwel meteen daarna

ging ik naar huis, omdat op dat
moment het zoeken n¡et echt
meer lukte. Thuisgekomen

zochte grond te gaan zoeken.

bleek mijn eerste indruk te
kloppen. Het puntgave muntje

lk stak diverse keren in de kant waardoor

bleek een gouden triens van
Dorestad te zijn - geslagen door

t

de grond naar beneden rolde.Toen er

genoeg lag stopte ik en pakte mijn metaaldetector. lk begon de grond afte zoeken.

Madelinus - uit de 7e eeuw na Chr.
En dat terwijlje op die plek

Door de ijzerstand kreeg ik heel veel signalen. lk groef diverse signalen op maar het

werpen en munten

bleken allemaal ry-zeren spijkers te zijn.
Het was inmiddels 1 1.00 uur geworden

verwachtte! Tot op

eigenlijk alleen vooruit de Romeinse tijd

en ik bleef rustig doorgaan toen ik weer

de dag van vandaag

een signaal kreeg. Dit keer een klein, maar

bl|ft dit moment mU

wel helder signaal, heel anders dan die
'ijzeren'piepen. lk pakte met mijn hand het

bij als mijn ultieme
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zoekmomenti'
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5

Drie gouden r¡ngen, l6e-17e eeuw.

6

Gerestaureerd mes met gegraveerde
apostelen bestaande uit koper, hout en
ijzer. Periode I 5e-l 6e eeuw na Chr. Lengte
19,5 cm, breedte 1,9 cm.

7

Kaarsensnuiter met op de bak een voorstelling van een dubbelkoppige gekroonde
adelaar, gemerkt met een eenhoorn.
Periode ca 1 600 na Chr. Lengte 22,5 cm,
breedte 3,7 cm en hoogte 7,5 cm.

8

Koperen apostellepel van Matthias met bijl,
1 6e eeuw Lengte I 5,5 cm, breedte 5,2 cm.

9

Romeinse geelkoperen ringsleutel
1

uitde

e - 2e eeuw na Chr. Hoogte 2,5 cm,

door-

snede 2,2 cm.

1O lJzeren Romeinse ring met gem u¡t de 'le2e eeuw na Chr. hoogte 1,3 cm, doorsnede
2,5 cm.
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10

Het kippenvelmoment van Pieter is een goed voorbeeld van het
feit dat je altijd een mooie onverwachte vondst kunt doen.

genlijk te laat achterkwam. Het gebied was al volledig afgezocht
door andere zoekers, getuige de vele opengelaten gaten. Een

Pietet die beter bekend is onder de forumnaam'Madelinusi
zoekt sinds hij gestopt is met een actieve sportcarrière.

gedeelte van het terrein bestond uit oude betonnen heipalen
met daarin heel veel betonijzer. lk ging van pure armoede langs

"lk zocht in 1994 op mijn 3o"jaar naar een nieuwe hobby en

de heipalen zoeken. Dit was nog niet afgezocht vanwege de
vele signalen die het betonijzer gaven. lk probeerde het toch en

kocht al snel een metaaldetector, een White's classic ll. De eerste
5 jaar zocht ik vooral op weilanden rondom Amsterdam. Door

dacht op een gegeven moment een afwijkend signaal te horen.
Ik stak mijn schep in de grond en wipte de grond omhoog. Tot

mijn werk in de wegenbouw kwam ik op diverse locaties waar
grond werd gestort. Na mijn werk ging ik dan deze gestorte

mijn verbazing lag er een koperen tabaksdoos op mijn schep.

grond afzoeken. Vaak bleek de grond afkomstig uit binnensteden en vol te zitten met scherven en ook metaal. De kwal¡teit

Thuisgekomen bleek het een compleet gegraveerde doos met
deksel uit de 18e eeuw te zijn. lk spoelde de doos af onder de

van de vondsten u¡t de stort waren zo goed, dat mi;n interesse

in het zoeken op de weilanden vervaagde. Vanaf die tijd, zo rond
2000, heb ik eigenlijk alleen nog maar op stortgrond gezocht.

kraan waarbij de deksel open viel. lk keerde de doos om en er
viel wat'prut'uit: ik spoelde de prut weg en zag ineens een voorwerpje. Het was een prachtig gesneden benen pijpenwroeter in

Met als ultieme locatie de bij velen bekende stort van AlphenJ'

perfecte staat."

Pieter doorkruist heel Nederland op zoek naar goede stort-

"Naast het zoeken met de metaaldetector houd ik mijn ogen,

locaties. lnternet is daarbij een goed hulpmiddel. Hij zoekt nu

zeker op de stort, ook open voor oogvondsten. Dat heeft me

alweertien jaar met eenTesoro Lobo SuperTRAQ. Pieter heeft

al heel wat mooie gebruiksvoorwerpen ter aanvulling op mijn

dan ook een prachtige verzameling bijelkaar gezocht met de
kenmerkende hoge kwaliteit van stortgrond-vondsten. Dat zie je

zoals benen kammen, glazen

ook terug in zljn

top

10.

metaalcollectie opgeleverd
(medicij n) fl esjes, prachtige

pijpenkoppen en aardeOp de eerste plaats staat de gouden triens uit het kippenvelmo-

ment. Op de tweede plaats staat een Romeinse'fietsbel'met Keltisch motief. "Bij Woerden werd een nieuwbouwwijk gepland. Als

werken voorwerpen.
Mijn t¡p is vooral eens op

ophoogzand werd zand gebruik afkomstig uit de rivierbedding
van de Rijn waar fort Woerden zich had bevonden. Ondanks dat

zoek te gaan naar andere

het zand nagenoeg schoon was, ging ik hoopvol'piepeni Uren-

en oren open te houden.

lang zocht ik zonder ook maar één signaal te krijgen. Toch hield

En niet bang te zijn om op
onderzoek uit te gaan. Als

ik vol en opeens kreeg ik een supersignaal en groef het voor-

werp op. "Krijg nou wat, een fietsbel" dacht ik, maar vermoedde
gelijk ook dat het wel eens een bijzonder Romeins voorwerp kon
zijn door de specifieke beugel aan de achterkant. Het bleek een
grote Romeinse knoop of sluiting te zijn met een in bladgoud
uitgevoerd motief (triskele of zonnerad) waarvan tot op heden
nog geen vergelijkbaar type is gevondenJ'
Op de derde plaats staat een koperen gegraveerde tabaksdoos

met benen pijpenwroeter. "Er was een sloopterrein waar ik ei-

plekken. Door vooral je ogen

ie openstaat voor nieuwe
avonturen kunnen er leuke

verrassingen op je wachten
of op je pad komenl'

EU[ïlfS[U| Uriltr
gezegend hij die komt

4,

De titel van dit artikel kan mogelijk

wat vreemd overkomen en is voor
meer dan één uitleg vatbaar. Puur

numismatisch is er maar één juiste
invalshoek: als er niet genoeg ruimte
is om de hele tekst op een munt te

Op de voorzijde staat het wapen van
het Oversticht in een dubbellijnige
zespas. Als omschrift staat hier tussen
twee parelcirkels: * s¡N¡rtcr . e\4 .
VENIT.IN.NOME.DNI.

Voluit

is dit: benedicws qui venit in
nomine domini (= gezegend hij die

vermelden moeten we soms genoegen nemen met een deel er van. Dit

komt in de naam

is het geval bij de kleinere denomi-

op de munten van de stad Kampen
voorkomt. De keerzijde toont een
gevoet kruis met in de vlakken tussen
de benen van het kruis: cAMP' (:
Kampen). Hier luidt het omschrift tus-

naties van de stad Kampen waar

ik

graag een nog niet beschreven tFpe
aan wil toevoegen,

des Heeren).

sen de parelcirkels:

Alvorens het nieuwe type te beschrijven, belicht ik eerst een munt waar wel
de hele tekst op voor komt: de enkele
groot van Kampen; in Van der Chijs te
vinden op bladzijde 327 enplaatW12 in het deel Overijssel.

Dit

is

de spreuk van de stad Hasselt, die ook

/

ve*l¡ / c¡lrlpn (:

*

MONE

/ TA*No

nieuwe munt van

Kampen).
Van der Chijs noemt als gewicht 1,2
gram en als zeldzaamheid 26; buiten
zijn eigen verzameling kende hij geen
exemplaren. De diameter vanzljn
tekening is 24 mm.

In veilingen in 1995 en 1999 komt een
muntje met vrijwel hetzelfde uiterlijk
voor en wordt daar omschreven als
krvart groot. De diameters op de foto's
in de veilingcatalogi zijn respectievelijk
16 en 19 mm. Gewichten worden in
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beide gevallen niet gegeven.
In de beschrijvingen wordt ten
onrechte melding gemaakt van een
'polylobe'op de voorzijde van de
munt. In tegenstelling tot de groot en
de dubbele groot van de stad Kampen
waarop de polylobe als zes- ofachtpas
wel voorkomt, is dit namelijk niet
het geval bij het muntype dat hierna
wordt beschreven. Ook in 2009 is een
soortgelijk muntje onder de hamer
gekomen dat 17 mm in doorsnee meet
en 0,33 gram weegt. Bij dit muntje is
echter een stuk uit de rand gebroken
waardoor het gewicht van een compleet exemplaar hoger zalzljn.
Naast deze drie munten zijn recent
nog twee munten van dit type boven
de vloer en de grond gekomen.

Van onder de kerkvloer
Tijdens de restauratie van de Sint
Maartenskerk te Hallum in 2010 werd
bovenstaand exemplaar onder de vloer
gevonden. Op de voorzijde staat het
wapen van het Oversticht, omringd
door 3 roosjes. De onderzijde van het
wapen heeft een spadevorm, terwijl het
wapen op de groot aan de onderzijde

datering in het tweede kwart van de
rond is. Tussen tlvee parelcirkels staat duidelijk BENEDICT\/s in plaats van
vijftiende eeun'is dan ook aannellehet omschrift: +BENEDrCT.evr.\'ENrr.r. BENEDICT. De koppeltekens tussen de
woorden zijn geen punten maar cirkel- lijk
Op dit muntje komt de spreuk dus
niet verder dan: gezegend hij die komt. tjes. Dezelfde cirkeltjes komen terug in
Daarna volgt nog een I, waarschijnlijk het omschrift op de keerzijde: oìvloN /
ElAo / clìu / psN. Het gewicht van dit
van het woord IN. Op de keerzijde
exemplaar is 0,5 gram en de diametet
staat hetzelfde tlpe kruis en CAIIP'
is 17 mm.
als op de eerder beschreven groot.
Het omschrift tussen de parelscirkels
Munttype en datering
is hier: tr.rol.r / pr.r / c,uur / psN. Het
gewicht is 0,43
18

gram en de diameter

mm.

Van Gelder beschrijft

een
als kwart groot
in

1958

soortgelijk munttype
(nummer 35). Dat t¡pe draagt

dezelfde

bloemetjes
in plaats van cÀìvrp' in de hoeken van
In 2011is in Weststellingwerf een
vrijwel identiek exemplaar gevonden het kruis. Vanwege het voorkomen van
dat type in de vondst Barneveld 1958
van het muntt)?e zoals gevonden in
u'ordt de datering op omstreeks 1425
de kerk van Hallum.
gesteld. In de veilingcatalogi van de
voorals
genoemde veilinghuizen komt het type
Het muntbeeì.d op zowel de
Uit de grond

haive spreuk, maar heeft

wijkt niet noemenswaardig rnet bloernetjes ook geregeld voor.
De muntjes uit Hallum en Weststelomschriften verschillen weÌ op
enkele punten. Hoewel grotendeels lingerwerf sluiten qua muntt)?e
uitstekend aan bij Van Gelder 35; een
onleesbaar, staat op de voorzijde

ttt¡RnruuR
Po. vAN DER cHIJS De Munten dervoormalige

Heetenenstedenvonoveriisselvondevroegste
tìidentotoondePocifrcotievanGend

(Haarlem,

1ss4)
H. ENNovAN GELDER Noord-Nederlands klein-

geld omstreeks 14oo Jaorboekvoor Munt-en
Penningkunde4| (Amsterdam, 1958),83-109
J

J

GRoLLE ¿dttn se spreuken op Nederlondse

munten (Amsterdam, 1984)
LAURENS SCHULMAN B.v.

veiling 14, 3-4-s Apil

I 99s, nummer 1075
LAURENS SCHULMAN B.v veiling

22, 'le-20 April

19ee, nummer s44
MUNTEN

-

EN PosrzEcELoRGANtsATtE

Veiling

22-23 Mei 2009, nummer 878.

keerzijde
af, de

b
lj
a
E
s
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N
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De munten zijn in Numis te v¡nden onder de

nummers: 1120s72 (Hallum) en 1 120573 (Weststellingerwerf).

,t

Een zakvol afual en een

frsmtinstbrsnzffibrl

l4

fgelopen herfst was het in de week-

Bij de akker aangekomen bleek dat de ak-

einden vaak prachtig weer en Johan
en ik hadden een bepaalde akker

ker al omgewoeld was en dat ook andere

heen met de zoekschijf. lk kreeg al snel

zoekers de akker al met een bezoek had-

een flink signaal en dacht eerst aan een

was gekomen. Toch maar even erover

op het oog waar we die zondagmiddag

den vereerd. Als de akker is omgewoeld

wilden gaan zoeken.
Bij sommige akkers voelje, als je daar
wilt gaan zoeken, van te voren al een
bepaalde spanning. Je weet, omdat je

dan is het wat moeilijker lopen en zoeken

stuk afual. Maar na een paar keer met de
schijf over de plek te zijn gegaan, besloot

en je hebt dan ook aanmerkelijk minder
dieptebereik. lk had gelukkig al de ellip-

steken. Je kan immers beter 50 keer voor

tische schotel onder de Tesoro Vaquero,

niets graven, dan de kans te lopen een

er in anderejaren leuk hebt gevonden,

dat werkt licht tussen de kluiten en

mooie vondst te laten liggen.

dat er mooie vondsten liggen. lk had ook
deze keer wel het gevoel dat ik wat leuks

stoppels en is bovendien lekker gevoelig. lk stelde de grondbalans rustig in en

Ook na een middag zoeken zonder resul-

zou gaan vinden, maar je moet het er

zette de discriminatieinstelling vrij laag
(bijna 0) en de threshold lekker scherp,

taat is het toch elke keer een spannend
moment als de grond uit het gat komt

om ook het kleinste muntje of voorwerpje te pakken. Je moet de tijd nemen om

en

je detector in te stellen, want dat betaalt

grond. lk had dergelijke bellen wel eerder

zich gewoon terug. Sommige zoekers

in de boeken en het museum gezien en

toch wel eerst even uit halen. We hadden
toestemming om te zoeken en hoefden
niet eerst bij de boer langs.

ik

En

toch maar de schop in de grond te

je met de hand door de grond woelt.
toen haalde ik een bronzen bel uit de

zie ik wel eens heel haastig de detector

herkende het gelijk als een Romeinse bel.

instellen en gelijk het veld over rennen.

Wauw, sta je opeens met zo¡ets in je han-

Beschrijving

Grote zwaaien en snel aan de overkant.

den, zo'n bel had ik nog nooit gevonden.

Bronzen bel met aan de onderkant 4 kleine ronde
knopjes. De ijzeren klepel is niet meer aanwezig. Afm:

U kent waarschijnlijk het spreekwoord;

Dit was toch wel eventjes een topvondst

hardlopers zijn doodlopers.

zo aan het eind van de zoekmiddag.

hoog 6l mm, breedte 48 x39 mm. Gevonden op een
akker in de Betuwe, waar regelmatig Romeins- Bataafse vondsten zijn gedaan. De bel is aangemeld bij het
Gelders archeologisch centrum in Nijmegen.

Omdat Johan helemaal aan de andere
Na een paar uurtjes zoeken had ik een

kant van de akker liep te zoeken kon ik de

zak vol met afval, zoals kleine stukje gra-

bel nog niet laten zien.Toen hij aan het

naatscherf en een soort open schakels. lk

eind van de middag mijn kant op kwam
en vroeg: "En, nog wat gevonden?'i kon ik

Determinatie J. Nicolay

neem dat afval altijd mee, omdat ik geen
zin heb om volgende jaar weer hetzelfde

Het gaat om een vrij hoge, conische bel met een

spul op te piepen. Maar leuke vondsten,

Voor de rest kwam er die middag hele-

ruitvormig oog, dat een onderdeel von paordentuig
heeft gevormd en globaal in de 1e eeuw na Chr. is te

ho maar. Dat is soms zo vreemd, het ene
jaar haal je er in een paar uurtjes zoeken

maal niets interessants meer naar boven,

dateren. Dergelijke bellen kunnen aan de buitenzijde
zijn vertind, maar het is op de foto niet goed te zien

een aantal ieuke voorwerpjes uit en het

al goed.

of dat hier ook het geval is. 1 e-eeuws paardentuig zol

er ligt, blijf je toch scherp en ga je door.

vooral in een milita¡re context zijn gebruikt (ruiterij),
hoewel niet geheel is uit te sluiten dat dit stuk het bezit

Dus bleef ik gewoon rustig en geduldig
zwaaren.
Aan de rand van de akker gekomen lag

pende Bataven'), p.62, en daar aangeduid met type
J.

Nicolay
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C.

maar mijn dag was met die vondst toch

andere jaar niets. Maar als je weet dat het

van een civiel ruiter heeft gevormd,
Dit type bel is beschreven in mijn dissertatie ('Gewa-

hem glunderend de bel laten zien.

daar een strook met grond, riet en bagger
wat uit de pas schoongemaakte sloot

Kees Leenheer

J,JI

)
Arum
Rond met handvat en oog; met r¡chting indicatie

Particuliere collectie
S'OlKA. LEWE, zegel van Oike Lewe
Schild (ongedeeld?) waarbinnen twee leeuwen diagonaalt.o.v. elkaar. Boven de
(heraldisch) linker een vogel, waarschijnlijk een duif, op te vatten als vredessym-

bool c.q. logo van een geestelijke.
14e eeuw

Ongepubliceerd
Door de korte tekst (naam) is veel ruimte overgebleven. Deze is opgevuld met
een bladerrank (op de foto nauwelijks zichtbaar). De thans zeldzame persoonsnaam Oike (oud Fries Oika, schijnt samen te hangen met de naam "Odo'i ln versleten
of verbasterde vorm zit dit ook in de eerste stam van (Ooie)vaar. Het betekend zoiets als
gelukbrenger. Volgens sommige auteurs is het een verkleinvorm van "Oijer'i overigens met

/"r

dezelfde etymologie.Tenslotte het wapen. We hebben te maken met een sprekend wapen want"LEWE"
kan (ook) gelezen worden als leeuw.

ì; ,r Het (heraldisch) rechtse beneden-kwartier lijkt oningevuld te zijn. Als
'+

,l,

ti geheel lÍjkt het wapen sterk op dat van het Groningse elitegeslacht
t:

"LEWE"en dat komt dan overeen met de naam op het zegel. De

familie Lewe stamde oorspronkelijk uit de Groninger ommelanden;
er waren verschillende takken zoals van Aduard en bijvoorbeeld
Middelstum. De genealogieên zijn fragmentarisch zoals gebruikelijk
voor die tijd, en Oike komt er niet in voor. Het is mijns inziens echter
waarschijnlijk dat hij wel tot een tak van het geslacht Lewe behoorde.
Wellicht was hij dorpspastoor in Arum.
Tenslotte: de frontale O van Oike îs niet geheel qndubbelzinnig. Dergelijke Lombardische letters zijn door hun
sierlijke vorm veelal minder goed leesbaar, zeker in gecorrodeerde staat. lndien geen O, dan zou het mogelijk
een E of een G kunnen zijn. De hieruit voortvloeiende peisoonsnamen zouden dan dus "Eika" of eventueel "Gika"
(ook Gyka) zijn en ook dit zijn oud Friese namen.

Officieel metaaldetector dealer van de merken:
White's, Minelab, Tesoro, Fisher en Laser
Verder alles voor de hobby zoals accessoires,
boeken etc verkrij g baa r.

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15
3752 NW Bunschoten
Tel:033-2999491

www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

Coiltek schotel voor Minelab
De firma Coiltek uit Australië

bouwt

al

20 jaar zoekschotels,

waaronder schotels
voor de Minelab metaaldetectors.
Als specialist in zoekschotels voor gouddetectors (nuggets!) zijn zijin staat om
hele gevoelige schotels te bouwen.

bodemvondsten, je zoekt immers veel
meer grond af in dezelfde tijd dan met
een standaard concentrische schotel.
Daarnaast is dit een 2D schotel of Widescan schotel. Daardoor heeft de schotel

in de grond een groter (lees breder) veld
en is hij bovendien ongevoeliger voor

Tot op heden maakte Coiltek alleen
schotels voor de multi frequency detec-

mineralisatie.

tors van Minelab zoals de Explorer serie,

Coiltek wordt in Nederland geïmporteerd door MidHolland Metaaldetectors.
Kijk voor ¡nformat¡e over de verschillen

de E-Trac en de Sovereign.
Sinds kort is daar een nieuwe telg aan
toegevoegd: een 15 inch (37 cm) schotel
voor de Minelab X-Terra serie (de X-Terra

in zoekvelden tussen concentrische en
2D schotels op de site

www.detector.nl

305, 505 en 705).
Er is gekozen voor een 7,5 kH.z uitvoering waardoor hij prima geschikt is voor
het allround werk.

Verkoopprijs € 235,00

Door de grote oppervlakte van de
schotel heeft de zoeker kans op meer

MidHolland Metaaldetectors

Voor meer informatie over deze schotel
kun je terecht op

www.coiltek.nl

Met vriendelijke groet, Wilhelm Bos

,6

Geheel nieuwe modellen
van c.scope

machines. Ze zijn beide uitgerust met
het bekende dubbele discriminatiesysteem van C.Scope, een systeem wat

Een paarjaar geleden bracht C.Scope

bewezen heeft heel effectief te zijn.

met de 3MX een eenvoudige motion

Met discr. knop 1 kan bijvoorbeeld ijzer
geëlimineerd worden. Met discr. knop
2 kan bijvoorbeeld folie weggefilterd
worden, zonder dat kleine muntjes ook
weggefilterd worden. De grondbalans is
automatisch en handmatig instelbaar.

detector op de markt met een frequentie
van 17 kHZ. De verwachting was dat
er daarna snel ook andere modellen
zouden komen, maar het bleef stil aan
het front.
Maar nu zijn er dan eindelijk 2 nieuwe

motion detectors, de CS4MXi en de
CS6MXi. Naar het l'rjkt aanzien was het
wel de moeite van het wachten waard,
ln het buitenland is de detector al een

De 17 kHz frequentie biedt een uitstekende gevoeligheid voor de kleinste en

dunste muntjes en sieraden. De detector
heeft een duidelijk scherp signaal en een
prima respons wat op zwaar gem¡nerali-

paar maanden verkrugbaar en de eerste
verslagen op ¡nternet zijn heel positief.

seerde velden belangrijk is.

Beide detectors zijn geen digitale detectors, maar robuuste lichte knoppen-

De CS6MX| heeft bovendien een 3-tonig
audio-systeem en een ijzer-volumeknop.

Met deze ijzer-volumeknop is het mogelijk om 'rjzer gedeeltel'rjk of helemaal
weg te draaiten. De combinatie van het

disriminatiesysteem en die ijzerknop is
ideaal op akkers met veel ijzerafual.
De bedieningskast is afkoppelbaar en
kan ook aan de riem gedragen worden.
De machines werken op 8 penlights

batterijen.
Beide detectors worden geleverd met
een 2D elliptische 8 x 1 l inch zoekschijf.
Daarnaast is er ook een 8 inch concentrische schijf en een 2D elliptische 11 x
14 inch zoekschijf verkrijgbaar. Prijzen:
CS4MXi: € 599,00, CS6MXi: € 699,00

Info: importeur Gelan of de dealers.

Een' F¡ligrainscheibenfibel'
in afleveringen

omen est Omen', de naam is een

ornament van filigraindraad

voorteken. Dat deze bekende

aangebracht in combinatie

Latijnse spreuk niet altijd opgaat,

bewijst de dorpsnaam'Slappeterp'. Het
is een rijke vindplaats, dus in die zin

allerminst slap.
Ongeveer 15 jaar geleden werd er een groot
fragment (t 50%) van een ronde schijffibula
met glas- of steenzettingen opgepiept. Het
stuk behoort tot de zogeheten "Filigrainscheibenfibeln'l Dit zijn fibulae met een
zware meestal bronzen onderplaat waarop
met siernagels een zilveren of gouden
dekplaat is gemonteerd. Hierop is dan een

o

met glas-of steenzettingen. Het
is een typisch Frankische fibula
waarvan de meeste exemplaren
ook in Frankrtjkzijn gevonden. Ze
zijn tussen 575 en 650 na Chr. te dateren.
In Nederland is het een schaars artikel en
in Friesland is het exemplaar uit Slappeterp
voor zover bekend uniek.

Het is dan ook een verrassing dat enkele jaren geleden op dezelfde terp een ontbrekend

worden. Tijdens een tv-programma (Fryske
omroep in samenwerking met het Fries
Museum) werd het in 2006 dan ook aan het
grote publiek gepresenteerd.

t7

stuk werd gevonden dat naadloos aan het
reeds bekende grote stuk paste. Een en ander
resulteerde in een restauratie waarbij slechts
ongeveer een vierde aangevuld behoefde te

De vereniging is op zoek naar akkers en zaal-

accommodaties die groot genoeg zijnvoor zo'n
1

50-200 zoekers.

Weet u een geschikte zoekplek en zaalaccom-

modatie, meldt dit dan aan de organisatie en
mail naar: zoekdag@detectoramateur.nl
u een goede tip voor een geschikte
locatie om een zoekdag te houden?
Hiermee kunt u € 1OO,0O verdienen!

Heeft

a a a aoaa

llluntvnndst

Puttm

De beloning wordt betaald als de tip bruikbaar
is en er een zoekdag

wordt gehouden.

o o a a o a o o o c 6 I â,¡

t

ln 1990 is met de metaaldetector een
muntvondst gedaan aan de bosrand in de
Gelderse gemeente Putten.

deze muntschat, om zijn verhaalte laten
vertellen in het Detector magazine.
Ook leden die denken te weten wie de vinder

De vondst bestond uit diverse kluiten met
total circa 100 munten uit de 13e-14e eeuw.
De redactie is op zoek naar de vinder van

is

worden verzocht te reageren naar:

redactie@detectoramateur.nl
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Rectificatie vraagbaak

1

1

I

9 - vraag 3.

I
I

Munt en Penningkunde 90- 2003 p.4ff) Maar we
weten niet zeker in welke variant we deze munt moeten plaatsen. MisC2, (Jaarboek voor

I

I

schien

C1

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Brons. De variant C is in Engeland gemunt (meest waarschijnlijk in

Anglia en Kent) + 700 Het is niet bekend dat er van dit type bronzen
munten zijn geslagen. Kan het zijn dat het brons er doorheen schijnt
als gevolg van de bodemomstandigheden? Of misschien een eigen-

tijdse vervalsing?

I
I

L
I
I
I
I

I
I
I

Allereerst een storende fout herstellen uit vraagbaak

'l

19,

I

Yraag2:
Op de stort van een gegraven ... bij de snelweg langs Kesteren vond
ik dit op een olielampje gelijkend voorwerp. Het moest wel even goed
schoongemaakt worden voordat het er zo uitzag.

I

vraag 3. Dhr. Hendrikse, Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland, wijst ons er terecht op dat dit geen Karolingische leerbeslag is, maar dat het gaat om een beslagplaat
van een gesp, datering 1 3e-1 4e eeuw. ln het Engelse
boek Dress Accessories (c 1140

- c 1450), Medival

frnds from

excavations in London, vonden we wat voorbeelden van

r¡embevestigingen en beslagstukken.

I
I

Anàré Schaaij

I
I
I
I
I

I
I
¡

I

,9

I

Het stuk van Hugo laat duidel'rjk zien dat het met 4 koperen of bronzen pennetjes of nieten aan de onderplaat van

I
I
I

de gesp werd bevestigd.Zelf zijn we nog geen compleet

I

exemplaar in de literatuur tegen gekomen.

I

I

I
I

-t
I
I
I

YraagT:

I

hierbij 2 foto's van mijn vondst. Graag
info over het muntje, is het een sceatta? Koper/brons.
Beste heer Koning,

Gevonden op Friese terp.

I
I
I

een mooie vondst die je hebt gedaan. Ja, de
Romeinen hadden naast de terracottalampjes ook van dit soort lampjes in ijzer. Daarnaast komen er ook in brons lampjes voor, deze waren

Antwoord: André, dat

is

niet alleen duurder maar vaak ook rijkelijk versierd.

I
I

T
I

Groet, Wieger de Jong

I
I
I

Yraag3:
Vraagbaakteam, kun je me meer vertellen over het

I
I

voorwerp op de foto?

I
I
I

Groet, Hugo Sniekers

I
I
I
I
I

Antwoord: De munt

is een

zogenaamde Serie C sceatta.

portret kijkend naar rechts, met een gedeelte van de letters OV naar links. Bovenaan zieje nog een
deel van de kroon. De andere kant van de munt moet
We zien een

gedraaid worden en wel zo dat het kruis naar de onderzijde wijst.

I

ben ik er achter. Het is een Romeinse riemgeleider,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Metcalf en van der Velde beschrijven 2 varianten: C1 en

Antwoord: Hugo, na wat gekraak in mijn hersens

I
I

al is dit niet goed aan de foto te zien. Belangrijk
is een

goede foto van de achterzijde. Maar een

Romeins paardenbeslag is het zeker.

I

Yraag4:

I

Vraagbaakteam, afgelopen winter heb ik toch nog af en toe kunnen

I
I

zoeken en deze voorwerpen gevonden. Kunnen jullie van de munten en

I

het muntgewichtje een omschrijving/determinatie geven?

I

Een

tijd

geleden heb

ik in het centrum van Boxmeer een

zilveren ring met inscriptie gevonden. Ik kan de tekst niet

ontcijferen. Kunt u mij daarbij helpen?

I
I

Groet en bedankt alvasr, Piet Verwey

I

I
I
I
I

Antwoord:

dit geen muntgewichtje maar een
gewichtje voor het wegen van ongemunt edelmetaal.
Piet, om te beginnen is

I
I
I

I

Voorzijde:

I

I

Alvast bedankt. Gr, Dick Reijnen

I

3 puntcirkels, vermoedelijk de aanduiding voor 3 (Franse)

I

denier (à 'l ,275 g), of 3 engels (à i,538 g). Dus: nagaan
hoeveel dit gewichtje weegt.

I

Achterzijde: ik ontwaar in een hoekje een handje van Antwerpen.
Datering: als het een 3'engels'iq is de datering vanaf het einde
van de 16e eeuw. ls het een 3'denier'dan denk ik aan
1e/2e/3e kwart 1 6e eeuw.

I

I
I

I
I
I
I
I

Antwoord: Dick, we weten dat je je vraag al overal in het
land heb neergelegd. Ook wij zijn er al enige maanden
mee bezig en kunnen ook geen duidelijkheid geven. Wel
hebben we verschillende suggest¡es gekregen waarje
het voorlopig mee moet doen.

I

I

Bij weging bleek het gewicht echter 4,255 gram te zijn waardoor we
komen op een 3'engelsi waar bijna 8% van de

I

massa af is.

I

Datering:

I
I

I

laatste kwart 16e eeuw

I
I

I

Munt

1: zilver, West-Friesland,

stuiver 1599.

I
I

Literatuur: Verkade 73.2. Jaartal staat boven
de kroon.

I
I

Suggestie

t

'Dit soort inscripties zijn soms een afkorting

van een veelal Franse, laatmiddeleeuwse tekst van een
lied. Soms ook een verbasterde tekst, imitatie van originele tekst. Het

lijkt ook veel op de teksten die op de bandjes

van het heft van middeleeuwse messen voorkomen. De
vroege hebben een duidelijk leesbare letters en tekst. Bij
de latere types is het allemaal verwaterd en onleesbaar. lk
kan er in elk geval niets van maken.'

I

40

I

Munt 2 met klop: zilver, Stad N¡jmegen, stuiver

Suggestie

1582.

precies op de ring staat. Waarschijnlijk hebben we het

Literatuur: Verkade 23.5; Passon 57.

hier te doen met een middeleeuwse thebal-ring. Bij deze

De klop lijkt op een adelaar met één kop.

type ringen zien we allerlei mysterieuze teksten ingegra-

Deventer heeft diverse kloppen gebruikt met
naar links of rechts kijkende adelaars,
is

drager van de ring, zo zien we bijvoorbeeld vertaald "de

bijvoorbeeld klop A3 voor de voor de

I

een dubbel-koppige adelaar; klop 416. Aangebracht volgens

het Raadsbesluit van 1 6 januari 1 584. Dit ter bevestiging van
de waarde, opgeklopte stukken werden in waarde afgezet.

I

I

kwaad.

I

I
I
I
I
I

I
I
I

293-1296). Muntheer: Floris V (1256-1296), muntplaats: Dordrecht.

Literatuur: Grolle 1 1.9.1

Deze ringen komen voor in goud zilver maar ook brons

en koper. De datering van deze ringen ligtzo tussen
00-1 4001

I

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
¡

I
I
I
I

DETECTOR MAGAZINE.I2l

Müller-Muèi, Tietel Ausgrabungen und funde auf dem burgwall in Berlin Spandau sTaan er een aantal beschreven.

1 1
I

I

(1

ln de publicatie van Adriaan vön Müller en Klara vön

I

I

Munt 3. Niet alles is goed te zien maar dit is de meest waarschijnlijke
determinatie: 13e eeuw, Graafschap Holland. Hollandse penning zj.

drager van deze ring zal beschermd worden tegen ziekte'i
en meer van dit soort teksten. Eigenlijk is het een soort
talisman, een ring die je moet beschermen tegen al het

I

Klop A3 is gebruikt op noodmunten van Deventer, met als
doel de noodmunten ongeldig te maken. Gebruikt in 1578 dus
dat kan qua datering. Maar een Deventer klop op deze Nijmeeg-

munt lijkt onwaarschijnlijk.
Aannemelijker is de mogelijkheid dat gebruik gemaakt is van
een dichtgelopen of beschadigd klopijzer waardoor de tweede kop minder zichtbaar is. Als dit juist is, is het een klop met

is lastig te zien wat er nu

veerd. Zulke teksten hebben meestal betrekking op de

dit

kijker naar links kijkende adelaar en klop A4
voor de naar rechts kijkende adelaar.

se

2 'Vanaf de foto

Logisch geredeneerd zou je dus voor suggestie 2 gaan,
aangezien de vindplaats Boxmeer vlakbij de hedendaagse grens met Duitsland

ligt. Het

is

gewoon jammer dat

het geen duidelijk leesbare tekst is.
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I

Vraag 6:

Antwoord:

I
I

laten determineren.

I

I

I
I
I
I
I

Antwoord:'Het plaatje ken ik niet.

Een nar met een nar-

renstok komt wel veel voor, het lÜkt mij een afbeelding
die rond 1500 in Duitsland is gemaakt', was het antwoord
van Denie Dijs. Het liet Denie echter niet los en na enige
tijd mailde hij het volgende:'Zie bijgaande plaatjes (prent
Dit is dezelfde voorstelling, oude man met jonge
vrouw en nar met narrestok op de achtergrond. De gravering op het koperplaatje is bij nader inzien niet van hoge
kwaliteit dus misschien is deze prent of een vergelijkbaar
1 en 2).

I
I
I

I
I
I
I
I
I

in welk boek zouden we het terug kunnen vinden?'

I

I
I

I

Vraag 8:
Geachte heer/mevrouw in Ermelo heb ik naar mijn idee een bronzen

randbijltje gevonden, maar zeker weten doe ik het niet. Kunt u mij misschien meer hierover vertellen. Ik ben natuurlijk zeer benieuwd hoe oud
het is, en of het zeldzaam is etc. Ik heb tlvee foto's bijgevoegd. Ik hoor
natuurlijk zeer graagvan u. Alvast bedankt.
Vriendelijke groeren, I o o st Kaassen

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Lucas von Leyden

I

Oude nor en jonge

I
I
I

Antwoord: Joost, vanuit het RUG te Groningen kregen via de dr.
S. Arnoldussen en Hannie Steegstra een uitgebreid antwoord op
de vondst:'De door dhr. Klaassen gevonden bUl lÜkt het midden te
houden tussen bijlen van hetType Emmen (een lage randbijl) en

Oldendorf (een hoge randbijl). Formeel is het criterium dat de rand
van een lage randbijl maximaal een paar millimeter boven het vlak uit
mag steken. ln de praktijk zijn de grenzen soms minder scherp, zoals
bij deze bijl. De manier waarop het snedevlak aansluit op het bovenvlak (waardoor een soort boogvormig facet ontstaat), kennen we ook
van twee andere Emmen-bijlen (cat. nr.49; Gasselterboerveen, cat.50;

Oost-Drenthe), maar is eigenlijk iets dat we beter kennen van Oldendorf bijlen (Butler & Steeg stra '1995/1996). De ronde top en relatief lage
randen (voor zover op de foto te zien), passen prima bij Emmen-bijlen'

I

I
I

Rotterdom

weet vindt men dan de oplossing.

I

I

Van Eeuningen,

hengsel kunnen zijn.Vooral het uitstekende deel
doet vreemd aan. lk zou het zeker aanmelden, w¡e

I

eventueel afgedrukte prenten van de koperplaat. Men
vond het zeer interessant. Dit etsplaatje heeft haar geheimen nog niet prijs gegeven. Bestaan er afdrukken van en

Museum Eoymons -

ofnog eerder. Enja, waar het

voor heeft gediend? Gesp kan een mogelijkheid
zijn, maar het zou ook nog enige vorm van een

I
I

I

1

aan vroeg Frankisch

I

exemplaar als voorbeeld genomen.
Door een conservator van Boymans wordt gezocht naar

vrouw. DateÍ¡ng: 520.

Piet, een reg¡onale expert had het ook

zo op het eerste gezicht nog nooit gezien en dacht

Via onze voorzitter kregen we het volgende binnen: ene
Marjolein wil graag deze kopergravure van 4 bij 4 cm

I
I
I
I
I
I

Van de Oldendorf-bijlen kennen we er zo'n 40-50 exemplaren (in zowel

noord- als zuid-Nederland), Emmen-bÛlen zijn aanmerkelijk schaarser,
ca. 15-20 exemplaren, waarbinnen een duidelijk N-NL cluster is waar
te nemen. Deze bijl sluit morfologisch bij deze N-NL groep aan (een

andere zuidelijke vondst ervan was te Aalte).

I

YraagT:

Hallo determinatieteam, hierbij een foto van een vreemd
object dat ik vorig jaar vond. Na diverse omzwervingen op
het internet en info kom ik niet verder dan een eventuele
vroegmiddeleeuwse gesp (5e-8e eeuwX Materiaal: brons

met verguldsporen en bezet met ingeslagen'ringen'. De
grote uiteinden zijn elk voorzien van een gaatje. Het middenstuk is alleen een verdikking met aan het uiteinde een

wat afgeplat gedeelte zonder gaatjes. Vraag is nu ofjullie
met deze beschrijving voldoende aanknopingspunten
hebben om tot een definitieve determinatie te kunnen

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

komen. Dan kan ik hem daarna aanmelden bij de officiële
instanties. Alvast bedankt en met zoekgroet,

I

Piet van Schuppen

I

I
I

I

Qua datering zal deze bijl vermoedelijk aan het einde van de vroege

bronstijd, op de overgang naar de midden-bronstijd-A thuishoren.
Type Emmen wordt geplaatst in de vroege bronstiid (1975- 1775/1750
v. Chr.) en Type Oldendorf ca. 1600-1475/1450 (Fontijn 2003, 56). Het

blijft altijd speculatiel maar ik zou uitgaan van een datering in 18e
eeuw voor Chr. Tot slot felicitaties met deze fraaie vondst!'

4t

Fisher CZ-21
l!,e aarde

wannt op? ln het water vindt u verkoeling!

Met de CZ-21 heeft Fisher een waardige opvolger voor de
legendarlsche

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede
door het goed uit te lezen LCD display.
Met instelbare discriminatie en Notch
mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.
Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpo¡nt
zijn standaard.

CZ-2l.Zowel in het water als op het land voelt deze
detector z¡ch thuis.
Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie z¡jn instelbaar.
Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.
Geschikt voor zout- en zoet water.
Uiteraard kunt u op deze detector
in ruilen.

Wordt standaard geleverd met de

8 inch zoekschijf.

Neem contact met ons op voor de
mogelijkheden.

Fisher F75,
Fisher F4
Voor wie met
minder geen

Met de Fisher F4 introduceert Fisher
een digitale alleskunne¡ en dan ook
nog eens aantrekkelijk geprijsd.
Met behulp van de 4-toons

genoegen neemt,

ontwikkelde
Fisher de F75.
Een professionele

lichtgew¡cht detector.
Het glote 'verlichte' LCD
display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.
Permanente diepteu¡tlezing. Eenmaal gemaakte instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.
ongewenste intefferenties worden weggefilterd, dus geen nare
bijgeluiden. De dubbele D-schijf garandeert een goede diepgang, ook
voor kleinere voorwerpen.
Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
f

objectidentificatie en de numer¡ek
target¡dentificat¡e, weet u waar u opgraven wilt.
Tijdens het pinpointen weet u automat¡sch de diepte van het
object.
Naast de 11 inch DD zoekschijf is een 4 en 8 inch
concentrische zoekschijf leverbaar.
Kortom: een veelzijdige detector voor een
schappelijke prijs.

ilter-discriminatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

de meter en voor het batterücompartiment.

Fisher
Goldbug Pro
De Goldbug Pro is het resultaat van

hard werken door de engineers van
Fisher. Bij het ontwikkelen van deze
detector waren de uitgangspunten
ondermeer:

Fisher F7O
Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult

verbaast staan over deze detector.
Een duidelijk display met voorwerpaanduiding van het object midden in
beeld.

Q;

Met instel mogelijkheden voor frequentie shift ,
discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en
treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

-

Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine

goudklompjes, dunne gouden kettinkjes en kleine
v00Merpen.
Probleemloos werken op gemineraliseerde grond.
Het resultaat mag er zijn !
Een detector met een frequentie van
19 kHz, uitstekende gevoeligheid,
verbluffende diepgang, en uiterst
betaalbaar!

' -'.()

CS6MX¡ Met de bedieningskast onder de steel, ligt deze

:'-o
GBOI'{D

ì 5r

Prqg!{T

detector prettig ¡n de hand, degelijkheid staat hoog in het vaandel.
Ook bij deze detector staat de frequentie lTk1zaan de basis voor veel

,Þ
Df¡c

voL

zoekplezier.

Dubbele discriminatie geeft de mogelijkheid om eenvoudig te determineren, zonder
digitale uitlezing. Met instelbaar ijzervolume en discriminatie volume heeft u goede
troeven in handen om waardevolle voorwerpen te onderscheiden van oud ijzer.
Automatische en instelb. grondbalans,
De

juiste ligging kan worden bepaald door middel van pinpointen.

Bedieningskast afkoppelbaar.

Wordt geleverd met 8 x l l" schotel.

G.Scope 3MX
De CS3MX is een hoogwaardige professìonele detector. De 17 kHz frequentie is ontwikkeld

door C.Scope, en

is zeer

gevoelig voor klein zilver en goud.

Al 25 jaar lulstert C.Scope
naar ervaflngen van
zoekers, en gebruikt dit een
goede detectors te

maken.

.ì

r!

De CS3MX is makkelijk in

gebrulk, ook voor beglnners.
De behuizing is afneembaar, en kan
aan de riem worden bevestigd.
De C53MX is een volwaardlg alternatief voor duurdere detectors.

- Ruim

25 joor ervoring

Alle modellen op voorrood
- Officieel importeur C Scope en Fisher
-

DETECTIESYSTEMEN

- Deleclors met CE keurmerk
- Eigen gorontietermiin von

3 ioor

- Nederlondse hondleiding

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Slerrenbeeld 48, 52,l5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199 fox: +31 (0)23 548 I 195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

- Eigen servicedienst
- Open op zoterdog (no ofsprook)
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joor ervoring, eigen technische diensl
ólle merken onder één dok
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verwelkomen u groog mel een kopje koffie in onze showroom voor uitgebreid odvies
Uiteroord kunnen wij u ook zeer uitgebreid telefonisch von uitleg en odvies voonien.
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97 conloct@deleclorplozo.nl 06 - 4432 4416

Showroom in uden, op ofsprook ook in Almere en Bredo
www.deleclorplozo.nl Breukrond 215, 5403 [G, Uden

