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Best verkochte

Let op! De LOBO Super TRAQ is de

beste landdetector die Tesoro ooit gemaakt heeft! Een kombinatie van

co m p utergestu u r d e a uto m oti sch e gro n d b a I a ns e n ee n sp eci a I e elli ptisch e

widescan schijf heefi geleid tot een onovertroffen gevoeligheid en dieptebereik!

¡ Super TRAQ computergestuurde o Echte o discriminatie!
automatische grondbalans . t7,5 kïz frequentie

. 25 cm ellipt. widescan zoekschijf . Threshold
¡ Uitwisselbare zoekschijven . Alle metalen met basistoon
o 3 grondbalansstanden: o Werkt op 8 x t,5V penlight

- normale grond batterijen
- alkali (gemengde grond) o Ombouw heupmodel is mogelijk
- zwaar gemineraliseerde grond ¡ Diepteaanduiding d.m.v. toon-

o Max Boost gevoeligheid hoogte
o Superstabiel in extreme grond-

om stand igheden

Tesoro's LOBO Swper TRAQlost één van de grootstø detectieproblemen op:

d.íepteverlies d.oor gt ondstoing. Wøør je ook zoekt, d,e Lobo Super TRAQzøI
zich na een paal keer op en neer ponxpen volledig aønpassen øan de grrind.-

omstøndíghed.en!

De speciale 25 cm elliptische widescan zoekschijf heefi het dieptebereik van een

25 cm schijf en de gevoeligheid voor kleine voorwerpen van een 10 cm schffi

Gewicht 999 gram!
Dit is de detector voor U.

S:..

Met deze detector kríjgt u geen tennís- of detectorønn! Pøst in elke reístøs of kffir, køn

dus m.ee op vøkøntie zonder løstíge vrøgen te krijgen vøn gezinsleden (moet døt d.ing

weer mee!) Geen stress over de løstige bedíening. Kortorn simpel, licht en toch professioneel.

Døt ís de verbeterde opvolger vøn de legendørische Silver Søbre II waar Eric Lawes zijn Romeinse schøt m.ee vond.

O NT D EK D E O NW EERSTAA NBA RE AA N ÏREK.
KTNGSKRACHT VAN DE POWERLIFT zo

BEG'N AAN EEN NIEUW AVONTUUR!
Y'SSEN 

'N 
KANATEN, HAYENS EN GRACHTEN

MET DE POWERLIFT zo.

MET DE POWERLIFT HAALT U ERUIT WAT

ER IN ZIT

f 47s,-
(f/o kortíng indien u níets

înruilt)

Ervaren zoeke¡s die met
de LOBO Super TRAQ

zoeken zeggen nooit een

gevoeliger detector
gehad te hebben!

(Lucien Bure: in 4 maan-

den vonden we meer

fibula's dan in 4iaat
zoeken meteen andere 

'

topdetector|.

Tesoro detector va.n de

løøtste 6 møønden

rl,

rtlt

lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg rl
754 AT Enschede
Tel. (o53) 43o05t2
(bezoek op afspraak)
Fax (o53) 44 55 58
http://www. ar . n I / bed ri jven/d etect/

AMIG0 ll f 649,- LASER Power Max ll f 1452,- STINGRAY X f 2195,

CUTLASS ll pMax f 895,- LASER Power Max ll gemod f 1595,- L0B0 Super ïHAO f 2375,-
SILVER SABRE pMax Í 1152, TOLTEC ll f 1699,-
BANDIDO ll pl\4ax f 1380, PIRANHA (pulse induction) Í 1195, Powerlift 20 f 199,-
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Voorwoord
VnN n¡r BrsruuR

OJ we zijn van die lieve mensen of de weergoden

zijn ons delaatste jaren goed gezind. Wederom was
het prima weer op ons zoekweekend in Ootmarsum.

Dit was mede de reden dat we na,ast de goede opkomst
terug kunnen zien op een geslaagd weekend. Ruime

zaalaccommodatie, prima eten en drinken, gezellige men-

sen en qua grootte Engelse aandoende zoeþvelden. Opnieuw
een goede keuze van de leden van de activiteitencommissie.

Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bij de verkeerde
personen van de vereniging terecht. Vandaar
dat we de adressen weel'eens op een rijtje zerten.
Wilt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellen?!!

I Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
secretaris: D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31,

8453 XC Oranjewoud, tel. (o5r3) 62,t928.

E-mail: a.smilde@wxs.nl

I Ledenadministratie
Opgave van leden, adreswìjzigingen, vragen over de

contributie bij:
W. Woudstra, Melkemastate 16, 8925 AP Leeuwarden.

I Activiteitencommissie
Voor vragen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal zr8, Groningen, Tel. (o5o) 5413396

I Advertenties, Opgravertjes, Occasions
Opgave uitsluitend schriftelUk aan: C.B. Leenheer,

Hanebalken i.s3, gzos CL Drachten. Fax (o5rz) S4S77Z.

E-mai1: dda@creatype.demon.nl

I Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen
dient u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op
te stlrren naar: D. Eekhof, Vangstraat 46,

8477 EX Wolvega

r Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 153, 9zo5 CL Drachten
Fax (o5rz) S4S11j. E-mail: dda@creatype.demon.nl

I Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de officìële instanties heeft gestuurd naar
ons secretariaat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud

Gelijk maandags na het
zoekweekend hebben we de

tentoonstelìing Schatten
onder de Schotel ingepakt
voor trarìsport op dinsdag
naar Arnhern. Na op die
dinsdagmolgen vlocg tc zijn
vertrokken sarnen in een

busje met Evert IÕ'anler en

Alexander Jager van het Fries

Museunr werd 's middags in
kolte tijcl c1e tentoonstelling
heringericht.
Zelfs de Rvno kwam nog langs
voor een interview dat die-

zelfde middag om 8 minuten
voor zes werd uitgezonden op

Radio z.

De inrichting in Arnhem zal
ieder kunnen bekoren. Veel

ruimte en licht. Daarnaast is

het museum midden in het
centrum van de stad gelegen.

Vooral bij mooi weer is het
daar goed vertoeven. Dus

schroom niet en neem moe-

der de wouw mee als je gaat

kijken.

I(omt er nu een einde aan

tentoonstellingen zoals

Schatten onder de Schotel in
de grotere musea nu deze van
mening zljn dal de archeolo-

gie wel verbannen en opgesla-

gen kan worden in cle kekler-
verblijven?
Hoewel onze eerste tentoon-
stelling weggestopt was in
een uiteinde van het museurr
trok deze toch beduidend
meer bezoekels dan rnoderne-
re vormen van tentoonstellin-
gen, gehouden in diezelfde
periode. Vele mr.rsea zijn
ontstaarì uit historische
achtergronclen en plivé
verzamelingen op dit gebied.

Wanneer men meer mensen
naar een rrìuseuûì zal willen
treld<en, vellaag dan o.a. eerst

maar eens de prijzen.
Grotere musea zijn tegen de

komst van kleine regionale
musea. Op deze manier zorgt
men er echter voor dat
archeologisch belangrij k
materiaal naar die musea

gaat of clat daardoor nieuwe
zuÌlen ontstaan. Zelfs is het
niet ondenkbaar dat histo-
risch belangrijke vondsten in
het illegale zwarte circuit
terecht gaan komen.
Wat is in dezen nu wijsheicl?
Laten wij als leden van De

Detector Amateur ons best

doen voor een goede vondst-
registratie/aanmelding en

zorgen dat het gevondene op

een juiste manier en plaats
wordt bewaard voor ons

nageslacht. Echter wel op een

wijze dat een ieder er van kan
gaan genieten.

J.Ihning

Ir]



Agenda jaar-
vergadering DDA
Datum:
zaterdag 29 mei 1999
Aanvang: 9.30 uur
Plaats:
"Het Huiken", Elburg

Opening
Mededelingen
Ingekomen stuldcen

Jaarverslag r998
Verslag kascontrolecom missie
Benoeming nieuwe kas-

controlecommissie
Bestuurs samenstelling
Rondvraag
Sluiting

Voordracht
b e s tuur s s am en st ellín g
Door het aftreden van dhr.
L. Haak is per r-4-'98 een

bestuursplaats vrij gekomen.
Het bestuur heeft destijds
besloten deze plaats eerst nog
niet op te yullen. De motive-
ring hiervoor is op de vorige
j aarvergadering uiteengezet.
Toch bleek na enige tüd dat
het raadzaam was deze plaats
alsnog op te vullen. Na een

oProep rn ons magazrne
verldaarde dhr. J. Bosma zich
bereid om het bestuur te
komen versterken. Dhr.
Bosma heeft inmiddels een

aantal maanden in het
bestuur gewerkt.

Nen¡bury Rally'gg
ro- rr-r2 sePtember rggg.
In het volgende Detector Magazine nr.45, die rond r juii
verschijnt zal het programma en het aanmeldingsformu-
Iier voor de Newbury Rally geplaatst worden. Houd nu al
rekening met uw vakantieplanning. De bedoeling is weer
met een grote bus te gaan. Er is nu al veel belangstelling,
dus het is zaak er snel bij te wezen, want voi is vol.

Verdel is in verband met de

toegenomen werkzaamheden
binnen het bestuur een extra
bestuursplaats ontstaan. Na

een oproep in het magazine
heeft dhr. J. Huls zich kandi-
daat gesteld. Beide leden
worden door het bestuur
voorgedragen als bestuurslid,
en van harte bij u aanbevolen

Deze voordracht lcan door
tenminste vijf leden worden
aangevuld met een of meer-
dere kandiclaten. Deze opgave
dient tenminste vijf dagen
voor de dag van de vergade-
ring in handen te zijn van de

secretaris. Deze opgave
geschiedt schriftelUk en moet
vergezeld zijn van de namen
en handtekening van diege-

nen die de aanvulling opge-

ven.

Opmerking

De algemene ledenvergade-
ring is uitsluitend toeganke-
Iijk voor leden van de vereni-
ging. Familieleden
(uitgezonderd gezinsleden) of
kennissen kunnen niet
worden toegelaten. Leden
dienen voor de aanvang van
de vergadering de presentie-
lijst te hebben getel<end.

Hetbestuur

Nieuw adres
DickEekhof heeft een nieuw
adres.

Vangstraat 46,
8477EKWolvega
Tel./fax: (0561) 67 85 79

Dus post voor de vraag-
baak dient u voorta,an
naar het nieuwe adres te
sturen!

Bestuur
Omdat sommige bestuurs-
leden door de alsmaar toe-

nemende werkzaamheden
dreigden overbelast te wor-
den, zijn er nieuwe bestuurs-
leden aangetrold<en en zijn
we bezig om binnen het
bestuur de werkzaamheden
en toekomstige taken op een

rijtje te zetten en deze te
herverdelen. We hopen u
eerdaags een overzicht van
de nieuwe taakverdeling te
kunnen geven. Als nieuw
bestuurslid mogen we Jan
Huls uit lJsselmuiden verwel-
komen (in afivachting van de

ledenvergadering).
Deelnemers aan het zoek-

weel<end in Ootmarsum
hebben hem al achter de

verenigingstafel kunnen zien
zitten. Jan van harte welkom
en we hopen datje je snel
thuis voelt binnen het
bestuur.

Kees Leenheer

Ir]

tsestuur
I Voorzitter:

J. Koning
Roodborststraat zo
8916 tc Leeuwarden
Tel. / fax (o58) zt6 55 73

I Vice-voorzitter &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer
Hanebalken t53
9zo5 CL Drachten
Tel (o5rz) 54 53 77

(rua r8.oo uun)
Fax (o5tz) 54 5r t7
E- ¡øa;r dda@ cre atype.demon.nl

I Secretaris:
D. Smilde
Pr.Bernhardweg 3r
8+SS XC Oranjewoud
Tel. (o5t) 63 19 78
Fax (o5ry) 63 z9 z7
E - tvt xt a. smilde@u-¡xs. nl

E Bestuurslid:
J. Bosma
Zwemmer 13

9zo4 GA Drachten
Tel. / fax (o5rz) 5t 5r rz

H Bestuurslid:
D. Eekhof
Vangstra,at 46
847r EX Wolvega
TeI. / fax (o56t) 61 85 79

E Bestuurslid
.1. Huls
Tuind.ersweg 14
8z7t PK lJsselmuiden
Tel. (qB) 33rt68r

E Penningmeester &
ledenadministratie
W. Woudstra
Melkemastate 16
8925 AP Leeuwarden
TeI. / fax (o58) 266 18 t8

Lidrnaats;ch:rp
Het lidmaatschap van deze vereni-
ging loopt altijd per kalenderjaar
en wordt zonder opzegging altijd
stilzwijgend verlengd met een jaar.
Degenen die in de loop van hetjaar
toetreden, ontvangen alle reeds
eerder verschenen nummers van
het lopende jaar. Opzegging dient
uiterlijk op r augustus schriftelijk
binnen le zijn.
De contributie per lid bedraagt
f 55,- perjaar.Voor gezinsleden
geldt een aantrek-kelijke korting.

aaaoaaaaaaaaaaaaaaao

Postbanl< r 67 5ooo
INCj Barrl< 67 Bct o4 goa
t.l1.v, De Detectol Aì]1ateur)
Leeuwarden



lA. lager l

Romeins
vondstmateríaaJ

Omstreeks de j aartelling w er d, N ederland b ew oond

door de stammen der Bataven, Cønanefaten,

Chauken enFriezen. De stamnamen zijnbeþend
dankzíj Romeinse geschíedschrijv ers. D e Batav en

en Cananefaten hadden gebied,en ten zuíd,en van
de Rijn en de Friezenbevonden zích inhet westen

en noorden van het land. De oosterburen van de

Friezen wqren de Chaucen.

Bronzen
beeldje uit
Cornjum
Voorstellend: àe

Geníus van þeizer
Domintianus. Dit is
de beeltenis van een

godheid díe de Romeinse man
p er s o onlijk b e s cher mde.

In]



tn
Friesland

n deze periode veroverden de

Romeinen de gebieden van deze

stammen, al werd de bezetting
van het grondgebied der Chaucen
en Friezen wij snel opgegeven.

De Bataven en Cananefaten bleven
langdurig onder rijksgezag en

stonden onder sociale, economi-
sche, technische en militaire
invloed van de Romeinen. Het wekt
dan ook geen verbazing dat in dit
gebied veel Romeins materiaal
wordt gevonden.

In de huidige provincie Friesland
wordt echter ook relatiefveel
Roneins vondstgoed in de bodem
aangetroffen. Friesland was, net als

het overige deel van Noord-Neder-
land, slechts korte tijd bezet. Toch
is het percentage vondsten opval-
lend hoger dan in de naburige
gebieden. Is er een verldaring voor
de aanwezigheid van het vele -en

bij zondere- vondstmateriaal?

Het Romeinse rijk strekte zich op

het hoogtepunt van haar macht
over een enorm gebied uit, dat de

Middellandse Zee volledig insloot.
Dit was het resultaat van talloze
veldtochten. Tot de veroverde
gebieden behoorde ook Gallië,
ongeveer het gebied van het huidi-
ge Frankrijk en België. Ruim 5ojaar
vóór de jaartelling slaagden de
Romeinen er in Gallië te veroveren;
een campagne die de Romeinen ook
in onze streken bracht.

ln 54 vòòr Christus werd Gaius

o

Gallië, ruwweg het huiclige Belgi
sche gebied, waar leiderschap
minder ontwild<eld was. Hier zag

Caesar geen andere mogelijkheid
dan de greep naar de wapens.

De militaire campagne in Noord-
Gallië werd door de Romeinen
succesvol afgesloten. Met deze

veldtocht, zo omstreeks 5o vòòr
Christus drongen de Romeinen

door naar het gebied ten
Loden gewichtje

Julius Caesar stadhouder
in de door Romeinen bezette
provincie Gallia Narbonensis, de

huidige Provence in Zuid-Frankrij k.

Caesar commandeerde een leger
van 2S.ooo man, waarmee hij het
Gallische gebied aan het rijk toe-

voegde. Hierbij maakte hij niet
alleen gebruik van militair geweld,
maar sloot hij ook verdragen af,

waardoor hij bondgenoten verwierf
in het vijandelijk gebied.

Dergelij ke bondgenootschappen
werden gebaseerd op een wederzijd-
se uitwisseling van goederen en

diensten. De Romeinen schonken
onder andere luxe voorwerpen, en
verkregen hiervoor politieke en
militaire steun. Dit uitwisselings-
systeem was slechts mogelijk
wanneer goed gefundeerd leider-
schap aanwezig was.

De leiders dankten hun positie aan

het feit dat ze onder de lokale
bevolking een groot aantal mensen
politiek-economisch aan zich
gebonden hadden. In ruil voor
kostbaarheden of het aanwenden
van hun invloed kregen de leiders
politieke en militaire steun en
tegenprestaties in de vorm
van agrarische en ambach-
telijke producten.

In Gallië slaagden de

Romeinen er in om
succesvol bondgenoot-
schappen op te bouwen,
afgezien van Noord-

Onder deel van de hoofdbescherming van een
paard.Dítfiagment diende om éénvan de ogen

van het paard te beschermen. Uit Friesland,
maat van een onbeþende uindploats

Bronzen kapfbula, aJkomstig uít Baard.

[']



zuiden van de grote rivieren ln
miclden-Nederlancl. Waar de grens
toen gelegd werd is onduidelijk,
maar uit niets blijkt dat de Romei-
nen zich toen vestigden op Neder-
lands grondgebied. Desondanks
streefden ze er naar een zekere
controle over het gebied te behou-
den.

Om dit te bewerkstelligen stonden
ze immigraties toe van groepen
mensen uit Neder-Saksen, die tot de

stam der Chatten behoorden, naar
het gebied tussen Rijn en Waal.
Deze immigraties, die soms zelfs
door de Romeinen gestimuleerd
werden, speelden zich aftussen 5o
en r5 vòòr Christus. De nieuwko-
mers gingen weliswaar op in de

lokale bevolking, maar namen wel
leidende posities in. Leiderschap
was binnen de lokale bevolking
voordien kennelijk te weinig ont-
wildceld voor de doeleinden van de

Romeinen en de Chatten vormden
voor de Romeinen degenen waar-
mee ze hun verdragen afsloten.

Bronzenbeeldje in de vorm
van een paard, aftomstig uit Sotterum

De bevolking tussen Rijn en Waal
werd cloor cle Romeinen Bataven
genoemd.

Ongeveer gelijktijdig met de Chat-
ten vestigden zich immigranten ten
westen van de Bataverì. Deze nieuw-
komers werden Cananefaten
genoemd. Ook deze immigraties
werden toegestaan door de Romei-
nen. In deze periode bezetten de

Romeinen het gebied niet zelf,
maar kozen ze voor een politiek om
hier bewiende volkeren te vestigen.

I(ort voor de jaartelling kwam er
verandering in de politieke koers
van de Romeinen. De aanleiding
werd gevormd door een gewapend

conflict. Lokale milities hadden een

legioen in de nabijheid van de tujn
vernietigd en keizer Augustus (27

voor Chr.- r4 na Chr.) besloot om
het Romeinse gebied vanaf de Rijn
tot aan de Elbe uit te breiden. Deze

campagne begon in rz voor Chris-
tus.

Iu]

Aanvankelijk stond de Romeinse
invasiemacht onder leiding van
Drusus, de commandant van het
Rijnleger. Het te veroveren gebied

werd met een tangbeweging inge-
sloten. De zuidelijke tangarm
drong via de zijrivieren van de Rijn
Duitsland binnen en de noordelijke
tangarm zou het te veroveren
gebied vanaf de Fries-Chaucische
kusten insluiten.

De noordelijke invasiemacht werd
bij eengebracht op Bataafs grondge-

bied, in de omgeving van Nijmegen.
Hiervoor wist Drusus een verdrag af
te sluiten met de Bataven. Drusus
vestigde hier ook zijn hoofdkwar-
tier, namelijk op het Kops Plateau.
Zijn hoofdkwartier bestond uit een

versterking met enkele indrukwek-
kende gebouwen. Op de Hunerberg,
ten westen van Drusus' hoofdkwar-
tier, was een castra, een kampe-
ment waar twee legioenen (rz.ooo

man) gelegerd waren. Deze troepen-
macht werd per schip naar Germa-
nië getransporteerd.



De tocht voerde via de Vecht, naar
het meer Flevum (de voorloper van
het IJsselmeer). Ten tijde van de

invasie bestond de Vlie nog niet. Dit
hield in dat de Romeinse vloot
slechts via het Oer-IJ en de Noord-
zee de Fries-Chaucische kusten kon
bereiken. De Romeinen voeren bij
voorkeur over binnenwateren,
omdat deze beter te beschermen
waren en minder risico's inhielden
dan de vaart op zee.

Om de transportweg te bekorten,
vanafde rivie¡endelta naar de

Waddenzee, liet Drusus een gracht
aanleggen, waarmee de zee ten
noorden van de Friezen en Chaucen
sneller bereikt kon worden. Dit
kanaal doorsneed het gebied van c1e

Friezen. Drusus wist, net als met de

Bataven, ook met dit volk een

verdrag afte sluiten. Het oorspron-
kelijke kanaal werd door de zee

uitgeslepen en verbreed tot de VIie.
Van het kanaal resteert nu nog een

erosiegeul.

De vloot kan bij Vechten gestatio-
neerd zijn geweest, maar dit is

allerminst zeker. Rond de jaartel-
ling werd bij Vechten wel een fort
aangelegd, castellum Fectio. Mis-
schien diende het om de vloot op
de Vecht af te schermen. De stand-
plaats van het fort kan het punt
zijn geweest waar de Rijn en de

Vecht samenvloeiden. Uit studies
van ceramiek en munten uit het
fort bleek dat het bouwwerk waar-
schijnlijk tot stand is gekomen
onderTiberius, de broer en opvol-
ger van Drusus als commandant.
Het fort verrees op de zuidoever
van de Rijn, en had al vroeg te
lijden van erosie door het rivierwa-
ter.

De opmars van de Romeinen was
aanvankelijk succesvol. Het Neder-
landse en Duitse gebied tot aan de
Elbe werd veroverd. ln een poging
hun overwinning te bestendigen en
om over pleisterplaatsen en aan-
valsbases te beschild<en, legden de
Romeinen enkele forten aan.

De Romeinen slaagden er echter
niet in hun winst te consolideren.
In 9 na Christus werden drie
Romeinse legioenen en een aantal

hulplegers vernietigd in de buurt
van l(alkriese. I(ort daarna werden
zonder succes pogingen gedaan het
gebied te heroveren. In 16 na Chris-
tus gaf Tiberius, inmiddels keizer,
de Elbepolitiek op. De Rijn werd de
rijksgrens.

Troldcen de Romeinen zich volledig
terug uit het boven-Rijnse gebied?

Het gebied waar de Friezen woon-
den stond na 16 nog onder sterke
invloed van de Romeinen. Mogelijk
hielden ze het gebied nog bezet; de
Friezen waren in ieder geval belas-
tingplichtig. In z8 kwamen ze

hiertegen succesvol in opstand.
Misschien was geprobeerd om, net
als met de Bataven en Cananefaten,
ook de Friezen tot een "hulp-stam"
om te vormen. Waarschijnlijk was
Ieiderschap binnen de Friese
gemeenschappen te weinig ontwik-
lceld, zodat de Romeinen weinig
kans zagen hier
bondgenoten te ver-

werven. Als enig alter-
natief resteerde militai-
re bezetting om controle
over het gebied te houden,
maar hiervan werd afge-

zlen.

De tijd van wapengekletter was
nog geenszins voorbij. I(ort na de

Friese opstand hadden bewoners
aan de kusten van Gallië te lijden
van zeeroverij door de Chaucen.
Dit leidde tot een Romeinse expedi-
tie van een vier legioenen sterk
leger onder leiding van veldheer
Corbulo. Deze overmeesterde
het gebied van de Friezen en
maakte daarna korte metten
met de Chaucen. De moge-

lijkheid bestond om het
veroverde gebied
permanent toe te
voegen aan het
Romeinse rijk, maar
keizer Claudius beval
Corbulo zich terug te
treldcen achter de Rijn.
De militaire inspannin-
gen van de Romeinen
waren in deze periode
namelijk gericht op de

verovering van Engeland.

Gouden ring met inscriptie, aJÞomstíg uìt Dronnjp.
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Het gebied ten zuiden van de
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rijksgrens, oftewel de Limes (grens)

lcwam onder Romeins bestuur.
Langs de Rijn werd een enorme
legermacht in een reeks fortifica-
ties gestationeerd. Om deze leger-
macht te onderhouden was een

voortdurende aanvoer van goede-

ren vereist. Hiervoor werden wegen
aangelegd en urbane centra
gesticht. De aanvoer van goederen

uit het rijk verliep via de centra.
Hier vestigden zich ook ambachts-
lieden, die vooral uit Gallië afl<om-

stig waren.

Een korte, maar heftige onderbre-
king in de weedzame betreldcingen
vond plaats in dejaren 69 en 7o,
toen de Bataven in opstand kwa-
men. De Bataafse adel legde zich
niet neer bij de ondergeschikte
positie die ze innamen ten opzichte
van het Romeinse centraal gezag.

Drie loden werpkogels

De Bataven zagen hun kans schoon
toen de commandant van c1e Rijn-
troepen zich naar Rome begafom
mee te dingen naar het keizer-
schap. Bij de opstand sloten zich de

Friezen, de Chaucen, de Cananefa-

ten, en andere volkeren aan.

De opstand duurde niet lang.
De nieuwe keizer liet snel een sterk
leger oprukken naar het noorden
en na een enkele slag was het
gedaan met de opstand.

Nadien werd de lokale bevolking in
het rij ksgebied geleidelijk geïnte-

greerd in de Romeinse politieke en

economische sl ructuren.
De Romeinse invloed sijpelde op

verschillende manieren en terrei-
nen door op economisch, bouw-
technisch en zelfs religieus gebied.

De betreld<elijk intensieve romani-
sering van het bezette gebied wekt
geen verbazing. Merkwaardig is
echter dat de Romeinse invloed
niet ophield bij de Rijn, maar zich
ook in het Friese gebied uitstrekte.

Hierbij genoot een bepaald deel
van het Friese gebied de

voorkeur.

Het Friese volk was ver-

deeld in twee stammen.
De "Kleine Friezen",
oftewel Frisii Minores

woonden in West-Neder-

land en de "Grote Friezen",
oftewel Frisii Maiores hadden

als kerngebied de huidige pro-

vincie Friesland. Vooral het terpen-
land in de provincie Friesland stond
onder een zekere invloed vanuit
het rdksgebied. Dit hield in dat de

Friezen contact hadden met de

Romeinen en/of geromaniseerde

autochtonen uit bezet gebied.

Zodoende drongen economische,
bouwtechnische en religieu ze

vernieuwingen tot hier door.

De betreldcelij k bij zondere relatie
tussen Friezen en bewoners in het
rijksgebied was vooral te danken
aan de economie van de bewoners
op de Friese terpen. Het econo-

misch zwaartepunt lag namelijk op
de veehouderij. Hoewel de Romei-

nen hoofdzakelijk granen en groen-

te op het menu hadden, bestond
ook behoefte aan zuivelproducten.

[']

Hierin kunnen de Friezen hebben
voorzien. In ruil voor hun zuivel-
producten kregen de Friezen,
granen, groente, ceramiek, bronzen
voorwerpen en geld.

Waarschijnlijk werd de Friezen de

mogelijkheid geboden tot toetre-
ding van de officiële markten,
waardoor een regelmatige goede-

renuitwisseling tot stand lcwam.

Misschien werd in het Friese gebied

het marktsysteem -in een vereen-

voudigde vorm- overgenomen. In de

zde en 3de eeuwwaren er in het
terpengebied namelij k opvallend
veel zilveren munten van Romeinse

origine in omloop. Misschien heeft
hier een bescheiden monetair
systeem gefunctioneerd.

Om optimaal te profiteren van het
Romeinse marktsysteem werd de

veeteelteconomie van de Friezen
stellig afgestemd op surplusproduc-
tie, waarbij de overschotten werden
afgezel. In de terp van Hatsum
werden vòòr de Tweede Wereldoor-
log sporen gevonden van een Fries

boerenbedrijf uit de Romeinse tijd
dat mogelijk gericht was op sur-

plusproductie.

Beïnvloeding vanuit de Romeinse,

en/of geromaniseerde wereld was er
niet alleen op economisch gebied.

Ook vond er overname van religieu-
ze ideeën plaats, zoals blijkt uit de

geloftesteen van Hludana te Beet-

gum. Hludana was een Germaanse

godin. In het Germaanse gebied

werden diverse moedergodinnen
vereerd, waarvan Hludana er moge-

lijk één was. De offervorm was

echter Romeins. De geloftesteen uit
Beetgum werd geofferd door gero-

maniseerde vissers in een zeegeul

bij Beetgum. Verder zijn in Fries-

land enkele tientallen Romeinse

bronzen godenbeeldjes gevonden.

Mogelijk werd aan deze beeldjes
een Fries religieuze interpretatie
gegeven.

Het terpengebied van Friesland
maakte in deze periode, zeer waar-
schijnlijk door de invloed vanuit
het rijksgebied, een grote bloei
door. Het aantal woonpleld<en
breidde zich in deze periode sterk
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uit, tot op het hoogtepunt maar
liefst 35.ooo mensen in dit gebied
leefden.

De Friezen dreven niet alleen
handel op het bezette deel van
Nederland. Vanuit het Romeinse
lijksgebied werd handel gedreven
met de inwoners van Scandinavië,
waarvan ook de Friese terpenbewo-
ners profiteerden. Romeinse waar
in de Scandinavische landen
bestond onder andere uit gestem-

peld aardewerk, terra sigillata.
Het meeste terra sigillata in Scandi-

navië is afl<omstig uit productiecen-
tra te Rheinzabern. In het door de

Romeinen bezette deel van Neder-
land en het Friese terpengebied is
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eveneens betreld<elijk veel terra
sigillata aangetroffen. In het ter-
pengebied is relatief gezien meer
terra sigillata afl<omstig uit Rhein-
zabern dan elders in Nederland.
Hieruit is de handelsacliviteit van
de Friezen met de Scandinayiërs
afgeleid.

Economische activiteit in noordelij-
ke en zuidelijke richting bracht de

Friezen in het terpengebied veel
luxe Romeinse goederen op. Een

andere oorzaak voor de aanwezig-
heid van Romeinse voorwerpen in
Friesland kan zijn geweest dat
militairen deze producten meena-
men. De Friese stamlanden waren,
evenals andere Germaanse gebie-

den, voor de Romeinen belangrijk
als recruteringsgebieden voor
militairen.

Aanvankelijk werden hulptroepen,
zoals de Germaanse eenheden
tijdelijk ingezet, voor bepaalde
acties. Na verloop van tijd werden
de Germaanse soldaten opgenomen
in het reguliere leger en dienden ze

a1s hulptroepen voor een periode
van 25 jaar. Na hun diensttijd
keerden ze naar hun herkomstge-
bied terug. De geharde en eryaren
krijgslieden brachten vaak buit met
zich mee en konden met behulp
van die kostbaarheden een grote
invloed in de gemeenschap verwer-
ven.
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Dit artikel is het eerste van een serie over munten door dhr. J. Post,

auteur van het in nummer 43 besproken boek 'Op zilver gemunt' .

Een meesterhand
is niet zo

! Jan Post 
I

ß en vakman mag graag vertel-
len dat hij een bepaald stuk
gereedschap het ließt

gebruikt. Soms kan hij niet eens

verklaren waarom. Soms weet hij
het wel heel erg goed. Toen het glas

nog met diamant gesneden werd,
leende de schilder zijn glassnijder
niet eens aan zijn meesterknecht
uit. Die had er natuurlijk zelf een,

maar als de schilder de glassnijder
terugkreeg dan kon hij er subiet
niets meer mee. Die was naar zijn
hand gaan staan, werd er dan
gezegd. Maar de meesterknecht had
er waarschijnlijk ook maar met veel

moeite iets mee kunnen snijden.

Glas en diamant, weerbarstiger
materiaal is er eigenlijk niet. Maar
ook een timmerman heeft zijn
favoriete beitel, die niet eerder
wordt weggedaan dan wanneer hij
helemaal "op" is. En waarschijnlijk
kan de lezer er zijn eigen voorbeeld
wel naast leggen. Terwijl ik mijn
muntenboek tekende, gebeurde het
mij ook dat ik een favoriet potlood
had en meer en minder favoriete
vullingen. Zo kwam ikbij de mun-
ten die de heren Egbert en Bruno in
Friesland en Groningen hebben
geslagen. Terwijl ik aan het tekenen
was, kwam bij mij de herinnnering
op aan een publikatie waarin werd
aangetoond dat de stempels in een

bepaald atelier zouden zijn gesne-

den.

De ervaring die ik al tekenend
opdeed was een andere. De stempel-
maker was per muntplaats van
favoriet werktuig veranderd. Maar
dat is eigenlijk tegen de regels van
goed valcmanschap in. Ik had
natuurlijk al gewaarschuwd moe-

ten zijn toen ik de portretzijden
selecteerde. Er was een groot aantal
variaties in het profiel van de

keizer. En dat was in redelijke mate
van gelijke karaktertrekken voor-
zien, hoewel de stand voortdurend
anders was. Er was blijkbaar geen

vast model voorhanden om de

afiarijkingen te minimaliseren. Voor
de beeldenaarszijde zou je nog
kunnen twijfelen of er een of
meerdere stempelsnijders aan de

gang waren geweest, voor de munt-
of "stads'Lzijde was dat zeker niet
het geval.

De onder Bruno (ro38 - ro57) gesla-

gen munten hebben aan de zijde
waar de muntplaats wordt vermeld
een specifieke uitvoering. De mun-
ten van Doldcum hebben een balk
over de hele zdde, die gemarkeerd

wordt door een rij parels die enigs-

zins onregelmatig zijn. De einden
van die rij bestaan uit zwaardere
kogels, die vrijwel midden op de

cirkel van het omschrift zijn inge-
ponst. De halve maantjes die het
middenvlak onder en boven begren-
zen, bestaan uit een lijntje dat naar
de einden scherp eindigt. De publi-

Ir]

katie destijds sloot met de conclu-
sie dat alle stempels in Dokkum
nloesten zijn gemaakt. Maal dan
had de auteur noch zijn ogen, noch
zdn handen gebruikt. Want de

andere plaatsen wekenjuist op

deze kenmerken af.

Kijk maar mee: de munten van
Staveren hebben de parels vrijwel
in elkaar gevlochten gekregen. Ook
de kogel op het eind staat verder
naar buiten dan bij het eerste

voorbeeld. Daar bestaan de halve-

maanvormige begrenzingen even-

wel uit een dubbele lijn, waarmee
de Staverse uitgiftes een eigen
karakter hebben. Bij de munten van
Bolsward zijn de parels zwaarder
ingeponst dan op de voorgaande
ateliers. De kogels staan hier tegen,
zoniet op de buitenrand van het
munlje. De halvemaanvormige
afscheiding eindigt minder scherp
dan bij Staveren.

Bij de Leeuwarder munten kan men
nauwelijks van parels spreken: de

afscheiding van de balk over het
veld van de munt is een rij onregel-
matige, haast vierkante inslagen,
die niet eens op een rechte lijn
staan. De buitenste inslagen zijn
hier iets ldeiner dan op de andere
munten en wel rond, zodat we de

term kogel met enige goede wi1

kunnen handhaven. Tussen ldeine
en grotere motietes moet ik toch
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verbaal enig onderscheid blijven
maken, om duidelijk te zeggen wat
ik bedoel. De halve maantjes eindi
gen aan alle vier de kanten met een

weerhaakachtige afplatting.

Voor elke munt zijn voor de niet
literaire voortbrengselen andere
gereedschappen en andere uitvoe-
ringen gekozen. Omdat de produc-
ten per stad wel identiek zijn, is op
grond van de keuze van de maker
beter ervan uit te gaan, dat elke
stad zijn eigen stempels vewaardig-
de.

In de periode van Egbert r zijn de
uitvoeringen weer per stad verschil-
lend. Maar het lijkt alsof ze bepaal-
de gegevens van elkaar hebben

Ecnnnr r
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overgenomen. Dold<um doet in
deze tijd niet mee, Staveren houd
wel zijn dubbele veldbegrenzing,
die Leeuwarden nu ook heeft
overgenomen. De Leeuwarder
stempelsnijder zou in no.no (Bols-

ward) terecht kunnen zijn geko-

men, ook de slechte, dansende rij
parels doet er sterk aan denken,
vooral de weerhaakjes aan de

maantjes versterken dat idee.
De laatste reeks van Bord (ook
Bolsward) kan door dezelfde maker
gesneden zijn, maar is dan wel in
gewicht en dus in waarde iets
achteruit gegaan. Van de keizers-
portretten knjgje ook het idee dat
er per muntatelier een andere
stempelmaker aan het werk is
geweest. De kroon verschilt nogal,

Ecsnnr rr
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maar ook de stijgbeugelachtige
combinatie van baard en snor
verschilt in uitvoering. Ook de
keerzijde met de portretten van
Simon en Judas verschillen per
munt. Evenwel aan de dubbele
stij gbeugels-snor-en-baard te oorde-
len zijn voor- en achterzijde wel
door dezelfde stempelmaker
gemaakt.
Deze munten zijn hier niet vaak
gevonden, de meeste zijn in Oost-
Europa gevonden. Ze waren het
betaalmiddel in de internationale
handel. Al voor het optreden van de
Brunonen sloegen Wichman en
Adela van Hamaland voor dit doel
lichte munten, circa 7s van het
gewicht van de denario en met een
andere beeldenaar. Het Friese

BnuNo
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Vervolg "Een meesterhand is niet

zo gauw gevuld"

voorkomen zou nog nagevolgd
worden in Holland en Utrecht, die
zo, wat laat, ook een graantje mee

wilden pild<en van de Oostzee- en

Wolgahandel. Soms wordt dit type
munt "Fries" genoemd, bij gebrek
aan beter. Ik zou liever een reÌatie
leggen met de transitohandel van
die dagen waar de munten een

exponent van zijn. Maar we kennen
de munt ook onder de Latijnse
naam siclus, wat letterlijk zilver-
ling betekent. Dat heeft een associa-

tie metJudas, die met zijn broer,
tevens apostel en visser, op de

munten van Egbert II staat afge-

beeld. Hun namen op het omschrift
zijn anders dan op het voorbeeld
van Goslar in de Harz, vervangen
door de muntateliers in het Friese.

Het zilver van de Friese muntjes
werd ik in die dagen gewonnen in
de Rammelsberg bij Goslar.

De oudere linie van de Brunonen
was graaf in Goslar. De naam Bruno
was niet geërfd van de stad Bruns-
wijk, maar kwam uit de familie van
de Ottonen, de derde Otto benoem-
de zijn broer Bruno tot aartsbis-
schop van Keulen, waar hij om zijn
kundigheid op bestuurlijk gebied
geroernd werd. En daarom schijnt
de naam plotseling opgang
gemaakt te hebben.

Zonder detector
De lezers onder u die enige reclame voor een detector in dit verhaal
verwachten, moet ik op voorhand teleurstellen. Deze keer dus niet.
Maar dat maakt het geheel niet minder spannend. Aithans dat heeft
het voor mij niet gedaan. Toen dit voorval zich voordeed had ik nog
nooit met een detector gelopen om iets te zoeken.

Maar laat ik bij het begin beginnen.
Het is ongeveer 10 jaar geleden dat op een verjaardagsfeestje
iemand een opmerking maakte, dat z'n schoonvader in oorlogstijd
een groot aantal munten begraven had die tot op vandaag (dus tien
jaar geleden) nog niet gevonden \Ã/aren. In die tijd (oorlogstijd) was
men verplicht zilver- en kopergeld in te leveren. Het laatste werd
omgesmolten en weer gebruikt voor oorlogsdoeleinden.

Het beroep van die schoonvader was melkventer en hij kreeg dus
nogal eens wisselgeld, als hij zijn klanten bezocht. maar deze melk-
venter voelde er weinig voor om zljn zllver- en kopergeld in te leve-
ren. Dus werd op een avond het geld in een open loods begraven, en
de bedoeling was het in betere tijden weer op te graven. De oorÌog
was voorbij en er werd naarstig gezocht door de man en zijn inmid-
deis grote kinderen.
Er werd gegraven en gepeiid met een ijzeren staaf, maar het resul-
taat was niets. Het bleef niet bij één keer, meerdere keren werd een
zoekactie op touw gezet met steeds een negatief resultaat.
Toen dit verhaal verteld werd, was mijn interesse gewekt en spon-
taan bood ik aan het ook nog wel een te willen proberen. Per slot
van rekening is niet geschoten altijd mis.

De volgende morgen gingen we gewapend met schop en peilijzer
naar de bewuste plaats en maar hopen dat het wat zou opleveren.
De eerste paar uren niets, behalve vermoeide ledematen. We gingen
nog eens weer beredeneren waar het begraven kon zijn. Weer ging
de schop in de grond en na de tweede spit zagen we tot onze grote
verbazing allemaal zilveren guidens en rijksdaalders in het zand
liggen. Destijds was het in een blikken trommel begraven en die was
na zoveel jaar verroest. De koperen munten waren aan elkaar
geklonterd, maar het zilvergeld was zeer gaaf. AIles bijelkaar geteld
kwamen ongeveer 1250 munten naar boven. Het merendeel koper-
geld (centen en halve stuivers) Een muntschat? Ik weet het niet.
U zult begrijpen dat het voor de familie wel een emotionele gebeur-
tenis was, dat na zoveel jaar vaders geld gevonden werd.
Nee, het is nooit aangemeld. Bij wie zou dat hebben gemoeten? Het
was toch eígen geld.

Uit dankbaarheid heb ik ook een aantal van de gevonden munten
gekregen en die heb ik bij mijn verzameling gedaan. Mooi, als herin-
nering. Dit verhaal is al vele malen verteld en nog vaak hoor je dan
dat men ook nog plaatsen weet waar in de oorlogstijd begraven
munten te vinden moeten zijn.
Op verj aardagsfeestj es dus opletten.

/. Scholte
Lichtenvoorde
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Laat-middeleeuwse
sluitgewichten

I R./. Holtman j

-Lf ang geleden, in Detector-

fi magazine rr (oktober 1993),
F. ,.tl plaatste ik een oproep om

gegevens in te zenden over sluitge-
wichten uit de late Middeleeuwen.
Op dat moment had ik zo'n 8o losse

onderdelen gezien. In de drie jaar
die volgden breidde het aantal
vondsten zich uit tot ruim zoo

onderdelen en momenteel staat de
teller op ruim z7o. Dit is mede te
danken aan de leden van deze

verenlglng.

Mijn onderzoek werd op gang
gebracht door de publicatie in 1988

in Le Système métrique van een

compleet sluitgewicht, gevonden in
de omgeving van Parijs, dat uit
1350-143o stamt. In rg89 werd in
The Coinhunter een eveneens
compleet sluitgewicht beschreven,
dat van een oudere vormgeving
bleek te zijn (ca. 135o), en dat was
gevonden in de buurt van Haaks-

bergen. De interesse was gewekt,
maar literatuur bleek nauwelijks
voorhanden. Datering van de

vondsten was het belangrijkste
doel, met daarnaast het maken van
een overzicht van de vormenrijk-
dom.

Een sluitgewicht bestaat uit een
aantal in elkaar passende komme-
tjes, waarmee een hele reeks aan
massa's kan worden gewogen.
De Romeinen kenden deze
gewichtsvorm al, die gemaldcelijk te
vervoeren was zonder datje zomaar
ldeine gewichtj es kwij traakte.
Bovendien waren ze (meestal)
gemaakt van brons of messing, en
daarom slijtvaster dan de loden
gewichten die in de dagelijkse
handel werden gebruikt. De laat-
Middeleeuwse sluitgewichten, die

rond het einde van de r3e eeuw
werden geïntroduceerd, werden
vermoedelijk gebruikt voor het
wegen van ongemunt edelmetaal;
dit draagt bij aan hun zeldzaam-
heid. In de r7e eeuw komt het
sluitgewicht in gebruik voor het
wegen van bdvoorbeeld specerijen
en sindsdien is deze gewichtsvorm
heel gewoon geworden.

De kommen van een sluitgewicht
werden niet als inhoudsmaatjes
gebruikt; wel zijn ze veelvuldig
benut als gietvorm voor loden
gewichten. Bij een gewicht hoort
een weegschaal. Het is opvallend
dat er in verhouding maar heel
weinig vouwbalansjes (of onderde-
len daarvan) in Nederland zijn
gevonden. In Duitsland, Engeland
en Scandinavië zijn vele honderden
van dergelijke balansj es gevonden;
ze zljn recentelijk uitgebreid
beschreven door Heiko Steuer.

Aan de hand van de vormgeving
van het huis (waarin alle andere
gewichten worden opgeborgen) is
een indeling gemaakt. Er zijn zes

hoofdgroepen te onderscheiden
met in totaal 12 verschillende
modellen. De datering loopt van
1z7S rot 165o; de grootte van het
huis van slechts 3,35 g tot en met
acht pond. Vondsten werden gedo-

cumenteerd van Boedapest (Honga-

rije) tot Oslo (Noorwegen), en van
Noord-Ierland tot Magdeburg
(Duitsland) Verrassend was de

vondst van een loden huisje en

enkele loden onderdelen. IJkmer-
ken en makersmerken werden
slechts aangetroffen op de ,,recente-
re" gewichten uit de r5e en r6e
eeuw. Dankzij enkele schilderijen
en een vondst van 19 complete

sluitgewichten uit Zeebrugge kon
hetjongste model op rond r5oo
worden gedateerd. Vanaf dat
moment tot omstreeks r8zo veran-
derde de vormgeving van het
sluitgewicht in onze streken niet
echt. Een goed internationaal
overzichtvan de sluitgewichten is
door Houben gebundeld in zooo

Years of nested cup-weights.

Het vermoeden bestaat dat de

oudste sluitgewichten uit Dinant
(België) afl<omstig zijn, terwijl pas

vanafhet einde van de r5e eeuw
Neurenberg het fabricagecentrum
werd. In de loop der tijd werd de

productie efficiënter en dit uit zich
in een verandering in de vormge-
ving. De gewichten werden in later
tijd steeds meer uit losse gegoten
(en afgedraaide) onderdelen samen-
gesteld, in tegenstelling tot de

oudste modellen die zeer bewerke-
lijk zijn. Eigenlijk een soort lopen-
de-band werk!

Een overzicht van de resultaten is
niet zomaar in kort bestek weer te
geven. Het complete artikel is z8
pagina's lang en bevat roo foto's, 15

tekeningen en r5 tabellen. Geïnte-
resseerden kunnen een exemplaar
bestellen tegen overmaking van

f rS,- op grro 4249798 t.nsr.
RJ. Holtman te Odijk onder verrnel-
ding van Sluitgewicht.

Literatuur
Houben, G.M.M., 2000 Years of nested

cup -w ei ghts, 7n oll e, 79 84.

Houben, G.M.M, Middeleeuwse pijl-
gewichten, in:
The Coinhuntef maart 1989.

Pommier, A., Une pile ìt godets médié-
yale, in: Le Système métrique,1988.

Steuer, H., Waagen und Gewichte aus

d em mitt el alt erli ch en S chl e sw i g.

Funde des 11. bis 13. Jahr-hunderts
aus Europ a, Keulen, 7997.
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36 iluíten onàetermineerbaør
z duitenHollandia
z àuitenFrisia
z duiten West Frisia
z duiten Utrecht
t duit Groningen en Oml.
r duitReckheim
t Brøbantsoordje

r r/4 stuber Pruisen
r rentenpfennigDuitsland
r t/3pennyEngeland,

r Romeinse dupondius
r Keltische quinarius
r Keltische quinarius of

Romeinse denarius
Hadrianus

8 t/z centenNederland (n.n.)
14 centenNed.erland

(r826-t969)
r z t/z centNederland

(r9r6)
6 5 centNederland,

(r948-r98o)
3 25 centNed.erland

(t948-r972)
2 ro centNederland

(t975-r98o)
7 gulden Neàerland (t865)

Op een afgegraven stuk zag ik twee
Romeinse scherven liggen, die als

een puzzel in elkaar pasten.
De breuk werd waarschijnlijk
verootzaakt door een graafinachi-
ne. Voorzichtig raapte ik ze op en
zag dat er nog meer onder lag.
Op deze plaats ben ik gaan graven

en de ene scherfna de ander kwam
eruit. Een paar dagen later zijn we

met z'n tweeën aan de slag gegaan.

Ik had John verteld wat ons te
wachten stond, hij was razend
enthousiast en wilde graag mee.

Op de plaats van bestemming
aangekomen, begon het zware
werk. Eerst weer een heel eind
graven om weer op de juiste diepte
te komen en ja hoor, de afi¡alkuil
werd stilletjes aan zichtbaar.
In totaal hebben we zo'n tweehon-

derd exemplaren geborgen, varië-
rend van ldeine randjes tot grote
stukken van borden, roodbakken
dun aardewerk, stukjes terra sigila-
ta en terra nigra, een grote natuur-
steen, die helemaal kapotgeslagen
was en zelfs delen van Romeinse
daþannen! Nu moesten we oppas-

sen. Er lag nog meer. Maar wij
hadden voldoende bewijs dat hier
I(eltische bewoning was geweest.

We hebben de kuil weer dichtge-
maakt en aangemeld bij de non.

Hierop is drs. Verwers poolshoogte
komen nemen. Hij heeft de scher-

ven bekeken en sommige ervan
getekend. Een aantal randfragmen-
ten waren nog niet eerder gezien.

Het roodbaldcen, wij dunnen
inheems-Romeins aardewerk werd
ook gevonden in proefsleuven aan

de andere kant van Boxtel (Van

Boekel 1983). Zeer waarschijnlijk
lokaal vervaardigd aardewerk.

Na verloop van tijd vond ik op
precies dezelfde plaats waar ik de

I(eltische quinarius gevonden had,
nog een soortgelijk zilveren munt-
fragment, dat uitblonk in slechte
kwaliteit. Volgens dhr. Van der Vin
zou het hier gaan om een Keltische
quinarius of een Romeinse denari-
us (portretvertoont enige trekken
van Hadrianus, 117 - r38 na Chr.).

Het stuk is helaas te versleten om
met zekerheid te determineren.

Verder heb ik uit die tijd nog één

Romeinse munt gevonden, ook te
slecht om te determineren, waar-
schijnlijk een dupondius (geel

koper) en een steen met zeer diepe
slijpsporen (aangemeld non). Om de

lijst volledig te maken, volgt hier
het totaal aantal vondsten van
terrein zoo.

Achterafgezien toch een interes-
sant terrein. Waar het in eerste

instantie niets leek, begon het met
een soort muntvondst van 18

exemplaren, toen wat normale
vondsten, daarna Romeins-inheems
aardewerk, weer het gewone werk,
een zeer zeldzaarn Keltisch muntje
waarvan er slechts een handvol
bekencl zijn (1 exemplaar uit Piërre-

fonds, Frankrijk, 1 exemplaar uit
Tongeren, Oost-België, 1 exemplaar
uit Chastres, Zuid-Oost Belgiê,
1 exemplaar uit Empel, Zuid-Neder-
land), enkele paalsporen en een

Romeins-inheemse afvalkuil.

PA.C. van Lierop

P.S.

Toch wel leuk; elke keer als ik naar mtjn
werk ga, kom ik langs de Romeins

inheemse afitalkuil die er nog steeds ligt
(wordt momenteel nietbedreigd) en dan

denk ik met veel plezier aan de tqd die

ik doorgebrachtheb op deze plek!!



OUICK DBAW II
G e h ru i ke rsvri e n d e I i j k

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige discr. stand
- M e e r-toons gel uidsdisc rimi nati e

- Reg el b a re g evoel ig h eid
- lndicatie meter
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- lTptoetsen bediening
- Regel ba re g evoelighe id
- Reg el b a re d isc ri min atie
- 3-toons gel u id sdisc rimin atie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Autom atisch e g ron dbal a ns
- Verwisselbare 2l cn open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en motion all metal
- 3-toons g el uidsdisc rimin atie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Autonatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom. grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

,¿

IMPORTEUR:

tu/ø
Hulst (NL) - TeL (0114) 370480 - fax (0t14) 370481

E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 31 ll 43 70 480 - httpl/home.wxs.nl/-detect/

DEAIER VAN :

,L--Ftst{E MINELAB

*í(Ò)
,äL \. /

Detector financíeríng
Bereken zelf uw maandelijkse

financieringtermijn.

/ 1.ooo,- f 47,50
f t.soo,- f 62,25
f z.ooo,- f 83,-
Í 2.5oo,- f 703,75
f ¡.ooo.- f 724,50
f l.soo,- f 745,25
Í q.ooo,- f 1,66,-

Bezoek ook eens ons

EígenVondsten Museum
met een unieke collectie

bodemvonilsten.

Bounty Hunter
Modellen

* Tracker ID

* Tracker IV
Tracker IV Pro I
Tracker IV Pro II
Tracker IV Pro III

* Quick Draw II
Quick Draw II Pro I
Quick Draw II Pro II
Quick Draw II Pro III

x Land Sta¡
Land Star Pro I
Land Star Pro II
Land Star Pro III

* Time Ranger
Time Ranger Pro I
Time Ranger Pro II
Time Ranger Pro III

Pro uitvoeringen:
Pro I met extra 4" schotel
Pro II met extra 10" schotel
Pro III met extra 4 & lo" schotel
0m op alle teneinen de beste
resultaten te hebben.

Wil jíj dealer worden!
(0114) i7 04 80

0nze openingstijden:

Maandag 1o.oo-18.00
Dinsdag gesloten
Woensdag 13.00-18.00
Donderdag na afspraak
Vrijdaq 1o.oo-18.00



, - RELIC HAWK

- Hooldtelefoon met volumeregelaor (8 Ohm)
- Oplader zzoV/tzV
- Rugzak- Schotelbeschermkap

)

-q

Professionele metoaldetector in VLF+ techniek, met zeer gtoot
dieptebereik. (zilveren Romeinse denori op ruim 32 cm)
Electronicø en de oploodbore loodoccu in gescheiden legergroene

hehuizing en in schutkleuren uitgevoerde heuptas.
De ry inch schotel is een open widescøn (zD) die et voot zotgt dot
negatieve grondinvloeden geminimoliseerd worden.
S u per I i chtgewicht detector

Aonbevolen voor de professional die met minder geen genoegen neemt.

IECHN'SCH E S PEC I F I CAT I ES:
Knoppen en schakelaars:
- Power (aan/uit): schakeloat
- Disc ri m i nati e: traploos /kn op
- All metol /discriminatie: schakeloor
- G ro ndb a la ns: a uto maot of h a n d matig /kno p
- Gevoeligheid: traploos (diepte)
- Keuzeschakelaar: S(kleine), M (middelmatig), L(grote) vootwetpen
- Pinpoint: j standen schokelaar/plaatsbepaling von het voorwerp
- Frequentie: VLF+ 5 Khz

- Battetuen: oplaadbare loodaccu (25 uur zoektijd)

Ä--- EXCALIBUR tooo

,/ Een detectot met maar liefit q zoek-

frequenties. Dus meer vonds\en op veruuilde

en zwaar geminenliseerde grcnd, Unieke geluids-

identificatie. Voortaan gpen rommel mee4 moar alleen

goede vondsten.

T ECH N ISCH E SPEC I F ICATI ES
- Ftequentie sconner vøn \S tot 2jS khz.
- Gewicht: z,j kg, ols heupmodel r,z kg, Heupmodel conveßie los

verkrijgbøar
- Batteiljen: oplaodba¡e nicadcellen
- Zoektijd: 10 tot 15 uut
- Batteúj'bijna leeg' indicatie
- Motion detectot me¡17 zoekfiequenties
- keuze uit een open ry cm ofz4 cm widescan (zD) schotel
- Totaal geen lost van zwore zout/mest minerclisatie
- Perfecte disc¡iminatie d.m.v. BBS-techniek
- lnstelbare discriminatie, diepte, toon identifcatie, volume,

plaatsbepaling, silent seorch of bosis toon
- lJzermasker (geen ijzer bv superdun HOL goud)

- Helemaal geen geluid op ijzer!
- Voo¡ duiken: ertru verko¡te ondersteel
- O n d etw oter h o ofdteleþo n
- 6o mete¡ duikdiepte (8 atmosfeet druk)
- Grutis: pet, vondstenschoft, opladet en

nicadcellen
- U itstekend dieptebe¡eìk
- Ery mokkelijk in bediening
- tz maonden gorontie
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Vroag het uitgebreide GRATIS
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ler, WHng, C.Scope, Bounty Hunter, Mínelab Souvereígn )(S 2 (ho), I'Iusketeer )(S (Pro), SD 2200 D, )CI 18000, Golden Hawk.

T
- -.*q

Ræ

l"l

tã{I
ttcg
e

,4
q,¡ñ--'
à=-Þ
>"=

-*-ñ Ê*?

IMPORTEUR:

DETECTION SYSTEMS HOLLAND
(Ruud de Heer)

Veerpad 2,8276 AP Zalk
Tel. (038) 363 65 91, fax (038) 363 64 80

www. ish. n l/detect/metadec
E-mail: metadec @wxs.nl
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Het zoeken naar fossielen is

fascinerend tot de laatste
hamerslag.

Toen Arjen de Haan ro jaar was, vond

hij een fossiel. Toen is de liefhebberij

begonnen. Vanafzijn r5e kwam e¡

systeem in. Hij bouwde zijn liefhebberij,

fossielen zoeken, en zijn verzameling in
de loop der jaren flink uit. Een hoogte
punt voor hem was op z4 januari toen

hij zijn privécollectie fossielen tentoon-

stelde. De tentoonstelling noemde hij
"de Ammoniet" en werd ingericht in
zijn hobbyruimte in de Muntberg.

"Echt ofFrcieel ben ik met fossielen

zoeken begonnen in Velp, waar ik
woonde", vertelt A¡jen voor hij mij zijn
schatten laat zien. "Ik was toen 17, 18

jaar. Ik kreeg een vergunning om in een

grintzagerij in Rheden te zoeken. Daar

kon je niet zomaar inkomen, maar ik

had het geluk, dat ik dankzij mìjn vader

die mogelijkheid had. Daarna ben ik in
het buitenland gaan zoeken. Daar kom
je in de gekste situaties telecht, daal

kan ik een heel boek over schlijven. Een

keer struikelde ik bijna over een dode

hond-".

Arjen is ook een verwoed

schelpenverzamelaar,

zoals hij zelf zegt.

"Mineralen komen e¡

ook bij, maar- ik ben

niet echt een mineralen-

man. Stenen slijp ik en

verkoop ik, om het

kostenplaatje van de

andere dingen rond te

krijgen. Want het kost veel

geld, alleen al een goede

geologenhamer is duur.". Arjen laat me

een stevige hamer zien, waar je stenen

mee kunt splijten.

De hobbyruimte is gevuld met stellin-
gen, waar Arjen op de

planken zijn fossielen naar soort

en herkomst heeft uitgestald

We lopen ze allemaal langs en Arjen
geeft uitleg. 'Deze resten van een kreeft

heb ik in de Cevennes gevonden. Dit is
een rib van een zeekoe. Dit zijn ver-

steende oesters, die hechten zich aan

stenen.".

Zo week als oesters normaal zijn, zo

keihard zijn deze, maar de vorm is

weemdgenoeg nog helemaal behouden.

We zien versteende noten uit Limburg
en stukken mammoetslagtand die hä in
Gelderland heeft gevonden. Toen

ik hem woeg of hij zoiets di¡ect herken-

de als hlj het vond, was zijn antwoord:

Ja, hoor.".

Bljna de hele zeefauna ligt hier op de

planken, stenen waarin visjes gevangen

lljken, een zeeêgel en fossiele sponzen.

Maar Arjen bezit vooral veel haaientan-

den.

"Mijn specialisme is

haaien.

Het fascine

rende aan

die dieren

is dat ze

nog steeds

leven,

zoals

eeuwen

geleden. Ze

tr]

zijn niets veranderd.".

Detectorzoeken en fossielen zoeken:

twee fantastische hobby's van Arjen de

Haan.

detector

Ik zoek met eenWhite's Classic s¿,

waarmee ik de afgelopen week op

verschillende plekken ben wezen zoeken

Ten eerste ben ik op een kleiveld geueest-

Hoewel ik hier niets gevonden heb, ging

mijn Classic sL wel goed, door de klei. Ook

ben iþ naar eenleuk akkertje in Dieren

geweest. Hier had. ik geen enkele stonng
ondanks de vele mineralen.Dit aþkertje

is uanaf de r8e eeuw tot de tijd van

Wilhelmina ft 9e eeuw) b emest met

materiaal uit de herenhuizen.

Ventolgens ben iþ naar het bos in
's Heerenberg geweest. Hier heb ik wat
centen gevonden.De akkertjes in d,e

buurt waren rge-eeuws. Mijn Classic sr
werkte weer perfect.Ikkwamnog g

zoekers tegen.Tluee vanhen zeiàen d.at

ik eenfantastische detector heb.

Verder heb ik op een recreatiestrand in
Doetinchem een dun ringetje gevonden.

ookhier werkte mijn Classic uitstekend.

In Grave heb ik op ventuilde stadsgrond
gezocht.Daar vond. ik z stuiuers Ook

hier werkte mijn detector prima.Ten-

slotte ben ik nog inEscharen

geweest, wo.ar de signalen

goed doorkwamen. Al met
al bevalt deze detector mij
zeer goed en heb ik nog

geen nad.elen kunnen

ontdekken. Dit is uoor mij
de ideale detector.

Arjen de Haan

Mun
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CATEGORIE L

J. Klaessen,
Vuurstenen bijl,
37 stemmen

J. Ferri, Romeins beeldje,
28 stemmen

jaar

Boersen en Kort,
Vikingring
57 stemrnen
M. v. Etten, Ring met steen
7 stemmen

CATEGORIE 4

R.Jongejan,
Gouden Keltische stater,

3O stemmen
E. Specht, Merovingische

zilveren munt, 24 stemmen

J. Ferri, Romeinse zilveren
Denarius, 9 stemmen

CATEGORIE 7

J. Beyk
Zilveren ldedinghaalçie
21 stemmen
J. Kuipers, Bierflessen en
porseleinen doppen, 3 stemmen
G. Leistra, Lakzegelstempel, 19 stemmen
M Kuyer, Fabelachtig dier, 20 stemmen

J. Kadijk, Scherf aardewerk
kannetje, 2 stemmen

CATEGORIE 5

A. Jetten
Muntschat 15 munten

30 stemmen
A. Bouwman,

Gouden escudo munt
10 stemmen

J. Bakker,
St. Maartens Goudgulden

26 stemmen

GORIE 8

A. de Boer
Pelgrimsinsigne

58 stemmen

van het
De prijsuítreiking zal direct plaats vínden nahet CATEGORIE 2

eínde vqn onze jaarvergadering in het Huiken te
Elburg op zøteYdøg 29 mei 1999.

In totaal zijn 1.6 formulíeren meer

ingeleverd dan vorig jaar. Per post

ontvingen we 5'1. kaartjes waaronder
êén uít België. Op de zoekd,ag ontvíngen
we nog L5 reactíes.

Hopelíjk zullen alle príjswínnaarsbij de

uitreiking aanwezig zíjn.Vorig jaar werd
het d,oor een ieder zeer gewaardeerd dat de

pr ij sw innaar s hun v ond-
sten hadden

meegenomen. Menþon ze

vasthouden en/of
bekijken. N atuurlijk zijn
ook de niet príjswinnaars
van harte welkom met
hun voorwerpen.
Bij het ter perse gaan van
dítnummer zijn alle
príjzen nog niet binnen.
Doch een ieder zal via, een

gesloten enveloppe
bepalen welke prijs hij of
zij heeft gewonnen.

þ'l
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o. L.v. vøn Boulogne- svlr-Mgr
Scheepje met engel
aan het roer, lood./tin
Voorzijde: eactrø
BENEDICTA:TU]IN:MULIERIBUS

Hoogte: 45 mm
Breedte:7r mm
Datering: r42S-r4So

De groene zone net ten zuiden van
de stad, waar alleen de natuur en

de natte weiden al voor honderden
jaren het lanclschap bepaalden, zou

weldra het toneel worden van
grootschalig grondverzet.
Het opstarten van de werkzaamhe-
den gebeurde onverwacht dichtbij
één van de oudste, verdwenen
staclskernen (maar dit was voor ons

toen nog totaal onduidelijk).
Het intensief opvolgen en het
beogen van een hoge graad van
inventarisatie (dit komt alleen voor
bij detectorondelzoekers) leverde
ons op een ldeine locatie een hoe-

veelheid merkwaardige insignes en

een groep zilverblik ampullen. Voor
\,4aanderen een nog ongeëvenaarde
en markante ontdeldring. Al deze

ldeinoden werden waarschijnlij k
meegebracht via de pelgrimsroute
die liep langs het Franse westelijke
kustgebied, o.a. Mont St-Michel en

Josse-sur-Mer.

Uit het rijke aan-

bod dat op deze
plaats verzarneld
werc1, willen we ons

hier beperken tot
de tekens die
verwijzen naar de origine van de

gekende Franse haven Boulogne-
sur-Mer.

Situeríng en legende

Boulogne-sur-Mer is een gezellige
Franse kuststad in het Département
Pas-de-Calais. Als grootste vissersha-

ven van Frankrijk is hij gelegen in
een prachtig geologisch landschap:
de Boulonnais.
Van oudsher was de haven bekend
onder de naam: Gesoliacum, een

plaats die, nadat zij Romeins gewor-
den was, vanafde vierde eeuw
Bononia, respectievelijk Bolonia
genoemd werd. Volgens de legende

L22J

AmpuIIa, ziluer.
Voorzijde: NosrRE DAME DE BoloN oR { No

Achter zij de : r uitj esp atr oon

Hoogte: 44 mm, Breedte: 3o mm
Doteríng r25o-r275

Bijuondst: Bulla van paus
Gr egor ius rx (t z z7 - t 247)

zou er omstreeks 633 een onbeman-
de sloep de haven binnen gevaren

zijn. Toen men ze onderzocht,
bleek ze volledig vellaten te zijn
met uitzondering van een Maria-
beeld. Het beeld dat de Moeder
Gods - met kind voorstelde, werd
daarop in de plaatselijke kapel
vereerd en al spoedig gebeurden er
de eerste mirakels. Vanaf de elfde
eeuw werd Boulogne een vermaard
en druk bezocht bedevaartsoord.



I Patrick vanWanzeele en DanielVandekerckhove ]

Amulla, zilverblik
Voorzíjde: NosrRE DAME DE

Achterzijde: BoroNr¡. suR MER

Hoogte:39 mm
Breeàte:30 mm
Datering: r275-r3oo

Ampulla, zilverblík
Voorzíjde: Maria & Þind op

sloepje, tekst: NosrRE DAME

Achter zíj de : r uitjesp øtr oon

Hoogte: 42 mm
Breedte: z9 mm

Datering: r3oo-t325

Ampulla,lood/tin
Voorzijàe: Moeder & kind

Achter zij de : r uitj e sp atr o on

Hoogte:37 mm,Breedte: z7 mm

Na heel wat omzwervingen, onder-
meer in Engeland, is het authentie-
ke beeld tijdens de Franse Revolutie
op het marktplein van Wimille
verbrand. Enkel een verkoolde hand
in een koperen handvormige reliek-
houder kan nu nog als reliek ver-

eerd worden.

Insignes en ampullen

In Boulogne-sur-Mer werden zowel
ampullen als insignes vervaardigd.
De talrijke bedevaartgangers koch-
ten deze ldeinnoden om diverse
redenen. De meest voor de hand
liggende reden zal vermoedelijk
hun functie als gelukbrenger
behelsd hebben, een soort talisman
met religieuze krachten. Soms

diende het insigne als een bewijs
voor een, als penitentie opgelegde,
bedevaart. De drager kon ermee
zdn bedeltocht op het thuisÍÌont
bewijzen. Een oneigenlijk gebruik
van deze insignes lag in het feit dat
bedevaartgangers toentertij d een

bijzonder privilege genoten. Het
werd hen namelijk toegestaan om
te bedelen tijdens hun pelgrims-
tocht teneinde in hun noodzakelij-
ke levensbehoeften te voorzien. Het
geven van aalmoezen aan pelgrims
gaf anderzijds aan de milde schen-

ker een soort voorspraak voor het
hiernamaals. Een aantal middel-
eeuwse geschreven bronnen allude-
ren echter op de praktijken van
oneerldke elementen die, zonder
religieuze intenties maar getooid
met bedevaartsinsignes goedgelovi-
ge schenkers misleidden.

ruitjespatroon
lelie.

Op de insignes zien
we dikwijls afbeel-
dingen van sloepen
waarbij dan eventu-
eel Maria of een

engel het roer
houdt. Op de

ampullen komen
deze scheepjes

eveneens voor,
maar meestal zit de

Moeder Gods met
haar kind op een

troon. De tekst
eromheen ver-
meldt: "Nostre

Dame" of anders
"Bolonia-sur-Mer".

Op de achterzijde
zit meestal een

met onderaan een

Het merendeel van deze pelgrimste-
kens werd tot nu toe in West-

Vlaanderen en Zeeland gevonden.

De locatie van de vindplaats houdt
duidelijk verband met de hoge
graad van economische welstand in
de betreffende gebieden vanafde
elfde eeuw.

Uit de rijke verzameling devotia
van Bologne-sur-mer zullen wij een

aantal voorbeelden opnemen
waarvan de context en datering
bekend zijn.

Datertng: ca. t3oo

Þrl
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Bingo!
Ja, dit was weer zo'n berege-

zellig o nn-zoelcweekend.

Een geweldige sfeer, een
prachtige omgeving nret
enorm grote zoekvelden,
prachtige prijzen, een

superbingo o.1.v. Gerard,
een zeer moole accommo-
datie en het allermooiste

weer dat je je als zoeker maar kan
wensen. Tja, het aantal vondsten
was misschien niet wat iedereen
gehoopt had. Volgende keer hope-

lijk beter. De opkomst was ondanks
de toch niet zo gunstige weersver-

wachtingen, -zelfs vrij dagavond
regende het nog pijpestelen-, zeer
goed te noemen. Va¡ de slaapplaat-
sen en de campingwerd goed
gebruik gemaakt, al schijnt het dat
de atmosfeer's ochtends in de

slaapzaal nogal bedompt was.

De sfeer en de bediening door de

kelners, tijdens de bingo was zo

goed dat we ook nog konden genie-

ten van een echt zoekerskoortje.
Al met al een geslaagd weekend.

Met dank aan: de activiteitencom-
missie, het determinatieteam,
Detection Systems Holland,
Kooistra metaaldetectors,
fa. Detect - Gesink, Gelan metaalde-
tectiesystemen en Steenbergen
Detectors.

Pri jsu itre i ki ng 0 otma rsum
Bij de prijsuitreiking op zondag
konden enkele prijzen niet worden
uitgereikt. Via het gele kaartensys-
teem bleek dat de volgende deelne-

mers die alleen zaterdag deelna-
men in de prijzen zijn gevallen:

Koptelefoon van I(ooistra Metaalde-
tectors door J.A. Frild<en, Stadska-

naal en door M. Iftijgsman, Rotter-
dam, gouden tientje van l(ooistra
Metaaldetectors door H.C. Moed,
Hasselt (ov).

/ 35o,- van de Detector Amateur
doorJ.G. v.d. Velde, Annen.

Loep van fa. Detect - Gert Gesink
door J. van Brummelen, Ter Apel.

Deze prijzen zijn al naar de prijs-
winnaars verzonden. Nogmaals
willen we alle sponsoren bedanken
voor hun medewerking.

lr^l
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Zoekweekend
0otmarsum
27 en 28 maart 1999

Een half jaar geleden kocht ik bij
Gert Gesink een Tesoro Cutlass ll
pMax detector - lekker licht in
gewicht, niet te ingewikkeld en

klein mee te nemen - waarmee ik
sindsdien elk vrij uurtje de natuur
in trek. Zoals de meeste starters
zocht ik in het begin nogal wille-
keurig terwijl ik bij elke "piep" vol
verwachting begon te graven en

de vragen van belangstellenden
nog vol enthousiasme beant-
woordde. Tot ik in een plaatselij-
ke krant een a¡fikel las, geschre-
ven door een enthousiast

detectoramateur. Via deze auteur (2.A. Schoenmaker uit
Driebergen) kwam ik in contact met nog 3 zoekers.

Met deze vrienden reed ik op zaterdag 27 maart jl. richting
0otmarsum, naar het startpunt van het zoekweekend. Reutum
- een gehucht waar veel deelnemers nog nooit van gehoord

hadden - is toch wel groot genoeg om 2000 penningen zoda-

nig in de grond te verstlppen, dat er zo'n 500 niet meer terug

te vinden zijn! Na aankomst in café-restaurant "De Molen-
berg" liet ik me voor beide dagen inschrijven en ook een bed

op de slaapzaal was snel geregeld.

Het massale zoeken was een leuke ervaring en mede door
het prachtige lenteweer een heerlijk gezonde bezigheid.

Naast in totaal 3 penningen en veel afual (ook nogal wat door
anderen uitgegraven en niet meegen0men spul) bestond mijn

weekendopbrengst uit een musketkogel, een leeuwencent,
een lakenloodje en een knoop. Niet echt spectaculair dus,

maar dat zal welte wijten zijn aan mijn gebrek aan ervaring
en niet aan de detector.

Mijn vrienden, die helaas alleen op zaterdag aanwezig kon-

den zijn, hadden mij hun penningnummers doorgegeven. Dit
was de reden dat ik op zondagmiddag tot drie keer toe naar
voren moest komen tijdens de prijsuitreiking. Een leuk toeval
was namelijk dat ze alledrie een prijs hadden gewonnen die

ik voor hen in ontvangst mocht nemen en waarvan ik ze 's

avonds telefonisch op de hoogte

heb gebracht. Voor mijwas dit een
geweldig weekend en ik wil bij
dezen de jongen uit Utrecht die mij
een gratis lift gaf tot praktisch voor
mijn deuç nog haftelijk bedanken.

José Mul, Driebergen

[*]



4000 jaar metaal in Nederland
Ter gelegenheid van de expositie in Prijs: / 1ó,50 gedurende de

het Fries Museum, Het Burgerwees- expositie bij de 3 musea.

huis en het Goois Museum heeft de

DDA in samenwerking met boven-
genoemde musea een catalogus in U kunt het boekje ook bestellen

een beperkte oplage uitgegeven. door f 20,- (incl. porto) over te

ln dit in full-color gedrukte boekje maken naar postbank nr. 1675000 of
zijn + 200 voonruerpen uit de ING Bank nr. 67 B0 04 900 t.n.v.

expositie, afgebeeld en beschreven. De Detector Amateur, met vermel-

Een boekje dat eigenlijk bij geen díng van'boekje exposítie'.

enkele zoeker of archeoloog in de Het boekje wordt u dan z.s.m.

boekenkast mag ontbreken. toegezonden.

4OOO JAAR
METAAL }N

ffi#

Verkoop, verhuur, reparalie, moàificalie van

melaalàelect orer,.

Concurrerenàe priizen, echl,e aàviezen!

(\l il) I' of m a n El eklr o ni c a, O 24 - Ø77 +O 6Z

Zoekt U
gewoon een detectonrerkoper
of een detectordeskundige?

NIEUW
N

R

Speelmansweg 9,81 I I MH Heeten,
Tel.(0s72) 382296

COMPASS. GARRETT - DETECTOR PRO

Þ.1
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SCHATTEN UIT DE SCHELDE

\IARKIEZFNHOF BERCEN OP ZOO\I I98J

Schattenuit de Schelde

ermoedelijk zal bij het
merendeel van de detector-
amateurs het boekje "Schat-

ten uit de Schelde" niet ofnauwe-
lijks bekend zijn. Jammer eigenlijk,
want het is zondermeer de moeite
waard. Het boekje verscheen,
destijds ter gelegenheid van een

tentoonstelling in het museum
Markiezenhof te Bergen op Zoom.
De gemeente herdacht in 1987 het

historisch feit, dat zeven eeuwen
geleden de Heerlijkheid van Stad en

Land van Bergen op Zoom, het
latere Markie zaat, Íot stand lcwam.

Het Gemeentemuseum speelde

daar op in, door de tentoonstelling
met de naam "Schatten uit de

Schelde" te organiseren. Ten westen
van de stad ligt van oudsher de

rivier de Schelde. In het bekken van
de Oosterschelde liggen gebieden

die eertijds bewoond waren maar
in de zestiende eeuw door het
water werden overspoeld en verla-
ten.Zlj zijn sedertdien bekend als

het Verdronken Land van het
Markiezaat van Bergen op Zoom en

het Verdronken Land van Zuid-
Beveland. In de eertijds gelegen
woonkernen, welke bij laagwater
enige uren per etmaal droogvallen,
zijn in de loop derjaren door
toevalsvondsten als door min of
meer stelselmatig onderzoek,
talloze voorwerpen aan de opper-
vlakte gebracht.

Door een aantal bruildeengevers,
waaronder musea en particuliere
verzamelaars werd voor de ten-

Þ'l
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Een beetje detectorqmateur læeft thuis een aardige

boekenkast gevuld met allerleiboeken die regelmatig

worden geraadpleegd qls er weer iets leuks is

gevonden. Inhet verleden ztln er divet'se boeken

verschenen die voor een detectoramoteur heel

interessant zijn maar die niet meer in de boekwinkel

liggen. In een sene artikelen zal Frans Breibach een

aantal van deze boeken bespreken. Wij denken dat

het de moeite waard is, te proberen zo'n boek

bijvoorbeeldbij een zaak als'de Slegte' of een

boekantiquariaat te pakken te krij gen.

stoonstelling een grote diversiteit
aan historisch materiaal aangele-

verd. De fiaaie tentoonstellingsgids
onde de titel "Schatten uit de

Schelde", verluchtigd met oude
kaarten, geeft een beeld van de

cultuur van zijn woegere bewoners.
Als eerste een beschrijving van het

ontstaanvan de Schelde, zijn
vroegste bewoners langs de oevers,

de bedijkingen, het leven langs de

Schelde en de uiteindelijke onder-
gang van het gebied in de r6e eeuw.

Vervolgens komt een groot aantal
gebruiks- en siervoorwerpen uit de

verdronken dorpen Nieuwlande,
Tolsende en Reimerswaal aan bod.
Vervolgens komen keramiek, leder,
been, textiel, hout, glas en metaal-



vondsten aan de orde. De categorie
metaalvondsten zal voor de metaal-
detectoramateurs het interessantst
zijn. Hlerbij zien we uitgebreide
beschrijvingen inclusief afbeeldin-
gen van tinnen naaldenkokers,
mantelhaken, lepels, zegelstempels,
tapkranen, insignes, mesheften,
sierspelden en hangers. Pelgrimsin-
signes, vingerhoeden, penningen,
munten, lakenloden, gewichten,
sloten en sleutels. Loden spinsteen-
tj es, schrijfstiften en mondharpen.
Bij de kledingaccessoires zien we

riemgarnituur, sieraden, sierbeslag,
nestels, spelden en ander liCein

metaal. Tenslotte een hoofdstuk
assortiment klein tinnen minia-
tuurspeelgoed en varia.

Het boekje bevat een 85-tal bladzij-
den op n4 formaat doch is bij het
Gemeentemuseum Markiezenhof al
vele jaren uiwerkocht. Een fotoko-
pie maken is tegenwoordig een

fluitje van een cent mits u tijdelijk
over een origineel exemplaar kunt
beschikken. Als lees- en kijkboek
met ruim 4oo zwartwit afbeeldin-
gen is het als determinatiehulp de

moeite dubbel en dwars waard.

()

Waarschuwing!
Het wordt ten stelligste afgera-
den een bezoek te brengen aan
de woegere oorden. Het is name-
lijk voor onbevoegden ten
strengste verboden het gebied
met een metaaldetector te betre.
den en er te graven.
Er wordt door de politie dage
lijks gecontroleerd ofzich onbe-
voegden op de dan drooggeval-

len stukken bevinden. Een niet
gering procesverbaal en inbe-
slagname van uw detector is het
resultaat. Meerderen hebben
zich al voor de rechtbank moe-
ten verantwoorden.
Doe het dus niet. Een gewaar-
schuwd mens telt voor twee...
Het is maar dat u het weet!

Frons Breibach

' .:

In het Munt- en Penningkabinet van de Spaar en

Voorschotbank te Surhuisterveen is van 11 mei
tot 24 augustus een tentoonstelling te zien over:

de stedelijke muntslag van Friesland in de 15e

eeuw. Deze tentoonstelling toont een overzicht
van de nu uiterst zeldzame Friese stedelijke
munten. Penningen met personen uit die perio-

de en voorwerpen uit de 15e eeuw geven een beeld van de tijd waarin deze

munten in omloop werden gebracht.
Munt- en Penningkabinet, Jan Binneslaan 9a, Surhuisterveen. Tel. (0512) 369999

Expositie schatten

3 apriltot 30 mei

13 juni tot 12 september

DE EXPOSITIE BEZOEKEN OP HET INTERNET

www. creatype. demon. n l/expo
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onder de schotel
Historisch Museum het
Burgerweeshuis te Arnhem

Goois Museum te Hilversum

Zoals u inmiddels gewend bent
nam de fotograafop het zoek-

weekend weer een aantaljeugdige
zoekers/zoeksters op de foto.
Een telefoontje naar de redactie en

deze dame krijgt in ieder geval een

prachtige l<leurenvergroting
thuisgestuurd.

Þrj
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Inzendingen graag sturen naay:

hetVrøagbaak-team, p/a Dick Eekhof ,
Vangstrø,at 46,847'L EX Wolvega

Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd
voorzien van àuidelijke zwart-wit teþenin-

gen (niet op lijntjes papier) of Joto's.

tje) Wat is jouw mening en wat is
de Nederlandse benaming en
datering?

Voonwrnp 5; Een riemtong,
materiaal brons, nog enigszins
verguld. Wat is de datering van
deze riemtong?

Voox.wsnp 6; Boekbeslag, materiaal
koper, mooie gladde patina. Is dit
t8e eeuws boekbeslag.

Voonwnnr 7;

Materiaal koper,
achter-zijde glad,
dikte ongeveer r
mm. Wat voor een

teken is dit?
Een insigne?

Voonwnnp 8;

Materiaal koper,
mooi gladde
patina, achterzij-
de holvormig.
Is dit ookboek-
beslag?

Voonwnnr 9;

Foto, gesp, materiaal brons, afme-
tingen linulea-achtig gedeelte ca.

50 mm lang, beugel diameter 5

mm. Weet jij de datering van deze

gesp

en waar-
voor dit
exemplaar
gebruikt
werd?

Vermeld bij uw vraag, het materiaal, eventueel

gewicht en maten. Potlood-overtrekken vanbv.
munten, en d,onkere Jotokopieën zijn nietbruikbaar

voor determinatie en het afdrukken in het ma,ga.zine.

Inzendingen dienen te zijn voorzien van een geJran-

keerd,e retourenvelop. Vanwege de grote hoeveelheid

inzendingen en/of de moeilijkheid van uw vraag kanhet
antwoord soms wel eens wat langer op zich laten wachten.

Deze vraagbaak is voor een

gedeelte gewijd aan mqteriaal
van de heer Oonk uit Zutphen.

Beste Dick,
Voor de vraagbaak heb ik weer
enkele tekeningen en een tweetal
foto's gemaakt.
Het fotograferen ligt mij nog niet
zo, ik heb hier nog te weinig erva-
ring in, vandaar de vele tekeningen
IGjk zelf maar wat je eventueel
plaatst in de rubriek.
Hier volgen mijn beschrijvingen en
toelichtingen.

Voonwnnp r;
Een sleutel,
materiaal
brons.
Is dit een zgn.
schuifsleutel?
Wat is hier van
de datering?

Voonwnnp z; Onbekend voorwerp,
materiaal brons. Het steeltje is

rechthoekig dus het kan eigenlijk
geen draaibaar voorwerpje zijn
zoals een wijzer bijvoorbeeld. Wat
zou dit kunnen zijn?

Voonwrnr 3;
Misschien een

koppelpassant,
materiaal brons.
Heeft iets weg
van bepaalde
Romeinse

voorwerpen. Is dit een koppelpas-
sant?

Voonwpnp 4;
Dit voorwerp
heeft een diame-
ter van 35 mm.
Materiaal is

brons/koper.
Zelf denk ik dat
het een zgn.
pastryjigger is.

Baldcers gereed-

schap (het wiel-

[,]



Voonwrnp ro; Pijp-aarden beeldje,
ruiter te paard. Wat is hiervan de

datering?

Als je nog vragen hebt betreffende
deze vootwerpen dan kun je me

altijd bellen.
Bij voorbaat hartelijke dank voor je
medewerking en een gezond,

geluldcig en natuurlijk een goed

zoekjaar toegewenst.

Geacht determinatie
team.

Hierbij stuur ik
jullie een teke-

ningetje van
een gespje dat
ik al lange tijd
in mijn bezit
heb. Ik weet
echter niet uit
welke periode het
stamt. Misschien weten
jullie het.
De maten zIjn, 17 mm lang, r4
mm breed en het is van koper of
messrng.
De versieringen zijn bloemen,
bestaand uit donkerrood en wit
beschilderde glaspasta. Gevonden
vlak buiten het dorpje Pingjum.

Met wiendelijke groeten
Anne de Boer, Sneek.

Beste Anne
Een gesp versierd zoals jij hem

omschrijft wordt niet vaak gevonden,

zeker niet meer in die kwaliteit.
Hetbetreft een r7e eeuwse gesp

die ook als schoengesp werd
gebruikt.

Beste Ben,

Je trof het niet toen je deze brief naar
de vraagbaak toestuurde. Het is

namelijk zo dat de vraagbaak ruim
een maand voordat een nv,mmer

uitkomt aI klaar is. Jouw brief kwam
net een dag na de vraagbaak aan de

redactie te hebben verzonden binnen.

Hopelijkben je wel teureden oúer de

antwoorden van het vraagbaakteam.

Antwoorden:
Voonw¡Rp t; Na zoeken in diverse

boeken kwamen we een vrijwel
identieke sleutel tegen in eenboek
vanhet British Museum. Zij dateren

de sleutel als een r5e eeuwse sleutel

van een juwelendoosje.

VooRwrnp z;Høakje waarmee de

deurtjes van een tge eeuwse klok
werden gesloten.

VooRwERP 3, Dit is een t8e eeuws

kledinghaakje.
Voonw¡Rp 4; Jouw determinatie is

Geachte heer/mevrouw,
Op zo februari jl. zocht ik met mijn
Spectrum xrl in een bos vlakbij het
kasteel Moersburgen met drie
andere gezellige detectoramateurs.
Na circa 5 à 1o minuten zoeken gaf
mijn detector "overload" aan. Ik
stak mijn schep in de bosgrond
waar ik een roestige
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juist. Een goede Nederlandse naam is
ons niet beþend. Ook een wat oudere

banketbakker wist ons niet meer te

vertellen dan dat ze heden ten dage

nog worden gebruikt omkoekjes te

maken (snijden) uit een dunne lap

deeg.

VooRwrRp 5; Deze riemtong dateren

we in de r9e eeuLn.

Voonwrnp 6; Ditboekbeslag lijkt ons
rTde eeuws.

VooRw¡np 7; Lijkt mij op een þle-
ding)gespje gezien de vorm en de

bev estigingspunten. Willen w e zeker -

heid hierover dan zal ik het zelf in de

handen moeten hebb en gehad.

VooRwrnp 8 ; Inder daad b oekb eslag

t8e eeuws.

Voonwrnp g; Gedeelte van eenkop-
pelpassant c.q. gesp. Sierstukje op

kleding.

Voonw¡Rp ro; Dit pijp-aarden beeldje

dateren we naar zijnkenmerk en stijl
in de tweede helft van de t\e eeuw

vierkante doos tegen lcwam. Dit is
niets, dacht ik, maar voor de zeker-

heid heb ik het toch uitgegraven.
Met mijn schep heb ik de doos open
gemaakt en tot mün verbazing
vond ik een rammelaar. Na de

kist leegge-

haald te hebben
vonden we nog een soort bijtring
en nog wat aangetast papierwerk
plus een knoop. Hiervan zijn foto's
gemaakt maar deze zijn nog niet
ontwikkeld.
Daarom heb ik een tekening
gemaakt hoe dit voorwerp eruit
ziet. Het gaat hier om de zogenaam-
de rammelaar en de bijtring. Nu
ben ik erg nieuwsgierig hoe oud dit
voorwerp is en is dit wel een ram-
melaar en of bijtring.
De rammelaar afb: ra en rn heeft
een oogje aan de staaf, de sterretjes
en ronde gaatjes zijn open en

daarin zitweer een belletje en zo te

zien is het van zilver en in redelijke
staat.

[r4



De bijtring heeft een grote ring van
zacht onbekend materiaal plus vier
zilveren belletjes, waarvan één met
aan beide kanten ophangmogelijk-
heden.
Nu heb ik een ldein verhaaltje
verteld, misschien leuk voor het
metaaldetectorblad, maar hoofdza-
kelijk wil ik het voor de waagbaak
determinatie aan de orde stellen.
In afiarachting van uw reactie

verblijf ik.
Met vriendelijke groet,

Dannyv.d. Pol

Danny,

Zoals we op de afbeeldingenkunnen
zien,hebben we zeker te maken met

een rammelaar en eenbijtring. Over

de ouderdom ualt niets met zekerheid

te zeggen. Gezien de staat van de

metalen doos waar het heeft ingeze-

ten, schatten we beide voorwerpen uit
deze eeuw. Ook eventuele zilvermer-
kenkunnen ons meer vertellen
omtrent ouderdom Wat ons zeker

watkan vertellen is het papier.Waren
hetkranten of andere verpakkings-
materialen. Ook hieruit blijkt weer

dat we nadere gegevens nodig hebben

om tot enige datering te komen. Je

schrijft dat je ze in een bos hebt
gev onden. Hoe oud is dit bos, w an-
neer tvaren er de laatste grootschalige

b o omkap - en gr ondw erkzaamhe den.

Zelf deze gegev ens kunnen leiden

naar een redelijke datering.

Als je alle voorwerpenhebtbewaard
neem ze eens mee naar een zoek- of
determinatiedag.

Interessanter is het om te weten hoe

zoiets daar nu terechtgekomen is.

Ging hier een kinderdrama aan vooraf
voordat het werd verstopt Is het een

offer van een geloof of sekte. Natuur-
lijk kan het verstopt zijn tijdens een

crisis Afkomstig van diefstal is een

mogelijkheid.

Het is en blijft een vondst die bijzon-
der nieuw s gierige maakt.

0p zilver gemunt
0verzicht van de in Nederland geproduceerde zilveren munten in de periode van

1000 tot 1500, zoals ze ziin geslagen in de landsheerliike

gebieden, die nu Nederland vormen.

En enige blikken bij aangrenzende

sti i lverwa nte gehi eden.

Het boek in een beperkte oplage

is gedrukt en is te bestellen door

Í 145,- over te maken op

Postbanknr. 256881 4 t.n.v.

dhr. Post, Leeuwarden.

Voor meer informatie:

J. Post, Tel. (058) 2612513

t
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Waarom naar
Dirk Jan Laan?

. goede / eerlijke voorlichting

. sinds 1980 een vertrouwd adres

. ruim assortiment uit voorraad leverbaar

. 3 jaar garantie op C.Scope & Fisher

. steeds goede occasions met garantie

. goede inruilprijzen

Daarom!!

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
fel.0227 593286
Fax0227 593286

DETEGT GERT GESINK
Tcl: O53-43OO512 Fax 4345558
nnnnnBOE,KE,filamnmn
Munfen enpenningen
BOO2 CÂTAIOGUg DE NEI'ERLÄI{I}SE MUNTEN VAN

lS06tothedã Mæiu 19Ð..
BOOS Cá.TAI¡GUS, DE MUNTEN VAI{ DEI.'GIE I79GI9C7

BOO9 XIE.INER DEUTS(XIER MI'NÍrcÀTAI¡rc I87I.IÐ7
Bol3 MIJNTBOEK VÂN PIET VERI(ADE 054e179Ð
B0l5 MItNTGgWrmrnV Y/ITNEDERLAI{DEN, <loq G Houba
Bll2 OORD EN DUIT uitNærd æ Ari4 &o¡Vl/. 86
80,14 V.D.OIIJII BEELDnìAÂB Nedqlndr€mutq tot 1576

8052 GOLIICOIN9 OF ff,EWORLD, øtalogw ndprijn rugoudo

- 16,95

- 23,9
- 23,1)
- 39J0
- x,-
uitvqkoót
- 169,-

mrûahdewqd4wEfRomd$totru. T3ópsg - 120,-

BOó2 DESTDI'ELIJXEMUNTVAÌ{NIJMDGDN - 29,50
8063 N(X)RDNEDERLAI{IX¡EMTJNTGDWIOITHYdqAgtPoI . 3I,25
BO75 MUNTE{ VERTELLEN IIT'N GES(ITIEI'XNIS

bistorie ¡cütq de Romeire mmts! lo¡k boekje 200 in- - 17 ,-

Dde¡mìnúic van hooÍdz núalcn voo¡werpen
B07l LONDOI{ MUSEUM C]\TALOGUE 1}40 320 pag. od hondsdq

afrcddingãwMidddæmetalavw. - 89,-
BOTSVERBORGEN gIEDEN, STÁDSARCITEOLOCIE INNEDERI,AND.

ha¡h6oc* met hmdqdq foto's w væRqpq!
stadÐlatcgrcnda a opgnvhsfæìna! 6., hùd krñ . - 36,-

8085 EEN EIGE¡IZINNIG VER,ZAMELIÂR 94 p€g ¡mdqda foto's
mmälavwerpallcnddre,pijpewroetæ,ti4w - 12,50

8090 ROMANÂRIIFACIS, A4fo@asr. 100 Fg. 300 alb .100

wardeaanùidingaspoþdjsl - 35,-
B09l ROMEINE{ FRIEZEY ã FRÄNKEN in hd hÂrt m N€dqlsnd

P¡¡cütboe*mmEs - 4995
B092¡aERINGENVERMAAIÇopgr. l¿leæm¡d<tinAmæfæ¡t - 4995
Bo96DETDCTORFINIXII l00p6g l000inEmi6 - 35,-
B09ÌIllMBlEs,V[ts€dro€dawfdeuo€gstetiit.Fmibo€* - 39,-
Bl5l mILIG f,N PROFAÂI{, standsãdsãt v,v. Buingo 342 peg - 139,--
BImmILIGENPROFA.AN ¡o4Psg;oEtim(pdgrimÐireign6 - ?&-
Bl07 BnONSUII DEOUDEEID, 94peg N€d€dsrdsbliS - 28,50
Bl08 ARGEOIÍTIE y MIDDELEEIT$I NEDERLÁND, 9ó pag. - 28,50
BlogIlEROMElNSEnil¡inNeddm496pôg - 28,50
Bl l0 ARCUDOLOG¡E m FRIF,SLAND, 230 psg; ved ddedowond - 4995
BII3DEIDCTORFINDS2, l00Fg. loooillNt - 35-
Bl 1ó IIEILIGEN UIT DE MODIIER, pncùlboe* m pdg¡iffiiroþs - 27 ,fi
BllT GELD UIT DE BELT, MidddbuBæhuisvElvmdsta 155ù1570 - 21,50
BllS GRAVENNAAR FR¡EEE KONINGEN, mæi bo{e ovcde opgmvingm

opdetqpwW'tjn¡ldrur,12psg vedfotosvmmd¡slvondsta - l&50
Bl19EI|¡TORYBETÍ üa-..-IllO¡tRFEET,2l2p€&A4f@utlnhuhiste

riscùe volgorde bchmddd de s&ijv€ óiãda môla væmcp<r - 47,50

8156 BUCKLES 125G1t00. (A,l bock ovc gsp<¡ mæi rufuwet) 125 p - 39,m
Bl20 CLEAIìflNGúdRDSTOR¡NGCOINSùdARTII.ACTS,40 blz - 13,50

BI64DETECTORFINIXI3,(m€tklarsplata)A4fomæt - 39,90

lllda¡ldetecfors
B0Ol SUCCESVOL ZOEKE{ MEI DE MEIAALDETECTOR dffi cÉt

G6in\229p€9. høtdcdafoto's,ækwvondstq - 34,90
BI32MODERNMETALDETDCTORS dmChÃlscudt 5q50
BIT3METALDETECTINGOI{IEECþA¡IT - 34,50
B0ATSUNKEYIREÄSURDHOWTOFINDIT dffiRobstMffi - 59,50
BI4IIREASIJREEÂORI¡9, (pncütbo€*B€d.inklüowsdntyondstq) - 3990

Nteuw boehen
8003 ATI.AI¡ Df, MO¡INAIES GAITLO¡I¡ES (hqer¡k l99O
B00]l CATÄLOGUE ILLUSTnE DEZMOINNÄIES IREVIRES Il2 p€g

8005 ROMI¡!(EE MII{ZErÍVONFOMPEruSBIII ROMITLUS 570p€g
Dt¡itstaliSe ethr¡qgrrs! goed altotief vm Rm Coire

8006 DE ZILVEREN BE¡IELIIX drd 2 97 pag. opbmgs!¡ija
8167 MEESIERTEKENS OP EET DAIL bo€k ovã ùob€Édoda 64 pâg

BI,16 TANI'BOEKNIEDERI¡NIXI KOPERGELD 152T1797
BI47 STA¡'DARD CATALOG OF GERMA¡{ COINS 1601 TO PRESENT
8176 JETON9, MEDALETS Al{It TOKEI{S, D€d t Midddffi pqiode

rEkq¡pqninga e d W6t Ewopt a NrdbqB. g$mda 704 peg

MädndMitùinq

- 30,-
- 20,-
- ol-
- t2720

- 249,50

f 53,-
- 39,90
- 89,-

Bl77 JETONS, MEDALETS Al{D TOKE{s. H 2 FEkiÀ q de Lage
Ianda(Neded-avlaad.) 155ù1914. 1568pagnim's Midìina - 299,50

8178 C/\TÄI¡GUS, Pminga v/d Hildilbdåsting i1h BdrotingmìJsem - 20,-
BlTgBROlliZEÂGEMETALWORKhrmtijdvwapar64pag - 15,-

BESTEL: Via Giro-overboeking op giro 4E.3E.918
MTqAK HETT TAALBEDR.AG VAN DE BESTELLING +
fC- VERZENDKOSTEN OVER OP ONS GIRONIJMMER
ÎN.V DETEgt ENSCHEDE @ståmo + aùs @ddql)
Telefonisch of vir fü. uw bestelling wordt
ONDER REMBOURS VERSTUTJRD VERZENDKOSTEN F 20,.

Venuit België: per Eurocheque of postw.

Dete(cto)rminatie

Dick Eekhof, bestuurslid en vraagbaak specialist heeft een heel

leuk boekje over bodemvondsten gemaakt, Dit boekje heeft 100

pagina's en bevat 175 foto's van voorwerpen uit zijn privécollec-

tie, Dit boekje heeft een zeer toepasselijke naam: Dete(cto)rmi-

natie. Van alle vondsten wordt uitleg gegeven.

De prijs van dit boekje is incl verzendkosten: f 24,95 l\4aak dit bedrag over naar

bankrekening nummer 33.47.65.781 van de Rabobank te Wolvega, onder vermel-

ding van fotoboek Dan zal hetzo snel mogelijk naar u toegezonden worden

ff "ç"olrminoüe
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OGGASIONS aaaaaaaaa

\
o*oßAt*â,t,Tesoro Toltec II

GATTCTI GTA 1OOO

Minelab Excalibur (demo)

Fisher 1,280 XB, met koffer
Fisher 1280 XB, metkoffer), 1 jaar oud

DErEcrIoN SysrEMs HOLLAND, ril (o38) 363 65 9r

f 99s,-
750,-

2'L00,-
1150,
1300,-

Alleen particulieren (leden) kunnen gratis
"Opgravertjes" plaatsen, door deze voor de

sìuitingsdatum naar de redactie op te sturen.
Aangeboden voorwerpen van archeologisch

belang dienen aldd re zijn aangenteld

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaoaaaoaaaaaaaa

White's
White's
White's
Tesorc
Tesoro
Tesoro

Fisher
Fisher

C-Scope
C-Scope
C-Scope
C-Scope
Minelab
Minelab
Garrett
Garrett
Garrett
Garrett
Ga(rett

Compas
Laser

Micronta
Micronta

C-Scope
C-Scope
C-Scope
C-Scope
C-Scope
C-Scope

Bounq H
BountJ H
Bounty H
Compass
Compass
Compass

Fisher
Fisher
Fisher
Fisher

Garrett
Garrett
Garrett
Garrett
Go.rrett
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro

whitet
White's
White's

Coin Master L
3900
Eagle II Digitaal
Pantera
Bandido II
Cutlas .

1266X
L280X
2MX
2M
1-220-B
550

f 37s,-
300,-
6s0,-
675,-
625,-
300,-
650,-
900,
700,-
ctc

650,
1)\ 

-L050,-
L995,-
400,-

'l-1-50,-

600,
550,-
675,-
475,-

L250,-
85,-
85,-

aÀa

GEzocHT: IN DE oMGEvrNc vAN GRoNIN-
GEN EEN ZoEKMAAT vAN oNGEVEER I6
tA^R. IK zoEK zËLF Noc r.rrer zo rnr.rc (r,r
JAAR) MET er¡¡ Wr¡rrs's CLAssrc SL.

,AN WILLEM ZUTDEMA, ^lxL (o594) 6rgzzz

WIE HEEFT VooR MI, TER INZAGE oUD[
,A¡.RGANcEN DETÊcToR MAGAZINE. BIJ

VOORKEUR IEMAND UIT HET MIDDEN VAN
Nroenrnwo. JosÉ MuL, DRTEBERcEN,
'lxt . (o3431 5r4z3z

Soueretgn
Sovereign XS Pro (demo)
Freed,om ace plus
CX i]I
GTA 5OO

GTA 5OO

GTA 1OOO

xP-3s0
B-3 (àemo)

400L
4001-

LegerdetecTor in kist 1953
Altari Stokje mel schoteltje graTis af te holen

DnrscroR NrEUws

STRAND & WATERZOEKERS OPGELET!!

Na zes maanden intensief onderzoek zijn we er in geslaagd om een
discriminatiesysteem te ontwikkelen dat zijn weerga niet kent. Thans is
het mogelijk om bier/frisdrankblikjes, trekringen (ook de "achtjes"),
bierdoppen, groot zilverpapier etc. af te wijzen ZONDER VERLIES van
stuivers, dubbeltjes, kwartjes, guldens, rijksdaalders, vijfjes, gouden
ringen, zilveren ringen, horloges etc. Ook kleine zilveren munten etc.
worden probleemloos gedetecteerd.
Dit systeem kan alleen bij de volgende WHITE'S detectoren ingebouwd
worden: Classic SL III, Classic ID , Classic IDX en de Surfmaster (onder-
waterdetector).
Informatie: Detection Systems Holland & Hofman electronica

NIEUWE ONDERWATERDETECTOR VAN GARRETT

Garrett heeft zijn onderwaterdetector geheel vernieuwd.
De met een microprocessor uitgeruste Sea Hunter Mark II is een pulse
inductie detector voor waterzoeken langs stranden maar is ook geschikt
voor het duiken op grote diepte. Zout water en zwaar gemineraliseerde
grond is voor deze detector geen probleem. Het apparaat is voor de
zomer leverbaar en is heel prettig geprijsd.
Zoekers die de aanschafvan een waterdetector overwegen kunnen voor
meer informatie over de Garrett Sea Hunter Mark II terecht bij: Kooistra
Metaaldetectors, Lippenhuizen.

DE WINNAAR VAN DE BOUNTY HUNTER TRACKER
IV PRO III, T.W.V.f 915,-

Uit de velen honderden goede inzendingen die wij binnen hebben
gekregen zowel via de post als via het intemet is Jos v.d. Broek (13 ) uit
Zoetemeer als de prijswinnaar uit de bus gekomen.
De juiste oplossing van de Steenbergen Detectors lettergrepen puzzel is:

Bíj Steenbergen Detectors Hulst Zít te Altijil coed.

Op de daar opvolgende slagzin hebben we de meest uiteen lopende
teksten binnen gekregen, zelfs hele tekeningen, briefkaarten, foto's met
de mooiste bodemvondsten en complete collages van erg ijverige deel-
nemers kwamen ons met de regelmaat van de klok toe. Volgens ons is
de Bounty Hunter Ttacker IV Pro III op een wel zeer speciale plaats
terecht gekomen. Jos is namelijk een startende zoeker met een grote
ambitie voor het detector gebeuren. Wij wensen jos ook veel geluk en
zoek plezier toe met zijn kersverse detector. Volgens Jos gaat hij met
zijn nieuwe Bounty Hunter detector een grote pot goud vinden.
Bij deze willen wij iedereen bedanken die heeft meegedaan aan onze
prijsvraag.

Jos veel succes toe gewenst met je gewonnen Bounty Hunter Detector

['n]

Tesoro 17,5 cmschotelDeep Search
'fesoro 1,7 ,5 cm schotel Deep Search
TesoÍo 17,5 cm schotel Concentric
Tesoro 28 cm schotelDeep Search

STEENBERGEN DrrEcroRs Hursr, rEr. (ott+) zz o+ 8o

1-75,-
17 5,-
175,

a t a a a t a a a a a a a a a a a a a at a a a a a a a a a a a a a a

1000
2M
2MX
Promet 3
Tracker III
Tracþer IV
Lanàstar..
Golàscanner
Goldscanner Pro, met meter
Coin Pro, met toon-id, 3 toon. .

1,266x, als nieuw
1280,land-water
1,280,land,-water, 1 jaar oud
Impulse , Iand-w ater
Groundhog
GTA 350
GTA 1OOO

cx II ... .

GTI 2000, demo, met 2 jaar garantie
Bandiào
Sttngray, land-water
Stin gr oy II, lond -w ater .

Toltec II
AF 10'l
Classic Il
Spectrum XLT, als nieuw

Op Ar oNZE GEBRUTKTE DETECToRS WR¿ENEN wtt r Jffi
GAMNTIE EN ¿EWREN EEN GMTIS HOOFDTELEFOON BI'
KooIsrRA METAALDETECToRs, (o5r! 46 5o 93

a aa aaa a aa aaaa aa aa taa a a aaa aa aaaaao aa

s30
750 .

f Lso,-
200,-
250,
550,-
550,
550,-
300,-
325,-
750,-
8s0,-

L'150,-
L250,-
L300,-
1-OO0,-
1400,-
1500,-
250,-
550,-
850,-
gso,-

'1600,-
600,
900,-

1100,-
LL00,-
175,-
450,-

1200,-

C-Scope 770D
Garrett Treasure Ace 300
Whitet Classic I
White's Surfmaster 2 Pulse
White's Bluemax 256 Widescan scholel ..

FLEVo DErEcroRs, (o527) zo 39 z9

250,-
4)\ 

-450,-
675,-
300,-



TI Kooistra Metaaldetector s
Compass / Garretl / C.Scope
Tesoro / Fisher / Detector Pro

Buonen 774, 84OB HP Lippenhuizen
tel. (0s13) 46 so 93

Lankman detectoren/
Grondvondstenmuseum
White's/Minelab/CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren
v. d. I\tuk str aat 2 6, N oor dw olde
tel. (os61) 43 32 13

r DSG Metaaldetectoren
Groningen
White's / Vlking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstrdat 26,9965 RK Leens
tel. (0s9s) s7 77 49
email k adíjk@ fr eemail.nl

. Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinksdtuarstueg 1,7, 7523 AT Enschede
tel. (os3) 434 ss sB

t Salland Detectors
Garrett / Compass / Detector Pro
Verhuur / Inmil ,/ Diepzoekers
Onderwater detectors
Speelmansweg 9, I'J-'LI MH Heeten
tel. (Os72) 38 22 96, fax (os72) 38 22 96

Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingservice
Kerkpad 1,8,8376 DB Mcrknesse N.O.P.
tel (0s27) 20 39 29 / o6-s29 743 80

Hofman Electr onica V. O. F.
Alle grote merken /
Eigen servicedienst
Wíngerdstraat 6,6641 BN Beuningen
tel. (o24) 677 40 63

ESKA detectiesystemen
Minelab /White's / Ceia
Opsporingsservice / Verhuur
Hov erdreef 19, 7 006 LH Doetinchem
tel. (0374) 39 74 56,fax (0374) 39 L4 24
E-moil: eska@lycosmail.com

. D J. Laan Metaaliletectors
C.Scope / Fisher
Pieter Maaßsfro,at 72
7777 AP Hippolytrtshoef
tel. (0227) 59 32 86,fax (0227) s9 32 86

Hamstra V.O.F.
Garrett/ Compass /
C.Scope/Detector Pro

Kleíne Haarseþade 779
42OS NA Gorinchem
tel. (0183) 62 \s N

FARTA
Tesoro

Ammunittehaven 567
2577XR DenHoag
tel. (o7o) 363 84 s2

. Ian van Beraen'Meta 
ald,ete ctór s, ar che olo gie

enbodemvondsten
Tesoro

I

Tanneskampke 73,5227 BT Den Bosch
tel. (073) 631 13 50

P. van der Putten
C.Scope / Fisher
Hutakþer 3, 5552 CJ ValÞenswaard
tel. (oaQ 204 1.7 17 / (o4o) 2o7 s9 92

r HAGRO Metaaldetectors
C.Scope/Compass / Fisher /
Garrett
Stationsstroot'J.32-'134, Deume
tel. (0493) 37 44 6s

Steenb ergen Detectors Huls t
' Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C.Scope/Pulsestar/CeltidPulse/
Te chnolo g¡rlViking/CEIA Detectie -
poorten/Diepzoek app./Pulse Inductie
/Verhuur-Verkoop/Detector fr nancie-
nnglEnz

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst
TeI.: (0174)37048O Fax: (071,4) 370487
Mobiel: O6 - 53.87.5 8.69,
E-mail detect@r¡¡xs.nl

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass / Fisher /
GarreVDetector Pro

Stationsstrøat'J.32- 134, D eume
tel. (0493) 3L 44 6s

t Steenbergen Detectors Hulst
' Eig en Vondsten Mus eum'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C. Scop e/Garrett/Pulse-star/
Celtic/Tesoro/Goldspear/Pulse Technolo-
gylviking/Bounty Hunter/CEIA Detectie-
poorten /Diepzoek app./Pulse
lnductie/Verhuur-Verkoop/Dete c tor
financiering/Enz.

Bont€hondstraat 3-5, 4567 BA Hulst Holland
Tel. : 0O.31..71.43.7 O.480,
Fu: OQ 31.1,1,.43.70.481,
Mobiel: 06-53.87.58.69, E-mail detect@uxs nl

T

T
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AANMELDINGSFORMUTIER
METAALVONDST

DATUM:

NAAM VINDER:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS

TELEFOON:

GEVONDEN OB]ECT:

MATERIAAL:

OMSCHRI'VING OBJËCT:

LIDNR

AFMETING/CQGEV/ICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: i,\ / NEE DOOR

VINDPLAATS /

GEMEENTE / PLAATS:

VONDSTOMSTANDIGHEDEN:

HANDTEKENING:

o¡dete ctorAi/iArEUR

SJTUAT]ESCHETS VINDPLAATS CEVONDËN OB]ECT

AFBEELD]NG GEYONDEN OBJECT:

HET GEVONDEN OB,IECT BL'FT IN IEDER GEVAT TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT B],i DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldings-
formulier te gebruiken?
Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën,
zodat u altijd een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. In het algemeen kunt u voorwerpen of mun-
ten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en
bronzen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis. Bij
twijfels kunt u altijd even naar de R.O.B. of het K.P.K. bellen.

Het invullen van dit formulier is heel eenvoudig.
Na eerst uw persoonlijke gegevens, zoals naam en adres
ingevuld te hebben, kunt u als u bijvoorbeeld een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invullen;

Gevonden object: munt
Materiaal: vermoedelijk brons
omschrijvins object: 

i:Hiitt*T#;il:T *".
omschrift, keerzijde beschadigd.

Afmeting/c.q. gewicht: Ø 2O mm
Determinatie verricht: nee
Vindplaats/coördinaten: de weg of straat waar b.v. de akker

ligt en eventt¡eel de coördinaten.
Vondstomstandigheden: geploegde akker met veel

Romeinse schen¡en.

Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken door een
schetsje te maken. In het geval van de munt kunt u een tekening,
foto, fotokopie of een krastekening van de munt maken en deze
opplakken.

Adressen waar u het formulier naar toe þunt sturen:

Rijksdienst v oor het Oudheidkundíg Bodemonderzoek
(RoB),
Kerkstraat'J',,
Postbus 'l-600,3800 BP Amersfoort
Teleþon 033-422 77 77
Fax 033-422 77 99

Koninklijk P enningkabínet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus'1.'l-028, 2301 EA Leiden
Teleþon 071.-5L20748

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te
vullen houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregi-
stratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.
Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de
vereniging, want het bestuur van de vereniging wil natuurlijk ook
graag weten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMETDEN,
EEN KTEINE MOEITE!

tt.l



GELANINItr@
Fisher CZ 7a Pro Ouicksilver
De CZ 7 a gaat diep

anderen!

bij de officiële
Fisher dealer.

Dieper dan

GEN
METAALDETECTI ESYSTEMEN

GELAN Metaaldetectiesystemen BV

Bedrijvenweg 17, 5212 PA Sint-Michielsgestel
Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 5s1 56 58

E-mail gelan@worldonline.nl
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