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Best verkochte Tesoro detector vøn de

la.øtste 6 n+øønden

Let op! De LOBO Super TRAQ is de

com putergestu u rde a uto m atische gro n dbala ns en een speciale elliptische .f 47s,-
widescan schijf heeft geleid tot een onovertrofen gevoeligheid en dieptebereik!

beste landdetector die Tesoro ooit gemaakt heeft! Een kombinatie van

¡ Echte o discriminatie.
. t7,Skïzfrequentie
¡ Threshold
e Alle metalen met basistoon
o \)lerkt op 8 x r,5 V penlight

batterijen
. Ombouw heupmodel is mogelijk
o Diepteaanduiding d.m.v. toon-

hoogte

¡ Super TRAQ computergestuurde
automatische grondbalans

. 25 cm ellipt. widescan zoekschijf
¡ Uitwisselbare zoekschijven
. 3 grondbalansstanden:

- normale grond
- alkali (gemengde grond)
- zwaar gemineraliseerde grond

o Max Boost gevoeligheid
o Superstabiel in extreme grond-

omsta ndigheden

Tesoro's LOBO Super TRAQlost één vøn d.e grootste detectíeproblemen op:

diepteverlies door grondstoring. Wøør je ook zoekt, de Lobo Super TRAQzøl
zích nø een paal keer op en neer pornpen volled.íg øønpøssen øøn d.e grond-
omstønd.igheden!

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

25 cm schijf en de gevoeligheid voor kleine voorwerpen van een 70 cm schffi

Gewicht 999 gram!
Dit is de detector voor U.
Met deze detecNor knjgt u geen tcnnis- of detectorørun! Pøst in elke reistøs of koffer, køn
d.us mee op vøkøntie zonder lostige vrøgen te krijgen vøn gezinsleden (moet døt ding
weer ruee!) Geen stress over deløstige bediening. Kortom simpel,lícht en toch professioneel.

Døt is de verbeterde opvolger vøn de legendønsche Sílver Sobre II wøør Eric Løwes ztjn Rorneinse schøt mee vond.

(f/o korting îndien u niets

inruiþ

Ervaren zoekers die met
de LOBO Super TRAQ

zoeken zeggen nooit eel

gevoeliger detector
gehad te hebben!

(Lucien Bure: in 4 maan

den vonden we meer

fibula's dan in 4 jaar

zoeken met een andere

topdetecto4.

lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg rl
754 AT Enschede
Tel. (o53) 43oc512
(bezoek op afspraak)
Fax (o53) 44 55 58
http://www. ar . n l/bed ri jven I detecT I

ONTDEK DE ONW EERSTAANBA RE AANTREK.
K,NGSKRACHT VAN DE POWERLIFT zo

BEG'N AÁN EEN NIEUW AVONTUUR!
Y'SSEN 

'N 
KANAI-EN, HAYENS EN GRACHTEN

MET DE POWERLIFT zo.

MET DE POWERLIFT HAALT U ERU'T WAT
ER IN ZIT

AMIGO ll f 645,- LASER Power Max ll f 1452,- STINGRAY ll f 2195,-
CUTLASS ll pMax I 895,- LASER Power lVlax ll gemod. f 1595,- L0B0 Super ïRAO I 2375,-
SILVEH SABRE pMax f 1152,- TOLTEC ll I 1699,-
BANDIDO ll ¡iMax f 1380,, PIRANHA (pulse induction) I 1795,- Powerlift 20 I ,l99,-



Detector ma.gazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Amateur"
en verschijnt 6 keer per jaar.
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Van het Bestuur
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Het lidmaatschap van
deze vereniging ioopt
altijd per kalenderjaar
en wordt zonder
opzegging altijd
stilzwijgend verlengd
met een jaar.

Degenen die in de loop
van het jaar toetreden,
ontvangen alie reeds

Voorwoord
Na deze warme zomer werd het weer tijd om ons troetel-
kind uit de mottenballen te halen. Zelf heb ik nog weinig
tijd gehad om te zoeken. Samen met Alexander de Jager van
het Fries Museum heb ik het materiaal van de tentoonstel-
ling "Schatten onder de schotel" zover uitgezocht, dat het
weer aan de eigenaren/bruikleengevers kon worden over-
handigd ofnaar hen kon worden verzonden. Het weekend
voor de sluiting van de tentoonstelling in Hilversum werd
aldaar een determinatiedag gehouden. Op deze zondag was
het ook weer ontzettend warm. Toen we 's morgens vertrok-
ken, dachten we dat het wel eens een verloren clag kon
worden. Het tegendeel bleek echter waar. Op het moment
van aankomst bij het museum stonden er al mensen te
wachten. Uit heel de omgeving kwamen mensen die wel
eens wilden weten wat men had gevonden. Veel materiaal
was niet met de metaaldetector gevonden. Tijdens wande-
lingen over de heide, in het bos en bij verbouwingen of
werkzaamheden in de tuin, kwam men materiaal tegen
waarvan men niet wist wat het was. Totaal kwamen er die
middag 175 personen. Hierbij wil ik de mensen van het
Goois Museum bedanken voor de prima verzorging die we
die middag met z'n allen hebben genoten.

Nederland wordt steeds meer een land van regeltjes met
daaraan verbonden verboden. Als er tegenwoordig iemand
op een terrein aan het zoeken is, waar een verbod geldt, dan
wordt, zelfs als bekend is wie dat is, die persoon niet aange-
pakt, maar vaardigt men gelijk maar een Algemene Politie
Verordening uit, die het zoeken in die stad of gemeente
totaal verbiedt. Dit lijkt mij niet de juiste benadering en zal
volgens mij op den duur averechts gaan werken.
\Manneet we door het land reizen en we zien mensen zoe-
ken, dan stoppen we vaak even om een praatje te maken. De
meeste van hen weten niet dat er verenigingen bestaan op
het gebied van metaaldetectie en dat er gedragsregels
gelden, zoals het wagen van toestemming, als je iemand
anders zijn land wilt betreden.

Enige tijd geleden werd de vereniging benaderd met de

waag of vanaf de volgende dag iemand kon helpen bij een
opgraving. Na enig heen en weer gebel is dit gelukt. Aan het
eind van de opgraving bracht ik er een bezoek. Men had
hier de alleroudste dijldicharnen van Nederland gevonden.
Tijdens dit bezoek raakte ik aan de praat met een Engelse
archeoloog, die hier op bezoek was.

lrl

eerder verschenen
nummers van het
lopende jaar
Opzegging dient
uiterÌijk op r augustus

schriftelijk binnen te

zijn. De contributie
per lid bedraagt f 55,-
perjaar. Voor gezins-

Ieden geldt een aan-

trekkelijke korting.

Natuurlijk kwam onze rers

naar Engeland ter sprake en
de assistentie van onze leden
bij opgravingen door het
gehele land. Hij vertelde mij,
dat er in Engeland ook steeds

meer het besef komtdat een

metaaldetector een goede

prospectiemogelijk is. In
Engeland bestaan veel l<leine

regionale verenigingen die
regelmatig hun medewerking

Aanmelden
vondsten
In de laatste z magazines
hebben we een lijst geplaatst
van provinciaal archeologen
en de adressen daarvan.
Dit vooruitlopend op de

nieuwe richtlijnen en het
nieuwe vondstaanmelclings-
formulier. Van diverse leden
kregen we al snel te horen dat
de adressen niet allemaal
Idopten, dat ze naar iemand
anders werden verwezen, of

verlenen. Vooral als er weinig oP ner verme
keramiek werd gevonden,
gaven de metaalvondsten nog
aan dat er een vorm van
bewoning was geweest.

Hopend op een droger najaar
dan in 1998 wens ik een ieder
weer veel zoekplezier toe met
deze spannende en soms

vermoeiende hobby.

J IØning

niemand aanwezig was die
geïnteresseerd was in een

melding. Dit is onmiddelijk
aangekaard bij de non.

In overleg met de noe is

besloten om de lijst in dit
nummer niet af te druld<en.

De nos is met de diverse
proyin ciaal archeologen in
gesprek en we hopen dan ook
in het volgende nummer een

correcte lijst te kunnen
plaatsen, zodat u dan uw
vondsten dan kunt aanmel-
den bij c1e juiste persoon of
instantie. Spoedmeldingen,
i.v.m. bedreiging van een

vindplaats kunt u in de

tussentijd natuurlijk altijcl op

de in het vorig magazine
vermelde adressen doorgeven
Het nieuwe vondstaanmel-
dingsformulier is inmiddels
ldaar en we hopen in het
clecembernummer een exem-
plaar met het magazine mee
te zenden.

Het'beshtur



Je kt er zowat doorheenkij
Als bestuurslid en redacteur
en ook nog met een eigen

bedrì.jf kom ik niet zoveel aan

zoeken loe. Maar in het najaal
heb ik geluld<ig nog wel eens

de tijcl om met de detector op

stap te gaan. Het is tenslotte
mijn hobby en als ik die

aldcers zie liggen dan begint
het te kriebelen en moet ik er
even tussenuit. Sommige
ald<ers bezoek ik al een jaar of
r5 en elk jaar haal je er wel
een paar duiten, gespen,

knopen, gewichtjes en ander
ìeul< spul vanaf. Geen opzien-
barend spul, maar toch leuk.
In het begin waren de duiten
nog van goede kwaliteit, even

de aarde er afuegen, een likje
vaseline erop en hup in het
album. Het was me natuurlijk
al eerder opgevallen dat de

kwaliteit van de nunten
eigenlijk steeds slechter
wordt. Of ik moet toevallig
alleen de slechte munten
opgraven. Als je tegenwoordig
op een middag tien duiten
vindt, zit er meestal geen één

bij die nog zo mooi is dat die
in het album kan. Sterker nog,
je moet al blij zijn als er iets

opstaat en je kan lezen waar
hij vandaan komt. Als je er

met de vingers overheen
wrijft is er niets meer van
over. Van andere zoekers hoor
ik niet veel andere berichten.

Een enkele keer, vooral op

ldeigrond kom je nog een

goede cluit tegen.

In pakweg r5 jaar is de kwali-
teit van de vondsten schrikba-
rend achteruit gegaan.

Wat de oorzaak is; zure regen,
het dieper ploegen, lager
grondwaterpeil, overbemes-

ting, het intensiever gebruik
van het land, of een conbina-
tie van factoren? Ik weet het
niet, ik ben alleen bang dat
als dit zo door gaat, er over
z5 jaar niet veel meer valt te
zoeken. Dan zijn alle vondsten
in de bovenlaâg aangetast
en/of weggerot.
Alleen al om deze reden zou
het zoeken in de bouwvoor
officieel moeten zijn toege-

staan.

Toen we onlangs in Engeland
waren, hoorden we daar
eigenlij k dezelfde berichten.
Daar wordt de kwaliteit van
de vondsten ook al maar
slechter en gaan er stemmen
op om te redden wat er te
redden valt.
In Engeland is er al jaren een

strijd tussen voor- en tegen-
standers van metaaldetectie.
Tegenstanders zeiden, dat zij
liever het materiaal in de

grond laten wegrotten dan
dat het wordt gevonden door
detectorzoekers.

Maar ook daar wordt de

archeologische wereld wat
minder star en komt men
langzamerhand tot het besef
dat het zoeken in de verstoor-
de bovenlaag geen kwaad kan
erì ziet men zells de positieve

kanten van het zoeken in. Er
wordt door zoekers en archeo-

logische instanties goed

samengewerkt. In een onlangs
verschenen publicatie van
David Miles, Chief Archeolo-
gist of English Heritage
schrijft hij het volgende;
"English Heritage decided
that excavation and recording
are preferable to benign
neglect".

Veel archeologen in Neder-

land huldigen eigenlijk het
zelfde standpunt, zoeken in
de bouwvoor is geen pro-

bleem, mits belangrijke
vondsten worden aangemeld.
Maar waarom is het nu zo

moeilijk om dit officieel te
regelen? Het wordt nu echt
hoog tijd dat er duidelijkheid
en een goede werkbare rege-

ling komt.
Aan De Detector Amateur
(oon) zal het niet liggen!

Kees Leenheer
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Kopu
Verhalen, inzendingen voor de vondst
van het jaar, enz.
C.B. Leenheer, Hanebalken 153,

9205 CL Drachten, Fax (0512) 545717

E-mail: dda@creatype.demon.nl

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

8453 XC Oranjewoud

Activiteitencommis sie
Voor vragen, suggesties enz. over
zoekdagen, determinatiedagen kunt u
terecht bij: G. Lukassen, Meerpaal 218,

Groningen, Tel. (050) 5413396

Advertenties, Opgravertj es, Occasions
opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B Leenheer, Hanebalken 153,

9205 CL Drachten. Fax (051,2) 545117

E-mail: dda@creatype.demon.nl

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden

voorwerpen dient u een foto of duidelij-
ke zwart-wit tekening op te sturen naar:
D. Eekhof, Vangstraat 46,

8471 EXWolvega

Adressen!
Veel brieven, vragen enz komen nogal eens bij
de verkeerde personen van de vereniging
terecht. Vandaar dat we de adressen weer eens

op een rijtje zetten Wilt u zoveel mogelijk
schrijven in plaats van bellen?!l

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt
bij onze secretaris: D. Smilde, Pr Bern-
hardweg 31, 8453 XC Oranjewoud, tel.
(0513) 631978 E-mail: a.smilde@wxs nl

Ledenadministratie
opgave van leden, adreswijzigingen,
vragen over de contributie bij:
W Woudstra, Melkemastate 16,

8925 AP Leeuwarden
E-mail: woudstra.w@hetnet.nl
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Geen goud
geen zllvet maar ? ? ?

k zoek nu al ruim 6 jaar met
mijn metaaldetector. In die
jaren heb ik al heel wat gevon-

den. Duiten, gespen, vingerhoedj es,

lakenloodjes, muntgewichten enz.
Het gewone spul dat iedere

detectoramateur vindt
op zljn vele zoek-

tochten. Dat wil
niet zeggen dat ik
nooit iets goeds

vind. Ik heb ook
wel zeldzame en
mooie vondsten

gedaan, maar dat
steekt niet aftegen

de vele zoekuren die ik
er bijna iedere week in

steek. Zelf vind ik het mooiste de
gebruiksvoorwerpen die ik vind,
munten zijn niet zo mijn hobby of
ze moeten redelijk oud zijn.
Maar op een middag ben ik gaan
zoeken op een akker waar ik al eens
eerder had gezocht. Bij de akker
aangekomen heb ik mijn metaalde-

tector in orde gemaakt. Eerst wilde
ik het hoge stuk afzoeken, maar
toen zag ik dat er op het lagere
gedeelte hele stukken waren wegge
spoeld. Automatisch liep ik daar
heen en na nog geen minuut kreeg
ik al een mooi signaal, Het was een

mooi, gaaf, zilveren muntje uit
a679.

Dat was niet gek voor één minuutje
zoeken. Nog geen tien passen

verder weer een signaal. Het zand
met mijn voet uit elkaar gedaan,
ligt daar een bronzen Romeinse
munt. Ik vond het een mooie munt.
De munt in het kokertje gedaan en
verder zoeken. Enkele baantjes
verder kreeg ik weer een mooi
signaal; 7o op de meter. Ik dacht:
het zal toch niet waar zijn?, maar
jawel hoor, weer een Romeinse
munt nog groter dan de eerste.

Dus in de koker bij de eerste en
verder maar.
Nog in gedachten bij de twee
Romeinse munten, opeens een piep

In]

in mijn koptelefoon! Na het zand
gecontroleerd te hebben, had ik iets
heel kleins in mijn hand. Na enig
gewrijf tussen mijn vingers moest
ik toch tweemaal kijken om het te
geloven. Had ik toch een fallus
amulet gevonden van nog geen
twee centimeter groot en van
brons. Toen begon ik in mezelf te
lachen: dit gelooft niemand.
Nog geen tien minuutjes later weer
een piep; 4o op de meter. Het zand
weer uit elkaar. Toen ik de munt
zag liggen, deze was een stukje
kleiner, was wel duidelijk dat deze

dag niet meer stuk kon. Dit was dus

de derde Romeinse munt. Dus bij
de andere in het kokertje en verder
zoeken. Ik moest denken aan het
artikel van Dick Eekhof: Waar er
één ligt, liggen er meer.
Na nog een tijdje gezocht te hebben
had ik nog enkele muntjes en een

mooi blokgewicht uit Limburg. Het
begon al schemerig te worden, dus
zei ik tegen mezelf nog twee keer



op en neer en dan is het goed
geweest. Nog in gedachen verzon-
ken van "dit gelooft niemand" weer
piep 7o op de meter. Weer het zand
met mÜn voet uit elkaar gedaan.

Ligt daar weer een munt. Na het
goed bekeken te hebben bleek het
een muntfibula te zijn. Toen moest
ik toch eens goed slildcen. Drie
Romeinse munten, een fallus
amulet, een muntfibula, een groot
Limburgs gewicht (r/z pond van
Roermond r7r3), een ringbroche en

diverse mooie muntjes. Ik voelde
me de koning te rijk.
Thuis aangekomen, wilde ik
natuurlijk weten wat voor muntfi-
bula ik nou gevonden had. dus

kennissen gebeld en een afspraak
gemaakt voor's avonds. Volgens

hen was het een Karolingische
muntfibula en bijzonder mooi en

gaaf.
Maar om het zeker te weten, ben ik
met een collegazoeker naar het t<pt<

gegaan. Daar werden we ontvangen
door BJ. van der Veen, Toen mijn
collega klaar was, was het mijn
beurt. Eerst legde ik de Romeinse
munten op tafel.
De eerste was een as van Commo-
drs (t75-t771.

De tweede was een sestertius van
Marcus Aurelius (16r-r8o).

De derde kon hij niet meteen
determineren. Deze moest ik daar
laten zodat hij deze kon fotografe-
ren en beschrijven. Toen kwam de

muntfibula op tafel. Toen de heer
van Veen hem zag, moest hij even

slildcen. "Weet je wel wat je gevon-

den hebt vroeg hij?" Op mijn "nee"

zei hij: "Een zeldzame en uiterst
mooie Karolingische muntfibula,
zoals je maarweinig ziet.Deze
wilde hij ook even daar houden om
te beschrijven en foto's te maken.
Na een paar dagen zou ik alles weer
terug krijgen met de beschrijving.
Na onderzoek van de heer van der
Veen bleek de Romeinse munt een

AES II van de Romeinse keizer
Magnentius (¡So-SSS), datering 3 5o-

35r, muntplaats Trier te zijn.
De muntfibula bleek een Karolingi-
sche pseudo munthbula.
Gebaseerd op de gouden imitatie
solidi van Lodewijk de Vrome (8r4-

8¿o).

Daarom zou ik graag met deze geen

gouden, geen zilveren, maar bron-
zen pseudo muntfibula mee willen

doen voor de vondst van het jaar.

Verder wens ik jullie veel succes

met ons mooie clubblad.
Ga zo door.
En voor onze andere leden laat ook
een een mooie vondst van brons
zteî.

J. Beyk,Weert

Een prachtige
zaterdag-
morgen
Hier het verhaal van mij, over onze
fantastische hobby.
Een prachtige zaterdagmorgen, vlug
de detectorspullen in de auto en naar
mijn zoekterrein (ik had al toestemming
gewaagd). Even de detector precies afstel-
len en zoeken maar. Na eerst wat stukjes lood
gevonden te hebben, vond ik een koperen vinger-
hoedje; dit zdn ook altijd leuke dingetjes om te vinden.
Ik ging verder met zoeken, dit moet de juiste plek zijn, dacht ik. Een paar

meter daar vandaan een keihard! signaal. Even een mooi vierkantje steken,

en de schop er onder, en daar lag een zilveren munt. Ik zag geldk dat er

twee adelaars opstonden. Ik raapte de nunt op, en dacht: Is dit éénvan de

velez Ik zwaaide de detector nog diverse malen over het gat, maar kreeg

geen signaal meer. Ik heb het terrein helemaal afgezocht en vond nog div.

andere voorwerpen en munten. Zeer voldaan ging ik naar huis. Ik heb

gelijk in mijn boeken uitgezocht om wat voor munt het gaat. Het is een

arendschelling van Kampen z j. , Voorzijde wapenschild met kroon

[']
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M.O.A.R.G IMPER CryITA. CAMPEN.

Keerzijde tweekoppige adelaar met
kroon en MATTI. I.

D.G.ELEC.R.O.IMP. SEM.AVGV.

Deze arendschelling is geslagen op
naam van keizer Mattias r (7672-

r619) Hij is dus zeven jaar in
omloop geweest, en hij is niet
gesnoeid!

Ik zal deze vondst aanmelden bij
het l(oninklij k penningkabinet.

De totale buit:
arendschelling Kampen
7672-1-679

r/z cent Willem, 18..

r cent Willem r9z7
z cent Leopold België
ro cent, zink
een mondharpje
een koperen passer

een zakmes

een vingerhoedje

Jan Bijman,Wognum

Het raadsel van de

plaatjes

In ons prachtig uitgevoerd
Detector magazine, staat regelma-
tig de oproep om kopij aan te
dragen. Ik besloot om aan deze

oproep van de redactie gehoor te
geven omdat ik naar mijn idee iets
speciaals had gevonden.
Vaak woeg ik mij af hoe het
mogelijk is dat zoekers die voor-
werpen vinden waaryan gewag
wordt gemaakt in ons blad.
Nooit vond ik, in mijn ogen,
iets speciaals tot.....

Het was eind maart 1999, de zenu-
wen wonnen het van de weergoclen.
De xLt was niet meer te genieten,
hij moest er even uit.

Op een bouwland waar ik naast
rommel uit wo rr ook musket-
kogels, een paar muntjes en een

aluminium vingerhoedje vond,
lcwam plotseling het heldere
signaal.

Even later stond ik met een militair
identiteitsplaatje in de hand.
Kippenvel kreeg ik ervan. Ik stond
daar maar te staan, starend in die
plotselinge voor mijn gevoel onein-
dige ruimte tussen hemel en aarde,

tussen voortjagende wolken en de

emotionele verbazing van: "Hoe

komt clat identiteitsplaatje hier
terecht?"

Iu]

De "rlrst" keerde terug in n|n
hoofd toen ik mij realiseerde dat
het identiteitsplaatje compleet was.

Dus geen toestanden van een
gesneuvelde en ter plaatse begraven

soldaat.
De emotie maakte plaats voor een
positieve verbazing die omsloeg in
daaclkracht, resulterend in de

vondst van een tweede compleet
militair identiteitsplaatj e. Mijn
zieleloerselen verdwenen geheel.

De letterlijk koud geworden zoeker
verloochende zich niet.
Dit resulteerde in de vondst van 3r
complete militaire identiteitsplaat-
jes in een stukje bouwland ter
grootte van een dakterrasje.

Niet alle identiteitsplaatjes waren
"breekbaar", er waren ook anclere

modellen bij.
De identiteitsplaatjes vermelden
op de ene zijde; achternaam,
voornaam, een legernummer en

het militaire onderdeel.
Op de andere zijde; de geboorte-
plaats, geboortedatum en geloofs-

overtulgrng.
De geboortedata op de identitets-
plaatjes beslaan, voorzover thans
bekend, een periode van 1878 tot
r9oo. Opmerkelijk was dat die
militairen toen waren ingedeeld bij
het 8e regiment infanterie. Dit
regiment was gelegerd te Arnhem
en vocht in wo rr op de Grebbeberg.



AnNHEM Prus

Gezien de geboortedata waren de

militairen, waarvan de identiteits-
plaatjes werden gevonden, tijdens
wo r wel inzetbaar maar naar mijn
idee voor wo ¡l te oud.
Een aardige bijzonderheid was dat
de letters en cijfers niet altijd
precies gelijk zijn ingeslagen.
Vermoedelijk werden alle gegevens

handmatig vervaardigd.

De identiteitsplaatjes zij n inmid-
dels overgedragen aan het Infante-
rie Museum in de Harskamp. In dit
museum sprak ik met de enthou-
siaste beheerder K. Volkers. Hij vond
de identiteitsplaatjes een waarde-
volle aanvulling voor het museum.
Zelfs de commandant van de leger-
plaats werd van de vondst in kennis
gesteld en hij kwam even pools-
hoogte nemen. Onder het genot
van een 'dikke" bak koffie, ja.. met
koek.... werden de meest praktische,
logische en emotionele oplossingen
bedacht voor de vondst. Via dit
prachtig ingerichte museum zal
getracht worden aanknopingspun-
ten te vinden waarom en op welke
wijze de identiteitsplaatjes in het
bouwland terecht gekomen zijn.

Thuisgekomen zat ik nog even na te
mijmeren omdat het raadsel van de

vondst wel steeds nieuwe wegen
inslaat, maar nog niet is opgelost.
Ik denk dat het geheim werd mee.
genomen door hen die ze droegen.
Zij die de antwoorden op vele
vragen nu weten en daarom vast en
zeker, minzaam, in alle rust en
tijdloos, ons aardse zoekers zullen
volgen.

U. Bouma, Arnhem

Naamplaatjes van oude infanteriesoldaten

t OD een bouw-
unã bii Arn-
hem sfuiffe

de oeriode rus-
sei1847en19w'
Bourna speurt
delanderijente'
øelmatig met"."n metaalde'
teúorafoPzoek
naar histonscn
materiaal.
.,Zoiets heb ilc
noz.nooit ge-

voÏnden. En dat
cok ncg in eel
saoeltie bii eI'
lcalar, 

-het líikt

overgedragen
aanhetinfanrc-
riemuseum van
De HarskamP'
Die ziin eÍ erg
blií mee en zoe'
I<e|n nu uft of et
iets meer over
die Plaaties te
achterhalen
valt."(Foto Hans
Broel<Íruizen)



Romeins,
vroeg*iddeleeuws

en nog wat

Had ik het ín míjn
vorige stukje over
een vrcegmiddeleeuwse
vondst, dit keer een voor-
werpje uit het eerste deel van boven-
staande titel, Romeins dus. En het voorwerpje is niet zomaar
een voorwerpje, maar misschien wel het mooiste dat in de

Zanderij in Katwijk is gevonden n.l. de Padus-ring.
Een grote Romeinse zegelring van metallisch ijzer uit de

2e-3e eeutu na Chr. met een gesneden steen, of beter
gezegd intaglío van kornalijn.

vroeger, de scheen (de ring zelf)
onbelangrijl< was. Ringen van ijzer
of brons waren meestal al vergaan
in de groncl. Ringen van zilver en in
mindere mate die van goud werden
later wel verwijderd of omgesmol-
ten.

De Pødus-ring

Wat maakt de Padus-ring nu zo

bijzoncler? Nou, daal zijn verschil-
lende reclenen voor.
a) De vindplaats van de ring is

bekend, bij wijze van spreken tot
op de vierkante meter nauwkeu-
r19.

b) De ring is compleet. Dus gesne-

den steen met de scheen van
metallisch ijzer en vooral dit
aanwezig zijn van de gehele
ijzeren scheen bij een ring die
uit de grond komt is zonder
meer zeldzaam.

[']

Kort algemeen
Vooral in de re tot en met c1e 4e
eeuw na Chr. was het mode binnen
het Romeinse Rijk om ringen te

dragen die waren voorzien van een
gesneden steen, sonrs louter voor de

sier, soms dienstcloend als persoon-
lijk zegel. We kennen gesneden
stenen van o.a. onyx, jaspis, korna-
lijn of gewoon geldeurd glas, ze zljn
meestal rond de r cm lang, ovaal
van vorm en veelal voorzien van
een eenvoudige voorstelling.
Deze gesneden voorstellingen
konden allerlei zijn: dieren, voor-
werpen, goden, mythologische
voorstellingen, Doem maar op. Men
ging er daarbij vaakvan uit dat de

voorstelling een magische werking
zou hebben en het soort edelsteen
waa¡in de voorstelling was gesne-

den kon deze werking verder ver-
groten.
Het zijn altijd kostbare verzamel-
stuldcen geweest, waarbij, vooral

P.E. Schaap

c) De gesneden steen is van een

bij zonder groot formaat.
Gewoonlijk zijn ze, zoals al
gezegd, ongeveer r cm lang.
Deze is maar liefst z cm lang bij
een breedte van 1.4 cm.

En dan debelangrijkste en

interessantste reden
De gesneden voorstelling en de

kwaliteit ervan. Direkt zien we dat
de gesneden steen gediend heeft als

persoonlijk zegel daar de tekst in
spiegelbeeld staat. Dit betekent
automatisch dat de ring persoons-

gebonden was. Met vrij grote zeker-

heid kunnen we wel een interpreta-
tie geven van de voorstelling die we

zien. We lezen het woord Padus en

dit woord Padus was de benaming
voor de rivie¡ de Po die we in
Noord-Italië vinden. De oorspronke-
lijke eigenaar van de ring komt dus

vrijwel zeker uit de regio rondon
de rivier de Po. Daaronder zien we

een liggend mansfiguur die met
zijn rechterarm op een kruik leunt
waar water uit strooml en in zijn
linkerhand een bladertak heeft.
Afgebeeld is hier de riviergod van
de Po waarbij de rivier symbolisch
is weergegeven door het stromende
water dat uit de kruik loopt. De

bladertak zou symbool kunnen
staan voor de gewassen op de

aldcers. Als je deze gegevens combi-
neert dan zouje kunnen zeggen

dat de eigenaar van de ring d.m.v.

deze voorstelling probeerde de

riviergod te behagen zodat die hem
goed gezind zott z1jn. Hij hoopte
zíc}'zo te verzekeren van steeds

voldoende rivierwater dat hij nodig
had voor de bevloeiing van de

gewassen op zijn land.
Aan het snijwerk kun je zien dat er
een vakman bezig is geweest. Tot in
de kleinste details is zorg besteed

aan de voorstelling. Ofhet nu
bijvoorbeeld gaat om het atletische



figuur ofom het gezicht van de
riviergod, er is met veel precisie
aan gewerkt. Het hoofdje is slechts
2 mm groot maar met een vergroot-
glas zien we toch een prachtige
karakteristieke Romeinse godenkop
met een mooie haardracht, een fdn
baardje etc..

De voorstelling op zich is beslist
geen alledaagse voorstelling en het
zou zelfs l<unnen zijn dat dit de
eerste keer is dat deze in Nederland
is aangetroffen.

Waar en hoe? Feiten of Fictie

Ja, en dan komt er een logische
vraag. Hoe komt zo'n Romeinse
ring in een inheemse nederzetting
terecht?
Nu lag deze nederzetting op hoog-
nit 3 icm van de Romeinse leger-
plaats in Valkenburg en op eenzelf-
de afstand van Fort Brittenburg. Er
zullen dus zekerveel onderlinge
contacten geweest zijn, maar toch.

Juist het feit dat het om een per-
soonsgebonden ring gaat zetje aan
het denken.

Misschien is het wel zo gegaan:

We vinden onze Romein in de delta
van de rivier de Po aan de Adriati-
sche Zee. Hij
woont daar
aan een

z\l-

takje van de grote rivier in een
nederzetting van landbouwers. Hij
bewerkt er de aldcers die al genera-
ties lang in het bezit zijnvan zijn
familie. Echt problemen met de
bevloeiing zijn er nooit geweest, de
rivier leverde altijd voldoende
water. Maar de laatste paar jaar is

dat veranderd. Door aanslibbing en
een verandering in de loop van de
rivier voert het zijtakje steeds
minder water. De laatste tvvee

zomers is hij zelfs droog komen te
staan en zijn cle oogsten door
verdroging mislukt. En geen oog-
sten betekent geen inkomeD voor
zijn familie. Wat nu?
Hij kan vercler niets en kiest uit
pule noodzaak dan maar voor het
leger, iets wat in die tijd heel nor-
maal was. Het verzekerde je van een
inkomen. Tot overmaat van ramp
wordt hij ook nog gelegerd in een
natte en koude uithoek van het
Romeinse fujt< n.l. Praetorium
Agrippinae, nu Valkenburg gehe-

ten. Daar mist hij al gauw de
geneugten van wouwelijk gezel-

schap. Nu waren er rondom een
legerplaats genoeg inheemse vrou-
wen te vinden die tegen betaling
van wat denari de soldaten wilde
helpen bij deze problemen. Zo gaat
onze Romein op 'n keer, na ont-
vangst van zijn soldij, naar de
inheemse nederzetting om zich een
avondje te vermaken met drank en
wouwen. Maar ook hier zit het hem
niet mee, eenmaal flink dronken
wordt hij overvallen en beroofd van
zijn geldbuidel en sieraden. Zijn

Padus-ring word door de overval-
lers later weggegooid daar

deze geen enkele
waarde voor ze

heeft. Hij zo'u ze

alleen maar
kunnen aanwij-
zen als de daders
door zdn aparte

voorstelling. De

ring verdwijnt als
rommel in het

zand om rSoojaar
later als kostbaar

verzamelstuk zijn come-
back te maken.

Pure fantasie? Wie weet.

[']

Corrosíe

Een gevaar voor een ijzeren ring is
en blijft natuurlijk corrosie. Zolirad
ook de scheen van deze ring daar
last van.
Na verloop van tijd lcwamen er door
oxidatie wat metaalschilvers los en
als deze oxidatie niet gestopt zorl
worden zou op den duur de gehele
scheen uit elkaar vallen.
De ring is daarom, voorzover moge-
lijk, gerestaureerd en geconser-

veerd. De metaalschilvers zijn
Iosgehaald waarna de onderliggen-
de corrosie is behandeld. Vervol-
gens zijn de metaalschilvers weer
op hun plaats gezet en heeft de
hele scheen een oppewlaktebehan-
deling ondergaan. Hij ziet er nu
weer perfekt uit.
Op advies wo¡dt de ring nu perma-
nent bewaard in een goed afgeslo-

ten doosje rnet silicagelkorrels op
de bodem. Deze vochtabsorberende
korrels zorgenvoor een zo droog
mogelijk bewaarmilieu. Zljn de

korrels na verloop van tijd glazig
geworden (ze zitten dan vol vocht)
dan kunnen ze in een pannetje
verwarmd worden waarbij het
opgenomen vocht weer geheel
verdampt. De korrels kunnen dan
weer opnieuw gebruikt worden.
Deze korrels zijn een aanrader voor
het bewaren van alle voorwerpjes
die gevoelig zijn voor corrosie, al
ztJî ze prrJzrg.

Met dank aan Bouke \).d. Veen yan het

I{PK,

Literatuur:

- Gesneden stenen:

M ar i ann e Gr o e n-y an An d el

Provincíe van een imperium:

P. StucLrt



Van z9 augustus
tot en met 12

september was er
in het Ooster-

houtse kijkhuis
een expositie met
de toepasselijke
naam "een greep
uit de grond".
Daar werkten vele

personen aan mee, o.a. de gemeen-

telijke archeoloog en een RoB-

archeoloog, en natuurldk de vele

wijwilligers.
Een van die wijwilligers ben ik.
Zo'n t,5 jaar geleden ben ik eens

gaan lcijl<en bij een opgraving in
onze gemeente en nadat ik veel
belangstelling had getoond, woeg
ik aan de aldaar aanwezige archeo-

loog ofdeze wel eens gebruik
maakte van de diensten van een

metaaldetectoramateur.
Het antwoord was positief zodat ik
dezelfde dag nog in de site aan het
zoeken was. Ik sta regelmatig in
contact met onze gemeentelijke
archeoloog en hij ook met mÜ.

Regelmatig word ik gebeld en krijg
dan te horen waar ik de detector in
kan zetten, of wat er verwacht word
qua vondsten en wat voor scherven
er gevonden zijn.
Samen kijken we wel eens op oude
kaarten die hij natuurlljk allemaal
tot zijn beschildcing heeft, als ik
dan zelfiets ontdek op zo'n kaart
krijg ik er mooi gratis informatie
bij, het kan niet beter.
De vondsten die ik in de sleuven
yindt en in de stort (het uitgegraven
zand) zijn eigendom van de Ooster-

houtse archeologie en stel ik graag

beschikbaar want die lcomen in een

vitrine.

Zo las ik pas een artikel over het
potduppen, een oud spel met
muntjes en stenen (er is pas nog
een artikel over verschenen in de

ooa), en nu wil het toeval dat ik
ongeveer z maanden terug bij een

opgraving in de sleuf een bol munt-
je tegen kwam, een halve cent.
Aan een kant flink beschadigd wat
door de steen is aangericht.
Het toeval wil, dat ik de archeoloog
hel. vellraal achtel het muntje uit
wilde leggen en op dat moment de

graaÍinachine een hap grond op de

grote zandberg deponeerde van
waaruit een ronde steen naar
beneden kwam rollen, met kleine
beschadigingen van het gooien.

Zohad ik mooi de 2 atributen van
het potduppen bij elkaar, en blijkt
dat ook in zuid-west
Brabant dit spel werd
gespeeld.

Om terug te
komen op de

vondsten die ik bij
de opgravingen
doe. lk neem ze

eerst mee naar
huis om ze te
reinigen en te
determineren
en als ik er niet
uitkom, neem ik
contact op met
Dick Eekhof, waarna ze in de

vitrine bij de Archeologische Werk-

t'.1

uit de grond
groep Oosterhout (nwo) staan te
prijken.
Totdat ik laatst werd benaderd om
mee le werken aan een expositie in
het Oosterhoutse kijlchuis, een

ruimte speciaal voor exposities.
Met de titel "Een greep uit de

grond" werd alles tentoongesteld
wat betreldcing had op vondsten uit
Oosterhoutse bodem, met name al

het aardewerk, want Oosterhout
had in de r6e en 17e eeuw maar
liefst meer dan 3o pottenbald<erij-

en.

De vitrine weer ik al mijn vondsten
in exposeerde en met de metaalde-

tector ernaast kreeg als toepasselij-
ke naam "BLII(vANGER".

3 verdiepingen waren gevuld met
vondsten onderverdeeld in catego-

rieën t.w.:
- Opgravingenveldverkenning,
- Huisvuil en oorlogsjaren,
- Recreatie.



Het was met recht een blikvanger
te noemen.

Jezelf aansluiten bij een

archeologische vereniging
levert je veel meer informa-
tie op dan wanneel je
zelf alles moet
uitzoeken.

Helaas is het niet altijd
rozegeur en maneschijn
bij de opgravingen.
Op een van de zoeklocaties waar
een archeoloogbezig was betraPte

hij een persoon met een detector
die in de slenven aan het zoeken

was op ldaarlichte dag, hij sprak

hem aan met de mededeling dat dit
toch echt niet kon.

Als antwoord kreeg hij: "Ik heb

toestemming van de aannemer".

Na wat woordenwisselingen kwam
het hier op neer, dat hij wel wist
dat zoeken zonder toestemming
van de archeologie niet mocht
maar dat alles toch maar lag te

vergaan.
Dus vertrok hij met zijn zakje met
gespen en pistoletkogeltjes.

Dit voorval gaat er toe leiden dat
een en ander zal worden geregeld

in de Algemene Politie Verordening
(æv).

Oftewel dat er straks niemand meer
zoekt in de gemeente Oosterhout
zonder daar eerst toestemming
voor gevraagd te hebben, en dat
allemaal door een zo'n vent die het
moet verpesten voor de rest.

Waar is zo iemand nou mee bezig.

De archeoloog heeft gebeld dus ik
moet weg, allemaal nog veel zoek-

plezier.

lohnItuþers

Redactie:
Steeds vaker worden we geconfronteerd met plaatsen waar

een l'pv w or dt ing ev o er d. Reden is v eelal dat bijv oorb eeld'

een opgravingsput in àie plaats regelmatig wordtbezocht

door schatgraver s, schervenrapers en detectorzoekers

Het opgravingswerk wordt verstoord en vernield.

Zo' n op gr av ingsp ut is uoor onb ev oe g den v erb o den ter r ein.

Je hebt daar letterlijk en frguurlijk niets te

zoeken. Alleen een erv op het

zoeken met een metaaldetec'

tor is u-¡el heel erg

drastisch.

De serieuze

detectorzoeker is

dan d.e pineut, en

dat is heel jammer

Iedereen weet dat

wij als verenigíng

tegen de zgn.

schatgraverij in

opgravingsputten

n)n, maar een APv

vind.en wij een nogal erg

g em akk elijke en v erke e r de

beslissing. '\lsof het probleem

dan daarmee zou zijn opgelost.

De doorgewinterde schatgravers hou je er echt

niet mee tegen. Die denken alleen aanhet geld wat de

vond.sten opbrengen en laten zich niet door een hek of een

boete tegenhoud.en.

Een oplossing voor het probleem hebben ook wij niet.

Het is wel jammeÍ dat een kleine groep onverlaten

(ook detectorzoekers) er dan de oorzaak van is, dat een

grote groep mensen de hobby dan niet meer kan beoeJenen

Het is ook jammer dat door al de publiciteit die zulk soort

dingen met zich meebrengt, onze prachtige hobby weer in

een verkeerd daglicht komt te staan.

Kees Leenheer

["]



Thuis in de
late middeleeuwen

ç'¡r.
a.)

N
a.)

t--¡
a.)

b,0

Een beetje detectoramateur heeft thuis een aardige

boekenkast gevuld met allefleiboeken die regelnntig

worden geraadpleegd qls er weer iets leuks is

gevonden. In het verleden zijn er diverse boekett

verschenen die yoor een d"etectoramateur heel

interessant zijn maar die niet meer in de boekwinkel

liggen. In een sene artikelen zal Frans Breibach een

aantal van deze boekenbespreken.Wq denken dat

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

bijvoorbeeldbij een zaok als'de Slegte' of een

boekantiquariaat te pakken te krijgen.

gen. Het is een leerrijk boek voor
hem ofhaar die het naadje van de

kous wil weten. In volgorde komen
aan de orde: zit- slaap- en bergmeu-
bilair; was- en toiletgerei; het
haardvuur; kook-, keuken-, eet en
drinkgerei; verlichting; bewape-
ning van de burgers; voorwerpen
betrekking hebbend op de gods-
dienst, sieraden en diversen. Van
een laat-middeleeuwse woning zien
we diverse bouwtechnische mate-
rialen zoals de baksteen, balkdra-
ger, dakpan, vloer- en haardtegel,
consoles, deuren, betimmeringen,
spijkers en muurhaken. Aan de
hand van diverse constructieteke-
ningen krijgt de lezer een indruk
over het'hoe, wat en waarom'.
Onder het hoofstuk'Wonen en
Werken' zien we eenvoudige, maar
ook versierde opberg- en voorraad-
kisten, handgereedschappen als
bijl, beitel, dissel, rasp, wetsreen,
schaar, spinsteen en priem. 'In en
om de beddestede' is een ander
interessant hoofdstuk waaruit naar
voren komt dat het met de sanitai-

Thuis in de late
middeleeuwen

Kandelaar,
geelkoper, gegoten

h:24,5 cm,voet: L3 cm
+1625.

Hoge voet met opstaande
rand dienend tot uetvanger,

de schacht met uier platte
knopen, eindigend in een

cilindrische þaarsenhouder
met twee rechthoeÞige

openíngen, de basis van de
schocht en de þaarsen-

houder met
rmgen

n r98o werd ter gelegenheid van
het 75o-jarig bestaan van Zwolle in
het Provinciaal Overijssels Museum
een tentoonstelling gehouden
onder de titel 'Thuis in de late
middeleeuwen - Het Nederlands
burgerinterieur 14oo - 1535,
waarbij gelijkertij d een schitterend
boekwerk, onder dezelfde titel,
op de markt werd gebracht door
Uitgeverd Waanders uit Zwolle.
Zoals de titel doet vermoeden,
krijgen we een kijkje uit het dage.
lijks leven van de gewone man van
toen. Hoe zag in de late middeleeu-
wen de gemiddelde burgerwoning
eruit en waaruit bestond zijn
huisraad? Het fiaaie boek, gebon-
den met harde omslag en ruim zoo
bladzijden op groot formaat, geeft
aan de hand van uitgebreide
beschrijvingen, daarbij voorzien
van talrijke afbeeldingen, helder
antwoord. Het is geen boek dat bol
staat van spectaculaire detector- of
bodemvondsten zij het dat een
aantal van de voorwerpen wel
degelijk afkomstig is van opgravin-

l- 'l
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Gewícht, lood, gegoten,bovenop gemerkt methet wapen van Leíàen
bestaande uit een schild met daann nuee gekruiste sleutels.
Bodemuondst Leiden.h: 2 cm. diameter: 3 cm.75O0-7600

P ass er, geelkop er, gegoten
N e derlandet¡/ D uitsland?
Op één been gemerkt met het
Lam Gods. +'L6OO.

Bolvorming scharnier.

re voorzieningen in
die tijd minder
goed gesteld was. Zo

men al over een

toilet, secreet
genaamd, beschik-
te, dan bevond het
zich op het achter-
erf. Meestal werd
echter gebruik

gemaakt van de kamerpot van
aardewerk oftin ofvan een houten
piskuip. We krijgen afbeeldingen te
zien van fraai houtsnijwerk, enkele
knielbankj es, vouwstoelen, kasten
ook wel 'tresoor' genoemd, een

mooie kroonluchter, diverse pispot-
ten, watervat, een assortiment
kannen, schotels, bekkens, opvouw-
baar scheermes, houten en benen
kammen, wijwaterbakjes, schotels
en vazen. 'Rondom de openhaard'
krijgen we een overzicht van hou-
ten zetels, aspotten, een vuurslag,
dekplaten, vuurklokken en vuur-
bokken, een haal of'krueshael'
waar de kooþot aan hing, aller-
hande kooþotten, komfoor, vijzel,
boterspaan, messen, lepels, snij-
plank of 'teljoor', oorkom, zouts-
trooier, zoutvat, kraan met tap,
diverse kannen, veldfles, glaswerk,

bekers, een zwavelstokkenbakje en
een aantal kandelaars. Van een

aantal voorwerpen wordt méér dan
één afbeeldingen weergeven (waar-

van zelfs in kleur) zoals van een

serie lepels, allerhande kooþotten,

kannen en lauiken, waarbij bijzon-
der fraaie baardmank¡uiken. Naast

heel eenvoudige ijzeren kaarsen-
houders, die regelmatig met een

metaaldetector worden gevonden,

krijgen we ook stenen en geelkope
ren kandelaars voorgeschoteld. Het
hoofdstuk over luxe en veiligheid
gaat over houten en ijzeren kistjes

en kisten, ijzeren hangsloten en
sleutels, een passer, een schrijßtift
plus wastafeltje of 'holten scrijftaef-
fel', inktpotten, een ijzeren helm of
'iserhoet', een maliënkolder of
'panser', stokwapens zoals de
'goedendag' of 'gepinde stave',

kruisboog en dolken. Voorts pel-
grimsinsignes, beeldj es, gebedentel-

snoer of 'paternoster', kralen,
werpkoot, mondharp, houten en
aardewerk fluitjes. De in het boek
opgenomen voofwerpen zrJn

afl<omstig uit diverse musea en van
particuliere verzamelaars.

HeIm, ijzer, leer, gesmeed, geklonken.
Opgebagged uit de Waal bij Oosterhout in de

Betuwe.h:24 cm,l:39 cm,b:3o cm.
Bolvormíng met schuinsaflopende, aan de voor- en

achterzijde iets oplopende,rand over de gehele

lengte in het midden een nb; aan de binnenzíjde
restanten van een genogelde leren voennq.

Kan, tin, gegoten,Duitsland,h:74 cm, + L60O

G e drukt, b olv ormig líchaam, toelop en de ingesnoer de

uoet, concave wìjde hals, het deksel met een

scharnier en een duimrustbestaonde uit t¡¡ee
zi)waarts gebogen knoppen; aan de binnenzijde van
het deþsel een medaillon met een Chnstusfrguur, op

de bodem een meàaillon met Mana en Kínd.

Maliënkolder, íjzer, g esmee d,, geklonken
h: 83 cm, b: 60 cm. 7600-7700.
B e sta and e uit sme e dij zer en, dichtgeklonken
nngen,bíj de hals messing ríngeneneen
messing sluiting; werd gedragen meestal
over een gewatterà jak-

Een bijzonder leerrijk boek voor
hen met diepere historische belang-
stelling naar hetgeen voorbij is.

Een boek voor hen met interesse
voor de laatste nog resterende
'tastbare' materialen waar onze
verre voorvaderen in de late mid-
deleeuwen mee leefden en werkten.
Zlj die het bijna 20 jaar oude boek
in hun bezit hebben zullen het
graag beamen. Succes bij uw zoek-

tocht indien u het alsnog wilt
aanschaffen.

F r ans Bre ib ach, D or dr e cht

ttr]



detector

Millennium Baron detectors
Herinnert u de Treasure Baron detectorvan een paarjaar
geleden nog? Hij is in Nederland maar korte tijd op de

markt geweest maar was geen succes. Dit lag waarschijnlijk
aan het verkoopapp¿uaat, want de detec-

tor was prima. De detector had immers
een'enorrn' dieptebereik en een grote
gevoeligheid voor kleine muntjes in slech-

te grondomstandigheden. Het was een

bijna perfecte detector, met maar enkele
minpuntjes. Zo had het apparaat een

loodzware metalen kast. Onderaan de kast
zat een 3,5 mm koptelefoonaansluiting,
terwijl alle koptelefoons met een 6,3 mm
plug zijn uitgerust. Ook de aansluiting
van de schotels was niet optimaal.

De fabrikant (Discovery) heeft deze
en een aantal andere dingen verbe.
terd, zodat er nu een geheel nieuwe
en verbeterde Treasure Baron
detector onder de naam; "Millenni-
um Baron" geTntroduceerd wordt.
Deze nieuwe detector heeft nu een
sterke lichtgewicht goed uitziende
kunststof¡¡s behuizing, welke ook
aan de riem beVestigd kan worden,
een 6,3 mm koptelefoonaansluiting
op de voorzijde van het kasÇ'e, een

3delige steel en standaard een

8 inch open polo schotel met een

extra lange kabel (gemakkelijk voor
de waterzoekers).
Evenals het oude model heeft de

Millennium Baron het verwissel-
bare modulensysteem. Zo kan je
beginnen met de'Millennium
Treasure Baron', het basismodel en
kan je op een gegeven moment de

detector upgraden met een van de

modulen, zoals bijvoorbeeld de
'Black sand'module of de rnet een
microprocessor gestuurde'Coin
Trax/to' module. Uiteraard kan je
ook de detector gelijk met bv. de
Coin Traxiro module kopen.

De bediening is grotendeels het
zelfde gebleven. Een Power/sensiti-
vity draaiknop, een switchknop
voor disc¡iminatie, all metal of
pinpointing en de variabele discri-
minatieknop.
De discriminatieknop heeft ook een
"dual-tonestand" en een zeer goed
"ijzermasker". Deze is trouwens
gemakkelijk uit te schakelen als u
de ij zerdiscriminatie zelf nauwkeu-

Frz-l
L^ iJ

rig wilt instellen.
Druk de discriminatieknop in om
over te schakelen van "mask on"
naar "mask off'. In de mask off-
stand kan de 'dualtone'ingesteld

worden. Een lage toon geeft de

ijzerafwijzing aan onder de inge-
stelde discriminatiestand.
De knop weer indrukken zet de

detector weer op de door de fabriek
vooraf ingestelde ijzerdiscriminatie.

De 'Millennium Coin Trax Baron'
(eigenlijk een Millennium Treasure
Baron met Coin Trax module) is een
computergestuurde detector, die
werkt volgens de ssr (SmartScan

Technologie). De detector scant
continu (te zien aan de rno display)
reageert op een object en identif,r-
ceert het object automatisch.
Het apparaat heeft een uitgebreid
discriminatiesysteem met 9 notches
(rej ect/accept), Verschillende pro
gramma's, rro voorwerpdiepte
indicatie, ijzer indicatie, automati-
sche en instelbare computerge-
stuurde grondbalans en het geavan-

tr
lïErr,IFl:ì



Newforce R1 van C.Scope

ceerde Turbo Grondbalanssysteem.
De instellingen zijn snel en simpel
te bedienen in de diverse menu
programma's en/of hotkey-pro
gTamma's.

Voor de detectors zijn diverse
schotels verkrijgbaar zoals o.a.; een

ro inch thunderhead schotel en een

5,S inch open donut schotel en een

elliptische schotel. Ook zljn er
diverse tassen en beschermhoezen
te verkrijgen.

Prijzen:
Millennium Treasure Baron

f u5o,-

Millen¡rium Coin T¡ax Baron

f :gzs,-

De eerste indrukken van de detec-

tors zijn zeer goed. Het heeft de
goede eiçnschappen van het
vorige model behouden, maar is

veel lichter in gewicht en nog
scherper en gevoeliger voor de

kleinste metalen objecten.
De Millennium Baron wordt in
Nederland op de markt gebracht
door Kooistra Metaaldetectors die
officieel importeur voor Nederland
van dit merk is geworden.

Gecombineerd met de service en de
garantie die u van Kooistra
Metaaldetectors gewend bent is
deze detector, denken wij, een

aanwinst voor de Nederlandse
markt.

Informatie: Kooistra Metaaldetec-
tors, tel. (oSrS) ¿6 5o 93, email:
info@kooistradetectors.com

Als je op de zoekwedstrijden orn je
heen kijkt waar de zoekers mee

lopen, valt je op dat er eigenlijk
maarweinig zoekers met een

C.Scope zoeken.
Dit kan de komende tijdwel eens

ga¿rn veranderen. Want in navolging
van diverse ander merken heeft ook
C.Scope nu een computergestuurde
detector met digitale uitlezing.

De Engelse directeur van C.Scope,

Hughes kwam de detector tijdens
de zoekdag in Woudenberg per-
soonlijk afleveren bij Gelan, de

officiële importeur van C.Scope.

Het is wel eve¡ì wennen als je de

nieuwe detector ziet, maar hij ziet
er goed uit met dat grote scherm.
Een lichtgewicht topdetector die
gemaakt is voor de Europese grond-
omstandigheden met een zeer
eenvoudige bediening. De eerste

testrapporten uit Engeland, waar
het apparaat al enkele maanden
wordt geleverd, zijn trouwens zeer
lovend. C.Scope hügt eindelijk eens

de waardering die het verdient.

De Nevyforce m is een detector die
wordt aangestuurd door een com-
putersysteem, die'Cassy' wordt
genoemd. Deze zorgt er ook voor
dat alle inforrnatie op het grote
display verschijnt en datje de

functies goed kan bedienen.
Op de fabriek zijn standaard een

aantal programma's geprogram-

meerd en zijn er z wij te program-

meren. Ook heeft deze detector een

speciaal strandprogramma voor het
natte strand. Behalüe de vele uitge
breide instellingsmogelij kheden
voor o.a. discriminatie, sensetivity,
audio, programma's, frequentie,
ground, inlandþeach is op de

display ook een zgn. grondradar te
zien. Dit geeft de zoeker nog meer
visuele informatie over het object
wat in de grond zit.
De eenvoudige snelle bediening
gebeurt met z draaitrcnoppen en 2

druktoetsen (dit o.a. voor mensen
die computerschuw zijn).

Bij het ter perse gaan van dit num-
mer was de verkoopprijs in Neder-
land nog niet bekend, maar duide
lijk is wel dat deze detector de

moeite van het bekijken en aan-

schaffen zeker waard is.

Voor meer informatie of een folder
kunt terecht bij de frrma Gelan,
tel. (o73) ss a2 g4g. Uiteraard is
het apparaat ook te zien op
www.cscope.co.uk

t"l



çl¡F

a.)

N
a.)

a.)

b,0

t-¡

Vin g erho e den en naairing en

uit de Amsterdamse bodem
Ppo,uotgEaHÚrEKFN uaNAF oE lafE MtDøELEEUVEN

Vingerhoeden en
naaxrxngen

In september/oktober 1999 is het
tweede deel van de Rw¡¡-reeks

verschenen.
Vingerhoeden en naairingen uit de
Amsterdamse bodem. Productie-
technieken vanaf de Late Middel-
eeuwen.
Het boek telt rrz pagina's en is
geschreven door Catherine A.
Langendijk en Herman F. Boon.
Het omslag van het boek is full
colour, glans laminaat, de afr¡¡er-

king genaaid gebrocheerd, gedrukt
op 135 grams papier, de afbeeldin-
gen in zwart-wit.

Vanafde dertiende eeuw zijn in
Amsterdam messing vingerhoeden
en naairingen gebruikt. Ze werden
weggegooid wanneer ze versleten
waren, verloren of soms opgeruimd
vanwege productiefouten. In de
laatste tijd kwamen ze bij grond-
werk ofopgravingen weer naar
boven.

34o vingerhoeden, opgegraven door
de dienst Amsterdam beheer, zijn
door de auteurs minutieus bestu-
deerd, waarbij allerlei bijzonderhe-
den aan het licht zijn gekomen die
het mogelijk maakten om de pro-

ductiemethoden die in de loop der
tijd zijn toegepast te beschrijven.
Uitgebreid literatuur- en archiefon-
derzoek verschaffen informatie
over herkonst en verspreiding.
In het boek is een groot deel van de

vingerhoeden en naairingen afge-

beeld, zodat het uitermate geschikt
is voor het determineren van
vondsten. Een uitgebreide summa-

ry maakt het boek ook geschikt
voor Engelstaligen.
De adviesprijs voor het boek is

Í Zt,So. Voor rw¡¡ leden bedraagt de
prijs t / zr,-. (excl. verzendkosten)

Informatie over deze uitgave:
H.HJ. Lubberding
Verlengde Lindelaan 53

Z3ga JH Twello
tel. (o57r) z7sjoí

Orhmgstechnik

für Profis

tz jaar na het verschijnen van zijn
eerste boek: "Metallortung mit
Detektoren" is Wolfgang Schüler er
in geslaagd, iedereen die in metaal-
detectie is geinteresseerd, te verras-

sen met een boek, waarin de nieuw-
ste metaaldetectietechnieken
worden behandeld. Behalve de
gewone verúouwde motiondetec-
tors, komen ook minder bekende
detectietechnieken aan de orde
zoals: Pulse Inductie, Magnetome-
ters, Bodemradar en Sonar. Uitge-
breid aandacht verder voor de voors

een tegens van verschillende diep-
zoekers naast elkaar. Omdat Schü-

ler zelfgeen detectors verkoopt,
kan de informatie in zekere zin ook
als onaftrankelijk beschouwd
worden. Uiteraard vergeet hij niet
de verschillende detectietechnieken
te behandelen voor het zoeken naar
onder water liggende objecten.
Voor zelfbouwers van detectoren is

dit boekwerkje een must, want
eindelijk staan er weer een bruikba-
re schema's van wat recentere
urodellen (vooral r.t.) afgebeeld.

Hopelijk zljn ze bruikbaar!
Zeer interessant boek voor iedereen
die gelnteresseerd is in de nieuwste
detectietechnieken, een leuk boek
ook om je Duits weer eens op te
halen.
Prijs f Sg,go. Te bestellen bij
Fa. Detect - Gert Gesink te Enschede.

VERSCHIJNT BINNENKORT

Artefacs of England ond
the United Kingdom

Een boek waar iedereen op zit te
wachten! Meer dan rooo foto's van
objecten die in Groot-Brittanië zijn
gevonden vanafde steentijd tot
r75o. Gekompleteerd met een

actuele prijslijst.
Prijs / 69,9o. Te bestellen bij
Fa. Detect - Gert Gesink te Enschede.

[*]



OUICK DRAW II
G e b ru i k e rsv r i e n d e I i j k

tAND STAR
De akker specialist

FIS}IE ,\---

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- VolledÌge discr. stand
- M e e r-toons g el u id sdisc ri mi nati e
- Re g e lb a re g evoeli gheid
- lndicatie neter
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- llptoetsen bediening
- Re g el b a re gevoeligheid
- Regelbare disc riminatie
- 3-too ns g e luid sd isc rininatie
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Auto matisc h e g rond bal an s
- 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-to ons g eluid sd isc riminatie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom. grondbalans
- Verwìsselbare 2l cm open schotel

IMPORTEUR:

Hulst(NL) - TeL (0114) 370480 - fax (0114) 37048t

E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 3l I I 43 70 480 - http://home.wxs.nl/-detect/

DEALER VAN :

MINELAB

Detector financieríng
Bereken zelf uw maandelijkse

financieringtermijn.

/ 1.ooo,- f 47,5o
f 7.5oo,- f 62,25
f 2.ooo,- f 83,-
f 2.500,- f 703,75
/ ¡.ooo,- f nq,so
f z.soo,- f t45,25
f q.ooo,- f 766,-

Bezoek ook eens ons

EígenVondsten Museum
met een unieke collectie

bodemvondsten.

Bounty Hunter
Modellen

* Tracker ID

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

,r Quick Draw II
Quick Draw II Pro I
0uick Draw II Pro II
Quick Draw II Pro III

x Land Star
Land Star Pro I
Land Star Pro II
Land Star P¡o III

* Time Ranger
Time Ranger Pro I
Time Ranger Pro II

s.- Time Ranger Pro III

Pro uitvoeringen:
P¡o I met extra 4" schotel
Pro II met extra 10" schotel
Pro III met extra4 & ro" schotel !
0m op alle te¡einen de beste
resultaten te hebben.

Wíl jíj dealer worden!
(otu) 37 04 80

Onze openíngstijden:

10.00-18.00
gesloten
13.00-18.00
na afspraak
1 0.00-18.00
1 0.00-1 7.00
14.00-1 8.00
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Prcfessionele metooldetector in VLF+ techniek, met zeet g,toot

dieptebereik. (zilveren Romeinse denori op ruim 3z cm)

Electronico en de opløadbøre loodaccu in gescheiden legergroene

behuizìng en in schutkleuren uitgevoerde heuptas.
De 15 inch schotel is een open widescan (zD) die er voor zotgt dat
negatieve grondinvloeden geminimøliseerd worden.

S u per I i chtgewi cht d etecto r
Aanbevolen voor de professional die met minder geen genoegen neemt.

IECHN'SCH E SPECI F ICAT I ES:
Knoppen en schakelaars:
- Power (aan/uit): schøkelaar
- Discù minatie: tro ploos /kno p
- All metøl /disøiminotie: schakelaor
- Crondbalans: outomøot of hondmotig/knop
- Gevoeligheid: traploos (diepte)
- Keuzeschakelaar: S(kleine), M(middelmatig), L(grote) voowetpen
- Pinpoint: 3 standen schakelaar/plaatsbepaling van het voorwerp
- Frequentie: VLF+ 5 Khz
- Battet|en: oplaodbare loodaccu (25 uw zoektüd)
- Hoofdtelefoon met volumeregelaor (8 Ohm)
- Oplader zzoV/rzV
- Rugzak- Schotelbeschermkøp

,/ Een detectot met maør liefit q zoek-

ftequenties. Dus meer vondlen op veruuilde

en zwaar gemineraliseerde grond. Unieke geluids-

identificatie. Voortoon geen rommel meer, møa¡ alleen

goede vondsten.

T ECH N'SCH E SPECI F ICAT I ES

- Frcquentie scanner van ¡5 tot 25,5 khz,
- Gewicht: 2,3 kg, ols heupmodel r,z kg, Heupmodel convenie los

verkñjþaar
- Battetüen: oplaadbore nicødcellen
- Zoelaijd: 70 tot 15 uur
- Botteñj'bijna leeg' indicatie
- Motion detector met 17 zoekfiequenties
- keuze uit een open 19 cm ofz4 cm widescan (zD) schotel
- Totoal geen lost van zware zout/mest minerclisotie
- Pefecte d¡sctiminalie d,m,v, BBS-techniek
- lnstelbare discriminatie, diepte, toon identifcøtie, volume,

ptaotsbepaling, silenl search ofbasis toon
- lJzermasker (geen ijzer bv superdun HOL goud)

- Helemaal geen geluid op ìjzer!
- Voo¡ duikers: ertru ve¡korte ondetsieel
- Ondetwatet hoofdtelefoon
- 6o meter duikdiepte (E atmosfeer druk)
- Gratis: pet, vondslenschoû, oplader en

nicadcellen
- U itsteke n d di eptebe rci k
- Erg makkelijk in bediening
-.12 maonden gorantie
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Vraag het uitgebreíde GRATIS

futl color ínformoti

s GlassÍc SI II, TM 808, 6000Di, Tesoro, I



rcr, WHng, C.Scope, Bounty Hunter, Mínelab Souvereígn )$ z (ho), Musketeer )(S (Pro), SD 22oo D, XT 78000, Golden llawk.
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IMPORTEUR:

DETECTION SYSTEMS HOLLAND
(Ruud de Heer)

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

www. i sh. n l/detect/metadec
E-mail: metadec@ wxs.nl
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Ondanks de warmte kwamen
heel wat mensen (175) op 5 sep-

tember naar het Goois Museum
om meer te weten te komen over
de door hun gevonden spullen.
Veel was opgespoord met een
metaaldetector, maar er waren
ook dingen die gewoon uit
stoffige hoeken ofbij een ver-
bouwing tevoorschijn waren
gekomen.

Zo kwamen er o.a. pelgrimsinsig-
nes, fibula's uit diverse periodes,
speerpunten alsook diverse stukken
aardewerk en stenen voorwerpen
op tafel.

Bij de afcleling Middeleeuwse
munten meldden zich een 3o-tal
mensen met munten uit die perio-
de, maar ook voor munten die er
buiten vielen kon in vele gevallen
antwoord worden gegeven.

We zagen oorden en mijten, pon-
den, marcas en obolen. Eerst die
laatste maar: een obool van Floris
III met een gaaf leeuwtje op de

voorzijde (munt tl. Een marca uit
Osnabruck, een marca van Jan r van
Leuven, hertogdom Brabant (munt

z). En een uncia van Boudewijn van
Holland, Bisschop van Utrecht
(munt 4). Deze had op de voorzijde
het gewone portret, de keerzijde
daarentegen was van de Hollandse
munten afgekeken. hetzelfde als
wat zijn broer Floris rrr gebruikte.

Uit een wat latere tijd kregen we

botdragers te zien, zowel die met
een leeuw als een van Philips van
Bourgondië uit Vlaanderen. Het
meest bijzondere muntje dat ik te
zien kreeg, en nieuw voor mij, was

een munt van Gennep: een half
leeuwengroolje (munt 3). Waarmee
Gennep nu een reeks van 3 zich
verdubbelende waarden kent van
Reinoud van Brederode-

Jan Post

t.]



Waarom naar
Dirk Jan Laan?

r goedê / eerlijke voorlichting

. sinds 1980 een vertrouwd adres

. ruim assortiment uit voorraad leverbaar

.3 iaar garantie op C.Scope & Fisher

. steeds goede occasions met garantie

. goede inruilprijzen

Daarom!!

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 59328ô
Fax0227 59328ô

DETECT GERT GESINK
Tel: O53-43OO512 Fax 4345558
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MAAK HET TOTÂAIBEDRâG VAN DE BESIELLING +
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Telefonisch of vie far uw bestelling wordt
ONDER REMBOT'RS VERSTT'IJRD. VERZENDKOSTEN F 20,.

Vanuit Belgiê: per Eurocheque of postw,

Dete(ctolrminatie

Dick Eekhof, bestuurslid en vraagbaak specialist heeft een heel

leuk boekje over bodemvondsten gemaakt. Dit boekle 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 lVìaak d¡t bedrag over naar

bankrekening nummer 33 47 65.78'l van de Rabobank te Wolvega, onder vermel-

ding van fotoboek Dan zal het zo snel mogelijk naar u toegezonden worden

noúe
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Het goud

De padvinders uan St.Wøndril-
|e hadden er die dag geen

vermoeden van d,athun spel

de krant zou halen. Eind
ma.art'1.954 hadden zij zích,

zoals ellne week, verzameldbij
hetklooster om een spannend

spel te spelen. De groep stond
onder leíding van een klooster-
ling, broeder Donaint, welke de

jongens telkens weer wist te

b oeien met leuke, sp annende

en leerzame spelletjes. Deze

keer stond er schatzoeken op

het pr o gr amma. G eïnspir eer d

door het naderende paasfeest

had de kloosterling niet alleen
paaseieren maar ook kleíne
geschenken verstopt.

oor het verdere verloop van
het verhaal is het nuttig
hier eerst een nadere

beschrijving van de plaats van
handeling te geven.

De plaats St.Wandrille ligt in het
departement no. 76, Seine Mariti-
me, ongeveer 35 km noord westelijk
van Rouaan en even buiten het
dorp ligt de Abbey de St. Wandrille.
Het zeer rijke ldooster is omringd
door kilometerslange hoge muren
en ook de omringende woeste

gronden behoren tot hun bezit. Het
terrein is op veel plaatsen ondoor-
dringbaar dicht begroeid met oud

þ4



van
Wandrille

struikgewas en er bevinden zich
talrijke onderaardse steengroeven
welke sinds de middeleeuwen niet
meer in gebruik zijn. Sommige
gewelven zijn honderden meters
ver in de rossige bodem uitgehakt
Sommige grotten werden van tijd
tot tijd bewoond door lduizenaars
of geestelijken welke zich uit de

wereld hadden teruggetrold<en. Zo

woonde er in het begin van de r8e
eeuw nog een schrijver die, tegen
betaling daar schrifteldke zaken
regelde voor een ieder die zijn
talenten nodig had.

In dit moeilijk begaanbare terrein
speelden zich de

gebeurtenissen afwelke op z8

maart 1954 in het Franse dagblad
"France Soir" uitvoerig werden
beschreven. De padvinders hadden
zich vol overgave op hun zoekop-

dracht gestort en afen toe klonk er
een verheugde kreet als er iemand
iets had gevonden. Een van de
jongens, Jean-Pierre Maze, had zich
door het dichte struikgewas gewor-
steld en zocht aan de voet van de

lange muur, Opeens ontdekte hij,

op kniehoogte in de natuurstenen
muur, een steen waarin een uit
vierkanten bestaande figuur was

gekrast. Hij riep zijn wiendjes

Jaques Blot en Pierre Lemousu erbij.
Gezamenlijk zagenzlj kans de steen

los te peuteren en tot hun verba-

zing vonden zij in een ldeine holte
een aarden potje welke met een

blaadje lood was afgesloten. Dat
was nog eens spannendl Ze maak-
ten het potje open en het bleek tot
de rand gevuld te zijn met gouden
munten. Dat was toch zeker geen

geschenkje van broeder Donaint en
zo redeneerden zij, waar een potje
is kunnen er ook wel meer zijn. Ze

zochten vercler en na drie meter
weer zo'n steen, nu stond er een

kruis in gekrast. Jawel weer zo'n
potje en ook tot de rand gevuld met
goudstuldcen. De goudkoorts had ze

nu toch te paldcen en verwoed
zochten zij verder. Het duurde even

en bijna gaven zij de moed op toen
zij, tien meter verder weer een

gemarkeerde steen vonden, nn was

er een spiraal in gekrast en weer
was het raak. Verder zoeken leverde
echter niets meer op en samen met
broeder Donaint werd de vondst

keurig bij een

notaris ingele-
verd. Na telling
en deskundig
onderzoek

bleek het te
gaan om

Precres 5oo
gouden Louis.
De potjes

bevatten resp. 167, 167 en r66
zeldzame en nauweldks gebruikte
munten met de beeltenis van
Lodewijk xv en waren geslagen in
dejaren a726tot
1748.

Ongeveer een jaar
na de vondst waren
de diverse formali-
teiten verruld en kon
de goudschat wor-
denverdeeld,5o%
voor het klooster en

5o% voor de drie
jongens. De monni-
ken waren slim en
verkochten hun deel
munt voor munt of
slechts enkele stuks
tegelijk. Zo was de

opbrengst veel en
veel groter dan het
deel van de drie
padvinders. Hun
ouders versjacherden
hun deel in z'n totaal
op een openbare verko-
ping en ontvingen zo slechts de

helft van wat het de monniken had

opgebracht. De totale opbrengst
bedroeg ruim ro miljoen Franse

francs.

Ten tijde van de openbare verkoop
van de goudstuld<en kwam de

gehele zaak weer in de openbaar-
heid en de dagbladen schonken
weer volop aandacht aan die
gedenkwaardige gebeurtenis. In
1955, ongeveer eenjaar na de

vondst, werd er ter plaatse een foto
gemaakt waar de drie vinders op

staan bij de plaats waar zij de

bewuste stenen hadden verwijderd.
Het struikgewas blijlct te zijn
gekapt en de bergplaatsen zijn met
gewone stenen en veel cement
dichtgemaakt. Op de originele foto
zou tevens te zien zijn dat er meer-
dere identieke reparaties op wel
veertien plaatsen hadden plaatsge-

vonden. Zljn er rneer gemarkeerde

stenen geweest?

P'l



Historici vroegen zich natuurlijk af
wat de herkomst van de munten
zott zljn, aan wie het heeft toebe-

hoord en ofditwel de totale schat
is geweest. Het geld was waarschijn-
lijk niet van de monniken omdat
het aan de buitenzijde van de muur
is gevonden. Van een rondtreld<en-
de koopman evenmin want het
verbergen moet wij veel tijd hebben
gevergd. De potjes lijken speciaal
gemaakt te zijn om de munten in te
verbergen. Ze zljnvan een onge-

bruikelijk model en ongeschikt
voor huishoudelijk gebruik.
Volgens dejongens heeft er tussen
een van de afsluitende loodblaadjes
een opgevouwen brief,e gezeten. Bij
een van de eerste aanvallen van
goudkoorts is dit echter terzijde
gelegd, weggewaaid en nooit meer
teruggevonden. Dit briefle had
wellicht vele vragen kunnen beant-
woorden, zoals:van wie, waarom en

hoeveel. Gezien de mooi afgeronde
aantallen denkt men dat er (veel)

meer moet zijn geweest.

In de jaren 7o heeft een historicus,
Pierre Jarnac, in de ldoosterbiblio-
theek nog onderzoek gedaan naar
eventuele verwijzingen naar het
verbergen van kostbaarheden.
Zonder resultaat. Een historicus die
het gebruik van een metaaldetector

niet schuwt, is Didier Audinot.
Deze heeft de muur en de naaste

omgeving in tggT met een aantal
helpers met metaaldetectoren zeer
grondig onderzocht. Alvorens op de
juiste plaats met een onderzoek te

kunnen beginnen, moest Audinot
de nodige tegenwerlcing overwin-
nen. Men probeerde het onder-
zoeksteam op een dwaalspoor te
brengen. Het waarom is niet hele-
maal duidelijk, maar een ieder die
ter plaatse wil ldken of onderzoe-
ken, wordt steevast naar de verkeer-
de plaats in de muur verwezen.
Ondanks het gebruik van metaalde-
tectoren is er echter niets van
waarde meer aangetroffen. Wel
vond men in het terrein tegenover
de muur de muur waar de potjes
waren gevonden een grote, kubus-
vormige steen waarin ook enkele
onopvallende merktekens gegrift
waren.
Onder die steen werd een berg-
plaats aangetroffen, leeg
weliswaar, maar recente graaf- en
haksporen deden vermoeden dat
hier niet zonder sukses was
gewerkt. Het ldooster is in de loop
der tijd flink verbouwd en uitge-
breid. Van de drìejongens is niets
bijzonders bekend.

J. Cøts

Zaterdag 6 november is er weer
de jaarlljkse determinatiedag in
het streekmuseum / sterren-
wacht Menno v. Coehoornweg 9

te Bergum. Van 10.00 tot 16.00

uur zitten er diverse deskundi-
gen klaar om uw archeologische
voorwerpen te determineren

Ook bezit het sûeekmuseum
een eigen uitgebreide collectie

archeologische voorwerpen
(wo. middeleeuws goud) en vele
munten (waaronder enkele
middeleeuwse muntschatten).

Deze dag magu niet missen,
dus komt allen!

Streekmuseum I Sterrrnw acht Burgum

Menno v. Coehornweg 9

9251 6lBurgum
Tel. (0s11) 46ss44

e-mail: sterrenw a cht@hotmall. com

Openingstijdrn:

dinsdagtlm zaterdog74.O0 - 17.00 uur
vrijdøg79.00 - 22.00 uur
zaterdag 6 november 10.00 - 16.M uur

lr^l



Van onze correspondent i

Unieke bodemvondst in
Betuwse I(esteren
Aan het begin van dit jaar leidde
archeologe Maaike Sier nog vele
belangstellenden roncl op c1e

archeologische vindplaats De

Woerd ten noorden van c1e snelweg
nr5 nabij het Betuwse I(esteren.

Inniclclels is de strook grond verla-
ten in afi,vachting van de aanleg
van c1e veelbesproken Betuwelijn. å1,
Vlak voor het afsluiten van de . l
officiële opgravingen hebben de

archeologen een unieke vondst
weten veilig te stellen: een vrijwel
intacte eikenhouten laddel rnet Ì¿
drie treden. Het ongeveer 2ooo Jâar Reconstructietekening:

oude gebruiksvoorwerp meet zo'n Keluin Wilson, Rolteràam

90 centineter'. De treden zaten vast
met essenhouten en metalen
spijkels. Het voolwerp zat zo diep
in de grond dat het de tancl des

tijds wonclerwel heeft weten te

cloorstaan. Inmicldels is de ladcler
overgebracht naar Amsterclam waar
het een zodanige behandeling zal
ondergaan dat het ook boven de

25-jarig bestaan. Deze uit zo'n 160 leclen bestaancle afdeling, verricht het
nodige veldwerk en beschikt over een eigen werkpiaats in Arnhem. Sinds

onderzoek op een plofessionele leest geschoeid. In het AMrN-onclerkomen
zijn de nodige vondsten te zien variërencl van oude pijlpunten tot houten
14e-eeuwse nierclolken. Indien men de werkplaats wil bezoeken, kan men
contact opnemen nret secretaris Alke Baljet, tel. (026) 3643080. Overigens

aardbodem behouclen blijft. Uit de Tentoonstelling in Gallo-Romeins Museum Tongeren
vondsten op De Woerd blijkt dat dit Liefhebbers van Gallo-Romeinse
gebied ais boerenneclerzetting in de artefacten dienen beslist eens een
periode tussen één eeuwvoor Chr. bezoekje te brengen aan het Gallo-
tot twee eeuwen na Chr. bewoond is Romeinse nruseum in het Belgische werkingsverband nret als resultaat
geweest. Ook kwam naar voren dat Tongeren. Dit prachtige nluseurrì c1e groots opgezette tentoonstelling

'I(eizers aan de NijÌ'. Tussen 25de bewoners contacten hebben weet met relatief beperkte midde-
onderholtclen met het nabij gelegen len de fantasie van haar bezoekers september 1999 en 6 februari 2000
castellum Carvo. aangenaam te prikkelen. Voor het zijn er neer dan 250 objecten uit

gerenonmeerde Eulopese collec-
ties te bezichtigen. De tentoonstel-
ling probeert een beeld te schetsen
van de gemiddeide Egyptenaar in
de Romeinde tijd. Naast de tijdelij-
ke tentoonstelling zal ook de vasteBodemvondsten te zien in werkplaats AWN Arnhem

Begin dit jaal vierde de A-r.4ôtr-afdeling Zuid-Velr,rwe en Oost-Gelclerland haar coliectie te zien zijn. Na 6 februari

waarschuwen. De wachttoren stond precies op het hoogste pnnt tLlssen Nijmegen en
Cuijck en was gesitueerd langs de toentertijd drukke verbindingsweg van Nijmegen
via Cuijck naar Maastricht en Tongeren.

eerst in haar bestaan heeft het
museurn haar medewerking gege-

ven aan een internationaal samen

Romeinse wachtpost in
Heumensoord Nijmegen

Sinds kort staat nabij een bult met wat bomen,
middenin het Nijmeegse bosgebiecl Heumens-
oord, ten noorden van het zweefuliegveld, een
informatiebord opgesteld met een tekening en

een verhaal over een Romeinse wachttoren uit
de vierde eeuw na Christus. Toen het Heumen-
se bos in de jaren twintig werd aangelegcl,

kwarn al Romeins aardewerk aan de oppewlak-
te. Tijdens een officiële opgraving, beginjaren
dertig, weden een tweetal grachten en funde-
ringsresten van een gebouw blootgelegd. Het
bleek te gaan om een wachttoren met een

ballustrade waaraan een grote toorts bevestigd
kon worden clie 's avoncls werd aangestoken en

tot in de verre omtrek te zien was. Overdag
gebruikte men vlagsignalen om de nensen te

2000 reist de tentoonstelling naar
het Franse Valenciennes en Lyon

doen.
De openingstijden van het museum
aan de l(ieìenstraal l5 zijn: maan-
dag 12-17 uur, dinsdag t/m vrijclag

de komst van cle gemeentelijk archeoloog, Mieke Smit, is het archeologisch om in 2001 Amsterdam aan te

zijn el ook vondsten van deze A\.MN-afdeling te bezichtigen in het plaatselij- 9-17 uur, zaterdag, zon- en feestcìa-
[<e Paleis van Justitie en in een winkel aan c1e Zwanenstraat 8 te Arnhem. gen 10-18 uur.



Een blij zwaaienàe Gerard Logisch ols je net een

munt vqn zo'n 1-OOO gulden hebt gevonden.
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verhaal!ø çohrJf ligt dø

Nøvvbvrl ral\ mø nog- verÇ in

høt geheræn.

lloowel het alweør twee

e.ÉhHtãf$#""o

Het begon allemaal (voor mij
althans) op hetjaarbeursplein in
Utrecht. Wachten op de bus die

bijna zo minuten vertraging had.
Maar dat was dan ook gelijk het
enige minpuntje van die dag, en
ach, wie let daarop als je elkaar
zoveel verhalen te vertellen hebt.
Eénmaal in de bus kq¡amen de

verhalen pas goed los en voordat we het wisten
stonden we in Breda bij de MacDonalds om de

chauffeur de gelegenhied te geven een halfuur te

rusten in verband met het rijtuigenbesluit. Nadat

we de wc onveilig gemaakt en een hapje gegeten

hadden, gingen we weer verder op

weg naar Calais. Het leek of de tijd
vloog en voor we het wisten zaten

we op de boot. Coen had nog een

pond over (waarschijnlijk van vorig
jaar) en gooide die in de eénarmige

bandiet (die overigens helemaal
geen armen meer had), en haalde er

zoo pond uit! Dat is pas een goed

begin van een zoektocht: meteen de

kosten er al uit!
Na een overtocht met weinig zicht

þul



Gezelliq een baÞje koJfe drinken bij de DDA Tent

(het was een beetje mistig) kwamen
we in Dover aan waar meteen de

prachtige witte krijtrotsen opvielen.

De bus voerde ons steeds verder het
land in en tegen het donker worden
kwamen we aan in het ldeine
Upper-chute. Het laatste stukje
moesten we zelfs lopen want de bus

kon de laatste bocht niet maken, zo

smal zijn de weggetjes daar. Nog

voor het donker kon de tent worden
opgezet en de fanatieksten gingen
nog even zoeken, aangemoedigd

door de mooie vondsten die in de

middag al gedaan waren. De avond

bleek weer heel gezellig bij de ooa
tent met gratis koffie, mopPen en

sterke verhalen over detectorvond-

sten (bestaat er detector latijn?)
Na een nacht op een luchtbed
werden we gewekt door twee hanen:

de ene van de boer en de andere

was Dick Eekhof. Wat kan die man
schreeuwen's ochtends om 7.oo

uur! Enfin als je dan toch waldcer
bent en de eerste zoektocht is pas

om 1o.oo uur dan wil je nog wel
even zoeken op het wije zoekveld.
Helaas leverde dat voor mij niet veel
meer op dan een paar kogels. Maar
dat zou snel veranderen...
De eerste zoektocht was er één
zonder verborgen "tokens". Het ging

dus puur om de natuurlijke vond-

sten. Toen ik een keuze gemaakt
had welk veld ik zou gaan afzoeken

liep ik met mijn zoon het veld op

tot halverwege en zette mijn detec-

tor aan. Mijn zoon liep nog wat
verder door zodat hij voor de meute
uit liep. Ik liep één meter en daar

was de eerste piep al. Zal wel niet
veel zijn maar je weet nooit. Tot

mijn verbazing kwam er een

Romeins muntje uit de grond. Niet
van beste kwaliteit, maar toch! Ik
liep z zwaaien verder en daar was

weer een piep. Na wat graafi,rrerk

kwam er een prachtige vliegfibula
naar boven met de speld er nog
aan!!!.

Het zal me toch niet gebeuren hè?

Toen bedacht ik me ineens dat ik
vorigjaar in Engeland iets derge-

lijks meegemaakt had. Ook toen
vond ik bij het begin van de zoek-

tocht z Romeinse munties en verder
dat hele weekend niets meer, terwijl
ik later hoorde dat in dat specifieke

stukje waar ik die muntjes gevon-

den had meer Romeins gevonden

was. Ik was toen echter verder
gelopen het veld in. Dat zou me niet
meer gebeuren. Ik begon in de

omgeving van de eerste vondsten te

zoeken en het geluk was met me.

Binnen een kwartier had ik nog zes

Romeinse muntjes en mijn zoon die

ik erbij geroepen had ook één.

Telkens kwamen er andere zoekers

langs en die pikten ook hun muntje
mee en liepen dan door. "leldcer

doorlopen" dacht ik en bleefin een

straal van ca 20 meter zoeken. Het
bleek voor mij voor die dag op te

zijn want de hele verdere dag heb ik
niets meer gevonden wat het ver-

melden waard is!Wel was het die

dag zo warm dat ik heb lopen
zoeken in een korte broek en met
ontbloot bovenlichaam. Wat een

weer voor Engeland in sePtember!

De volgende dag bleken de haan en

Dick weer woeg wakker en wij dus

ook. Ik besloot nog even te gaan

zoeken voordat de westrijd begon.

Op het terrein naast de camPing

bleken meerdere zoekers woeg oP

te zijn en hun geluk op datveld te

beproeven. Na wat kogels en andere

rotzooi waaronder wat stuld<en lood
te hebben gevonden, kwam er een

voorwerp uit de grond waarvan ik
nu nog niet weet wat het is.

Een Engelse dealer in bodemvond-

sten dacht dat het een pootje van

een Romeinse kookpot is, terwijl
een ander aan een Middeleeuws

voorwerp dacht. Suggesties zijn
welkoml. Op hetzelfde terrein vond

ik nog een voorwerp van lood.

Ik meende clat dit Romeins groot-
geld moest zijn omdat ik dat eens in
een boekje heb zien staan. Ik dacht
dat dit er alleen een van brons was

maar blijkbaar ook van lood (?).

Enfin de eerste vondsten waren
alweer binnen. Op naar de zoekwed-

strijd. Dat bleek even lopen want de

velden lagen een leuk stukje verder.

Vermoeidmaar
voldaanwordt
de feruglocht
begonnen
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Alle dealers en de voedseltent
waren verhuisd naar het nieuwe
veld. Van 1o.oo-13.3o uur was er een
wedstrijd op 2oo acres (een acre is
ongeveer 4ooo vierkante meter). Op
het eerste veld waar ik ging zoeken
bleek niet veel te liggen. Na vele
neters afgezocht te hebben en twee
kogels rijker, verhuisde ik naar een
veld aan de andere kantvan het
pad. Daar trof ik Iwan (mijn zoon)
weer aan en die had al een Romeins
muntje! Ik begon te zoeken en na 5

meter kreeg ik een signaal die ik in
Nederland niet opgegraven zou
hebben: een hele lage waarde op de

meter van de Minelab. Dat bete-
kendt meestal aluminium folie...
Omdat er niet zoveel signalen zijn
in Engeland en er ook weinig rom-
mel ligt, besloot ik toch maar te
graven. Na wat heen en weer
geschuif van de modder lcwam er
een heel dun zilver muntje uit Italië
uit de grond! Het bleek een muntje
uit de periode 12oo-13oo. Mijn dag
was alweer goed! Dat het ook min-
der goed kan gaan bleek even later.
Ik zocht een baan aflangs een

Nog even d,e deTector uittesten

2 bestuursled.en aan het dollen tijdens
het opfrissen

tractorspoor en toen ik bijna aan
het eind was besloot ik om te keren
en een nieuwe baan afte zoeken.
Even later hoorde ik een Engelsman
een kreet slaken en precies in de

baan waar ik gelopen zou hebben
als ik naar het eind gelopen was
haalde hij een prachtige hammered
zilveren munt uit de grond, shit!
Enfin, ik nog wat verder zoeken in
die omgeving en vijf minuten later
lcwam er een zilveren voorwerp uit
de grond met legistratienummer en

alles erop.

Volgens een Engelsman was het in
Birmingham gemaakt gezien het
zilverteken dat erop stond. Wel dat
bleek het wel ongeveer te zijn voor
die ochtend. Iwan vond nog twee
tokens en ik een vingerhoedje en
een knoopje.
Later die middag was er nog een
wedstrijd van 2.oo-4.oo uur. Het was
bijzonder warm dus de shirts
konden weer uit! Ook deze wed-
strijd was op 2oo acres en ik kan je
vertellen dat dat heel veel is!

Qua vondsten viel het voor mij

Þ'l

tegen: ik vond alleen een Engels
loden gewicht wat zo maar op de
grond tussen alle stenen lag. Het
was nog niemand opgevallen blijk-
baar en ik was de eerste die er met
de schotel overheen zwaaide. Er
waren wel de nodige Nederlanders
die Romeinse munten op die ald<ers

vonden, en Gerard vond een heel
mooi zilveren muntje dat gelijk
omgezet werd in Engelse ponden bij
de tenten van de dealers. Ook die
had de kosten van de reis eruit!.
Na de prijsuitreiking, waarbij een
geluldcige zoeker uit Zeeland nog
even 1oo pond won op zijn token
(weer een reis eruitl), mochten we
weer in de bus plaalsnernen en ging
het richting boot. Het geluk was
met ons want door een voorspoedi-
ge reis konden we een boot eerder
pald<en. Op de boot was het warme
eten weer heerlijk na z dagen patat
met carbonade en Engelse ketchup.
De terugreis leek weer langer te
duren dan de heenreis omdat het
donker werd en de zoel<ers moe in
slaap vielen in de bus.
Al met al een zeer geslaagd week-
end en gezien de vondsten een
duidelijk beter resultaat dan vorig
jaar. Vorigjaar schreefik: "In totaal
dus 66 vermeldenswaardige vond-
sten waarvan zz Romeinse munten
gevonden in ro zoekuren door 6o

Nederlanders, dwz in 6oo zoekuren,
dat is r vondst per 9 uur..."
Dit jaar zljner t75 vermeldenswaar-
dige vondsten gevonden waafl/an 3o
Romeinse muntjes in ro zoekuren
door 5o nederlanders, dwz in 5oo
zoekuren, dat is r vondst per 2,g

uur.

Maar het mooiste van dit geslaagde

weekend was het weer, ik denk niet
dat we dat nog eens meemaken op
een Newbury Rally!

WilhelmBos
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De volgende gegevens zijn verstrekt
door W. Bos, de man achter de detec-
tor website (www.ish.nl/detect) Op de
terugreis met de bus werd een
mini-enquêtte gehouden met het
navolgende resultaat. Op de site is
tevens ook een overzicht te zien van
de vele vondsten die zijn gedaan.

De 50 mensen die meegingen heb ik gewaagd met welke detector ze

zochten. Dat leverde het volgende lijstje op:
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Merk

Tesoro/Laser

White's

Fisher

Minelab

Compass

Detector Pro

Garret

Aantal Aantal

Detectors Vondsten

Gemiddelde

vondsten/deL

Met deze detectors is het volgende gevonden:

rrtr/hite's Sierra Specüum -
5 munten (ca 1700-1875),

2 vingerhoeden, bronzen

voet van een kookpot
(middeleeuws)

Laser 81 - Romeins muntje' penny 
white,s xLT - 2 fossielen..ogende-

Tesoro Golden Sabre - Ring

Powermax - Romeinse As (niet

mooi), paardenbel, stukje

6bula

Tesoro Bandido - Penny 1881,

hammered coin ftapot),
munt (niet leesbaar),

vingerhoedje,3 gespen

Tesoro Golden Sabre - Engelse

munt (1792),2 knopen,

zilveren munt, schedebe-

schermer 15e eeuw,

2 donderstenen (ogen

detector), 1 steeksleutel
(ca 100 jaar oud)

Tesoro Laser 81 - hammered
penny ca. 12OO zilver,

hammered halfgroot ca.

1300 zilver, Elizabeth

threepence ca 1300 zilver,

penny 18e-eeuws brons,

2 rekenpenningen

16e-eeuws, diverse

knopen (1600-1900)

Tesoro Sidewinder - hammered

coin zilver (kapot), broche

"ballerina" 1850-1900,

bronzen kloksleutel 17e

eeuws, paardenbel brons

(middeleeuws), fossiel

zeeëgel (ogendetector)

Laser Powermax - Penny Henry de

achtste, Romeinse munt

White's Classic II - Shilling 1839

White's XLT - Fibula, zilveren 5

pence 1918, Romeins

dekseltje,3 knopen

White's Classic III - 6 Romeinse

munten,6 pence zilver
1931, koppel, pijlgewicht,
8 duiten, lakenloodje,

pistoletkogels, sluitpen

White's Surfmaster - 2 Romeinse

muntjes, penny 1889,

2 tokens

White's Classic III Tl¡rbo - Romein-

se munt, paardenbel

White's Classic III T\rrbo - Engels

florin Queen Victoria zilver

þ'l

tector", 5 pence zilver,

3 victorian muntjes,
2 Romeinse munten,
fragment van een mes
(Romeins?),3 knopen

\Á/hite's Eagle SL90 - Munt zilver
Henry 1, rekenpenning

Neurenberg, 2 tokens, 1

knoop, kastbeslag (ca

1600), Romeins ???

White's Classic 2 Sl Türbo -
Zilveren hammered coin

ca. 1300, 1 "doorkijker",
zilveren knoop (tudor),

biertap 12 cm,2 tokens

White's XLT - Paardenbel, dolk-

bevestiging,2 penny's

George, halve penny
George, halve gesp,

two pence 7977 7992

Fisher CZ5 - Zilveren knoop (afb.

torentje), gesp, 1 pond,4
munten (niet leesbaar),

fossiel (zeeêgel), loodje

Fisher 1266X - 2 Romeinse mun-
ten, knoop, Romeinse

munt dubbel sestertius (ca

150 AC),4 leger knopen,

tapkraan, Romeinse ring

Fisher CZ2O -2 Romeinse munten

Laser Power max

Laser 81

Tesoro Sidewinder

Tesoro Bandido

Teso¡o Siìver Sabre

Tesoro Royal Sabre

Tesoro Bandido 2

Tesoro Golden Sabre

Tesoro Cutlass

White's Classic II SL (Tbrbo)

White's Classic III SL

U,rhite's Classic II met blue max schotel

White's Eagle SL 90

White's Classic III SL (turbo)

White's XLT

White's Eagle II

White's Beach bug

white's Spectrum Sierra

White's Surfmaster

Fisher CZ20

Fisher CZ5

Fisher CZ6A

Fisher 1256

Minelab Sovereigrr XS2 Pro

Minelab Excalibur

Compass Gold scanner

Detector Pro þlauw)
Garret Freedom 2 Plus

Vondsten per detector samengevat in de volgende tabel:

Natuurlijk moet hierbij opgemerkt worden dat de
aantallen te kÌein zijn om er harde conclusies aan
te verbinden. Bovendien blijft de zoeker (dus de
zoektechniek) de belangrijkste factor.

W Bos

zilver, penny 1916,3

onbekende munten, 2 Fisher 1280 - Romeinse âs

knopen, lTe-eeuwse ring, (197-211), knoop

lge-eeuwse gesp' messer- 
Minelab XS2 pro - Halve penny, 2

schmid 8E109 vliegtuigon-

derdelen 
ge Pen

Minelab XS2 Pro -Vliegfibula
(Romeins),8 Romeinse

muntjes, zilveren muntje
1200-1300 (ltalië), loden

gewicht, voet van een

kookpot (middeleeuws),

knoopje, Romeins groot-

geld, vingerhoedje, zilveren

sieraad

Compass coinscanner - Romeinse

munt, fossiel, 2 knoopjes,

muntje 1905, gespje (ca

1e00)

Garret F¡eedom Tlvo Plus - Gesp,

lakenloodje, gesmede

spijkers
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30
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I,7

5,6

2,4
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4000 jaar metaal in Nederland
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Ter gelegenheid van de expositie in U kunt het boekje bestellen door
hel Fries Museum, Het Burgerwees- f 20,- (incl porto) over te maken

huis en het Goois Museum heeft de naar postbank nr. 1ó75000 of
DDA in samenwerking met boven- /A/G Bank nr. 67 B0 04 900 t.n v.

genoemde musea een catalogus in De Detector Amateur, met vermel-

een beperkte oplage uitgegeven díng van'boekje exposítíe'.

ln d¡t in full-color gedrukte boekje Het boekje wordt u dan z.s m

zijn t 200 voorwerpen uit de toegezonden

.f' expositie, afgebeeld en beschreven
' Een boekje dat eigenlijk bij geen

' enkele zoeker of archeoloog in de

boekenkast mag ontbreken.

Verkoop, verhuur, reparatie, moàificalie van
melaalàelecl,oren,

Concurrerenàe prijzen, eahle aàviezenl

(Wil) Hofman Elektroniaa 024-6774063

Zoekt U
gewoon een detectonrerkoper
of een detectordeskundige?

Atlanti s Metaaldetectoren, ww'w.xs4all.nU- hofmanpa/atlanti s
Onze merkàeþealorø øaan 15% àieper àan normaal àankzij o?eciale tuningl tell

N

R

Speelmansweg 9,81 I I MH Heeten,
Tel. (0572) 38 22 96

COMPASS - GARRETT - DETECTOR PRO
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Een opendag bij een
archeologische
opgravtng augustus
t999 !

En hier ziet u een
skelet van ongeveer
I 4 honderd iaar

Kunt u ook zien
of het een man of
een vrouw is ?

Hahaha...
Die vraag wordt
altijd gesteld...
Dit ¡s een vrouw !

Omdat de vrouw I I en de heupen meestal
a.lt¡jd ¡ets kle¡ner dan , - iets bredàr zijn !
Cle mØn 15... I '-

Kunt u ook zien
of het een man of
een vrouw is ?

Hahaha...
Die vraag wordt
altijd gesteld...
D¡t is een vrouw !

Een opendag bii een
opgravtng
in het jaar 261 7

Hier ziet u een skelet
van ongeveer 600 jaar
geleden !

@ André Baraké & Alex Feljt Cartoon.



In '1990 werd løngs deWillemstraat in de binnenstad van
Brugge een stuk grond vrijgemaakt uoor de oprichting van
een ríj nieuwbouwhuizen met kelderruimte. Voor het eerst
werden de middeleeuwse ophogingslagen afgegraven. Bij
dít diepgaand ingrijpen kwamen ook honderden kleine
middeleeuwse voorurerpen vrij. Ze werden afgevoerd en

gestort bij een landbouwbedrijf op het grondgebied Oost-
kerke Damme.

Patrick vanWanzeele &
DaníelVandekerckhove

heilige Victor aldaar ontstaan is.

Het insigne is dus voorlopig niet
toe te schrijven aan een welbepaald
beclevaartsoord.

Het is ons bekencl dat aan de mees-

te insignes een cluidelijke symboli-
sche afbeelding of voorstelling van
een legende mee ingegoten werd.
Misschien noeten we de voorstel-
ling van de heilige met nolen en
christelij ke macht interpreteren bij
de horigheid tijdens de niddeleeu-
wen in \.4aanderen. Naast het
verrichten van allerlei hancl- en
spandiensten ten behoeve van de

hoftreer, werden c1e horigen (of de

bewoners van het "bangebied") ook
verplicht orn al het graan te laten
malen in de molen van de heer.

Bij de rechtspositie "horigheid"
hoorde ook bescherming. De tekst
"wAR pRovENDn" verwijst ook naar
deze verplichting. pRovENDE, pRovE,

IRErENDE zijn allemaal termen clie

passen bij dit systeem. Ook voor
betaling bij de geestelijkheid: dit
voor jaarlijkse toelage of inkomen
uit geestelijke goederen.

Volgens de heel Van Beuningen

Pelgrimsinsigne
met molenafbeelding
uit de Brugse bodem

et groot archeoiogisch
onderzoek met metaalde-
tectoren dat hierop volgde

werd verricht door de Brugse

archeologische dienst. Pas nadat
nen het terrein vrijgegeven had,
klegen we in de zomer van r99r de

kans om deze gronden te onderzoe-
ken. Al na een kwartier vonden we
dit uitzonderlijk en onbekend
tinnen pelgrirnsinsigne van 52 mm
hoog. Aan de stijl en vormgeving is

het te dateren in de periode ca.

135o-14oo.

Heel merkwaardig is wel de voor-
stelling van een edelman of ridder-
heilige net zwaald. Als attributen
zijn voorgesteld: een windmolen
gedragen door een schild met als

afbeelding de vier hoofdverdelin-
gen van een wapenschild (een

kruis). De windmolen is een staak-

of standerd molen met twee zol-
ders, zadeldak en dwarsgetuigde
roeden (zoals dit bij ons voorkwarn
tot in de r6e eeuw). De heilige
wordt voorgesteld als ovelwinnaar

of als symbool van macht. Hij staat
boven op een onclerworpene met
het zwaard (is het zinnebeeldig
kenteken cler gerechtigheid). Op c1e

tekstband onderaan staat "wAR

PRovENDE". Op de rugzijde zijn
kleine omgeplooide lipjes aange-

bracht. Om de afbeelding en
uitstlaling van dit insigne mooier
te maken werd tussen de lipjes
flinterdun tinnen blinkend metaal
aangebracht. De rugbeldeding is

verdwenen. Insignes die dat nog
hebben zljn zeer zeldzaam. De

torentjes werden gebruikt om het
insigne ergens aan te bevestigen.

Door clie voorstelling van de molen
werd meteen gedacht dat het
geheel iets te maken had met Sint-
Victor, de patroonheilige van de

molenaars. Reeds vanaf de twaalfde
eeuw werd Sint-Victor in Vlaande-
ren vereerd door talrijke molenaars-
gilden. In Brugge was Sint-Victor
van Marseille een populaire volks-
heilige. De enige plaats in West-

Vlaanderen waar Victor trouwens
nu nog vereerd wordt, is Proven (bij
Poperinge), in de laatgotische Sint-
Victorshallenkerk. We weten echter
niet wanneer de velering vool de

þr1



insigne-onderzoeker en auteur van
het standaarclwerk Heilig en Pro-

faan) moeten we dit insigne wel
degelijk toeschrijven aan de kerk
saint Victor van Marseille. De mee-

ingegoten tekst "wAR PRoVENDE"

zou verwijzen naar het middel-
eeuwse Marseille in het toennalig
graafschap Provence!

En hier houdt voorlopig de inter-
pretatie op. We zullen moeten
afivachten tot er meerdere afbeel-

dingen ofafiadjkende stuldcen van
clit insigne ontdekt worden.

De studie van pelgrimsinsignes is

duidelijk nog lang niet af. Pelgrime-
ren was in c1e Middeleeuwen een

heel gewoon ingeburgerd feno-
meen. Pelgrims gingen alleen of in
groep, zowel uit eigen beweging of
als verplichte strafinaatregel naar
de meest uiteenlopende bedevaarts-

oorden. Bij hun vertrek werclen de

reisldederen - o.a. c1e brede vilten
hoed, de vilten mantel - en de aan

een lecleren riem of reisstaf hangen-
de reistas en drinkfles eventueel
ceremonieel ingewijd. Voor de

terugweg zette men de gekochte
pelgrimstekens op de kledij of op

de pelgrimshoed vast, als een

bewijs van het bezoek aan het
pelgrimsoord. Dit middeleeuws
gebruik van het voorstellen en
etaleren van insignes lag ook in het
feit dat de bedevaarders toen een

bevoorrecht privilege genoten. Voor
huisvesting en stoffelijke verzor-
ging kon men terecht bij de vele

langs het traject gebouwde tussen-

halteplaatsen. Ook werd het de

pelgrims toegestaan om te bedelen
tijdens hun pelgrimstocht, tenein-
de in hun levensnoodzakelijke
behoeften te voolzien. Het geven

van aalmoezen aan pelgrims gaf
anderzijds aan de milde schenker
een soort voorspraak voor het
hiernamaals.

Dat het pelgrimeren en het dragen
van tekens niet altijd ernstig werd
genomen kunnen we afleiden aan

een afivijl<ende groep tinnen insig-
nes die destijds aangemaakt zijn en

die regelrecht in strijd zijn met
aardse devotie en hemelse heiligen.
Ook is uit historische bronnen

bekend dat sommige illustere
figuren het systeem van pelgrime-
ren voor eigen voordeel misbruik-
ten.

De interesse naar deze metalen
afbeelclingen van midcleleeuwse
boetetochten of pelgrimeren is de

laatste jaren enorm gegroeid.

Enerzijcls cloor het verschdnen van
meerdere publicaties en anderzijds
door het nauwgezet onderzoek van
middeleeuwse vindplaatsen. Vlaan-
deren bezit op het gebied van
bodemvondsten slechts enkele
tientallen onbekende pelgrimste-
kens. Neclerland daarentegen kan
prat gaan op honclerden reeds

gepubliceercle afbeeldingen van

boetetochten van over zowat geheel

Europa. Binnenkort (in zooo) ver-

schijnt in Neclerland, onder leiding
van de heer Van Beuningen,
opnieuw een standaardwerk waarin
ook vele Maamse middeleeuwse
bedevaarttekens zullen opgenomen
worden. De allereerste publicatie
van dit uniek insigne met molenaf-
beelding in Molenecho's is alvast
een inleiding hierop.

Laten wij hopen dat het "molenin-
signe" ook een ldeine bijdrage
levert tot c1e molinologie.

þ'l



Deventer
snaphaan

Zeeuwse snaphaan

1798;ze zijn overigens in alle
provincies geslagen. Een ander vaak
voorkomend type was de rijder-
schelling, die tussen 1686 en 1696

ook in alle gewesten van de Repu-

bliek der Zeven Verenigde Neder-
landen werd aangemaakt. Maar je
had ook nog leeuwenschellingen en

hoedjesschellingen en de ietwat
grotere en oudere roosschelling, de

adelaarschelling en de snaphaan-
schelling. En die was er weer in z
soorten, met een Zeeuwse ridder,
maar de Zeeuwse ridder kijkt naar
rechts en de Deventer ridder naar
links. (Alsof er rnee uitgebeeld werd
waar het gevâar net niet vandaan
kwam, de zee en de oosterburen?)

De andere snaphaanschelling
vertoont een ruiter en deze is,

zondel velder tegenbewijs wel de

munt waarnaar de rijderschelling
van een eeuw later naar geslagen is.

Snaphaan heeft een negatieve
betekenis, die gegeven is vanwege
het beeld erop, deze ruiter is geen

ridder, maar een struikrover! Sinds

de verschijning van deze munt

fzil
L" ^J

bestaat die naarn al. Hij werd
namelijk voor het eerst uitgegeven
tegen 15oo, door I(arel van Gelre,

die in een onaftrankelij kheidsstrij d

met l(arel v en zijn voorganger(s)

was gewildceld. De snaphaan werd
in zijn zilveren reeks als grootste
zilveren munt uitgegeven. Aan de

bijnaam te oordelen voelde het
publiek zich met deze schelling
bekocht, het lage zilvergehalte zal
er zeker toe bijgedragen hebben.

Naarmate er meer zilver in ornloop
kwam daalde de waarde ewan, en

naarmate er minder zilver in
kwam, was de appreciatie nave-

nant. Zo is het gekomen dat c1e

grootste zilveren munt werd gere-

kend voor zes stuivers, terwijl h¡
oorspronl<elijk voor z stuivers was

uitgegeven, een honderd jaar
eerder. In de rniddeleeuwen kende
men geen tientallig systeem, de

neeste munten waren het dubbele,
of zo je wilt de helft van de vorige
en die weer de helft van de daar-

voorgaande. Het systeem waarmee
ik de middeleeuwse munten recen-

teldk heb gehergroepeerd.

De snaphaan was niet de eelste
schelling die werd geslagen, de

naam schelling heeft al rond r4oo
het begrip "plak" verdrongen in de

meeste gewesten, uitgezonderd
Groningen, die na 16oo nog met
plaldcen omgaan. De snaphaan
onderscheidt zich van de latere
rijclerschelling cloor zijn grootte en

door de afsnede: onder de ruiter is

naar gothische trant een afschei-

ding, waarin meestal enige letters
staan, bijvoorbeeld cEr. Zo heeft de

laatste rnunt die niet binnen het
Bourgondisch - Habsburgse systeem

is ontstaan toch nog een lang leven
gehad: tot 1846 en in de spraak tot
1966. Daarna was een schelling
zondet meer een archalsme.

Jan Post

Snaphaanvan
de republieÞ

Roosschelling;
in randschrifi of ín

centrum u þruis

Snaphaanvan
Karel van Gelre

Volgens mijn grootvader was een
schelling dertig cent -zes stuivers-
want er werd vÍoeger gerekend in
stuivers. Zo heb ik ook nog gehoord
"flirdel en fieffel" stuiver. Vierde-
half stuiver en vijfdehalf stuiver.
Volgens de oude gewoonte moet je
daar lezen drie en een half en vier
en een half, wear wij nu plus een
halve zeggen zei men vroeger min ,
een halve. Ik weet nu zeker dat
mijn grootvader praatte over din-
gen die hij nooit gezien had, want
de schellingen moesten in 1848

worden ingeleverd, bij de sanering
van het muntstelsel. De laatste
herinneringen aan het middel-
eeuwse muntsysteem werden
daarbij opgeruirnd: er werd voor
een vijf miljoen aan schellingen
ingenomen, wet neer komt op 3o
miljoen munten.

Nu had je schellingen in soorten,
want elk munthuis voor rSoo sloeg
zijn eigen type. Het laatste type was
de scheepjesschelling. Die werd
voor het eerst in 167c^ in Holland
geslagen en het laatst in Zeeland in
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Alleen particulieren (Ìeden) kunnen gratis
"Opgravertjes" plaatsen, door deze voor de

sluitingsdatuD naar de redactic op te stu¡en
Aangeboden voorrverpen van archeologisch

belang dienen altijd te zijn aaDgemeld
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r Kooistra Metaaldetectors
Compass / Garrell/ C.Scope
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Tfeasure Baron
Buonen 7].4,8408 HP Lippenhuízen
tel. (0s1.3) 46 so 93

t Lankman detectoren/
Grondvondstenmuseum
White's/Minelab/CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren
v.d. Tltuksûaat 26, Noordwolde
tel- (0s67) 43 32 73

r DSG Metaaldetectoren
Groníngen
White's / vikíng / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatríxstraat 26, 9965 RK Leens
tel. (0s9s) s7 77 49
email kailijk@freemoil.nl

t Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings seryice

Schurinksdr¡arsr¡eg 77, 7523 AT Ê¡'tschede
tel (o53) 4300512

Salland Detectors
Garrett / Compass / Detector Pro
Verhuur/ Inruil / Diepzoekers
Onderwater detectors
Speelmansweg 9, 8777 MH Heeten
tel. (os72) 38 22 96, fax (os72) 38 22 96

Detectton Svstems
Holland (Rúud d.eHeer)
White's / Minelab /Viking/ Fisher
C-Scope /Tesoro
Veerpad 2, 8276 AP Zalk
tel. (o38) 363 65 91,føx (O38) 363 64 80
e -mail: metadec@wxs.nl

t Fleuo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingservice
Kerkpad 78, 8376 DB Marknesse N.O.P.
tel. (0527) 20 39 29 / 06-s29 743 80

t Hofman Electroníca V.O.F.
Alle grote merken /
Eigen servicedienst
Wingerdstraat 6, 6641 BN Beuningen
tel. (024) 677 q 63

r ESKA detectiesystemen
Minelab /White's / Ceia
Opsporingsservice / Verhuur
H av er dr eef 19, 7 006 LH D oetin chem
tel. (æ7Q 39 74 s6,Íax (os74) 39 14 24
E-mail: eska@lycosmail.com

. D J. Laan Metaaldetectors
C.Scope / Fisher
Píeter Maatsstro.at 72
7777 AP Hippolytushoef
tel. (0227) 59 32 86,Jax (0227) s9 32 86

HømstraV.O.F.
Garrett / Compass /
C.Scopey'Detector Pro

Kleíne Haar s ekade 1- 1,9

42OSNA Gonnchem
tel. (0783) 62 7s oo

r FARIA
Tesoro

Ammunitiehaven 567
2577XR DenHaag
tel. (O7o) 363 84 52

. Ian van Beroen'Meta aldetecíor s, ar cheolo gie
enbodemvondsten
Tesoro

TI

Tanneskampke 73, 5227 BT Den Bosch
tel. (o73) 631,1,3 s0

P. van der Putten
C.Scope / Fisher
Hutakker 3,5552 CJ Valkenswaard
tel. paQ 2o4 77 17 / (oß) 2o7 s9 92

HAGRO Metaaliletector s
C.Scope/Compass / Fisher /
Garrett
Stationsstraat 732- 734, Deume
æL (oa%) 31.44 6s

t Steenbergen Detectors Hulst
' Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C.Scope/Pulsestar/CeltidPulse/
Technology/úiking/CEIA Detectie-
poorten /Diepzoek app./Pulse Inductie
/Verhuur-Verkoop/Detector fi nancie-
ringlBnz.

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst
Tel.: (0774)370480 Fax: (0774) 37U87
Mobiel: O6-53.87.58.69,
E-mail detect@wxs.nl

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

Stationsstraat 732-734, Deume
tel. (0493) 37 44 6s

t SteenbeYgen Detectors Hulst
' Eig en Y onàsten Mus eum'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C.Scope/GarretVPulse-star/
CeltidTesoro/Goldspear/Pulse Technolo-
ry/Viking/Bounty Hunter/CEIA Detectie-
poorten/Diepzoek app./Pulse
Inductie/Ve¡huur-Verkoop/Detector
financiering/Enz.

Bontehond,straat 3-5,4567 BA Hulst Holland
Tel. : O0.31. -17.43.7 0.480,
Fax: 00.31-.71.43 7 0.487
Mobiel: 06-53.87.58 69, E-moil deÌect@ruxs.nl

T
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GEN
M ETAALDETECTI ESYSTEM EN

GELAN Metaaldetectiesystemen BV
Bedrijvenweg 17, 5212 PA Sint-Michielsgestel

Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58

E-mail gelan@worldonline.nl



lnstelb. discr o Druhoetsen voor all metal

en trash out a Basistoon automat¡sch

%arrelt GI &: i ü{}.
a Power master circu¡try voor extra

diepte. o Tiptoetsen voor bediening

o LCD-scherm voor aflezing van o a diepte,

discriminatie, identificatie, bafieri¡en,
notch enz. ¡ Audio-boost, autom. grondba-

lans enz o Gratis instructievideo

ftçhor ., . :j.'.'
o onderwaterdetector met groot dieptebe-

reik o 3-tonig geluids-identifrcatie systeem

o 2 Led's visueel-identificatie systeem all

metal voor gemakkelijk pinpointen

o Coede grondafstelling voor zout en mini-
ra I isatie

f 17+9,

(zarrølt &T1 'ÅtÐÐ
. Power master circuitry r Tiptoetsbediening

met 256-staps fijnafstelling o Uniek kleuren

LCD-scherm voor aflezing van o a diepte, discri

minatie, identificatie, batterilen, notch enz ¡
Autom en instelb grondbalans enz ¡ Celuids

identificatie r 8 zoekfrequentres . Zoutwater-

ontstoring ¡ Gratis instructievideo

(zarrølt i ,'t'2Çt.1;r7' :::çc=' 4( ){.;
o Microprocessor gestuurd o LCD-scherm met
duidelijke aflezinq van het dieptebereik,
vondstidentificatie en discriminatieinstelling
o Automatische grondbalans perfecte pin-
pointing o Een professionele detector met
veel mogelijkheden voor een heel lage prijs

$è f Tzs,-

Leden 5o/o korting. Alle nieuwe opparatuur wordt geleverd

met Ned. gebruiksaanwijzing, 2 jaar garantie, bescherm-

kap en hoofdtelefoon.

METAAT DETECTORS

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0s13) 46 s0 93
Fax (0513) 46 30 67

www. k o o i str a - d ete eto rs. c o m

f 1tÍ1,- 
F

o Verlichte meter met lD- en

diepteaflezing. a Autom grond- 
balans ¡ lnstelb discr. ¡3-toons

geluìdsdiscr o Auto notch o Druktoet-

sen voor all metal en trash out o Batteri.¡.

oplaad aansluiting

f 7191,-

(zarrelt Tr c.a<,s rc. #;aø 1

o Microprocessor gestuurd, o Automatische

discriminatie en grondbalans

Ondanks de lage prijs een perfect appanaT
en dus ide¿al voor de beginner

f 19s,-


