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100 mt verkoopruimte gevuld nietalles wat je maar kunt wensen op het gebied
van netaaldctedors. Enorme bbèkenkeuzg veel 2e hands (zie onze site).

van'Handboek voo¡ zoekers!. I

Wanneer kies je voor lesoro en wanneer voor lVlinelab? Minelab's zijn superieur op grote akkers,
velden en stranden met relatief welnig rommel; Tesoro daarentegen is onverslaanbaar op rpmmell-
ge akker en terÍe¡nen met veel ijzer en troep.

Compadre
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

schijl waardoor deze nog geschikter is op stort en terreinen
met veel ijzer.

€, 269,-
Silver FMax

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 !

De Cortes is

een uite¡st goed doordachte detector met
de voordefen van het snelle knoppen werk én
een duideliike aflezing op de display. Heel bijzon-
der is het, dat de display op de zeer krachtige

metalenstand aangeeft of het ijzer ¡s of niet! Twee batterij-
houders met elk 4 x 1,5 volt batterijen zitten onder de arm-

€ 949,.

Vaqu € 799,-

€,699,-

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de Deleón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen,
diepzoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op
stranden, parken en vervuild terrein zoeken.

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een

topper. lJitzonderlijk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra

grote wìde scan schijfvan 25 x 30 cm en een extra kleine 15 cm concentr¡sche

schijf voorradig De Lobo is in twee uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan

schijf en met 21 x 24 cm concentrische schijf. Respectievelìjk

Drie vederl¡chte TESORO reuzen !

Cortes

€ 369,-

Cibola €, 495,'
Afgezien van de kleuren en de rode pin-
point schakelaar lilkt 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
prijs. Het gewicht van deze
twee modellen ligt rond de

I kilo, terwijl er toch een schijf
gfQ onder zit van 21 x 24 cm. Ook

9runuunrsrofln9 neeII.

' voor de Cibola en de Vaquero zijn er

tr O tr - nieuwe schijven: een concËntrische van
J J J I 1 5 cm en een wide scan van 25 x 30 cm.

^ De eerste schijf is zeer geschikt voor erg

'+ 
- fÛ vervuilde groni, d. twe-ede is ,".r, g.r.ñikt

- 
t7 Voor orote ferre¡nên mcf wcinio vcrvrriling,

€ 595,-

steun verwerkt, in combinatie met de superlichte
71 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed uitgebalanceerde detector
verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklassers

Teión

en Lobo (4-pins)

15 cm concentrisch voor€ 149,-
25 x 30 cm wide scan voor € 199,-

€ 899,- en € 949,-

Ge¡t Gesln&
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markÍsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend nieuwe
technieken waardoor ze tot de absolute top behoren. De Qua en de Explorer ll zijn
hiervan het beste voorbeeld. Onvergelijkbaar met andere digitale detectors omdat ze

tegeliikertijd zowel zeer hoge als zeer lage frequenties (28) de grond in sturen,
waardoor ze zeer gevoelig zijn voor zeer kleine voonyerpen en een onvergelijkbaar
dieptebereik hebben voor munten en grote vootüerpen.Alle modellen, behalve de

X-Terra's zijn uitgerust met Wide Scan zoekschijven, waardoor optimaal dieptebereik
samen gaat met grote stab¡liteit. Superieur op grote akke¡s en st¡anden.

Waarschuur¡ng: let er bij aankoop van een Minelab op, dat het or¡g¡nele serienummer erop z¡t. Minelab's
zonder serienummer worden niet door de importeu¡ of de fabrikant uan serv¡ce vootz¡en!

Excalibur 1000

€ 1495,-

Vooral op grote akkers en stranden is succes
gegarandeerd. De Explorer ll en de Quattro zijn
niet met andere digitale detectors te vergelijken
omdat ze gelijktijdig zowel zeer hoge als zeer
lage frequenties (28) de grond in sturen. Hier-
door zijn ze bijzonder gevoelig voor zeer kleine
muntjes en een onvergelijkbaar díeptebereik
hebben voor grote munten en voorwefpen.

€' 949 t' (zonderaccesso¡res)

€ 999t- (metoptaadpack, optaderen resenhoes)

Nieuw: Quattro MP
De Quattro is de vereenvoudigde versie van de
Explorer ll. Aanzetten en zoeken en toch de
voordelen van de gepatenteerde multi frequentie
techniek van Minelab. Superstabiel, relatief weinig
rommel hoeven opgraven, hoge gevoeligheid voor
kleine muntjes en hartstikke diep op grote

voorwerpen.
De Quattro is ook voozien van een wide scan schijf,
die breed de grond ¡ngaat en in de diepte dus meer
grond afzoekt dan de
meeste andere
detectors.

t'lr

De Excalibur 800 en 1 000 is de

onderwater- variant van de Sovereign.

Werkt dus ook op 17 frequenties ln combinatie
met de 25 cm wide scan zoekschijf heeft dat tot

gevolg dat de Excalibur tot de krachtigste detectors
behoort. ls als waaddetector te gebruiken in zoet- en zout

water (totaal geen storing, noch van zout, noch van miner¿len

en toch uitstekende discriminatie van ijzer; cokes en zilver-papier.

Als duikdetector (tot 40 meter d¡epte) en waar nodig als landdetector te
gebruiken. Wordt geleverd met: lader; waterdichte hoofdtelefoon en

beschermkap.

X.TERRA
X-TERRA 30

€,469,-

e"ö a
frb

als hun vormgeving! De dieptewerking en de bijzonder
goede discriminatie is des Minelabs met dit versch¡l dat ze

superlicht zijn: 1.3 kilo. Ze werken op een enkele frequentie.
Geheel digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie
technieken en opties die alleen in dure detectors te vinden zijn
zoals: Notch, Noise Cancel, Ground, Visuele Pinpoint, Vaste Alle
Metalen-stand.

De X-TERRA 50 heeft een heel aantal extra opties t.o.v. de 30:

Ground Cancel, Noise Cancel, Hogere Gevoeligheidinstelling.
4 Toonhoogtes. Bovendien kunnen op de X-TERRA 50 andere
zoekschijven gemonteerd worden, die met een veel hogere
frequentie werkt (1 8,95 kHz).

Een genot om mee te werken, (dit zijn nu al de
best verkochfe defectors van 2OO6l)

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top! € 895,-
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen.'Pakt'vooral ook grotere voorwerpen op
diepere niveaus Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, totaal geen storing door
zoutinvloeden. 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 is een stuk lichter (dunner)

dan van de oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer vermogen is

verkregen, Het batterijpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klik je in twee seconden in en uit het
huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide scan schijf, aan jou

de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder de grond in en
'pakken'daardoor op een dieper niveau meer qrond en vondsten! Wide
scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met name

in kleigrond. 0plader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack zijn bij de prijs

i nbegrepen.

Explorer ll en de Quattro MP
van Minelab

Explorer ll
€, 1 199r - (zonderaccessoires)

€' 1299r - (met20cmzoeksch¡ir,

oplaadpack en oplader)

Explorer ll
De Explorer ll is 's werelds meest geavanceerde

detector met technieken die vroeger voor
onmogelijk werden gehouden. Behalve de 28
frequenties die de detector de grond instuurt,
waardoor o.a. de problemen met grondeffecten

zijn opgelost is de detector voorzien van:

. 'Noise cancel'. Uitschakelen van externe
storingsbronnen.

. 'Smarffind' Twee dimensionaal scherm

waarop de geleidingswaarde en de ijzerin-
houd worden getoond.

. Lage tonen identificatie op de Alle metalen-
stand, zelfs diep ijzer wordt herkend.

. 'Learn'. Elk voonruerp kan worden
in- of uitgeschakeld.

X-TERRA 50

M i nelab overtreft zichzell
met twee middenklasse
detectors de X-TERRA 30 en
X-TERRA 50.

De werking van deze prachtige detectors is net zo strak
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Vondstberichten

De rol van munten in Angelsaksisch

Engeland

Op pad met....

Als ik zo eens terug denk...

Ringedingetjes

Vondst van het jaar

Gebruikerservaring

Raad de foto

Vraagbaak

Varia

Colofon
Detector magaz¡ne is het verenig¡ngsblad van
'De Detector Amateur'en versch¡jnt ó keer perjaar

Slu¡tingsdatum kop¡j en advertenties:5 april 2006

Redactie
M Hoffmann (eindredacteur)

C.B. Leenheer

J. Koning, W. van den Brandhof K Bot, J. Bosma (fotografie)

Medew€rkers redactie:
) ZijlsÍa, H J E van Beun¡ngen, M A Holtman, L.C. Mijderwük, A. van Herw¡jnen,
K. van Santvoord

Redact¡eadres
De Detector Amateur, Hanebalken 'l 53, 9205 CL Drachten,
e-mail: redact¡e@detectoramateur.nl

Advertenties
Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te wei-
geren Door het opnemen van advertenties doet de redactie van het Detector Magazine c.q.
de veren¡g¡ng De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde producten of
diensten

AdveÌtentieaqu¡s¡t¡e
Advertentievoorwaarden- en tar¡even op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype
E-mail; studio@creatype.nl

Vormgev¡ng en layout
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (0512) 54 52 40, www creatype.nl

Druk:
De Marne, Leens

l55N: I 386-5935

@ Copyt¡ght: N¡ets u¡t deze u¡tgave mog worden verveelvuldigd en/ofopenbaar gemaokt door
middel van druk, fotograñe, microfrlm, înternet of op welke wijze dan ook, zonder voorofgaande,

BgStUUf (voorkeur e mail)

Voorz¡tter
Roy Hutters
Tel (0571) 29 1t 45

wcr hutters@detectoramateur nl

Penningmeester/secretar¡aat
Natasja Verburgh
Tel 06-13835002

n d verburgh@detectoramateur.nl

Eind¡edactie magazine
Mart Hoffmann
Tel (0l5) 21 36298
m hoffmann@detectoramateur nl

Algemeen/externe betrekkin gen
Martin de Witte
Kapelweg 57,3818 BE Amersfoort
Iel 06 )6 694 987

m de witte@detectoramateurnl

Algemeen postadres:
Poslbus 2729, 7301 EE Apeldoorn
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Ledenadministratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contr¡but¡e enz.
Natasja Verburgh
Postbus 2129, 7301 EE Apeldoorn
Tel 06 13835002, e mail: administratie@detectoramateurnl

Redactie Magazine
Kopij en ìnzendingÊn voor het magazine
Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten, e-mail: red¿ctie@detectoramateur nl

Activiteitencommissie
Voor vragen, suggest¡es enz over zoekdagen, determinatiedagen kunt u terecht

bij: G Lukassen, Meerpaal 218,9732 AM Groningen,
Tel (050) 5413396, e mail: zoekdag@detectoramateurnl

Ledenpas
Voor het verkrìlgen van een ledenpas van de vereniging dient u een pasfoto op

te sturen met op de achterzijde vermeld uw naam en adres aan de ledenadmini

stratie van de vereniging

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar
en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een
jaar.
Degenen die in de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds
eerder verschenen nummers van het lopende jaar. Opzegging dient
uiterlijk op 1 november schriftelijk binnen te zijn.

De contributie bedraagt per 1 januari 2006:
Leden binnenland € 30,-, via incasso € 29,-
Steunleden € 8,-
Leden buitenland € 35,-.

Bank:
Rabobank 1O,76.81.O48 t.n.v. De Detector Amateur te Amersfoort
Postbank 1ó75OOO t.n.v. De DetectoÌ Amateur te Amersfoort
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Data magazines

U¡terste aanleverdata
kopü (artikelen)
2 februari 2006
5 april2006
2juni 2006
7 augustus 2006
3 oktober 2006
24 november 2O06

Verschijningsdata
magazine
6 maart 2006
6 mei2006
6 juli 2006
7 september 2006
4 november 2006
27 december 2006

Bestuur

Van de voorzitter

Op het moment van dit schrijven vriest het
buiten 7 graden, geen enkele reden om als

zoeker vrolijk te zijn. Maar er komen vast weer
betere tijden.

Een beter bericht is dat de zoekdag voor het
komende voorjaar bekend is. Deze zal plaats

vinden te Nijkerk.Verdere info volgt in dit
magazlne.

Na een toch wel rumoerig 2005 hoopt het bcstuur dat we

met wat extra mank¡acht dit jaar toch weer met een voltallig
bestuur kunnen gaan draaien. Er zijn wat aanmeldingen maar
echt storm loopt het niet. Wij hebben u nodig om de vereni-
ging draaiende te houden dus als u tijd en interesse heeft meld
dit dan bij een van de bestuursleden.

Ik wens u een heel goed zoekjaar met bijzondere vondsten en

ik hoop u allen te ontmoeten op 25 maart in Nijkerk,

Roy Hutters, vo orzitter

Jaarvergadering

Datum: 8 april 2006
Plaats: The Saloon, Bandijk 60, 7396 TC Terwolde
Aanvang: 1 1.00 uur

Agenda: Opening
Notulen jaarvergadering 2005
Mededelingen
lngekomen stukken
Financieel verslag boekjaar 2005
Verslag kascontrolecommissie
Bestuurssamenstelling
Rondvraag
Afsluiting

Van de redactie

Beste leden, allereerst nog de beste wensen voor het

nieuwe jaar. Wij hopen dan ook dat u dit jaar fraaie

vondsten aan de bodem kunt ontfutselen, die mogelijk
ons magazine kunnen sieren.

Er is een fraai zoekverhaal van Matthijs Rutten die een

overzicht geeft van zijn vondsten van het afgelopen jaar.

Er zTjn zeven inzendingen voor de 'vondst van het jaarl

Van Leon Mijderwijk hebben we een fraai artikel ontvan-
gen over Engelse munten uit de Angelsaksische periode.

Hierop haakt heel mooi het artikel van lan Zijlstra over

een bracteaat in. Ook is er een'Op pad met.,'van Koen

van Santvoort die ons langs de rivieren voert. Uiteraard

staan er ook de vaste rubrieken in die u van ons gewend

bent.

Op 8 april houden we de jaarlijkse ledenvergadering. Zijn
er dingen die u wilt vertellen of duidelijk maken over het

magazine dan is dit DE mogelijkheid, daar we u dan per-

soonlijk tc woord kunnen staan. Uiteraard kan het ook op

de zoekdag, mocht u voor de ledenvergadering verhindert
zljn,we zijn immers leden voor leden.

Doordat er minder advertenties zijn verkocht werden we

helaas genoodzaakt het aantal pagina s terug te brengen

naar 44 (was 48). Het was wel mogelijk om de 48 pagina's

aan te houden, maar dan zou het kleurgedeelte kornen te

vervallen of zouden we van een mindere kwaliteit papier

gebruik moeten maken. Met deze maatregel merkt u als

lezer het minst van de verandering.

Om u als lid op de hoogte te houden van het verschijnen

van het magazine staan er hiernaast de data afgedrukt

waarop u het magazine in huis kunt verwachten. Tþvens

staan hier de data voor het inleveren van de kopij.

Wij als redactie hopen dat u het blad met veel plezier zult
lezen.

Langs deze weg wil ik iedereen die de artikelen heeft aan-

geleverd evenals de vaste redacteuren en de medewerkers

van de opmaak hartelijk danken.

M et u r iendelijke gro et,

Mart Hoffmann, eindredacteur D etector Møgazine

DETECTOR /VAGAZINE 85 / MAART 2006



I Tekst: Jan Zijlstra / Foto's: Jan Zijlstra I

Een Friese
vondst met
een Engelse
'Parallel'

ZUID HOLLAND METAALDETECTORS

Wh ite's m etaa I d etecto re n we rken

.*';

ONZE TOPPERS!
. WHITE'S PBIZM II
. WHITE'S PBIZM III
- WHITE'S PRIZM IV
- WHITE'S CLASSIC IDX
- WHITE'S DFX p- ts kHz)

Metaaldetectoren voor hobby, beveiliging en industrie
Energieweg 4, 2382 NJ Zoeterwoude (lnd. Grote polder), Tel. 071 5214 899 of 06 55 597 801

e-mail: joop@zuidhmetaaldetectors.nl, www.zuidhmetaaldetectors.nl

NIEUW!!
WHITE'S M6

MATBIX

Analoog, 14 kHz

Sand Digger pro
3 en 4 serie

verbazingwekkend diep...



ln nummer 70 (september 2003) van ons magazine werd

uitgebreid aandacht besteed aan een te Wijnaldum
gevonden gouden bracteaat van een raadselachtig type.

Het stuk past technisch en eigenlijk ook iconografisch

niet goed in de Scandinavische series; het zou een

continentale (Friese?) of insulaire achtergrond kunnen

hebben.

Niet zo lang geleden werd in het En-

gelse Kent een soortgelijk maar beter

bewaard gebleven stuk gedetecteerd.

Hoewel zeker niet identiek, vertoont
het globaal een aantal vergelijkbare

Von het Wijnoldumer exemplaar (linkerfoto en tekeninq

re.onstruct¡e midden-onder) Ìs nog een m¡ddenfrogment terug

gevonden; het is hier goudkleurig ingevuld.

Rechts het Engelse exemplaar. Ont rcdact¡elid Johon koning

z¡et daarop een zíttende of tronende figuur; een intercssonte

nogelijkheid. SynbolÌseert het kleine "podium'tussen de benen det

koning(?) van het Wijnaldumer stuk misschien een zetelof troon?

(iconografische) karakteristieken,

afgezien van technische aspecten die

van een foto moeilijk te beoordelen

zijn. Een dansende? menselijke figuur
die ons aankijkt en ondefinieerbare at-

tributen. Daar omheen twee sier- en of
pseudo-tekstbanden, alles gevat in een

kabelrand van gouddraad en voorzien

van een draagoog. De uitvoering der

voorstelling is in beide gevallen uiterst
primitief en werkt associaties op met
bijv. Afrikaanse e tnografica (waar-

mee het uiteraard niets mee te maken

heeft ). De stilistische verwantschap

van de twee bracteaten ten opzichte

van elkaar is opvallend. Alleen al de

boom- of takachtige configuraties
(bij het Friese exemplaar links van de

menselijke figuur) laten een zekere

overeenkomst zien, evenals de sfeer en

de algemene indruk. Overigens is het

Kentse stuk afgezien van de benen der

menselijk figuur meer symmetrisch

dan het Friese. Het is dan ook goed

mogelijk dat dezelfde godheid of vorst
is afgebeeld. Er bestonden in de vroege

middeleeuwen tussen Zuidoost-
Engeland, Northumbria en Friesland

zeer nauwe banden. Inzake Kent en

East Anglia blijkt dit onder meer uit
studies met betrekking tot sieraden;

deze komen in grote mate overeen, zij

het dat de Friese sieraden technisch

vaak iets minder verfijnd zijn.
De twee hier besproken bracteaten

bevestigen dat nog eens.

In boven aangehaald artikel (DDA
70) schreef ik o.a.: "Het wachten is

op nieuwe vondsten en voortschrij-
dend inzicht'l Wat betreft het eerste

wordt ik dus op mijn wenken bediend,

maar ook het inzicht wordt door deze

nieuwe vondst verdiept en verbreed.

Wellicht hebben we hier het begin van

een aparte groep of subgroep.

Met dank aan Tjamme Valk uit
Hallum die mij op het Engelse stuk

attendeerde.

Tijdens het redactioneel klaarmaken

van het stuk door )ohan Koning at-

tendeerde hij mij er op dat hij geen

dansende menselijke figuur op het

stuk zag maar eerder een iets scheef

zittende fìguur op een troon met de

benen naar links.

Zie ook: Johan Nicolay; Nieuwe bewoners van

hetTerpengebied en hun rol bij de opkomst

van Fries Koningsschap

De betekenis van gouden bracteaten en

bracteaatachtige hangers uit Friesland (vUfde-

zevende eeuw na Chr.)

In: De Vrile Fries no 85 (2005), Leeuwarden,

tsBN 90 61 71 001 4

Oproep Geld- en Bankmuseum, Utrecht

Het Geld- en Bankmuseum welke deze gouden munt: van de zoek-

dag te Nederweert heeft gedetermineerd: Halve gouden reaalvan

Philips ll (1555-1598), geslagen in Vlaanderen (Brugge) in de periode

1560-1567 heeft ons gevraagd ofde vinder de vindplaats aan hen

bekend wil maken.
(Met vermelding van; onder numm er 1054241)

Drs. J.E.L. (Jan) Pelsdonk

Telefoon (a I gemee n) : 030-29 1 0492

Postbus 2407

3500 GK Utrecht

DETECTOR I\4AGAZINE 85 / MAART 2OOó



I Tekst: Leon C. Mijderwijk ]

van munten

Þrì ...i;-À

Degenen die een detectorreis naar Engeland hebben ondernomen,

kennen het brede scala aan tijd en verscheidenheid bij mogelijke

muntvondsten. Al in de Late lJzertijd werden er munten geslagen en het

vertrek van de Romeinen betekende geenszins het einde van de munt.

ln de geschiedenis van Angelsaksisch Engeland (zesde tot elfde eeuw na

Christus) is duidelijk een ontwikkeling te zien hoe er tegen munten werd

aangekeken. Dit artikel handelt over deze ontwikkeling in de eeuwen

dat de Angelsaksen zich vestigden totdat voor het eerst een koning de

macht over heel Engeland in handen had.

De schat van de draak
"Een lang tijdperkvan vrede brak nu voor
de Gauten aan, want Beowulfs roem als

held had zich overal verbreid. Niemand
waagde het, een land aan te vallen waarvan
de heerser het monster Grendel en diens
moeder had overwonnen en ook in tal-
loze gevechten zijn kracht en moed had

getoond. Met wijsheid regeerde Beowulf
over de Gauten; hij was geliefd en geëerd

door zijn volk en bereikte een hoge leeftijd.
Reeds vijftig jaren duurde zijn bewind toen
de gelukkige tijd van vrede plotseling werd
onderbroken en een groot onheil over de
Gauten kwam. Middenin een steile, slechts
langs een smal pad bereikbare rotswand
lag de ingang van een hol, waarin vele,

vele jaren geleden een grijsaard, de laatste
van zijn stam, een kostbare schat had

verborgen. Tenslotte stierf ook hij en nam
zijn geheim mee in het graf. Op zekere dag
echter ontdekte een rondzwervende draak
de schat en nestelde zich in het hol. Hij

behoedde de schat driehonderd jaar lang
onbetwist, tot het toeval een vluchteling

die op afgelegen wegen probeerde aan de
toorn van zijn heer te ontkomen, naar de
schatkamer voerde. Toen de ongelukkige
de kostbare schat zag, nam hij daarvan een

met edelstenen bezette gouden beker, een

prachtig kunstwerk uit lang vervlogen tij-
den, mee. Met deze beker keerde hij terug
naar zijn heer om er diens gunst opnieuw
mee te verwerven. Deze had nog nooit zo'n
uitzonderlijk kleinood gezien; zijn woede
bedaarde en hij schonk de brenger van de

kostbare gave opnieuw zijn gunstJ'r

Helaas, dit is niet het einde van het verhaal.
De draak bemerkte dat zijn schat was

aangetast en spuwde vuur over de Gauten

om zijn ongenoegen kenbaar te maken.

Beowulf wist hem tenslotte te doden, maar
dit gevecht zou z¡jn laatste z¡jn. De held was

dodelijk gewond en nadat hij zijn dienaar
Wiglaf had opgedragen de veroverde schat
uit het hol naar het licht te dragen, stierf
hij. Het heldendichT Beowulf speelt zich af
in Zweden en Denemarken. Het is echter sa-

mengesteld in de achtste ofvroege negen-
de eeuw in het Oud-Engels. De dichter en

zijn publiek leefden in Angelsaksisch Enge-

land en in het gedicht zijn sporen te vinden

van hoe de Angelsaksen tegen bepaalde

zaken aankeken. Wat uit bovenstaande

frase uit Beowulf in ieder geval blijkt, is dat

zij een schat wisten te waarderen. De draak

die de kostbaarheden bewaakte, gaf het

verkrijgen van de schat een nog grotere

waarde. Niet alleen in de poëzie zijn draken

als schatbewaarders overgeleverd. Ook

plaatsnamen in Engeland verwijzen hier-

naar, zoais Drakelow, waarbij /ow vertaald

kan worden als een grafheuvel. De plaatsen

HurdlowTown en Hordley beloven in hun

naam een schar(hoard) te herbergen, maar

er is geen sprake van een draak, ln Hordley

werd in 1950 inderdaad een Romeinse

muntschat gevonden.'z

Nog steeds spreken schatten tot de

verbeelding. Geen archeoloog zal ooit
ontsnappen aan de vraag of hij er al één

gevonden heeft. Waarschijnlijk zal hij

beroepsgetrouw antwoorden dat voor hem

alleen de geschiedkundige waarde van

zijn vondsten telt. Voor het bestuderen van

de muntgeschiedenis van Angelsaksisch

Engeland hebben we de schat in beide
gedaanten nodig, namelijk als verzameling

kostbaarheden waartoe juwelen, gouden

en zilveren penningen en munten behoren

en als een rijke schat aan informatie over de

samenleving.

Wie waren de Angelsaksen
De naam Angelsaksen is een verzamelterm

voor diverse volken waarvan groepen in de

vijfde en zesde eeuw naar Engeland trok-
ken. Tot die volken behoorden de Angelen

en de Saksen, maar ook Juten, Friezen en

Franken trokken over de Noordzee. Op

den duur vielen zij niet alleen het land

binnen, maar vestigden zij zich er ook.



Yeavering.

BERNìCIA

LI NDSEY

MIDDLE
ANGLIA
ûundlå

Caistor.

EAST
ANGLIA

I\,4 A GO N.
SA ETE

)

ù

DYFED

.w-___rJ

GODODDIN

ÊÊ.'t

ñ-Y'
\lsle ot W¡ghl

Er gingen nog enkele decennia voorbij,
maar ten slotte was een groot deel van

het eiland verdeeld in gebieden die onder
de invloedssfeer van Germaanse konin-
gen vielen. Zij deelden het eiland met de

Britse volken in het zuidwesten en Wales

en Picten en Schotten in het noorden. De

verbondenheid met het vasteland was

door de volksverhuizing niet verbroken.
Het huidige geschiedkundige standpunt is

dat de koninkrijken rond de Noordzee door
intensieve handels- en sociale contacten
veel overeenkomsten kenden in cultureel,
ideologisch en politiek opzicht.l

Goud

De Angelsaksische koninkrijken kenden

aanvankelijk geen geldeconomie. Aan een

economie waarin de munt als betaalmiddel
werd gebruikt, was een einde gekomen na

het vertrek van de Romeinen in het eerste
decennium van de vijfde eeuw. Munten wa-
ren echter niet onbekend onder Germaanse

volken. Romeinse munten werden gebruikt
als halffabrikaat voor juwelen zoals han-
gers. Ook zijn gouden bracteaten, hangers
waarin een reliëfstempel is aangebracht,
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tere munt van ruim 4 gram was zeldzaam.

De tremlssls kwam algemener voor.

ln de schatvondst ¡n 1 939 van het'konings-
graf'op het grafheuvelveld van Sutton Hoo

werd een buidel met 37 gouden munten,

drie gouden schijf es en twee goudstaaf es

aangetroffen. ln verhouding tot de rijkdom

die de andere vondsten, zoals zilveren scha-

len, met goud en email ingelegde schou-

dergespen en een gouden gesp van ruim

14 centimeter, in dit scheepsgraf (Mound

1 ) vertegenwoordigen, gaat het om een

luttel bedrag. Mogelijk is de veronderstel-

ling juist dat niet de goudwaarde maar de

symbolische waarde van het aantal munten

groot was. Zo zou het aantal van 40 (37 en

3 blanke schijfes) hebben kunnen dienen

als betaling voor de roeiers van het schip.

De goudstaafes zouden voor de scheepsof-

ficieren bedoeld zijn.s Zo'n betaling zou het

heidense karakter van de overleden vorst

bevestigen. Zo simpel ligt het echter niet.

Ook zijn er diverse voorwerpen gevonden

die op christelijke invloeden wijzen.Twee

zilveren lepels met de namen Saulos-Paulos

verwijzen expliciet naar de overgang van

heidendom naar christendom (uitìeg). Alle

munten op drie na tonen op de keerzijde

een kruis. Deze vondsten hebben uiteraard
gezorgd voor uiteenlopende interpretaties

over de religiositeit van de begravene.

De samenstelling van de muntvondst roept
ookvragen op.Zozijn er geen twee mun-

ten uit eenzelfde Merovingisch munthuis

afkomstig. Waarschijnlijk is de schat al op

het continent gevormd toen de versch¡l-

Goudschot wt de Sutton Hoo-vondst (1 939)
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gevonden. De voorstelling op deze han-
gers, die geslagen zijn in Scandinavië, zijn

vaak gebaseerd op laat-Romeinse munten.

De tekening is veelal een gestileerde weer
gave van het Romeinse voorbeeld.a Munten

in de ware zin van het woord kwamen ook

van het continent.
De meeste hiervan kwamen uit de Mero-

vingische koninkrijken, die het gebied van

het huidige België en een groot gedeelte

van Frankrijk omvatten. De gouden munten

kenden twee denominaties: de solidus en

de tremissis. De laatstgenoemde was een

derde in gewicht van de solidus. Deze gro-



lende munthuizen onder het gezag van één

Merovingische koning vielen.6 De munten
waren mogelijk als diplomatieke gift aan

een vorst in Engeland geraakt. Het zuiden
van Engeland had in deze tijd nauwe
contacten met Gallië. Het lijkt erop dat de
Merovingische vorsten zich actief bezig-
hielden met de politiek in het zuiden van

Engeland.? Het munten kreeg in ieder geval

navolging onder Angelsaksische vorsten.
Zijgingen hun eigen thrymsas slaan. De

eerste munten uit Kent werden waarschijn-
lijk in de late zesde eeuw geslagen. Uit de
vroege zevende eeuw zijn munten bekend
die beter determineerbaar zijn. Enkele

dragen de naam van koning Eadbald van

Kent (616-640); de naam van de muntmees-
ter of de naam van de plaats. De meeste
munten volgden continentale of Romeinse

voorbeelden.

De munten waren niet bedoeld als betaal-
middel. Daarvoor was de hoge waarde
ongeschikt. Het draaide om het materiaal:
goud. Gouden munten waren bijvoorbeeld
geschikt als relatiegeschenk. Geschen-

ken geven en ontvangen verhoogden
het prestige van zowel de gever als de
ontvanger. Ook hier is de Beowulf een rijke
bron van informatie. ln zijn jonge jaren

trok Beowulf naar het land der Denen om
koning Hrodgar van enkele ongenode
gasten te verlossen. Na het verslaan van

het monster Grendel en diens niet minder
monsterlijke moeder werd Beowulf door
Hrodgar overladen met kostbaarheden.
Hij "schonk hem een gouden banier, een

harnas, een helm en een zwaard. Bovendien
kreeg Beowulf een kostbaar zadel en acht
prachtige paarden."

Het vervolg van het verhaal is eveneens
interessant: "Voor de Gaut die Grendel ten
offer was gevallen, werd een schadeloos-
stelling in goud betaald."s Deze schadeloos-
stelling wijst erop dat aan een persoon een

waarde werd toegekend. Deze waarde voor
personen is ook bekend uit wetten omtrent
misdaden. Het zogenaamde weergeld
(wergild) was de financiële compensatie
die moest worden betaald aan nabestaan-
den als een moord was gepleegd. Het
geld moest dan voorkomen dat er een

vergelding zou volgen waardoor een vete
zou kunnen ontstaan, ln zevende-eeuwse
wetsteksten uit Kent staan diverse waarden
die gerelateerd waren aan de sociale stand:
een edelman was 300 shilling (scillingas)

waard, een gewone vrije man 100 shilling.
De genoemde bedragen hadden tot doel
moorden en vetes te voorkomen, niet om
numismaten te behagen. De genoemde
munteenheden in wetten waren namelijk
mogelijk slechts vastgestelde eenheden
goud en hoefden niet gerelateerd te zijn
aan munten die in omloop waren.e Moest

er tot betaling worden overgegaan, besloot
men misschien wel een ander ruilmiddel
aan te bieden. Kortom, het noemen van

geld in teksten hoeft geen weerspiege-
ling te zijn van het werkelijk gebruik van

munten.

De gouden standaard werd langzaam maar
zeker losgelaten. Het goud werd zowel in

Gallië als in Kent vermengd met zilver tot-
dat in de late zevende eeuw, rond 670,vol
ledig op zilveren munten werd overgegaan.
Het tijdperk van de sceattas brak aan.

Sceatta's
De scedt is de numismatische term voor de
penny (Oud-En gelsi pening). Deze munten
kwamen qua grootte, gewicht en uiterlijk
overeen met hun gouden voorgangers. ln

tegenstelling tot de gouden munten die
slechts zelden als losse vondst worden
aangetroffen en waarvan de kennis dus

grotendeels afhankelijk is van schatvonds-
ten zoals die van Sutton Hoo, worden sceot-

fa3 regelmatig aangetroffen, Overigens
niet alleen in Engeland. De sceot was een

internationaal geaccepteerde munt. ln

meerdere landen rond de Noordzee werd
hij geslagen. Dit geldt voor Gallië, maar

ook voor Friesland en Denemarken. Dat
de munt in meerdere koninkrijken werd
geslagen, heeft aan historicus lan Wood

de veronderstelling ontlokt dalt de sceatta
"looks like a coinage of a trading nexus." Niet
de koningen maar de handelaren zouden
de stimulerende kracht zijn achter deze

muntslag.r0 De eenheid van munt moest
het handelsverkeer vereenvoudigen en

bespoedigen. De beeldenaar op de munt
diende als'keurmerk'; het garandeerde een

vast gewicht aan zilver.rr Dankzij de bloei-
ende Noordzeehandel kennen sommige
sceatto's een groot verspreid¡ngsgebied.
ln de schatvondst die bij archeologisch

onderzoek in Vleuten-De Meern (2004) is

aangetroffen, bevonden zich naast de vele
triese sceatta's ook twee exemplaren die in
Engeland zijn geslagen.t'z

Naast de handelaren die voordeel onder-
vonden van de munten, waren het ook
politieke leiders in verschillende koninkrij-
ken onder wiens auspiciën munten werden
geslagen. Ook zij zagen financiële kansen in

het bevorderen van handel in hun gebied.

Eveneens konden de scectta's worden
ingezet als politiek staternent. Het munten
door een koning kon zijn onafhankelijk-
heid weergeven in een tijd dat de vorming
en usurpatie van rijken in Angelsaksisch

Engeland nog in volle gang was. De keus

voor een bepaalde beeldenaar moest het
standpunt kracht bij zetten. Als voorbeeld
dient een munt uit Essex. Hier sloegen de
Oostsaksische koningen een munt geïmi-

teerd naar een munt van Cunobelin met de

beeldenaar van een sfinx. Cunobelin was

in de eerste helft van de eerste eeuw leider
van de stam van de Catuvellauni die in het
gebied leefden dat grofweg overeenkwam

met Essex. Niet alleen wist Cunobelin

diverse gebieden op buurstammen te
veroveren, ook onderhield hij contacten

met de Romeinen. Kortom, iemand in wie
de koningen een voorbeeld zagen van een

leider van een zelfstandig Essex. Met de

uitgave van een munt verklaarden zij hun

zelfstandigheid ten aanzien van Mercia.rl

Naast handelaren en koningen zijn er ook

aartsbisschoppen van York en Canterbury
geweest die muntten. Overigens zijn de

muntheren niet erg behulpzaam geweest

om tot een eenvoudige determinatie
van muntplaats en -heer te komen. ln de
periode voor 760 stond slechts zelden een

naam van een muntheer op de munt. Door

bestudering van munten met vergelijk-

bare beeltenissen kan de vermoedelijke

herkomst en muntheer worden bepaald.

Hiervoor kan ook de vindplaats van belang

zijn want er zijn diverse types scedttd's die
veelal worden teruggevonden in de nabij-

heid van de plaats waar zij zijn geslagen.

Deze moeten gediend hebben voor de

lokale geldomloop.

Offa's munthervorming en de Northum-
brische styca
Ook de sceof bleek niet onaantastbaar voor

verlaging van het gehalte aan edelmetaal.

Het zilver werd vermengd met goedko-
pere metalen. Een munthervorming die
plaatsvond rond 760 moest deze intrinsieke

waardedaling stoppen. De pennles die nu

werden gemunt, volgden de Frankische

denarii na, Het gewicht was nagenoeg
gelijk aan dat van de vroegere munt, maar

de muntschijf was groter en dunner dan de

sceot.De verandering zat niet alleen in het

materiaal, alswel in de gewoonte voortaan

de naam van de vorst en de muntmeester
weer te geven. Het is de vorst die zich meer

en meer het slaan van en het toezicht op

munten toeeigent. Met de naam van één

koning is de hervorming onlosmakelijk

verbonden: Offa; hoewel mogelijk anderen

voor hem al de nieuwe penny lieten slaan.

Offa was koning van Mercia van 757 tot
796, maar zijn invloedssfeer spreidde zich

uit tot over de grenzen van zijn koninkrijk.

Zijn muntpolitiek lag in het verlengde van

zijn dynastieke politiek. Niet alleen

sloeg Offa munten met zijn eigen naam,

ook muntte hij op naam van zijn vrouw,

koningin Cynethryth. Op de voorzijde

van deze munt staat de naam van de

muntmeester Eoba en een portret, op de

keerzijde de tekst: Cynethryth regina M,

Cynethryth koningen van Mercia. Deze u¡t-

gave op naam van een vrouw, de koningin
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van Merc¡a, was uniek voor
Europa. Mogelijk dien-

den oude Romeinse,

of juist eigentijdse
Byzantijnse munten
als voorbeeld. ln

Byzantium was op dat
moment namelijk een

vrouw aan de macht

keizerin lrene.

Hoewel de rol van handelaren bij het mun-
ten leek uitgespeeld, groeide de rol van de
handel zelf gestaag. Schriftelijke bronnen
lichten slechts spaarzaam een tip van de
sluier op over de internationale handel.
Er zijn gelukkig nog andere bronnen,
bijvoorbeeld munten. Schattingen over het
aantal munten dat circuleerde in Engeland

rcnd 790 komen uit op vijf miljoen stuks.

Voor dit aantal pennies is een aanzienlijk
gewicht aan zilver nodig. Een grondstof
die niet rijkelijk aanwezig is op het eiland.
Dit moest dus geimporteerd worden in ruil
voor een product of producten waarover
de Angelsaksen beschikten zoals geweven

stoffen.ra

Offa stimuleerde de handel mede door de
muntslag aan te passen. Rond 790 verhoog-
de hij het gewicht van de penny. Hij volgde
daarmee de nieuwe standaard die Karel de
Grote had geintroduceerd. Offa's blik bleef
echter n¡et beperkt tot het Frankische rijk.

Hij bracht ook een gouden munt uit die een

imitatie was van een islamitische dlnar.

ln het noordelijke gedeelte van Engeland

werd de verlaging van het zilvergehalte
van de scedt op een andere wijze tegemoet
getreden dan met de munthervorming die
in het zuiden plaatsvond. ln Northumbrië,
ten noorden van rivier de Humber, werd de
munt door de koningen en aartsbisschop-
pen van York gehandhaafd.

De achtste en negende eeuw vormden een
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woelige per¡ode in de politieke geschiede-

nis van het Northumbrië. Rivaliserende
families streden onophoudelijk om het
koningschap. Van 705 tot 806 regeerden
veertien koningen van wie er vier werden
vermoord; enkele anderen werden afgezet,

verbannen of in een klooster geplaatst. Ook
externe factoren zorgden voor onrust. ln

793 begon de reeks van Vikingaanvallen op
de kust van Northumbrië. Deze aanval-
len namen in getal en hevigheid toe in de
negende eeuw. Dit had zijn weerslag op
de muntslag die tijdelijk instortte in het
laatste decennium van de achtste en het
eerste decennium van de negende eeuw.
Eanred, die in 810 koning werd en wiens
regeerperiode dertig jaar duurde, hervatte
het munten. Echter de zilverwaarde van de
sceaf werd minder totdat het zilver geheel

verdwenen was. De koperen munten die
van dit proces het gevolg waren, worden
numismatisch betiteld als stycas. N¡ettem¡n
hoeft de intrinsieke waardedaling van de
munt niet direct verband te houden met
een weinig efñciënt monetair beleid. Het
kan juist een teken zijn van een posit¡eve

invloed op de economie door de Northum-
brische koninklijke muntheer. Het gebruik
van minder waardevol metaal zou namelijk
kunnen betekenen dat het gebruik van
geld als ruilmiddel werd uitgebreid, Ook
goedkopere goederen konden worden
betaald met klinkende munt. Archeologi-
sche vondstplaatsen lijken deze hoge mate
van geldcirculatie te bevestigen.r5 Van de
Angelsaksische munten is de styca degene
waarvan in getal de meeste zijn overge-
leverd. Een al te positieve kijk op de Nort-
humbrische geldeconomie lijkt echter on-
gegrond. Misslagen en anonieme uitgaven
wijzen op een afnemende controle. Vanaf
het midden van de negende eeuw kwamen
emissies slechts zelden voor. Waarschijnlijk
is dit te wijten aan nieuwe interne machts-
strubbelingen. Het doek voor de styca viel
defin¡tief in 867, het jaarwaarin deVikingen
de Northumbrische leiders versloegen.
Dit verlies betekende het einde van het
koninkrijk van Deira, het zuidelijke deel van

Northumbrië. ln het noordelijke deel van

Northumbrië, Bernicia, bleven autochtone
koningen regeren als stromannen.

Vikingmunten
De str¡jders van de Great Heathen Army
(865), het grote heidense leger der Vikin-
gen, waren geen plunderaars. Zij waren
veroveraars die het land wilden koloniseren

en besturen. Het gebied waar de Vikin-
gen domineerden, wordt de Daneiaw
genoemd. Dit was geen politieke
eenheid met een duidelijke grens.

Er waren echter diverse kenmerken
in wet en qewoonte die de Deense

gebieden onderscheidden van de Angel-

saksische gebieden in het zuiden. Een van

die kenmerken was een eigen muntslag,

bij uitstek een geschikt middel om de onaf-
hankelijkheid te tonen.

De Vikingen kenden evenals de Angelsak-

sen vanouds het geld als een uiting van

prestige. ln de loop van de negende eeuw
nam ook voor de Scandinavische volken

het belang van de handel toe. Het was

zaak om over een geschikt betaalmiddel te
beschikken. Er was in Scandinavië nog geen
politieke organisatie zoals in Angelsaksisch

Engeland, waar na de munthervorming van

760, een koning het gewicht en gehalte
van het metaal in munten garandeerde.

De Vikingen kenden geen muntgeldeco-
nomie maar een gewichtsgeldeconomie;

n¡et het aantal maar het gewicht telde.16

Zilver diende als ruilmiddel. ln welke
vorm dat was, deed niet ter zake. Om aan

het gewenste gewicht te komen werden

armbanden, zilverbaren en munten in

gewenste'denominaties' gehakt. Uit de
Vikingperiode zijn vele schatvondsten in

Noordwest-Europa bekend. Deze zijn lang
niet alle van angstige locals die vreesden
voor hun have en goed. Ook de Vikingen

vertrouwden de bodem schatten toe als

bewaarplaats, als depot. Blijkbaar kwam het

er meermaals niet van om de kostbaarhe-

den op te halen. De vondst die in 1840 in
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Cuerdale (Lancashire) werd gedaan is daar-
van een opzienbarend voorbeeld. Een schat
met een gewicht van 88 Engelse ponden,

bestaande uit 1 100 zilveren items en zo'n
7500 munten, werd aangetroffen. Verreweg
de meeste munten (5000) kwamen uit het
gebied van de Danelaw. Maar ook Franki-

sche, Arabische en Angelsaksische munten
waren aanwezrg.

Ondanks dat zij dus niet van 'huis uit'aan
een koninklijke muntslag gewend waren,
pasten de Vikingen in Engeland zich op dit
gebied aan. ln het zuidelijke gebied van de
Danelaw startte Vikingleider Guthrum (d.

890), koning van East-Anglia, met munten.
Guthrum was in 878 door koning Alfred
van Wessex verslagen. Onderdeel van het
vredesverdrag was dat Guthrum zich liet

dopen. Hij nam de christelijke doopnaam
Athelstan aan. Onder deze naam gaf hij
munten uit. Voor de beeltenissen dienden

munten van Alfred als voorbeeld. ln East-

Anglia zijn van ca. 890 tot 910 ook munten
uitgegeven op naam van Sint Edmund. Op

het moment van productie van de munten
was koning Edmund al twintig jaar dood.
Een vredig einde had hij niet gekend. Of
de koning van East-Anglia in gevecht of
in gevangenschap stierf, is niet bekend.
Zeker is dat zijn bloed aan Deense handen
kleefde. Dat de Deense leiders van East

Anglia enkele decennia later een uitgave
deden van de munten die Edmund tijdens
zijn leven had uitgebracht, is een duidelijk
teken van hun bekering tot het christelijke
geloof .1t Sce Eadmunde Rex (heilige koning
Edmund), zoals hij wordt aangeduid op
de munten, is gestorven als een ware
martelaar en werd als zodanig vereerd. Dat
de uitgave van de gedenkmunten op grote
schaal geschiedde, bewijst het aantal van

1 800 stuks die aangetroffen werden in de
schat van Cuerdale.

Het noordelijke deel van de Danelaw werd
geregeerd vanuitYork, dat in 866 door de
Vikingen werd ingenomen en de naam
Jorvik kreeg. Naast vele andere ambachts-
lieden die in de stad werkten, waren er
ook muntmeesters te vinden. De munten
die zij voor de Scandinavische koningen
sloegen, waren origineler van ontwerp dan

de imitaties die de koningen in het zuiden
van de Danelaw lieten slaan. Ook in

York werd via de beeltenis kenbaar
gemaakt dat de Vikingen zich tot

Herde nk¡ nq s m u n t 5i nt Ed mu nd, u rgave

Denen von Eosl Anqho

S U,on,'The.o¡noge of Edward the Eldet'

lLanden )AAl) 70

L4unt 5¡nt P¡eter, uitgave Vikingen in York

S Pollingtan,Thewoniot\woy, Englond in theV¡k¡ng Age

Londen 1989) 175

het christelijke geloof hadden bekeerd. Dat

zij in navolging van Christus ook vredelie-
vend van aard werden, is te veel gezegd.

Dit blijkt uit een penny met de afbeelding
van Sint Pietet patroonheilige van de stad

York. Op de munt met de eerste apostel
staat ook een zwaard en de hamer van Thor

afgebeeld. Mogelijk dachten ze dat die van

pas zouden komen bij lastige klanten aan

de hemelpoort.

De heerschappij van de Vikingen over
York duurde, met enkele korte onderbre-
kingen, tot 954. Van enkele leiders is de
naam slechts bekend dankzij munten. Over

de laatste koning, Eric Bloodaxe, is meer

bekend. Hij regeerde tweemaal. Nadat hij

de tweede maal werd verdreven, werd hij
om het leven gebracht. Eric regeerde een

stad die bol stond van de industriële en

commerciële activiteiten. Archeologisch

onderzoek in de stad toont dit aan: afval

w¡jst op productieplaatsen van textiel- en

leerbewerkers, maar ook metaal en glas

werd gemaakt. Vele uitheemse producten
getuigen van een levendige overzeese
handel. Minstens zes muntmeesters in

York werkten voor Eric Bloodaxe.r8 Twee

verschillende pennies zijn van hem bekend;
in beide regeerperiodes één. Met het einde
van Eric Bloodaxe in 954 kwam er ook een

absoluut eind aan de Vikingheerschappij

over York.

Engeland onder één koning
De Angef saksische koning Athelstan (reg.

924/5-939) die een einde maakte aan de

bezetting door de Vikingen was na de over-
winning de enige koning in Engeland. Zo

gaven de invallen en de kolonisatie van de

Vikingen -achteraf gezien- een constructie-
ve bijdrage aan de vorming van Engeland

onder het gezag van één koning. ìn de
negende eeuw hadden de Vikingen immers

meerdere koningen verdreven. Zij hadden

zelf geregeerd of stromannen neergezet.
Alleen Alfred, koning van Wessex, had

zich weten te handhaven en had zijn

machtsgebied over andere koninkrij-
ken uitgebreid.
De vernietiging van polit¡eke

eenheden maakte ook een einde aan de

monetaire eenheid die sinds de negende

eeuw bestond in enkele van de koninkrij-
ken. De koningen van Wessex en Mercia

en de aartsbisschoppen van Canterbury
kwamen in het jaar 860 immers overeen

een munt uit te geven met eenzelfde

beeldenaar. Het einde van een zelfstandig

Mercia zorgde ervoor dat de samenwerking

zich beperkte tot de Westsaksische koning
en de aartsbisschop. Deze standaardise-

ring van uiterlijk en de daarmee gepaard

gaande vergroting van het gebied waar

de munt kon circuleren, is illustratief voor
de groeiende controle die uitging van de

regerende vorst. De weg die munten gaan,

wordt echter niet volledig beperkt door de
politieke werkelijkheid. De verspreiding van

de munten bleef voortgaan en de Vikingen

in de zuidelijke Danelaw sloten zich onge-
vraagd aan bij de muntunie. Zij imiteerden
immers de munten van Alfred, zij het dat de

munten een lager gewicht hadden.

De posit¡e die Alfred innam voor zijn

overwinning op Guthrum in 878 was

wankel. Zijn koninkrijk omvatte niet meer

dan moerassig land in Somerset. De 5lag

bij Edington in 878 was een keerpunt. Er

werd een vredesverdrag gesloten met de

Vikingen. Guthrum trok zich terug in East

Anglia. Met de gedachte dat vele van zijn

rivalen door de Vikingen onschadelijk wa-

ren gemaakt, kon Alfred gaan denken aan

uitbreiding van zijn gebied. Een belangrijke

stap daarin is zijn machtsovername van

Londen. Londen was de belangrijkste han-

delsstad in Engeland; handelaren van het

continent voeren met allerhande goederen

de rivier deTheems op. Helaas kenden ook

de Vikingen deze waterweg en herhaalde-

lijke keren vielen zij de stad aan. Londen

behoorde tot het koninkrijk Mercia. Nadat

de Vikingen dit in handen kregen, lieten zij

de regering over het oostelijke deel hiervan

aan Ceolwulf ll. Zijn naam komen we ook
tegen op een munt, geslagen in Londen in

ca. 880. Op deze zelfde munt is ook Alfred

afgebeeld. Dit lijkt erop te wijzen dat Alfred

Munt van Alfred. Het monagrom von Londen qeeft oon

dat de stad bnnen het machtsgebied van de koning van

Wessex l¡gt.

lri Vioad. ln seorch of the DorkAges (BBaClossrcs ed¡ilon: Londen

t99t ) t 22
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Edward the Elder

het commerciële centrum van de stad in de
negende en t¡ende eeuw werd een stempel
gevonden waarmee Athelstans munt werd
geslagen. De eenheìd van het land liet hij
niet alleen in muntschrift uitdrukken, ook in

wetteksten kwam deze tot uitdrukking. ln

de muntwetten die Athelstan uitvaardigde,
werd vastgesteld hoeveel muntmeesters
er per stad mochten zijn. Per streek waren
er weliswaar verschillen toegestaan.
Gewicht en zilvergehalte stonden echter
vast. Aan de overtreding van de wetten
werden zware straffen verbonden. Om

controle te verbeteren, en dus overtreders
te kunnen pakken, werd de muntplaats op
de keerzijde geslagen. De macht van de
koning van Wessex was niet zo standvastig
als het opschrift'koning van heel Brittan-
nië'wil doen geloven. Andermaal zouden
York en Northumbrië in Deense handen
vallen. Zoals eerder beschreven, gingen de
heersers van York ook weer over tot een

eigen muntslag.
Zijn zoon en opvolger Athelstan (92415-

939) was de eerste koning van Wessex Niettemin is de REX TO BRI-munt een
die zijn macht werkelijk in het noorden mijlpaal in de ontwikkeling van de munt in

kon doen laten gelden. Zoals eerder werd Angelsaksisch Engeland... en de politieke
beschreven, slaagde hij erin de Vikingen in eenwording van Engeland. lmmers, een
het noorden te verslaan. Op zijn munten
werd de tekst REXTO BRI (RexTotius Britan-
niae), koning van heel Brittannië, geslagen.

De munt met deze tekst werd, waarschijn-
lijk niet toevallig, in York geslagen. Deze

stad had Athelstan in 927 ingenomen. De StempelvaormuntvonAthelston,archeologischevondst,

m u ntmeesters d ie voor hem aan d e slao Yatk Ltnks munt von deze stempel, rechts munt van olaf

ginsen hebben hun sporen achterseraån. "r'-:#il:';!;::::thdstonsdoodYorkwederom 
in

B'rj opg ravin gen in het Coppergate-gebied, J. conpbett red rhe Ansto-soxons tanden j set ) j67

Muntplaatsen ten t¡jde van de regeerpeìode van Edward the Elder.

S Lyon,'Theco¡nogeofEdwardthe Elder: N.l.H¡ghom en D.H. H¡ll, Edword the

ElderB99 924 (Londen 20al) 67 78 oldoot 72

eenheidsmunt uitgeven die een goede

administratie en een scherpe controle
vraagt, is bovenal een vertoon van macht
van de koning. Munt en macht zijn in de
Angelsaksische periode onlosmakelijk met
elkaar verbonden,

I E Mud?k, Nooße mythen en sogen lurrechT 19651 80

'z M Gell¡nq,signpoiti to lhe post, plocenomes ond theh¡story of
Enqlond lLondon 197q 141 142

I B Myhre, 
-Germanic kingdoms bordering on two empires', E

Kramet I Stoumånn en A Grcg ed, Kings of lhe North Seo, AD
250 850 (Leeuwarden 2000) 41-54, aldaar 53

' K S P¿ìnter,'Gold and s¡lver from the Late-Roman world, 6th 7th
cen tur¡es, J PC Kent en K S Painter ed , Weolth of the Romon woild
AD 300-700 lLoîdon 19771 1 1 6'1 57 , dldaar 1 39

5 Paintet'Gold and s¡lver: 135
6 I Wood, The lúerov¡ng¡on kingdoms 450 751 lLondon I 994) 1 77
: B Yorke, K¡ngs ond k¡ngdoms of eoily Anglo-Soxon Englond 11" druk

1990; London 1997) 41 en65;Wood, Merovingion kingdoms, l1l
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'0 Wood, Merov¡ngian kingdoms, 301-302
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London 1991) 62-63
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(London 1989) I ll
: Yotke, Kings ond k¡ngdoms,97
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al enige macht had in de stad.re De bezet-
ting van 886 maakte hem alleenheerser in

de stad. Een munt met aan de voorzijde
Alfred en op de keerzijde het monogram
van Londen (Londinium) bevestigt dit.

De opmars die Alfred inzette, werd voortge-
zet onder zijn nazaten, allereerst zijn zoon
Edward the Elder. De uitbreiding van zijn
invloedssfeer is afte lezen aan de plaatsen

waar zijn munten werden geslagen en

het aantal muntmeesters die hij van werk
voozag. ln het eerste decennium van
zijn regeerperiode (899-924) waren zo'n
25 meesters werkzaam in het zuiden van
Engeland en vijf à zes in Mercia dat bin-
nen zijn invloedssfeer lag. Dit aantal nam
exceptioneel toe, mede doordat na 91 5 ook
in het heroverde gedeelte van de Danelaw
27 meesters aan de slag konden. Enkele

muntplaatsen bleven onbereikbaar voor
Edward: Lincoln, Norwich en York.2o

¡
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Zilveren hanger, middeleeuws

Bronzen Romeins kannetje, 1 e eeuw

lJzeren dolk, 13-14e eeuw

Zilveren muntje 13e eeuw uit Duitsland



Verkoopspecialist llhite's en XP
(teven s servi c e pu nt B e N e Lux)
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MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
Tel:033-2999491
www.detector.nl
info@midholland.nl

De Tftie 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.detriiestinzen.nl

Wift u langskomen? Bel dan even voor een afspraak: 06-23413977
Bezoekadres: Weth. Beerdastraat 21, Kollumerzwaag (Friesland)
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scheidt zich van andere
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IJ zult verbaast stáan over
de prestaties. *

Waarom u nu kiest voor een

C.scope, Fisher of lroy detector

bij Gelan:

. Wii hebben ruim 25 laar
efvaíng

. Wii hebben een goed contact

met de fabrikant
. Wii hebben leveringen rechtst-

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

laatste ontwikkelingen
. Wii staan open voor zinvolle

verbeteringen aan de detectors

. Wii hebben alle modellen op

voorraad

. Wii leveren detectors met CE

keurmerk

. Wii hanteren een eigen

garant¡eterm¡in van 3 jaar

. Wii leveren met Nederlandse

handleiding

. Wii ziin ook open op zaterdag

(na alspraak)

t

Met een Troy Pro koptelefoon
ontgaat u geen signaaltie,
en vindt u meer.

F

EEilVOUD, GOEDE GEVOETIGHEID
E]I PERFECTE DISCRIIII]IATIE

datgene te' bieden waar ¡e in de prakti¡k echt
iets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op
alle grondsoorten, perfecte discriminatie,
wee rbeste n d i g, I i ch tg ew i cht, g e b ru i ke rsv r i e n'
delijk. Standaard voorzien van een open
g" zoekschiif.

*Jt
¡r

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48,

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

fax: +31 (0)73 548 1195

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

en kraãhtþe dçùe cta"f, çtandaafd
uitgeváerd"met telt
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Met de X3 vain eæen !n
zoeken. Gebruikers dus geen
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CsC PE m.scoPE

cs660
Met de CS660 begint professioneel
detecteren pas echt. Een volwaardige
metaaldetector in de 'LAZY S' 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

ñ
'' n6-x2

Gevoelige maar
toch stille detectot zonder

cs990xD

C5660 het instrument\ 
dut u nodig hebt.

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.

12tO
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
geintroduceerd op de nieuwe CZ-70
Pro om te waarschuwen dat u diep, op
hun kant, naast zilverpapier liggende
munten heeft gedetecteerd.
Dankzij 5MD elektronica, geheugen
voor de laatste afstelling, snelle VCO

pin-point, een gevoelige wide scan,
alle metalen, auto-tune, nat strand
zoekafstelling en een demontabele
behuizing voor urenlang zoekplezier.

Coin $trike
ln deze detector is de nieuwste tech-
nologie verwerkt. Daardoor heeft deze
detector een enorm dieptebereik en
een zeer betrouwbare lD-aflezing op
een groot digitaal display.
De Coin $trike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display. 4-toons audio
systeem, zelf in te stellen program-
ma's, zout stand voor het strandzoe-
ken, Notch discriminatíe, zeer nauw-
keurig en stabiel grondbalans systeem,
enz., enz.

cz-20
DeCZ-20 is overal te gebruiken onder
alle weersomstandigheden en water-
dicht is tot 75 meter. De gepatenteer-
de elektronica maakt hem geschikt
voor een extreem dieptebereik,
terwijl het de destabiliserende
effecten van zoutwater negeert.

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

\

De 990 is niet
voor niks,
sinds zijn
introductie

een van de meest

'l )'
dU' ¡t,

verkochte detectoren. CS990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
Een hoge toon geeft een goed object
aan en een lage toon geeft bijvoor-
[eeld een spijker aan. Grondeffect en
discriminatie zijn instelbaar.

cs1220R
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
zoekschijf, pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en lader-
aansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterij-
controle.

Newforce R1

Professionele computergestuurde
topdetector. Het verlichte display
geeft informat¡e over de identiteit van
het signaal. Eenvoudige bedíening 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.
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Hallo beste leden eindelijk is het weer zo ver.

Een leuke zoekdag in het mooie Gelderlandse landschap.
We zijn te gast in de:

Gasterij De Roode Schuur
Oude Barneveldseweg 98
3862 PS Nijkerk

Tevens is er die dag ook
weer een determinatieteam
aanwezig om uw vondsten
te bekijken:

Determinatieteam:
Jos Benders
Rio Holtman
Evert Kramer
Jan Zijlstra
Danny Dijs
Jan Pelsdonk (SGBM)

Eva Kars (ADC)

Michel Hendriks
Arie van Herwijnen

Programma

09.00 Zaal open

10.00 Openingvoorzitter

10.30 1e zoekwedstri;d

12.30 Kinderwedstrijdtot

14.00 2e wedstrijd

16.30 Prijsuitreiking

Aan de rand van de Noord-WestVeluwe en

de Gelderse Vallei, ligt Nijkerk, een stad met
een rijke historie. Er wordt alvroeg vermeld

dat de Evangelieprediker Ludger in deze

streek heeft rondgetrokken Wellicht is alhier
toen een kapel gesticht. Deze zou getrof-

fen zijn door de veenbrand, die in 1222 in

Vunnilo uitbrak. Toen is een nieuwe kerk

gebouwd, waaraan de plaatsnaam Nijkerk

is ontleend.

Het kerkdorp, onbeschermd tegen de

zeevloeden van de toenmalige Zuiderzee,

vraagt om het land met een dijkte mogen

beschermen: 28 maart 1356 wordt hiertoe

een vergunning verleend. Het beschermde

land draagt de naam Erckemede, later

Arkemheen. Als grensplaats tussen het bis-

dom Utrecht en het Hertogdom Gelre heeft

Nijkerk veel te lijden van oorlogsgeweld en

in l4l2 wordt het dorp verwoest. Hertog
Reinolt lV van Gelre verleent Nijkerk als ver-

goeding voor de schade op 27 maart 141 3

stedelijke vrijheid en rechten.

Nijkerk, nu een Gelderse stad, wordt na enige

tijd met een gracht omringd. Drie poorten
geven toegang tot de Vest, voor stadsmu-

ren heeft vermoedelijk het geld ontbroken.
Spoedig daarna moet Nijkerk het ontgelden
in de Utrechts-Gelderse oorlogen en brandt
in 1421 de kerk af. Het duurt tot 1461 voor-

dat men kan beginnen met de herbouw. Na

periodes van ooilog en vrede treft de stad in
1540 een nieuwe ramp: bijeen stadsbrand
gaan bijna alle huizen in vlammen op.

Maar het jaar 1636 wordt ook gekenmerkt

door de pest waaraan ongeveer de helft van

de bevolking sterft.

Er kan dus genoeg worden gevonden door
de zoekers.
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Een kadootie...
Een hellehond

uit de klei

Eindelijk was het zover, we konden weer

eens zoeken, na lange tijd alleen de

vondsten van anderen op het lnternet en

in de bladen te hebben bewonderd.

Tjonge hoe kan hettoch, dat het lijkt dat
iedereen mooie vondsten doet, en mijn
zoekmaat Richard en ik de keren dat we

op zoek naar akkers zijn, enkel veel ben-

zine verbruiken en vervolgens bijna altijd
ook nog teleurgesteld terug komen.

13 november, de dag voor mijn verjaar-

dag stonden we oog in oog met een

enorme akker. Even later lopen we te
piepen tussen de maisstoppels. Goh, wat
is het toch warm, de zon is ondertussen

gaan schijnen en we zijn veel te warm

aangekleed. Het zweet loopt me onder

de muts vandaan. Tja, november wie

verwacht nog zo'n zomerse dag!

Eindelijk na een tijdje gezwaaid te heb-

ben, een piepje, verdikkeme een minus-

cuul stukje van een zilveren stuiverstuk!

Kijk dat geeft de burger moed, zeker

als ik even later nog een duit vind. Dat

betekent ieder geval dat we eindelijk op

een akker zijn, waar wat ligt!

lk roep Richard en vertel hem mijn

bevindingen, hij heeft nog steeds niks

gevonden maar dat verwondert me

niks. Hij staat als hij een piep heeft, alt¡jd

zolang te mieren om een stukje metaal

te vinden!

lk loop gauw weer verder om geen tijd
te verdoen en even later, ja hoor een

forse piep! lk steek mijn schep in de klei

en haal er een flinke bonk uit en ga er

met de schotel over, niets! Dan moet het

dieper zitten waardoor ik gelijk denk dat

het een blikje zalzijn, want ik ben dicht

bij een weg, en uit ervaring weet ik dat

er nogal wat blikjes door mensen het

land worden opgegooid.

Maar goed geen gezeur, opgraven dat

ding, wat het ook moge z'rjn! Hup nog

een stuk klei er uit en ja hoor piep, hier

zit het in. lk breek het vochtige stuk klei

open en zie dat het een donkergroen

voorwerp is. lk neem het in mijn handen

en haal er wat meer klei af. Potverdikke-

me, ik heb in de loop der tijden ge-

noeg Romeins gezien, om te zien

dat wat ik nu in mijn handen heb

uit die periode komt! Mijn hart

gaat te keer bij het zien van 3 hon-

denkoppen die mij aankijken. lk ren

naar Richard en laat het hem zien."Kijk

dan een hellehond, Romeins'l Richard die

zijn enthousiasme alt¡jd meesterlijk weet

te verbergen zegt alleen: "|euk......ii

Kortom, we hebben daarna nog even

doorgezocht maar niks meer gevonden.

Thuis gekomen heb ik het beeldje onder

de kraan gehouden en de rest van de klei

afgespoeld. Het bleek dat het beeldje

helemaal compleet was. Ongelofelijk dat

het na jaren van ploegen zo uit de grond

kwam. Dit was op mijn verjaardag natuur-

lijk mijn mooiste cadeau!

lk heb het beeldje uiteraard aangegeven.

De officiële benaming van deze hond is

een 'Cerberus'en hij dateert vermoedelijk

uit de 4e eeuw na Christus. Het lijkt erop

dat dit het enige gevonden exemplaar in

Nederland is.

Voor mij was dit de'vondst van mijn

leven'en daarom wil ik meedingen naar

de'Vondst van het jaar 2005i

ErikJacobson, Arnhem

Kerberos (Lat: Ceberus), in de Griekse mytho

logÌe de gruwelijke veelkoppige hellehond,

een kind van de reusTyphoon en het gedrocht

Echidna. Hij verwelkomt de nieuwkomers in

het dodenrijk zeer vriendelijk maar bewaakt

de toegang tot de onderwereld (Hades) zodat

niemand daar u¡t kan terugkomen Alleen Or-

pheus slaagt er in om met z¡jn hemelse muziek

Kerkebos in slaap te sussen en Herakles voert

als laatste van zijn twaalf zware opdrachten de

hond naar de aarde
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Topdag in
lJmuiden
ln maart 2005 ben ik in lJmuiden wezen

zoeken op een stuk grond waar 2 jaar ge-

leden een duinenrij is uitgevlakt, en wat

ooit het oude strand van lJmuiden was.

Het stuk strand bleek al tijden braak te

liggen en heel veel afgezocht te zijn,

maar ik wilde het er toch even proberen.

Overal waar ik liep lag oud afual en bos-

sen prikkeldraad en kogelhulsen. Dan

eindelijk een leuke piep, een leeuwen-

cent en daar bleef het niet bij, want ik
vond er gelijk een oud koperen ringetje

naast.

Na een uurtje had ik al een stuk of 8

leeuwen centen, 2 zilveren kwartjes en

een nng.

Een paar motorcrossers hadden flinke

geulen in het zand gereden dus haalde

ik er even mijn detector tussen door.

lk kreeg de ene piep na de andere, dus

schoof ik met m|n voet het zand weg en

vond 1, 2,3,4,5,6...... leeuwen centen.

Ze bleven maar komen en het piepen

hield niet op dus schoof ik weer wat zand

weg en toen kwam het mooiste naar

boven.

Daar lag een half vergaan leren buideltje
vol met muntjes. Wauw dacht ik, dit is

echt een topper.

ln het buideltje zat nog een hele stapel

centen, 3 x 2 1 /2 centen, 2 halve centen,

1 zilveren kwartje en 2 zilveren dubbel-
tjes. De muntjes zijn uit de periode 1884

tlm 1919, dus het buideltje is van voor

wo il.
Het drukknoopje, gemaakt van een halve

cent met aan de drukkant een H van

Henk gegraveerd, zal er nog op.

Deze dag kon voor mij niet meer stuk,

wat een mooie vondst. Daarom zou ik

met deze vondst mee willen doen met de

'vondst van het jaar'.

Alex Rusche

Zeeuwse

keelknoop¡es
Toen ik een tijd terug een artikel in de

krant las over Wilco Rook en zijn'vondst

van het jaari leek het mij ook geweldig

om zelfte gaan'schatzoekeni lk heb toen
ook daadwerkelijk mijn eerste detector

aangeschaft. Natuurlijk eerst een boel

oud ijzer opgegraven, maar later begin
je toch echt leuke en soms waardevolle

dingen te vinden. Na een poosje werd er

een betere detector gekocht en heb ik

ook in Frankrijk gezocht en enkele leuke

munten gevonden. Maar nu blükt dat je

voor de grootste vondsten niet eens ver

van huis hoeft.

Op een doordeweekse dag na het werk

wilde ik nog even met m'n detector het

land in. lk had deze regio al een tijdje in

de gaten gehouden, wachtend totdat
de mais werd gemaaid. Na een uurtje

zoeken begon het al aardig donker te

worden en besloot ik maar weer thuis te

gaan kijken. Op weg terug naar mijn auto

hield ik mijn detector nog wel even over

de grond. Toen ik vlakbij de auto was

gearriveerd kreeg ik toch nog een mooie

piep en besloot toch maar even te kijken

of dit inderdaad iets was. Na de eerste

spit had ik gelijk door dat ik echt iets
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gevonden had, al had ik geen flauw idee

wat het was. lk dacht, het zal wel iets van

zilver wezen en omdat het ondertussen

al behoorlijk donker was, stopte ik het in

mijn zak om er thuis maar te kijken.

Onderweg naar huis had ik toch wel het

idee dat het iets unieks kon zijn. Dus een-

maal thuis gekomen, riep ik mijn vriendin

en zei:"Volgens mij heb ik iets bijzonders

gevonden'i en gaf haar het nog smerige

voorwerp in handen. Na er eens goed

naar te hebben gekeken riep ze:"Dit is

goud!l'i lk kreeg het voorwerp weer in

handen en heb het gelijk onder de kraan

met een tandenborsteI gereinigd. Toen

zagikzelf ookdat het inderdaad goud

was! Mijn eerste goud in acht jaar!! Het

waren nog in perfecte staat kerende

knoopjes. En ze zaten ook nog netjes

aan elkaar. Na op lnternet te hebben

gekeken, bleken het gouden, manne-

lijke Zeeuwse keelknoopjes te zijn. Deze

werden in de 19e eeuw gedragen met de

klederdracht voor speciale gelegenheden

en/ofzondags naar de kerk. Na achtjaar
zoeken heb ik natuurlijk best veel leuke

en bijzondere dingen gevonden maar dit
is toch wel mijn topvondstl. Zeker omdat
het mijn eerste goud is en mensen altijd
zeggen datjeje eerste goud binnen zes

jaar vindt, dus werd het ook wel tijd!
Met deze vondst wil ik graag meedoen

met de vondst van het jaar 2005!

Herman Nijenhuis

0p zoek naar

een kachel en

thuis komen

met een

Romeinse munt
Enkele weken geleden was ik op zoek

naar een gaskachel en vond ik er een via

lnternet. Maar de eigenaar woonde wel

in Nijmegen. Vanaf Eindhoven, ondanks

het nieuwe stuk 450, toch nog altijd een

uur rijden, Daar aangekomen was het

wel wat ik zocht en we werden het eens

over de prijs. Dus zou je denken dat het

een kwestie was van inladen. Maar... ik

had mijn XP detector en de rest van de

uitrusting nog achterin liggen en had

eigenlijk geen plaats. Dus afgesproken

dat ik hem de volgende dag zou komen

halen.

Maar omdat ik toch ook geen zin had

om rechtsomkeer te maken, besloot ik

eens op de kaart te kijken om ergens te
gaan zoeken. Zo vaakzoek ik niet in de

Betuwe dus was dit een kans. lk besloot

richting Elst te rijden en pakte het eerste

beste akkertje waar ik scherven tegen-
kwam. Na anderhalf uur had ik niets

bijzonders gevonden en besloot naar

een andere akker te gaan kijken. Daar

lagen geen scherven maar toch wilde ik
er eens overheen lopen. Het enige wat ik
vond was een afgebroken fibula.

Het werd al laat en ik besloot om het

laatste uur op de akker ernaast te zoeken

omdat die van dezelfde boer was. Op-

eens kreeg ik een signaal zo helder als

een pas gestemde piano. Wat een mooi

geluid! Het kostte niet veel moeite om

meteen te zien dat het om een mooie zil-

veren Romeinse munt ging. De tekst die

er op staat is P.Clodia en de munt dateert
van ongeveer 48 voor Christus.

Maar ik heb nog iets anders over ge-

houden aan deze mooie dag; ik handel

sindsdien in kachelsl

Na determinatie blijkt het te gaan om

een munt uit de tijd van de republiek.

De determinatie is als volgt:

Zilveren denarius van de gens Claudia uit

42 voor Christus.

Voorzijde: Gelauwerde kop van Apollo

naar rechts, met daarachter een lier.

Keerzijde: Naar rechts staande Diana met

pijl en boog over de schouder. ln beide

handen heeft ze een brandende fakkel.

P CLODIUS rechts, M F links. Deze munt

werd geslagen onder verantwoordelijk-

heid van de muntmeester P Clodius van

het geslacht Claudia

Met dit verhaal wil ik graag meedoen

met de vondst van het jaar 2005.

WÌ I Dig nouts, Ei ndhoven

Een pop op

m¡¡n schop!!
Tijdens een middagje zoeken op een paar

zeer leuke akkertjes hier in de omgeving

van het Gooi brak het stekkertje alsmede

een paar stroomdraadjes in de kabel van

de schotel naar het kastje van mijn Gar-



rett. De detector

deed natuurlijk

niets meer en re-

ageerde nergens

meer op.

Daar sta je dan...Dag

middag met je mooie

weer, wat moeten we nu?

Gelukkig had mijn maat Gerard

DDA blad in de auto liggen. We

vonden het dichts bijzijnde

adres en besloten naar Bun-

schoten te rijden om te kijken

of het euvel verholpen kon

worden. We werden met open

armen ontvangen.

Hoewel Midholland geen Garrett

in zijn assortiment voert, had Wilhelm

nog wel toevallig een Garrett kabel com-

pleet met stekkertje ergens in een hoekje

liggen. De boel werd opengeschroefd en

alle draden werden keurig aan de'nieuwe'

stekker gesoldeerd. En ja hoor... de

Garrett was weer springlevend. Wat een

servicel Nogmaals dank Wilhelml

Dus kon en ben ik weer eens terugge-
gaan naar het dijkje waarop ik al diverse

leuke dingen had gevonden, zoals een 30

stuiver stuk van Daventriae 1 686.

Het was alsof ze wisten dat ik zou komen,

want ze hadden net het gras/onkruid

gemaaid. Na een paar meter gelopen te

hebben kreeg ik al een mooi signaal. Na

enig gegraaf had ik de (onleesbare) duit
te pakken. Maar die had ik dus wel mooi

gemist tijdens het eerdere gezoek. Dat

gaf de burger weer moed. lk besloot om

wat lager aan de dijk te gaan zoeken en

vond daarna nog een musketkogel en

wat ondefinieerbare stukjes lood. Even

verderop had ik toch weer een duit van

Gelria te pakken. Niet echt mooi, maar

toch...

En toen, even later kreeg ik een geweldig

mooi geluid... Het voorwerp zat be-

hoorlijk diep... Daar was het... een grote

zwarte plak, maar een ieder kon reeds

zien dat dit wel zeer interessant was!

Na de ergste modder met wat water te

hebben weggespoeld, zag ik de dame

opdoemen die ik al zo vaak op munten

in ons mooie clubblad en diverse boeken

was tegen gekomen! Nu had ik er ook

een! De godin Pallas Athene, steunend op

de bijbell Wat een poepie dat popje**"...

dat ik nog verliefd kon

worden op mijn leeftijd!

Toen ik de munt thuis

verder schoonmaakte, bleek

dat het ging om een zilveren

gulden van Utrecht 16871 Een

jaarjonger dan de munt van De-

venter... Zouden deze

munten verloren

zijn door één

en dezelfde

persoon? Wat

zal die zich

rot hebben

gevoeld dan,

maar ach...

ach... helaas, we

zullen het nooit

een

weten....

Gaarne ding ik met de munt mee naar de

'vondst van het jaar 2005i

Frederik Draaìjer, Muiden

*** Men dacht ook wel d¿t het hier om de

Nederlandse maagd ging. Ze werd oneerbie-

dig met pop of poppetje aangeduid Hiervan

is waarschijnlijk de bìjnaam pop voor gulden

afgeleid

(Bron: het boek Klinkende Munt, geschiede-

nis van het geld Ìn de lage landen. Uitgever

Elsevier

Beginnefs-
geluk.oooo??

Een gouden

dinar
Beginjuli 2005 ben ik begonnen te

zoeken met een metaaldetector. Jaren

terug wilde ik er al mee beginnen, maar

door drukte kwam er niets van.Tot er

een nieuwe bewoner bij ons in de straat

kwam wonen. Die zag ik er regelmatig

op uit trekken met zijn detector. We

kregen steeds meer contact met elkaar. lk

Y"o*+Pt
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vertelde hem dat ik ook wel interesse had

in een metaaldetector. Een paar dagen

later kwam hij met een stapel Detector

Magazines aan. Dat kwam voor mij goed

uit, want ik had nog vele vragen. Mijn eer-

ste vraag was, welk merk detector moet

ik kopen. Mijn buurman Tjibbe Noppert

adviseerde mij een beginnersdetector te

kopen. Een paar dagen later had ik een

Black Knight in huis voor slechts 79 euro.

Regelmatig gingen wij zoeken met z'n

drieën. Het gebied waar wij wonen, bezit

nog veel wierden zodat wij niet ver hoe-

ven te reizen. Op een plaats waar in de

oorlog veel is gevochten, vonden we veel

granaatscherven en ander oorlogsmateri-

aal, maar de grote klapper bleef nog even

uit. Totdat ik een loden gewichtje vond,

dat was mijn eerste interessante vondst.

Daarna volgden nog vele leuke vonds-

ten zaols o.a. leerbeslag, lakenloodjes,

munten enz.

Op dinsdag 11 oktober waren we met

z'n drieën al vroeg op pad gegaan. Vol

goede moed begonnen we te zoeken in

de buurt van een wierde. Na een tijdje

kreeg ik een hoge piep. lk dacht aan een

groot stuk ijzer en begon op de plek te

graven. Op ongeveer 10 cm diepte wipte

ik een goudkleurig voorwerpje omhoog.

Eerst dacht ik dat het de achterkant van

een kroonkurk was. Maar toen ik beter

keek en het iets had schoongemaakt, leek

het veel op een gouden munt. Snel stak
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ik mijn detector in de lucht en kwamen

mijn maten toegesneld. Nadat we de

gouden munt goed hadden bekeken,

dachtTjibbe dat het misschien een fibula

was. Later op de dag vonden wij nog 2

schijf es met een scharnier en naaldsche-

de van onbekend materiaal, waarvan de

versiering niet meer goed zichtbaar was.

Een paar dagen later hebben we contact

gezocht met de provinciaal archeoloog.

Hij dacht ook zonder de munt gezien te

hebben, dat het een fibula was. Hij wilde
de gouden fibula graag zien en nodigde

ons drieën uit voor een bezoek aan het

provinciehuis in Groningen. Na het be-

zoek kregen wij een paar weken later een

mailtje dat de munt een Almohadische

dinar (dobla) was uit de 12 - 13e eeuw. ln

het kustgebied van Friesland en Ost-

friesland zijn op verschillende plaatsen

gouden dinars gevonden. Deze munten

kwamen vooral uit N.W. Afrika, Andalusie

en uit christelijke staatjes op het lberische

schiereiland. Het goudgehalte van de

munt is 23 karaat, de diameter 28 mm en

het gewicht is 5,6 gram.

Met deze vondst wil graag meedoen met

de vondst van hetjaar 2005

Marten Bolt, Spi¡k

Een geschiede-

nis(f )lesje.....
Een week nadat ik de Utrechtse gulden

had gevonden, zag ik op dezelfde dijk
aan de overkant van de sloot iets in de

walkant schitteren. Omdat ik toch wel

nieuwsgierig was, en de sloot te breed

was om er overheen te springen, ben ik

een eind verder gelopen om daar over

een hek te klimmen. Waarschijnlijk zou

het wel een stuk glas zijn dacht ik nog.

Dat was het dus ook, maar... toen ik dit
stuk glas uit de modder wou trekken, gaf

het mooi niet mee! Dat werd graven met

beleid!

Het zou toch n¡et waar zijn?l Maar het

was hemel zij dank wel waarl De fles was

heel! Met een lange hals,

oud, puntgaafen naar later bleek prach-

tig geiriseerd. En... wat nog veel mooier
was.. er stond een glaszegel op!

Na hem voorzichtig in de sloot afge-

spoeld te hebben kon ik op het zegel

de naam Constantia wyn lezen. Wat een

vondst! lk zag hem al in de vitrine staanl

Op eieren lopend dus naar huis waar ik

de fles verder heb schoongemaakt.

Het is een plaatje en ik ben er dan ook
dolblij mee. lk had natuurlijk wel meer

scherven gevonden, maar nooit iets

heels... Maar deze fles in zo'n goede staat

is natuurlijk wel crème de la crème!

Vanzelfsprekend ben ik de boeken inge-

doken om uit te zoeken waar Constantia

wyn voor staat. Welnu, Constantia is een

van de wijngebieden op de Kaap in Zuid-

Afrika. Daar arriveerde in 1679 Simon van

der Stel, bevelhebber van de Kaap Kolo-

nie. Simon van der Stel plantte de eerste

druiven op de Kaap. De wijn gemaakt van

deze druiven werd zeer gewaardeerd en

verkocht en geexporteerd naar hen die

zich dat konden veroorloven. Zo stond

bijvoorbeeld Napoleon erop dat hij Con-

stantia wijn kreeg gedurende zijn laatste

dagen op Sint-Helena. Constantia werd

vernoemd naar Constance, de vrouw van

gouverneur van der Stel.

De fles door mij gevonden dateert u¡t

ongeveer 1 780. De wijngaard bestaat nog

steeds en is een van de beroemdste ter
wereld. Nu ga ik natuurlijk niet net zoals

Napoleon erbij lopen, maar ik heb mezelf

toch wel even op de borst geklopt

vanwege deze zeer mooie, toch niet

alledaagse vondst. En hoe komt zo'n fles

nou weer in die prutsloot terecht vraag

je je af....Wat is het toch merkwaardig en

interessant allemaal....

Gaarne ding ik met de wijnfles mee naar

de'vondst van hetjaar 2005i

Frederik Droaijer, Muiden

De metamof-
fose van een

foest¡ gê,

kromme spijker
Al bladerend in het'logboek'van onze

vaarvakantie van afgelopen zomeç

komen allerlei beelden van die mooie

periode weer boven. Het is net een film,

waarin je soms figureert en dan weer een

hoofdrol speelt.

Zo ook op die voor mij gedenkwaardige

dag waarop het noodlot of de voorzienig-

heid bepaalde dat wij die avond geen

ligplaats in Grouw konden vinden, of wij

moesten genoegen willen nemen met

het drie of vier rijen dik afmeren.

Maar om dan 's nachts door aan'Bachus

offerende'jongelui uit de slaap te worden

gehouden of gehaald, zagen wij eigenlijk
ook niet zitten. Dus zijn wij uitgeweken

naar een vlakbij Grouw gelegen aanmeer-

plaats van de Marrekrite aan de Peanster

Ee.

Na die nacht prima geslapen te hebben

ging ik de volgende morgen met Jordy,

één van de kleinkinderen van mijn zwa-

gerde'pieper'uitlaten. Jordy, is 10 jaar

en echt een bijdehandje, je moet in ieder
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geval scherpe ogen en een razend snelle

reactie hebben wilje als eerste de vondst

in handen hebben, hij is meestal net even

vlugger.

Zo ging het ook deze morgen, na een

aantal leuke vondsten vlak bij de afmeer-

plaats, liepen wij daarna, via een pad

door het weiland, naar een tegenover

liggende aanlegplaats om daar ons geluk

ook nog even te beproeven. Zo piepend

die kant oplopend, kreeg ik inééns een

goed signaal op mijn Garrett,'zwart op

zeven'en dus metéén bukken en graven.

Maar voor ik ook maar iets had gezien,

had Jordy het al te pakken en hield een

klein roestig gevalletje' omho og. Telf-

verzekerd zei hij: "Een roestige kromme

spijker'i en hij zou hem met een zwaai

weggooien. "Ho Ho!ll, laat eens zien" riep

ik.'Zwart op zeven'kan geen spijker zijn

en bij het beter bekijken zag ik dan ook

hier en daar wat groens tussen de bruine

korst van dat kromme ding schemeren.

lkzei:"Zie je wel, dit is vast geen spijker,

maar meenemen en straks schoonmaken,

weggooien kunnen wij het altijd nog'i

Later bij de boot, héé|, maar dan ook

héééél voorzichtig met hamer en staal-

borstel, de oxydelaag verwijderd en wat

bleek, in plaats van een kromme spijker,

zat er een fibula in verborgen.Thuis na

determinatie bleek het een Romeinse

z.g.n. kapfibula te zijn uit de 1e eeuw na

Christus. Fantastisch toch zo'n vondst

en nog wel op een plaats waar je zoiets

helemaal niet verwacht. Je vraagt je later

dan ook al hoe zou die daar terecht zijn

gekomen?

Het enige antwoord dat ik kan bedenken

is, dat hij misschien met terpgrond of
zoals je in Groningen zegt met wierde

grond, welke begin vorige eeuw als

bemesting op slechte gronden werd ge-

bruikt, op deze plek verzeild is geraakt.

Misschien ligt hier nog een uitdaging

voor zoekers uit Grouw en omgeving om

dat alsnog op te helderen. Zou het echt

zo zijn gegaan dan moet er natuurl ijk

meer liggen en wie weet, wat voor moo¡s

er dan nog kan liggen.

Voor mij was dit mijn eerste fibula en

daarmee dan ook"De vondst van het
jaar".

Tjibbe Noppert, Spijk

vondst
VA

Om mee te doen met de
'Vondst van het jaar'dient u

een verhaal van tenminste
150 woorden te schrijven

over het door u gevonden
object.

Natuurlijk stuurt u duide-
lijke foto's van het object
mee. lnzend¡ng één object
per keer. Voorwerpen van

archeologische waarde (al-

les van vóór 1500) dienen te
zijn aangemeld.

Voor de categor¡e

metaalvondsten zijn er

5 prijzen beschikbaar.

De hoofdprijs van 90 euro

wordt dit jaar ter beschik-

king gesteld door de firma

Creatype. Daarnaast stelt
de vereniging nog 3 prijzen
(DDA-bonnen) van 50 euro

beschikbaar.

Voor de mooiste'bijvondst'
is er een DDA-bon van 50

euro.
a

)

Uondst van Vondst van
het jaar het
2005 2006

jaar

D.m.v. het invullen van de
antwoordkaart kunt u de
winnaars kiezen. Graag
inzenden voor 1 april a.s.

U kunt de kaart ook inle-
veren op de zoekdag in
Nijkerk.

Onder de inzenders van

de kaarten wordt een
'DDA-bodywarmer'
verloot.

ln het volgende
magazine worden

de prijswinnaars van
de'vondst va n het jaar
2005' en de kaartenactie
bekend gemaakt.
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De draadloze W

Mijn voorkeur ging

altijd uit naar analoge

metaaldetectors, aan-

zetten en gaan.

Oké, welwat aan de

grondbalans draaien

voor de juiste instelling,

maar daar houdt het

wel mee op. Een tijdje

had ik een detector

waarbij van alles was in

te stellen, maar het liep

uit op een grote teleur-

stelling. Het was voor

mij niet de detector.

Er is de afgelopen jaren echter

een hoop aan ontwikkeling
gedaan op het gebied van

metaa ldetectors. Door nieuwe

technologieën werden detec-

tors lichter en beter hanteer-

baar.

De laatste tijd richt men zich

ook op de koptelefoon voor

zoekers. En dat was ook wel

nodig, want een dure detector

aanschaffen en dan met een

goedkope hoofdtelefoon rond-

lopen, die binnen 'no time'de
geest kon geven, is geen optie.

Allereerst waren er de zwaarde-

re hoofdtelefoons die goed te-
gen een stootje konden en die

de signalen perfect doorgaven.

Het enige nadeel was (en is) het

stugge snoer dat (zeker als die

nieuw is) soms net te kort is.

En daar is nu een oplossing op

gevonden, namelijk draadloos

zoeken.

Bij XP heeft men een concept

bedacht waarbij het zenderge-

deelte (3 gram) op de printplaat

van de XP metaaldetector is te
plaatsen, en het ontvangstge-
deelte fraai is verwerkt in een

I ichtgewichte hoofdtelefoon.
ln detectormagazine 83 (hier

staan ook de technische gege-

vens) werd het al aangekondigd

in'Detectornieuwsl en in de

tussentijd ben ik er een tijdje
mee op pad geweest om het te
testen. Het systeem was in dit
geval verwerkt in een XP adx

200, een fijne metaaldetector
voor beginners of een back-up

detector voor gevorderden.

De eerste tests werden gedaan

op een weiland dat net was

omgeploegd en daarna weer

geëgaliseerd ten behoeve van

rioolaanleg. Eerst werd het

bereik tussen de adx 200 en

de hoofdtelefoon gemeten.

Dit was in een rustige omge-

ving (geen storende gsm- of
elektriciteitsmasten) ongeveer

een goede 6 meter. Tijdens de

zoekactie werden geen echt
bijzondere vondsten gedaan

(daar was het ook niet de

locatie voor), maar het leverde

wel een goed gevoel over de

adx 200 op. De adx 200 gaf de

voorwerpen (recente rommel)

die er in de grond lag er goed

aan met een helder signaal. Ook

was de eventuele diepte van de

voorwerpen goed te bepalen

met de toonvariatie. Wat vooral

opviel was dat het wel heel snel

went, zo zonder kabel.

Ook in het park was het fijn en

goed zoeken en hoewel daar

weinig mensen komen en ik

er weinig verwachtte, leverde

het toch nog een leuk resultaat

op. Helaas is het me niet gelukt
(door tijdgebrek, en geen

opgravingen) om de adx 200

te testen waar ik dat het liefste

doe, op een grondstort of bij

een opgravrng.

Wie, wat en waar?
De vrijheid die een draadloze

metaaldetector oplevert is gro-

ter dan men in eerste instantie

kan bedenken. Men kan de

metaaldetector te allen tijde

even naast zich neer leggen om

even een voorwerp uit een kuil

te ha len zond er dat je reken i ng

hoeft te houden met waar je de

detector precies neerlegt (wat

met een kabel vaak niet moge-

lijk is). Nu zal dat in een weiland

niet zo snel een probleem zijn,

maar voor stortzoekers is het

een uitkomst. Men kan een stuk

afsteken en daarna de detector

langs de wand halen en de

uitgestreken grond afzoeken

zonder de hoofdtelefoon afte
hoeven zetten.

Het is ook een perfecte manier

om mensen die net met de

hobby zijn begonnen te bege-

leiden, want het systeem is op

diverse manieren te gebruiken.

Was men vroeger afhankelijk

van een plug die gesplist was,

nu kan men er naast lopen en

de beginner met een eigen

hoofdtelefoon laten zoeken, u

kunt gemakkelijk mee luisteren

en zo de beginneling instructies

geven zonder dat u'aan elkaar'

vast zit.

Een ander voordeel van het

systeem is dat het gedeelte

dat de signalen ontvangt, los

te koppelen is en d.m.v. een

verloopplug op een grote

hoofdtelefoon is aan te sluiten.

Men heeft dan wel weer met

een kabel te maken, maar

deze kan men eenvoudig in

een borstzak wegwerken en

daardoor kan men'los'met de

detector lopen. Persoonlijk geef

ik aan deze keuze mijn voorkeur

daar de hoofdtelefoon van de

XP toch veel omgevingsgeluid

oplevert. ln het bijzonder de

zachte signalen (kleine of diepe

gelegen voorwerpen) zouden

dan gemist kunnen worden.

Helaas heb ik te weinig gebruik

kunnen maken van de detector

om er een uitgebreid verslag

van te kunnen maken. Ook

ben ik geen andere zoekers

tegen gekomen die het zelfde

systeem in hun XP hadden

ingebouwd, dit om te kijken

hoe ze op elkaar zouden rea-

geren. Volgens de importeur

is de kans nagenoeg nul dat

twee detectors met hetzelfde

zender/ontvanger systeem

elkaars signalen zouden kunnen

oppikken.

Kort samengevat is dit voor mij

het eerste draadloze hoofdte-

lefoonsysteem waar men fijn
(licht) mee kan zoeken en dat

de mogelijkheid biedt om ook

uw oude hoofdtelefoon te kun-

nen blijven gebruiken,

nuanl(P



ITekst / Foto's;Johan Koning ]

\\,j \\,.\

K^eú, de Foto ls+\
ln Raad de Foto 84 lieten we een stukje van een benen

kam zien. De datering kunnen we plaatsen in de vroege

middeleeuwen. Je kunt zien waar 1 van de ijzeren beves-

tigingspennetjes heeft gezeten om de delen van de kam,

waar tussen de strook met ingezaagde tanden zit, aan

elkaar te verbinden.

Leuke boeken waarin vele benen of hoornen voorwerpen

te vinden zijn;

V.T. van Vilsteren, Het Benen Tijdperk, Gebruiksvoorwerpen

van been, gewei, hoorn en ivoor 1 0.000 jaar geleden tot
heden,1987, lSBN 90-70884-1 5-1

A. Roes, Bone and Antler Objects from the Frisian Terp-

Mounds,1963.

Winnaar van Raad de Foto 84 is geworden: Bert Broekhart

uit Hattem. Een boek is naar hem onderweg.

.'l ,

I

KeÃi' ûe toto [¡r1
Ook nu hebben we weer een object voor de rubriek'Raad

de Fotoi

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

worden gereageerd door leden van onze vereniging. On-

der de goede inzenders zal een boek worden verloot.

Reacties kunnen naar: e-mail j.koning6detectoramateur.nl

of J. Kon i n g, Roodborststraa T 20, 89 1 6 AG Leeuwarden.

Het nieuwe koperen/ijzeren voorwerp is dus danig plat

gereden op de akker dat het geheel is vervormd. Ra Ra Ra

wat was het enz.

We vragen een zo duidelijk mogelijke beschrijving ìnclusief

datering. Dit vergemakkelijkt de keuze voor de winnaar.

De inzendtermijn sluit op 1 april 2006

Zend je in per e-mail vermeld dan ook even je naam en

ad res.

Er komt voorlopig geen nieuwe'Raad de foto' meer,

Niet alleen het aantal inzendingen liep snel achteruit,
ook het vinden van geschikt materiaal in de eigen col-

lectie wordt steeds moeilijker.

Kennisgeving

Per oktober 2005 is Detectorshop te Musselkanaal niet langer meer onze officiële dealer van White's metaaldetectors en

Wh¡te's accessoires. Na overleg met de DDA en de fabrikant, White's Electronics Ltd., hebben wij besloten dat alle Whites
detectoren welke voor 10 oktober 2005 zijn gekocht bij voornoemde dealer de garantie bij ons, Detection Systems Holland,
kunnen claimen. Wij zullen de eventuele klachten dan oplossen op de manier die u van ons gewend bent.

Detection Systems Holland, offrcieel importeur White's

-....- 

---./
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MUNTHANDEL G. HENZEN

Wtj zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Wtj ztjn doorlopend geihteresseerd in de aankoop
van belere munten, in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

à contant!

Heeft tr iets te koop? Bel ons dan voor een

afspraak! Wij kunnen Uw munten tevens

vrij blijvend determ ineren en taxeren.

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

BoF+fEN.ep&$**

8096

8113

8189

B 156

8164

8196

8212

B21t

8226

B 187

B 190

8203

8236

B22A

8229

Munten en penningen

BOO2 CATALOGUS, DE NEDERI-ANDSE I'IUNÌEN VAN 1806

tot heden li{evius 2005)

BOO8 CATALOGIJS, DE I¡UNTEN VAN BTTGIT 1790 1997

B00s KLEINER DEUtSCHtR IVIUNTZCATALOG 1871 1997

8013 tllUNTBoEKVANPtEMRKADE (1540-1795)

8044 V D CHUS BEELDENAÂR, Nederlandse munten tot 1576

8146 HANDBOEK NEDERLANDS KOPERGELD 1523 1797

8147 STANDARD CATALOG OF GERI\¡AN COINS 1601 IO PRISENT

8200 Ro|\¡AN CoINS and their values, deel I (t0t 96 n chr) D Sears

8221 R0MAN CoINS ¿nd their values, deel ll (96 -235 n Chr) 700 pag

8200 RoMAN CoINS and their values, deel lll (tol 96 n Chr) D Sears

8215 LES MoNNAIES DE BRABANT lll (1598'1790) met waardeaônd

8216 tES lvloNNAlts DE BRABANï (1467-1598) met waardeaand )

8216 Dt MUNTEN VAN DE GRAVEN VAN VI-AANDEREN (1556-1754)

8217 tES M0NNÁ|ES DES CoMTES DE F|-ANDRE (1384 1556)

8218 tEs t\¡oNNAtEs DES C0MTES DE F|-ANDRE (1244-1384)

8227 EURO lilUtÍZKqTALoG 2002 135 pagina's (Batteflberg)

B22s DE MUNTEN VAN LUIK (¡n het Frans)Á4 f0rm 170 påg 1300 afb

B21s MIINTVONDSIEN ljll 19 EEUIVEN (Árend Pol KPN) 36 pag

Determinatie van h0ofdz. metalen v0onflerpen

8085 EEN EIGtNZINNIGVERZAI¡ELÁÁR, 94 pag,, h0nderden f0t0's

van nelalen v00Herpen, kandelaars, pijpewroeters, l¡n, enz

8117 GttD UII Dt BELI lvliddelburgse huisuilv0ndstefl 1550 1570

8181 4000 JAAR l\lEIAAt lN NEDERUND, alleen detect0ryondsten

8186 C.ATALOGIJS NEDERI-ANDSE HONDENBEI¡STINGPENNINGEN

d00rA J K00ij 1998 A4 formaat, 212 pagnia's (3083 afbeeldingen)

8214 VINGERH0EDENenNA,AIRINGEN 111pag (ÁWNuitg)230afb

tiitstekend ged0cumenteerd Nederlandstalig b0ek Over v¡ngerh0edenl

DEIECIoR tINDS 1 100 pag 1000 illustratÌes (zwartlvit)

DEr[CI0R FINDS 2, 100 pag 1000 i¡lustr (ilart wit)

IvIEDIEVALARTIFACTS, veru0lg RomanArtefacts Full c0l0r met

prijsliþt 300¡lluslraties d00rNigel [4ills

BUCKTES 1250 1800 (44 b0el 0ver gespen, m00¡ naslôg)

125 pag, kleur

DEIECTOR FINDS 3 (veel ¡n kleur) A4 f0rmaat, veru0lg van

CELTIC & R0I¡ANARTEFACTS, N¡gel [¡¡lls, full colorl!

FINDS IDENTIFItD (Detector Finds 4) (boordevol detectoruondsten)

S,qXoN AND VIKING ÁRÍEFACIS (zie serie Mediev¿l en Celt¡c

& R0man) B00rdevol detect0ruondsten, meffte in kleu4

DEIECToRFINDS 5 vafl Gordon Bâiley (44 f0rmôat) (full c0l0r)

ARIEFACTS 0F ENGLAND & UNITED KINGD0M, met meer dan

1000 f0t0's van vondsten vanaf de steentÜd tot 1750. (* act pfljslt) 26,95

THEACCoMPTISHED ARI g0uden vo0Merpen uit de bronstijd in

tngeland en leland Prachtv0ek, in pr¡js gehalveerd, nu 22,95

HEltlc EN PROFAAN 2 {van Beuningen) 1200 laat middeleeuffie

lflsignes 512 pagina's, Meer dan 1000 albeeldingen 72,50

VERSCHoLLTNE SCHATZE im Salzkammergut, 120 pag Geb Hard

kaft Prachtig boek over de verdwenen Nazi schatten jn 0ostenrijk 19,50

KRUISENDE SPoREN, handle¡ding v00r amateur arch 160 pag 14,50

FRIESLANDS 0UDHEID, Het rijk var de Friese k0ningen, 0pk0nst en

ondergang Levensw k vafl H Halbertsma! 406 pag Geb Hard Kaft 37,50

Metaaldetectofs

NU0o3 HANDBoEKV00RZ0EKERS d00rGert Gesink,350 pag 380 kleuren

F0t0's en tekeningen 1000 afgebeelde b0demvondsten 39,90

8141 TREASURE HoARDS, {pfachtb0ek ged in kleur 0vef schatvondst) 20,95

B1e2 0RTUNGSTECHNIK für Profis 169 pag. t40lfgang Schüler 1999

Gaat 0ver pr0fessi0nele detectietechnieken (Du¡ts) 18,95

8237 NEDERLANDS KLEIN ZILVER en schepwerk 1650-1880,376 bk Ge

Hard kaft, duizenden zilveren v00Nerpen en merkjes afgebeeldl! 63,50

8235 ZEGELSTEMPELS EN ZEGEIRINGEN, uit Zeeuwse b0dem 144 pag

Geb Hard kaft, 300 afb rn kleur, Deteclorhobbyisme in g0ed daglicht 19,50

8222 DEUTSCHE oRDEN UND EHRENZEICHEN (1871-1945, 311 pag 19,50

8214 VINGERHOE0ENeTNA,qIRINGEN 111pag (AWNuitg)230afb

UitstekendgedocumelteerdNederlandstaligboekOverv¡ngerh0edenl 14,50

B1e3 I4ASTERINGTHE tÌ4lNEl-AB E]PLORER XS & S 18,95

l{¡euwe boeken!!-... 2006.....-llieuwe boekenl!

NU003 HANDBoEKV00R Z0EKERS d00r Gert Gesink,1320 pôg 380 kleuren

F0t0's en lekeningen Full C0l0r, kmt u¡t in het voodaar van 2005 39,90

8240 ARTTFACIS 0t ENG|AND & UNITID KINGD0[¡, Second Editi0n

608 pagina's, duizenden vondsten in kleur afgebeeld 1+ ¿t¡ Ot'¡r,,, 39,90

8241 AFGEDAI\¡D EN AFGEDANKI, metaalvondsten uit 2 middeleeuwse

Nedezettingen in Leidsche R¡jn l\4ichel Hendriksen 128 pag 12,50

8242 BUTTONS & FASIENERS 500v-1840 G0rdon Bailey, 114 pag kleur 19,50

Hard kaft, dui¿enden zilveren voofferpen en merkjs afgebeeldl! 63,50

8243 IHE IRIBES 7 CoINS 0F CELIIC BRITAIN, + prijslijst,80 pag 19,50

8244 RIÂDING I-AND, Edward Fletcher, g0ede zOekplekken vinden 12,50

8245 READING BEÁCHES, Edvafd Fletchef, goede ¿0ekplekken vinden 12,50

8246 RFIoINGTIDAL RlVtRS, E Fletchet goede z0ekplekken vinden 12,50

8,95
10,95

10,95

17,95

77,50
43,50

66,50
79,50
115,-

70,00
15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

16,50

3,50

7,95

11,95

7,95

19,50

14,50

18,95

18,95

20,95

20,95
20,95
25,95

20,95

25,95
20.95
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Gebruik het
Archis-formulier

¡""o
Het aanmeldingsformulier kunt u

downloaden op de website van de DDA:
M.detectoramateurnl/content/
archeologie/vondsten-aanmelden.

Munten kunt u van te voren laten
determineren bij het

geld-+ en bankmuseum via
m,geldmuseum.nl

Adressen voor aanmelden:
zie magazineSz,



Aanmelden van muntvondsten
Zoals u r'r'aarscl-rijnìijk n,el r,r'eet is er een hoop aan het
gebeuren op Ìret gebied van het aanrrelden \,¿tn munten en
petrningen. Het aanutelden gaat het hancligste vannit un. luie
stoel, via e-mail (ntunis@)sgbnr.nl) of I'ia de site van
de Stichtir-rg Geld- en Bankrr.rusenr.n (GBr\I):

ur.r.lv. geldmuseunt. nl.

Op deze site konlt u automatisch NUNIIS tegen (het staat in
het n.ridder.r bovenaan cle pzrgir-ra), rvaar de r.onclst kan t,or
der.r gerreld. \'rijr,r,el direct na de rnelclir.rg krijgt u d¿rn eerr

bevestiging telug. Zo spoedig mogelijk volgt de uiteindelijke
deterr.r-rinatie, sanlen nlet hct NUìvllS-r1ul1ln'ìer Door het
gebrek aan mankracht loopt de rvachttijd sonrs op tot t\\,ee
m¿randen.
(ìedeterm in eerd ntateli¿ral r,vol dt ¿ran NUr\tIS toegevoe gcl.

De internetversie van clit bestand is ¿rnonierl en ex¿rcte

vindplaatser.r zijr.r achtelrvege gelaten. Als u claar toestem
n.ring voor veLleent is het mogelijk om nrv n'reldir.rg ook op
het h.rterr.ret temg te vinden.
Eventueel is het ook nogelijk orn op afspraak langs te

konren, per telefoon (030-2910492) ofper post te melden
(postbr.rs 2407, 3500 GK Utrecht).

r\,Iocht u een aanr.r.relding l-rebben gedaan eu ven'olgens nog
geen reactie hebbelt ont\'¿ulgell en vermoedt u dat hct niet

goed is gegaan, rvilt r-r dat dan aan mij laten r.r'eter.r.

Het is niet de bedoeling dat u nij de eventuele vondstgege

vens en dergelijke toe gaat sturen. Het enige d¿rt r.r'e rvillen
bereiker.r is, een overzicht te krijgen hoe vaak er iets nris gaat

en \\¡ÀAR. l)it om het in de toekomst te kunnen voorko-
men.

Het er.rige dat ik u dan u'il \¡ragen is urv lidn-raatschapnum
mel'ell het eventnele plobleen-r.

LET OP:

Muntvondsten dienen ook altijd via het ARCHIS-formu-
lier te worden aangemeld bij de provinciaal archeoloog
of ROB.

Als u een munt of penning aanmeldt bij het GBM
kunnen zij, als u dat toestaat, de gedetermineerde
vondst doormelden naar ARCHIS. Dit bespaart u dus
een tweede melding.

Nanens het bestuur,
À'lart Hoffn-rann

Met h¿rte ijke dank aan: drs J.E.L. Pelsdonk
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lleth. Beerdastraat 2r,

9298 PlV Kollumerzwaag (Friesland)
rel. o6 4 4t 39 7t (op afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen nl
I nternet: M.detri jestinzen.nl

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

r Atlantis Metaaldetectors
fHofman Electronical
ùerkoop / Modificatie / Repa'ratie van
diverse merken

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel (oz4) 677 4o63

r Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten M useu m'
"Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab/ Fisher/ C.scope / V¡king / Celtic
Pulsestai / Pqlse TeCft Folegy / Pulse I nductie

I Diepzoekaþp. I CEIA en Safeline Detec-
tiepoorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en pårt¡cul¡er

/ Inkoop-verkoop aa4gêinelde vondsten

Bontehondstraat j-5, 456r BA Hulst
tel. (oil4) 37 o48o,fax: (ott4l 37 o48t
lnternet w.detectornet.nl

www.xp-detectors.nl
wwwbounty-hunter.nl

E-m¿il: detect@wxs.nl

I

oPspon ngsservrce

Hagedoornstraat r2,
88oo Roeselare, West-Vlaanderen, Belgìë
Tel. o5r/2o.5o.o6, lax o5t lz4 o7 55
Csm 0477b1.66.56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be
I nternet: w.belgadetect.be

I Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope / V¡king / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie

/ Diepzoek app. / CEIA en Safelìne Detectie-
poorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrìeel en part¡cul¡er

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5,456r BA Hulst (NL)
tel- oo3t tr4-37 o4 8o, fax: oo31 114-37 048t
I nternet: ww.detectornet nì

ww.xp-detectors.n I

w. bounty-hu nter nl
E-mail: detect@ws nl

T
rol
scheppen /

megneten enz

r Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / llhite's / XP /
Powerlift zo I Handboek voorzoekers /
Verkoop lYerhuw I lnruil / Opsporing

lfooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o53) 43o 05 rz,fat<(oy) 1345558
E-ma il: info@detect.nl
Internet: wwwdetect nl

r Flevo k
Tesoro rs

/ Laser n
opsPonngsservrce

lÇrkpad t8,83t6 DB :Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 2o 39 29,.obt"¡ o5'2.^4-848
E.mail: fl evo.detectors@wolmail.nl
lnternet: wwwfl evodetectors.nl

r MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. \)lhite's, Minelab, Laser en Tesoro
lmporteur van Coiltek schotels

Tussen pad 28, 7833 CT Níeuw Amsterdam
Tel (o59r) 55 z6 35
E-mail: info@speelmandetectors.nl
I nternet: m.xp-detectbf6.Coin

Zwaluw t5, 3752 N!í Bunschoten
tel.o33-299 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: info@midholland.nl
I nternet: M.detectonnl

Poolsterlo, 1622 EB Hoorn
tel. ozzg-85o279 | o61 688898r
E-mail: ¡im,deboer@quicknet.nl

t Zuid Holland Metaaldetec-
tors
Black Knight / llhite's / Detector-
verhuur- en verkoop / Handboek voor
zoekers

Pieter Maetsstreat r2
r777AP Hippolytushoef
Tel (ozz7) 59 3z 86, hx (ozz7l Sg tt 29
mobiel: oí-zozzVgo
E.mail: info@djlaan.nl
Internet: w.djlaan.nl

r Metaaldetectors Hoorn
Diverse merken w.o. White's en Black
Knight

Energieweg 4, Zoeteruoude
tel. (o7t) 5zt48gg
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors.nl
I nternet: w.zuidhmetaaldetectors nl

Keepstraet 2,57o2 LH Helmond
Iel. (o4g2l 57 41 94
E-mail: info@metaaldetector.nl
I nternet: M.metaaldetector.nl
w.tesoro nl

r Gelan Detectiesvstemen BV
lmporteur van C.Scop'e / Fisher / Troy

Hel Sterrenbeeld 48,
5zt5 ML's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 99, fax (oßl 548'lr 95
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAG/
Emmi ultrasoon reinigers

GELDERLAND

NOORD-HOLLAND

BELCIE

UTRECHT

ww\ /. d etecto ra m ate u r.n I

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie



I Redactie:Johan Koning ]

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAAR:

J. KONING, ROODBORSTSTRAAT 20,

8916 AG LEEUWARDEN.

E-MAIL: VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Aan deze vraagbaak rverktetr mee: l. Zijlstla, A. van Herwijnen, f.E.L. r,¿n Pelsdonk, J. Koning, D. Eekhof, D. Dijs, f. Kuipers

Geachte heer Koning,

Hierbij een aantal voorwerpen waarvan

datering en het gebruik.

ik erg benieuwd ben naar de

Foto I is een kruisje? Het is van

messing en verguld en heeft

de maten van 2,5btj 2,4 cm.

Het lijkt erop dat het oogje is

afgebroken.

Foto 2 lijkt mij een armenpen-

ning. Het is van lood met een

Foto 3: Cruciaal bij dit stuk is de rand: bestaat de pen-

ning/loodje uit twee delen dan moet je het zoeken in de

Leidse lakennijverheid, deelbewerkingsloodje.

Foto 4: wordt in het boekje Pennincxkens van Loode,

geschreven door de drs. J.E.L van Pelsdonk, nu werkzaam

bij het Geld- en Bankmuseum te Utrecht omschreven als

een Armenpenning met hierachter een vraagteken, 16e

eeuws, catalogus: Pelsdonk 50, NUMIS 1054456.

Yraag2:

Hallo, mijn naam is Richard Dulos ik kom uit de Betuwe.

Ik ben een detectoramateur en heb een vreemde steen

gevonden op een akker. Mijn detector piepte op de steen

in de grond en ik dacht: wat raar. Ik heb hem thuis schoon

gemaakt enzagdat er puntjes in zaten. Er zitten ook glas-

achtige ronde zwart puntjes in en het glinstert een beetje. Ik
heb er een magneet bij gehouden en die blijf lichtjes han-

gen. Op de akker lag verder geen enkele steen. Nu zeggen ze

dat het wel eens een steenmeteoriet kon zijn? Ik hoop dat u

me verder kan helpen, Bedankt, Richard.

Antwoord:

Zonder het zelf in de hand te hebben gehad zijn er twee

oplosslngen die bij me op komen. Het kan dat je een stuk

cokes (verbrande restant van steenkool) hebt opgepiept
of een stuk steen die in aanraking geweest is bij het

g¡eten/smelten van metalen. Op zich is het niet verkeerd

om cokes op te piepen, daar het in hetzelfde gebied zit

waarin ook vaak zilver wordt gedetecteerd. Schakel je dit
uit dan bestaat er een kans datje kleine of dunne z¡lveren

m untjes/voorwerpen gaat missen.

Meteorieten bevinden zich normaal gesproken niet aan

de oppervlakte maar slaan een krater in de grond. Alleen

een geoloog (bodem/steenkundige) zou hierover uitsluit-

sel kunnen geven.
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doorsnede van ongeveer 2 cm. en een dikte

van 0,4 cm. De keerzijde is glad.

Foro 3 lijkt mij
ook een armenpenning (met de sleutels van

Leiden). Het is van lood en heeft een door-

snede van ongeveer 2 cm. Aan één zijde zit
een breukvlak. Ook hier is de keerzijde glad.

Foto 4 betreft een rechthoekig klein loodje

met de maten 1,3 bii 1,1 bii 0,3 cm. Ook

hier staan twee

sleutels op (Leiden?). De keerzijde is glad. Ik
heb ergens gezien dat dit een gewichtje zou

kunnen zijn.

Ik hoop dat u mij hier verder mee kunt helpen

en bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Paul de Groot, Purmerend

Antwoord:

Foto 1: Dit is geen kruisje (religieus

voorwerp) maar een onderdeel van een

messenlegger uit de 19e eeuw (zie foto
messenlegger)

Foto 2: is een stuk lastiger. Ongetwijfeld

ook een loden penning, de meest waar-

schijnlijke datering is 1350-1425. Helaas

kan ik niets van de afbeelding maken.

NUMIS 1054459. Dit soort penn¡ngen is voor veel verschillende doel-
einden gebruikt: van speelpenn¡ng tot lokaal kleingeld. Gebruik als

armenpenning is minder waarschijnlijk.
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Vraag 3: Hallo,

Ik heb een tijdje geleden een zegelring gevonden en ik vraag

me al geruime tijd af hoe oud deze is, wie dit gemaakt heeft

en wat het voor moet stellen.

Misschien kunt u dit achterhalen aan de hand van de

merktekens, het kan ook Duits zijn omdat ik het vlak bij de

Duitse grens (Bentheim, Oldenzaal over de grens) gevonden

heb.

Groetjes, Frans Saalmann

Antwoord 3:

Dit is een Duits

signet, openge-

werkt handvat

aan horlogeket-

ting met een

heraldische uit-

stral¡ng met ele-

menten als helm,

vleugels, maan en

ster. De merkte-

kens bestaande

uit drie versch¡l-

lende (Franse)

lelieblaadjes kun-

nen we nog niet

thuisbrengen.

Yraag4:

Beste DDA,

Ik heb dit vrijwel onbekende voorwerp gevonden. Kunnen

jullie misschien zeggen waar het voor gediend heeft, hoe

oud het is en waar het wapen voor staat. De afmetingen

zrjn:3 cmlang,2,4 cm breed, 0,3 cm dik.

Het andere voorwerp lijkt een beetje op kastbeslag ofklok-
beslag, maar dat weet ik ook niet zeker.

Ik hoop dat dit in jullie blad komt. Ik heb er namelijk nog

nooit in gestaan.

Hoop spoedig van jullie te horen, vriendelijke groet, Ton

Wolf.

Antwoord 4:

Het voorwerp met het wapen

lijkt gezien de bevestigings-

puntjes een mesheftbekro-

ning te zUn. Versch¡llende

steden hebben de adelaar in

hun wapen, al dan niet met

een dubbele kop. Middel-

burg heeft een enkele kop.

Nijmegen heeft een dubbele

maar het wapen klopt niet.

Van o.a. Naarden, Bleiswijk, De Drie Rijkssteden (Kampen,

Deventer, Zwolle), stad Groningen en Groninger Omme-

landen is een wapen bekend.
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Het kan net zo goed

van een wapen van

een adellijk geslacht

zijn. De vindplaats

kan een optie zijn

in welke richting je

moet gaan zoeken.

Het beslag kan overal op hebben gezeten, denk maar eens aan hand/

steekwapens.

De andere voorwerpen zijn versierselen van een kast (klok). Datering

1 9e - 20e eeuw.

Vraag 5:

Hallo Johan

Ik zou u willen vragen of u voor mij deze slotplaat kunt dateren. Ik heb

hem gevonden op een plek waar vondsten werden gedaan van middel-

eeuws tot 18e-eeuws. Ik vind het zelf een mooi stuk en zou graag willen

weten hoe oud het ongeveer is.

De slotplaat is 7.5 cm bij 22 mm groot en er ontbreekt een gedeelte van.

Er zit nog een restant op van een ijzeren bevestigingspunt.

Om het voorwerp goed te kunnen bekijken, heb ik de foto's iets lichter

gemaakt. Het originele patina is zwarT. Gezten de lengte van de slotplaat

neem ik aan dat dit een kastbeslag is, of zit ik dan fout??? Het materiaal

is koper.

Mvg, Danny Sanders

Antwoord 5: Danny, je geeft zelf al het

antwoord. Deze koperen slotplaat,

die gerekend wordt onder de noemer

kastbeslag, valt te dateren als eind 1 9e,

begin 20e eeuw. Wat jij ziet als ¡jzeren

bevestigingspunt, is eigenlijk het restant

van een ijzeren schroef. Op de foto kun

je drie gaten z¡en waar schroeven in hebben gezeten. Het bovenste

met de ijzeren schroel de middelste die open is en de onderste in het

midden van de onderkant. Hier kun je dus ook duidelijk zien dat daar

iets is afgebroken.

Vraag 6:

Beste Johan Koning,

Ik ben al 2 jaar een enthousiast zoeker en lezer van ons mooie magazine.

Zo nu en dan komen er mooie vondsten bij mijn verzameling. Er zijn een

paar vondsten bij die ik niet thuis kan brengen. Ik ben ze ook nog niet

tegengekomen op determinatiepagina's op het net. Ik hoop dat jij hierbij

kunt helpen.

De vondsten zijn

gedaan in Arnhem

en omgevrng, voor-

namelijk in klei-

grond. Woongebied

van de Bataven.

(Noordgrens van

het Romeinse rijk

foto I

I

I

I



Dirk Jan Laan

B¡¡ ons
geen
bla bla,
geen loze

FISHE

M INELAB

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!

. Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

o 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 aktuele
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.



foto 2

aan de Rijn). Het kunnen wellicht ook middeleeuwse of
oude gebruiksvoorwerpen van boeren zijn die daar in de

loop van de eeuwen hebben gewoond. Het is mij een raad-

sel. Diepte ongeveer 30 a 40 cm.

Brj deze wens ik je tevens fijne kerstdagen en veel mooie

vondsten toe in het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groeten, Eric Centen

Antwoord:

Alje voorwerpen zitten aardig onder de roest wat deter-

m¡natie moe¡lijker maakt, maar we proberen het. Tracht

ook wat meer scherpte in het voorwerp op de foto's te

krijgen. ls een foto scherp dan kunnen we deze gemakke-

lijk vergroten wat weer een betere determinatie mogelijk

maakt.

foto 1: ijzeren voorwerp,

niet te determineren.

foto 2: ijzeren voorwerp,

nagelvormig met bol-

ronde/platte kop en taps

toelopende brede punt.

foto 3: samengestelde

voorwerp bestaande uit

een holachtige ring (ko-

per?) met een koperen?,

gespvormig, niet ronde

vorm, voorwerp.

Alje vondsten hebben

naar alle waarschijnlijk-

heid te maken met het leven en werken op het platte

land. We zien toch duidelijk voorwerpen die gezien hun

conserveringtoestand in de laatste twee eeuwen te plaat-

sen zun.

Niet alle foto's kunnen

worden afgedrukt.

foto 4: de helft van een

ijzeren hoefijzer duidelijk

te herkennen aan de

opstaande rand en smalle

afgeronde gedeelte.

Gelukkig zijn er steeds meer leden die ook gaan reage-

ren op wat er in de vraagbaak besproken wordt. Ook nu

kregen we weer een reactie binnen en wel als volgt:

Hallo, in jullie vraagbaak van december 2005 nummer 84,

staat een ring afgebeeld, claarover heb ik iets meer informa-

tre.

Het is een zogenaamde Claddagh ring.

De Franse lelie boven het hart waarover hij schreef is waar-

schijnlijk een kroon. De ring bestaat uit een gekroond hart

dat gedragen word door twee handen. Het hart staat voor

liefde de handen voor vriendschap en de kroon voor loyali-

teit. Aan de manier hoe mensen de ring dragen kun je zien

of de drager verloofd getrouwd of al-

leenstaand is. Aan de rechter hand met

punt van je hart naar je toe betekent

dat je verloofd bent. Aan de rechte

hand met punt van je af betekent vrij-
gezel. Aan linker hand met punt naar

je toe, dan betekent het dat je gelukkig

getrouwd bent. Voor nog meer info kun je kijken op: http://nl.wikipedia.

orslwiki/Claddash-rins

Ik denk dat je er zo aardig wat meer over kunt vertellen.

Vriendelijke groeten, Roald Kleinlugtenbelt

Hier nog even wat reacties op het lodenkopje uit nummer 84 en zullen dit
item voorlopig laten rusten.

Halio Mart.

Ik kwam in mijn oude mails nog een opmerking tegen van een klant over

de kopjes waar vaker vragen over zijn. Als ik me goed kan herinneren

heeft hier laatst een vraag over in het clubblad gestaan.

Wilhelm Bos

Ik heb een afbeelding gevonden van een compleet kopje. Het is geen beste

kwaliteit (slechte druk) maar het principe is duidelijk. De kopjes waren

kinderspeelgoed.Zrehet maar als een soort klappertjes pistooll Door

Ë1
het oogje in
te drukken

kon tussen

de kaken een

klappertje

geplaatst

worden. Wan-

neer de kaken

weer gesloten

waren en het

kopje met kracht tegen een steen of muur werd gegooid gaf het een knal.

Aan het oogje werd een touwtje vastgemaakt zodat het kopje altijd met

de werper verbonden bleef. Dit zodat niet na elke worp een uur gezocht

moest worden. Ik denk dat het staafe met onderkaak en oogje niet echt

sterk was, daarom worden er waarschijnlijk maar weinig complete exem-

plaren gevonden. Vrijwel alle kopjes zijn dubbelzijdig, maar een enkel

gevonden exemplaar is slechts enkelzijdig versierd. Ik hoop dat je hier wat

mee kunt.

Met vriendelijke groet Alexander

HalÌo determinatieteam,

In nr. 84 zag ik een stukje staan over een loden kopje. Ik heb ook zo'n

kopje. eenjaar of 15 geleden gevonden en ikvraag me nog steeds afwaar-

voor het gediend heeft. Om met een klappertje op de grond te smijten,

Iijkt mij niet, dan kan je hem maar eventjes gebruiken i.v.m. de vervor-

ming van het zachte materiaal. Zelf denk ik meer aan een gewichtje, maar

waarvan?? Op de achterkant van het petje staat een tekst, helaas moeilijk

te zien en voor mij onleesbaar. Hopelijk is dit een kleine bijdrage voor het

loden kopjes mysterie.

Groeten, Marchel Boonstra

foto 4
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Leerbeslag
Koper
1 7e eeuw

Dirham
Zilver, Arabisch

8e eeuw

Riemuiteinde
Brons
i4e-15e eeuw

Sceatta
Zilver, Rune-type
rond 700

E-

-l

Vogelfibula
Brons, achterzijde onbekend,
vermoedelijk Merovingisch

F

Boogfibula
Brons met goudinleg (en glaspasta?) 9e-10e
eeuw

-l

Handvat van een sleutel
Brons

Romeins

I::::::::-

Onderdeel van een reislamp
Brons

Romeins
-l

Ruiterspoor met 7 puntig wiel
Koper
na 1800

-l

F
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Knoop
Zilver, bovenstuk opengewerkt

1 8e eeuw

Fibula
Brons met goud ingelegd
Merovingisch / Karolingisch

Gouden rijder 1623
geslagen in Zeeland (Middelburg)

Pendant, voorstellend omkijkend
fabeldier
Brons
+'l 3e-14e eeuw

Riempassant, merken van de goud/zilver-
smid niet goed leesbaar.

Goud met stenen
1800, maar mogelijk
ook eerder

Leerbeslag
Brons (wordt ook wel van gezegd dat het
behoorde bij een stijgbeugel)
9e eeuw

Kledinghaakje
Zilver, fi ligrain uitgevoerd
rond 1800

-l

Gespdoorn (schilddoorn van een gesp)

Brons

Merovingisch, 6e-7e eeuw

Vogelfibula
Brons, achterzijde onbekend
Vermoedelijk Merovingisch

-l

Beslagstuk
Brons

eind 
.l 
e- 2e eeuw

Kruisje, kan als boeksluiting zijn gebruikt
Zilver
(laat)

middeleeuws

j-.*n t

I.....:.-
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NIEUW!!! GOLD MAXX Power
- Regelbare ijzer geluidsvolume - Frequentie: 18 kHz. - Alle metalen stand

Zeer goede stabiliteit op alle soorten teneinen - Nieuwe gevoeligere
microprocessor- Verwisselbue 22 5 cm schotel met beschermkap. - Duurzame
schotelkabel - Bijzonder goede discriminatie - Grond afstelìing. -
Voeding: 8 AA Alkaline battqijen of accu pack - Heupmontage voor nog meer
zoekgemak - Vergulde afsluitbare schotel aansluiting. - ABS kunststof
behuizi ng.

NIEUW!!! G-MAX II
- Aralyse van metalen door Multi-tonen - Regelbare geluidsvolume ìn de lage
toneo (metalen). - Frequentie: 4,6 kHz - Heel goede stabiliteit op alle
sooÍen teÍeinen - Nieuwe gevoeligere microprocessor- Veruisselbare 22 5 cm
schotel met beschemkap. - Duurzame schotelkabel. - Algemeen ged¡ag verwant
met de Adventis IL - Uitzonderlijk goede discriminatie

NIEUW!!!ADVENTIS II
- VeruisseÌbare 22 5 cm schotel met beschemkap - Frequentìe: 4,6kJlz -
Dubbele discriminatie - Alle metalen stand - Silencer schakelaar -
Vergulde afsluirbare schotel aansluiting - Voeding: 8 AAAlkaline
batterijen - Heupmontage voor nog meer zoekgemak

NIEUW!!!ADX25O
- Verwisselbæe 22 5 cm schotel met beschermkap - Duurzame schotelk¿bel
ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de detector als ook als
hip-mount te gebruiken. - Frequentie: 4,6 kHz. - Discriminatie Dl D2 /Alle
metaleo stand

ADX100
Robuuste 22 5 cm schotel met beschennkâp

elektronicabehuizing. - Frequentie: 4,6 kHz -

stand. Regelbare gevoeligheid.

- ABS kunststof
Discriminatie /Alle metalen

WS l Draadloze
XP-Hoofdtelefoon

iedere XP detector!lmRorteutBene

ADVI¡/TIS\,/
www. xp-detectors. nl

6dÐGR

ADXZ

3-5 4561B[ flulst filll Tel:00.31.11.43.t0.480 t-mail detect@wxs.nl wwwl[-detect0rs.nl



MATRIX

De Matrix M6
allround detector
Bijzonder makkelijk in gebruik
Waterdicht e 24 cm schotel

Mogelijkheid voor aIIe2 D schotels

Instelbare toon identificatie
Handmatige discriminatie en diepte
Precisie VCO(.) PP schakelaar

Beeldscherm: VDI(**) getallen & diepte
Z o ekf requentie : 1,4 I(hz
40 uur zoeken met 8 penlights
Tijdelijk extra Eclips DD schotel voor 59,00

en gratis accessoires.

2 jaar garantie

Detection Systems Holland
Importeur White's Metaaldetectoren

Ook verkoop & verhuur van alle andere
merken zoals Tesoro, Minelab,
Black Knight, detectie poorten etc.

Veerpad 2,8276 AP ZaIk
(bij Zrnolle en 10 km aan Elburg)

Tel.: (038) 3636591
Email: info@metaaldetectors.nl
Internet: www.metaaldetectors.nl

wHlrEts.¡rrrrr
HAD MIJN VRIENDIN MAAR

ZOVEEL DIEPGANG !!!
Slagzin bedacht door R. Besselink m.b.t. de actie 'uw serienummer = uw lotnummer'

Prijs:795r00
É Toonhoogte
** Visuele Discriminatie Identificatie


