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Corrpadr.e:
Kleine krachtpatser Zeer geschikt voor beginners, maar ook
als back-up detector te gebruiken De Compadre heeft 0
discriminatie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

schijf, rvaardoor deze nog geschikter is op stort en terreinen
met veel ijzer. € 299,-
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Als je een detector koopt voor
één van je gezinsleden of als back-

up, denk dan eens aan deze

detector. Weegt 999 gram! Enorm

goede prijs/kwaliteitsverhouding I

€ 399,-
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tobo Super
TRAQ

Deze bijzondere detector biljft voor de liefhebbers v¿n gevoelige detectors een

topper Uitzonderlijk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra
grote wide scan schijf van 25 x l0 rm en een extra kleine 1 5 cm concentrische

schijl vooradig De Lobo is in twee uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan

schijf en met 21 x24 cm concentrische schijf Respectievelijk

Vaquero

€ 649

Afgezien van de kleuren en de rode pin-
point schakelaar lijkt er niet veel veran-

derd. Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel
krachtiger dan hun voorgangers

(+20%) en zijn daarmee echte
krachtpatsers voor een milde
pr¡js. Het gewicht van deze
twee modellen ligt rond de
1 kilo, terwijl er toch een schijf

onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er

cibola € 529,'

nieuwe schijven: een concentrische van
15 cm en een wide scan van 25 x 30 cm.

De eerste schilf is zeer geschikt voor erg
vervuilde grond, de tweede is zeer geschikt
voor grote tene¡nen met weinig vervuiling,
klei en andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors is dat de
Vaquero een handmatig te bedienen

grondontstoring heeft.

onQç
De Cortes is
een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelijke aflezing op de display. Heel bijzon-
der is het, dat de display op de zeer krachtige

metalenstand aangeeft of het ilzer is of niet! Twee batter¡j-
houders met elk 4 x 1,5 volt batteriien zitten onder de arm.

steun 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!

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreflen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJóN de -l
gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen
het dieptebereik drastisch te verbeteren. Het s¡gnaal wordt
dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de

stabiliteit! De eerste Tejóns zijn verkocht aan Teso¡o liefheb-
bers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.
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Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de d¡splay van de DeLeón worden
groter wee¡gegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen,
diepzoekende detecto¡. Zeer geschikt voor zoekers die veel op
stranden, parken en vervuild
terrein zoeken.

Twee nieuwe zoeksch¡¡ven van
Tesoro voor Tejon, Cíbola, Vaquero
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POWERTIFT

€ 949,- en € 999,-



Excalibur 1 000

€,1495,- r'll

De Excalibur 800 en 1 000 is de onderwater-

varíant van de Sovereign. Werkt dus ook op 1 7

frequenties. ln combinatie met de 25 cm wide scan

)J zoekschijl heeft dat tot gevolg dat de Excalibur tot de

7 krachligste detectors behoort. ls als waaddetector te gebruiken

¡n zoet- en zout wâter (totaal geen storing, noch van zout, noch van

Musketeer Advantage

Professionele analoge detector voor de prijs van een middenklasser!

Prima akkezoeker en scoort vooral zeer goed op klei en andere zware

grond, omdat er een wide scan zoekschijf gebruikt wordt. Zoekschilf:

keuze tussen 20 of 25 cm schiif (met beschermkap). Grondontstoring:
zelf in te stellen. Werkfrequentie: 5

kHz. 0m te bouwen tot
heupmodel. Gebruik:

8 penlight batterilen.
Garantie: 2 jaar.

€ 549,-

mineralen en toch uitstekende discriminatie van ijzeç cokes en zilver-

papier. Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en waar nodig als landdetector

te gebruiken. Wordt geleverd met: ladel waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap.

Vooral op grote akkers en stranden is succes

gegarandeerd. De Explorer ll en de Quattro

z¡¡n n¡et met andere digitale detectors te

vergel¡¡ken omdat ze ge¡¡¡kt¡id¡g zowel zeer

hoge als zeer lage frequenties (28) de grond

in sturen. Hierdoor zijn ze bijzonder gevoel¡g

voor zeer kleine muntjes en een onvergel¡¡k-

baar dieptebereik hebben voor grote munten

en voofwefpen.

Sovereign Elite € 949,-
De Sovereign Elite hooft bij de absolute top!
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse teneinen.'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere

niveaus. Bovendien is de Sovereign Elite een supergoede stranddetector, totaal geen storing doorzoutinvloeden.

Werkt op 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes

Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, waardoor een goede balans verkregen wordt,

maar ook ombouwen tot heupmodel is in een wip gebeurd. De zoekschijf ¡s een stuk lichter (dunner) dan van de

oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer vermogen is verkregen. Het

batteri.lpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klik je in twee seconden in en uit het huis. De Elite is

uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide scan 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 vondsten! Wide scan schiiven

verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met name in kleigrond. 0plader en Nikkel Metaal Hybride

www.deteCt. n I (nu online bestellen!)

Bestellingen onder Rembours kunnen de volgende werkdagbezorgd wotden.

oplaadpack ziln bij de prijs inbegrepen.
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De Tfüe Stinzen

metaaldetectie
verkoop verhuur opsporing beveiliging particulieren bedrijven

Dealer van diverse merken metaaldetectors.
Een ruim assortiment metaaldetectors op voorraad.

ln elke prijsklasse bieden wij u een kwalitatief goed product.
Voor hobby en professionele doeleinden.

Belangstelling? Wij adviseren u graag.

Onze website: www.detrijestinzen.nl
Wilt u langskomen? Bel dan even voor een afspraak: 06-23413977
Bezoekadres: Weth. Beerdastraal 21, Kollumerzwaag (Friesland)
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Van het Bestuur _il

Beste leden

Helaas hebben we als bestuur weer moeten

constateren dat er maar erg weinig mensen

op de jaarvergadering op zt mei il. aanwezig

waren.

Het blijkt dat de meeste van ons het wel goed

vinden, terwijl er een belangrijkewlizingop de agenda stond

wat betreft de statuten. Slechts viif heren hadden de moeite

genomen om richting Apeldoorn af te reizen, een klein (zeer

klein) aantal had een volmacht retour gestuurd en voor de rest

hebben we van het grootste deel helemaal niets gehoord.

Jamme¡ helaas kan ik niet anders zeggen.

Wij (het bestuur) proberen een mooie vereniging mooi te

houden maar daar hebben we iullie wel voor nodig, jullie

inbreng is voor ons noodzakelijk, zonder komen wij ook

nergens. Het resultaat is dat we nu nogmaals een ledenverga-

dering hebben gehouden, dat iedereen opnieuw aan geschre-

ven moest worden, om alsnog de statuten te kunnen goed

keuren. Een hoop extra kosten die we ons zeker hadden kun-

nen besparen.

Eén van de punten die we er besproken hebben is de volgen-

de. Er zal met ingang van volgend jaar een contributie verho-

ging moeten gaan plaats vinden, vervelend maar we zullen het

moeten doen. Er ziin dan ook een aantal redenen voor om dit

te doen.

- De advertentie opbrengsten lopen terug omdat ook de

adverteerders het moeilijker hebben dan voorgaande )aren.
- De porto kosten voor het bezorgen van het blad worden

steeds hoger.

- De vaste kosten worden hoger.

Ja dat is eenvoudig zal men misschien denken, wij kunnen

betalen en wat doet het bestuur. Ook wij hebben niet stil

gezeten en een aantal acties ondernomen'

- Het gehele bestuur betaald vanaf dit jaar ook zijn contribu-

tie (voorheen vrij gesteld)

- De onkosten vergoeding is verlaagd.

- Km vergoeding is verlaagd
- Lijst met vrijgestelde leden word danig ingekrompen

- lVe zijn 6ezig om een andere partner te vinden voor het

versturen van het blad
- Het leden bestand laten groeien voor zover mogelijk

- Etc etc
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Voou ¡tter

Roy Hutters

Kerkstraat 5z-r

8r94 LX Veessen

Tel. (o57) 86 3t tz5 (voorkeur e-mail)

wcr. h utters @detectora mateu r. n I

Externe bet¡ekkin gen/archeologie

Wouter van den Brandhof

Dorpsstraat 2

667zLC Hemmen

fel. o6 48 8tz 352

w.vd.brandhof@detectora mateu r. n I

Eindredactie magazine

Mart Hoffmann

Van Beresteynstraat 85

z614 EB Delft

Tel. (or5) zt36z98
m. hoffman n @detectora mateu r n I

Determinatie/redactie

Johan Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel. (o58) z'r 65573

j.koning@detectoramateur.nl

Pen ningmeester/secretariaat

Natasja Verburgh

Banckertstraat 4

38r4 SZ Amersfoort

rel. (o33) 45Ø73s
n.d.verbu rgh @ detectora mateu r. n I

Algemeen/externe betrekkingen

Martin de llitte
Kapelweg 57

38r8 BE Amersfoort

rel. o6 z6 694 987

m.de.witte @detectora mateu n n I

lnternet:

www.detectoram ateu r. n I

Omdat de bestuursleden
ook een gezinsleven
hebben vragen wij u bii
voorkeur de e-mail te
gebruiken.

oe dete ctor AMATEUR



Van de redactie Lidmaatschap

tie. We hebben deze nu vastgesteld voor twee jaar met de
volgende tarieven:
z9 Euro per jaar via incasso

3o Euro per jaar via normale bankgiro opdracht

35 Euro leden buitenland
8 Euro steunleden.

Het betalen via incasso heeft onze voorkeur daar dit voor de
vereniging de goedkoopste oplossing is. Mocht men daar
echter problemen mee hebben, dan hebben we daar alle begrip
voor. Wij hopen dat men er dan ook begrip voor heeft dat we
hier een ander bedrag voor moeten rekenen.
Daarnaast wil ik jullie nog melden dat de heer C.B. Leenheer en
de heer !L Woudstra benoemt zijn IoI erelid van onze vereni-
ging. !r/ij danken beide heren dan ook voor hun jarenlange
inzet. Kees blijft natuurlijk nog nauw betrokken bij het magazi-
ne, en zult u ook op zoekdagen tegen komen.
Als laatste wil ik nog mededelen zoals ook verderop in het
magazine staat vermeld, dat de zoekdag dit jaar op z9 oktober
zal plaatsvinden in Nederweert. Persoonlijk vind ik het een erg
mooie locatie, en ik hoop dan ook dat we daar meer mensen
mogen aantreffen als op de jaarvergaderingen.

Met vriendelij ke groet,
Roy Hutters
voorzitter

Vøn de redøctie

Beste leden, een gevarieerd nummer is weer van de persen
gerold. Uiteraard zijn er natuurlijk de vaste rubrieken zoals:de
vraagbaak, museumnieuws, boekrecensies. Ook is er weer een
aflevering in de interviewserie llat ik u vragen wou. Een artikel
over de koning van de Friezen, Redwald en ziin buitenlandse
connecties. Het verhaal van een zilveren lepel. Er zijn weer
twee inzendingen voor de vondst van het jaar, en sinds lange
tijd weer een aflevering van Stille levens beleven. Mogelijk
hebben sommige het al gelezen, een Keltische muntschat
gevonden in Limburg in deze aflevering het verhaal erachter.
En een nieuwe serie: Tips van het web, van Koen van Sant-
voord over internetpagina's die betrekking hebben met de
hobby.

De vakantie staat weer voor de deur en ook de redactie gaat op
vakantie. Dit houdt niet in dat we gaan stil zitten, maar dat het
mogelijk iets langer kan duren voor u een antwoord op een
vraag kan krijgen.

En mocht u tijdens uw vakantie iets leuk beleven op detector-
gebied dat de moeite waard is voor het blad laat het ons dan
weten.

Allen een hele fijne vakantie toegewenst,

Mart Hofmann
redactie

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt alti¡d per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging âltijd 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 dienl uiterlijk op r november schriftelijk binnen
te zijn. De contributie bedraagt € 26,- Prijs steunleden € 8,- en

buitenlandse leden € 33,-
Postbank r675ooo t,n.v. De Detector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke adressen

Veel brieven, vragen enz. komen

nogal eens bii de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen weer eens op

een rijtje zetten. Wilt u zoveel

mogelijk schrijven/mailen in plaats

van bellenì!!

Activite¡tencom m issie
Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: G. Lukassen,

Meerpaal z'r8, 97 32 AM Cronin-
gen, Tel. (o5o) S4ttg6.
zoekda g@detecto ra mateu r. n I

Kopij magazine
Opgave schriftelijk aan:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

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

Determinatie/vraagbaak
Voor determinatie van door u
gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening op te sturen naar:

lohan Koning

Roodborststraat 2o

89r6 AGLeeuwarden

vraa gbaak @ detectora mateu r. nl

Co lofo n

Detector magazine is het verenigingsblad van

'De Detector Amateur' en verschijnt 6 keer per jaar.

Sluitingsdatum kopij en advertenties: r juni zoo5.

Redactie
M. Hoffmann, (eindredacteur)
C. B. Leenheer (hoofdredacteur),

J. Koning, W. van den Brandhof, K. Bot

Adviseurs en medewerkers redactie:

).Zillstra, H J.E. van Beuningen, l\rl A Holtman

Redactieadres
De Detector Amateur, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten, Fax (o5rz) 54 5r r7,
e-mai l: redactie @ detectora mateur. n I

Advertenties
Tarieven op aanvraag bi.j Crafisch bureau Creatype. Het bestuur behoudt zich
het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te weigeren

Vormgeving en layout
Ë Crafisch buro Creatype, Drachten, (o5rzl 5452 4o

Druk:
De Marne, Leens

ISSN: r386-5935

@ Copyright: N¡ets uit deze uitgeve mag worden
verueelvuldigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotografìe, microfilm, ¡nternet of
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande,
schr¡fielijke toestemming van de redact¡e

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigingen,
vragen over de contributie:

Natasja Verburgh

Banckertstraat 4

3Et4SZ Amersfoort

ad m inistratie @ detectoramateu r. n I



Vinders Vinden
Vinders Vinden is een actuele rubriek op de website van de DDA
die bedoeld is voor de leden en door de leden van de Detector
Amateur.

Een rubriek met daarin bijeenkomsten/tentoonstellingen, nieuwtf es uit de

krant/tv etc. kan a11een maar bestaan wanneer onze leden het materiaal

hiervoor aanbrengen. Dit kan via:

vindersvinden @ detectoramateur.nl

of naar: |ohan Koning. RoodborststÍaa| 20, 89r6 AG, Leeuwarden.

Dus, ben je betrokken bij een tentoonstelling, archeologische activiteit, zie je

een (klein) artikel in de regio pers betreffende onze mooie hobby. Meld dit

ons en laat het je collega's lezen.

Ook a1s je 1id bent van een Archeologische vereniging of Historische kring en

er is een interessante bijeenkomst die door een ieder bezocht mag worden,

geefhet door.

Brabant / Limburg I
Zeeland

Als je regelmatig het magazine leest zou ie haast den-

ken dat er geen zoekers onder de grote rivieren wonen.

Zeldenverschiint er een artikel over dit prachtige

gedeelte van het land en over de vondsten die daar

gedaan worden. Wordt er zoveel gevonden, dat er geen

tijd meer over blijft om eens iets voor het magazine te

schrijvenl Hebben ze daar geen computers en e'mail of
kunnen ..... Nee, we houden het aardig, want ik vindt
het meestal leuke gezellige mensen daar onder de grote

nvreren.

Kom beste mensen, laat eens wat van jullie horen en

laat jullie vondsten ook eens aan de rest van de zoekers

zien. Wij hebben fullie inbreng ook nodigl

reacties aan: redactie@detectoramateur.nl

ìVakker worden !!!!!!!!!!

Zo€KDAÇ N€D€R\M€€RT

Op zaterdag z9 oktober ziin we

te gast in het openluchtmuseum
Eynderhoof te Nedenveert
(Zuid-Oost Brabant).

Eynderhoof is een ambachtelijk
museum aangevuld met een

archeologische afdeling en een

bijzondere permanente archeolo-

gie tentoonstelling'Van stenen
mes tot bronzen bijl'.

In dit museum kun je verder
beleven hoe de mensen rond
rgoo v. Chr. werkten, woonden,
leefden en speelden.

Eind oktober is het weer zoYeÍ.

Een leuke zoekdag met grote

zoekvelden in de omgeving van

het museum, waar de prilspen-

ningen zijn verstopt, maar waar

we toch ook andere interessante
vondsten verwachten. Verder is er

zoals altijd een determinatieteam
aanwezig waar u uw meegebrach-

te vondsten kunt laten determine-

ren en zijn er stands met metaal-

detectieapparatuur. Dus ook als u
niet deelneemt aan de wedstrij-
den is er altijd wel wat te doen.

Uiteraard is er ook een kinder-
wedstrijd.

\Íedstrijden
De opzet is wat gewijzigd ten

opzichte van voorgaande jaren.

Deelname aan de zoekwedstrijd is

deze keer alleen per voorinschrij-
ving. Het maximale aantal deel-

nemers bedraagt z5o zoekers.

Dus wees er snel bii met inschrij-

ven want vol is vol.

In de middagpauze kunt u even-

tueel ook de lunch gebruiken
(opgave bij voorinschriiving).

lnschrijven
Via website:
tpws¡.fu l¿ctoromøteur.nl

of
Roy Hutters, Kerkstrøøt 5z-t,
8ry4 LX Veessen

Maximaal aantal deelnemers: 25o

(DDAJeden hebben bij inschrii-
ving voorrang op niet-leden)

Prijzen: leden ro,oo euro

Niet-leden 2o,oo euro.

Opgave als lid is op de zoekdag

mogelijk.
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De zil veren lepel

I een paar keer was ik er langs
gereden, en het Tager zó aantrek-
kelijk bij. De grote geploegde
akker waar ik het over heb hoorde
bij een groot bloembollenbedrijf
nabij Enkhuizen. Ik moest en zou
er zoeken, dus ben ik daar het
bedrijfsterrein opgereden en zag a7

snel een bordje "Kantoor, hier
meiden". Eenmaal daar binnen
werd ik geholpen door een vrien-
delijke dame en stelde haar de
vraag: "Yindt u het goed als ik
even met mijn detector over het
land ga, ik laat geen gaten achter
en u zult echt niet merken dat ik
er geweest ben". Na een telefoon-
tje met haar baas kwam ze lachend
terug en vertelde me dat het in
orde was.

la, daar stond ik dan aan de andere
kant van die akker, in de verte zag
je de weg waar ik altijd op reed.
Het gaf me een nog beter gevoel.
Ik keek of er scherven lagen, maar
dat viel eigenlijk wel een beetje
tegen. Daar gaan we dan, de

detector uit de kofferbak, laarzen
aan en zoeken maar. Ik ben eerst
een beetje kruislings over het veld
gegaan om gelijk te kijken of er
ergens anders meer scherven aan
de oppewlakte 1agen. Dit was
inderdaad het geval. En daar was
de eerste knal in de koptelefoon,
een mooi geluid, ik steek m'n
schep in de grond en druk de steel

naar beneden. De kluit die er
uitrolde liet aan de onderkant al
gelijk een mooi groen schijfie
zien, daI was de eerste duit. Twee
meter verderop een nog hardere
dreun. Dit maal was het een
koperen fietsl¡el. Zohaalde ik nog
enkele Willem centen en duiten
uit de grond, maar ik kreeg ook
steeds meer last van stukken blik
en aluminium. Toen heb ik de

detector wat bijgesteld in de hoop
wat minder van dit duivelse spul te
vinden. En daar kwamen de vond-
sten ook weer, ditmaal een medail-
le uit r887 van de eerste prijs van

een schermvereniging, met als

datum zz mei. Niet echt oud,
maar toch zijn het leuke vondsten.

Ik zoek vol goede moed weer
verder. Tijdens het zwaaien rent
daar ineens een mega vette haas

vlak naast mij weg, ik kijk hem na
en zie dat hij verderop in een sloot
verdwijnt en er aan de andere kant
weer uit rent en uit mijn zicht
verdwijnt. Ik loop verder en zie a1
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dat er iets van aluminium of zoiets
uit de grond steekt, ik ga er over
met mijn schotel en daar was het
te verwachten signaal. Ik trek het
uit de grond en zie dat het een

lepel is. Hij is een beetje verfrom-
meld en ik dacht dat het een

aluminium campinglepel was of
zoiets. Ik wrijf de grond er af en
zie tot mijn verbazing dat er

allerlei merken en initialen op

staan. Niks geen aluminium dit is
zlTver, puwr zilver. Nadat de lepel
wat schoner was kon ik zien dat er

een wapen van Enkhuizen in
stond "de drie haringen" een

mogelijke roos en de letter M. De

initialen die er in staan zijn 'HXr'.
Kijk, mijn dag was helemaal goed,

dat begrijpen jullie natuurlijk wel.
Ik heb mijn baantje daarna afge-

maakt en toen ben ik naar huis
gegaan.

Enkele dagen later ben ik er nog
een keer gaan zoeken samen met
zoekmaatje facko. We hebben daar

weer diverse muntjes en gebruiks-
voorwerpen gevonden. facko vond
nog een mooi oud hangslot en ik
had het geluk om alweer zilver te

vinden. Ditmaal was het een

zilveren spaanse reaal, er was wel
wat aan gesnoeid, maar toch weer
een leuk verzamelshrk. Ik denk dat
ik nog wel vaker op dit stuk grond
terechtkom. Vooral als de grond
weer geploegd is komen er vaak

weer leuke vondsten naar boven.

De zilveren lepel heb ik laten
restaureren door Sander Meden-
dorp en is nu geheel recht en weer
uitgedeukt, tijdens het restaureren
lo¡¡amen dezelfde initialen tevoor-

schijn in de lepelbak zoals die op
de achterkant zitten. Het is een

feest om er naar te kijken en het
krijgt ook een ereplaats in mijn
verzameling.

De datering van de lepel liep nogal
uiteen, in eerste instantie lo¡¡amen
wlj op r7z3 vanwege de letter M
die er instond, rnaar bij een ver-

groting werd duidelijk dat het een
'W was die iets schuiner stond. Er

staat in het Nederlands ldein zilver
boek dat de eerste lepels met een

peervormige bakvanaf 164o zljn
gemaakt. Dat te samen met het
type stadswapen van Enkhuizen
en de letter W die staat voor 1633

of ß57 is het aannemelijk dat deze

lepel gedateerd kan worden op

1657. Het merkje van de zilver-
smid heb ik nog niet kunnen
determineren maar dit moet ook
nog wel te achterhalen zijn. Leuk
detail is de treml¡leersteek die nog
heel goed te zien is net naast de

zilvermerkjes. Met deze steek, ook
wel essayeurssteek genoemd,

schraapte de keurmeester er wat
zilver vanafen kon zodoende het
zilvergehalte keuren.

De initialen die er in staan zullen
hoogstwaarschijnlijk van de oor-

spronkelijke eigenaar zijn, iets wat
heel gewoon was in die tijd want
ieder had zljn eigenbestek. Het
laatste nog onverklaarbare is de

vreemde X tussen de initialen.
Dit soort tekens werden vroeger
ook wel eens gebruikt als zilver-
smidwapen, alleen niet zo grool.
Ze sraan ook vermeld in het zilver-
boek van Citroen, alleen deze net
niet. Wie er wel een goede verkla-
ring over heeft mag het zeggen

want dat hoor ik graag.

Groetj es, F rønk P ennekømp

De lepel no restaurotie



OOGVONDSTEN

Benen voorwerp
Het is een vrijdagavond als ik tijdens een bezoek in
het Streek Museum Burgum door conservator
Klaas Henstra mee genomen wordt om hun nieu-
we kelderruimte te aanschouwen. Het museum is

onlangs verbouwd en in de kelderruimte is vol-
doende ruimte gecreëerd om vrijwilligers hun werk
te laten doen. Rondomzieje hetwerkvan hun
restau raties. lVl ateriaal dat tijdens opgravi n gen

door de vrijwilligers wordt gevonden probeert men
hier weer toonbaar te maken. Verschillende vondst-
groepen passeren de revue zoals tegeltjes, middel-
eeuws aardewerk maar ook materiaal uit de r7e

tlm de r 9e eeuw. ln het gesprek komt natuurlijk
ook het determineren van vondsten aan de orde.

Als Klaas mij een bakje laat zien met een benen

voorwerp hierin moet ik hem ook het antwoord
schuldig blijven. lk beloof hem na verschillende
foto's te hebben gemaakt eens in mijn omgeving
te gaan polsen.

Helaas levert dit ook niets op vandaar dat ik nu via
het magazine een oproep doe aan de lezers of zij

llrr
weten wat het voorwerp zou kunnen zijn. Reacties

graagnaar de redactie van het magazine.

Tekst /foto : J oh a n Ko n i n g

Oogvondst
Het is r49z als er wat mannen op

het dek van een oude boot hun

lading en gebruiksvoorwerpen
proberen te redden. De storm is

vreselijk en het water is tot ongeken-
de hoogte gestegen en overspoelt al

het land. De boot is op drift gesla-

gen en is niet meer te houden.
Dan ineens een geweldig gekraak en

de boot is vast gelopen op een

ondiep stuk zijarm van de rivier.

De lading begint te schuiven en

de potten en pannen vliegen over
het dek het water in. Er is niets te
redden en men moet wachten tot
de storm is gaan liggen.Zo zou

het gegaan kunnen zijn.

Het is zoo4 als er op een terrein
langs de rivier een stuk land bouw-
rijp gemaakt wordt. De kabelsleuven

worden gegraven en men stuit op
twee kookpotten, die achteloos aan

de kant van de sleufneergegooid
worden. Daarna verdwijnen ze in

een droge greppel waar de potten
een paar weken liggen.
Tot ik op een zaterdag ga zoeken en

een collega zoeker tegen kom die

mij het verhaal verteld van de twee
potten.

llij direct gaan kijken en ja, er ligt er

nog één. De kogelrond e zogenaam-
de spaanse pot is helaas weg.

De ketel van latoenkoper ligt er nog
en wordt mee naar huis genomen.
Daar schoongemaakt blif kt het een

geklonken ketel te zijn me| van die

puntige gerolde koperen klinknagels
die 

f 
e tijdens het zoeken ook wel los

vindt. Het is in het gevecht met de

graafmachine niet helemaal onge-

schonden uit de strijd gekomen: er

zitten twee gaten in de rand, en is

op één plek wat verwrongen.
Er heeft een ijzeren hengsel aange-

zelen, maar die is helemaal wegge-

roest. Aan de buitenkant zit de

zwarte kool van het koken dat ik heb

laten zitten.

ln de avonduren nog even op huis-

bezoek bij de stadsarcheoloog

geweest. Die zei dat het waarschijn-
lijk een kookketel is geweest, en in

België is gemaakt .

Datering is r5e - r6e eeuw. Hoogte is

2eo mm. Diameter is 36o mm.
Het is wel geen eigen vondst maar
toch een leuke aanvulling voor de

verzameling. Je komt ze tenslotte
niet iedere dag tegen.

C roet,

Ben



Johan Koning

Dhr. Jansen uit Amerongen vond deze mooi bewaard gebleven Romeinse

munt die alleen aan de voorzijde een beschadiging heeft.

Van hem kregen we ook de determinatiegegevens.

Constatijn I de Crote, 307-337
Koperen follis
Ceslagen in 323 na Chr. ln Trevesorum (Trier)

Vz.: Cehelmde Keizersbuste [CONSTANTINUS AVG (AVUVSTVS:keizer)]

Kz.: Altaar met globe en inscriptie; VOTIS XX BEATA TRANQVLLITAS

Boekwerk R.l.C. 389

Verder enkele munten die tijdens het zoekweekend in Ootmarssum
gefotografeerd zijn.

Een'tlz penning of Hollandse obool van Floris V (t256-r296).

Literatuur: Grolle tt.9.z. Tekst vz: +F COMES OLLAN (Floris, graaf van

Holland) Tekst kz: DO RD RA Cl (Dordrect)

Een gouden stater van de Ambiani, die hun woongebied hadden in Noord-
Frankrijk aan en rond de Somme. Ze waren de buren van de Morini, welke

woonden op de grens van het huidige Frankrijk-België en van uit deze gebie-

den is er een levende handel geweest met Engeland.

Beschrijving van deze munten: Type Ambiani Gallic War, Type E 6o voor Chr.,

gewicht 6.r-6.3 gram. Voorzijde: gestileerd paard naar rechts en met de

identificatie punten

t. smal paard.

2. punten en torque boven paard.

3. zon en maan boven en onder paard

Dit type is in grote aantallen geslagen i.v.m. de strijd tegen de Romeinen, en

is dan ook nietzeldzaam. Cegevens hierovervind men in diverse boeken en

catalogi o.a. Scheers traite: no r54, Scheers dan: no 289, Scheers Musee

Rouen: no 587, Brenot-Scheers Musee de Lyon: no 967-968, La Tou¡ no 87ro

Mack'. z7 Allen-Nash: 238 en v Arsdell: 52-r type c .

Dit muntje is opgenomen in NUMIS met de volgende beschrijving:

Staat: Holland (l)
Autoriteit: anoniem (Floris lll rr57-rr9oì)
Muntsoort: halve penning

Datering: lr57-r90
Catalogi: -

De andere exemplaren zijn - met een diametervan ca. ro mm -

een fractie kleiner.

Leden die ook nog munten hebben
liggen die ze aan collega-zoekers in het

magazine willen laten zien, kunnen een

goede foto vergezeld van een korte
beschrijving naar de redactie zenden.

r---------------
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Zegelstempel

)an van R¡jn

ijdens de determinatied agvorigjaar in ter Schuur werd

door Frank Wolters een zegelstempel getoond die hij

gevonden had in Amersfoort. Nadat er foto's van wer-

den gemaakt beloofde Frank ons de informatie die hij

over dit zegelstempel thuis had liggen aan ons door te
geven. Frank heeft een briefontvangen van de Cemeen-

telijke Archiefdienst van de stad Amersfoort waarvan de

tekst hieronder wordt afgedrukt.

Geachte heer'Wolters,
Vorige week vrijdag heeft u bij ons een zegelstempel
achtergelaten dat u gevonden heeft op het terrein van
de voormalige fuliana van StolbergkazeÍne. Dit zegel is
blijkens het randschrift van een zekere fan van Rijn
geweest. Het dateert naar schatting uit het begin van de

r6e eeuw.

Een in heraldiek gespecialiseerde collega heeft het zegel

vervolgens onder de loep genomen en als volgt beschre-

ven:

Zegel: RIIN,IAN VAN
Schildvorm: gotisch

Beschrijving: een dwarsbalk, vergezeld boven van een

barensteel met drie hangers, de twee
buitenste los van de schildrand geplaatst

Vorm: rond
Afmetingen: z4rnrn.
Staat: goed
Bevestiging: los
Tijdvak laat middeleeuws
Randschrift: S- IA N *VA N't RI I N [,k]

Een S- met streepje voor de afkorting van SIGILLUM
(: vanuit het latijn "zegelvan"l / IAN (middeleeuws
voor'|an') / sterretje/ VAN / sterretje/ RIIN ('Rijn') /
streep/ sterretje/ streep.

-l

Zowel de schildvorm (gotisch), als het schrift (de I voor

f) wijzen op de Middeleeuwen.
Meestal hebben middeleeuwse zegels een diameter van
t8-zz rnrn. Ze komen in enkele gevallen toch voor met
dezelfde afmeting (24 mm.)

Het betreffende wapen is ons (nog) niet bekend. Het is
in ieder geval geen wapen dat voorkomt als zegel aan

een perkamenten oorkonde of charter in onze collectie.
De naam lanvan Rijn ben ik in de betreffende periode
(eerste helft r6de eeuw) tegengekomen in het door ons

beheerde archiefvan de'W'eeskamer van Amersfoort in
een akte ú1ry43 (inventarisnummer 8-26). Diezelfde

fan van Rijn wordt eveneens genoemd in een besluit
van het stadsbestuur van r februari 1543 (Stadsarchief
inventarisnummer g, pag. 245ìr. De betreffende
archiefstukkenzljnin onze sitdiezaal van onze dienst
te raadplegen. Nadere bijzonderheden omtrent
betreffende persoon zijn ons zonder nader onderzoek
niet bekend. Omdat eerstgenoemde akte niet gezegeld
is, blijft onbekend ofdit de fan van Rijn van het zegel
is. De naam komt in die periode ongetwijfeld vaker
voor. Ook is het mogelijk dat het helemaal geen Amers-
foorts zegel is, omdat niet duidelijk is hoe het zegel-

stempel is terechtgekomen op de plaats waar u het
heeft gevonden.

Met wiendelijke groet,
Dirk Steenbeek

Naamvoerder: IAN VAN RIIN

Foto's: Johan Bosma



Ingezonden voor de

Om mee te doen met de "Vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorden,

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

voorwerp mee. Voorwerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld. i

vondst
Ovn

en er zaten scheuren in.

Verder ontbraken er enkele

steentjes. lk heb later nog

geprobeerd de rest van de

scheen erbij te vinden, maar

ondanks vele zoekuren is me

dlt niet gelukt. Daarom heb ik

Sander Medendorp maar

weer ingeschakeld om het

geheel te laten restaureren en

zie hier het resultaat. Een

huzarenstukje. De zetting is

weer netjes recht gebogen en

de scheuren gesoldeerd.

Verder is er een nieuw stuk

wat betreft kleur.

De steensoort betreft

granaat. Overigens stammen
gespringen uit de r7e eeuw.

Wat ik erg jammer vind is dat
de goudmerken ontbreken,
deze zitten net op het ontbre-
kende scheen gedeelte.

De goudsmid en herkomst
vallen nu immers niet meer

te achterhalen.

Zoals ik al schreef kon ik dus

het ontbrekende scheen

gedeelte niet vinden, maar ik
deed nog wel een andere

topvondst... lk kreeg maar

weinig signalen op deze

akker, maar vijf dagen na de

goudvondst vond ik ineens

een paar duiten achter elkaar

op maar een paar vierkante

meter. lk besloot dit gedeelte

extra goed te doorzoeken. lk

draaide mij om, om vlak

naast mijn voetsporen nog

een baantje te zwaaien en

pvÕndsteru
Ëussen kraË€rs

Het is halverwege

maart 2oo5. Het blijft weer

wat langer licht dus kan ik

ook weer wat langer doorzoe-

ken. lk ben door mijn zoek-

plekken heen. Daarom test ik
op goed geluk even een akker

uit in de gemeente Dantuma-

deel, ten zuiden van Dokkum.

Na een paar uurtjes is het

resultaat teleu rstel lend.

Eigenlijk wil ik nu naar huis

gaan, maar omdat ik nog een

dik half uur over heb voordat
het donker is, besluit ik hier

nog een andere akker te

proberen. Dan kan ik die ook

gelijk op mijn lijstje doorstre-
pen en hoef ik hier niet weer

heen. De moed zakt me in de

schoenen als ik het land

betreed. De akker is veran-

derd in een maanlandschap

met enorme kraters; als je

daarin stapt kun je alle botten

in je lijf wel breken. Dus

zoekers: gooi die gaten nou

dicht!!! Zeker als je zo'n
megaschep meezeult die

bovengenoemde kraters

graaft. Enfìn, ik manoeuvreer

me tussen de kraters door en

begin te zoeken. Binnen een

kwartier heb ik een piep te

pakken en zie gelijk al iets

goudkleurigs op de grond

liggen. Het is vast een stuk

aluminiumfolie afkomstig uit
een van de vele kraters,

tenminste dat dacht ik. Maar

toen ik het opraapte zag ik

dat ik me lelijk vergist had.

lk had weer eens een gouden

ring gevonden. Een gespring
belegd met rode steentjes.

llat een topvondst! Helaas

mankeerde er wel wat aan.

Er was een groot stuk van de

scheen (ringband) afgebro-

ken. De zetting was verbogen

had meteen succes. lk groef
een klein gaatje en daar zag

ik al wat liggen. Een rond

zilveren voorwerp met de

afbeelding van een vrouw.

Dat moet een munt zijn
dacht ik nog. Maar toen ik het

uit de grond trok, voelde ik

dat er nog wat aan vast zat.

lk draaide mijn hand om en

Ioen zag ik pas wat ik werke-

lijk had gevonden.

Een schitterende zilveren

lakzegelstempel!

En puntgaaf!

al zo graag eens vinden.

Super! lk heb van alles gepro-

beerd om achter de betekenis

van de initialen l.C.F. te

komen, maar dit is me niet
gelukt. Volgens kenners is

aan de vorm van het zegel-

stempel te zien dat deze net

als de gouden ring in de r7e

eeuw vervaardigd moet zijn.
Misschien is de drager van de

ring en de gebruiker van het

zegelstempel wel één en

dezelfde persoon geweest!
\)le zullen het nooit zeker

weten. Craag wil ik met beide

voorwerpen meedoen met de

vondst van het jaar.

Anne Hoekstra

Wat was

ik blij, die

wilde ¡k altiid



Zo dik als een
Wilhelmina

Het was maandag 2t maafi.

jl., de lente begon volgens

de kalender en het weer

was er ook naar.

Een tijdje terug was ik

samen met mijn maatjes

aan het zoeken geweest op

een akker in Zuid West

Friesland. We zoeken

meestal met ons vieren.

Mif n maatje Bennie vond
op die akker in een paar
dagen tijd een 40 tal duiten
en ik vond daarna r zilveren
gulden van 1735 in slechte
staat. Daarnaast ook nog
een Zweedse Öre van l6zo.
Mijn ander maatje Bert Jan
vond twee laadpijp,jes van

een musketgeweer. Bennie
had van een collega
gehoord da| zijn zwage(
veel pijpenkoppen vond op
zif n akker. Hij wist van ziin
ouders dat op deze akker
vroeger waa rschij n lijk
stratendrek uit de stad

Amsterdam is gedumpt.
Stratendrek is stadsafval.
Naast deze akker ligt een

sloot. Aan de andere kant
van de sloot ligt ook een

akker en Bennie zei de zte
maart "We kunnen daar ook
wel even kijken". Ja, goed

idee... maar hoe komen we

daa rì

Op dat moment stopte we

bij een boerderij. Daarnaast
lag ook een akker en die zag

er ook mooi uit. Als we de

boer niet kon vinden, kon-
den we dus twee kanten op.
We belden aan en de vrouw
des huizes kwam vriendelijk
aan de deur. We zeiden haar
dat we graag wilden zoeken
op die akker. Ze wees ons
de weg naar de schuur waar
haar man zich bevond.
De boer kwam lachend naar
ons toe en zei: "Manne...
zeghet eens!" We vroegen

aan hem ofwe
mochten zoeken op de

naast zijn boerderij liggen-
de akker. Nou zei hij; " 't is
wel van mij". Dus wij hele-

maal enthousiast. Hij zei

ook dat de andere kant van

zijn buurman was en die
was op dat moment aan het
gieren in zijn land. Het
geluk was met ons, het ging
om de akker van de boer
die aan het gieren was.

Toen we bij de akker aan-

kwamen stapte de boer uit
zijn trekker en wij legden
hem uit wat we wilden gaan

doen. Hij zei daarop'. ")a,

natuurlijk jongens. Als je

goud vind kom je maar
even langs, gna gna".
Dus wij aan de zoekstok,

dit keer met zijn drieën.
Een ander maatje, Bert Jan,
moest werken. Hij vroeg
aan mii of ik ztjn Carrett gti
r5oo eens wilde proberen.
Dat wilde ik wel en ik leen-

de mijn detector, een X55o

uit aan Emiel die nu zo'n
zes weken zoekt met een

oude White's waar maar

één knopje op zit.
Na een uur zoeken waren
de eerste ouwe duiten
alweer gevonden. Het
duurde nog een uurtje en

Caligulo (j7-4t n Chr.) geslagen in j7-j8 n Chr
Achteztjde: Golígula op een podium 5 soldaten toesprekend.

toen riep

Emiel mij, uit
zijn gebaren

' kon ik begrijpen
dat-ie een grote

munt gevonden had.
Toen ik de munt in mijn

hand kreeg en hem wat
schoon veegde zag ik er een

gezicht op staan, zo dik als

een Wilhelmina pepermunt-
je. lk zei: "Dit kan wel eens

Romeins zijn". Hij maakte
de munt nog wat schoner in
de nabij gelegen sloot en

toen zagen we duidelijk dat
het om een Romeinse munt
ging. Emiel bleef rustig en

vroeg hoe oud hij kon zijn.
lk zeii'Zo'n zooo jaar

oud...ì" lk heb nog nooit
iemand zo zien schrikken
op een akker. lle waren er
alle vier van geschrokken

want, als er één ligt, kunnen
er ook meer liggen.

Na een paer uw gingen we

naar huis. Emiel heeft de

munt schoon gemaakt en

daar kwam deze prachtige
zeldzame Romeinse munt
van Caligula te voorschijn.
lVoensdag z3 maart zijn
Emiel en ik met de munt
naar de boer geweest. Zijn
vrouw was in de tuin bezig
en kwam al lachend naar
ons toe en melde ons dat
haar man in het land aan

het gieren was. Maar dat
maakte niet uit. We lieten
de vrouw de munt zien.
De moeder kwam ook aan



r5

gelopen en vond het prach-

tig. Na een t5 min. met

vrouw en moeder te hebben

gepraai, kwam de boer al

met zijn grote tractor het

erf op. Hij stapte uit en zei

"Worden we rijkl". Wij

schoten in de lach: "Nee

dat niet, maar bekijkt u

deze munt maar eens".

Toen we hem vertelde dat

de munt rond de jaartelling

is gemaakt, fronste hij zijn
wenkbrauwen eens flink.
"Wauw.. en dit lag op mijn
akkerll" We hebben nog

even wat gepraat en de boer

vertelde ons dat dit de

eerste keer was dat er mais

had op gestaan. Ook dit
jaar zeI hij er weer mais op

en hij vond het goed dat we

na de oogst er weer op

gingen zoeken. Het wordt
nu voor de tweede keer

omgeploegd vertelde h ij

ons, dus misschien hebben
jullie straks nog meer kans.

Na een uurtje zijn we weer

naar huis gegaan. ZaTer-

dags zijn we met ons vieren

er weer naar toe gegaan.

lk vond een dubbeltje van

r849 en Bennie vond een

vreemd muntje van zilver.

Alleen hij vond dit muntje
met een stukje eraf. Het is

een muntje van Margaretha
ll. Bi1 het schoonmaken
brak hÌj helaas ook in

tweeën. Er werd mij verteld

dat het muntje sprekend op

die van Kuinre leek.

ledereen van ons vieren
had wel wat gevonden. Op

een moment hoor ik weer

Emiel roepen. Hij stond
weer gebaren te maken

zodat ik daar weer uit kon

maken dat ìe een grote
munt had gevonden.
Hij zei: "lk heb

weer zo'n
grote

gevon-
den,

alleen

deze

met het

blote
oog".

rje eeuw. Craafschap Vlaanderen zf3

Arendsgroot zj.
Munlheer: Margarctha ll von

Co nsta ntí no pel (1 2 4 4- 1 2 80)

MuntploaLs: Aolst

Líteraluur: Gaílland t 44-7

We waren weer met ons

vieren en we zochten de

akker goed afomdat we

niks wìlden laten liggen. lk

vond een twee stuiver
stukje van Hollandia en

twee dubbeltjes van Wilhel-
mina uit r9o5 en r925. Ook
nu weer veel duiten maar
helaas geen andere

Romeins materiaal. Maar
we gaven de moed niet op.

Op Paasmaan dag gingen
we weer naar ons akkertje.

Bert Jan was ziek geworden

en wilde niet. lVe vonden
weer wat duitjes en wisten
nu wel dat het akkertje zo

goed als leeg was gezocht.

Woensdags knapte Bert Jan
wat op en had hij zijn
vondsten van zondag aan

de kant gezet. Terwijl hij

zijn vondsten wat
schoon maakte

schreef hij mij een

smsje.
"lk weet het niet
zeker maar ik
heb ook een d¡kke

munt met een kop

er op.

En hij is kleiner",
schreef hij mij. lk naar hem

toe gesneld en....,ja hoor,
weer een Romeinse munt.
Ook deze stond met het

gezicht naar rechts en had

een puntig kroontje op zijn
hoofd. Deze munt is zo'n

3o à 3z mm groot. Het is
een dubbele Sestertius van

Postu m u s.

Dubble Sesteftius

Pastumus Fides Militum
Postumes regeerde von 259 - 268 n Chr.

We hebben bij het Penning

Kabinet de vondsten ge-

meld. Ook hebben we dr.

Cilles de Langen, Provin-

cial Archeoloog van Fries-

land gebeld en het Fries

Museum in Leeuwarden.

Binnen kort gaan we met
ons vieren naar het Fries

Museum. De numismaat
wilde graag met ons in
contact komen. Misschien
bli.jven de munten daar dan

ook wel, want verkopen aan

een handelaar willen we

niet. Hoe de munten daar

gekomen zijn, daar word
nog over gespeculeerd. ls
het terpaarde of is het een

route van de Romeinen

door het zuiden van Fries-

la nd.

Al met al een super vondst
waar we nog steeds dage-

lijks over spreken. Dit maak
je misschien maar één keer

mee.... Craag willen we mee

doen aan de vondst van het

)aar 2OO5.

lan, Emiel, Bennie

en Ber-t Jan

www.ouwed u iten.tk

Aanvulling redactie:

Van Henk Sloos die voor ons de

Romeinse munten determineert,

die in het noorden zijn gevonden,

kregen we de volgende reactie:

Zoals belooft hierbìj nog even een

plaatje van de dubbelsestertius RIC

rz3 van Postumus.

Postumus is overigens wel een

¡nteressante keìzer Helaas leefde

hij in een periode die vaak wat

onderbelìcht blijft Hìj was in

opst¿nd gekomen tegen de keizer

in Rome en was in Callië "voor

zichzelf begonnen" Er waren dus

twee kelzers tegelijk Ook Neder-

land onder de limes hoorde bij het

Callìsche Rijk Hij zorgde voor een

opleving van de muntslag Ook hier

in Friesland worden afen toe

munten van hem gevonden

lk bekeek de

munt en ja hoor,

weer een Romein. Deze was

erg slecht maar ik kon zien

dat het gezicht naar rechts

keek. Bennie en Bert Jan
kwam al snel aan gesneld

om te zien wat voor munt
het was. ledereen was

helemaal verrast!

Waar zijn we in hemels-

naam op beland. Met
overrom pelde ged achten

gingen we naar huis en

zondags waren we er

weer vroeg bij.



Helm van de Angelsaksische Bretwaldo (opperkoning) Redwold uit het graf (cenotaaJ?) van Sutten Hoo. (impressie naor reconstructies ¡n het Br¡ts Museum)

Schild e rij : J a n Zilstra
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Redwald aan de Vlezer

frn ,93S-,939 werd bij Sutton Hoo in

I f ngeland een Koninklijk (scheeps)
g 

graf opgegraven waaraan thans vrij
algemeen de naam van Redwald

wordt verbonden. Deze Redwald die

ca.6z4-625 overleed was koning van

East-Anglia en tevens Bretwalda

(opperkoning) van een aantal

Angelsaksische koninkrijken.
Volgens Beda (ca. 7oo) had hij
imperiale aspiraties, hetgeen wel-

licht inhoudt darhijzichzelf zag

als opvolger der West-Romeinse
keizers. Hij was daarmee een con-
current van de Frankische koningen
die zichzelf eveneens als zodanig

beschouwden. Zij claimden dan

ook de opperheerschappìj (het Bret-

waldaschap) over Engeland.

Er bestonden dus spanningen
tussen de (insulaire) Angelsaksen

Een hVpothese

en de Franken (een zoon van Red-

wald vluchtte bijvoorbeeld naar

Chlotarius ll) en het is niet onwaar-
schijnlijk dat de Angelsaksen op hun

beu rt (dynastieke) erfrechtel i,jke

pretenties hadden inzake gebieden
op het continent. Het staat wel vast
dat er nauwe banden waren tussen
Angelsaksen en Friezen/Nedersak-
sen. Volgens sommige auteurs heeft

er in de 5e eeuw een (Anglo) Friese

invasie in East-Anglia plaats gevon-

den waaruit dan de grote mate van

materiele en immateriële overeen-

komsten verklaard kunnen worden.
Harling in East-Anglia zou b.v.b. een

zogeheten migratienaam kunnen
zijn, waarbij het Friese Harlingen
dan de "moeder" zou zijn. Beide

bevatten de stam Har (Heer) het-

geen leger betekend en dit is geheel

in overeenstemming met het militai-
re karakter der Angelsaksische
invasies. Op grond van parallellen

m.b.t. sieraden worden ook dynas-

tieke relaties tussen Friezen en

Angelsaksen verondersteld. Dit alles

wordt begrijpelijk als we bedenken

dat de Angelsaksische kolonisatie

van England deels via Friesland liep.

De etnische Friezen uit de Romeinse

tijd hadden in de 4e eeuw hun

stamlanden grotendeels verlaten en

A Schematìsche weergove von een deel ven het beslogvan de beurs

oftas van Sutten Hoo [goud cloisonné]

B Montage (riembeslag) van twee belangrijke detectorvondsten

(hier verdubbeld) De adelaar die een prooi gr¡jpt (dierstill z) komt

uit Boer en de man tussen twee díeren is gevonden in Dokkum;

beìde zijn van (veftint/) brons

De motieven zijn algemeen Germaans maar komen in deze vorm,

afgezien van enige opvallende parollellen in Duitsland, vooral voor

ín het Noordzeegebied



Boven de voetplaat van de grote
jbulo van Wijnaldum en onder

een gesp uit het koninklijke

scheepsgrof van Sutten Hoo

Beide zijn van goud en gecloiso-

neerd. Dr R.L S. Bruce Mitþrd
(indertijd) consewqtor der

middeleeuwse oudheden van het

Brits Museum suggereerde dat de

sieraden door de zelfde goudsmid

gemaokt zouden kunnen zijn ofín
elk geval uit hetzelfde

atelíer aftomstig.

Typerend zíjn o o de zogeheten

" mushroom" cellen [paddestoel-
cellenl, typerend voor het

repertoire von Sutten Hoo maor
verder schoars, zeker op het

continent. Een parollel in Zuid-

Duitsland heeft geleid tot een

theorie van een uitzonderlíjk

geta I e ntee rd e rei zen de Al e m a n n i -

sche edelsmíd die gewerkt zou

hebben onder de patronage

van diverse machthebbers

woaronder Redwald.

Dater¡ngco 6oo-625

Fotomontqge van het " Chlotariuscollier" losgemoakt

uit de Wieuwerdschat (Voor de symmelrie is een triens
van Chlotarìus uít dezelfde schat toegevoegd)

Het ¡s het grootste ensemble von deze zeer zeldzame
munten, dat bekend is en kan niet uìt de circulatíe

bijeen zìjn gezocht, Volgens Boeløs (1951) was het een

(diplomatiek) geschenk van de Franken aon een

Friese vorst.

hun plaats werd vanafca.4oo
ingenomen door genoemde Angel-

saksische immigranten en andere

stammen uit Noord Duitsland en

Denemarken. De vroeg-middeleeuw-
se bewoners van het terpengebied
worden dan ook wel Anglo-Friezen
genoemd. Een deel van hen zal

uiteindelijk verder z¡in getrokken
naar Engeland. Het ligt echter voor
de hand dat er nog lang intensieve
contacten bleven bestaan tussen
emigranten en "achterblijvers".
Het steeds machtiger wordende
Frankische rijk werd als bedreigend
ervaren en tegenover het Frankenrijk
ontstond wellicht zoiets als een

Saksenbond of Saksische confedera-
tie, een soort "NAVO avant la

lettre". Rond 624-625 was Redwald



de Bretwalda van Engeland en

Chlotarius ll koning over het gehele

Frankische rijk, op het toppunt van

hun macht. De Friezen (en Neder-

Saksen) wei gerden echter omstreeks

die tijd Chlotarius nog langer als

hun opperheer te erkennen en

samen met de Nedersaksen in

Westfalen, die zelf geen koning of
hertog hadden en zich volgens
(apocriefe) geschiedschrijvers
achter de Friese banier schaarden,

kwamen ze in opstand. Als geza-

menlijke oorlogsleider trad een

zekere Fries/Saksische koning
Beroald of Bertoald op. De Franken

erkenden hem slechts als hertog
zoalsze bij de meeste Europese

vorsten deden; zij claimden immers
de hegemonie. Koning/hertog
Bertoald wordt reeds in Frankische

bronnen uit de 8e eeuw vermeld.
De naam van deze vorst is een

versleten vorm van Bertwald(us).
ls het mogelijk dat de niet onbeken-
de naam Bertwald in de plaats is

gekomen (a.h.w. is geassimileerd)
van de op het continent onbekende
titel Bretwald(a) ì Een verschuiving
van een medeklinker (in dit geval

dus de r) is een geregeld voorko-
mend verschijnsel (verg. bijvoor-
beeld bron -born). Wellicht hebben

Friezen/Nedersaksen steu n gezocht

en gekregen bij koning Redwald

Bretwalda, der stamverwante
(Angel)Saksen, tegen de Franken.

Hoe dan ook, de oorlog die volgde
werd, alweer volgens 8e eeuwse

bronnen, uitgevochten aan de llezer
en Chlotarius en diens zoon Dago-
bert slaagden er ternauwernood in

die slag te winnen. Daarbij sneuvel-

de Bertwald de koning der Frie-

zen/(Angel)Saksen en de verslage-

nen werden "Angilos" (Engelsen)

genoemd (Werner Rolevinck). Het
lichaam van de omgekomen koning
Redwald (Bretwalda) kan op het

slagveld zijn achtergebleven, maar
het is ook mogelijk dat men heeft
kunnen vluchten met medeneming

van het stoffelijke overschot der
koning of dat men dit laatste via

onderhandelingen heeft vrij gekre-

gen. De vraagwaar het lichaam is

gebleven is m.b.t. de onderhavige
hypothese van belang omdat dat in
het veronderstelde graf van Redwald

te Sutton Hoo niet werd aangetrof-

fen. Men heeft daarom veronder-
steld dat het hier om een cenotaaf
(graf zonder lichaam) ging. Volgens

de 
f 
ongste inzichten zou het

lichaam echter in de zure bodem
zijn opgelost, maar niet alle onder-
zoekers onderschrijven deze theorie.
Voorlopig moet de vraag cenotaaf of
niet dus open blijven.
Een andere vraag is echter minstens
zo intrigerend; waar haalden de

Saksen die het in die tijd zonder
koning deden plotseling hun koning
vandaanì Erkenden ze de Friese

koning of moeten we i.p.v. Saksen

Angelsaksen lezen. Die laatsten
werden in de Vroege Middeleeuwen
nog vaak "Saxones" genoemd.
Redwald of Bretwald(a) die een

keizerlijk staat voerde, opperkoning
was van Engeland, voerde een anti-
Frankische politiek en werd wellicht
daarom ook door de zeer nauw
verwante (zie hiervoor) Angelsaksi-
sche-of Anglo Friezen als koning en

oorlogsleider erkend. Ook de

Nedersaksen in Duitsland hebben

zich bij deze Anti-Frankische all ian-

tie aangesloten.Zoals bekend heeft

deze veronderstelde Saksenbond ca.

624-625 de strijd tegen de Franken

dus verloren in de slag bij de \lezer.
Heeft de vorst van Sutton Hoo ooit
met ziin leger aan de Wezer

gestaanl Het is op zijn minst een

fascinerend idee.

Hoe ging het verder met Chlotarius
ll en de Friezen, die volgens oude

geschiedschrijvers veel met elkaar te

maken hadden. De schat van Wieu-

werd ( gevonden in r866) bevatte

niet minder dan ro koninklijke solidi

van Chlotarius ll met zijn naam en

portret. Het is de grootste hoeveel-

heid van deze uiterst zeldzame

munten die ooit bi,j elkaar zif n

gevonden, ze kunnen niet of nauwe-

lijks uit de "gewone" circulatie bij

elkaar zijn gezocht. De munten zijn

alle tot sieraad verwerkt en kunnen

een collier hebben gevormd. Vol-

gens de grote kenner en autoriteit
der terpencultuur Mr. P.C.J.A. Boeles

(r95r) vormden ze een diplomatiek
geschenk van de Franken aan een

Friese vorst. Het is goed voor te

stellen dat Chlotarius na zijn over-

winning en na afstraffing der
opstandige Friezen/Saksen de door
hem goedgekeurde ofnaar voren

geschoven nieuwe Friese (vazal)

koning heeft vereerd met een derge-

lijk geschenk als blijk van vriend-

schap en vertrouwen en uiteraard in

de verwachting van wederkerigheid
en erkenning van zijn "oberher-

schaft". Ook bij de Romeinse kei-

zers waren dergelijk geschenken

(aan foederaten) gebruikelijk.

Beroaldus (Bertwaldus), de 4e koning van Friesland

ls hij identiek met de 4de Engelse Bretwolda (Redwald)?

llfustrat¡e uit Hamconius t6zo



Tips voor het ìt/eb
a ^ Op internet is veel informatie te vinden voor detector-amat,

t ,, Vele honderden websites zijn er, variërend van persoonlijke
homepages tot handige determinatiesites, en van testverslagen
tot pc-toepassingen. ln deze nieuwe rubriek selecteren we
steeds een aantal interessante websites.

KOEN VAN SANTVOORD

Voor suggesties, stuur een mailtje aan koenvs@zonnet.nl

O.
ET
Ð0
trd
øl?l

LOODJES

Zeker voor de beginnende zoeker is het
vaak lastig om loodjes te determineren.
Er zijn in de loop der jaren voor zoveel

doeleinden loodjes gebruikt, dat je al snel
het spoor bijster raakt. Op deze site is veel

informatie te vinden over de verschillende
zegelloodjes die in de Nederlandse bodem
zijn gevonden. Op de site staan afbeeldin-
gen van meer dan honderd lakenloodjes,
maar ook minder bekende varianten als
aardappel- en mestloodjes zijn op de site
terug te vinden. Ook interessant is de
uitleg over de verschillende modellen
loodjes, zoals liploodjes en pinneloodjes.

http://oikos.demon.nl/loodjes

ZELFBOUW

Toegegeven, makkelijk is het niet omzelf
een detector te bouwen. Het vergt behoor-
lijk wat technische kennis om aan de hand
van wat losse onderdelen en een schema
een detector in elkaar te zetten.
Maar voor wie naast het zoeken nog wat
verloren uurtjes overheeft is het een mooie

uitdaging. Op deze Engelstalige site wordt
het allemaal keurig uitgelegd. Het is een
BFO-detector, niet de meest moderne
techniek dus, maar daardoor ook niet de
moeilijkste. Helaas staat er geen testver-
slag bij, dus naar de eigenschappen van
deze detector kunnen we alleen maar
grssen.

http://home.clara.net/saxons/bfo.htm

VIKINGEN

Op internet is veel informatie te vinden
over oude culturen en voorwerpen uit die
tijd. Op deze website is achtergrondinfor-
matie te vinden over de Vikingen en over
de rooftochten die ze op het Europese
vasteland hebben gehouden. Natuurlijk
ook informatie en afbeeldingen van de
bekende 9e eeuwse Vikingschatten die
vanafr996 zijn gevonden op lVieringen.

http://www.viki ngen. nl

SOFTWARE

Veel zoekers zullen de behoefte voelen om
hun vondsten niet alleen uit te stallen in
een vitrine, maar ook op te slaan in een

computerbestand, zodat bijvoorbeeld in

één oogopslag is te zien hoeveel zilveren
munten de collectie telt of hoeveel voor-
werpen uit de negentiende eeuw stammen.
Voor wie niet zelf wil of kan programme-
ren, biedt het gratis pakket MDVondst
uitkomst. Zoals de naam al aangeeft is het

programma specifiek geschreven voor de

detector-amateur en is het nog Neder-

landstalig ook. En bovendien erg makkelijk
in het gebruik. Het invoeren van vondsten
is erg eenvoudig; hetzelfde geldt voor het

maken en printen van allerhande rappor-
ten.

http://members.lycos.n l/mdvondst

voc

Over de VOC is veel terug te vinden op

internet. Toch zijn er maar sites weinig zo
uitgebreid als deze. De online muntencata-
logus geeft een goed overzicht van de hele

en halve duiten uit dit t¡jdperk. Daarnaast
bevat de site zo'n z5o links naar allerlei

VOC-gerelateerde sites, variërend van

oude VOC-gebouwen tot gedetailleerde
informatie over scheepswrakken over de

hele wereld. Deze site heeft zoveel te
bieden: voor je het weet ben je een middag
aan het rondsurfen...

http://wwwlondoh.com

BU t0 lo!Â oltt 8to t¡ETAt DEitcloi



Dirk Jan Laan

Bij ons
geen

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

n Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

. Groot assortiment accessoires, boeken,

tumblers, beschermkappen, RVS scheppen,

hoofdtelefoons, beschermhoezen etc., etc,...

. Snel wisselende voorraad 2e-hands metaal-

detectors met schriftelijke garantie en NL

gebruiksaanwijzing, kijk voor ons actuele

aanbod op onze website of bel even.

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaal-

detector.

. Officieel dealer van alle grote merken.

. Merk onafhankelijk advies bij aankoop van

een metaaldetector,

. Sinds 1980 het adres voor eerlijk detector-

advies.

Dirk Jan Laan

Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippolytushoef

Tel.: 0227-593286
Fax:0227-591129
Mobiel 06-20.22.77.90

e-mail: info@djlaan.nl

www.djlaan.nl

bla bla,
geen loze

Om teleuistelling te
workomenkunt u uw
vrij bl iju,gnde bezoek het
beste plannen na een
telefonische aßpraak.

\ÑtrîtË's



Ringedingetjes (6)
Een boomvalk broedt bij voorkeur in het
oude nest van een zwarte kraai en ook in de

nesten van houtduif en ekster, maar het
liefst in een laaaiennest, steeds aan de rand
van een bos of een boomwal, om onbelem-
merd uitzicht te hebben teneinde zijn prooi
te griipen. fagers moorden de laatste tijd de
zeer in opspraak geraakte zwarte kraai
soms uit in hun jachweld. Zij doen dat
bijvoorbeeld door een kogel door het kraai-
ennest te schieten. Maar wat als een paartje
van de boomvalk het nest van een zwarte
kraai in bezit heeft genomenl Dus jagers,

opgelet!

Een boomvalk is een zeer snelle en beweeg-
lijke vlieger. Hij verorbert zijn prooi soms
in volle vlucht met de snavel gericht naar de

prooi in zijn klauwen.
\Velke dieren rooft deze vogell Vlinders,
gevleugelde mieren, libellen en zelfs zwalu-
wen. In het laatst van de jaren zestig had
een ldeine kolonie oeverzwaluwen zich
genesteld in een boomwal onder Oranje-
woud. In dezelfde boomwai broedde een
paartje boomvalken in een oud kraaiennest.
Ik nam op een warme juliavond waar, dat
één van de boomvalken in zljn vlucht een
oeverzwaluw greep, die op jacht was naar
muggengespuls.

Donkerblauw (leikleurig) is in eerste
instantie - bij het ontdekken van een boom-
valk - de hoofdkleur. Let op de Friese naam
van de vogel: "blauwe wikel", in tegenstel-
ling tot de hoofdkleur van de torenvalk,
zijnde roodbruin. De Friese benaming van
de torenvalk is dan ook "reade wikel".
Een blauwe heerser in het luchtruim.
Ook wordt de boomvalk wel genoemd:
"de blauwe roofridder".

Van Anne de Boer te Burgum ontving ik
een ring: Vogeltrekstation Arnhem, Hol-
land,3.374.598, welke hij met een metaal-
detector gevonden had op een akker te
Noardburgum op z3 februari zooz.
Nawaag bij het Vogeltrekstation leverde het
volgende gegeven op: het was een jonge
boomvalk, die geringd was op lr juli 1985

in het zuiden van Noardburgum als één van
de twee jongen. Niets spectaculairs (de

vogel trekt naar Afrika). Afstand z km.
Verstreken tijd; 6o5r dagen.
Het ouderpaar van de l¡oomvalken had het
nestvan een zwarte kraai gekraakt. Heeft
dezelfde boomvalk in hetzelfde gebied en in
hetzelfde nest van 1986 tot en met 2oor
gebroed)
De boomvalk broedt in ons land met slechts
zo'n 9oo paren, de torenvalk een veelvoud
daarvan (literatuur zoor). 's Winters ver-

blijft de vogel in de savannen van oostelijk
en zuidelijk Afrika!

Spreeuwen zijn boeiende vogels. Onder-
meer om hun gekvøeel, geloruetter en het
getsjotter op daken en in bomen in het
voorjaar. Het lied bestaat uit een druk
gebabbel afgewisseld door een mooi langge.
rekt gefluit. Bovendien imiteren zij de

geluiden van andere vogelsoorten, met
name de weidevogels (kievit, grutto en
wulp). Verder om hun gekrakeel en het
gekwebbel op de sociale slaapplaatsen in
één of ander rietveld in de herfst. In okto-
ber/november schat ik het aantal overnach-
tende spreeuwen op de Makkumer Waar-
den - een uitgestrelt rietcomplex - op

5oo.ooo. Let wel vijfhonderdduizendl
Men kan de uitdrukking gebruiken: !Ve1 en
.Wee.

Wel: voor de roofdieren, zoals de bunzing
en voor de roofvogels zoals de sperwer en
de blauwe kiekendief. Wee: voor de rietsnij-
ders, omdat de spreeuwen het riet beschadi-
gen. Tijdens de trektijd verzamelen de

spreeuwen zich ook wel eens in geboomte
of op gebouwen in een drukke stad. Medio
februari zoo5 liepen we op het Amsterdam-
se Leidseplein. Hier gieren de trams en de

taxi's. Auto's proberen zo snel mogelijk
door rood licht te rijden en er lopen vele
toeristen. Boven dit alles, op de uitstekende
randen van het "Hirschgebouw" (tegenover
de schouwburg) troonden vele duizenden
spreeuwen. Hun stemgeluid kwam boven
alle verkeersdrukte en mensenlawaai uit.

Van Evert van der Schouw uit Makkum
ontving ik een ringetje: Arnhem-VT, Hol-
1andK788775, dat hij met een metaaldetec-
tor op een stuk bouwland in de buurl van
Makkum gevonden had op ro juii r99o.
En van Gérard Buhr te Bussum ontving ik
een ringetje: Arnhem-VT, Hoiland
K947too, dat hij met de metaaldetector op
een perceel land in de buurt van Huizen
gevonden had op ry juni zoo4.
Twee K-ringetjes, ze zouden van spreeuwen
gev/eest kunnen zijn. Navraag bij het
Vogeltrekstation bevestigde dit vermoeden.
De ene spreeuril werd met netten gevangen
en geringd op de Makkumer Zuidwaar (bij
het Ifsselmeer onder Makkum) door mijn
ringgroep op z6 juli 1986 (de spreeuwen
verzamelden in een slaapplaats aldaar).
'Wij constateerden dat het een woulvLje was,
in 1986 geboren. Afstand r km. Verstreken
tijd 445 dagen. Zlj is waarschijnlijk door
een roofvogel gegrepen.
De andere spreeuw werd wellicht met
netten gevangen en geringd bij het gemaal

de Blocq van Kuffeler in de lfsselmeerpol-
der (een slaapplaats) op rr juli 1996. De

ringers dachten dat het een mannetje was,

in 1996 geboren. Afstand: 13 km. Verstre-
ken tijd: 2896 dagen.

Ik ben bezig met een boek over alle ring-
terugmeldingen van vogels, die ik ooit
kreeg ofzelfringde (van 1965 af). Gérard
Buhr uit Bussum, die een ringetje had
gevonden op een akker in de buurt van
Hilversum op 3 december 2oo4, verblijdde
mij met de ry7e soort, een ringetje van een

boomklever (Arnhem-VT, Holland Y zlot4\.
Reuze blij was ik met deze melding!
Het bleek, dat de boomldever geringd was

als nestjong (één van de zeven jongen) in
een nestje te Hilversum (Hoorneboeg) op 9
mei 1999 door D.A. fonkers te Blaricum
(een vriend van de vinder). Afstand: 6 km.
Verstreken tijd tussen ringen en vinden:
zo15 dagen.

De broedpopulatie van de boomklever is de

laatste tijd toegenomen. Van 6ooo paren in
1977, 17 .5oo paren in 1985 tot 2o.ooo
paren in 1998 (literatuur zoor).
Boomklevers zijn standvogels, ze zijnhel
hele jaar aanwezig in hetzelfde gebied, waar
de jongen zich in aangesloten bosgebieden

op korte afstand van de geboorteplaats

vestigen. Na het uitvliegen kunnen ze

echter over tientallen km. rondzwerven. De

boomklever is een bosbewoner en broedt in
oude spechtengaten, boomholtes en in
nestkastjes, waarvan de gaten al dan niet
door de boomklever met een leemlaagje
zijn vernauwd. Het vogeitje is een kleurige,
levendige verschijning, dat tijdens de

winterdagen in de miezerige bossen een

fleurig element is. Een juweeltje! De rug en

de staart zijn mooi helblauw, alleen de

buitenste pennen ztjn zwart met wit. Borst
en buik steken met een warm, licht roest-

bruin hier mooi tegen af. De keel is satijn-
wit en van de snavel onder het oog en oor
loopt een dikke zwarte lijn.

Verheugd ben ik als ik nieuwe ringen krijg.
Ik geefdan de gegevens aan jullie door.

Jøøp de Vries

Meezenstrøøt jo
9z7t EX Zwøøgwesteínd.e, tel. o5tt-4442ú



lnteressante prijs-
verlaging Fisher
metaaldetectors!
De prijzen van Fisher metaaldetec-

tors worden met ingang van r juli
zoo5 aanzienlijk verlaagd. Positieve

ontwikkelingen en prij swij zigingen
van Fisher maken dit mogelijk. Het
is beslist de moeite om de huidige
pnjzen op te vragen, of na te kijken
op www.gelan.nl

De priizen van Fisher onderwater-
detectors zijn ronduit interessant te
noemen, en zijn beslist de moeite
waard om u zich over te laten i¡for-
meren. Aan de kwaliteit en duur-
zaamheid is niets veranderd: deze

blijven van hoog niveau.

Neem contact op met uw dealer, of
met GEIAN Detectiesystemen B.V.
voor meer informatie.
Tel.: +1t(o)73 548t99

Het Leu kste
Vakantie-
Zoekverhaal
Uiteraard neemt u als fanatiek zoeker

uw detector mee op vakantie. Als u

tijdens het inpakken van uw auto

merkt dat uw partner weer veel te veel

meeneemt, laat u liever wat bood-

schappen thuis dan de detector,

lk schrijf bewust partner en geen

vrouW want er zijn tegenwoordig ook

veel vrouwelijke zoekers, en ik wil
geen ruzie krijgen. Je moet er n¡et aan

denken dat je net naast de camping
een mooi zoekveld aantreft en dan

zonder detector zit. De redactie en de

andere lezers willen uiteraard graag

uw zoekavonturen mee beleven.

Dus na het uitpakken, ofbeter nog:

tijdens de vakantie gelijk pen en

papier pakken, schrijven en naar de

redactie sturen. Uit de leukste inzen-

dingen kiest de redactie een pri,iswin-

naar. De winnaar ontvangt een boek.

Len bllq, kleír,r weílje

Tja, komkommertijd. Komkommertijd houd voor ons in; niet weten waar je nu nog

kunt zoeken. Alle akkers zijn ingezaaid en het gras staat metershoog te wachten op

zijn eerste maaibeurt. Toch willen mijn maatje en ik even zoeken. Laten we dan nog

maar eens kijken op dat grote bouwterrein hier in de buurt. Een bouwterrein dat al

tot in den treuren is uitgekamd door vele zoekers uit de omgeving. O.k.

dan, toch maar doen. llaar moeten we anders heenl Eenmaal uit de auto

gestapt, instaleren we ons voor de duitenjacht. Een andere zoeker komt

net van het veld aflopen. "En, nog wat gevondenì" ledere keer als ik die

vraag stel, realiseer ik me, dat dit een domme vraag is. Stel nu, dat deze

zoeker net een paar zilveren munten opgegraven heeft. Denk je dan echt

dat hij het mij zou vertellenì Nee, als je aan een visservraagt: "Nogwat

gevangen)" zal hij toch ook negen van de tien keer zeggen: "Nee, niks,

waardeloos", hopende dat je niet in zijn viswater gaat zitten.

Eenmaal geïnstalleerd zoeken we ons een baan tussen alle zoekgaten door. Het kan

niet waar zijn, een signaal! Zo te zien is dit signaal nog niet eerder opgegraven

geweest. Blijkend uit de onaangetaste bodem. Met mif n schep leg ik het object

bloot. Krijg nou wat, een zilveren armbandje. lk maak het een beetje schoon in een

plas water. Tineke staat erop, het is een echt kinderarmbandje. lk stop het in mijn

vondstenbakje en loop verder. Eenmaal halverwege het veld kom ik nog een zoeker

tegen. "En nog wat gevondenl", vraagt hij mij. "Nee, niks, waardeloos", antwoord

ik. "En, jijl", "Nee, niks, waardeloos".

Een paarduiten later, zie ik in mijn ooghoeken twee mensen lopen. lk observeerze

een beetje. Het zijn geen zoekers. Aan hun houding en gedrag merk je, dat ze

bekend zijn in dit gebied. Langzamerhand schuifelden ze steeds meer in onze

richting. Toen ze in mijn hoorbereík kwamen vroegen ze me "En, ligt er nog wat ì"
Volautomatische antwoordde ik: "Nee, niks, waardeloos". Toen ze nogdichterbij

kwamen, raakten we aan de praat. Het was een grootvader met kleinzoon. Crootva-

ders had één van de boerderijen bewoond, die nu moest wijken voor de nieuwbouw-

plannen. lk vroeg aan de oude baas, wat hij er van vond: 'Alles tegen de vlakte en

dan lopen er ook nog een stel zoekers over zijn oude erf". Het werd een leuk

gesprek, hij legde mij uitwaarzijn oude boerderij had gestaan. Hij wees in de rich-

ting waar ik het zilveren armbandje net had opgepakt. lk vroeg hem of ik hem iets

mocht vragen en als ik dat deed, hij niet moest schrikken. "Nou, barst maar los",

was zijn antwoord. "De naam Tineke, zegt u die iets ì" De ogen van de oude baas

begonnen te glunderen: "Ja, dat is mijn dochter." Toen pakte ik mijn vondstenbakje

en liet hem het armbandje zien. "Hoe is het mogelijkì!" reageerde hij. Hij legde mij

uit hoe zijn dochter dit armbandje vele jaren geleden verloren was. lk sprak met hem

af datziin dochter het armbandje terug zou krijgen, nadat ik het voor haar had

schoongemaakt. lk heb hem mijn telefoonnummer gegeven, om iets af te spreken.

Diezelfde week nog, belde Tineke mij.7e was ondertussen wel wat ouder geworden

en had zelf al kinderen. Ze was heel enthousiast en nieuwsgierig. We spraken iets af
voor de overdracht van de armband. Als dank kreeg ik van haar een grote doos vol

chocola. Tia, zo zie je maar weer, op zo'n duf bouwterreintje kun je toch nog wat

beleven.

Klaas Bot
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DRAADTOZE

KOPTETEFOON

Gold Maxx € 28,- p/mnd

Sovereing € 28,- p/mnd

Ouattro € 30,- p/mnd

Excalibur € 45,- p/mnd

1 236-X2 € 25,- p/mnd

CZ-70 € 48,- p/mnd

CZ-20€52,- plnnd
* Looptiid uan 12tot60 mnd.

ADXI00 € 13,- p/mnd

ADX200 € 20,- p/mnd

Adventis € 22,- p/mnd

G-Maxx € 27,- p/mnd

Cortes € 30,- p/mnd

Teion € 27,- p/mnd

Lobo € 30,- p/mnd

Tracker lV € 10,- p/mnd

Lone Star € 12,- plmnd

Sharp Shooter ll € 17,- p/mnd

CS9000 HPX € 36,- p/mnd

Newforce Rl € 33,- p/mnd
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STATER

FAST TRACKER
Voo¡ de beginner
- Fegelbare en discriminatie
- Batterijcontrole d.m v. geluid

OUICK DRAW II
G e b ru i k e rsv r i e n d e I i i k
- Digitaal afleesbare diepte en

voorwerp¡ndìcat¡e
- Tiptoetsen bediening
- 3-toons geluidsdiscìm¡natie
- 3 standen ijzerdiscr¡n¡natie
- Automat¡sche grondbalans

TBACKER IV
Een goed begin
- 3 Discrininatie standen

schakelaar
- Meertoons geluidsdiscrininatie
- lnd¡catie meter

SHARP SHOOTER II
De lavoriet
- LCD beeldschern
- nptuetsen bediening
- Led batterijcontrole

LONE STAB
all-¡ound digitaal
- Digitale voomerpindicatie
- llptoetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid en

discriminatie

LAND STAR
De akker specialist
- Digitaal afleesbare d¡epte en

voowerpindícatie
- nptuetsen bedien¡ng
- flegelbare discr en gevoelighe¡d
- 3-toon s g e I u¡d sd ¡sc r¡m¡na t¡ e
- Handnatige- en autom grond-

balans

IMPORTEUR:

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL),

Tel. (011a) 370480 fax (0114) 370481

lnt. 00 31 11 43 70 480, E-mail: detect@wxs.nl,
I nternet: www.xp-detectors.n I

0nze openingstijden:
Maandag 11.00-18.00

Dinsdag gesloten

Woensdag 13.00-18.00

Donderdag na afspraak

Vr'rjdag 11.00-18.00

Zaterdag 11.00-17.00

Zondag 14.00-18.00
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Voor u gelezen door Leon Mijdenuijk

Vestingstad Zutphen
Het boek Vestingstad Zutphen, elf eeuwen versterken en verdedi-

gen is vormgegeven als een expositie. Niet zo vreemd, aange-

zien vanuit een expositie het idee voor het boek is ontstaan.
Monumenten dag zoo4 stond in het teken van de verdedi-

gingswerken en in Zutphen is dit thema destijds vertaald in
een tentoonstelling waarin de lJsselstad als vestingstad
centraal stond. Veertien plattegronden loodsten de bezoekers
langs de ontwikkeling van Zutphen. Aanvankelijk hield de

groei van de stad in dat er nieuwe verdedigingswerken moes-

ten worden aangelegd. ln de Nieuwe Tijd, toen de stadsuitleg
stagneerde werd van tijd tot tijd gewerkt aan een modernise-
ring van de werken. ln de negentiende en twintigste eeuw

werd de versterking een beknellende gordel die stukje bij
beetje werd ontmanteld.

Vanzelfsprekend is dit boek vooral interessant voor de

Zutphenaar. Dwaalde de aandacht op de expositie na de

zevende, achtste plattegrond enigszins afdan kan hij nu - in

gewenste porties - het geheel nog eens overzien.
Niettemin is het boek ook de moeite van het bekijken waard

voor een niet-ingezetene. De reden daarvoor ligt in het onder-

werp en de vormgeving.TuLphen neemt als vestingstad

weliswaar een bijzondere positie in aangezien er al versterkin-
gen werden gebouwd in de negende eeuw; eeuwen voordat de

meeste grond waarop de latere Hollandse steden verrezen
nog ontgonnen moest worden. Maar de parallellen met de

ontwikkeling van andere steden zijn echter opvallend. Niet-
Zutphenaren zullen deze gelijkenissen met hun 'eigen' stad
herkennen. ZoalsZutphen ontstond bij de kruising van lJssel

en Berkel, vonden nagenoeg alle middeleeuwse nederzettin-
gen hun oorsprong bij (een kruispunt van) waterwegen.
Ook de aanleg van verdedigingswallen en aanpassingen c.q.

uitbreidingen ingegeven door stadsuitleg en verbeterde slag-
kracht van wapens hebben in vele steden plaatsgevonden,
evenals de afbraak van muren en poorten. Met de veranderin-
gen die plaatsvonden met betrekking tot de verdediging van

de stad werd er in de stad ook ge- en verbouwd, waarbij
iedere periode door een eigen bouwstijl wordt gekenmerkt.
Dat daaraan ook de nodige aandacht wordt besteed,

bevreemdt niet aangezien een van de twee auteurs, Jeroen
Krijnen, gemeentelijk bouwhistoricus is. Hij maakt duidelijk
dat Zutphen on da n ks d e ve rsch i I I en de versch ij n i n gsvo rmen

van de panden bovenal nog middeleeuws van aard is. Achter
de voorpuien is nog veel middeleeuws bewaard gebleven.

Onder de grond gelukkig ook. Dit belicht de andere helft van

het auteursduo, de gemeentelijk archeoloog Michel Groothed-
de. Er wordt geen aandacht besteed aan archeologisch onder-
zoek qua vondsten en grondsporen. llat wel getoond wordt,
zijn de reconstructies, maquettes en plattegronden die aan de

hand van onderzoeksresultaten konden worden gemaakt.
Daarbij komen we aan bij de vormgeving van het boek.

De auteurs schrijven in de Leeswijzer (blz.6) terecht van een

"historische beeldatlas". De tekst begeleidt de illustraties.
De beperkte lengte van de teksten heeft als gevolg dat de

auteurs zich volledig tol de hoofdlijnen hebben beperkt.

Naar mijn idee geen probleem. Van de nieuwe lawine stadsge-

schiedenissen die op het moment verschijnt, tellen immers
alle honderden bladzijden waar slechts enkelen zich volledig
doorheen zullen werken. Een goed visueel overzicht voor een

breed publiek is er wel in boek als Vestingstad Zutphen.

Dit is ook de reden dat dit boek aandacht verdient van dege-

nen onder de detectoramateurs die aangesloten zijn bij een

lokale historische vereniging. Juist het schrijven van uitgebrei-
de teksten vormt vaak een struikelblok en als iemand ze

schrijft dan is er meestal weer niet zoveel animo voor het

lezen. Dit boek kan als voorbeeld dienen voor een uitgave

waarbij het visuele aspect voorop staat. Desgewenst kan er

meer aandacht worden besteed aan archeologisch onderzoek
en vondsten an sich. Voor het fraai publiceren van een derge-

lijk werk helpt het uiteraard als een uitgever zich binnen de

stadsmuren heeft gevestigd, zoals Walburg Pers in Zutphen.
Een mogelijk nadeel van een al te lokale aanpak is dat er in
het Zutphense geval niemand op de idee is gekomen een

stratenplan anno nu op te nemen ondanks de vele straatna-

men die worden genoemd. Voor een niet-Zutphen aar zou dat
het inzicht zeker vergroten.
Croothedde, Michel en Jeroen Krijnen, Vestingstad Zutphen,

elf eeuwen versterken en verdedigen (Zutphen zoo). € t4,95,
I S B N 9o.573o.380.9. I nformatie: www.wal bu rgpers. nl

Nederland in de prehistorie
Metaal wordt slechts een relatief korte tijd door de mens

gebruikt. ln een groot deel van de prehistorie waren gereed-

schappen van steen en organisch materiaal zoals hout. Het
lange tijd ontbreken van metaal hoeft ook voor detectorama-
teurs geen obstakel Iezijn om geinteresseerd te zijn in de
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prehistorie. Als die belangstelling bovengemidd eld is, is Neder-
land in de prehistorie een aanbevolen werk. Het boek geeft
inzicht in de laatste stand van zaken in de archeologie van de
prehistorie. Het is een bundel van 3r specialistische artikelen,
niet altijd even vlot leesbaar, maar fraai geillustreerd.
De slotbeschouwing van Louwe Kooijmans, onder wiens super-
visie dit naslagwerk tot stand kwam, biedt een synthese van de
huidige inzichten over de vroegste geschiedenis. Als u besluit
dit boek aan te schaffen, raad ik u aan dit niet aan het begin van
een dagje winkelen te doen, het boek telt842 bladzijden en

weegt ruim drie kilo.
Louwe Kooijmans, L. (supervisie), Nederland in de prehistorie
(zoo5). € 55,-, ISBN 9o.35'r.2484.7.

Archeobrief
Bij de laatste twee Detectormagazines was een brochure bijge-
voegd over de Archeobrief. Daarmee wilde uitgeverij Matrijs u op
de hoogte stellen van de vernieuwde vormgeving van dit vak-
blad voor de Nederlandse archeologie met als doel u te bewe-

gen om een abonnement te nemen.

Ondanks dat de

beweegreden
deels van

commerciële
aard is, viel het

mij vooral op
dat de leden

van de Detecto-
ramateur als

doelgroep
worden gezien
van een archeolo-
gisch vakblad. Dit
mag toch worden
gezien als een

erkenning van de

waarde die de

detectoramateu rs

kunnen hebben voor de archeologische wereld. Hoewel de

brochure fraai uitgevoerd was, blijft bij reclame toch altijd de

vraag: "hoe is de werkelijkheidì" Om te beoordelen of de

inhoud van de Archeobrief interessant is voor detectoramateurs,
is het natuurlif k bezwaarlijk om dat uit een enkel nummer af te
leiden. Niettemin waag ik me ertoch aan, aan de hand van het
maartnummer van dit jaar. lk zal me daarbij vooral richten op
de vormgeving en de leesbaarheid.
Hoe clichématig het ook mag zijn, is het uiterlijk van groot
belang, ook voor een tijdschrift. Dankzij scherpe, grool afge-

drukte kleurenillustraties en een ruim opgezette invulling van de

pagina's scoort het blad op dit punt goed. Reclame-uitingen zi,jn

alleen aanwezigop de kaft. De 48 bladzijden zijn dus gevuld
met 'pure' informatie (eerlijkheidshalve moet ikzeggen dat het
om een extra dik nummer gaat). De inhoudsopgave is overzich-
telijk; niet alleen wordt de titel genoemd, maar ook wordt aan-

gegeven onder welke noemer het artikel valt, zoals 'Vondst' of
'Methoden en techniek' en 'lnterview'. De diverse artikelen
worden gevolgd door een aantal rubrieken met nieuws op
archeologisch gebied: nieuws over onderzoek; personalia over
archeologen; tentoonstellingen en een agenda van congressen
en andere evenementen. Ook is er een forum waar ruimte voor
de iezer is om te reageren of te discussiëren. De literatuurlijst is

een opsomming van al wat verschenen is, waarvan vele titels
lokaal onderzoek vertolken. De lijst is opgesteld zonder inhou-
delijk commentaar te geven. Het grote aantal publicaties maakt
het onmogelijk alle te recenseren, maar een selectie titels van

kritiek voorzien lijkt mij dienstbaar voor de lezers die hun
boekenkast willen aanvullen.
De artikelen zijn zes, zeven pagina's lang. De illustraties nemen
weliswaar veel plaats in maar vormen in de meeste gevallen een

geheel met de tekst. Tabellen en afkortingen zijn in een kader
van een afrvijkende kleur geplaatst. De geringe lengte van de

tekst heeft als voordeel dat de auteurs to the point moelen zijn.
Ceen vele mitsen en maren waar de archeologische literatuur
vanwege de wetenschappelijke correctheid soms bol van staat.
De beperkte lengte zorgt er tevens voor dat ook artikelen waar-
naar de interesse van de lezer niet direct uitgaat zullen worden
gelezen. ln dit nummer gingeen artikel over deTabula Leersu-

mania, een bronzen plaat met inscriptie uit de Romeinse Tijd,
gevonden door een "amateur, gewapend met een eenvoudige
metaaldetector". Uiteraard spreekt dit een detectoramateur aan,

omdat een dergelijke vondst an sich natuurlijk klinkt als een klok
bijvoorbeeld als op een zoekdag onderling wordt opgeschept.
l\¡laar om te zien welke consequenties het zoeken op een akker
kan hebben voor de wetenschap is minstens even waardevol.
Evenals een interview met een prof-archeoloog of inzicht in
nieuwe technieken dat kunnen doen, brengt het de wereld van

de archeologische wetenschap een stuk dichterbij. Dit lijkt mij
de waarde die de Archobrief kan hebben voor de detectorama-
teu r.

Archeobrief, vakblad voor de Nederlandse archeologie. Vier num-
mers per jaar'. € 29,95 (€t7,95 voor studenten). lnformatie:
www.archeobrief.nl
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Polymeer heeft
een perfecte

Pasvorm.

32 standen
volumeregeling

De gevoeligheid is

73 Dba bi.¡

1 kHz

5 Jaar garant¡e op
de componenten.

ADVENTIS

. Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap

r Frequentie:4,6 kHz. o Dubbele discriminatie. ¡ Grondafstell¡n9.. Voeding:8

AA Alkaline batter¡jen of oplaadbare pack. o Heupmontage voor nog meer

zoekg emak.

free aÞonderlijke 32-5tanden
volùmereqel¡nqú

UNIEK!

DRAADLOZE

KOPTETEFOON

STATER

xP #f,Tt o*,

Speelman Detectors
Roelof Speelman
Tussenpad 28

7833 CT NieuwAmsterdam
Tel. 0591 -55.26.35

www.xp-detectors.com

Fa. Detect
Gert Gesink
Wooldriksweg 88

7512 AV Enschede

Tel. 053-43.00.51 2

www.detect.nl

Flevo Detectors
Wilko Rook
Kerkpad l 8

8316 DB Marknesse

Te|.0527-203.929
www.f levodetectors. n I

Atlantis Metaaldetectors
Wil Hofman
Wingerdstraat 6
6641 BN Beuningen

Iel.024-67 .7 4.063
www. metaaldetectie.com

Handelsonderneming
D.J. Laan

Dirk Jan Laan

Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippolytushoef
1e1.0227-593.286

www.djlaan.nl

Munster Detectie
Willy Munsters
Keepstraat 2

5702 LH Helmond

Ïe|.0492-57 4.194
www. metaa ldetector.nl

Steenbergen Detectors
Hulst
Marc Steenbergen
Bontehondstraat 3-5

4561 BA Hulst

Tel. 0l 1 4-370.480
www.xp-detectors.nl



Adressen om uw vondsten aan te melden
provinciaal archeologen en
beleidsmedewerkers archeologie:

Friesla nd

Provincie Friesland, Afd Ruimtelijke plannen Dhr.

G. de Langen, Postbus 20ì20, 89oo HM
Leeuwarden fel.: o58 - z9z 59 z5

Groningen
Prov¡ncie Gron¡ngen, Dienst Ruimle en l\ililieu
Dhr H.A. Groenendijk, Postbus 63o, 97oo AP

Croningen Tel.: o5o - 3r6 49 l

Drenthe
Erfgoedhuis van Drenthe Dhr \LA B van der
Sanden, Drents Plateau, Stationsstraat ll, 94ol
KV Assen Tel.: 0592 - 3o 59 32
E-mail: w.sanden@drentsplateau nl

overijssel
Het Oversticht Mw. S Wentink, Postbus 531, Sooo
AM Zwoile Tel: q8 - 421 32 j7 (alg)

Flevoland

Provincie Flevoland, Afdeling SPV

Dhr. A A Kerkhoven, Postbus 55, 8zoo AB

Lelystad Tel : oj2o - 265 265

29

Gelderland

Dienst RE!V, Afdelìng Monumenten en Archeolo-
gle lvlw. F de Roode, Postbus 9o9o, 68oo CX
Arnhem Tel : oz6 - 359 97 78

Utrecht
Bureau RSI\r1, Dienst Ruimte en Groen,
Afd. RO Mw. K van der Craaf, Pythagoras-laan

ror Postbus 8o3oo, l5o8 TH Utrecht
Tel : o3o - 258 9r rr

Noord-Holland
Provincie Noord Holland, bureau Monumenten
en Archeologie Dhr. !f. Blaze¡ Gebouw lVlercuri-

us, Veerdijk 32, r53r MS Wormer Tel : o75-64745 t4
E-mail: blazeru@noord-holland nl

Zuid-Holland
Provincie Zuid Holland, Bureau Cultuur
Dhr !f. van der Kraan / Dhr R Proos, Postbus

9o6oz, z5og LP Den Haag

fel.: o7o - 44t 66 tt

Zeeland

Stichling Cultureel Erfgoed Zeeland Archeologie
Dhn R M. van Dierendonck, Postbus 49, 4330 AA
lVliddelbu rg

Tel : orrS - 64 36 o3

E-mail: rv dierendonck@zeelandnet nl Bezoek-

adres: Armeniaans Schuitvlot r

Noord-Brabant
Provincie Noord Brabant, Afdeling Welzijn,

Educatie en Cultuur Dhr M. l\4effert, Postbus

9or5r, 52oo l\4C 's-Hertogenbosch Tel : o73 - 68r

z8 tz

Limburg
Provincie Limburg, Hoofdgroep Welzijn
Mw. G. jansen, Postbus 57oo, 6zoz MA lrlaasl-

richt Tel : o43 - 389 99 99

Het aanmeldingsformulier kunt u
downloaden op de website van de DDA:

M.detectoramateu r.n l/content/
archeologie/vondsten-aan melden

Munten kunt u van te voren laten

determineren bij het
geld-+ en bankmuseum via

ww.geldmuseu m.nl

Kßßn, ile foto
8t
Ook nu hebben we weer een object voor de
rubriek'Raad de Foto'. Het is een geel koperen

voorwerp, wat denk ik niet moeilijk is te raden.
Hier en daar zijn ook nog leerresten aanwezíg.

Door middel van een e-mail of brief(kaartje)
kan hierop door leden van onze vereniging
worden gereageerd. Onder de goede inzenders
zal een boek worden verloot.
Reacties naar:
E-mai l: j.koni ng@detectora mateu r. nl

of J. Koning, Roodborststraal2c,
89r6 AG Leeuwarden.

We vragen wel een zo duidelijk mogelijke
beschrijving inclusief datering. Dit vergemak-
kelijkt de keuze voor de winnaar.
De inzendtermijn sluit op r augustus 2oo5.

8o
ln Raad de Foto 8o lieten we een bronzen
voorwerp zíen ingelegd met glaspasta, wat een

Romeins beslagstuk paardentuig is, z-3e

eeuws na Chr. en is gevonden in Gelderland.
Dit voorwerp bleek ook nu weer te moeilijk
want er kwam geen enkel antwoord op binnen.



ZEELAND

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

\Jleth. Beerdastraat 21, 9zg8 PW Kollumer
zwaag (Friesland)
Tel o6 z3 4r j9 77 (op afspraak)
I nternet: M.detr¡iest¡nzen.nl

Topdetectors
Leeuwarden
XP detectors / Bounty Hunter

Heslingastins tt, 8925 CR Leeuwarden
Tel. (o58) z5 73 853
E-mail: info@topdetectors.nl
I nternet: w.topdetectors.com

r Flevo Detectors,llilko Rook
Tesoro / Minelab / XP metaldetectors /
Laser / Verhuur van diepzoekers en
opsponngsservrce

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten lVluseum'
" 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 / Beveilig¡ng Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrÌeel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 456ì BA Hulst
tel. (orr4) 37 o48o, fax: (orr4) 37 o4 8r
I nternet: ww.detectornet nl

w.xp-detectors.n I

w-bounty-hunter.nl
E-mail: detect@us.nl

T

r MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. Wh¡te's, Minelab, Laser en Tesoro

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo.detecton@wolmail.nl
I nternet: lw.fl evodetectors.nl

Zwaluw t5, 3752 NW Bunschoten
ael. o33-299 94 9r, mobiel 06-2rE85695
E-mail: info @ m idholland.nl
lnternet: M.detector-nl

!í¡ngerdstraal 6, 664r BN Beuningen
tel. (o24) 677 40 63

.lean Pierre)
Tesoro /
onderwaterde-

detectors /
pinpointers / supermagnetenAtlantis M etaaldetectors

lHofman Electronical
ùerkoop / Service / Onwikkéling van
White's en Atlantis detectors

T

Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
tel. (o599) 47o 878, fax (o59ù 47o q9
E-mail: info@detectorshop.nl
lnternet: ww.detectorshop.nl

Pieter Maetsstraat r2
r777 AP Hippolytushoef
Lel. (02271 59 3z 86, fax (oz.z7l 59 tt zg
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: dj.laan@quicknet.nl
lnternet: wwwdjlaan.nl

Hagedoornstraat ì2,
88oo Roeselare, West-VIaanderen, België
Tel. o5r /zo.5o o6, fax o5t | 24.o7.55
Çsm o4U ß1.66.56
E-mail: jpcalmeyn@pandora be
lnternet: M.belgadetect be

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalsery¡ce"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
l\4inelab / Fisher/ C scope / V¡king / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectie-
poorten / Beve¡liging Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraal 3-5,456ì BA Hulst (NL)
lel- oo3\ 114-37 04 8o, fax: oo3r tt4-37 o48t
I nternet: M.detectornet.nl

M.xp-detectors.nl
w.bou nty-h u nter.nl

E-mail: detect@us.nl

I

r Soeelman Detectors r
XÞ detectors / verhuur / koptelefoons /
inruil / tassen / scheppen / enz.

Tussenpad 28, 7831 Cf Nieuw Amsterdam
Tel. (o59r) 55 z6 35
E-mail: info@xp-detectors-com
lnternet: ww.xp-detectors.com

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

lVooldriksweg 88,75ru AV Enschede
tel (o53) 43o o5 rz, fax (oSll +l+ SS S8
E-mail: info@detect nl
lnternet: M.detect nl

Detection Svstems
Holland fRúud de Heerl
I mporteur/dìstributeu r llh ite's áretaal-
detectors voor de BeNeLux
llhite's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Garrett, MAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

Gelan Detectiesystemen BV
lmporteurvan C.Scope I Fisher lfroy
Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 ML's-Hertogenbosch
tel (o73) 548 n gg,fax: (o7) 548 | 95
E-mail: info@gelan nl
I nlernet: www.gelan.nl

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel. (o3E) 363 65 9r, fax (q8l 3$ 648o
E-mail: info@metaaldetectors.nl
E-mail: metadec@us nl
lnternet: w.metaaldetectors.nl

DRENTHE

CELDERLAND

ww\,/. d ete cto ra m ate u r.n I

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie
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Defeno...., 
-Rubriek waaún enkele vaste gegevens van een

detector-amateut' íngevuld worden en waarvan
de pen doorgegeven wordt aan een kennis. Mi-
nimaal een provincie verder.

. Naam:
Karel Beks (56 jaar)

. Woonplaats:
Breugel (N.Br,).

. Zoekgebied:
Zuid-Oost Brabant en Betuwe.

. Zoekterrein:
Landbouwakkers en tuinders-velden.

. Vaste zoekmaat:
Ja. Hans Peters uit Lieshout.

. Gebruikte detector(s):
Tresoro Lobo, Tresoro Toltec II en XP Adventis,

. Zoekfrequentie:
Wekelijks gemiddeld 5 uur.

. Mooiste vondst:
Gouden Triens van Madelinus, geslagen te Maast-
richt.

. Oudste vondst:
Bronzen randbijl 3.000-3.500 jaar oud.

. Raarste vondst:
Bosje fietssleutels, gevonden in een tak van een
boompje, terwijlik er met mijn detector op de schou-
der voorbij liep.

. Een duim omhoog voor:
Boeren en tuinders die ons na een verzoekje vrijwel
allemaal toestemming geven.

. Een duim omlaag voor:
Mensen die geen eigenaar zijn en menen je van een
terrein - waar je toestemming hebt - af te jagen.

. Lid van:
De Detector Amateur, De Coinhunter, AWN afd, De
Kempen, Heemkundevereniging Son en Breugel.

. Op zoek naar:
Rode boek met veilingopbrengsten van Schulman.

. Ik geefde pen door aan:
John Ferry uit Kerkrade.

DETECT GERT GESINK
ÈtùùÈtÈt BOEKEN 2004 ùùùùrù

Murúen en peruitgen
BOO2 CA |ALOCUS, DE NEDERLANDSE I\4LATEN
v¿n 1306 tot heden Mevius 2003)
BOO8 CATALOGUS, DE MUNTEN VAN BELGfE I790-I997
BOO9 KLEINERDEUTSCHER MUNTZCATALOC I871.1997
B0t 3 MUNTBOEK VÀN PIET VERKADE (1540-1 79s)
8044 V D CHIJS BEELDENAAR. Nedcrlandse munlen to¡ 1576

8062 DE STEDELIJKE lvlUNT VAN NIJMEGEN
B 146 I]ANDBOEK NEDERLANDS KOPERGÈLD I52f-1797
B I47 STANDARD C,A.TALOC OF CERNIAN COINS J 60 I TO PRESENT

8200 ROMANCOjNSandtheirvalues, deel I (tot96n Chr) D Se¡rs

B22l ROMAN COTNS and lheir vaLues, deel ll (96 215 n Chr) 700 påg

82l5 LES MONNAIÈSDE BRABANTIII (1598-1790) rnetrvaardeaand
82l6 LES MONNAIES DE BRABANT (1467-1598) met waardeaand

82 L6 DE MUNTEN VAN DE CRAVEN VAN VLAANDEREN ( I 556- I 754)

82L7 LES MONNAIESDESCOMTES DE FLANDRE(]384-I556)
82I8 LES MONN,\IES DESCOMTES DE FLANDRE(J244,I384)
8227 EURO MUNTZKATALOC 2002 135 pâg¡na's (Båfrenberg)

8225 DE MUNTEN VAN LUIK (in het Frans) A4 fom l?0 pag J300 afb

82l 9 Ì\'TUNTVONDSTEN UIT l9 ÈEUWEN (Arend Pol - KPN) 36 pag

BI87 ARTEFACTS OF ENCLAND & LTNITED KINCDOM, met meer dan

1000 foto's vån vondsten vânaf de sleeDtüd LoL i 750 (+ act prijslt)
B I 90 THE ACCOMPLISHED A RT, gouden voonverpen uit de bronstüd

ìn Engelând en Ierlãnd PÉchtboek, in prijs gehâtveerd, nu

82ll INQUESTOFTHE LOSTLECIONS(DeVarusslag9n Chr)
8202 2000YEARofNESTEDCUP-WEICHTS GMM Houben

8205 REISC ARCHEOLOCISCHE MONUMENTEN in Nederland I l0pâg
8206 DE KONINCSTERP VAN WIJNALDUM 79 PAC
8207 NÍJMECEN, Legerplaats en stad (in de Romeinse l¡jd) I l2 pag

8203 HET KOPS PLATEAU, (opgravingsrcsult Romeins leg€rk ) 79 pag

8209 DE ONDERKANT VAN DE MARKT (arch opgr Middelb I I 1 pag

82l 0 BECRAVEN op de TERPEN in FERWERDERADIEL 79 pâg

B20l HEILTG EN PROFA,A.N 2 (vân Beuningen) 1200 laaLmjddeleeu\vse
jns¡gncs 512 pâgina's, meerdan 1000 afbeeldingen

B216 VERSCHOLLENE SCHATZE im SalzkamcrBut, 120 pag Ceb

Ìlard kaft Pracht¡g boek over de verdwenen Nazi-schalten ¡n Oost€nr¡jk
8228 KRUISENDE SPOREN, hîndle¡d¡ngvooramateùrarch l60pâg
8229 FRIESLANDS OUDHEID, Het njk van de Friese kon¡ngen, opkomst en

Ondergang Levensrv k van H Halbetsma! 406 pag Geb- Hârd kâft
8230 CUYK, EeDregìonaalcentruminde Romeinsetûd, Li2pag
823 I DE ROMEINSE RIJKSCRENS tussen Moezel cn Noordzeekusl, I 20 p
B2l2 ARCHEOLOGIE tN VEELVOUD,50jaârAWN 253 pag geb+hard k

8223 CLASSiCALDECEPTION (Coed boekov€rvalse anl¡ekemuntenl
96 pag Veel illusft¿t¡es uitgave 2001

Melsqldetectors
NL1003 HANDBOEK VOOR ZOEKERS door Cef, CesinÌ, + 320 pag 380 kleuren-

l'oto's en Leken¡ngen Full color. komt u¡t in het voorjaar Yan 2005

8224 COMPENDIUM METAÀLDETECTOREN, een handbock over theone,

pråkli.jk cn zelfbouw van mclaâldetcclorcn 224 pag

Bl 4l TREASURE HAORDS, (prachLboek ged ¡n kleur over schatoondsl)

Bl92 ORIUNGSIÊCHNIK für Profis 169 påg Wolfgang Schuler 1999

Cåat over professionele deteclieLechn¡eken (Du¡ls)
BI93 IlIASTERING THE NIINELAB EXPLORER XS & S

Nieuwe boeken ! ! --- 2004---Nieuwe boeken! !
NLl00l HANDBOEK VOOR ZOEKERS door CeÍ Cesink, + 320 pag 380 kleuren-

foto's en tekeningen Full colot komt uiL ¡n het voorj¿âr van 2005

B2l7 NEDERLANDS KLEIN ZILVERen scheprverk 1650-1380,376b12 Ce
Hard kafì, duizenden zilvercn vooßvcrpen en merkjes afgebeeld!!

B235 ZEGELSTEMPELS EN ZECELRfNCEN, uit Zeeuwsc bodem 144 pas

Ceb hard kan,100 âfb ¡n kleur, Detectorhobby¡smc ìn goed daglicht
8222 DEUTSCHE ORDEN LIND EHRENZEICHEN ( I 371 1945, 3l I pag

B2I4 \/INGERHOEDEN cn NAAIRINGEN 1 I 1 pag (AWN u¡tg ) 230 afb
Uitstekend gedocurnenteerd Nederlandstâlig boek ovcr vingerhoeden!

BESTEL: V¡âG|RO4838.9t8,
\ anu¡t België:
Bânk: IBAN: NL5TRABO 0396743870

Ss¡fUBlC: RABONL2U
MAAK HEI TOTAALBEDRAC VAN DE BESTELLINC +

€ 4,50 VEMENDK PER ZENDINC OVER OP ONS GIRONUMMER
T N v DETECT ENSCHEDE lBcstc¡nummers + âdres vemcldcn!)

€ 3,95
- 10,95
- I 0,95

11,95
- 71.50
- r 1,95

43,50
- 66,50

79,50
_ l]5,_

15,95
- I 5,95

- r 5,95

- 15,95

- 5,-

- t6,50
- 1,50

Detern ¡ n qt i e vq n h oofdzo kelij k nelo I en vootwerpet
8035 EEN EIGENZINNIC VERZAMELAAR,94 pag , honderden foLo's

van metålen vooNerpen, kandeìaars, pijpervroeters, tin, enz - 7,95

BtlTCÈLDUlTDEBELT,Middelburgsehuisvuil\ondsten1550-1570 - 11,95

816TMEESTERTEKENSOPHETDAK,boekovertrotseerloden64p¡g - 12,50

Bl73 CAIALOGUS,P€nningenv/dHondenbelåstingi,ilìBelâstingm - 12,50

Bl8¡ 4000JAARMETAALINNEDERLAND. alleendetectorvondsten 1,95

B] 86 CATALOCUS NEDERLANDSE HONDENBELASTINCPENNINCEN
door A J Kooij 1998 A4 fomaât.2i2 pâg¡iâ's (3081 afbeeldingen) - 19.50

82l4 VINCERHOEDENcnNA IRINCEN Ill pae (AwNuiLs)230afb
Uitstekendgedocunrent€erdNederlândstaligboeko\,€rvingerhoeden! - I4,50

SERIE tVN e STAKS iil Al Iorilnat---
8096 DETECTORFINDS t L00pag 1000 illustrâties(^vad-Nit)
B I l3 DETECTOR FINDS 2, 100 pag 1000 illustr (zwâÍ wit)
B I 89 MEDIEVAL ARTIFACTS, vcilolg Român Adefacts Full Color met prijslijst

300 illustratìes doorNigel lt4ills
B I 56 BUCKLES i 250- I 300 (A.4 boek ovcr gespen, mooi naslag) I25 pag, klcur
B 164 DETECTOR FINDS 3 (veel in kleur) A4 fomâât, veñolg van

Bl96 CELTIC & ROMAN ARIEFÂCTS, Nigel Mills, ñrll color!!
82l2 FTNDS TDENTIFIED (Detector Finds 4) (boordevol detcctoRondsten)
82 I t SAXON AND VIKING ARTEF^.CTS (zie ser¡€ Medievâl en

Celt¡c & Ronan)- Boordevol deLectoßondsten, mecste in kleur)
8226 DETECTORFTNDS 5 van Cordon Båil€y (44 fomaat) (full color)

- t8,95
- I E,95

- 20,95
- 209s
- 2095

- 20,95

- 20,95

- 26,9s

- 15,-
t7,50

- I t.95
- I t,95
- l],95

L 1,95
- r 1,95
- I t,95

- 72,50

- t9,s0
- t4,50

, l?,50
- 14,50
- t9,95
- t9,95

- 32,50

- 39,90

- 29,50
- 20,95

- t8,95
- r8,95

39,90

- 63,50

t9,50
- t9,50

- i4.50



Klaas Bot

Voor ons intewiew re¡zen we dit keer of

naor het plaatsje Nij Beets in Friesland.

Daar woont Piet de RaaJ Onder het

zoekersgilde, is hij beter bekend als lid van

de drie musketiers. We worden door hem

en zijn vrouw verwelkomd. Zoals gewoon-

lijk zitten we al weer snel met de neuzen ìn

de vondstenvitrine. Altijd leuk, kennis vøn

vondsten met elkail te delen. Na het

drinken von een lekkere kop kofiìe goøn we

aan de slag.Johan begint met hetþtogra-

feren van de vondsten en ik begin somen

met Piet aan het interuiew.

fotografe: Johon Bosma

Stel jezelfeens voor :

Ik ben Piet de Raaf, 5o jaar oud.

Getrouwd met Gepke. Samen heb-

ben we drie kinderen, twee meisjes

en één jongen.

Wat doe je in het dagelijks leven I
Ik ben werkzaam in de bouw a1s

leermeester. Ik ben net klaar met
een project op Terschelling.

Heb je nog andere hobby's naast het

zoeken I
Vroeger ging ik aìtijd graag vissen.

Ik was niet zo'n stilzitter langs de

vaart, maar echt actief bezig. Snoe-

ken deed ik het liefst. Ik mocht graag

vissen met een blinkertje. Dat bete-

kende dat je veel moest lopen en

vaak je hengel moest uitwerpen.
Maar ik moet wel zeggeî dat het er

de laatste jaren niet meer van komt.
Ik ga nu liever even zoeken. Voor de

rest ga ik afen toe ook nog wel eens

naar de schietbaan hier in Nij Beets.

Om te schieten met de luchtbuks.

Hoe lang zoek je nu al ongeveer l
lk denl< dat het nu al zo'n z5 jaar is.
In de jaren '8o was er in de bouw
een slappe periode met weinig werk.
Ik was dus veel thuis. Toerr narn

mijn maat Peter van Veen mij wel

eens mee te zoeken. Achteraf wel
lachwekkend. In het begin ging hij
zoeken en mocht ik het graafwerk
doen, het domme werk, zeg maar.

Daarna gingen we om en om, na

iedere vondst ruilden we om en

mocht de ander weer zoeken. Uitein-
delijk was ik zo verslingerd aan het
zoeken, dat ik zelf een detector heb

gekocht. Een C.Scope 44o. Ik heb

hem nog bewaard.

Met wat voor een detector zoek je

nul
Ik zoek t:r:u zo'rt z jaar rnel een XP

Adventis. Ik ben dik tevreden over de

resultaten. Wat vooral ook handig is,

is dat het kastje van de detector aan

de riem kan hangen. Het gewicht

aan je arm is daardoor minimaal dat

vind ik wel zo prettig. Daawoor heb

ik een hele tijd een Garret GT r5oo

A gehad, Daar heb ik de meeste

vondsten mee gevonden.

Op wat voor een grondsoort loop je

het ließt I
Dat maakt mij helemaal niks uit.
Ald<ers, bouwkavels, gras of strand,

overal.

Ga je ook wel eens verder weg ì
Meestal lopen we te zoeken in de

regio van Friesland. Afen toe gaan

we naar Limburg, daar hebben we

kennissen. We doe dan een soort

uitwisselingsprogramma. De ene

keer gaan wij daar heen en de andere

keer komen ze híer. Dan gaan we

daar ofhier lekker gezellig zoeken.

Hoe kom je aan je zoekterreinen ì
Voornamelijk op de bonnefooi, we

rijden wat in de omgeving. A1s we

dan wat leuks zien, vragen we toe-

stemming en gaan we zoeken. Je

weet het toch nooit, het kan overal

liggen. Ik heb het wel eens een keer
gehad dat we mochten zoeken op

a1lemaa1 kavels land, nergens lag iets

en in het middelste kaveltje lag

onverwachts allemaal leuk spul.

Ga je meestal alleen, of met meerde-

re mensen ì
Il< denk dat we voor zo'n 9o7o meT

zijn drieën op pad gaan. De drie P's ;

r Zilveren vingerhoed, r8e eeuw.

z Bakenloodje met twee gekruiste sleutels

(Leidenì) r769

3 Halve Nederlandse 3 gulden, r696.

4 Engelse shilling van James l, t6o3-25.

5 Twee pìjpekopjes, t9e eeuw.

6 Koppelpassant, messing, r7e eeuw.

7 Zilveren mesheft, r8e eeuw.

8 Zilveren keelknoopjes, r9e eeuw

9 Lakzegelstempel, t9e eeuw

ro Zilveren schoengesp, r 9e eeuwIi
i/
g
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Piet, Peter en Piet. De meeste men-
sen kennen ons als de Drie Muske-
tiers. We gaan ongeveer 7 ulfi pet
week op pad. Meestal in het week-

end.

Wat is je leukste zoekbelevenis I
Het leukste van het zoeken vind ik
de humor. Er schieten me nu twee

voowalien te binnen. Bij de eerste

waren we op een zoekvakantie in
Engeland. Overdag lekker gezocht, 's

avonds een lekker sapje en dan je

tentje in. Mijn maatje Piet van
Daalen, mag's ochtends graag

uitslapen. Wij waren eigenlijk al

klaar om op pad te gaan en hij lag
nog te maffen. Peter heeft toen een

keer de stop van zijn iuchtbed er uit
getrokken. Droog vertelde hij daar-

bij: "Ik denk dat hij zo wakker is". En
ja hoor, binnen 5 minuten stond Piet

in het washok. Geweldig, dan lig ik
slap van het lachen.

Zoheb ik ook een keer moeten
lachen om twee dames. Ik was toen
langs het water aan het zoeken en zij
liepen voorbij. Ze vroegen zichal
wat ik daar aan het doen was. Ze
waren er mel z11n tweeën druk over

aan het praten. Ik kon het allemaal
horen maar zij hadden dat niet in de

gahen. Ze lcwamen tot de conclusie,
dat ik aan het wormen zoeken was.

Ze vonden het wei raar, dat ik de

wormen in mijn broekzak stopte.

Geweldig vind ik dat soort dingen.

Wat is voor jou de mooiste vondst ì
DaT zijn twee dingen. De eerste is

een gouden ringefje. Het zijn twee

handjes die elkaar vast houden. Op

de ring zijn heeft men ook glaspasta

gebruila. Volgens Evert Kramer van

het Fries museum is hij uit de

periode tussen r4oo en 16oo. De

tweede is natuurlijk mijn gouden
munl"je. Ik stond toen te springen in
het veld van vreugde. Al die tijd heb
je er toch een beetje stiekem op

gehoopt en daar was hij dan. Het is

een rf z goudgulden uit Groningen
uithet jaat 492.

Hoe ziet een geslaagde zoekdag er

voor je uit ?

Een zoekdag is voor mij geslaagd als

ik lekker heb gezocht. Een gevoel van

"de rust van het op jezelf zijn" en

"nu moet het gebeuren" samen met
mijn snuffel en de omgeving. En als

we allemaal ook nog wat leuks

vinden is het helemaal perfect.

Hoe probeer je de vondsten te deter-

mineren I
Ik heb stapeis boeken. Daar kom ik
een heel eind mee. Ik laat het vaak

ook aan mijn maten zien. Zo komen
we er vaak wel uit. Voor de rest
neem ik altijd wat spulletjes mee

n Combinatie van pijpereutelaar en

pijpestopper r 8e eeuw.

rz Halve goudgulden van Croningen, r49z

r3 Zilveren mesheft r8e eeuw.

naar bijvoorbeeld een zoekdag.

Hoe ziet het zoeken er voor jou in de

toekomst uitì
Toch wel donker. |e hoort steeds

meer slechte signalen, dat maakt mij
ongemst over de toekomst. Als dat

zo doorgaal denk ik dat er binnen 5

jaar er niet meer gezocht mag wor-

den. Er moet een nog veel betere

band komen tussen de offìciële

instanties en de zoekers. Er lopen er

nog te veel rond die niet de nutrig-
heid zien van onze hobby. Wij
zoeken in de bovenlaag die toch al

verstoord is door het jarenlange

ploegen. Voor de archeologen niet
meer echt interessant. Als wil daar

interessante vondsten bovenhaÌen,

kan dat toch juist helpen om eens na

te denken over bijvoorbeeld een

opgravingl

Wil je nog iets kwijt over onze hobby

aan de andere zoekersl

Er is voor mij maar één ding echt

belangrijl<. Vraag toestemmin g aan

de boer voor je zoeken gaat. Ik vind
het zo jammer, zlj die dat niet doen

verpesten het voor een ander. Ik heb

laatst er ooh een zoeker op aange-

sproken. Ik heb hem gevraagd: "Hoe

zou je het vinden als ik zo maar bij
jou in de tuin sta te gravenl" Uitein-
delijk vond hif wel dat ik daar wel

gelijk in had.



Mart Hoffmann

Hoewel d¡t St¡lle Levens Beleven lV is moet ik toch iets vertellen wat er

eigenlijk zo bijzonder is aan dit deel. De vondst van het munt.insigne

in dit artikel is eigenlijk de aanleiding geweest tot het schrijven van

deze serie. Toen ik het insigne had gevonden dacht ik eerst dat het een

knoop uit de negentiende eeuw betrof. Nadat ik het had gereinigd

bleek het een munt-insigne te zijn. Vervolgens heb ik het insigne

gemeld bij het K.P.K te Leiden. De heer B.J. van der Veen zei dat het

lood/tinnen munt-insigne een imitatie van een gouden Franse lelie

betrof. Tot zover niets bijzonders ten opzichte van de vele andere

vondsten die ik tot op heden had gedaan. Je vindt een voorwerp, maakt

het schoon, determineert het, meld het bij de betreffende instantie,

geeft het een vondstnummer, en bergt het op of legt het bij de top.

vondsten in de vitrine.

Toen ik in een boekhandel een

boek over Vlaamse Primitieven
zag, was ik verbaasd dat ik op een

afgebeeld schilderi.i de muntzag
afgebeeld wat het voorbeeld was
van het munt-insigne. Nadat ik het
boek had gekocht en er thuis op
m'n gemak in bladerde zagikdat
er toch wel heel veel voorwerpen
op de schilderijen stonden afge-

beeld die het dagelijkse leven in

de M iddeleeuwen weergaven.

ln het vierde deel van Stille Levens

Beleven bekijken we een schilderij
van Quinten Matsys. Het schilderij
heel De bankier en zijn vrouw en is

in ryt4 geschilderd en het hangt in
Louvre in Parijs.

Op het gedeelte dat is afgebeeld
zien we een gouden munt in de

hand van de bankier. Ook een

gedeelte van een balans is zicht-
baar waarop een gouden munt
wordt gewogen met muntgewicht-
jes. Verder zien we verspreid gou-
den munten, een rol met gouden
ringen, een spiegel, een zakje met
parels, evenals een boek.

De afbeeldingen
Behoort het vinden van een gou-
den munt tot een zeldzaamheíd,
gelukkig is het vinden van een

munt-speld een minder grote
zeldzaamheid. Het hier afgebeelde
munt-insigne is afgeleid van een

zogenaamde Franse Lelie.

Het wordt gedateerd tussen r385

en i475 en is gemaakt van een

lood/tin legering. Op het schilderij
ligt deze munt aan de linkerzijde
van het stapeltje munten. (Collectie
M.J. Hoffmann).

Franse gouden Ecu
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Boekbeslag qe eeuw

Op het schilderij is duidelijk een

boek te zien. De vrouw rust met
haar rechterhand op de linkerkant
van het boek bijna op het boekbe-
slag. Boekbeslag behoort toch wel
tot de vondsten die frequenter
worden gedaan. Ze komen in
diverse maten en metalen voor.
Al sinds de middeleeuwen werden
ze aan de kaften bevestigd ter
bescherming van het boek.

De hier afgebeelde boekbeslagen

zijn gevonden in Delft en dateren

uit de zestiende eeuw. (Collectie

M.J. Hoffmann.

De gewichten en de balans op het

schilderij zijn mogelijk in Duitsland
gemaakt enzijn eigenlijk in de loop
der eeuwen niet echt veranderd.

Van het grote gewicht vindt men

nog wel eens de zogenaamde

pijlgewichtjes. Dit zijn de komvor-
mige gewichtjes die in elkaar

kunnen worden geplaatst en

samen een bepaald gewicht vor-

men. De platte gewichtjes die

voorzien zijn met de ingeslagen

rondjes behoren tot de minder
vaak gevonden gewichtjes.

Met dank aani R. Holtman

FoIo's:.J. Bosma

r-I
Schaaltje van een bolans

Compleet sluitgewicht

Een balans met muntgewichten voor het wegen van de munten



Nieuwe XP-schotel
- 25 x 21Cm
- concentrisch

Vanaf begin juli is er een nieuwe XP-

Schotel leverbaar. Het gaar hier om

een zeer selectieve concentrische

schotel geschikt voor op onder
andere ijzerhoudende en geminera-

liseerde grond.

De schotel is gemaakt van uiterst
sterk en licht Carbon fiber. De maat
ts: 25 x 21Cm.

De schotel is geschikt voor alle

XP-modellen, zowel de 4,6 kHz als

de r8 kHz machines. De schotel
wordt geleverd inclusief bescherm-
kap en een jaar garantie.

Prijs:€ t89,-

Verkrijgbaar bij alle XP-Dealers.

Meer info:

Steenbergen Detectors Hulst
ott4-37o4Eo
www.xp-detectors.nl

AANBIEDING
Bij aanschaf

GRATIS

van één van deze modellen

Ultrasoon reiniger

ter waarde van, 
'l 3 5 ,'

XP C-Max: 920,-

Tesoro Tejon: 899,-

XP Gold-Max: 995r-

Tesoro Cortes: 995r- nr-9,---Ç.-:UJ¡ /I\
-9*rA

Minelab Quattro: 995r-

Munsters
Detectie

:lYot-'*" - . -,

O ,O
O, C

^E:= EoY r.-l r

mfuklædbm
wbo@ffieD@@hE

voor een afspraak 0492-57 41 94

Keepstraat 2, Helmond
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BÀKBÀÀK
OF ROM€IN?

MUSEUM NIEUWS

Romeinse Arena
24, 3t juli & 7,'t4, 2r augustus
(rr.oo uur- r6.oo uur)
Keizer Trajanus wil op 24 en T juli en 7, r4
en 2r augustus iedereen voor de leeuwen
gooien en je kunt alleen gratie krijgen als hij
vindt dat je een echte Romein bent. Kinderen
maken een schild om zichzelf Ie bescher-
men. Ze laten zien hoe slim ze zijn door
moeilijke Romeinse raadsels op te lossen en

bundelen hun krachten in het Gymnasium;
de Romeinse sportschool. Wie zijn best
heeft gedaan wordt beloond door de Keizer!

Ave Caesar; Romeins weekeinde
25,26, z7 en z8 augustus
(rr.oo uur - r6.oo uur)
Op z5 en z6 augustus is de sfeer van het
Romeinse burgerleven volop te proeven in
het Bijbels Openluchtmuseum. ln de Via

Orientalis wordt Romeinse pap gekookt en

de smid toont zijn geheimen. Kinderen
kunnen zich in Romeinse kleding steken en

spelen met de Romeinse kinderen.
Op z7 en z8 augustus strijkt Cohorte XXXII

VCR neer in het museum. De macht van

Keizer Trajanus is voelbaar in de Via Orienta-
lis als blijkt dat de bevolking te weinig
belasting heeft betaald. De bezoeker beleeft
hoe een valsmunter wordt gearresteerd door
Romeinse soldaten.

Het Bijbels Openluchtmuseum is tussen zo
moart en z november dagelijks geopend van

1o.oo uur tot 17.oo uur. Op zaterdag is het

museum open van 9.oo uur tot't7.oo uur.

Entreeprijs volwassenen € g,5o. Kinderen tot t3
jaar € 5,oo. Museumjaarkaart is geldig.

Kijk voor meer informatie en routebeschrijving
o p : www. bijb el so pe n I u chtm u se u m. n I

,SCHÀTÇ KÀV€N'
Tentoonstelling over stenen, minera-
len en fossielen

ln Streekmuseum Opsterland te

Corredi¡k is het tot en met ro sep-

tember 2oo5 'graven' geblazen.
'Schatgraven' is een expositie die de

geschiedenis verteld van de Neder-
landse bodem en de sporen die in de

bodem te vinden zijn.

'Een greep in de grond'
Als je een stuk steen opraapt heb je

een stukje wordingsgeschiedenis van

de aardbol in handen. Een stukje
geschiedenis van miljoenen jaren oud
ofnog veel ouder. Het ontstaan van

de Nederlandse bodem begint zelfs

roo miljoen jaar geleden. Ook men-
sen hebben hun sporen uit het

verleden in de grond achtergelaten:

vuistbijlen, speerpunten, potten en

pannen het is allemaal in de bodem

te vinden als je er maar oog voor
hebt.

ln de grond kun je ook fossielen

vinden. Soms zijn ze verrassend
dichtbij. Een stoeptegel van kalksteen

waar schelpen in zitten of witte
vlekjes. Deze schelpen en vlekjes
zijn sporen van planten en dieren in

steen, ouder dan ro.ooo jaar. Fossie-

len zijn een soort geschiedenisboek

over het leven op aarde, maar ook

over niet-levende zaken als klimaat-

omstandigheden. En wat dacht je van

de berg mammoetbotten die je kunt

TKÀJÀNUf B€flt5T!

Rouer¡¡se Zouen r¡r HET BUBEls Op¡r.ll-ucuruu-
SEUM VAN g¡Vutlu 28 Aucusrus 2oo5

Deze zomer gaat het Bijbels Openluchtmu-
seum 2ooo jaar terug in de tijd met Romein-
se burgers, soldaten en keizers. Van 9 juli tot
en met z8 augustus vinden er drie Romeinse
evenementen plaats: Romeinse Museum-
nacht, Romeinse Arena en Ave Caesar;

Romeins Weekeinde.
De museumnacht biedt voor ieder wat wils:
vuurspuwers, verkleedpartijen, een Romein-
se kapster en Romeinse fabels. Tijdens de

Romeinse Arena tonen kinderen hun kun-
sten, krachten, creativ¡teit en sl¡mheid aan

Keizer Trajanus. Wie in de laatste week van
de Romeinse Zomer het museum bezoekt,
loopt een Romeinse cohorte tegen het lijf.

Romeinse Museumnacht

9 juli þ9.oo uur - zz.3o uurl
Op 9 juli neemt de bezoeker deel aan het
Romeinse nachtleven in de Via Orientalis.
Als een echte Romein maken kinderen een

rit in de renwagen, doen mee met levend
stratego en leren Latijns in de Romeinse
school. Om indruk te maken op Keizer
Trajanus steken kinderen zich in Romeinse
kleding en gaan naar de Romeinse kapper.

Om zl.oo uur en 22.oo uur is er een optre-
den van de vuurspuwers waardoor het
Romeinse bloed van de bezoeker gegaran-
deerd sneller gaat stromen. Als afsluiting
van de Museumnacht kunnen kinderen bij
keizer Trajanus gaan vragen om Romeins
burgerschap en een beloning voor hun
doorzetti n gsvermogen.



aanraken en bekijken ofhet afgietsel
van de kop van een echte dinosaurusì

Voor kinderen is een tijdslijn aanwe-

zig met interactieve onderdelen. Door
verschillende spellen te spelen en de
lesbrief met interactieve geluidsfrag-
menten te volgen kom je alles weten
over de schatten die onze aarde
herbergt.

Het leukste van deze afi¡¡isselende
tentoonstelling is misschien wel dat
er echte schatten worden opgegraven
uit grote bak met aarde. ln deze aarde
zijn allerlei bodemvondsten verstopt
die ontdekt kunnen worden. Er zijn
zelfs "goudklompjes" verstopt in de
grond!

De tentoonstelling "schatgraven' is
tot en met 9 september 2oo5 te
bezichtigen.
Openingstijden: dinsdag tot en met
vrijdag van o9.oo tot l7.oo uur en
zaterdags van t3.oo tot ì6.00 uur. De
entree is l,50 voor kinderen,3, z5

voor volwassenen. Met museumjaar-
kaart gratis toegang.

Vo or kinderfeestjes, schoolkl assen en

andere groepen kinderen is er een

s p e ci a a I gro e psp rogra m m a sa m e nge-

steld (iedere groep krijgt naast een

introductie van een medewerker,

een consumptie, een speuñocht en een

echt mammoetbot mee als souvenir)!
Meer informatie hierover kunt u opvra-
gen bij het museum telefoonnummer
o5tj - 46zgjo.

Museum agenda
Bron: www.sna.nl

Lelystad - t/m 8 januari zoo6
Scuoerueru utr scHUtrEN

Expositie over schoenen en laarzen die gevonden zijn aan
boord van gezonken oude schepen. De oudste schoen
stamt uit de Romeinse tijd. De tentoonstelling toont zowel
schoenen als schuiten. De tentoonstelling schetst een
beeld van de ontwikkeling van het schoeisel door de eeu-
wen heen aan de hand van scheepsarcheologische bodem-
vondsten die afkomstig zijn uit het Rijksdepot ROB/NlSA.
Bij de scheepswrakken zijn schoenen, klompen en laarzen,
maar ook enkele kinderschoentjes gevonden.
I n I i chti n ge n : B atav i aw e rf - N ati o n a a I S ch ee psh i sto ri sch Ce n-
tru m, O o stv a a rd e rsd ijk ot - o 9, Lelysta d, www. b ata v i aw e rf. n I

Haarlem - r juli zoo5 tlm zzianuari zoo6
B¡enorc sTEENGoED: cEztcHTsKRUtKEN I 5oo-t 7oo
Het Archeologisch Museum Haarlem wordt een half jaar
bevolkt door 'baardmannen en puntneuzen'. Deze kannen
en kruiken, met een baardig gezicht op de hals, werden
vanaf de r5de eeuw in het Rijnland vervaardigd en zijn
bekend over de hele wereld.
lnlichtingen: Archeologisch Museum, Grote Markt t8-k,
Haarlem, ozj-542 o8 88

Eindhoven - ro juli zoo5
Rotr¡¡l ¡¡se BELEGERTNc EvERsHAM

Niemand ontkwam aan de expansiedrang van de Romei-
nen, en zo kwam het dat op een dag de Romeinen voor de
poorten stonden van het dorpje Eversham... Er zijn na|uur-
I ijke diverse vechtdemonstraties, oude am bachten, heerl ijke
Romeinse gerechten en voor de kinderen zijn er Romeinse
s pel letjes.
I nl i chti ngen : H i sto risch Openl uchtm useu m Ei n dh oven,

Boutenslaan tGt-b, Eindhoven, o4o-252 zz 8t, www.historisch-
open I uchtm u seu m -ei n dhoven. nl

Alphen aan den Rijn - z3 tlm zSjuli zoo5
I ruren¡¡¡lo¡¡¡¡L I 5DE-EEUws wEEKEND

Re-enactmentgroepen uit Engeland, Duitsland, Polen
en Nederland laten in themapark Archeon de r5e eeuw
herleven. Er zijn diverse ambachten en vechtdemonstraties
te bezichtigen.
lnlichtingen: Archeon, Archeonlaan t, Alphen aan den Rijn,
o172-44 77 44, www.archeon.nl

Alphen aan den Rijn - 4 t/m t4 augustus 2oo5
GRoor Rouelr.¡s FEsnvAL

Tien dagen langverzorgL Legio llAugusta uit Groot-Brittan-
nië spannende shows en demonstraties die een beeld
geven van het,leven in de provincies van het Romeinse ri,ik.

De re-enactmentgroep brengt niet alleen soldaten met zich
mee, ook zullen burgers, slaven en handwerklieden acte de
presence geven.

lnlichtingen: Archeon, Archeonlaan t, Alphen aan den Rijn,
o1Z2-44 77 44, www.archeon.nl



Viking VK-30 ".'*:::."loPhetstrand!
Sens, Disc,
Land/Beach switch
Motion /NonMotion
Pinpo¡nt
Target lD

Topmodel !

DIGITAAL

€ 435.00

De Metaaldetector Specialist van Nederland

De beste service, het beste en eerlijksie advies
De beste inruilprijzen en de best vezorgde levering
De allerbeste prijzen bij de meest complete en
meest bruisende Detector Shop van Nederland !

Horsten 32,9581 TD Musselkanaal
Tel:. O622 545 1 93 ww.detectorshop.nl
met geheel nieuwe online intemet winkel !

Whites Classic ll

ruETÐ
Supermãgnêel Supermagneet suPermagneet
DS-3025 30 KG DS-703s 70 KG DS-9035 90 KG

€ 30.00 € 49.oo €

Vikino VK-20
Sens,Disc -

Target

Digitale vondstaanduid¡ng
Jimmy Sierra

il € 125.00
Whites Classic lll

ô.ï
€ 30.00

MD-318
Motion detector
voor beginners
DS-Actie:

€ 12O,OO

DS-Sherlock DTS-Pro

Professionele PinPointer
E¡ndêlijk een profess¡onele en
betaalbare pinpointer met
profess¡onele prestaties en
in compacte en duuzame
behuizing

Alleen b¡j ons:

€ 50.00

DS-40 € 200,00 DS-50 € 225,00

goede prestat¡es
en pinpo¡ntknop
motion detector !

€ 1OO,OO

r DS-18 Grifon III Pro
{ti
:{' Reeds veelbesproken vanwege

L zijn grote en beroemde gel¡jkenis.

'' å' € 25O'OO

: \ oe PrUs van qeze urlron

ir.

DS-Detech Penetrator
Double-D zoekschotels
45 cm M¡nelab € 200,00
36 cm Minelab €'180,00
12 cm Minelab € 100,00
45 cm Whites DFX € 225,00

5 inch/12 cm 36 cm Whites DFX € 200,00

kle¡n en diep 31 cm Wh¡tes DFX € 180,00
op stortgrond 12 cm Whites DFX € 150'00

Whites Classic IDX

DS-8 Grifon Surfer
Prachtige dig ¡tale startdetector

Heeft zeer veel opties
en presteert boven
verwachting.

€ 135,OO

@
Laser Rapier Hawk-Eye
€ 789,OO € 995,00

Whites DFX

De vurige wens van

Met grat¡s geheel compleet
Detector Shop Accessoirepakket

Bij ons met gratis wh¡tes accupack + lader
NL-handle¡d¡ng, DFX boekie en DFX CD-Rom
Kast- en meterbeschermhoes, koptelefoon DS-3030
I st. 2000 mA N¡MH + 8 st GP Super Alkal¡ne batter¡jen
D5-6,1 snellader voor 12 I 230 Voll, DS-258 P¡npo¡nter
Black-AOA Extended lnvader Black 89 cm. deteclorschep
Wh¡tes schotelbeschemkap en NL-sUPER zoekprogrammatuur

AGTIE
i€ r 75,oo

DS'9 Metaaldetector Sensitivity, Discriminatie en PinPointknop

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



Vragen kunt u opsturcn naar

J. Koning, Roodborststraat zo,
SgrG AG Leeuwarden.

U kunt uw wagen natuurlijk ook d.m.v.
een e-møil noar ons verzenden.

E-m oil: v ro agb a ak @ detecto ra m oteu r.nl

Aan deze vraagbaak werkten mee: J Zíjlstra, M. Hoffmann, D. Eekhof, A van Herwìjnen, J Koning, D. Díjs

Vraag r
Hallo Luitjes,

Hier zifn vijf vondsten waawan ik graag zou willen weten
wat heI js en hoe oud ze zijn.
Vondst r is aan beide zijden hetzelfde. Tussen de voor en
achterkant zit een ruimte van ongeveer 4 mm, in het
midden van die ruimte zijn de kanten met drie puntjes
aan elkaar bevestigd, Vondst z is een fragment van een

sieraad r¡/aar een veelvoud van kettinkjes aan heeft geze-

ten. Vondst 3 is een maangezicht in een driekwart cirkel.
Vondst 4 is een knoop waarop drie kanonnen boven
elkaar staan. Vondst 5 lijkt op een pijpestamper, lengte
6,5 cm, maar of dat zo is weten we niet. Het pijpje is ho1,

met een open sleufle en een dicht sleufje. Veel succes

verder met de DDA, en bij voorbaat hartelijk dank. 1.
-E

E _I

VRAAGBAAK

Groetjes,

Mafüen de Wøøl

E r--t

Foto's: Ton v. Bon

Antwoord:

De knoop is r8e eeuws, uitt795 om precies te zijn van

de Engelse Royal Artillery. De andere voorwerpen

(draaginsigne met kaartsymbolen, hanger met een

pauwafbeeldin g, hanger met maangezicht met diverse

bevestigingsogen) doen ons denken dat deze afkom-

stigzijn van een oud carnavalsterrein/ behorende bij

::ff.rn.ur'"'"ring. 
Datering: eind r9e, begin zoe

Vondst 5 is een grafietstift, zeg mail de voorloper van

het potlood, datering kan gezocht worden in de late

t6e vroege r7e eeuw. Een schaarse vondst daar ze kor|
zijn gebruikt.



Yraag z:

Deze munt vond ik een tijdje geleden op een akker.

Ik ben er nog niet achter wat het nu eigenlijk is. Kan

er op internet niks over vinden en ook de verschillen-
de fora bieden geen uitkomst. Misschien dat u er iets

mee kan. Het is een heel dun zilver muntje van r3
mm groot. Met vriendelijk groet,

Michel Beugelink

Antwoord:

Het antwoord voor deze munt werd gevonden door de

vraagsteller zelf op een Engelse site en van Arie van

Herwijnen kregen we het bericht dat de munt ook op

een Belgische site was gedetermineerd. Hieronder
volgt de determinatie van de Engelse site:

Een penny f 4mm) KM 8o (jonger portret) of 8r

(ouder portret, geslagen in Londen onder de round-

heads). Periode t6z5-t649. Keerzijde nogal uit het

centrum geslagen.

Voorzijde: gekroonde buste met kanten kraag naar

links in parelrand. Denominatie (l of ll) achter de kop.

CARO LVS Dei C ratia M agnum: Brittaniaru m : Franco-

rum:ET:Hlbernium:REX (muntteken niet op het

plaatje) - Karel bij de gratie gods koning van Croot
Britannië Frankrif k en lerland.

Keerzijde: wapen. Linksboven en rechtsonder in vieren

gedeeld met in de kwartieren drie heraldische lelies

(Frankrijk) en drie gaande leeuwen (Engeland). rechts-

boven een klimmende leeuw (Schotland) en linkson-
der de harp van Brian Boru (lerland).
IVSTITIA:TH RONVM :Vl R MAT (gerechti gheid verste-

vigt de troon, de juiste spelling is FIRMAT).

Ytaag 3

Van Anton Cruysheer ontvingen we al weer enige tijd temg een verzoek

tot determinatie van een fragment van een zegelstempel. Na toezending

van een foto van het fragment en een afdruk in zegellak hiervan, konden

we aan de s1ag.

Antwoord:
Het is een gelukkig toeval dat het

bovenste deel van het stempel is

teru ggevonden; hierop staan

logischerwijze begin en einde der

tekst, vaak de persoonsnaam en de

plaats van herkomst of stand-

plaats.

lk lees S.SVEDE.........TlECTEN .

De solitaire S staat voor SICILLUM

(zegel) en SVEDE kan worden

aangevuld tot Sveder (SVEDERI of
SVEDERUS) Zweder dus. Het

laatste tekstdeel is compleet en

wordt begrensd door een punt. Het

is een geregeld voorkomende

afkorti n g voor Trajectum of Trajec-

tensis (Utrecht) Het ontbrekende

tekstdeel bevatte waarschijnlijk o.a.

een titel of functienaam en wellicht

een familienaam.

Cezien de voorstelling (heilige met

boekl) en de spitsovale vorm van

het zegel moeten we denken aan een geestelijke en er zou dan bijvoorbeeld

CANONICI, SACERDOTIS, CAPELANI, PLEBANI, PRESBYTERI of iets

dergelijks gestaan kunnen hebben.

Tijn naam was in elk geval Zweder en zijn geboorte- of standplaats Utrecht.

ls het stuk ook in ofbij Utrecht gevondenl

Op de foto zie ik geen draagoog uitsteken en ik neem daarom aan dat dit
aan de keerzijde is geplaatst.

Dat wijst in combinatie met de lettertypes (Lombardische uncialen) op een

datering in de r4e eeuw. Er is een reële kans dat in Utrechtse archieven nog

een afdruk van het stempel te vinden is. Het was voorschrift een persoonlijk

zegel (stempel) na de dood van de eigenaar te vernietigen om misbruik te

voorkomen. Stukslaan was één der manieren om dat te doen. Een andere

vaak toegepaste methode was deponering in een put of sloot en aan die

werkwijze danken we dan een deel van de gaafteruggevonden zegels.

lk heb begrepen dat het onderhavige fragment van zilver is en dat maakt

het extra bijzonder en wijst uiteraard op een rijk milieu. Verzilvering komt

ook geregeld voor. Op de foto neem ik groenzwarte en rode (korst) oxyde

waar en dalzou op het laatste kunnen wijzen.

ln elk geval betreft het hier een bijzondere vondst en verder speuren in

Utrechtse archieven verdient aanbeveling. Ook de vindplaats nogmaar

eens goed met de detector afzoeken; misschien ligt de rest er ook nog wel.

Redactie: Over de vindplaats is bekend dat er stadsafual van de stad Utrecht

is gebruikt als bemesting. Dit weten we uit eerdere meldingen van andere

vondsten (o.a. Bulla's) die gevonden zijn op de betreffende landerijen.
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Een zoektocht op lnternet leverde het volgende op. Citaat van de site
waarop de geschiedenis staat beschreven van het Kasteel Eem:

(http://wwwkasteleninutrecht nl¡f em.htm)

De bouwer was Zweder lJterlo, kanunnik van het domkapittel, die tíjdens de

afwezigheid van bisschopJan van Arkel optrad als vicaris-generaal van het
bisdom, tijdelijk bekleed met de volledigø geestelijke en wereldlijke macht. Deze

periode was een bijzonder roerige in de geschiedenis van het Sticht. Het strate-
gisch zeer belangrijke gebied van de monding van de Eem was essentieel voor de

beveiliging van de noordgrens. De graafvan Holland ondernam dan ook ver-

woede pogingen dit gebied in handen te krijgen. Van een tijdelijke wapenstil-
stand met de graafheefi Zweder gebruik gemaakt om het kasteel te bouwen.
Vermoedelijk heeft Zweder het kasteel gebouwd als vertegenwoordiger van de

bisschop. De bouwkosten tot een bedrag van 3.ooo gouden schilden heeft h|
voorgeschoten.

Omdat de bisschop na zijn terugkomst in het bisdom echter niet in staat bleek
Zweder dit bedrag terug te betalen, heef. h| hem op z september t j48 als

waarborg voor de terugbetaling het kasteel verpand, Toen de bisschop in tj5z
wel in staat was het bedrag terug te betalen, weigerde Zweder lJterlo, inmiddels
proost van het kapittel van St. Pieter geworden, het kasteel te ontruimen. Een

verwoestende guerrilla-oorlog volgde, waarin Zweder en zijn helpers uit het
kasteel het omliggende platteland terroriseerden. De stad Lltrecht schoot de

bisschop te hulp en slaagde er na een beleg in Zweder tot overgave te dwingen,
waarna de stad een garnizoen op het kasteel legde. Op 25, z6 en z7 mei ry54
werd een aantal verdragen gesloten tussen de bisschop, Zweder Uterlo en de

stad Utrecht, waarbij onder andere werd bepaald dat de bisschop de stad alle
kosten zou terugbetalen, dat hy het kasteel Ter Eem nooit mocht verkopen,
verpanden oftegen het Sticht ofde stad lJtrecht gebruiken en dat hij altijd een

Utrechts burger tot kastelein zou benoemen, Sindsdien is de status van het
kasteel als bisschoppelijk kasteel niet meer betwist.

(http://www.kastelenin utrecht.n l7 Eem.htm)

Op lnternet komen we meerdere Zweders tegen doch deze voldoen niet aan
de datering van het stempel. Bijvoorbeeld Zweder van Culemborg (1425-
r433) bisschop van Utrecht, ofZweder I vanZuylen van Abcoude
(http://www. kastelen i n utrecht. n l/ Du u rstede. htm) of Zweder ll (ryo7 145)
deze laatste voldoet wel aan de datering, maar is vermoedelijk niet de
persoon die we zoeken omdat hij zetelde op Wijk (bij Duurstede).

Yraag 4:
Geachte heer Koning: Zouumlj kunnen
verteilen wat dit voor munt is, en eventueel
de waarde. De schaal van de munt is r:r.
Het materiaal is zilver of verzilverd.

Antwoord:

Aan waardebepalingen hebben we ons als

vereniging nooit mee bezig gehouden en we

zullen dit ook niet gaan doen. Het is vaak

maar net wat de gek er voor geeft.

Hoewel ik vermoedde, mede gezien het gat
in de munt boven beide hoofden, dat we

enige jaren terug deze munt al eens eerder

hebben behandeld, heb ik toch nog even een controle
laten doen. Het is inderdaad een imitatiemunt die

werd gebruikt als sleutelhanger en werd jaren geleden

door een benzinemerk aangeboden.

Ze worden regelmatig gevonden in Nederland.

Het is geen Romeinse muntmaar een imitatie van

een Milanese munt. De echte munt is geheel van

zilver, genaamd testone en is geslagen op naam van

Ludovico M aria Sforza [r494-1 5oo].

Vraag 5:

Beste determinatieteam.

Graag wou ik van jullie vernemen wat voot wapen- of
gebruiksvoorwerp dit is.

Dit stuk is een oppervlakte vondst uit de omgeving
van leper (West-Vlaanderen). Het is ontdekt in een

weiland, 4o cm onder het maaigras. In de omgeving
waren er geen andere vondsten te bespeuren die

kunnen helpen aan een datering. Het materiaal is
gesmeed staal. A1s je er tegen tikt met de vingertop
maakt dit een helder geluid. Wat opvalt is dat de

bijlkop niet in lijn ligt met de steel. De bijl is lichtjes
gecorrodeerd en er is geen enkele ijking te bespeu-

ren. Ik heb ze welgewogen. Het gewicht is z kg.

Dank bij voorbaat, Patrick van Wanzeele

Antwoord:
Dat er geen merktekens op staan hoeft eigenlijk niet

zoveel te zeggen.ln de middeleeuwen was het ook
gebruikelijk om merktekens op het hout te zetten, dit
komt ook vaak bij messen voor. Toch maakt dat het

determineren welmoeilijker, maar het

geeft wel aan dat het een vroeg stuk betreft. Een

datering in de r4e (eerste helft)/ l5e eeuw lijkt ons

zeker niet uitgesloten (zeker gezien het ontbreken van

de merken).

Veel van deze wapens komen oorspronkelijk uit
Duitsland vandaan waar een grote kennis was met het

maken van 'blanke' wapens. Onder blanke wapens

vallen ook zwaarden en dergelijke.
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Eerste l(eltische m u ntsch at
van Nederland gevonden
Naar aanleiding van een vondstmelding van een

amateurarcheoloog vonden archeologen van de Vrije

Universiteit en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig

Bodemonderzoek op een akker in het Limburgse Echt

een Keltische muntschat van zeventien munten van

zilver, vermengd met koper en wat goud.

I(eltische munten Echt
De vinder vøn de 'schøt uøn Echt', de twíntigørige Mørc,

wøs zøterdøg in het Límburgs Museum in Venlo om zijn
verha.øl te doen over de Keltische muntjes. Op oudejaørs-

døgliep hij over de geploegde økker in Echt toen híj een

bronskleurig rond vooruerp zøg líggen. Hemel! Een

regenb o ogschoteltj e ! Als tw eedej a ør s student ar che olo gi e

vøn de Universíteit ín Leiden herkende hij de Keltísche

munt meteen.

"De ødrenaline stroomde door míjn líjf. Wow! døcht ik",
vertelt de twíntígjaríge Mørc uít Echt.

Hij hød er geen flauw benul vøn døt híj een echte schøt

hød ontdekt. In møørt, het.hød net gesneeuwd, ginghíj
met een metøøldetector terug nøør het veld en dook er nog

twee op. Døgenløngbivøkkeerde hij vervolgens tussen de

øørdkluíten; het leverde hem ín totøøl nog øcht muntjes op.

Hij is een bijzond.er trotse eigenøør, bnestígt híj gnjnzend.
Hij is nu alleen bangvoor een stormloop aøn ondeskundi-

ge golddiggers die voorøl veel zullen uemíelen. Uít vrees døt

vreernden uit het hele lønd hetn en de bewuste locøtíe

kunnen opsporen, wíl Ma,rc niet met zijn hele nøøm ín de

krant.

De Ríjksdienst voor Oudheídkundíg Bodemonderzoek

(ROB) haølde nø øanwijzíngen van Mørc nog eens negen

zilveren rnuntetu boven de grond. Vermoedelijk hebben ze

fu een beursje gezeten dat met potjes en bronsdrøød wøs

verstopt ín twee ontdckte graJkuíIen, verkløpt Henk Hid-
dink van het Archeologísch Instituut vøn de Vríje Uníver-

siteit in Amsterdøm (AM ). Hij wøs zøterdøg in het

Limburgs Museutn ín Venlo om de bijzondere vondst toe te

licht¿n. De schøt ligt døør ín een gesloten vitríne. De

wøørde bedrøøgt duizenden euro's.

Keltische muntjes zijn op zich geen bijzonderheid meer ín
Nederland. Vooral Oost-Brøbønt, Limburg en het hele

gebied ten zuiden vøn de Rijn zíjn ríjk øan dít soort

vondsten. Møør øltijd vonden rnensen slechts é,en of twee

exernpløren.

Bron: Døgblød de Limburger

De ontdekking heeft grote weten-
schappelijke betekenis en is een

unicum voor de Nederlandse
archeologie: het is de eerste Kelti-

sche muntschat uit ons land. Waar-

schijnlijk dateren de munten van

tussen 50 en 20 voor Christus.
Hoewel het Keltische munten zijn,
zijn ze geslagen door enkele Cer-

maanse stammen, waaronder de

Bataven. Waarschij nlij k gebruikten

de leiders van deze stammen de

munten om hun semi-militaire
volgelingen te kunnen belonen voor
bewezen diensten en trouw.

De vondst bevestigt dat de Neder-

ri,jnse regio, en met name de Lim-

burgse Maasvallei, behoort tot de

invloedssfeer van de Keltische La

Tène-cultuur. Een hele serie andere

archeologische vondsten wijst in

dezelfde richting. Dat alles wijst
erop dat de Late lJzertijd-samenle-
vingen in Zuid-Nederland complexer
waren dan we ons tot voor kort
realiseerden. Het gaat hier niet om

een wereld van louter losse boerde-

rijen en kleine gehuchten.
Het verhaal van de nu gevonden
muntschat begon toen een amateur-
archeoloog met het blote oog een

zilveren Keltische munt op de akker

vond. Later kwam hij terug op die
plek en verzamelde er tot zijn eigen

verbazing nog zeven munten. Hij
meldde zijn ontdekking aan prof . dr.

Nico Roymans, deskundige op het

gebied van de archeologie van

Keltische samenlevingen. Deze

vermoedde meteen een verploegde
muntschat, en stelde voor op de

betreffende plek een kleine opgra-

ving uit te voeren. De Rif ksdienst

voor het Oudheidkundig Bodemon-
derzoek en de VU voerden deze

opgravingtussen l5 en r8 april uit,
met steun van de provincie Limburg.
De resultaten van dat onderzoek: op
de plek waar de eerdere munten
waren aangetroffen, vonden de

onderzoekers los in de bouwvoor
negen nieuwe exemplaren van

hetzelfde type. Er bestaat geen

twijfel over dat het hier om een

verploegde schat gaat. Twee munten
plakten zelfs nog aan elkaar. Boven-

dien bleek uit het onderzoek dat op

dezelfde plaats zich oudere graven

uit de Vroege lJzertijd (ongeveer 7oo
v.Chr) en jongere graven uit de

Romeinse tif d bevinden.

Deze vondst mag dan uniek zijn, hij

komt toch niet helemaal onver-

wacht. De afgelopen decennia zijn in

Midden- en Zuid-Nederland met een

zekere regelmaat losse gouden en

zilveren Keltische munten gevonden,

waaruit blijkt dat deze regio vanaf
eind tweede eeuw v. Chr. behoort tot
het circulatiegebied van Keltische

munten. Vlak over de Nederlandse
grens zijn goudschatten aan getrof-

fen in het Duitse Niederzier en in

Beringen en Heers in Belgisch

Limburg. Het was dus eigenlijk

wachten op de eerste Nederlandse
m u ntsch at.

Rijnlandse "regenboogschoteltjes"

De munten behoren tot de groep

van de Ri,jnlandse "regenboogscho-

teltjes". Kenmerkend is het schotel-

vormige profiel met specifieke

afbeeldingen, ondermeer van een

driebeen. Deze muntgroep kent een

lange geschiedenis van bijna een

eeuw, waarin de munten geleidelijk

evolueerden van hoogwaardige
goudstukken (type l\ilardorf) naar

vrijwel koperen exemplaren (type

Bochum). De oorsprong van de

reeks ligt in het Duitse Hessen.

Na het midden van de eerste eeuw

v. Chr. verschuift het centrum van de

circulatie en wellicht ook de produc-

tie naar het Nederri.jnse gebied en

met name de Bataafse regio.

De archeologen hebben een vermoe-

den over hoe oud de gevonden

muntschat is. Het hoge zilvergehalte

en gewicht van de munten en de

goede kwaliteit van de muntbeelden

pleiten ervoor deze te plaatsen

tussen de vroege goudstukken van

het type Mardorf en de jongste, sterk



De muntschat van Echt (foto Restaura).

MUNTHANDEL G. HENZEN

l4rij zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Wtj zijn doorlopend geinteresseerd in de aankoop
van betere munlen, in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

à contant!

Heeft u iets te koop? Bel ons dan voor een

afspraak! Wij kunnen Uw munten levens
vrij blijvend determineren en taxeren.

Postbus 42 3958 ZT Amerongen
Tel. 0343 - 430564 Fax.0343 - 430542

koperhoudende stukken van hettype Bochum. De Echtse mun-
ten zijn nauw verwant aan enkele munten uit de goudschat van
Fraire in Waals (België), die gezien de verdere samenstelling van
de schat rond het midden van de eerste eeuw v. Chr. zal zijn
begraven. Bijzonder van de munten uit Echt is echter dat op r4
van de r7 exemplaren kleine "bijtekens" aanwezig zijn op de
keerzijde. Dit pleit ervoor de munten uit de schat van Echt wat
jonger te dateren, zo tussen 5o en zo v. Chr.
Wie de Echtse munten geslagen heeft en waar, stelden de archeo-
logen vast op grond van de spreidingsbeelden van de gevonden
subtypen. Cezien de 'bijtekens' op de munten kunnen sommige
in het Nederlandse rivierengebied zijn geslagen, wellicht door
de zich toen daar formerende Bataafse gemeenschap die de
oors pron kel ij k rechts ri j nse m u nttrad itie i n N ederl a nd voortzette.
Voor andere bijtekens hoort echter een herkomst uit het
Hessische gebied (Dünsbergì) ook tot de mogelijkheden.
Deze exemplaren kunnen zijn gemaakt door een daar woon-
achtige Germaanse stam.

Bron:

Arch eo I ogi sch Ce ntru m V rij e IJ ni v e rsite it
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Fleuodeleclors, Witl¡o Rook
0nbetwist de deleclorspecialisl. Meer dan twintig iaar zoekeruaring

Flevodeteclors, Herkpad 18, 8316IlB Marknesse, lel. 11527-203929, internet: www.llevodeleclors.nl

IIeaIer ven:
. MìncIú
. XP llelcctots

ìt/ij leveren diverse accesso¡res zoals
r.v.s. scheppen, bescherm kappen,
hoofdtelefoons, tumblers, div. boeken,
batterijen, detectortassen, bescherm-
hoesjes enz.

Met al deze merken hehben wij ruime
zoekervaring, dus kunnen wij u precies
vertellen hoe ze wetken.



EE]IVOUD, GOEDE GEVOETIGHETD
EN PERFECTE DISCRIIII]IATIE

De X5 van Troy onder-
scheidt zich van andere
detectors door alleen
datgene bieden waar je in de praktijk echt
iets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op
alle grondsoorten, perfecte discriminatie,
wee rbeste n d i g, I i chtg ewi cht, g e b ru i ke rsv ri e n -

delijk. Standaard voorzien van een open
9" zoekschijf.
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Met een Troy Pro koptelefoon
ontgaat u geen signaaltje,
en vindt u meer.

h

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48,

5215 Mt's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199,

fax: +31 (0)73 548 1195

E-mail: i

7 " coriçèntrische sch ijf .
U zult verbaast s n over
de prestaties,

www.gelan.nl

J'

Waarom u nu k¡est voof een

C.scope, tisher ol Troy detector

bii Gelan:

. Wii hebben ruim 25 jaar

ervailng
. Wii hebben een goed contact

met de fabrikant
. Wii hebben leveringen rechtst-

¡eeks van de fabrikant
. Wii ziin op de hoogte over de

laatste ontwikkelingen
. Wii staan open voot zinvolle

verbeteringen aan de detectors

. Wii hebben alle modellen op

voorraad

. Wii leveren detectors met CE

keurmerk

. Wii hanteren een eigen

garant¡etermiin van 3 jaar

. Wii leveren met Nederlandse

handleiding

. Wii ziin ook open op zaterdag

(na afspraak)
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cs660
Met de C5660 begint professioneel
detecteren pas echt. Een volwaardige
metaaldetector in de 'LAZY 5' klasse
voor een ongelofelijke lage prijs. Zoals
bij vele sporten en hobby's leveren
feeling en volharding pas resultaten

op als u over het goede

-> materiaal beschikt.\ t?:u:fl::ï:,';*""*
,1 dat u nodig hebt.

een van de meest

m-scoPE

I F8t

' ' 1r¿3,6-xz
Gevoelige maar

toch stille detector, zonder

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.

csf220R
De C51220 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 Rl
Professionele computergestuurde
topdetector. Het verlichte display
geeft informatie over de identiteit van
het signaal. Eenvoudige bediening van
de functies zoals audio discriminatie,
visuele discriminatie, keuze program-
mering, objectherkenning, tuning, pin-
point, batterijweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondra-
dar simulatie.

piepjes en kraakjes bij verontreinigin-
gen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan
worden. Preset ijzerdiscriminatie en
variabel in te stellen frequentie om zo

storing door andere metaaldetectors
uit te sluiten. VCO pinpoint.

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 $tr¡ke heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display. 4-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-
rle elektronica nraakt henr geschikt
voor een extreem dieptebereik,

' terwijl het de destabiliserende
effecten van zoutwater negeert.

De CZ-20 heeft een drie-toons object-
identificatie systeem.
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De 990 is niet
voor niks,
sinds zijn
introductie
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De White's PRIZM V een lichtgewicht topper voor elk gebied.
. Toon- en digitale vondstuitlezing
¡ Smart Notchfìlter (extra d¡sc. mogelijkheid)
o VCO Pinpointer (exacte plaatsbepaling door toonhoogte)
. Diepteuitlezing, regelbare discriminatie en sens¡t¡vity
¡ Discriminatie en all-metal stand
r Gewicht is 1,1 kg en bijzonder makkelijk in bediening.
¡ lnclusief 2 batterijen, luxe WHITE's hoofdtelefoon en beschermkap,
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