


Compadre
KIeine krachtpatser Zeer geschikt voor beginners, maar
ook als back up detector ofom in de stort te gebruiken,

deze detector heeft n I o-dÌscrÌminatiel

€ 299,-

Silver pMax
s*ç,,

Als je een detector koopt
voor een van je gezinsleden of
als back-up, denk dan eens aan

deze detector. Weegt 999 gram!
Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding!

€ 399,-

Wordt veel verkocht aan

archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudtge

bediening, geringe gewicht
en door zijn hoge gevoelig

heid, ook in lastige
grondcondities Nu met superlichte zt x z4 cm spider
zoekschijf Verschil t o v de Silver Sabre p Max: de
Conquistador heeft een vaste alle metalen-stand en een

frequentieschakelaar om storingen van andere detectors
uit te schakelen

€ 499,-

Tiger Shark

{,!,\s

Robuuste nieuwe
onderwaterdetector Voorzien van
een zout- en een zoetwaterstand Nu
met inlegbatterij Hoge gevoeligheid voor
gouden kettìngen en armbanden, die anderen
laten liggen

€ 1099,-

,,
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De Cortes is een
uiterst goed
doordachte detector
met de voordelen van het snelle knoppen we¡k én een
duidelijke aflezing op de display. Heel bijzonder is het,
dat de display op de zeer krachtige metalenstand aangeeft
of het ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5
volt batterijen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijl is een uiterst goed
uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

\t 1 l'.r -Teso¡o is er f ''

te ove ng,lïï i? 
\gevoe geven, en \

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

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

Het 2Oste jubileum nummer
van het roemruchte 64

l,.t

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als HawkEye.
De aanduidingen op de display van de Deleón worden groter weerge-
geven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diepzoekende detec-
tor. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden, parken en vervuil<
terrein zoeken.

Super TRAQ

Deze detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige
detectors een topper Bijzonder goed op gemineralÌseer
de grond ln twee uitvoeringen te koop: met z8 cm wide
scan schijfen met 2r x24 cm concentrische schijl
Prijs respectievelijk

€ 949,- en € 999,-

I
I



Minelab Detectors
De Australische fabrikant Minelab
onderscheidt zich door zeer professio-

nele detectors te fabriceren in het hoog-
ste marktsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend
nieuwe technieken waardoor ze tot de absolute top
behoren. De Explorer ll is hiervan het beste voorbeeld.
Onvergelijkbaar met andere digitale detectors!
Alle modellen zijn uitgerust met Wide scan zoekschijven,
waardoor optimaal dieptebereik samen gaat met grote
stabiliteit.

Excalibur 1000

€ 1495,- r'lr

De Excalibur rooo is de onderwater-
var¡ant van de Sovereign. Werkt dus ook op

t7 frequenties. ln combinatie met de z5 cm wide
scan zoekschijfheeft dat tot gevolg dat de Excalibur tot

de krachtigste detectors behoort. ls als waaddetector te

ijzer, cokes en zilverpapier. Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en

waar nodig als landdetector te gebruiken.
\)Vordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap.

Musketeer Advantage

Professionele analoge detector voor de prijs van een

middenklasser! Prima akkerzoeker en scoort vooral zeer
goed op klei en andere zware grond, omdat er een wide
scan zoekschijf gebruikt wordt. Zoekschijf
keuze tussen zo of z5 cm schijf (met
beschermkap). Grondontstoring: zelf in
te stellen. llerkfrequentie: 5 kHz.
Om te bouwen tot heupmodel
Gebruik: 8 penlight batterijen.
Carantie: z jaar.

€ 549,-

Accessoire
pack

Nikkel/metaal hybride oplaadpack + lader en een bescherm

c.q. draagtas met band € 149r-

EXcelerator zoeksch ¡¡ven

DETECH's EXcelerator zoekschijven van 35 en 45 cm doorsnede.
Speciaal gemaak voor de Musketeer Advantage, Sovere¡gn Elite en

de Explorer XS en ll. Vermeld bij de bestelling voor welke detector
je een EXcelerator zoekschijf besteld. Uitzonderli,jk dieptebereik!

Prijs: 45 cm sch|ven € ryg,
3|cmschÛven € 179,-

f,öÞrå
@

De Explorer ll is een
stuk stabieler dan zijn
voorganger de XS. Dubbele
digitale cijferaanduiding.
Verbeterde stelenconstructie.
Nu is deze gigant voozien van een grote

hoofdtelefoonplug en een ligsteun.

De Explorer ll wordt nu geleverd met een
dichte Koss hoofdtelefoon, Nikkel metaal
hybride oplaadpack, een oplader, 25 cm wide
scan zoekschijf en beschermkap en volledig
vertaalde handleiding met Nederlandse
toevoeging.

ty'iking

Sovereign Elite

De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terrei-
nen. 'Pakt'vooral ook grotere voorwerpen op diepere niveaus.
Bovendien is de Sovereign Elite een supergoede stranddetec-
tor, totaal geen storing door zoutinvloeden. llerkt op t7

frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.
Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, waar-

door een goede balans verkregen wordt, maar ook ombouwen tot heupmodel ¡s in een wip gebeurd.
De zoekschijfis een stuk lichter (dunner) dan van de oude modellen, de schijfzelfheeft nu een

ingebouwde transmitter waardoor meer vermogen is verkregen. Het batterijpack, waar 8 penlight
batterijen ingelegd worden klik fe in twee seconden in en uit het huis. De Elite is uitgerust met een 20
cm ofeen z5 cm wide scan schijl aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder de
grond in en 'pakken'daardoor op een dieper niveau meer grond en vondstenl Wide scan
schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met name in kleigrond.
Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen.

Accessoire pack

:::l::i:",:*r 
en de draagtas met band zijn aParte

€ 199,- ,,n",",.

€ 949,-
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?- Van het Bestuur

Het zuiden va.n Nederlønd

Meestal voordat ik het voorwoord schrijf heb ik al

een aantal onderwerpen d.m.v. briefjes bij elkaar
vergaard. Zo ook deze keer. lVij krijgen regelmatig
de vraag waarom de zoekdag alti¡d in het 'noor-
den van het land' georganiseerd wordt en wan-
neer het zuiden eens aan de beurt komt. llij zijn

als bestuur en activiteitencommissie afhankelijk van de tips die wij
krijgen van onze leden. U kunt in hetmagazine of de site regelmatig
een oproep daarvoor vinden. Dus mensen in het zuiden van Neder-
land, kijk eens bij u in de buurt naar een paar grote akkers met
grote accomodatie en geef dit door aan de activiteitencommissie
en/of bestuur. Er is een leuke beloning voor.

Het wordt trouwens tijd dat het zuiden zich ook wat meer in het

magazine laat zien. Volgens mij ziin er genoeg leden uit de zuidelij-
ke provincies die voor de leden interessante informatie hebben.

Hier op doorgaand, het zou helemaal ideaal zijn als er per provincie
een correspondent was die informatie over zijn provincie aanlevert.
Misschien iets voor ul

Zoals u weet is het bestuur de laatste tijd behoorlijk uitgedund.
Daarom kan het zijn, daI wanneer u een e-mail of brief heeft
gestuurd, de reactie wat langer op zich laat wachten. Wij vragen

hiervoor begrip.

De vorige keer meldde ik u al dat erzich een paar kandidaten voor
het bestuur hebben aangemeld. llij hopen zo snel mogelijk de

gesprekken met deze mensen te kunnen afronden en een behoorlijk
vernieuwd ofnieuw bestuur aan u te kunnen presenteren. Er zal dan
ook op korte termijn een jaarvergadering worden uitgeschreven
zodat het nieuwe bestuur snel aan de slag kan. Er is in een grote
vereniging als de DDA altijd veel te doen. llij kunnen daarom nog
steeds enthousiaste mensen voor het bestuur gebruiken. Stuur een

e-mail of bel me even voor informatie.

Kees Leenheer,

Voorzitter a.i.

H u is ho u d elijk regleme nt
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I Vraag altijd toestemmingtol zoeken aan de

landeigenaar ofbeheerder van de grond.

a Legítimeer je met je lidmoatschapskaart

(ledenpas).

I Wees voor onze vereniging'de Detector

Am oteu r' een d etecto ra mba ssa d eu r.

I Laat munítíe liggen; indien nodig de plaats

morkeren en de politíe waaschuwen

I Zoek nooit op archeologísche lerreinen,

tenzij je toestemming hebt verkregen van

de bevoegde ínstanties om mee te helpen

bij een archeologische opgraving.

I Neem zoveel mogelijk het metalen afval,

zools lood en koper mee Denk om het

milieu.

I Maak alle gaten weer netjes dicht en wel

zo, dat er geen schade zichtboor is

(bíjvoorbeeld aan een eventuele grasmat)

I Vondsten, waaryan men redelijkewijs kan

aonnemen ofvermoeden dat deze van

w eten sch a p p el ijke cu hu u rh isto ri s ch e

waarde zijn, moeten bínnen drie dagen

gemeld worden bíj de burgemeester von de

plaals waañoe het gebíed behoort.

I Bovengenoemde vondsten moeten eyeneens

worden aangemeld bij de desbetrefende

a rcheologische i nsta ntíes, zoals de

provínciaal archeologen en het KPK.

I Het's nachts zoeken zondertoestemming

van de landeigenaar is verboden. lemand

die 's nachts zoekt is verdacht bezig.



Lidmaatscha

Van de redactie

Beste leden, nummer 77 van het Detector Magazine is een

feit. Het is een nummer geworden met vele uiteenlopende
onderwerpen waaronder twee schatvondsten. De twee schat-

vondsten, 3r gouden munten gevonden bij de 'Coudberch te

Huins', en de muntschat van rzr sceatta's die zelfs de natio-
nale pers haalde, worden in kleur in het blad behandeld.

Hetzelfde geldt voor een fraai artikel om fibula's te determi-
neren. Verder nog een artikel over een stenen bijl (breedwig) ,

gevonden in Drenthe en over de muren van Maastricht, en

dan ook nog een artikel over dakloodjes. En niet te vergeten

de vaste rubrieken.

Hoewel het tegenwoordig bovengronds aardig rommelt, zo
rommelt het gelukkig ook waar dat hoort te gebeuren, name-
lijk in de grond. En wij zijn daar blij mee, want het levert
iedere keer weer een fraai gevuld blad op. ln deze uitgave
met maar liefst rz pagina's in kleur. Zo komen de vondsten
nog meer tot hun recht. En dit willen we voortzetten, er
wordt namelijk genoeg gevonden om een blad te vullen. En

wij willen da| graag aan de leden laten zien, maar daar is uw
hulp bij nodig. Het maakt het blad alleen maarfraaier, en dat

willen we allemaal, tochl

Redactioneel gaat het gelukkig stukje bij beetje beter en

kunnen we bijvoorbeeld al voorzichtig melden wat er in het

volgende magazine kan komen. We vinden dit een fif ne

vooruitgang. Zo zijn er gelukkig meer leden die een stukje
voor het blad willen schrijven. En als u nog steeds twijfelt,
neem dan eens contact op met één van de redactieleden; we
kunnen u helpen om een mooi artikel of verhaal te maken.

Mogelijk al in nummerTgvan het Detector Magazine komt
het verhaal van twee zoekers die heel fraaie voorwerpen uit
de Romeinse tijd hebben gevonden. Hoe dat tot stand is

gekomen) lk heb in het'veld'gevraagd of ik ze kon helpen
met het schrijven van een artikel, want de wil was er wel,
enkel hoe. Nu weet u wat er over twee uitgaven in het blad
komt te staan, en hoe het eruit komt te zien als we de leden

helpen, dat ziet u dan ook in dal magazine.

Mart Hofmann, redactie

aaaaaaoaaoaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaa

Royement

Het bestuur heeft besloten om L. Kooistra als lid te royeren en

geen advertenties meer van Kooistra Metaaldetectors in het

magazine op te nemen. Meer informatie vindt u op onze website.

Wim \)loudstra
Onlangs heeft Wim ziin taak als penningmeester neergelegd.

Voorlopig zal hij de werkzaamheden betreffende de ledenadminis-

tratie nog even voortzetten. llim was bestuurslid vanafde oprich-

ting en heeft daardoor de enorme groei van de vereniging meege-

maakt. Ondanks dat de vereniging zo snel groeide bleef de

administratie soepel en effìciënt lopen. Wim bedankt.

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altiid per kalenderjaar en wordt

zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in

de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers

van het lopende jaar. Opzegging dient uiterlijk op r november schriftelijk binnen

te zijn. Per janua ri zooz bedraagt de contributie € 26,-.
Prijs steunleden € 8,- en buitenlandse leden € 33,

Postbank r675000 t.n.v. De Detector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke 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. llilt u zoveel mogelijk

schrijven/mailen in plaats van

bellenlll

Activiteitencommìssie

Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: G. Lukassen,

Meerpaal 2r8,9732 AM Croningen,

Tel. (o5o) 5483s6.
zoekdag@detectoramateur.nl

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5r2) 545ìr7.
redactie@detectoramateur.nl

Bestuursleden

Determinatie/vraagbaak
Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dienl u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening op te sturen naar:

vraa gbaak@detectoramateur.nl

of naar de redactie.

Voorzitter a.i. & hoofdredacteur

C.B. Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel. (o5rz) 54877 (na 18 oo uur)

Fax (o5tz) 545tt7
redactie@detectora mateu r.nl

Bestuurslid/ fotografìe vondsten

.1. Bosma

Drachtster Heawei r9a

9zr3 VE De Wilgen

Tel. (o5rz) 51 5r rz
j.bos ma @detectoramateu r. n I

Penningmeester

vacant

Secretaris

vacant

Bestu urslid

J Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel. (o58) zt 65573

j konin g@detectoramateur.nl

Bestu urslid

(onder voorbehoud, ìn ofwachting van

go e dke u ring jao nergad e ri ng)

M.J. Hoffmann

Van Beresteynstrâat 85

z614 EB Delft

Tel. (or5) z-r 36 298

AMATEUR

lnternet:

www.detectoramateu r. n I

Ledenad m in istratie

Opgave van leden, adreswiizigingen,

vragen over de contributie:

lV. \)Uoudstra

Melkemastate r6

E9z5 AP Leeuwarden.

w.woudstra @detectoramateu r.n I



XP Metaa I detectors gaan
ve rhazi ngwekkend d i ep...

xP##å,oo

l),. Gotd MAXX

fl
kleine munten in vervuilde grond en onder stenen.

o Nieuwe gevoelerige microprocessor o Nieuwe metalen XP connector van hoge
kwaliteit. o Nieuwe dubbel afgeschermde XP elektromagnetische schotelkabel.
r Wordt geleverd met: Beschermkap, Batterijen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

o Frequentie 18 kHz. o Regelbaar lJzer
volume in de alle metalen stand. ¡ Heel sterk

in het detecteren van kleine voorwerpen en

)) Verschillende schotels

o27 cm. High Energy Wide scan schotel voor 30% meer diepte
c 22,5 cm sta nd a a rd sc hotel

o Elliptische 24 x 12 cm schotel )) Technische eigenschappen

G-MAXX

r Frequentie 4,6 kHz zoals bij de

Adventis o Regelbaar lJzer volume
in de alle metalen stand. ¡ Perfecte
stabilite¡t op alle grondsoorten.

ls¡' ¡ Heel sterk voor het detecteren van munten en
grote massa's munten. o Nieuwe gevoelerige microprocessor.
o Zeer goede discriminatie. o Wordt geleverd met: Beschermkap,
Batterijen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

)) XP-Conectors

¡ Waterdichte vergulde connectors

)) Heuptas

o Heuptas voor alle XP- modellen

--læá
z-l * 

-<

)) Technische eigenschappen ADVENTIS

¡ Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.
¡ Duurzame schotelkabel. o ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de

detector als ook als hip-mount te gebruiken. o Frequentie: 4,6 kHz. ¡ Dubbele
discriminatie. o Alle metalen stand. o Silencer schakelaar voor vervuilde grond.

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

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

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

)) Garantie

IMPORTEUR:

Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst (Ntl, Tel. (0114) 370480 - lax (01141 370481

lnt.00 31 11 4370 480, E-mail: detect@wxs.nl, Internet: www.xp-detectors.nl



Jan Zijlstra

Registratie MIDD €L€€U\Ms€
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Vindplaats:

Vorm en materiaal:

Collectie/data:

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatuur:

Opmerkingen:

Foto: Johøn Koníng

Z september tlm 30 november

ln Terschuur, een dorpje behorend tot
de Gemeente Barneveld,

vìndt u het oude Ambachten

en Speelgoed Museum.

Het museum lìgt vlakbü de At en is

d us gemokkelÍjk bereìkb aa r.

Eigenlìjk zijn het twee museo in één,

met een totale expositíeruimte von

wel 4ooo m'.

Direct bij binnenkomst krljgt u tekst
en uìtleg over wot er in het museum

mogelìjk is. Kinderen kunnen een

speurtocht door het verleden maken,

somen met hun oudets of grootou-

de¡s. En het ¡s oltüd weer sponnend

hoeveel vragen er goed beantwoord

zÜn-...-

Buweklooster, Drogeham

spitsovaal met (restant van) oog; brons

l. Zljlstra

onleesbaar

priester voor altaar

I4e eeuw

Dit stuk is ernstig aangetast.

Het kan hooguit nog als illustratie-

materiaal dienen.

EXPOSITIE

N eÅ,etlani,fe b od,ewtv onirfiten
Zoekers gaan met hun metaaldetector overal op zoek naar zaken, die onder het aardoppervlak zijn
verborgen. Niet alt¡id, maar regelmatig worden er bijzondere bodemvondsten gedaan.

De vereniging 'De Detector Amateur' laat u zien wat hun spannende hobby aan vondsten oplevert.

Geopend: dagelijks (di. t/m za.) van ro:oo tot r7:oo uur.

foegangsprijzen
ln het museum wordt de museumkaart geaccepteerd.
- Volwassenen € 7,5o
- Kinderen tot rz jaar € 6,oo
- 65+ € 6,75

- Kinderen tot en met 4 jaar gratis
- MK gratis

Adres en bereikbaarheid

Het museum ligt aan de oude rijksweg van Amersfoort naar Apeldoorn naast het bekende Ei van

Barneveld. Buslijn roz van Amersfoort naar Apeldoorn v.v. stopt bij het museum. Via de Ar (afslag

r5): borden Terschuur volgen.

Oude Ambachten en Speelgoed Museum

Rijksweg ù, ll84 LV Terschuur

tel. o34z-462o6o, fax o34z-46zoz7



Leon Mijderwijk

Muren om M aastricht
Thema van de Open Monumentendag van 2oo4 was

'verdedigingswerken'. Op meerdere plaatsen in het

land was dit aanleiding om aan het restaureren te

slaan,Zo werden in Gouda fundamenten opgemetseld

van een verdedigingstoren en een stadspoort die in

de jaren negentig van de 2oe eeuw bij archeologisch

onderzoek bloot werden gelegd. Andere steden hoeven

niet ondergronds te gaan om resten van hun verdedi-

gingswerken aan te treffen. ln Maastricht zijn nog

grote delen van de muren, poorten en bolwerken uit

diverse eeuwen te zien.

Steden als politieke steunpunten
Het aanleggen van verdedigings-
werken om een stad is symbolisch
voor het belang dat de stad in de

Late Middeleeuwen werd toege-

kend. We moeten hier in eerste

instantie denken aan een econo-
misch belang. De stad was immers
een economisch centrum waar
handelslieden elkaar ontmoetten.
Ten tweede kan gedacht worden
aan een strategisch belang. Steden
konden belangrilke strategische
punten voor de landsheer, de graaf,
hertog of bisschop zijn.

Een ommuurde stad was een

moeilijk te nemen vesting voor de

belegeraar. Met deze twee belangen
hangt ook de bouw van verdedi-

Alb ,
De Helpoort Schilderij vanJoop Mijderu'4k

gingswerken samen. Voor deze

werken was namelijk veel geld
nodig én de landsheer moest toe-

stemming verlenen aan de stad om
te mogen bouwen. Dit laatste was

niet altijd een probleem. Veel
graven en hertogen zagen juist het
voordeel van sterke steden in hun
gebied.

In de rze eeuw begonnen de Bra-

bantse hertogen in te zien dat
steden belangrijke steunpunten
konden zljn. De situatie in Vlaande-
ren was een goede leerschool.
Steden als Gent en Brugge hadden
dankzij hun economische kracht
een grote zelfstandigheid en werk-

AJb, I
De stedenmaagd van Maostricht toont de

tweeherigheid L¡nks houdt zij de Lu¡kse

bisschopshoed vast, rechts het wapen van

de Spaanse koning die eveneens heñog van

Brabant was Detail gravure, Simon o

Bellomonte, t575.

ten de Vlaamse graven nogal eens

tegen. De Brabantse politiek was er
op gericht om de ontwikkeling van
steden te bevorderen onder 'toe-

zichl' van de herlog. Doelbewust

werden steden als 's Hertogenbosch
(nova civitas apud silvam) gesticht
(rr84 ofrr95). Reeds bestaande

steden kregen bepaalde voorrech-
ten. Daarbij kan gedacht worden
aan tolvrijheid, marktrecht en het
recht om verdedigingswerken te
bouwen.

Met name de steden op de landrou-
te van I(eulen naar de Noordzee
werden bevoordeeld. De vele tollen
op de Rijn zorgden ervoor dat de

landweg weer in trek raakte. De

expansie van steden langs de route
werd bevorderd, ímmers: het eco-

nomisch gewin lonkte. Hoei (pro-

vincie Luik, België) kreeg reeds in
ro66 stadsrechten, de oudst beken-
de (schriftelijke) in West-Europa.



Andere steden, zoals Brussel en
Leuven, kregen het recht op recht-
spraak door hun eigen schepenen.
Beide steden kregen in de eerste

helft van de rze eeuw omwallingen.

Kruisstad Maastricht
Diverse routes deden ook Maas-

tricht aan. De landwegen kruisten
de belangrijke noord-zuid verl¡in-
ding over het water, de Maas. De
Romeinen hadden de waarde van
deze plaats al ingezien en vestigden
zich er. Sinds de Romeinse tijd is er
een bewoningscontinuüm in Maas-

tricht; een zeldzaarn verschijnsel in
Nederland. Het wegenkruis was

deels de oorzaak van dit conti-
nuüm, het christelijk kruis was een

andere oorzaak. De aanwezigheid
van het graf van Sint Servatius

ï l8+), de eerste bisschop van
Maastricht, deed de stad al in de

Vroege Middeleeuwen uitgroeien
tot een bedevaartsoord.

De kerk was niet alleen voor het
aanzien van de stad van belang.
De prins-bisschop van Luik was

namelijk landsheer ven een gedeel-

te van de stad. Hoewel in de woege
8e eeuw de bisschopszetel van
Maastricht naar Luik was verhuisd,
behield de bisschop zijn aanspra-

ken op de grond in de stad. Het
gebied van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk was het centrum van het leen
van de bisschop. De kerk ligt op een

hoek van het Romeinse castrum.'

Alb.t
De hertog van Pama verovert Maastrìcht-
Detaíl grovure, van Romeyn de Hooghe, ca. t6go.

Naast de

huidige kerk
zijn in de jaren
'8o van de zoe
eeuw resten van
een Romeins heilig-
dom opgegraven. De
huidige kerk is in de rre eeuw in de

Romaanse stijl opgetrokken. Een

eeuw later volgden grootscheepse
verbouwingen. Wat direct opvalt is
de robuuste bouw van de kerk.
Hieruit is af te leiden dat het
gebouw niet te krvetsbaar mocht
zijn. Een teken dat Maastricht nog
geen omwalling kende."

Muren, poorten en rondelen
De toestemming om de stad te
ommuren kwam in 1229van
hertog Hendrik I van Brabant
(rr9o-r45). Naast de prins-
bisschop van Luik, was ook de

hertog van Brabant landsheer in
Maastricht (afb. r). De hertog was

in no4 door de Duitse keizer met
een deel van de stad beleend.
De zogenaamde tweeherigheid was

geen belemmering voor de hertog
om in rzzg eenzijdig een privilege
te bezegelen voor toestemming van
de bouw van een stenen omwalling.

In de muur werden deftien stads-

poorten aangebracht, waarvan de

Helpoort (afb. z) als enige bewaard
is gebleven. De poort, oorspronke-
lijk Hooghbruggepoort geheten,
is het oudste poortgebouw van

Nederland. Zowel de muur als de

torens werden opgetrokken uit
kolenzandsteen, een steensoort die
in de directe omgeving van de stad
te vinden was. Aan de overzijde van
de Maas, waar de voorstad Wijk ligt,
werd tevens een poort geplaatst.
Deze poort was het bruggenhoofcl
van de Maasbrug. Deze houten
brug moest echter nog in dezelfde
eeuw vervangen worden. In n75
stortte de brug in tijdens een pro-

cessie van de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk. Vierhonderd processiegangers
moesten het koude Maaswater
trotseren. Enkele jaren later werd
aan de bouw van een stenen brug
bago.r.r"n."'

In de tweede helft van de r4e eeuw
werd een tweede omwalling
gebouwd die een groter gebied
omsloot. Door deze omwalling
krvam de Sint-Servaaskerk in het
centnrm van de stad te liggen.
Vlakbif de Helpoort bevindt zich
een van de torens die gebouwd is
tijdens deze omwalling: de Pater
Vincktoren. De naam is niet eigen-
tijds aan de l¡ouw. De naamgever,
pater Vinck, wilde in 1638 de stad
door verraad weer in handen van de

Spanjaarden brengen nadat Frede-

rik Hendrik in 163z de stad had
ingenomen. Als straf werd hij
onthooftl. Samen met vier andere
geestelijke kopstukken werd Vinck
te kijk gezet op een rondeel dat
daarna de toepasselijke naam "De

Vijf Koppen" kreeg.

Evenals het rondeel "Haat en Nijd"
werd "De Vijf Koppen" gebouwd
tijdens de ommuring van r5r9.
Deze ommuring diende ter verdedi-
ging van de Nieuwstad. Dit gebied
was Luiks bezit en de bisschoppen
stuurden er op aan dat ook hun
gebied l¡eschermd was. Met deze
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stadsuitbreiding kwam er een einde

aan de bouw van middeleeuwse

vestingwerken om de stad Maast-

richt. Het gebruik van zware

vuurwapens zorgde ervoor dat deze

werken niet meer afdoende waren
ter bescherming van de stad. Dit
bewees de hertog van Parma,

Alessandro Farnese $545-1592) in
t579. De Spaanse landvoogd wist
met kanongebulder de opstandige

stad te veroveren (afb. 3).

Ondanks het grove geschut duurde
het beleg vier maanden. Om de

huursoldaten aan Maastrichtse

zijde te kunnen betalen ging de

stad, met toestemming van de

Staten-Generaal, over tot het slaan

van noodmunten (afb. 4). De tekst
op de munten luidt: TRAIECTO AB

HISPANIS OBSESSO PRO

IUSTAE CAVSAE DEFENSIONE

(: "vanwege de verdediging van

een rechtvaardige zaak omdat

Maaslricht is belegerd door de

Spanjaarden").

De prijs die Maastricht na de vero-

vering betaalde voor de opstandig-

heid was niet in geld uit te drukken;
Nadat op z9 juni de stad werd
ingenomen, werd er drie dagen

geplunderd en vele Maastrichtena-

ren werden over de spreekwoorde-

lijke iding gejaagd.

Epiloog
De omwallingen die in de Middel-
eeuwen om Maastricht werden
gebouwd zijn een weerspiegeling

van de bijzondere positie van een

stad. Er was een wereld binnen én

buiten de stad. De tweede omwal-
ling, slechts anderhalve eeuw na de

eerste gebouwd, laat zien dat de

stad gestadig groeide. Textielnijver-
heid en pottenbakkerijen zorgden

voor de nodige bedrijvigheid en de

relieken in de Sint-Servaaskerk

bleven een geliefd aantrekkings-
punt voor talloze pelgrims.
De kerk is nu evengoed een trek-
pleister voor velen. Voor een

'geschiedenispelgrim' heeft Maas-

tricht sowieso voldoende te bieden.

Zowel van de eerste als de tweede

omwalling en de stadsuitleg van

ryú zljn gedeelten te zien. De

kerken, waaronder de Onze-Lieve-

Vrouwekerk en de Sint-Servaas-

kerk, weerspiegelen de Romaanse

bouwkunst en de katholieke religio-
siteit in optima forma. In het
Bonnefantenmuseum zijn vele

Romeinse en vroe gmiddeleeuwse

archeologische vondsten te zien.
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De schatvondst bestaat uit rzr zilveren

munten, zogenaamde sceatta's, uit de

periode ca.7oo-75o. De schat we¡d

onlangs ontdekt in de nieuwbouwwiik

Leidsche Rijn bij opgravingen door de

gemeente Utrecht. De vindplaats ligt

vlakbij het Romeinse grensfort van

De Meern. In de 7e en Ee eeuw waren

de oude forten langs de Rijn beurtelings

in handen van Friezen en Franken.

'Frisía' omvatte toen niet alleen het

gehele noordelijke en westelijke kust-

gebied van Nederland, maar ook het

midden van ons land, met name de

boorden van de Vecht, Oude Rijn en

Kromme Rijn. Het vormt samen met

Engeland het voornaamste herkomst-

gebied van de sceatta's.

/t
rj
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eze kleine zilverstukjes van ca. r grarn circuleerden tot in
Frankrijk, het Duitse Rijnland en Denemarken. Het waren

vooral de Friezen die de achterliggende handel dreven.

De muntschat van De Meern is voornamelijk samengesteld

uit Friese sceatta's en herinnert ons eraan dat het gebied rond
Utrecht in de Vroege Middeleeuwen tot Frisia werd gerekend

en daarmee nauwe contacten onderhield.

De opgraving
De schat is gevonden tijdens grootschalig archeologisch

onderzoek in de nieuwbouwwijk De Woerd, onderdeel van

het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn. In de wilk De Woerd
zullen vanafbegin volgend jaar ongeveer 5oo woningen
worden gebouwd. De eraan voorafgaande opgraving is een

van de grootste onderzoeksprojecten in de hele looptijd van

Leidsche Rijn en wordt uitgevoerd door de sectie Cultuurhis-
torie van de gemeente Utrecht. Het archeologisch onderzoek

in De Woerd is in april begonnen en richtte zich in eerste

instantie op de randzone van de Romeinse militaire nederzet-

ting die direct ten noorden van het bouwplan gelegen was.

Op basis van vooronderzoek werden sporen van een weg, van

begravingen, perceleringsgreppels en mogelijk ook de rand-

zone van een kampdorp (vicus) verwacht. In de vicus woonden
handelaren,ambachtslieden,kroegbazenen,niettevergeten:>>

r_s.'



\\ de wouwen en kinderen van de c in hetlt eigenliike legerkamp (castellum) Het
onderzoek op De Woerd heeft de afgelopen maanden vele
verrassingen en nieuwe inzichten opgeleverd. Zo bleek de
grote verbindingsweg naar het volgende castellum van'Woer-
den over een lengte van ruim 2oo m aanwezig. Ook van de
vicus kon nog een rand worden onderzocht. Her en der zijn
kleinere en grotere groepjes crematiegraven gevonden. Maar
de grootste verrassing was de ontdekking van een tot dan toe
onbekende zijtak van de Rijn, die in de re eeuw na Chr. al half
opgevuld was. Al vóór het begin van de jaartelling ontstond
aan de westziide van deze restgeul een nederzetting bestaan-
de uit enkele boerderijen. Deze nederzetting werd gedoogd en
bleef nog minstens enkele generaties voortbestaen nadat de
Romeinen rond 4o of 5o na Ch¡. iets westelijker op de Hoge
Woerd een castellum bouwden.

De context van de muntschat
De muntschat is gevonden in de hogere opvulling van dezelf-
de restgeul, temidden van de greppels en waterputten van de
inheems-Romeinse nederzetting. Aanvankelijk was deze
context nogal verrassend. Nader onderzoek van de lagenop-
bouw in de restgeul leerde echter al snel dat de oude rivier-
bedding na de Romeinse tijd nog een keer moet zijn gereacti-
veerd. Waarschiinliik gebeurde dit op het moment dat de

Oude Rijn ten westen van Utrecht een laatste opleving kreeg
en een nieuwe bedding koos. Elders in Leidsche Rijn is al
vastgesteld dat deze laatste fase van activiteit ongeveer tussen
de 8e en de rre eeuw moet liggen.

De muntschat bevestigt dit oude vermoeden, want de zilver-
stukken zijn gevonden op het grensvlak van de jonge afzettin-
gen van de gereactiveerde rivier en de oudere vondstlagen van
de inheems-Romeinse nederzetting. In dezelfde laag is ook
een eensnijdend zwaard (sax) gevonden, dat op grond van het
tfpe eveneens goed in de eerste helft van de 8e eeuw past.

De opleving van de Rijnactiviteit ten westen van Utrecht zou
dan ongeveer na het jaar 75o ofwel in de Karolingische tijd
terecht komen. Daarmee alleen al levert de muntschat een
grote bijdrage aan de bewoningsgeschiedenis van het gebied.

Het leeuwendeel van de munten, ca. roo stuks, is afkomstig
van een beperkt oppervlak van enkele vierkante meters.
In een nog iets wijdere kring, maar nog steeds binnen een
straal van 4 m,lag het grootste deel van de rest. Slechts
enkele muntjes lagen duidelijk los van de hoofdmoot, één

zelfs een meter of dertig naar het zuiden. Dit verspreidings-
patroon tezamen met de ligging op de 'erosiebasis' van een
gereactiveerde rivierloop wijst sterk op een verspoelde munt-
schat. De oorspronkelijke'container', zoals archeologen
zeggen, kan dan een leren buidel zijn geweest, maar de resten
daarvan zullenzijnverdwenen toen de schat verspoeld raakte.

Zoals gezegdwaren de munten niet de enige woegmiddel-
eeuwse vondsten: in dezelfde laag werd dus een ongeveer
even oud n¡aarð. gevonden. Bovendien dateren twee met
glaspasta versierde lralen waarschiinlijk uit de Vroege Mid-
deleeuwen. Nu is het merkwaardige dat op de naastgelegen
oever geen nederzettingssporen uit die tijd gevonden zijn.
Wel is het zo dat juist dit terreingedeelte sinds de r8e eeuw
sterk verstoord is geraakt door boomplantgaten, zandwinning
en de aanleg van een tuin in landschapsstijl. Toch zouden we
wat meer vondstrnateriaal mogen verwachten als zich naast
de vindplaats van munten, n¡taarð,en k¡alen een nederzetting
had bevonden. Het zou kunnen zijn da| deze woegmiddel-
eeuwse nederzetting wat meer naar het noorden lag, binnen
het wettelijk beschermde monument de Hoge Woerd, waar
geen onderzoek kon worden gedaan. Maar het valt ook niet

Voorafgaand aan de bouw van (alweer) een

nieuwe wijk in het plangebied "Leidsche Rijn"

is er op de betrffinde bouwlocatie een

uitgebreid ondezoek uitgevoerd door archeo-

Iogen van de gemeente lJtrecht onder

leiding van Erik Craafstal. Mijn broer Theo

en ik, beiden enthousiast detectoramateur
en lid van een archeologische werkgroep,

hebben in de afgelopenjaren al eerder

Romeinse vondsten in dit gebied gedaan en

deze btj Erik aangemeld. Van lieverlee zijn er

zo goede contacten ontstaan. We hechten

veel waarde aan de goede relatie en hebben

ook bij eerdere opgravingen assistentie

verleend. Op ons aanbod om vrijwillig
- parttime - te assisteren bij dit onderzoek

we rd, gel u kki g voo r o ns, positi ef ge reageerd.

H et o n d e rzo e ksge b i e d, e i ge n I ij k o n s' ki n dj e',

bleefzo toch ook een beetje van ons.

We hebben de afspraak gemaakt dat alle

vondsten uit opgravingsputten en stortho-

pen o nvoo wa a rd el ijk afgesta a n zou d e n

worden, voor ons een logische zaak.

Wat je tijdens zo'n onderzoek merkt is dat er

bij de 'beroeps' niet altijd genoegtijd is om
de sleuf en stort intensief af te 'pieperen' .

Het gaat hen natuurlijk niet alleen om de



helemaal uit te sluiten dat een deel van de vondsten, met
name het zwaard en de kralen, afl<omstig zljnvan een graf-
veld. Dit zou dan na het midden van de 8e eeuw gedeeltelijk
door een rivierdoorbraak zljn opgeruimd en verspoeld. Maar
een muntschat zou een erg ongebruikelijke bijgift in een

grafveld zljn, dus die zal wel in de onmiddellijke nabijheid
van de vindplaats begraven ofanderszins verborgen zijn
geweest op het moment dat hij door de oplevende rivieractivi-
teit teloorging.

De vindplaats van de schat ligt circa z5o m ten zuidoosten
van het voormalige Romeinse castellum van De Meern. Het
vondstmateriaal van de Hoge Woerd toont aan dat het voor-
malige grensfort minstens vanaf de 5e tot de 8e eeuw inten-
sief werd gebruikt en bewoond. Het vondstpatroon suggereert
dat een deel van de bewoning zich ook buiten de versterking
afspeelde, met een uitloper juist naar het zuidoosten, in de

richting van de vindplaats van de munten.

Historische context
De oude Romeinse versterkingen langs de Rijn (zoa1s die
van Utrecht en De Meern), in de Vroege Middeleeuwen hoog
gelegen, door tufstenen muren omgeven plaatsen, waren
ideale vestigingslocaties. Maar zlj waren veel meer dan dat:

zij hadden mogelijk nog steeds enige defensieve waarde en
waren voor het overige kostbare steengroeves, maar bovenal
vertegenwoordigden zij het oude Romeinse rijksgezag. In de

poiitiek van de Frankische koningen, die hun gezag vanafde
6e eeuw noordwaarts trachtten uit te breiden vanuit hun
kerngewesten in Noord-Frankrijk en het Midden-Rijngebied,
waren de oude castella dus een belangrijke, al was het maar
symbolische troef. Mogelijk al rond 6oo, maar zeker rond
63o, is de Frankische belangstelling voor Utrecht aantoon-
baar in de vorm van bouwactiviteiten. Het gaat dan om een

eerste kerkbouw, waarbij de bisschop van Keulen een belang-
rijke tussenschakel is. Naast deze noordwaartse machtsont-
plooiing was er een zuidwaartse beweging die uitging van de

Friezen. In de Ìoop van de 7e eeuw ontstond er in het Friese
gebied zoiets als een overkoepelend koningschap. De Friezen
namen ín de 7e en 8e eeuw ook een steeds centralere rol in in
de handelsnetwerken die de zuidelijke kusten van de Noord-
zee, Noord-Frankrijk en het Duitse Rijnland omspanden.
Hun eigen textielproductie speelde daarbij een grote rol. Het
gebied van de Friese bewoning en machtsontplooiing besloeg
rcnd7oo behalve Friesland en Groningen het gehele westelij-
ke kustgebied, maar ook de boorden van de Vecht, Oude Rijn
en Kromme Rijn. Tussen ca. 65o e:n7r9 was de streek rond

Utrecht een speelbal tussen deze twee machten, waarbij de

oude Romeinse grensversterkingen een tweede leven kregen.
Het lijkt er zelfs op dat het castellum van Utrecht in de twee-
de helft van de 7e eeuw tijdelijk de zetei is geweest van Friese
koningen! Hieraan kwam een einde met de slag bi1' Dorestad
(Wijk bij Duurstede) omstreeks 695. Deze Frankische over-

winning legde de basis voor de erop volgende missieactiviteit
van Willibrord en vervolgens Bonifatius vanuit het Utrechtse
castellum. De Angelsaksische missionarissen waren in de

eerste helft van de 8e eeuw een belangrijke steunpilaar voor
het Frankische rijksgezag bij de verdere noordwaartse

machtsontplooiing. Na 71,9 was het helemaal gedaan met de

Friese onafhankelijldreid. Hun handel zou echter nog een

eeuw lang bloeien, met Dorestad als voornaamste basis.

De samenstelling van de Meernse muntschat
De schat bestaat uit rzr zogenaamde sceatta's, kleine zilver-
stukjes van rond r gtam ieder. Dit soort munten is tussen ca.

68o en 75o gemaakt in Engeland en op het vasteland, vooral
in Friese gebieden, die zoals we zagen in feite heel West- en
Noord-Nederland besloegen. Er staan nooit namen van lan-

den of plaatsen, dan wel vorsten of muntmeesters op vermeld
en zodoende kan naar de precieze herkomst slechts gegist
worden. Op basis van wat eerder in Nederlandse en Engelse

bodem is gevonden, kan echter wel worden gezegd dat de

inhoud van de schatvondst van De Meern overwegend van
Friese origine is. Zo'n 95 % bestaat uit stukken van het zgn.

stekelvarken/standaard-type, zo genoemd naar de voorstellin-
gen die op deze munten staan. Deze gaan terug op voorbeel-

den uit de Romeinse tijd. Het 'stekelvarken' is in feite een

verbasterde keizerskop, de keerzijde toont het banier van een
Romeins veldteken. De schat toont eindeloos veel varianten
van l¡eide voorstellingen, zodal er nauwelijks twee identieke
exemplaren aanwijsbaar zi1'n. De rest bestaat voornamelijk uit
exemplaren van een verwant type. Voor het grootste deel van

dit materiaal mag een herkomst uit Fries gebied (in ruimere
zin) worden aangenomen. Twee afivijkende exemplarcnzljn
echter zeker in Engeland geslagen.

Het karakter van de vondst De Meern zoo4 is niet eenvoudig
vast te stellen. Het gaat om een substantieel bedrag, maar het
was zeker geen miljoenenkapitaal waar een heel landgoed van
gekocht kon worden, de waarde vertegenwoordigde destijds
hooguit een kleine veestapel. De vraag ofhet verborgen dan-

wel verloren is door boer, krijger of koopman is daarmee niet
te beantwoo¡den.

metaalvondsten. Er moeten immers sporen

worde n i ngetekend, a a nwijzi nge n gegeven

aan de kraanmachinist, overleg gepleegd

met collega-archeologen etc. Voor ons

speelde dat allemaal niet. Wij konden ons

volledig concentreren op het afzoeken van

de sleuven en de stort. Dit had tot gevolg

dat er veel meer'metaaltjes' gevonden

werden. We hebben inmiddels een ruime
eruaring in het determineren van Romeinse

munten en andere artefacten, dus dat deden

we er met veel plezier bij. Naast het zoeken

(en vinden) zijn dit de dingen die deze

hobby zo leuk maken.

Dan komt het moment waar je als detecto-

ramateur van droomt... Het is t8 juni, even

voor de lunchpauze. Albert, de veldtechnicus,

vindt met zijn detector een paar muntjes die

direct worden geïdentifceerd als sceatta's, s7

Foto: Wouter de Heus
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Geografische verspreiding van sceatta's
Schatvondsten met dit soort munten zljnbljzonder schaars.

In Friesland zijn in de r9e en vroege 2oe eeuw een viertal van

zulke schatten gevonden tijdens terpafgravingen. In de

provincie Utrecht vormt de ontdekking van de vondst van
Remmerden (1988) de enige schatvondst met sceatta's, samen
met iets oudere gouden muntjes van hetzelfde formaat. Naast

schatvondsten zijn overigens in Utrecht (en in andere delen
van ons land) wel heel wat losse vondsten van sceatta's gedaan.

Behalve in Engeland en Nederland, komen sceatta's ook voor
in België en Duitsland (langs Rijn en Noordzeekust) en in
Denemarken - zelfs is een enkel exemplaar aangetroffen in
Polen. In onze streken vertoont de vondst De Meern zoo4
een duidelijke relatie met de schatvondsten Lutje-Saaksum

(Groningen) en Kloster Barthe (Ost-Friesland). De belangrijk-
ste toenmalige handelsnederzettingen in onze omgeving,

waar ook veel losse vondsten van sceatta's gedaan werden,
zijn Domburg en Dorestad. Het woord sceatta is afgeleid van
het Oud-Germaanse "skeat", dat staat voor "geld" en "schat".

Het is een term die door r8e-eeuwse onderzoekers in een

vroegmiddeleeuwse tekst is aangetroffen en van toepassing is

verklaard op deze munten. In feite is die identificatie niet
bewijsbaar, maar de benaming is inmiddels zo ingeburgerd
dal zij in gebruik blijft.

De rol van de gemeente bij het onderzoek in De lloerd
Vooruitlopend op nieuwe wetgeving over de archeologische
monumentenzorg heeft de ontwikkelaar aanvankelijk geko-

zen orn bij het project De'Woerd als bodemverstoorder de

verantwoordelijtJreid voor het archeologisch onderzoek op

zíchIe nemen. De gemeente zou alleen als bevoegd gezag

een rol spelen. Dat wii zeggen- van tevoren de eisen formule-
ren waaraan het archeologisch onderzoek diende te voldoen.
De opgraving zou in dat model worden uitgevoerd door een

marktpartij direct in opdracht van de ontwikkelaar. Op grond
van het vooronderzoek werden door het betroldcen adviesbu-
reau echter onderzoeksvoorstellen gedaan die niet aan de

eisen konden voldoen ofvoor de ontwikkelaar te duur waren.

De gemeente heeft vervolgens voorgesteld het onderzoek door
de eigen archeologische dienst te laten uitvoeren, teneinde de

regie over het onderzoek flexibel te houden. Hoe en waar
onderzoek plaatsvond kon zo worden bepaald tijdens de

uitvoering van het onderzoek. De afgelopen maanden zijn op
dezewijze vele hectaren opgegraven, waardoor een compleet

landschap uit de Romeinse tijd in kaart l<on worden gebracht.

De aanwezige archeologische resten bleken veel diverser en

omvangrijker en bovendien geheel anders over het plangebied

verspreid te liggen dan in eerste instantie op basis van het
proefonderzoek werd verwacht. De uiterst waardevolle zone

waarin de muntschat werd gevonden, zou aanvankelijk niet
eens zijn onderzocht.

Bijdragen van betrokkenen
Het onderzoeksproject in De Woerd is in belangrijke mate
financieel ondersteund door Bouwfonds Fortis Vastgoedont-
wikkeling Leidsche Rijn en Maarssens Bouwbedrijf. Bij de

berging van de schat is minutieus zoeh,verk verricht, waarbij
de vrijwillige inzet van de gebroeders fos en Theo Bransen

van grote waarde was.

De munten ztjn onderzocht en beschreven door het Geld- en

Bankmuseum in Utrecht (een nieuwe instelling, dit voorjaar
ontstaan uit fusie van de collecties van het Koninklijk Pen-

ningkabinet te Leiden, het Nederlands Muntmuseum te
Utrecht en De Nederlandsche Bank te Amsterdam). Een

wetenschappelijke analyse van de vondst zaIIe zíjner t:rjd

worden gepubliceerd door het Geld- en Bankmuseum in
samenwerking met de sectie Cultuurhistorie van de gemeente

Utrecht.

Het Centraal Museum te Utrecht toonde de muntschat van

r8 september rlrn z7 oktober zoo4 in projectkamer 3 van het
Centraal Museum. Aansluitend zljn de munten van 7 novem-

ber zoo4 t/m ro april zoo5 te zien als onderdeel van de

tentoonstelling "Vikingen!" in het Centraal Museum. De

presentatie van de vondst is de tweede in een reeks van jaar-

lijkse tentoonstellingen over archeologisch onderzoek in
Leidsche Rijn. De ldeine presentaties vormen de opmaat voor
een grote expositie tn zoto in het Centraal Museum.

E.P. Grøøfstøl
Gemeente Utrecht, sectie Cultuurhistorie

A. Pol

Geld- en Bankmuseum, Utrecht

mysterieuze muntjes uit het begin van de 8e

eeuw. Een wøek daaruoor had ik er zelf op

de naastgelegen storthoop ook al een

gevonden. \Me komen toevallig net ook ter
plaatse en weten eigenlijk onmiddellijk dat
het'goed zit'.

Na de (toch wat gespannen) lunchpauze

begint hetfeest. Drie piepende detectors.

Het is bingo. De ene na de andere sceatta

wordt opgegraven. Uiteíndelijk worden het

tzt stuks op een tiental vierkante meter.

De columnist van de plaatselijke krant, die

toevallig aanwezig was, formuleerde het als

volgt: "Tijdens een miezerige lentebui begon

de drassige bodem te piepen als lag er een

nestjonge buidelratten". Het regende op

een gegeven moment zo hard dat we de

graafmachinist gevraagd hebben om zijn

bak als beschermende paraplu boven ons te

houden. Iedere decimeter werd, laag voor

laag minutieus onderzocht tot er echt niets

meer te vinden was. We waren doornat en

verkleumd maar wel een geweldige eruaring

rijker. Onze jongensdroom was werkelijkheid

geworden.

Jos Bransen,

De Meern
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Trotseerloodies Oud (en een beetje nieuw)

De wereld van de loden visitekaartjes blijft (gelukkig) in beweging.

Niet alleen kan ik constateren dat in de laatste jaren steeds meer de

toepassing van dakloodjes lijkt toe te nemen , maar ook worden nog

steeds oude - tot zeer oude - exemplaren gevonden ofontdeh.

Zo zijn interessante nieuwe "ontdekkingen" te melden.

Utrecht, stad en provincie
Een tweetal zeer vroege trotseerlood-
jes van de stad Utrecht blijken in het
bezit te zijnvan het Centraal Muse-

um in deze stad. Beide hebben een

kleinformaat (4,5*+,o cm). Eén

loodje heeft op de liakerkant het
wapen van Utrecht. De invulling van

de andere kant moet bij de betrokken

loodgieter of leidekker worden
gezocht (afb. r). Het is gevonden op

het dak van het pand fanskerkhof16.
Op het tweede staat een huismerk,

geflankeerd door de twee letters G
(afb. z). Beide loodjes zijn te dateren

rond 16oo. Op het dak van het
Centraal Museum zijn uit de tweede

helft van de r9e eeuw twee loodjes

aangetroffen uit Enkhuizen. Het
loodje met leihamer, kroon en de

initialen CV (Comelis Vonk) toont
naast de lcoon een r en een 6 (afb. 3)

en is vermoedelijk een kopie of een

variant op een r8e-eeuws exemplaar.

lfsselstein

Een bijzondere detectorvondst werd
mij gemeld uit dit stadje. In de

grond bij het voormalig klooster van

de Cisterciënzers - ook wel Mariën-

berg genoemd - is het r6e-eeuws

loodje met huismerk gevonden (afb.

4). Het dateert waarschijnlijk uit 1573

toen het dak van dit pand werd
vernieuwd. Het is vermoedelijk in de

grond geraakt in ry53 toen het dak

wéér werd vernieuwd.

Rhenen en Amersfoort
Het loodje met de twee pompstok-

ken en de initialen H H (afb. 5) is

afkomstig van de Cunera-kerk in

Rhenen. Het kan alleen van een

Amersfoortse gildemeester zijn en is
vermoedeliik r7e-eeuws ('* blz. zt: r
tlrn ll.Het loodie met de waterpomp
uit r8r8 en de initialen AM (afb. 6) is

vermoedelijk van Anthony Meijs en

is afkomstig uit dezelf<le stad (* blz.

zt 6 tlrrr 8). Een totaal ander beeld

geeft het loodje uit 1997 dat is
verwerlf tijdens de dakrestauratie
van de Koppelpoort (afb. 7) en

waarop Sint foris en de draak staan

afgebeeld.

AMERSFO@RT

Zuid-Holland
Leiden

Op het dak van het Sint
Anna Aalmoeshuis zou
het r8e-eeuwse loodje

met de letter IW, lefüa-

mer en waterpomp

gevonden zijn (afb. 8).

Het loodje met de initialen
CVT, lefüamer en waterpomp
waarboven een kroon (afb. S)
is gevonden op het Elisa-

beth Ziekenhuis. Het loodje
is te plaatsen in de eerste

helft van de r8e eeuw.

Omstreeks rSoo heeft de

meester met de initialen
FKV dit, wel duidelijk het

Leidse kenmerk dragend,

maar niet geheel strak
gestileerde exemplaar,

gemaakt. (afb. ro).

L wapen van de stad Utrecht

z. GG, huismerk stad Utrecht

j. CV, leihamer, kroon, Enkhuizen.

Vindplaats stad Utrecht

4. Huismerk, llsselstein

5 HH, pompstokken, Rhenen

6- AM, wakrpomp, t6t8, Amersfoort

7. t997, Koppelpoort, Amesfoo¡8. IW, leihame¡

waleryomp, Leîden

g- CVT. Leihameri watetpomp, kroon, Leiden

to. F!K, leihamer, waterpomp, Leiden

/:
V

Ig IE



l6

Al\4

o

O

o

o
o

o

'tt. AVB. t896, Dordrecht

rz. lMN, Maasland

rj. TJV ofFlV, Spreeuwenhoek

14. zooj, Beck en v/d Kroef,, Amsterdam

t5. 2oo2, Sínt Bavo-toren, Haarlem

16- lsE, 1787, vem- Amsterdam

17. HJ. v/d \Veurf,, zooj, Hoorn

t8. ADK, woterpomp, Hoorn

Dordrecht en omgeving

Uit de omgeving van deze stad is het

loodje uit 1896 met de initialen AVB

(afb. rr). Het loodje IMN met veel
gereedschap en waterpomp (Delftse
invloedl) is gevonden in Maasland

(afb. rz). Op het dak van een huis op
de Steenplaats in Spreeuwenhoek
(destijds Ouderkerk a/d Ifssel) is het
loodje aangetroffen met de schrijflet-
ter TfV of FfV, leihamer en jaartal

1848 (afb. r3).

Noord-Holland
Chris v/d Ikoefuit Badhoevedorp is
in zoor gefuseerd met Beck in
Amsterdam. Het ontwerp van Beck

is gehandhaafd (*b12.33 rfb. 6).
De naam Chris v/d Ikoef heeft op

het loodje de plaats ingenomen van

Gebr. E W & H (afb. r4). Ter gelegen-

heid van de restauratie van de oude
Sint Bavo-toren in Haarlem is door

dezelfde firma een apart loodje

vewaardigd, de vieringtoren van deze

kerk uitbeeldend (afb. r5).

In de zogenaamde Sluytermancol-
lectie, die zich bevindt in de histori-
sche collectie van de T.U. Delft, zijn
een aantal trotseerloodjes. Eén is

uitermate interessent, n.l. het
loodje met de initialen IsE, waar-

tussen een leihamer en twee
gekruiste soldeerboutjes, en daar-

onder de datumry87 (afb. 16). De

datum, de cartouche-rand, de dikte
en de vorm van het loodje verraden

een Amsterdamse afkomst (* blz.

32, afb. r en z).

Hoorn
Een nieuw loodje met het Hoornse
wapen (afb. 17) is van het eenmans-

bedrijf van Henk v/d Weurf uit
deze stad. Het wordt door hem
gebruikt bij restauraties van oude
gebouwen en als reclame-uiting
voor zijn bedriif. Voor ander werk-

zaamheden wordt een loodje
gebruikt met een gekruiste lefüa-

mer en soldeerbout.

xZie "Meesturtekens op het iløk", een

verkenning nøar de verschijningsvor -

men vøn trotseerloodjes vøn t 58o tot
1995.

Informatie en collecties :

Beck env/d Kroef
C entr aal Mus eum U tr e cht
L. Gerilessen

A. Høneveer

C. van Kalveen

W. Komp
S ønitøir M us eum D or dr echt

J. Verduijn
Rob Korvíng, Ac. Coll. T. U. Delfi
P. Kuniler

Voor determinatie van uw trotseer-

loodjes is dhr. Steijn beschikbaar.

Hij is te bereiken via het e-mailadres:

steijn.pp@tiscali.nl
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In mijn boekje maakte ik melding
van een loodje 1'r-blz. 19, afb. 3)

dat gevonden was op het stadhuis

in Buren (afb. r8¡. Bij opgravingen

in dit stadje naar de fundamenten

van het voormalig kasteel ìs

eenzelfde Ìoodje gevonden door de

heer A. Haneveer (AWN 15) . Zi¡n
naspeuringen hadden tot resultaat

dat het Ìoodje afkomstig moet zijn
van een zekere Aart de I(erck, die

in de r8e eeuw veel werl<zaamhe-

den in Buren zou hebben verricht.

De restauratie aan drie zijden van

het torentje van het stadhuis vond
plaats in 1757, waarmede tevens

de datering van dit loodje is

vastgesteld.



Vikingschip op ware grootte
De tentoonstelling geeft een

spectaculair beeld van het leven

van de Vikingen. Zo is er een op

ware grootte nagebouwd Viking-
schip uit Roskilde en een fìhn die je

meeneemt op zee, zodat je kunt zien

Feit is wel dat de

Noormannen
een rijke cultuur
kenden, met een

superleufe

gen temg in onze hedendaagse

beeldcultr-rur.

Viking on tour in Kids Centraal
In de expositie Viking on tour in het
kindennuseum Kids Centraal laat
kunstenaar Ben van der Meijden,
bekend als maker van VPRO's Villa
Fabriek, de Viking weer tot leven
komen. Een moderne Viking, die
met zijn schip de wereld in trekf.
Alleen... het kunstwerk is nog niet
af. Kinderen kunnen zelfbijdragen
aan de tot standkoming van het
kunstwerk.

"Vikingen!" is een samenwerkings-
project van:

. Het Centraal Museum;

. Het Rheinisches-l^andes

museum in Bonn;
. De Universiteit Bonn;
. Vikingeskibsmuseet

(Vikingschepenmuseum)
in Roskilde, Denemarken.

"Vikingen!" is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage uit het HGIS-
Cultuurprogramma.

scheepvaarltechno-
Fibula van Dorestad, verguld cloisonné lOeie en edelsmeed_
mel edelstenen, Doreslad, + 6oo na Chr.

kunst. Nog steeds vinden
we invloeden van Vikin-

)'/

hoe de Vikingen in die tijd naar Europa

voeren. Sieraden en kerkschatten uit het
rijke Dorestad - het tegenwoordige Wijk bij Duurstede -

tonen hoe de buit van de Noormannen eruit zag.

Uitgemoorde nederzetting in Zutphen
Eén van de vele plunderingen van de Vikingen in Nederland
is de overval op de stad Zutphen in 882. ln ry97 vonden
archeologen de schokkende, stille getuigen van dit drama.
In de bouwput voor het stadhuis werd een brandlaag van
houtskool gevonden, met daaronder resten van een verwoeste
nederzetting. Tussen de sporen van gebouwen en huisraad,
trof men een aantal menselijke skeletten.

De combinatie van vondsten toont aan dat het hier niet ging
om een gewone brand, maar om een moordpartij met brand-
stichting. Het Centraal Museum toont de geconserveerde

skeletten in combinatie met een reconstructietekening van de

strijd, waardoor de bezoeker een indrukwekkend beeld krijgt
van de heftige strijd en de gevolgen.

Skelet uit Zutphen, slachtofer van de

Vikíngoanvol in hetjaar 882

ä

?
Ë

Vikinginvloeden
in hedendaagse beeldcultuur
De invallen van Skandinaviërs
in West-Europa hebben een

diepe indruk nagelaten. Zo ont-
stond het beeld van wrede plun-
deraars die met gehoornde
helmen en snelle drakenboten
dood en verderf zaaiden.

Of de Vikingen daadwerkelijk
helmen met hoornen droegen
en ofde boten drakenkoppen
hadden, is nooit bewezen.

Viking armbond víjf ringen

Armband met 5 ringen, zilver, uit de zee

bij Callantsoog 9oo-g5o na Chr.

Centraal
M useum
Utrecht

7 november 2oo4
t/m ro april 2oo5



vondst
Om mee te doen met de "Vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r50 woorden,

te schrijven over het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het

voorwerp mee. Vooruerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld.

€€N GoUD€N TtP :

Enige tijd geleden (net na de bekendmaking van het brons-

depot) ging ik weer eens kijken bij de opgravingen in

Nistelrode. Ze waten na het afsluiten van het eerste traject

begonnen met opgravingen aan de andere kant van de A5o,

alwaar een nederzetting werd opgetraven.

André Manders "de gelukkigste detectoramateur/specialist
van Nederland" liep zoals gewoonlijk met zijn detector bij de

graafmachine te zoeken. Meteen als hij me
ziet begint hij te roepen, boven het lawaai van

de graafmachine uit. "Hè geluksvogel, ben je

er eindelijkl!" Hij heeft het grootste bronsde-
pot ven Nederland gevonden, en noemt mij
een geluksvogel omdat ik in Oss een bronzen
randbijl uit rSoo voor Chr. uit de grond haalde.

"En nog wat gevondenl", waag ik hem. "fa,

kom maar eens kijken". Hij laat me enkele

vondsten zien, zoals een fibula, leerbeslag en
nog wat andere dingen. De bodem zit vol met
schitterende sporen van paalgaten, waterput-
ten, een boothuis en ge zo maar door.

"Ben je al eens aan de andere kant wezen
zoekenl", vraagt hij me. "fa, maar niets aparts
gevonden. Ik ben van plan om dit weekend bij
het achterste gedeelte de bulten afte gaan

struinen". "Dat is een hele mooie plek", zegt

André, "daar hebben we tijdens de opgravin-
gen vier mooie zilveren munten gevonden".

André legt uit waar ik precies moet gaan zoeken, en gaat \¡/eer

aan de gang. De baas zijn centen zijn nu eenmaal niet van

blik. Ik maak nog een praatje met een wijwilliger van de

heemkundekring, en ga dan weer richting huis om een hapje

te gaan eten. Tijdens het eten kan ik mijn gedachten alleen

maar bij die ene plek houden. Mijn vrouw had meteen al in
de gaten. "Wil je vanavond gaan zoeken?!" "Het is tot een uur
ofnegen licht. Ja, ik denk dat ik straks nog een uurtje ga

zoeken".

Nadat ik om zeven uur de kinderen nog even mee in bad had

gestopt, stapte ik snel in de auto, en tien minuten later stond
ik op mijn zoekplek. M'n detector even zo scherp mogeliik
afstellen (dit valt niet altijd mee onder de hoogspannings-

masten) en daar ging ik. Vol goede moed tegen de schuine
kanten van de zandbulten die uit het tracé komen. Ik ben niet
de enige geweest, overal voetsporen. Maar ja, mijn ervaring
heeft me geleerd om nooit op te geven. Dit heeft me al vele

mooie vondsten opgebracht, zoals een randbijl, Keltische

regenboogschotel en nog vele andere dingen. Dus ook nu had
ik zoiets van: "Doorzoeken fanssen". Na ongeveer roo meter
de ene kant afgezocht te hebben, besloot ik om de bult over te

steken en aan de andere kant weer richting de

auto te zoeken. Ik had op enkele verrotte duiten
na nog niets gevonden, dus echt veel hoop had

ik niet meer op een "topvondst". Het begon al

een beetje te schemeren toen ik nog een meter
of tien van mijn auto was verwijderd.

Opeens kreeg ik een mooi zuiver signaal.
Pinpointen, schop in de grond en ja hoor,
daar ligt-ie. Een gouden muntje zo groot als
je pinknagel. Yes, een triens! En wat voor één!

Het kruisje op de achterzijde heeft een gebo-

gen arm. Snel (gewoon 8o km per uur) naar

huis en kijken wat ik precies heb gevonden.

Thuis kon mijn wouw al zien dat ik weer iets

bijzonders had gevonden. Dit straalt er nu
eenmaal van af. "En, wat heb je gevondenl!"
"Een gouden munt", zei ik. "Nou, deze is ook

niet erg groot!", merkte ze op. "Het gaat niet
altijd om de grootte!!" knorde ik er achteraan.

Maar goed, de computer aan en zoeken maar.

Niks, niks, niks. Na z uur zoeken had ik nog
helemaal niets over dit type muntje gevonden. Dan maar een

e-mailtje naar Arie van Herwijnen, die weet het misschien
wel. De volgende dag al kreeg ik een mailtje van Arie terug.

Ook hij moest mij een antwoord schuldig blijven over welk
type het hier ging. Ik kreeg zijn goede raad om contact op te

nemen met Arend Pol van het K.P.K Deze heeft namelijk
onderzoek gedaan naar tremisses en de herkomst daawan. Zo
gezegd, zo gedaan. Ik kreeg te horen dat het hier om een

zeldzaarn type gaat. Welke precies weet hij nog niet, want dan

moet hij hem eerst onderzoeken. (Gewicht etc. etc.). Wel kon
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hij me een lijst toesturen met daarin alle munten van dìt type
(Remmerden) die bekend zijn in Nederland, Duitsland,
Engeland, België en Frankrijk. Natuurlijk stemde ik daar mee
in. Stei je eens voor dat hij daar lussen staat, mooier nog, stel
je eens voor dat hij daar niet tussen staat. Dat zou rrog mooier
wezen. Enkele dagen later kreeg ik netjes in een A4-envelop-
pe de documentatie thuis. En wat denk iel! Hij staat er niet
tussen. Er is er één die er behoorlijk op lijkt, maar enkele
puntjes en streepjes komen niet ove¡een. Ik heb dus hoogst-
waarschijnlijk een zeldzame munt die zeldzaarn is onder dit
type. Ie kunt je wel indenken wat André Manders en mijn
zoekmaat tegen me zeiden. "Geluksvogel!". Het enige wat ik
kan zeggen is: "André, BEDANKT". Verder wil ik natuurlijk
ook Arie van Herwijnen en Arend Pol bedanken voor de zeer
snelle reacties.

Met deze munt wil ik graag meedoen voor de vondst van het

)aaf 2oo4.

Met vriendelijke groet,

Mørcel Jønssen

€€N'KLOT€N'
V€KH.N\L
Jaren geleden schaatsten wij als 'Friesen om ûtens" op de

Groninger maren in de omgeving van onze tegenwoordige

woonplaats Spijk. Op een bepaald moment komt ons een

"bal" over het ijs tegemoet rollen en zien wij een groepje

mensen onze kant op lopen. Zonder na te denken (natuurlijk

altijd dom) pak ik die "bal" en gooi hem terug in de richting

van de op ons toelopende mensen.

Ineens een hoop geschreeuw en "drie letters dit" en "drie

letters dat" en blijf met je ... van die "bal" af. Mij van geen
kwaad bewust, het was juist goed bedoeld, werd mij toen snel
duidelijk gemaakt dat ik hun "spel" verstoorde, zij waren
namelijk bezig met het voor mij toen onbekende spel "Kloot-
schieten".

Bij dit spel is het de bedoeling, om in zo weinig mogelijk
worpen een zo groot mogelijke afstand af te leggen.

Dat was dan mijn eerste, minder posilieve, kennismaking
met "Klootschieten".

Mijn tweede kennismaking kwam eigenlijk door het prachtige
boek "Schans op de grens" waarin de bodemvondsten worden
beschreven, welke bij de reconstructie, van de Bourtanger
vesting waren gevonden.

Ik ve¡zamelde toen en nog steeds aardewerk (scherven) uit
verschillende perioden uit onze regio en dit l¡oek is dan een

prima naslagwerk om materiaal uit de r6e t/m r9e eeuw te

determìneren. En zoal bladerend en lezend kwam ik daar
waarachtig ook weer mijn "klootschietersbal" tegen, hier
kortweg "kloot" genoemd. Het werd mij toen ook pas duide-
lijk dat deze houten ballen altijd werden verzwaard met lood.

Men boorde daarvoor gaten in zo'nbal en die werden dan vol
met lood gegoten.

En dan nu de derde kennismaking met onze vriend "Kloot".

Ik ben sinds enkele jaren ook "detectorpiloot" en jullie begrij-
pen natuurlijk nu al waar het bij dit verhaal om draait.

Op een mooie voorjaarsmiddag was ik zoekende op een veld

gelegen tegen de wierde van ons prachtige dory Spijk en na

een mooie piep en "zwart op vijfl' van mijn Garrett groef ik
iets op waalar'an ik dacht: "Wat is dit nou?". Het leek wel op

een dennenappeltie maar dat kon natuurlijk niet en dan
ineens de herkenning en dat fijne, niet te omschrijven gevoel

dat fe krijgt wanneer je iets bijzonders vindt.

Na schoonmaken thuis bleek ik een prachtige gave klootkern
te hebben gevonden. En nu een aantal maanden later telt
mijn verzameling drie van deze kernen, twee zijn bijzonder
fraai en onbeschadigd en met een mooie okerkÌeurige patina,

alleen de derde mist een aantal "pootjes" en is donkerder van

kleur en ze komen alle drie van hetzelfde veld.

Bovenstaande ervaringen zijn voor mij zoblizonder dat ik
met dit "kloten" verhaal graag mee wil doen voor de vondst
van het jaar.

Croeten en piep ze,

Tjibbe Noppen

Spijk (Gr.)



Breedwig uit Drenthe

Rössøner Breitkeil of doorboorde breedwig

Er zijn leden wíer

interesse verder

gaat dan alleen

metaalvondsten,

en met de vraag

bij ons komen of
wij ook over die

voorwerpen iets

kunnen vertellen.

Hiernaast volgt

zoiets.

Dit type doorboorde bijl van asym-

metrische vorm is geassocieerd met

de zogenaamde Rössencultuur, een

van de eerste landbouwgemeen-

schappen uit ons buurland Duits-

land die door opgravingen vooral

bekend is uit het Rijn-Main-Neckar-

gebied en M idden-Duitsland, Zii

ontstond rond 7.ooo jaar geleden

en vormt de oostbuur van de uit

Zuid-Nederland van de lössgronden

bekende bandceramische cultuur.

Rössen komt ook wel op de armere

zandgronden van Duitsland voor.

De cultuur is vernoemd naar een van
de eerste boerengemeenschappen in
Duitsland. Losse vondsten die wijzen
naar vroege landbouwers zijn ook
bekend van Oost-Nederland, Fries-

land en Limburg. In Friesland zelf
zljn nog geen nederzettingen gevon-

den, laat staan onderzocht, maar er
komen her en der verspreid typische
gidsartefacten, zoals deze breedwig,
tevoorschijn. Dergelijke bijltypen
zijn intensief gebruikt als hout-

bewerkings gereedschap bij het
bouwen van de grote woonstalboer-

derijen. Het aardewerk is van het
kogelvormige diepsteek-type, waar-

van ook scherven uit Neer en omge-

ving bekend zijn.

De doorboorde breedwig is veel

zeldzamer, maar kennen we in
Friesland alleen al uit Oostrum,
Prikkedam en De Wilp. Een twintig-
tal bijlen, dissels en wiggen is thans
uit het westelijke Fries-Drents
plateau bekend. Zljn zij hier mis-
schien eerder met de handel geko-

menl Want echte nederzettingen
zijn, behoudens enkele aanwijzingen

uit Opperkooten (karakteristiek
aardewerk, bijltype fragmenten,
pijlpunten en situering), nog niet

aangetroffen. Trouwens, de laatste
jaren wordt ook steeds meer de

theorie aangehangen dat het proces

van overgang van jagen en verzame-

len naar landbouw en veeteelt een

geleidelijk proces van beïnvloeding
was en niets met migraties van

agrarische boerenculturen van elders

van doen had. Agrarische gemeen-

schappen in onze contreien worden

eerder tot de Swifterbantcultuur
gerekend. Aanwijzingen voor per-

manente bewoning ook in onze

streken lijken voor de

BESCHRUVTNG DOORBOORDE BREEDWTc

Type: Rössener Breitkeil

Lengte: 168 mm

Breedtes geslepen vlakken: 40 en 35 mm

Breedte snede: 33 mm

Grootste breedte over

doorboord gat gemeten: 55 mm

Diameter gat: 27¡ mm (diepte 39 mm)

Gewicht: 856 gram

Groenige steen met grijze, waaiervormige structuur.
Asymmetrisch uiterlijk met één vlak en één bol zijvlak.
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Bij aankoop van een XP detector
je eigen website helemaal gratis.

Ga nu snel naar de XP dealer

Kijk voor meer info op:
http://www.xp-detector.com/XP/i ndex. html

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst

XpgF!â., Tel. (0114) 370480, e-ma¡l detect@wxs.nl 
XqIF!,+.*

SCEATTA

Poþw æsdrelpen met æn
perftcE põrcm m exùä
omfon waardær h¡l n¡et kan
afr¡klen en belEàg|¡ik U¡ift
z¡tÞn. Hi is uitsén5Î rpt tw
afzuderlijle 32senden
rclumeregC¡rE€n waàm het
geluid po'u kan wder
ingsteld rcdai u tÊt qêluid

nær rwm krnt stsllen.

De uitg¿q kue sdHkehar
zoqt datæk dit modelop it{er
model d€1éctor te g€bruilêo is.

De gewligheid k 73 Dba bü

1 ktf¿

5 Jaar ganntie op de

compomrteî.

GEAVANCEERDE KOPTELEFOONS

Denar¡us heeft dubbele
Polymeer oorschelpen met een
pelecte pasvorm en extra

comfort waardoor h¡j niet kan

afzakken en behaaglijk blijft
zitten De 32 standen

volumeregel¡ng zorgt eryoor dat
u het gelu¡d naar wens kunt
stellen

Haakse 6,35 mm stereoplug

De 150 Ohm speaker levert een

helder en du¡delijk siqnaal

De gevoel¡ghe¡d is 7l Dba bìj
I kHz

5 Jaar garantie op de

componenten

NO

€, 1

Stater ¡s als n¡euw model ¡n

onze collect¡e opgenomen D¡t
model heeft dezelfde typerende
eigenschappen als alle andere
Clear Signaalhoofdtelefoons
Het extra van de Stater zil hem
is de versterhe body waardoor
h¡j een stootje meer kan

hebben Doorde gevoelige
gebruihe componenten ¡s deze

hæfdlelefoon in staat de

u¡teindel¡jk vaagste en alier
kleinste s¡gnaaltjes hoorbaar te
maken

De l2 stands volume knop zorgt
vær een perfecte afregel¡ng
Arreteringschakelaar

De gevæl¡ghe¡d is 73 Dba bi
'r kHz

5 Jaar garantie op de

componenten

STATER

.ê€

Steenbergen Detectors Hulst
Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst
Tel. (0114) 370480. e-mail detect@ .nl

Voor meer info over Clear Signal en onze dealers:
www.xp-startpa gina.nl/clear-signal/index.html

Glear Signal

De sceatta is het model
hoofdtelefoon met een

enkelvoudige oorschelp Dðt
kan onm¡sbaar z¡jn wanneer u

aan het zoeken bent in €en

landeliike omgeving en/of ¡n

gebieden w¿ar omgevingsgelui'
den als; naderende aulo,
bromf¡ets en degel¡jke,
opgemerkt moet kunnen
worden

De 150 ohm speaker levert een

helder en duidelijk signaal

De gevoelighe¡d ¡s 73 Db¿ bij
I kHz

5 Jaar garantie op de
(omponenten
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De grootste dealer van Nederland

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
TeI:033-299949I
www.detector.nl
info@midholland.nl

met de meeste detectoren-oD voorraad

Atlantis M etaaldetectoren (Wil) Hofman Electronica (024) 67 74 063

htt p : I I wru ru. m etaa Id ete ct0 r. c0 m

ln het vorige magazine is bij de inzendingvan
Frederik Draaijer voor de rubriek 'Vondst van het
jaar zoo4' een verkeerde voorkant van de munt
geplaatst, waarvoor onze excuses.

Links de juiste voor- en achterkant van het

3o stuiverstuk van Deventer.



Importeur lthitef s Metaaldetectoren
Ook verkoop B verhuur van alte andere merken zoats Tesoro, Minelab, Viking, Black Knight, detectie poorten etc.

Yeerpad 2,8276 AP Zalk (bii Zwotte en ro krn van Elburg)
Tel.: (o3g) 36 36 59r . Email: info@metaaldetectors.nl.Internet: www.metaaldetectors.nl

I
1

^Y.J.

Alle : o.a. Scheppen, Hoezen, Uttrasoons, Pinpointers, Hooldteleloons, Magneten, Tassen, Boeken
lVidescan- B Concentrische schotels, Goudweegschalen, Yondsttasies, Detector draagharnassen, Nachtkiikers, Goudpannen, etc.



Ringedíngetjes (:)
zoo4 is een goed muizenjaar, in
ieder geval goed voor de torenval-

ken. Een geliefde broedplaats voor
deze vogel is een oude melkbus,

bestemd voor een dorpseend, maar

in bezit genomen door een toren-
valk. Bijvoorbeeld in Friesland zijn er
oude melkbussen - pseudo eenden-
korven dus - die hangen aan elektri-
citeitspalen en bomen.

De voorrang daarin hebben dorps-
eenden, daarna torenvalken, daarna

kauwen en tenslotte mogen holen-
duiven de bus gebruiken. Rangen en
standen vind je overal.

De oorspronkelijke woonplaats van
een torenvalk is een oud nest van
een zwarte kraai of een ekster. Maar

de voorkeur van de torenvalk gaat uit
naar een speciaal voor deze vogel
gebouwde nestkast, een zogenaamde
torenvalkkast hangend aan een

boom ofaan een paai. Ik ringde ook
jongen van deze vogel achter het
uilenbord van een boerderij (Ter-

naard, Menaldum). De oplettende
kijkers merken een biddende toren-
valk boven het veld ofboven de berm
vlakbij een snelweg op. De vogel

heeft met zijn scherpe ogen een

prooí ontdekt. \Vat de snelweg
betreft: vooral jonge torenvalken

worden door de sterke luchtver-
plaatsingen van het wachtverkeer

onaangenaam veûast. Toch scharre-

len veel torenvalken hun kostje op

langs de snelweg. De bermen van de

Afsluitdijk zljn een favoriete voedsel-

plaats voor de torenvalken. Menige
veldmuis wordt daar door de toren-

valk gegrepen en menige torenvalk
wordt daar gedood door het verkeer.

Toen ik onlangs langs de Afsluitdijk
reed ontdekte ik vijf(!) pas doodgere-

den vogels van deze soort.

De afgelopen jaren waren er voor de

oude torenvalken genoeg muizen om
aan hun jongen te voeren. De jonge

torenvalken konden zelfs hun voor-

keur laten gelden, bijv. een dikke,
dunne, verse of oude muis.

De torenvalken doen nu hun kwalifi-
catie standvogel eer aan.

Maar het is ook wel eens anders

geweest. [n een muizenarm iaar,
zoals in jaren na strenge winters.

Het aantal broedende torenvalken

neemt dan af in ons land. Als alter-

natief voedsel worden vogels (jonge

weidevogels en spreeuwen) naar het

nest met de jongen gebracht. Door

voedselschaarste begint de vogel dan

te zwerven. Twee voorbeelden van

een standvogel of een zwerfvogel,

waarvan alleen de ringen met een

metaaldetector zijn gevonden.

I. Vogeltrekstation Arnhem, Holland

3.168.358. Geringd (één van de 5

jongen) op 15 juli ry77 in een toren-

valkenkast in Engelum. Ring gevon-

den op een maisland te Midsland
(Terschelling) op r5 november r99o.
Afstand: 34 km. Verstreken tijd: 487r
dagen (melding A. de Boer, Sneek).

lL Museum S.C. Nat. Bnrxelles 4,
E.28r955. Geringd (één van de 4
jongen) op rr juni 2oo2Ie Merksplas

bij Antwerpen in België. Ring gevon-

den in de omgeving van Bemmel

(Gelderland) op z9 apr17 zoo4.
Afstand 94 krn. Verstreken tild: 688

dagen (melding Ton van Bon, Ange-

ren). Hierbij de geschiedenis van

zoÍnaar een familie torenvalken uit
Akkerwoude.

Op de avond van 4 juli 1985 ringden
wij vier bijna 3 weken oude torenval-

ken, die zich bevonden in een speci-

aal voor deze soort opgehangen kast
in een boomwallengebied onder

Akkerwoude. Het jaar 1985 was

blijkbaar veldmuizenarm, getuige de

diverse verenresten en poten van .

spreeuwen, die tussen de braakbal-

len lagen. Het gaat om de volgende

nummers : Vogeltrekstation Arnhem,
Holland 3. 4oo.96 4 I I m 3.4oo.967.

De jonge torenvalken in Akkerwoude

vlogen medio juli r985 - geringd - uit
de kast en ieder van hen moest zijn

ofhaar eigen kostje bij elkaar gaan

scharrelen op weg naar een hopelijk
lang leven, maar dat leven is onge-

MS.

Menige valk wordt - zoals gezegd -

door het verkeer op de snelwegen

gedood of gegrepen door een snel-

trein. Andere doodsoorzaken van de

torenvalk zijn verdrinking, tegen een

raam of een hoogspanningsleiding

vliegen en vergiftiging. Van alle vier

de jongen uit Akkerwoude kreeg ik
de afgelopen tijd bericht van het

Vogeltrekstation.
Na 35 dagen (d.d. 8 augustus 1985)

werd één van de valken ontdekt in
een torenvalkenkast in het Lauwers-

meergebied (Marnewaardl op zzkm.
van de ringplaats.

Na 75 dagen (d.d. ry september 1985)

werd een tweede exemplaar gesigna-

leerd in een torenvalkenkast in
Eemshaven (Groningen) op 58 km.

van de ringplaats.

Na r15 dagen (d.d. 16 november

1985) werd ons derde jong gevon-

den. De vogel was verdronken en

spoelde aan op het Oerd (Ameland)

Afstand zo km. van de ringplaats.

Na zr5 dagen (d.d. 4 februari 1986)

werd de vierde torenvalk uit Al<ker-

woude gevonden en wel op de

vliegbasis Leeuwarden, als draad-

slachtoffer. Afstand 16 km. van de

ringplaats. De helft van de jonge

torenvalken leeft waarschijnlijk nog,

als zij in ieder geval de eerste maan-

den van 1986 (elfstedentochtwinter)

en de strenge winter van t987 maar

doorgekomen zljn. De rnttizen zahen

toen onder de grond (sneeuw en ijs)

en de meeste spreeuwen zaten hoog

en droog(l) in Engeland.

Eén torenvalk zorgde voor een grote

verrassing. Van een standvogel tot
een trekvogel. Helemaal naar...

Afrika! De vogei werd door een

Duitse Dog (l) gepah op 25 septem-

ber 199z te Bordj el lGffan, in Alge-

rije. De afstand bedroeg r85o km (l),
de verstreken tijd was z64o dagen.



|e kunt met een metaaldetector ook

interessante vondsten doen,

betreffende z. g. braakballen. Mocht
je roofvogels, uilen, blauwe reigers of
zilvermeeuwen in de buurl hebben,

dan is het de moeite waard eens te

zoeken naar vogelringen in braakbal-

len van deze vogels. Indien de

braakballen uit elkaar vallen, dan

Iiggenze los op de grond, soms

zillten ze nog in een braakbal. Zelf
kwam ik in het bezit van diverse

vogelringen uit braakballen. Als

voorbeeld ringetjes van de bonte
strandloper.

I. Riksmuseum Stockhom T82374.
Geringd als na tweede kalenderjaar

op z4ittli 1986 te Nidingen (Hal-
land) in Zweden. Gevonden in een

braakbal op z8 maart r99o te For-

merum (TerschelÌing). Afstand: 6oz
km, verstrekentijd 943 dagen (ring
gekregen van Henk Bos, Hoorn).

II. Nat. Hist. Museum Londen SW7,

rrs.499)T.Geringd als na tweede

kalenderjaar op zr februari r988 te
Heacham (Norfolk) in het Ver.
Koninkrijk Groot-Brittannië. Gevon-

den in een braakbal op 5 december

1989 aan het Noorderleeg (kwelder).

Afstand: 356 krn. Verstreken tijd: 653

dagen (ring gekregen van fac.'Vy'es-
terhuis, oude Bildtzijl).

IIL Riksmuseum Stockholm

T296ß.Geringd als eerste kalen-

derjaar op 5 augustus r99o te
Visingso (Jonkoping) in Zweden.
Gevonden in een braakbal op 3 aprii
1992. aa:n de Heereweg te Schier-

monnikoog. Afstand: 724 km.
Verstreken tijd: 6o6 dagen (ring
gekregen van Gaatske Wiersma,
Moddergat).

Welke roofvogel heeft de l¡onte

sÍandloper gegrepenl Het zou een

slechtvalk geweest kunnen zijn. De

valkensoort houdt zich met meerde-

re pâren in het noorden van Neder-

land op. Ook de soort smelleken

overwintert buitendijks en op de

eilanden. Of anders misschien een

velduil of ene blauwe kiekendief.

De in Europa meest voorkomende

strandloper is de bonte strandloper.
De vogel is ongeveer zo groor als een

spreeuw en is in de winter onopval-

lend grijs-wit gekleurd met een iets

gebogen zwart snaveltje. De bonte

strandloper broedt in het noorden

van Europa (van Ilsland tot in
Noord-Rusland) en overwintert in
.West-Europa 

tot in Afrika (literatuur
r99o). Deze strandlopers komen

hier's winters in enorme groepen

voor langs de kusLen, waar zij tn
zandpTaten boren naar week- en

schaaldiertjes. Opvallend zijn dan de

heen en weer zwenkende vluchten
langs de kusten en boven het wad.

Soms zit een hele grote groep bonte

strandlopers dicht bij elkaar te

rusten en wordt een exemplaar door

een roofvogel of een uil gegrepen.

Van mew. Draaijer te Muiden
ontving ik een ring: Vogeltrekstation
Arnhem, Holland 7rr5.752, die ze in
Muiden gevonden had. Nawaag bij
het Vogeltrekstation leverde het

volgende gegeven op: het was een

havik, die geringd was op 3r mei
2o o 2 Ie Hilversum (Amsterdams

Waterleidingsbos) als één van de 3

jongen. Aldus gevonden op 3r okto-

ber zoo3 te Muiden. Het geslacht

was vrouwelijk. Afstand: r4 km.
Verstreken tijd: 5r8 dagen.

Volwassen haviken zijn standvogels

die zich na vestiging niet meer

verplaatsen. Eerstejaars vogels

zwerven na het zelfstandig worden
alle kanten op. Van echte trek is geen

sprake. De eerste melding van een in
Nederland geboren havik betrofeen
eerstejaars vogel, die in oostelijk

Duitsland (296 km) werd geschoten

(bron: Vogeltrekstation). De broed-

populatie rn 1995 - r9g9 telde r8oo
paren (literatuur zoor).
Meer vo gelrin gen zljn welkom.
Bij voorbaat mijn dank.

(Wordt ventolgd)

faap de Vries
Meezenstraat jo
9z7t EX Zwaagwesteinde

Tel.: o5rr 44 4z 16

COLUMN

De wreefte úrowen z(jn
bed'rog

Herken je het gevoell Vrijdagavond stap je in
bed. Vermoeid van alle stress van de vooraf
gaande week. Morgen ben ik het vergeten,
want dan ga ik met mijn pientere zoekstok op

stap. Al liggend overdenk
je de mogelijke zoekloca-
ties van de volgende dag.

Je denkt daarbij aan de

mooie akkers die op je

liggen te wachten. Net
voor het in slaap vallen
schrik je even op "Heb ik
alles nu wel klaarge-

zetlì1" Broodjes, schep,

regenpak. O nee, de

batterijen, die had ik de vorige keer al moeten
vervangen. Als een jonge atleet spring je op uit
je bed. Driftig op zoek in de kast en al zijn
laatjes. Gelukkig vind je nog een nieuwe set.

Daar sta je dan in de woonkamer, de lichten
aan, in je pyjama batterijen te verversen. Als

dan eindelijk de detector is voorzien van nieuw
bloed, kun je gerust weer op weg naar de

slaapkamer.

Starend naar het plafond weet je het zekeç ik
ben er helemaal klaar voor. Nu de slaap nog
vatten. Tijdens het duitjes tellen val je dan
eindelijk in een roes. Eenmaal in dromenland
sta je op een mooi, vers geoogste akker. Je
scherpe zoekersblik verraadt precies waar je

wezen moet. Als een echte veteraan loop je

nonchalant naar de plek. De schotel zoeft als

een wolk over het veld. Totdat je het signaal
hoort waar je op had gewacht. Je pakt je schep
en deze snijdt door de bouwvoor, als een mes

in een pakje boter. Met een sierlijke zwaai

werp je de aarde naast het gat. Zoals je wel

wist ligt er bovenop het bultje zand die ene

gouden munt waar je al die jaren op had

gewacht...

Badend in het zweet word je wakker. Mijn
hemel, ik ben te laat. lk moet mijn maatje ook
nog ophalen. Als een speer vlieg je naar bene-

den en gris je nog wat spullen mee die van

belang zijn. Snel het maatje opgehaald en

wegwezen. Voor je het door hebt sta je op het
land met de soep nog in de ogen te zoeken.
"Zou her dan echt waar zijnl" denk je bij het
eerste mooie signaal. Driftig begin je in de

aarde te wroeten. Als je eindelijk het resultaat
in handen hebt, blijkt het een duit te zijn van

zeer matige kwaliteit. Je kijkt in de lucht en

denkt: "De meeste dromen zijn bedrog".

Klaas Bot

4
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Ook nu hebben we weer een object voor de rubriek'Raad de Foto'.

Door middel van een e-mail of brief(kaartje) kan hierop worden gereageerd

door leden van onze vereniging. Onder de goede inzenders zal een boek

worden verloot. Hier is een zilveren munt afgebeeld waarvan we natuurlijk

weer zoveel mogelijk willen weten. Reacties kunnen naar: j.koning@detecto-

ramateur.nl of J. Koning, Roodborststraat 20, 89r6 AG Leeuwarden. \)le

vragen wel een zo duidelijk mogelijke beschrijving inclusief datering. Dit
vergemakkelijkt de keuze voor de winnaar. De inzendtermijn sluit op: r

december zoo4.

Kivú d,e foto 7 s

ln Raad de Foto 76 lieten we twee loden

flesdoppen zien waarop twee reacties

binnen kwamen. Omdat Raad de Foto 75

niet werd geraden krijgen beide inzen-

ders een boek toegestuurd.

Hallo, als líd mocht ik weer het blad

ontvongen en was verrast door het afükel

'raad defoto'. lktwijfelde geen moment en

heb de vitrinekost geopend en de voower-

pen gescond. HET LUKTWEL EEN KOPIE!

Deze loden flesdoppen heb ik in Workum

gevonden. Op de akker was vroeger een

dikke (5o cm) laag afval gedumpt, aftom-
stig van de vele aardewerkfabrieken die

Workum rijk wos. Ook is er spul van de

vroege scheepvaart gevonden. Aan de

rechter zit nog een groen stuk glas. Er kon

in het midden een tuitje op worden

gedraaid. Uit de vele vondsten die ik er heb

gedaan, ben ik van mening dat dit ße-
eeuws is. Met vriendelijke groet, Richard

Bruinsma.

Beste Johan, hier een antwoord op foto 76.

Het zijn flessendoppen van tin.

Datering eind r7e begin t8e eeuw. De

doppen zijn gegoten en de stukken die je
laat zien op de foto zitten op de flessenhals

vast. Er zit tevens een schroefdraad op voor

een schroefdop. Heb er zelf z van gevonden

waaruan t met flessenhals en schroefdop. Ik

meen dat ze veel gebruikt werden voor

medicijnflessen. ln het boek Schans op de

Grens blz. 442 staat ook een aJbeelding van

die doppen. Met vriendelijke groet,

Ben H el doorn, lJ ssel mui de n.

Kiuú, úe fato 7s

ln Raad de Foto 75 lieten we een reken-

penning zien die door Freek Groenendijk
als volgt werd gedetermineerd: middel-
eeuwse Franse rekenpenning uit de r4e-

r5e eeuw, voor de door de koningin

ondersteunde armenhuizen. Van deze

rekenpenning bestaat een groot aantal

varianten met name in de omschriften,
het hoofd van een Moor is kenmerkend

voor deze soort jetons.

Een veel geziene rekenpennig die inder-

daad ook erg vaak in de Londense

Theems gevonden wordt. ln de bijlage

wat meer gegevens over deze rekenpen-

ning (met een kleine slag om de arm

voor wat betreft grootte en randschrift

want de foto's waren op een paar plekken

wat te donker).

Voorzijde: Hoofd van een Moor met
haarband naar rechts.

Omschrift: +AVE MARIA GRACIA PLENA

Keerzijde: dubbel gebogen kruis met aan

de uiteinden en in het midden een Franse

lelie met in elke hoek een vijfbladige
bloem.
Omschrift:+AVEMAR
Afmeting: r9 à zo mm

J. Koning

Literatuur:

. fetons, Medalets & Tokens, The Medieval

Period and Nuremberg, Michael Mitchiner,

blz. ry8, nr. 172
. The Casting-counter and The counting-

baord, Francis Pierrepont Barnard, blz. n3,

nt.72
. fetons et Mereaux, Collection FEUARDENT,

deel ¡, blz. 2)o,zgri
. Catalogue de la Collection Rouyer, Jetons &

Merear.¡.x du moyen age, blz. zo7, vgl. nr
Í33f



F¡bulae uit de llzert¡id
en Romeinse t¡id

Fibulae zijn mantelspelden, bedoeld om kleding bijeen te houden.

Deze objecten zijn in een aantal gevallen niet alleen functioneel,

maar ook decoratief. Met name 2e- en 3e-eeuwse fibulae moeten

worden gezien als sierobjecten, vergelijkbaar met moderne broches.

Fibulae ziin er in vele soorten en maten: niet alleen van brons,

maar ook van goud, zilver, ijzer en zelfs van been.

Binnen de fibula-typologie wordt
een onderscheid in twee hoofd-
groepen gehanteerd. Enerzijds zijn
er de spiraalfibulae die exact het-
zelfde werken als moderne veilig-
heidsspelden. Bij deze voorwerpen
zijn de beugel en de naald met
elkaar verbonden met behulp van

een veer(rol) of spiraal. De veer, dat
wil zeggen het opgerolde begin van
de naald, krijgt haar spankracht als

zij in de naaldhouder zit.

De tweede groep heeft in plaats van
een veer-, een scharnierconstructie.
Bij scharnierfibulae is de naald met
een asje tussen twee plaatjes met
gaatjes (een wangenscharnier, zoals
je dat bij schijffibulae ziet), of in
een huls ofin een buis bevestigd.
De spankracht wordt hier tot stand
gebracht wanneer de naald door de

stof heen is gedrukt.

De onderdelen van een spiraalfibula
zljn op fig. r aangegeven. In dit
geval betreft het een spiraalfibula
met bovendraadse veerconstructie;
dergelijke mantelspelden kun ie
herkennen aan de veerhaak en
vooral de steunplaten.

Bij spiraalfibulae met een onder-
draadse veerconstructie is de veer-
rol onder de beugel geplaatst; er is
hier dan ook nooit sprake van
steunplaten (zie fig. z). Mogelijk
klinkt dit alles tamelijk theoretisch,
maar het is noodzakelijk om man-
telspelden adequaat te herkennen
en te determineren. Nu kunnen we
dieper op de stofingaan.

Fíg. t
De onderdelen van een spiraalfbula
Het betrefi een spiraalfbula met

b ove n d ra a dse vee rco n sl ru ctìe

Fig. z

Een voorbeeld van een

spí ra a lf b u I a m et o n d e rd ra a dse

veerconstructie. Fibulae met een

o n d erd ra a dse vee rco nstru clie

zijn o.a. kopfbulae en draad-

fbulae (Afgebeeld is een

draadfbulo)

Fí9.3

Links: Midden La Tènefbulae

m et o n d e rd ra o dse vee rconstru ctì e

Hieronder een voorbeeld von een

Midden La Tènefbula zoals díe

ín de Beluwe ìs gevonden.

beugel
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Fibulae uit de ijzertijd
Goed mogelijk is dat detectorzoe-
kers fragmenten ven zgn. midden-
La Tène fibulae of Nauheimfibulae
in hun rommelbak hebben liggen
(zie ñ9. ) en 41.

Kenmerkend voor midden-La Tène

fibulae is de teruggeslagen voet, die

aan de in doorsnee ronde beugel is

bevestigd. Er zljn midden-La Tène

fibulae met een bovendraadse en

een onderdraadse veerconstructie

bekend. Als einddatering voor de

mantelspelden met een boven-

draadse veerconstructie wordt het

eerste lo¡¡art van de eerste eeu',¡/

voor Chr. gehanteerd. Bepaalde

mantelspelden met een onder-

draadse constructie waren zelfs in
de eerste eeuw na Chr. in gebruik
(Tiberisch-Claudische periode) en

ditzljr' dan ook eerder Romeinse

dan ijzertijdfibulae.

Nauheimfil¡ulae (vemoemd naar de

vindplaats Bad Nauheim) springen
in het oog door hun dunne platge-

hamerde beugel, spitse voet en over
het algemeen een onderdraadse
veer met vier windingen en worden
gedateerd tussen ca. r5o-7o v. Chr.

Fíg t
Enkele Nauheím jbulae

Vroeg-Romeinse fìbulae

Het gaat te ver om alle verschillen-
de woeg-Romeinse fibulae, d.w.z.

Augusteïsch tot ca. 5o na Chr., hier
te bespreken. Enkele typen wil ik
hier noemen. Interessant zljn de

kapfibulae (zie ñg.5), zo genoemd

vanwege het brede uiteinde van de

beugel dat ter bescherming over de

onderdraadse veer heen is getrok-

ken. Deze mantelspelden waren in
het eerste decennium na Chr.
populair bij soldaten uit het
Romeinse leger. Onder keizer
Claudius (keizer vanaf 4t na Chr.)

zljnze niet meer gebruikt.

Daarnaast zljner de ogenfibulae,
zo genoemd vanwege de gaatjes die

door de beugel direct boven de

spiraal zijn geboord. Misschien
hadden deze gaaties een religieuze
betekenis. Er zljn net als bij de

kapfibulae, verschillende varianten.

Enkele van de oudste varianten, die

voor het iaar 41 zijn te dateren, zijn
op fig. 6 afgebeeld.

Fíg.s
Divese variant¿n van

kopfbulae:
zx variant'N¡jmegen'
x variant' Bentumesiel'
1x voriont'Bozum'.

Onder een opvallend grote

detecto n o ndst, ka pf b u I a

voiant 'Nijmegen',

le herkennen aan de

opstaande ronden bij de kap

Fibulae uit de

midden-Romeinse tijd
Bekende mantelspelden uit de

midden-Romeinse periode zijn de

draadfibulae. Ze kunnen in drie
groepen worden onderverdeeld

(zrefr,g.7).

A. Draadfibulae Almgren 15:

'soldatenfibulae', draadfibulae

met in doorsnee een ronde
beugel.

B. Draadfibulae Almgren 16:

I. draadfibulae met band-
vormige beugel;
II. draadfibulae met breed
uitgehamerde bandvormige
beugel.

C. Draadfibulae Van Buchem type

z3: draadfibulae met in door-
snee een driehoekige beugel.

Almgren 15 fibulae worden spora-

disch in woeg-Romeinse context

gevonden, maar zTjn vooral Flavisch

(65-g6 na Chr.). Draadfibulae
Almgren 16 en Van Buchem type

z3 worden gezien als de jongere

varianten en worden meestal geda-

teerd tussen ca. roo-r5o na Chr.
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Fig. 6

Ogenfbulae met open ogen

en zijwaorlse groeven.

De oudstc varianten.

Fig.l

A. Dnadfibulae Almgten q B, Almgrcn 16

C. VanBuchemlypezj
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Tussen r5o-2oo na Chr. te dateren
zljn de zogenaamde lcriefibulae
(fig. 8). Vroeger werd gedacht dat
deze artefacten militair \¡r'aren,

maar daar wordt nu op teruggeko-
men. Het merendeel van de geë-

mailleerde Romeinse fibulae is in
de tweede eeuw na Chr. te plaatsen

(fie. S). Bij geëmailleerde fibulae
kan een verder onderscheid worden
gehanteerd. Het is de bedoeling om
hier in een later artikel op terug te
komen.

Fibulae uit de laat-Romeinse tijd
Interessant zljn de zogenaamde

tweedelige voetboogfibulae met lage
naaldhouder (zie fig. ro). Deze

mantelspelden worden soms alge-

mener omschreven als: tweedelige
spiraalfibulae. Deze voorwerpen
ontlenen hun naam aan hun twee-

ledige constructie: de veer is met
behulp van een staafie aan de

beugel bevestigd. Datering: derde
kwart 3e-4e eeuw na Chr.

Tenslotte: ik hoop hier later nog
eens uitgebreid op terug te komen.
Hopelijk heb je hier wat aan bij het
aanmelden van vondsten. Als je een

vondst meldt als 'Almgren 15 fìbula'
en je noemt bijzonderheden over de

toestand waarin het artefact ver-

keert, zoals: naaldwel ofniet aan-

wezig, aantal (aanwezþe) windin-
gen van de veer, kromgebogen etc.,

dan lijkt het mij dat archeologen
genoeg kunnen met je melding.

Wowtervøn den Brøndhaf

Fig. to
Tweedelige voetboogf bula met lage naaldhouder

Fíg. I
Knief;bula met halfronde kopplaat

Fig.s
G eë m a i I I eerd e Ro m ei nse frb ul ae -
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Klaas Bot

Stel uzelfeens voor:

Ik ben Geert Knol, 58 jaar en

woonachtig in Harkema.

Wat is uw functie in het museumì

Ik ben museummedewerker. Wat

onder andere inhoudt, is dat ik de

mensen ontvang en ze rondleid door

het museum. Het inrichten en

verzorgen van de exposíties behoort

ook tot mijn taak.

Hoelang doet u dit werk all
Ik ben hier werkzaam vanafr998.
Hiervoor was ik zr jaar werkzaam als

bankdirecteur in een filiaal in Harke-

ma. Door een handicap ben ik deze

functie kwijtgeraakt. Deze baan is bij
toeval op mijn weg gekomen. Het is

wel leuk, want munten en pennin-

gen hebben mij altiid a1 gefasci-

neerd. Eigenlijl< zott je kunnen
zeggen dat ik van mijn hobby mijn
werk gemaakt heb.

Hoe is het museum ontstaan?

De Spaar en Voorschotbank heeft

ín het verleden een grote collectie

munten aangekocht, waaronder een

aantal zeer bijzondere munten. Men
heeft dit gedaan met de gedachte om

de van oorsprong Friese bank in één

keer op de Nederlandse kaart te

zetten. De aankoop ging toen

gepaard met veel aandacht vanuit
de landelijke media. Men exposeerde

toentertijd in speciaal opengewerkte

bankkluisjes. Zo'nto jaar geleden

heefi er een grote verbouwing

plaatsgevonden en hebben wij als

museum een eigen locatie achter

de bank gekregen.

Zijn er belangrijke wijzigingen voor

de toekomst te verwachten?

We hebben naast een vaste expositie,

ook wisselexposities. 'We willen er

naar toe dat er ook eens andere

dingen geëxposeerd worden.

Surhuisterveen is bekend om zijn
wielerrondes. We hebben als wissel-

expositie hier aandacht aan gegeven.

We hadden een aantal oude wielren-

fìetsen gekregen en diverse oude

foto's en andere attributen. De

expositie was een groot succes.

\)lat was voor u de meest bijzondere

expositiel

ln het jaar zooo hebben wij een

expositie gehad over de Olympische

Spelen. Hierbij hebben wij diverse

medailles te leen gekregen, o.a. die

van Moniek Knol. Zij heeft toen

ook de expositie geopend. Ik vond

dit toch wel heel bijzonder.

Komt u veel in contact met zoekersl

Zeker, zeer geregeld. Vooral in de

eerste jaren. We verzorgden toen

ook de determinatie van munten.
Dat doen we niet meer, tijden ver-

anderen en de mensen kunnen nu
zelfal heel veel vinden in tijdschrif-
ten, boeken en niet te vergeten het

Internet. De zoekers die nu komen
zijn vooral zeer geïnteresseerd in
de munten die wij hier exposeren.

Ze willen ze we1 eens in het echt

zien, zeg maar. Vooral de Friesche

muntslag is bij veel beginnende
zoekers in trek.

Heeft de detectiehobby ook invloed

gehad op het penningkabinetl

|a, we hebben veel goede contacten

met zoekers. le hoort zoveel leuke

verhaien. En zo nu en dan krilg je
weer een bijzondere munt te zien.
'We passen ook goed bij elkaar, jullie

vinden de munten en wij als mun-
tenkabinet exposeren ze.

Wat is de meest bijzondere vondst die

u heeft gezienl
Enige tijd terug is er een gouden

triens gevonden, werkelijk een

Voor het intewiew reis ìk dit keer af
naar het pløotsje Surhuisterueen.

Aøn de rqnd van het centrum is een

munt- en penningenkabínet, dat zich

al joren bezighoudt met he| tentoon-

stellen van penningen en munten.

Ook het dete¡mineren von munten

werd tot kortgeleden doot dit museum

venorgd. ln het museum word ìk

verwelkomd door Geert Knol, die al

sinds enkele jøren een vertrcuwd

gezìcht ìs bij het penningkabinet.

prachtexemplaar. Dat was toch wel

een zeer mooie en bi'jzondere

vondst.

Hoe ziet u de toekomst voor de

detectiehobbyì
Als ik geen handicap had gehad, zou

je mij waarschijnlijk allang eens

ergens tegen gekomen zijn op een

akker. Ik vind het een leuke en

spannende hobby. En ìk denk dat

a1s men zljn of haar vondsten goed

aanmeldt, er wel een goede basis is

voor een goede toeì<omst.



IíAT IK U VRAGEN ìíOU

Heeft u nog tips voor ons zoekersl

fa, bekijk de vondsten goed. Ikkan
me herinneren dat we hier eens

iemand gehad hebben met een

schijnbaar eenvoudig duitje, dat

later een bijzondere, onbekende

duit bleek te zljn.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn

om het museum eens te bezoeken,

het adres is:

Munt en Penningkabinet

Spaar en Voorschotbank

Jan Binneslaan 9a

Surhuisterveen

Tel.: (o5rz) 36 99 99

De openi ngsti jden zijn:

Dinsdag, woensdag, donderdag en

vrijdag van l4.oo - r7.oo uur.

Entree is gratis.

Dirk Jan Laau
Pieter l\4aatsstl'aat I 2

I 7 l7 AP Hip¡rolvtushoel-

Tel:0227 59 32 8ó

rl rr u'.cl jlaan.nl

G-Maxx
€, gg5,-

ADXIOO

€ 450,-

Voor al

ADX20O

€ 680,-

Gold Maxx

€.920,-

Adventis
€.770,-

Overtuig uzelf ,
en kom vrijblijvend

langs na afspraak.

Tel: 0227 59 32 86

Alle XP-modellen
op voorraad.

f ongereng¡lde zoekt
METAALDETECTORS
De regionale jongerenvereniging "Jongerengilde
Castellum" is naarstig op zoek naar overcomplete

metaaldetectors voor haar leden. Het Jongerengilde
is voor jongeren vanaf8 jaar die op een avontuurlijke,
actieve en creatieve manier bezig willen zijn met

archeologie, geschiedenis en cultuur.

Als vast onderdeel van het programma wordt er regel-

matig een veldverkenning gehouden en waar mogelijk
meegeholpen bij offi ciële opgravingen. Daarvoor
hebben de kinderen een metaaldetector nodig.

De aanschafdaarvan is voor beginnende leden veelal

een probleem, want ouders wagen zich terecht af:

"blijft mijn kind het leuk vinden, of staat de detector

morgen in een hoek van de kastl" Daarom wil de

vereniging graag een aantal metaaldetectors ter

beschikking hebben, zodat zij die kunnen uitlenen aan

met name ì:eginnende leden. De vereniging heeft daar

echter zelfgeen geld voor en vraagt aan de lezers die

nog een werkende metaaldetector hebben staan die ze

niet meer gebruiken, om die te schenken aan de

vereniging.

Ook is de vereniging nog op zoek naar een ervaren

metaaldetector-vrijwilliger om de jongeren twee keer
per jaar te helpen met het gebruik van de detector.

De vereniging hoopt dat veel lezers zullen reageren op

deze oproep. E-mail: jgc@wanadoo.nl

of telefoon: qq - 57 z8 68
Algemene info over de vereniging kan men vinden op

de website: www. jongerengilde.nl.tt



D VAN HET IAAR

Een paar iaar geleden heb ik mijn eerste metaaldetector

gekocht. Nu heb ik het geluk dat ik op een boerderij woon

met landerijen, zo heb ik voldoende grond om mijn detector

uit te proberen. Hier heb ik ook al heel wat muntjes uit de

grond gehaald. Begin dit jaar werd ik gewaagd om een klein

huisje in Huins te schilderen, zo gezegd zo gedaan. Het is

een redelíjk nieuw huis met nog een oud stuk schuur van

een boerderij erbij, en bovendien staat alles nog op een

stuk terp. lk had hier al eerder gezocht en ook een paar

muntjes gevonden, mear nu heb ik reeds een nieuwe detec-

tor en wou nog eens een pogíng op het stukje grond wagen.

Zoliep ik tussen het nieuwe huis en de oude schuur waar mijn
detecto¡ een goed signaal gaf. Na een mooi vierkantje uit het
gras te hebben gespit kwam er iets naar boven waar elke detector-
amateur van droomt....... Een stapeltje gouden munten!
Met dit stapeltje munten in de hand liep ik het huis binnen van
de eigenaar van de grond. De beste man zaTin zljn luie stoel, en
ik riep naar hem: "Kijk... goud", en gooide een gouden munt bij
hem op tafel. Deze man, die reeds 86 jaar is, bleef rustig als

altijd, en wist mij te vertellen dat hij niet wist of het wel goud
was, maar het waren zeker geen chocolademunten. Hierop zijn
we weer naar het gat gegaan en weer sloeg de detector aan.

Hierop vond ik weer een stapeltje gouden munten.'Wat er
allemaal door je heengaat op een dergelijk moment is met geen
pen te beschrijven.

Met 3r gouden munten op zak l¡en ik naar huis gereden en heb
ik mijn zoekmaat gebeld of ik even langs kon komen. Gelukkig
was hij thuis, en bij hem aangekomen liet ik hem één gouden
munt zien. Met verbazing keek hij naar deze ene munt. Het
moment dat ik de andere lo munten bij hem op het bureau
gooide, zal ik voorlopig niet vergeten. Met de haren recht
overeind op de armen en de mond open zat hij te kijken
naar deze schatvondst.

vondst
Oveu HET

o
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We hebben nog een paar munten schoongemaakt en gepro-
beerd wat muntjes te determineren. De volgende dag heb ik
de munten aangemeld bij de burgermeester wearop deze de

provinciaal archeoloog heeft ingeschakeld.

Op uitnodiging van de archeoloog ben ik met de munten naar
het provinciehuis in Leeuwarden gereisd waar een eerste

determinatie zou plaatsvinden.Ze waren hier zeer enthou-
siast bij het zien van de munten en spraken van een unieke
goudvondst in Friesland. De munten werden rond een perio-
de gedateerd van r5oo, maar voor een exacte determinatie
ziin de munten gescand, en naar het munten en penningen
kabinet in Utrecht gestuurd (voorheen Leiden).

Tijdens het wachten totdat de munten exact gedetermineerd
zijn wordt geprobeerd de pers op afstand te houden. Na een

periode van 6 weken komt er eindelijk bericht uit Utrecht.
Ze hebben de munten gedetermineerd, rnaar willen ze graag

nog even wegen en bekijken. Hierop met de trein naar
Utrecht en de munten in de binnenzak, ze moesten eens

weten. Bij de Munt aangekomen zijn de

munten gewogen. Arend Pol sprak
van een mooie vondst waarvan
er uit die periode niet in deze

grootte zijn gevonden.

Muntsoort: ducado

Daterìng 475 - t496

Voonijde:

Toegewende koppen von Ferdìnand

en lsabella, ertussen een kroontje,
in ofsnede de lettes S S.

FERD/NANDVS ELISABET R EX

(' Ferdina n d en Elisabeth, ko n í ng' )

Keezíjde:

G erkroond wo pen Castíliè- Leo n- Aragon- Síci I iè-

VALENCIE MAIORICAR

(' Va I enci a, M oll orca' )



VONDSÏ VAN HET JAAR

Met weer meer kennis en informatie op zak en 3r gouden

munten weer retour naar Friesland. Nu wist ik ook meer van
de munten, ze zijn afkomstig uit Engeland, Duitsland, Neder-

land en Spanje. Blijft de waag: hoe komen de munten in de

grond, en waarom heeft de eigenaar ze nooit uit de grond
gehaaldl Logisch is natuurlijk dat de eigenaar ze daar heeft
verstopt om er later gebruik van te maken. Een bank was er
natuurlijk niet in die tijd en het was dan ook gewoonte om
het geld in de grond te verstoppen en zo te beschermen tegen
rovers. De eigenaar is missdrien plotseling gestorven en heeft
zo niet kunnen genieten van zijn pensioen. We zullen het
nooit weten. Nu de munten zijn getaxeerd en verdeeld onder
de eigenaar van de grond en mij, ben ik een ewaring rijker.

Nog even terugkomend op de titel van dit shrkie. Vroeger was

de grond waarin de munten zijn gevonden een terp. Deze

werd in de vollsmond de 'Goudberch van Huins' genoemd,

naar alle waarschijnlijkheid vanwege de

vruchtbare aarde en de opbreng-
sten bij verkoop hien¡an.

Omdat hier ook nog een
goudvondst is gedaan

kunnen we met recht
zeggen dat dit de 'Goud-
berch van Huins' is.

J. Kørsten

Huíns

Graag doe ik ook mee met
de vondst van het jaar.

Muntsooi: ryal
Datering; 467 - 1468

Voozijde:

Edword lV, gekroond en met zwoard en wopenschíld Engeland-Frankrijk staand in
schîp met roos. EDWARD D, GRA REX ANGL Z FRANC DNS lB

EDWARDUS DEI GRAT|A REX ANGLTAE Z FRANCT^E DoM,NuS IEERNTAE

('Edward, bij de grotie Gods koning van Engelond en Frankrijk, heer van ledond')

Keezijde:

Stralende roos op gebloemd kruis met kroon en luipaard in ìedere hoek

Kroon IHC AW TRANS,ENS PEß MEDIVM ILLORVM IBAT

lHEsuC AWEM TRANS,ENS PER MEDIVM ILLORVM IBAT

('maarlezus, door hun midden schrijdend, gingzíjns weeç')

M u ntmo d: ca rol usguld en

Datering gzr - ø. ry5

Voonijde:

Geharnøst bostbeeld van Korel V, gelaoond met zwaord en rijkmppel.

Hand KAROLVS D G ROM IMP Z HISPAR REX

KAROLVS Dei Grotía ROMonorum lMPerator Z HlSPAniaRum REX

('Karel, bij de gratie Gods keizer vøn het Heilige Roomse Ríjk en koníng von Sponje')

Keenijde:

Wapen Habsburg rustend op dubbelkoppige adeloar
Kroon DA MICHI VIRTWE CONTRA HOSTIES] TVOS

('geef míj krocht tegen Uw vijonden')

o
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De Pingsdorfer tuitkan
Vaak hoor je verhalen van oudere mensen over spullen die in de

oorlog in de grond verstopt zijn en niet meer teruggevonden zijn.

Ook hoor je wel eens verhalen van oude kruiken en potten die op

een akker ofbongerd gevonden zouden zijn. Bij ons werd er

verteld dat er na de oorlog Romeinse potten in een bongerd

gevonden waren, en dat er vermoedelijk een grafoeld zou

liggen. ln november r978 was ik op die plaats gaten aan

het boren voor een kassencomplex, daarbij werden

op verschillende plaatsen wat vondsten gedaan,

zoals ijzeren pijlpunten.

In zoor werden de kassen weer afgebroken, en

zou er een nieuwe woonwijk verrijzen. Door het

ARC uit Groningen werden vervolgens wat proef-

sleuven gegraven. Zelf mocht ik het ARC heipen met
het afzoeken van de bodem in de sleuven naar metalen

voorwerpen met mijn detector. Bij deze opgravingen

kwamen er verschillende potten te voorschijn, waaronder

een Pingsdorfer hritkan en enkele blauwgrijze potten. Zelf
vond ik veel ijzeren spijkers, een paar pijlpunten, een hoefijzer,

en veel stukjes ijzer.

Nadat het ARC vertrokken \¡/as werd er begonnen met het

bouwrijp maken van het gebied. Zelfwas ik er van overtuigd dat

er nog meer gevonden zou kunnen worden, want een paar

proefsleuven op zo'n groot terrein, dan kun je nooit alles vin-

den. Elke dag gíng ik kiiken, en toen er begonnen werd met de

riolering was ik er niet meer bij weg te slaan.

Bij een buurtbewoner dronk ik's morgens en's middags een

potle koffie, een beetje ldetsen, en de zaak een beetje in de

gaten houden. Met Henk en Gerrit die het rioolwerk uitvoerden

had ik afgesproken dat, bij een eventuele vondst van bijv. een

pol, ze deze aan de kant zouden leggen.

Op 18 november was het zover, de kraan trok driekwart van een

Pingsdorfer tuitkan uit de klei naast een bouwstraat. Maar waar

was nu de rest van de potl Na intensief speuren vond ik in een

bak klei een scherf, en na de gehele bak nagezocht te hebben

bleek het resultaat geweldig mee te vallen. De tuitkan was op

het tuitje na nu geheel compleet.

's Avonds heb ik de sectieleider van de Hist. Kring Huessen,

Cor Neijenhuis, gebeld of hij eventjes langs wou komen om een

Pingsdorfer tuitkan in elkaar te lijmen. Nou dat wilde hij wel en

in een mum van tijd zaThij in elkaar. De kan heeft een hoogte

van lo cm, en is prachtig beschilderd met
een papje van ijzerhoudende grond. Dit
wordt er met de vinger op aangebracht

en is een kenmerk van Pingsdorfer

aardewerk.

Het aardewerk is gemaakt op een

draaischijf in de Middeleeuwen,

en te dateren tussen 9oo-r2oo.
Kenmerkend is ook de hardheid

en de kleur van het aardewerk. De

kleur varieert van geelwit, grijs tot
paars. Het werd op veei plaatsen

geproduceerd, ondermeer in Duingen,

Beauvais, Brunsum, Schinveid en

natuurlijk in Pingsdorf bij Bruhl.

Omdat de tuitkan niet meer beschihe over een

schenktuitje moet hij gebruikt zijn als muizenval.

(Het tuitje is inmiddels gerestaureerd). Een stukje onder de

bodem van de graanopslag (spijker genaamd, dit was een hutje
op vier palen) werd de kan ingegraven, en er werden wat graan-

korrels ingedaan, de muisjes die daar op afl<tramen vielen in de

kan en lcrvamen er niet meer uit. In een kan die door het ARC

hier gevonden is, zaten nog de skeletjes van de muizen. Uit dit
verhaal blijkt dat er in de verhalen van oudere mensen vaak een

kern van waarheid zit. Dus op feestjes goed luisteren wat

mensen veltellen. De Pingsdorfer tuitkan heb ik geschonken

aan de Hist. Kring Huessen, en staat nu te pronken in het

museum Hof van Hessen te Huissen.

Ton vøn Bon
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Vrogen kunt u opsturcn noot
J. Koning, Roodborststroat zo,

8gt6 AG Leeuwarden.
U kunt uw vragen natuurlijk ook d.m.v. een

e-mail naor ons verzenden.
E-mail: v ro agbaak @ detecto ro m ateu r.nlVRAAGBAAK

Aan deze vraogbaøk werkten mee; J. Koning, E. Kramer, J. Zíjlstra en P.P Steijn.

Vraag r
Van Rienk van der Sluis uit Zwolle kregen
we een aantal vragen waarvan we er een
aantal gelijk zullen behandelen. Hij vond
een "flesstop", uitgevoerd als een dolfijn.
Een andere vondst was een z franc munl,
goudkleurig met een paar vlekken erop die
hij er niet af kan krijgen. Verder een
medaille met de tekst'r8r3 Prins'.

Antwoord:
Rienk, het is geen flesstop maar het boven-
stuk (tap) van een r8e-eeuwse tapkraan.

De Franse munt uit r93o is gemaakt van

een aluminium/bronslegering en heeft
duidelijk last gehad van inwerkende
bodemzuren, vandaar de plekken.
Zelf zou ik de munt in de vaseline zetten.

De medaille is een gedenkpenning ter
gelegenheid van de aankomst in r813 van

Prins llillem V in Nederland, die later
Koning Willem I werd.

Yraag z
Geacht determinatieteam,
Een aantal weken geleden heb ik dit beeldje gevonden in een weiland
bij Aduard (provincie Groningen) in de buurt. Gezien de aanslag
denk ik dat het van brons is. De hoogte van het beeldje is 3z mm.,

breedte is z5 mm. doorsnee ro mm. Het
gewicht is ongeveer

40 gram.

Daar het beeldje alleen maar kan liggen, heb
ik het voor de foto opgehangen aan een

draadje. Het beeldje lijkt op een embryo van
een hond ofhagedis. De staart zit tussen de

poten en gaat door tot aan de hals. Zelf hel¡ ik
alles afgezocht op Internet en in boeken.
Het enige wat ik kon vinden was dat de

hagedis in de Romeinse
mythologie het symbool was

voor de dood en de wederop-

standing, omdat hij de winter
doorsiiep. Hebben jullie
misschien een idee wat het is
en uit welke periode het
komtl
Met vriendelijke groet,

Lucíe vøn Bergen

Antwoord:
Lucie, wat je hebt gevonden is een in dierstijl
u ìtgevoerde vroe gm iddeleeuwse, 6r onzen zw aar d-

schedepuntbeschermer of Ortband. Een stukje om
zuinig op te zijn. Ook even aanmelden bij de

provinciaal archeoloog Croningen.

Ynag3
Van Mark Roosjen kregen we een vraag binnen
over een bijvondst die hem werd getoond bij
kennissen waar hij in de tuin om huis heen mag
zoeken.

Beste fohan, mijn vraag
aan jou: weet jij of dit
überhaupt wel een bijl is,

en zo ja'. welk jaartal het
danzou kunnen zijnì
De 'bijl' is gevonden te

Wergea. De lengte is
ongeveer 9 à ro cm. De

breedte bij de punt is 4 cm
en het loopt af tot z cm. De

dikte is z à 2,5 crn.

Verder is het een heel
zachle steen, en er zitten
een paar deuken in. Hij is
een beetje groen, grijsach-
tig van kleur.

Mørk Roosjen

I

I,f gr*ï#= Ti=i

Antwoord:
Mark, dit is geen bijl, we hebben te maken met een

natuurlijke zachle zandsteensoort. De zijden zijn
recent tot stand gekomen door het slijpen/wedden
van gereedschap ofeen ander voorwerp.
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Yraag 4
Erik Machiels stuurde ook een aantal vragen:

Dit voor-werp is naar mijn mening een trotseer-
loodje in de vorm van een leihamer met in het
midden het stadswapen van Purmerend. Ik heb

het gevonden in de omgeving van
Purmerend, op een plek waar in

de r7e eeuw een huis heeft
gestaan. Aan de onder-

kant heeft er nog
een steel aangeze-

ten. Afmetingen
fi)i )4 mm hoog en

4z rnrnbreed.
Is dit type al bekend) In de

artikelen van de heer P.P.

Steijn ben ik het nog niet
tegengekomen.

Antwoord:
Beste Erik, met veel belangstelling heb ik je brief
gelezen met als bijlage het door jou gevonden
loodje. Deze vorm van een (trotseerl) loodje ben ik

nog niet eerder tegengekomen. Het lijkt ook niet te

voldoen aan de eisen die aan een trotseerloodje
(bouw- en beschermingstechnisch) moeten wor-
den gesteld. Aan de achterzijde kan je wellicht nog
zien of dit loodje ergens op is gesoldeerd. Heb je

enÌg idee of hier, gezien het lood, sprake kan zijn
van r7e-eeuws loodl Ook de dikte van het lood kan

een indicatie geven. Wanneer ik mijn fantasie
loslaat dan zie ik aan de ontbrekende onderzijde
een datum of/en initialen van de meester. Mis-
schien vind je nog het ontbrekende stukje. Als het

geen echt trotseerloodje is dan kan het natuurlijk
wel een "visitekaartje" zijn geweest dat ergens op

het dak door de leidekker is aangebracht. Wellicht
heb fe in mijn boekje de drie r9e-eeuwse loodjes

uit Purmerend gezien (blz.4t, nr. 14tlm 16).

Hopelijk heb ik je toch wat wijzer gemaakt. Tot de

volgende keer. Met vriendelijke groet,

Paul Steijn

Dhr. Steijn is natuurlijk wel benieuwd of iemand dit
stuk herkent en er misschien meer over kan vertellen.

Reacties altijd meer dan welkom.

Vraag 5

Determinatieteam,
Onlangs heb ik op een akker drie voorl /erpen van geel koper gevon-

den. Mijn vermoeden is dat er op deze akker door de eeuwen heen
veel stortgrond en afval terecht is gekomen. De jongste vondsten
komen uit de zoe eeuw en de oudste uit de r6e eeuw. I(unt u mij iets

meer vertellen over de functie en/of ouderdom van deze drie voorwer-
penl Het eerste voorwerp is helaas

behoorlijk aangetast. Het is ongeveer
2,8 cm lang en het dikste gedeelte is

ongeveer r,7 crn dik. Het tweede

voorwerp is 3,2 crn lang en r,5 cm
breed. Beide vool-werpen zijn geheel

doorboord. Ik vermoed zelf dat het
een soort gewichtjes zijn.

Het derde voorwerp lijkt we1 op een

gedeelte van een beugel van een tasje.

Het is versierd met een soort bloem-
motief en heeft gaatjes over de gehele

lengte. In deze gaatjes zitten nog
1deíne koperen draadjes waar dus iets

aan vast heeft gezeten. Het voorwerp
heeft zo l"e zien niel meer zijn oor-

spronkelijke vorm maar is ongeveer 9
cm lang en o,8 cm breed. Hopelijk
kunt u mij wat meer over deze vond-
sten vertellen. Alvast bedankt!
Groeten,

Enc Korpel

Antwoord:
Eric, de eerste twee voorwerpen hebben even wat tijd gekost maar toch
denken we de juiste determinatie te hebben. Tijdens het bladeren in
een oud nummer kwamen we in magazine 46 de oplossing tegen in
de vraagbaakrubriek, blz.3o. Daar zie je echter halve voorwerpen.
De determinatie is daar als volgt:
Het is volgens ons een koperen knop van een kast oflade. ln het holle

gedeelte zit een gat. AIs je hier een bout in vewerkt kan deze later met

een moer worden vastgezet.

Datering: tge-eeuwsf begin zoe

eeuw.

Het derde voorwerp is inder-

daad de bovenzijdel beugel van

een damestasje. Hieraan hing
een tasje dat gehaakt ofgebreid
was met een binnenvoering.
De beugel is rijkelijk versierd.

Helaas is dit niet goed van de

foto af te lezen. Datering is

dezelfde als de eerste twee

voorwerpen.

rT-I
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Vraag 6
Best determinatieteam,
Ik heb deze week een munt gevonden die ik niet
kan terugvinden op Internet of in één van mijn
boeken. Ik hoop dat fullie uitsluitsel kunnen
geven over ofdit nu een munt ofeen rekenpen-
ning is. De munt heeft een doorsnede van z8 mm
en het materiaal is koper of brons.
Op de ene zijde staat een groot kruis met orna-
menten en rondom een (Latijnse) tekst, de andere
zijde heeft een abstracte beeltenis met rondom
een (Latijnse) tekst. Wat ik me tevens afvraag: wat
stelt die beeltenis voorl Ik hoop dat jullie erachter
kunnen komen wat dit voor een munt is.
Met vriendelijke groet,

Peter Roozeboom.

Antwoord:
Het gaat hier om een Franse jeton (rekenpenning)
uit de tijd van Louis Xll (r497-r5r5) en de vroege
jaren van François I (t5r5-r547). Uit die periode (ca

t497-t5zt) stamt een serie jetons met semi-
Romeinse letters. M¡tchiner (Jetons, medalets &
tokens, The Medieval period and Nuremberg)
beschrijft 9 typen jetons uit deze periode, allemaal
gemaakt in Tournai tegenwoordig Tours) in Frank-

rijk. Veel van deze typen jetons (en ook veel mun-
ten uit die tijd) hebben zowel op de voor- als de

keerzijde het randschrift SIT NOM EN DOM lN I (in
de naam van de Heer) wat op deze jetons dan op
een vrij primitieve manier met SIT llOlllEll DOlll I

ll I wordt weergegeven of iets wat daar op lijkt. Het
type waar het hier om gaat, toont op de voorzijde
een stylistische weergave van het Kasteel van Tours
met drie Franse lelies. De keerzijde toont een kruis
met een bloem in elke hoek. Mitchiner beschrijft
dit type onder de nrs.737 tlm llg.

Naar aanleiding van vraag 7 van de Vraagbaak in 76 kregen we van de

vrager J. Heuts nog de volgende reactie.

Geachte heer,

Bedankt voor het afdrukken van mijn vondst in het blad. Ik heb op
meerdere plaatsen determinatiehulp gevraagd, omdat ik altijd graag
snel wil weten wat het is.... Bij dezen stuur ik u een antwoord dat ik
onderbussen heb gekregen.

Reactie van de Numismatische kring Bral¡ant:
Onze oud.heid.deskundíge heefi de volgend.e

verkløríng: In reøctie op de toegezonden scøns van

een detectorvondst vøn een muntje moet ík zeggen

døt ik dit mwntje niøt ken øls Ron+eins. Ind.er-

døød la.øt het een portret zien vøn Publius Vergíl-

lius Møro, de grote Romeinse hofdichter (7o-t9 v.

Chr.) In míjn nøsløglítera.tuwr wordt niets ver-

meld v.e. mogelijke m.untsløg door deze dichter.
De stíjl vøn de muntfportret løøt míj denken øøn

de renøissønce-p eriode, wøørbij v øøk føntøsiø-
nxunten in ateliers werd.en geføbríceerd vøn

bekendefberoemdø personen wit de Oudheíd.
Het gøt bovenin køn bewijzen d.øt het gøhøngen

heef. in zo'n nxunta.telier øls øJbeelding voor

ønd.ere kunstenaørs f stemp elsnij ders f v erzøme-

løørs. Dekeerzijde E.B.O. køn ook zijn: E.B.G.

en zou verwijzen nøør dri.e beroernde werken vøn

deze dichter: E : AeneÃ-s(heldendicht Aeneas),

B : Bucolicø (: herderzøngen), G : Georgicø (: boerendeugden) .

Deze dichter werd het grote voorbeeld voor 1Je-14e eeuwse vertegønwoordi-

gers vøn dø Grieks-Ron'teínse beschøvíng (ontstøøn vøn d.e Renøíssønce).

Vergillíus wordt ín Dønte in zíjn 'Divinø Conr.mediø' genoem.d øls zijn
gids door dehel enhetvøgevuur. Dusbeløngnjk genoegomhem øfte
beelden op een penníng. Overigens stond. Vergillius onder directe bescher-

ming vøn Augwstus en werd hij f.nøncieel gesteund d,oor de røødsmøn

Mq.ecenøs. Deze nøøn+ zou later synonien+ worden voor een persoon die

kunstenøørs f.nøncieel onderstewnt. Tijdens d.e opmørs van Frønse legers

in ry94 nøar de Nederlønden wøren deze penníngen ook populøír bij de

Frønse soldøten d.øør zij personen witbeelden vøn de Republiek, wøt
Frønkrijk net wØs geworden na. onxverwerping van het 'Ancient Regime'

(Louis XVI). Hier zijn nxuntenfpenningen vøn bekend.. Het is møør døt je
het weet! Ik hoop døt je øøn deze infonnøtie iets hebt. Het geef. geen

ultíøm øntwoord. møør døt køn voor een ønonieme penníng ook zo n'Løal

niet. Met vriendelijke groet,

Theo Nissen Vz

Ik hoop dat ik met dit antwoord wellicht iemand op het goede spoor
kan zetten naar de ontrafeling van deze vondst!

Met vriendelijke groet, f . Heuts, Putten (GLD)
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FRIESLAND

De Trije Stinzen
Metaaldetectie
Dealer van diverse merken metaaldetec-
toren / verhuur / opsporing en beveili-
ging particulieren en bedrijven

lleth. Beerdastraat 21, g2g8 PlV Kollumer
zwaag (Friesland)
fel. o6 4 4t 39 77 (op afspßak)
I nternet: ww.detriiestinzen.nl

r Topdetectors
Leeuwarden
XP detectors

Heslingastins rr, 8925 CR Leeuwarden
Tel. (o58) z5 73 853
E-m ai I : i nfo@topdetectors.n I

I nternet: www.topdetectors.nl

Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
tel. (o599) 47o878,fax(o1gÐ 47oq9
E-mail: info@detectorshop.nl
I nternet: wwwdetectorshop.nl

r Speelman Detectors
XP detectors

Tussenpad 28, 7833 CT Nieuw Amsterdam
Tel. (o59r) 55 z6 35

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel. (o38) 363 65 9t,fax (q8) 3q 6480
E-mail: info@ metaaldetectors.nl
E-mail: metadec@ws.nl
I nternet: www.metaaldetectors nl

T Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / llhite's / Minelab / XP metal-
detectors / Laser / Verh.uur van diepzoe-
kers en oPsPonngsservrce

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scopê | Fisher lfroy
Het Sterrenbeeld 48, 5215 lvlL's-Hertogen-
bosch
tel. (o73) 548 rt 99,fax: (o7l 548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: wwwgelen nl

r Munsters Detectie
Tesoro/Minelab/XP

o-
É
l¡¡
J

UJ

ô
r MidHolland detectoren

Diverse grote merken,
o.a. White's, Minelab, Laser en Tesoro

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 2o 39 zg, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo.detectors@wolmail.n I

I nternet: www.fl evodetectors.nl

Zwaluw t5, 3752 NW Bunschoten
¡.el. ca3-2gg 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: info@midholland.nl
lnternet: M.detector.nl

Pieter Maatsstraat r2
r777 AP Hippol¡ushoef
tel . (ozz7) 59 3z 86 , fax (ozz7) 59 tt z9
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: df .laan@quicknet.nl
lnternet: w.djlaan.nl

Keepslraat 2, Helmond
tel. o4g2 574194
E-mail: munsters.det@planet.nl
I nternet: M.metaaldetector n I

DEPA Technische
handelsondernemins
Diverse merken en accessoi7",

T

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / llhite's / Viking
Carrett / XP I Maz Hoofdtel. / Verkoop
/ Verhuur I lnruil lOpsporing
\llooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel. (o53) 43o o5 rz, fax (o53) $4SS 58
E-mail: info@detect.nl
lnternet: www.detect.nl

Detection Svstems
Holland lRúud de Heerl
I mporteur/dìstríbuteur White's áretaal-
detectors voor de BeNeLux
llhite's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
MAz hoofdtelefoons, ultrasoons,
pinpointers, scheppen, goudweegscha-
len, hoezen, tessen etc.

EJR Detectors
Tesoro / Minelab / White's

lndustrieweg z | 4, 4382 NA Vlissingen
tel. orr8-4r535r

I Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope/ Viking/ Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectiep-
oorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst
tel. (orr4) 37 o48o, fax (or14) 37 o4 8r
I nternet: www.detectornet. nl

www.xp-detectors.nl
m.bounty-h unternl

E-mail: detect@us.nl

r Belgadetect
Calmeyn JP, Hagedoornstraat rz,
B 88oo Roeselare, België
llest-Vlaanderen
tel. (32) o5rzo5oo6, fax $zl c51240755
E-mail: jpcalmeyn@pandora be
I nternet: www.belgadetect. be

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
"Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope / Vik¡ng/ Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductíe

/ Diepzoek app / CEIA en Safeline Detectie-
pooden / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur I Opsporing ¡ndustrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst (NL)
lel. oo31't14-37 o48o, fax: oo3t tt4-37 o48't
I nternet: www.detectornet n I

www.xp-detectors. n I

www. bounty-hunter.nl
E-mail: detect@wxs.nl

Atla ntis M etaaldetectors
lHofman Electronica)
ùerkoop / Service / Ontwikkéling van
llhite's en Atlantis detectors

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
Iel. (0241 677 40 63

r Handelsonderneming
D.J. Laan
Tesoro / Minelab IXP I C.Scope I
Fisher/ Whíte's

T

T

T

Lodewijk van Praetstraat r 9
3z7r AG Mijnsheerenland
tel./fax (or86) 6o r5 r3
mobiel: o6-l:3zzt96
E-mai I : info@ @eirdetect. n I

I nternet: www.ejrdetect. nl

Hamstra V.O.F.
Carrett / Compass
Diverse merken o.a. Detector Pro

t

t

Kleine Haarsekade rr9
4zo5 NA Gorinchem
tel (or83) 6z 15 oo

GELDERLAND

BELCIE

ZUID-HOLLAND

rneer dan 25O links op het gebied van metaaldetectie en archeolog¡e



EENVOUD, GOEDE GEVOELIGHEID
Eil PERFECTE DISCRIÎIINATIE
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De X5 van Troy onder- "- .-

scheidt zich van andere ';'o

detectors door alleen
datgene te bieden waar je in de praktijk echt
iets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op
alle grondsoorten, perfecte discriminatie,
weerbestendig, I ichtgewicht, gebru i kersvrien -
delijk. Standaard voorzien van een open
9" zoekschijf.

.f,ï
Met de X3 van T¡oyÌir het aanzetten ên
zoeken. Gebruikersüriendelijk, dus geen

o

fr.=:-

Met een Troy Pro koptelefoon '!i;"î

ontgaat u geen signaaltje,
e,n vindt u meer.

inoewikkelde
eánoílige en ard

7 " concentrische schijf.
U zult verbaast stdan over
de prestaties. +

Waarom u nu k¡est voor een

C.scope, Fisher of Troy detector

bil Gelan:

. Wii hebben ruim 25 iaar

ervanng
. Wii hebben een goed contaot

met de fabrikant
. Wii hebben leveringen rechtst-

reeks van de fabrikant
. Wii ziin op de hoogte over de

laatste ontwikkelingen
. Wii staan open voor zinvolle

verbeteringen aan de detectors
. Wii hebben alle modellen op

voorraad

. Wii leveren detectors met CE

keurmerk
. w¡i hanteren een eigen

garantietermijn van 3 jaar

. Wii leveren nret Nederlandse

handleidi ng

. Wii ziin ook open op zaterdag

(na afspraak)
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Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48,

521 5 Mt's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199,

fax: +31 (0)73 548 1195

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



CSC PE
cs560
Met de CS660 begin, professioneel
detecteren pas echt. Een volwaardige

a*qa *, ;r,ntiä**fmt'o'll1 
"'å''? feeling en volharding pas resultaten

op als u over het goede
,Þ materiaal beschikt.

I JG"grrrnqeero rs oe
C5660 het instrument

-d dat u nodig hebt.

m-scoPE

verkochte detectoren. C5990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
Een hoge toon geeft een goed object
aan en een lage toon geeft bijvoor-
beeld een spijker aan. Grondeffect en
discriminatie zijn instelbaar.

cs1220R
De CS1220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals.
Het nieuwste model is nu nog meer
verbeterd en heeft een bovendien een
gebruikervriendelijk digitaal beeld-
scherm. Met deze non-motion detector
zwaait u nooit te snel en laat u geen
goede voorwerpen meer liggen. De

duidelijk hoge toon voor een goed
voorwerp en lage toon voor afval
geven u naast de duidelijke displayuit-
lezing een perfecte indicatie of er een
goed voorwerp of afval ligt. Dit is een
krachtige stabiele detector voor elk
terrein voor een lage prijs.

cs5MxP
Hoge prestaties, veelzijdigheid en
bedieningsgemak zijn de belangrijkste
kenmerken van de C55MXP.

Snelle respons met extra grote dek-
king, licht in gewicht met een perfecte
balans en vuil- en waterbestendig.
Uitgevoerd met Superlite 25 cm
zoekschijl pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en lader-
aansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterij-
controle.

Newforce R1

Professionele computergestuurde
topdetector. Het verlichte display
geeft informatie over de identiteit van
het signaal. Eenvoudige bediening van
de functies zoals audio discriminatie,
visuele discriminatie, keuze program-
mering, objectherkenning, tuning, pin-
point, batterijweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondra-
dar simulatie.

' ' n36-x2
¿cj Gevoelige maar?' 

toch stille detector, zonder
piepjes en kraakjes bij verontreinigin-

gen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan
worden. Preset ijzerdiscriminatie en
variaþel in te stellen frequentie om zo

stor¡ng door andere metaaldetectors
uit te sluiten. VCO pinpoint.

1270
De gevoeligheid voor relikwieën is nu
beter dan ooit en het dieptebereik is

tot nu toe nog niet geëvenaard.
De 1270 is compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met een ijzer
discriminatie om door ijzer afval te
'kijken', een nauwkeurige grondbalans
regelaar voor moeilijke grond- condi-
ties en een'silencer' voor stil en
duidelijk discrimineren. Daar is ook
nog de tijd besparende 'Trigger switch'
voor het snel wisselen van afstelling
en pin-pointen.

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

Coin $trike
ln deze detector is de nieuwste tech-
nologie verwerkt. Daardoor heeft deze
detector een enorm dieptebereik en
een zeer betrouwbare lD-aflezing op
een groot digitaal display.
De Coin $trike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display.  -toons audio
systeem, zelf in te stellen program-
ma's, zout stand voor het strandzoe-
ken, Notch discriminatie, zeer nauw-
keurig en stabiel grondbalans systeem,
enz., enz.

cz-20
De CZ-20 is overal te gebruiken onder
alle weersomstandigheden en water-
dicht is tot 75 meter. De gepatenteer-
de elektronica maakt hem geschikt
voor een extreem dieptebereik,

' terwijl het de destabiliserende
effecten van zoutwater negeert.

De CZ-20 heeft een drie-toons object-
identificatie systeem.

De 990 is niet
voor niks,
sinds zijn
introductie

een van de meest tsffi
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eld-+bankmuseum

NUMIS
Wat is NUMIS)

Het numismatisch informatiesysteem (N U M lS)

is een database waarin informatie over in Neder-

land gevonden munten wordt opgenomen.

Kennis over deze vondsten is van wetenschap-

pelijk belang voor numismatisch, archeologisch,

historisch en economisch onderzoek. NUMIS

is een onmisbaar stuk gereedschap waarmee

vragen op alle hierboven genoemde gebieden

kunnen worden beantwoord en daarmee een

middel om kennis te bewaren, te gebruiken en

op te bouwen.

NUMIS is een gegevensbestand dat

wordt beheerd door het Kenniscen-
trum van Het Celd-+Bankmuseum
in Utrecht. De munten waarvan
informatie is opgenomen , zijn geen

eigendom van Het Celd-+Bankmu-
seum. NUMIS wordt aangeboden
via het lnternet en is daarmee een

service die z4uur per dagen 7

dagen per week actiefis en door
iedereen kan worden gebruikt en

geraadpleegd. Door het invoeren
van muntvondstgegevens van meer

vindplaatsen zal de betekenis en

waarde van NUMIS toenemen.

Voor wie is NUMISI
Er is een grove splitsing te maken in

twee gebru ikersgroepen:
. ledereen die een munt heeft
gevonden in Nederlandse bodem en

deze wil aanmelden, bijvoorbeeld
archeologen en detectoramateu rs.

. ledereen die gebruik wil maken

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

Wat kunt u met NUMISì
Aanbrengers van vondstmunten
krijgen snel een deskundige

beschrijving van de betreffende
munten. Voor de andere doelgroep
is NUMIS een bron van informatie
over de verspreiding van munten in

Nederland. Een antwoord op de

vraag: '!lelke munten zijn waar
gevondenl', is uitermate belangrijk
als het gaat om archeologisch en

[economisch-] h istorisch onderzoek
en voor een juiste beeldvorming

over muntgebruik in vroeger tijden.

Hoe werkt NUMISì
Munten die in Nederland zijn
gevonden kunnen in NUMIS via het

lnternet worden aangemeld door
het invullen van een standaardfor-
mulier. Onze deskundigen beoorde-
len of de munten opgenomen
worden in NUMIS en sturen u dan

een beschrijving van uw munten
terug. Met behulp van een eenvou-
dig te bedienen zoekscherm kunnen

de gegevens die in NUMIS zijn
opgeslagen on-line worden opge-
zocht en geraadpleegd. Door zelf uw

zoekcriteria te bepalen kunt u

bijvoorbeeld zoeken op vindplaats
of bepaalde munttypes.

Waar kunt u NUMIS vindenl
NUMIS is een service van het

Kenniscentrum van Het Celd-

+Bankmuseum in Utrecht. NUMIS
is dan ook te benaderen via de

website: www. geldm useum.n I

Wat kunt u bij NUMIS aanmeldenì
Alleen munten, of objecten die iets

met munten hebben te maken, en

die in Nederland zijn gevonden,

komen in aanmerking om in NUMIS
te worden opgenomen.

Wat well
. Alle schatvondsten uit Nederland

en alle in Nederland los gevonden

munten van vóór r6oo.
. Objecten die iets met munten te
maken hebben zoals muntgewich-

ten, muntsieraden, broches met

muntvoorstelling en [reken]pennin-
gen'

Wat nietl
. Los gevonden munten van na

r 6oo.

NUMIS en uw privacy

Cedetailleerde informatie over de

vindplaats en over vinder of melder
(naam, adres etc.) is niet toeganke-

lijk voor het algemene publiek. Voor
puur wetenschappelijke doeleinden
kunnen meer gedetailleerde gege-

vens over vindplaatsen eventueel

beschikbaar worden gesteld aan

(door Het Celd-+Bankmuseum
geautoriseerde) professionele

archeologen en historici.

Het Celd-+Bankmuseum hanteert

bij het beheer van deze database de

richtlijnen zoals die omschreven

staan in de Wet Bescherming Per-

soonsgegevens.

Mear waten over

mLLntvondsten

en vondstmunten ?

www.geldmuseum.nl


