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Dirk Jan Laan

Bij rms
geen

beloften en geen

FtsHE

MINELAB

Om teleurctelling te
voorkomen kunt u uw
vrijblijvende bezoek het
beste plannen na een
telefonische aßpraak.

bla bla,
I

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,

u, 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.

u Goede inruilprijs voor uw huidige metaal-
detector.

. Officieel dealer van alle grote merken.

. Merk onafhankelijk advies bij aankoop van

een metaaldetector,

. Sinds 1980 het adres voor eerlijk detector-
advies.

Dirk Jan Laan

Pieter Maatsstraat '12

1777 AP Hippol¡ushoef
Tel.: 0227-593286
Fax:0227-591129
Mobiel 06-20.22.77.90
e-mail: info@djlaan.nl

wvrrw.djlaan.nl

\ÑhîtË's



ZUID HOLLAND MËTAALDETECTORS

NIEUW!!
WHITES M6

MATRIX

Analoog/digitaal 1 4 kHz

NA DE BI-ACK
KNIGHT T

NU DE
KRACHTIGE

BLACK
KNTGHT II

'v0llDsTEll
.IAilTETDE]I,

EE]I TIEIilE iIOEITE!

Gebruik het Archis-
formulier

Het formulier kunt u
downloaden op:

http://www.racm.nl/contenV
xml_racm/vondstmeldin g-

xml.asp

Munten kunt u van te

Adressen provinciaal archeologen voor
het aanmelden:

http://www.sna.nl/adres/provincies.php

GENDETECTIESYSTEMEN

Voor wie met minder geen genoegen neemt:
de nieuwe Fisher F75!

Voor eerlijk advies
en een goede service
bent u bij ons van
harte welkom.

Officieel importeur van C Scope en Fisher metaaldetectors

Gelan Detectiesystemen B.V,
Het Sterrenbeeld 48 . 5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: 073-5481 199 . Fax:073-5481195
wvwv gelan nl . info@gelan nl
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Van de voorzitter

Beste leden,

Na vele avonden zwoegen heeft het bestuur er dit
jaar weer een brief uit moeten doen, met daa¡in het
verzoek tot overmaken van de contributie Helaas

blijkt het systeem van zelf over maken niet te werken
voor een groot deel van de leden, wat ons heeft
doen besluiten om weer terug te gaan naar de oude
srtuatle.

U allen zult rveer een acceptgirokaart krijgen om het
lidmaatschap te betalen, ofrve daarnaast de incasso

laten doorlopen voor de leden, die dit wel op prijs stellen ìs nog even
de vraag, daar komen we later op terug.

Op 17 juni is een delegatie van het bestuur samen met de heren lohan
Koning en Kees Leenheer op uitnodiging van het openluchtmuseum
te Nederweert aanwezig geweest op de archeologiedag.
De beide heren hebben de aanr,r'ezige bezoekers uitleg gegeven over
hun vondsten, die ter determinatie aangeboden konden worden. Tþ-
vens zijn er weer diverse foto's gemaakt, die we weer in het magazine
terug zullen vinden.

Helaas is Joop nog steeds niet hersteld van zijn opname en moet hij
het nog rustig aan doen, r,vat inhoudt dat de jaarlijkse ledenverga-
dering nog e\€n op zich zallaten wachten. Wat wij al wel kunnen
melden is dat de functies van zor,vel de voorzitter als de secretaris
vacant zullen zijn (per 1l dec. 2008). Mochten er leden zijn die zich
hiervoor aan willen melden, dan kunt u zich wenden tot een van de
bestuursleden.

Rest mij u allen een hele frjne vakantie te wensen en veel zoekplezier.

Groet
Roy Hutters, voorzitter

aaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao

Van de redactie

Verboden te verzamelen
Onder deze titel is er deze zomer een bijzondere tentoonstelling in
het Rijksn-ruseum van Oudheden te Leiden. Voor de detectoranateur
is deze tentoonstelling des te meer interessant, omdat in de discussie
die gevoerd wordt, ook het gebruik van de metaaldetector aan de orde
komt. Onderstaand, een gedeelte van de tekst over de tentoonstelling
overgenomen 'r'an de website van het RlvIO, met daarbij tevens de
voorlopige uitslag over het discussiepunt'NIag het museull voorwer-
pen Verwerven van amateurs met metaaldetectoren?

Ver der e dis cus siep unten :

Mogen we menselijke resten laten zien, of moeten we ze lctten rusten?
Welke rol spelen herkomst en echtheid yan een kunstyoorwerp? Moe-
ten we delen van onze collectie afstoten?

Dilemma's
Over al deze dilemma's bij het tterzamelen en exposeren van objecten
gaat de bijzonàere tentoonstelling'Verboden te yerzamelen?'. Het
Rijksmuseum yan Oudheden laat hierin duidelijke standpunten zien
aan de hand van aansprekende yoorbeelden en authentieke yoorwer-
pen. Zo krijgt u een uniek kijkje achter de schermen in een terrassende,
interactieye expositie. Hoe gaat het mtlseum om met thema's als:

- herkomstgeschiedenis;

- omgang ffiet menselijke resten;

- authenticiteit;
- het afstoten vøn objecten?

Oordeel zelfl
Bovendien daagt de expositie u uit om zelf uw mening te tormen. Mag
een museum Egyptische mummies exposeren? En objecten yan een ìl-
legale opgrating? Hoe langblijten aanspraken op terlorenbezit uit de
Tweede Wereldoorlog geldig? En mogen we een berg scherven restau-
reren otn als'hele' Griekse yøøs te presenteren? Discussieer mee: breng
uw stem uit in de expositie en bekijk de resultaten op de website.

C asus: Metaaldetectie, archeolo gie of s chatgraverij?
De hier afgebeelde zeldzøme bronzen inscriptie werd in 2003 door een

amateur ffiet een metaaldetector gevonden. De vindplaats was een yele

malen omgeploegde akker bij Leersum. De vondst is juridisch in orde

en het stuk werd crøngekocht. Helaas is yaøk niet zo duidelijk waar en
hoe zulke vondsten gedaan zijn.

Dilemma
Mag het museum loorwerpen verweryen yan arnateurs met metøalde-
tectoren?

Standpunten
A Nee, metaaldetectie door amateurs zou yerboden moeten worden.

Om terstoring tan rindplaatsen te voorkomen zouden musea nooit
vondsten yan a.ffia.teurs moeten aankopen en zelfs geen schenkingen

moeten accepteren.

B Ja, metaalàetectie is een legitieme hobby en de meeste amateurs
zijn oprechte lieftebbers die graag met de professionele archeologie

samenwerken. Musea zullen beløngrijke uondsten missen als ze niet
vafi amateurs v erw eryen,

C Støndpunt van het museum:
Het museurn wil metaaldetectie niet aønnrcedigen, maar accepteert

dat de huidige wet het toestaat. Het Rijksmuseum lan Oudheden
is yoorstander yan betere regels. Het museum gaat selectief om met
het yerweruen vøn detectoryondsten en weegt døørbij de vondstom-
standigheden zwaar mee.

Zo stemden de bezoekers aan àe tentoonstelling tot nu toe:

A 15o/o, B 45o/o en C 40o/o

Redactie: Toch wel een opn'rerkelijke uitslag. 157o van de bezoekers

steunt het standpunt dat rnetaaìdetectie verboden dient te worden,
45o/o yan de bezoekers stemde standpunt B, en is positief over het
gebruik van de metaaldetector. 40o/o is het met het standpunt van het
museum eens.

Zonder verder op de uitslag in te gaan, laat de uitslag des te meer zien
dat het'verantwoord' omgaan met de metaaldetector nog steeds een

discussiepunt is en ouze aandacht verdient. Niet zoeken op bescherm-
de en verboden terreinen, aanmelden van archeologische vondsten bij
de bevoegde instanties. De toekomst van het zoeken hangt ook van u
af.

Ik r,vens u een hele prettige vakantie en alvast een goed zoekseizoen.

Kees Leenheer, redactie
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Kletrte denarius qeslogen te Bruqge

Zo nu en dan is wat bijkomend toeval nodig

tijdens bodemonderzoek met de metaal-

detector. Men vraagt zich af: ls dit onderzoek
op deze plaats nu nuttig of is dit tijdverlies?

Er zijn namelijk genoeg redenen te bedenken

waarom die twijfel terecht is. De kleur van

de aarde kan uw denkwijze sterk beinvloe-

den. Ook de bodemgesteldheid heefi bij het

conserveren van voorwerpen een enorme
invloed. Een voon¡verp dat zich bevindt in

een zuurstofurije ondergrond omgeven door
water of omgeven door sluitende klei maakt

heel veel kans gaaf tevoorschijn te komen.

Vlaanderen heeft op dit gebied een zeer
positieve ondergrond. En zeker de regio waar

de bekende leperiaanse klei aanwezig is.

Uit ervaring weet je al vlug wat je kunt verwachten in de

omgeving leper. Enorme bodemverstoring en overal restan-

ten van militaria. Hoewel, het oudere materiaal is ook nog

massaal aanwezig.Wat je nietziet, weet je niet.

De middeleeuwse periode moet je denkbeeldig inschatten.

En dit is ook het fascinerende van onze hobby. Er is heel

veel aanwezig. Je moet het gepaste moment afwachten en

doelbewust ingrijpen. En zoveel mogelijk proberen te red-

den. Omdat er zoveel zeldzaam materiaal verloren gaat in

Vlaanderen is metaaldetectie meer en meer verbonden met

het woord reddingsoperatie.

Huidige schoen moot 42 en middeleeuvtse damesschoen en kinderschoen
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Er is de afgelopen tijd toch een hoop gebeurd...,..

Tja, zoeken en archeologie zijn nauw met elkaar

verbonden. De meeste zoekers onder ons

interesseren zich ook enorm hiervoor. Men leest

eindeloos geschiedenisboeken, volgt lezingen,

zit b'rj archeologische werkgroepen en zo kan

ik nog wel even door gaan. lkzelf ben echt zo'n

kromme archeologische denker. Dat wil zeggen:

als ik ergens mee bezig ben, denk ik altijd in het

heden en het verleden. Zo bekeek ik laatst een hunebed in het
plaatsje Borger, Drenthe. Het eerste wat ik toen dacht was;"Wat

hebben alle beschavingen tussen de hunebeddenbouwers en nu

van deze enorme keien gedacht?'i Dacht bijv. een Romein:"Hee,

leuk zulke grote stenen opgestapeld'i of zal hij gedacht hebben:

"Hoe, waarom en sinds wanneer liggen deze stenen hier?'i Zo ben

ik vaak aan het denken.

Vandaag op de wc, zat ik in gedachte het ontstaan van de wc u¡t te

broeden. Tja, ik ben zelfs na deze zitt¡ng, speciaal voor u, op zoek
gegaan naar de oorsprong van dit stukje keramiek. Wat blijkt? Het

vroegst bekende watercloset werd in het paleis Knossos op Kreta

gebruikt. We hebben het dan over ongeveer 1 800 voor Christus.

Toen kon de koningin in haar eigen badkamer haar behoefte weg-

spoelen. We hebben het hier dus over een echte wc met spoelbak

erboven. Een heel terracotta stelsel van aft¡oerbuizen kon vervol-
gens het Koninklijke ondeugd ondergronds afvoeren.

Onze geliefde Romeinen waren een gezellig volkje, zij zaten op
een rijtje te poepen; geen deurtjes, schutjes of muurtjes maar een

I Tekst: Jan Zijlstra / Foto: Johan Koning ]

Iange rij wc-brillen. Hele gesprekken en vergaderingen speelden

zich op deze wc's af. Als ik hier aan denk, vraag ik me af wanneer

de eerste luchtverfrisser is uitgevonden. Een ingenieus riole-

ringsysteem voerde de Romeinse derrie af. We hebben het dan

inmiddels al over een kleine 2000 jaar wc-ervaringen en beleve-

nissen. Na de Romeinse tijd werd het opeens een echte stinkboel;

de waterclosetten waren verdwenen, men kakte er op los: in de

bosjes, boven de sloot of gewoon op straat.

Best wel raar als je er zo over nadenkt! Wat maakt het dat dit zo-

maar ineens verdwijnt? We moesten allemaal onze behoefte doen,

met een beetje geluk elke dag weer. Nou weet ik best dat alleen

de welgestelden zich een wc konden veroorloven. Maar toch, hoe

kon deze mooie uitvinding zomaar verdwijnen?

Pas in de 16e eeuw (een goed millennium laterl) werd de wc

opnieuw uitgevonden door 5ir John Harington. Hij noemde deze

uitvinding de Ajax en ontwikkelde deze wc speciaal voor zijn peet-

moeder Queen Elizabeth l. Hoewel zij naar verluidt erg blij was

met haar wc, moest de overige adel hier niks van hebben, men

bleef allemaal trouw aan de kakstoel; een houten kast met een gat

en daaronder een emmer gevuld met aarde. Het duurde tot zeker

de 1 8e eeuw voordat de lucht geklaard was en men inzag dat de

wc toch veel hygiënischer was.

Terwijl ik achteromkijkend de doorspoelknop indruk denk ik 'Er is

de afgelopen tijd toch een hoop gebeurdl

6otK aaÇ

Regist ratíe mid

Vindplaats: Bachten de Kupe, Diksmuide (B)

Vorm en mater¡aal: rond met oog (afgebroken) brons

Collectie/data: Marc Debeir

Randschrift: 5.....LAMBERTI;zieopmerkingen

Voorstelling: Schild met Agnus Dei

Datering: 14e eeuw

Literatu u r:

Opmerkingen: Van het zegelstempel is het eerste tekstdeel na de 5 van Sigillum, op de afdruk slecht

leesbaar, waarschijnlijk staat er een naam. Na de interpunctie in de vorm van een versie-

ring staat eT "LAMBERTI'| op te vatten als een patronymicum (vadersnaam). Het afge-

beelde Agnus Dei (Lam Gods) is daarmee in overeenstemming. Men gebruikte vaak een

zogeheten sprekend wapen: in dit geval dus lam - lamberti. De datering is waarschijnlijk
'l4e eeuw. Misschien lukt het na bestudering en eventueel reinigen van het origineel,

d.w.z., het stempel zelf, de tekst te complementeren.



Op zoek naar die middeleeuwse metalen- die trouwens

datering en kennis opleveren- kwamen deze schoenzool-

tjes aan het licht. Dit vondstmateriaal was helemaal niet

nieuw voor mij. Wat wel opviel en mij deed nadenken waren

opnieuw de heel kleine afmetingen van deze lederen voor-

werpen. De datering erbij en ook de bekende vormgeving,

waarschijnlijk gemaakt tijdens de 13e eeuw. Duidelijk uit
de periode van de vroege middeleeuwse puntschoenen.

Tijdens de 13e en 14e eeuw werden dergelijke gelijkaardige

schoenen volop gedragen om met tussenposen u¡t het

modebeeld te verdwijnen. Maar telkens komen ze in andere

stijl terug en bepalen het beeld van de middeleeuwse bur-
ger. Rond 1400 tijdens de Bourgondische periode halen ze

het hoogtepunt en komen er zelfs statussymbool spelregels.

Het klassenverschil wordt duidelijk in beeld gebracht. Arbei-

ders, boeren, burgers dragen gewone puntschoenen. Stads-

lui, patriciërs of welgestelde koopmannen dragen schoenen

met langere punten. En edelmannen dragen heel lange
punten (snavelschoenen). Zo rond 1 450 is de snavelschoen

op zijn hoogtepunt. De punten waren zo lang, dat men ze

in omgebogen vorm met een dunne ketting of koord moest

vastmaken aan de knie.

De puntschoen hier afgebeeld is duidelijk van een gewone

burger en hoogstwaarschijnlijk een damesschoen. De zool

doet klein aan. We moeten er wel rekening mee houden dat

het leder iets gekrompen kan zijn. Misschien wel 100/o. Het

hier afgebeelde materiaal is afkomstig van een plaats waar

middeleeuwse arbeiders met hun gezin de eerste bewer-

kingen aan het leperse laken verrichtten. Wat opvalt naast

de heel kleine puntschoen is ook de kleine diameter van de

messing vingerring. Diameter 17 mm. lk kan deze ring niet
op mijn kleinste vinger plaatsen. Dit betekent dat de per-

soon die deze gedragen heeft klein van afmeting was. Mis-

schien was dit wel de afmeting van de gemiddelde middel-
eeuwer. Op de afgebeelde foto kunt u zich een voorstelling
geven van de vergelijkbare schoenzolen. Aan de linkerkant
een moderne huidige schoenzool met schoenmaat 42.

ln het midden de schoen van een volwassen middeleeuws
persoon. En rechts een paar kinderschoentjes. Het leder

en de metalen afbeeldingen moeten allemaal gedateerd

worden tussen 1250 en 1383. 1383 was voor leper oorlog-
belegering - verwoesting van de buitenparochies - en het

einde van de lakennijverheid.

lk volg in de regio leper de kansen op ontdekking zoveel

mogelijk op de voet. leder jaar moet ik het gepaste moment
afwachten en dan doelbewust ingrijpen......

PatrickVan Wanzeele

Onbekend voorvierp, materiaal koper + lood, vtaarschijnlijk ook gebruikt bU de loken

n¡jverhed.

Angebru¡kte laat l3e eeuwse lakenloden Rechtsboven een gemerkt lakenlood met de gedeeltel¡jke

afbeeldng von leper (he( kru¡s van Lathor¡ngen)

h4iddeleeuvlse homer en huidige hamer. De sleel van de Mtddeleeu'.+'se homer wordt vastgehouden

daor twee z¡jplaten dte oongesmeed deel u¡t moakten vdn dit stuk

Vers¡e rd e messi ng v t ngern ng

Bnnen dÌameter l7 mm Co

1 304
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De kleipijp als gidsfossiel:
determineren volgens Don Duco

ln he| Detector Magazine van de-
cember 2005, nummer 84, werd
doorTjibbe Noppert ingegaan op
de verschillende verschijnings-
vormen van de kleipijp. Uiteraard
heeft hij in zijn literatuurlijst
enkele titels opgenomen van
Don Duco, conservator van het
Pijpenkabinet. lmmers, Duco is

dé kenner van de kleipijp. Met
name over de pijp van Goudse

makelij heeft hij meerdere
boeken geschreven. Gouda was

eeuwenlang het centrum van de
pijpen n ijverheid,
De pijp is een waardevol gidsfos-
siel. Aangezien de pijp over het
algemeen een korte levensduur
had, is een juiste datering van

belang bij het vaststellen van de
ouderdom van archeologica die
worden aangetroffen in dezelfde
laag. Twee boeken die als gids
kunnen dienen bij determinatie
van pijpmateriaal, zijn beide van

de hand van Don Duco. DeNe-
derlandse kleipijp, handboek voor
dateren en determineren (1 987) en
Merken van Goudse pijpenmakers

1 660- 1 940 (1 982) zijn beide de
neerslag van onderzoek waarbij
Duco niet alleen op historische
gegevens afgaat, maar eveneens
op de grote hoeveelheid bodem-
vondsten.

Handboek voor de Neder-
landse kleipijp
Voor het dateren is hel Hand-

boekvan het grootste nut. ln het
slothoofdstuk'Dateri ngscriteria'
geeft de auteur zelf aan waarom.

Vroegere onderzoekers die de
ouderdom van de pijp wilden
gieten in een formule, slaan vol-
gens Duco de plank mis. Hij con-
cludeert dat het dateren van een
pijp geen sommetje is. De oplos-
sing moet volgens hem "gezocht
worden in de deductieve date-
ringsmethode ofwel de uitkomst
van het zorgvuldig beschouwen
en analyseren van alle aan de pijp
zichtbare kenmerken" (pag, 1 3B).

Deze kenmerken beschrijft hij in
zijn H a n d b o e k; achte reenvol gens

komen het model, het merk en
de decoratie aan de orde.
ln het eerste hoofdstuk'Alge-
mene oriëntatie' maakt Duco
de lezer vertrouwd met de
benamingen van verschillende
onderdelen van de pijp, het fabri-
cageproces en de verschillende
kwaliteitsgroepen. Onontbeer-
lijke kennis bij het raadplegen
van de verdere tekst. Duidelijke
illustraties en overzichtelijke
teksten maken het terugkijken
tijdens het lezen geen storende
factor, maar juist een welkom
hulpmiddel. Al bij de behande-
ling van de modelontwikkeling
blijkt dat een snelle datering
geen optie is. De modelvorm was
weliswaar afhankelijk van prak-

tische zaken (kostbaarheid van
tabak beïnvloedde de grootte
van de kop) en veranderende
mode, maar er zijn elemen-
ten die het beeld verstoren.
Goedkope pijpen werden niet zo

modebewust gemaakt en in de
productiecentra buiten Gouda
volgden de makers niet altijd de
laatste trend. uit het hoofdstuk
over decoraties, waarin versierin-
gen op stelen en kop ter sprake
komen, blijkt dat ook deze wel
enig houvast geven bij datering.
De vorm en mate waarin versierd
werd, waren per periode verschil-
lend. (zie artikel Noppert) Maar

ook hier zijn valkuilen verborgen.
Zelfs dateerba re gebeurtenissen
zoals geboorten en overlijden
van Oranje-stadhouders kunnen
niet zomaar aan een jaartal

worden vastgepind. Uit zuinig-
heid werden de mallen immers
een generatie later weer gebruikt

bij eenzelfde gelegenheid, soms

zelfs zonder enige aanpassing.

Zoals overal in het boek is de
tekst voorzien van een grote
hoeveelheid beeldmateriaal van
pijpen die als voorbeeld dienen
van het beschrevene.

Merkenrecht
Het tussenliggende hoofdstuk
over merken heeft Duco opmer-
kelijk kort gelaten. Mogelijk met
oog op de publicatie, Merken van
Goudse pijpenmakers 1 660- 1 940,

dat vijfjaar eerder verscheen.
Hierin gaat hij uitgebreid in op
het gebruik van het merk in
Gouda. De catalogus toont de
grote verscheidenheid aan mer-
ken die grofweg in drie groepen
zijn in te delen: figuur-, letter en

cijfermerken. Het merk werd op
de hiel, het uitsteeksel aan de
onderzijde van de pijp waar de
steel in de kop overgaat, of aan

de zijkant geplaatst. De maker
merkte om zich te onderschei-
den van anderen. Het diende als

persoonlijk keurmerk. Een goede

bron voor datering dus. Maar
helaas, ook deze vlieger gaat
niet op. Veel archivalia die bij het
achterhalen van de relatie merk
pijpmaker van nut zou zijn, is

niet overgeleverd.Zo is de gilde-
administratie uit de begintijd van

het Goudse gilde, dat vanaf 1 660

bestond, verloren gegaan. Ook
waren de merken niet zo per-
soonlijk als aanvankelijk het geval
was. Het succes van een merk
kon ertoe lijden dat het verhuurd,
verkocht of overgedaan werd aan

de volgende generatie, terwijl de

originele maker soms al gestopt
of gestorven was. Som m ige

merken werden decennia-, en-

kele zelfs eeuwenlang gebruikt.
Of het merk werd gewoonweg
geïmiteerd. Want tot ergernis van

de Goudse pijpenmakers werden
in andere productiecentra hun
producten grif nagemaakt,
waarbij de slechte kwaliteit de
goede naam van de Goudse waar
aantastte Het zetten van een

bijmerk is het meest zichtbare
resultaat van het streven om deze
oneerlijke concurrentie tegen te
gaan. Het exclusieve recht van

Gouwenaars op het plaatsen van

het Goudse wapen op de zijkant
van de hiel moest hen vanaf 1739

beschermen tegen fraude. Maar
alleen makers uit West-Friesland

en Holland waren aan dit verbod
gebonden. Het voorkomen en
het stopzetten van de productie
van imitaties bleek vechten tegen
de bierkaai. Niettem¡n deed het
gilde zijn uiterste best om de
gildeleden en de herkenbaarheid
van het merkteken te bescher-
men. Zo kregen degenen die
tekens aanvroegen die veel leken

op bestaande, veelgevraagde
merken, meestentijds nul op het
rekest. Duco somt op chrono-
logische wijze een groot aantal
maatregelen tegen imitators en
voorbeelden uit de praktijk op.

Alleen al het aantal maatregelen
verraadt dat het succes uitbleef.
Kortom, ook het merk geeft geen
uitsluitsel bij datering van de
pijp. Ducol deductieve methode
waarbij de pijp op al zijn uiterlijke
kenmerken moet worden beoor-
deeld en men door combinatie
van gegevens tot determinatìe
komt, lijkt dus inderdaad nood-
zakelijk.

D H Duco, De Neclerlandse kleipijp,

h a ndboek v oor d ate re n en d elerm i ne -

¡en (Leiden 1 987). Stichting Pijpenka-

binet, ISBN 9070849 13 5.

D H Duco, Merken von Goudse pijpen-

mokeß I 660-l 940 (Lochem/Poperinge

1 982). Uitgeversmaatschappij De

Tijdstroom B V, ISBN 90 6087 779 9.

Het gerecenseerd e Merken uil 1982

geeft na het verschijnen in 2004 van

het nieuwste werk over de Goudse

p¡jp van Duco, Merken en merkenrecht

van de pijpenmakers in Gouda (Am-

sterdam 2004) niet meer de actuele

stand van kennis weer. Het nieuwe

boek is 266 pagina's dik en kost € 55,-

Merken (1982) wordt in sommige mu-

seumwinkels nog aangeboden. Bo-

venstaande titels zijn alle verkrijgbaar

bij het Pijpenkabinet, Prinsengracht

488,1017 KH, Amsterdam (020- 42 11

779). www.oiioenkabinet.nl
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Loden vervloekings-

tafel uit Bodeqroven

Romeins.

Afmet¡ng:co 17x7cm

Collect¡e Museum Het

Valkhof

Unieke Rorneinse vervloekingstafel ontdekt
en ontcijferd

ln Bodegraven is een Romeinse vervloekingstafel
ontdekt. Uit de ontcijfering van de raadselachtige
tekst op de loden plaat blijkt dal2l soldaten zijn
vervloekt. Het betreft voor Nederland een uniek
exemplaar.
De vervloekingstafel is aangekocht door
Museum Het Valkhof in Nijmegen en is daar tot
en met 18 november 2007 te bezichtigen.

ln de afgelopen decennia zijn vele vondsten gedaan die

erop wijzen dat er bij Bodegraven in de Romeinse tijd
waarschijnlijk een wachtpost heeft gelegen. Spectaculair is

de recente ontdekking van een loden vervloekingstafel uit

bovendien rijk versierd: de viziermaskers met

een dun laagjezilveren de helmen zelfmeteen

geornamenteerde bekleding qemaakt van haar en

texl¡el. Ze hoorden tot de uilrusting van de ruiters

in het Romeinse leger, al is niet duidelûk ofze

alleen b¡j plecht¡gheden ofook tijdens gevechten

werden gedragen. De helmen en maskers zijn met

groot technisch vernuft en materiaalbeheersing

vervaardigd Een aanlal aspeclen van mater¡a¿l-

gebruik en vervaardiging zijn nog onduidelijk 0m

deze vragen te beantwoorden is onlangs is een

technÌsch onderzoek gestart naar de vervaardiging

van deze opmerkelijke helmen. De eerste result¿ten

worden gepresenteerd in een kleine tentoonstelling

op de galerij van het museum. Voor het eerst is het

gezichtsmasker te zien dat in de zomer v¿n 2006

is gevonden. Het kwam op korte afstand van het

museum te v0orschijn bij opgmvingen op de St.

Josephhof uitgevoerd door het Bureau Archeologie

van de gemeente Nijmegen.

lnlichtingen: Museum Het V1lkhof, Kelfkensb1s 59,

Nijmeqen, 024-360 8B 05, www.museunhet

volkhof.nl

Bodegraven. De unieke vondst is door een detectoramateur
in het najaar van 2000 gedaan op een omgewoeld terrein. Het

betrof een opgerolde plaat die door de vinder zelf is uitgerold
en vervolgens door restaurator H.J.H. Meijers van de Rijks-

dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek is schoon-

gemaakt en geconserveerd.

Het gaat om een loden plaat van circa 17 bii 6,5 tot 7,5 cm,

waarin in drie kolommen aanvankelijk onleesbare teksten

waren gekrast. Deze raadselachtige plaat is vervolgens voor
verder onderzoek naar wijlen professor Haalebos van de

toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen gegaan. Profes-

sor Haalebos ontcijferde de zeer moeilijk leesbare tekst. Hij

ontdekte de namen van maar liefst 21 verschillende Romeinse ))

Leiden - 12 jun Vm 21 okt 2007

Uerboden te verzamelen?

ln de tentoonstelling'Verboden te verzamelen?'

st¿¿n museale kwefies bij het verzamelen en

presenteren van archeologische objecten door het

Rijksmuseum van 0udheden centraal. De tentoon-

stelling laat zien dat erveel discussie mogelijk is

over watwel en niet is toegefa¿n in musea. Het

museum kiest positie in deze discussies door het

presenteren van standpunten over thema'5, zo¿ls

de omgang met menselijke resten, het afstoten van

0bjeden, aulhent¡citeit en herkomstgeschiedenis

Voorwerpen u¡t de e¡gen collectie illustreren de

onderwerpen.

lnlichtingen : Rijknuseum von )udheden, Ropen-

burg 28, Leiden,0Tl-516 31 6), symposiun@

rmanl

Assen - 30juni Vm 16 september

Expeditie Arrheologie!

ln deze tentoonfelling kunnen bnderzoekers'van

8 tot 88jaar zèlfaan de slag, om te ervaren

hoe onze vene voorouders voorwerpen hebben

gemaakt en gebruikt.

lnlichtingen: Drents Museum, Brink 1 Assen,

0592-l/ 77 71, www.drentsnuseun nl

Alphen a/d Rijn - 9 Vm 19 augustus

Groot Roneins festival

Groot Romeins festiv¿1. Ien dagen verzorgtlegio

ll Augusta uit Britannia spannende shows en

demonstraties die een beeld geven van het leven in

de provincies van het Romeinse Rijk.

lnlkhtingen: Archeon, Archeonloon l, tel. 01 7 2-

447744 www.orcheon nl

Alphen a/d Rijn - 27 augustus Vm 2

september

Vikingweek

V¿nuit heel Eur0pa druppelen Vikinqen binnen om

zich kla¿r te m¿ken voorde grote internationale

Vìkingmarkt in het weekend 6roots kampement,

met vele authentieke ¿mbachten

lnlichtingen : Archeon, Archeonloon l, tel. 01 7 2-

44//44, www.orcheon.nl

M U S E U M A G E N D A (bron:oo.www.sno.nr)

Nijmegen - 2 jun Vm 18 nov 2007

Romein¡e helmen

Tenloonstelling over Romeinse ruiterhelmen. ln

de zomervan 2006 is door het Bureau Archeologie

van de gemeente Nijmegen bij de opgraving

op de 5t Josephhofeen qezichtsmaskervan

een ruiterhelm gevonden. De result¿ten van het

onderzoek v¿n deze helm worden gepresenteerd

in een kleine tentoonfelling, die mede pl¿atsvindt

naar aanleiding van het bezoek van de 1 6e Rom¿n

Miliury Equipment [onference aan Nijmegen.

lnlkhtingen: Museun Het Volkhof Kelfkensbos 59,

Nijnegen, 024-360 88 05, www.museunhet-

valkhof.nl

I'lijmegen - 2 jun Vm 18 nov 2007

Arhter het zilveren ma¡ker. Te<hnisrh

onderzoek naar Romeinse ruiterhel-

nen
Museum HetV¿lkhofbezit een bijzondere groep

Romeinse ruiterhelmen uit de 1e eeuw na [hr. Een

kenmerkend onderdeel daarvan zijn de vizieren in

de vorm van een gezicht De ijzeren helmen waren
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soldaten. Op 5 maart 2001, de vooravond van zijn onver-
wachte overlijden, ontdekte professor Haalebos de sleu-

tel om de tekst te begrijpen. Het woord Avern'kon hij in
verband brengen met de naam Avernus. Een naam die door
de Romeinen gebruikt werd in verband met de duistere on-
derwereld.Iezamen met het gebruik van lood waardoor het
oprollen van de plaat mogelijk is, werd het duidelijk dat het
een vervloekingsplaat betrof. Het is de eerste vervloekings-
tafel die in Nederland is ontdekt. Elders uit het Romeinse

Rijk zijn meer van dergelijke vervloekingstafels bekend.

Spanning onder Romeinse soldaten
Men vermoedt dat te Bodegraven een Spaans garnizoen
gestationeerd was. De meeste namen op de loden plaat
zijn van Latijnse oorsprong en zijn afgeleid van bijvoeglijke
naamwoorden en zelfstandige naamwoorden. Zo staan

de op plaat genoteerde namen als lngenuus, Placidus en
Priscus voor respectievelijk vrijgeboren, bedaard en ouder-
wets en de namen Lupus en Pastor voor wolf en herder. De

namen verraden ook iets over de herkomst van de soldaten,
sommige namen komen in bepaalde Romeinse provincies
vaker voor dan in andere. De verschillende namen lijken
niet alleen afkomstig te zijn uit het Spaanse gebied, maar uit
verschillende windstreken, waaronder het Donaugebied en

uit het Mediterrane gebied. D¡t lijkt er op te wijzen dat de
veronderstelde oorspron kel ijk Spaa nse afdel i ng a I leen nog

in naam Spaans was, maar dat soldaten uit verschillende de-
len van het Romeinse Rijk afkomstig waren. De loden plaat

is in opgerolde toestand aangetroffen, wat een aanwijzing is

dat de vervloekingstafel verstopt was in het kampement om
zo zijn vervloeking uit te laten komen. De vondst toont aan
dat de soldaten in Bodegraven bU tijd en wijle op gespan-
nen voet met elkaar leefden.

De unieke ontdekking en de ontcijfering van de vervloe-
kingstafel zijn in de afgelopen jaren onbekend gebleven
door het onverwachte overlijden van professor Haalebos

direct nadat hij de sleutel tot de betekenis van de tekst ge-
vonden had. De heer Polak, leerling van professor Haalebos,

heeft het onvoltooide verhaal uiteindelijk alsnog kunnen
afronden en heeft het gepubliceerd in het archeologische
vakblad Westerheem. Drie regels van de plaat zijn onver-
taald gebleven.

De loden plaat is aangekocht door Museum Het Valkhof in
Nijmegen waar deze unieke vondst tot en met 18 november
2OO7 Te bezichtigen is.

Museum Het Valkhol Kelfkensbos 59, Nijmegen, T: 024-3608805.

www.museumhetvalkhof nl.

Open: di-vrij: 10-17;za, zo, feestdagen 12-17 uur.Yrijdag 20 juli geslo-

ten (¡ntocht V¡erdaagse).

BOEKEN 2OO7
Munten en penningen

BOO2 CATALOGTJS, DE NEDTRI-ANDST MUNTEN VAN 1806

totheden Mev¡us 2005)

BOOs CATATOGUS, DE Ii{UNTEN VAN BELGIE 1790.1997

BOO9 KLEINER DEUTSCHER MUNIZCAÏATOG 1871.1997

8013 MUNïBoEKVAN P¡EtVERI(ÁDE (1540 1795)

8044 V D CHUS BEETDENMR, Nederlandse munten tot 1576

8146 HANDBOEKNEDERLANDSKOPERGELD I523.1797

8147 STANDARD CATALOG OF GERMAN COINS 1601 ÏO PRESENI

8200 RoMAN CoINS and lheir values, deel I (t0t 96 n Ch4 D Sears

8221 RoMAN CoINS and their valus, deel ll (96 -235 n. Chr) 700 pag,

8200 ROMAN C0INS and theirvalues, deel lll (t0t96 n Ch0 D Sears

8215 LES MoNNAIES DE BRABANï lll (1598 1790) met waardeaand

8216 tES lvl0NNAltS DE BRABANI (1467-1598) met waardeaand.)

8216 DE MUNTEN VAN DE GRAVEN VAN V|-AANDEREN (1556-1754)

8217 tES M0NNA|ES DES CoMTES DE FLANDRE (1384,1556)

8218 LES M0NNA|ES DtS C0|\¡TES DE FIINDRE (1244-1384)

8227 EURo MUNÌZKqTAIoG 2002 135 pagÌna's (Battenberg)

8225 DE MUNIEN VAN LUIX {¡n het Ffans) A4 f0fm 170 pag 1300 afb

821s IIUNTVoNDSIEN Ulï 19 EEUWTN (Arend Pol - KPN) 36 pâg

Determinatie yan hooldz. metalen v0onTerpen

8085 EEN EIGENZINNIGVERZAMEI-A,AR, 94 pag, h0nderdefl f0t0's

van metalen v00ruerpen, kandelaô6, pijpewr0eters, tin, enz

8117 GELD UII DE BttT, M¡ddelburgse huisuilvOndsten 1550 1570

8181 4000 iAAR I\¡EIÂÁL lN NEDER|AND, alleen detectory0ndsten

8186 CAIALOGIJS NEDERI.ANDSE HONDENBEI.ASTINGPINNINGEN

d00rA.l K00¡j 1998 A4 f0rmaat, 212 pagniah (3083 afbeeldingen)

8214 VINGERHoEDEN en NAAIRINGEN 111 pag (ÁWN uitg ) 230 afb,

Uitslekend ged0cumenteerd Nederlandstalig b0ek overvingerh0edenl
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DEIECToR FINDS 1 100 pag 1000 illustraties (#art-wit)

DEIECIoR tiNDS 2, 100 pag 1000 illustr (eart-w¡t)

ItIEDIEVALARTIFACTS , veruo¡g Roman Artefacts, Full C0l0r met

prijslijst 300 illustraties d00r Nigel l\¡ills

BUCKLES 1250 1800 (44 boek over gespen, m00¡ naslag)

125 pag, kleur

DEIECI0R FINDS 3 (veel ¡n kleùr) ,q4 formaat, veryolg vân

CEITIC & R0MANARTEFACTS, Nigel Mills, full col0r!l

FINDS IDENTIFItD (Detect0r Finds 4) (bo0rdevol detectOry0ndsten)

SAXoN AND VIKING AR.TEFACTS (z¡e serie Med¡eval en Celtic

& R0man) B00rdev0l detect0ru0ndsten, meeste in kleur)
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ARIEFACIS 0F ENGLAND & UNITED KINGDoM, met meer dan

1000 f0t0's van vondsten vanafde steentüd tot 1750 (* act prijslt) 26,95
THEACCoMPtISHEDARI g0uden vo0Nerpen uit de broflstijd in

Engelônd en leriand Prôchtv0ek, in prûs gehalveerd, nu 22,95
HEltlG EN PRoFAÁN 2 (van Beuningen) 1200 laôt middeleeume

lNignes 512 paginaS, Meer dan 1000 afbeeldingen 72,50

VERSCI.I0LIENESCHA.IZE ¡m Salzkammergut, 120 pag Geb Hard

kaft Pracht¡g boek 0ver de verdwenen Naz¡ schanen ¡n o0stenr¡jk 19,50
KRU|SENDISPoREN,handleidingvo0ramateurôrch 160pôg 14,50
FRIESLANDS 0UDHEID, Het r¡jk van de Friese k0n¡ngen,opkomst en

ordergang Levensw k van H Halbertsma! 406 pag Geb Hard Kaft 37,50

Metaaldetectors

NLr003 HANDB0EKV00R Z0EKERS d00r Gert Gesink, 350 pâg 380 kleuren-

F0t0's en tekeningen. 1000 afgebeelde bodemvOndsten 39,90
8141 TRFÂSUREHoARDS,(prachtboekgedinkleur0verschatvOndst) 20,95
8192 oRTUNGSIECHNIK für Pr0fis 169 pag Wolfgang Schúler 1999

Gaât over profe$i0nele detectietechnieken (ouits) 18,95
8237 NEDERLANDS KLEIN ZILVER en schepwerk 1650 1880,376 blz Ge

Hard kaft, duizenden zilveren voomerpen en merkjes ¿fgebeeldll 63,50
8235 ZEGELSTEMPETS EN ZEGELRINGEN, uit Zeeuwse bodem 144 pag

Geb. Hard kâft, 300 ôfb. in kleur, Detectorh0bbyisme in g0ed daglicht 19,50
8222 DEUTSCHE oRDEN UND EHRENZEICHEN (1871'1945,311 p¿g 19,50
8214 VINGERH0EDEN en NMIRINGEN 111 pag {AWN uitg ) 230 afb,

ljitstekendgedocumenteerdNederlandstaligboek0vervingerh0edenl 14,50

8193 I4ASTTRINGTHEI\¡INII,ABEXPLORÊRXS&S 18,95

llieuwe boeken! I-... 2006-....Nieuwe boeken! !

NLr003 HANDB0EKV00R Z0EKERS d00r Gert Gsink,1320 pag 380 kl€uren-

F0t0's en tekeningen. tull C0l0t kmt uit ¡n het v00í¿ar van 2005 39,90
8240 ARTEFACIS 0t ENGLAND & UNITED KlNGDolvl, Second td¡tion.

608 pagina's, duizenden v0ndsten ¡n kleur afgebeeld (+ act prijslt) 39,90
8241 AFGEDAMD EN AFGTDANKI, metaalvondsten uit 2 middeleeuwse

Nederzeltingen in Leidsche Rijn Michel Hendriksen 128 pag 12,50
8242 BUn0NS & FASIENTRS 500v-1840 Gofdon Bailey, 114 pag kleuf 19,50

Hard kaft, duizenden zilveÍen v00Merpen en merkjes afgebeeldll 63,50
8243 IHEIRIBES 7 CoINS 0F CEITIC BRIIAIN, + prijslijst,80 pag 19,50

8244 READING I-AND, Edward tletcher, goede zoekplekken vinden 12,50
8245 READING BEACHES, Edward Fletcher, g0ede r0ekplekken vinden 12,50
8246 READINGTIDAL RIVERS, t tletcher, g0ede zOekplekken vinden 12,50



. Sleutel van een kast, eind 1 5e - begin 1 6e eeuw'
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Sleutel voor een kast, 1 5e eeuw.

Twee pijlpunten van een kruisboog, 14e - 15e eeuw.

Vrijwel complete mondharp, 15e - 16e eeuw.

Diverse type schrijfstiften, 16e eeuw.
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Vier vishaken, 16e - 1 7e eeuw.



Twee'prikkers' van een ruiterspoor,
1 5e eeuw.

Tweemaal kistbeslag, 15e eeuw.

Schilderij uit de 1 e helft van de 16e eeuw met de lakenmarkt
van Den Bosch. De schilder is onbekend.

-l 

Foto's op ware grootte

Heeft u ook een mooie
of bi¡zondere collectie
voorwerpen?

Wij maken graag een fotoreportage voor
het magazane.

lnlichtingen: redactie@detectoramateur.nl



T ecr e atiep ark De Scherpenhof
* t t *

Een paradijs aan de l)ssel
Recreatiepark De Scherpenhof, op steenworp afstand van het rustieke dorpje Terwolde,

is een zeer complete recreatiecamping voor jong en oud De camping is schitterend

gelegen aan de lJssel en grenst aan de Veluwe Uniek op ons park ziin het overdekte

speelparadijs 'Play-City' en het eveneens overdekte zwembad

Gezinscamping met j achthaven
Het park omvat een gezinscamping en een eigen lachthaven tnet open verbinding naar

de lJssel De camping is geschikt voor caravans en tenten tot maximaal zes personen

op ruime standplaatsen met een elektra-aansluiting (4 ampère) Er is een keuze uit

plaatsen direct aan de lJssel, aan de recreatieplas of op het binnenterrein De jachthaven

beschikt over zeventrg ligplaatsen en een aantal plaatsen voor jetski's.

Ghalets, stacaravans, bungalows en appartementen
U l<unt kiezen voor een verblijf in een geschakelde gelijkvloerse bungalow, een apparte-

ment, een chalet of een stacaravan, De accommodaties zijn comfortabel ingericht en

voorzien van keuken, ruime zithoek en een badkamer met douche en toilet. Ze

beschikken bovendien over een kleurentelevisie en een terras met tuinmeubilair Een

aantal 6-persoons bungalows heeft de mogelijkheid om via een tussendeur gekoppeld

te worden, waardoor een 12-persoons bungalow ontstaat

Voor onze brochure kunt u bellen naar: +3'l (0)571 291 731

r ecr e atiep ark De Scherpenhof
Bandijk 60 7396 NC Terwolde t +31 (O)571 291 731

f +31 (O)571 292 267 e info@scherpenhof.nl i www.scherpenhof.nl

WWW.SU CCESPARKEN. N L . 0900 -1223344



Proloog

De meeste roerende goede-

ren uit de oudheid en vroege
middeleeuwen zijn, voor
zovet ze niet,,gerecycled"
werden, vroeg of laat in de
grond terecht gekomen, al

dan niet gefragmenteerd.
Relatief weinig voorwerpen
uit die tijd bleven boven de
grond bijv. in kerkschatten
of archieven bewaard. Voor
detectorzoekers valt daar
niet zoveel eer aan te beha-
len. Toch is het misschien
aardig om bij wijze van
uitzondering eens aandacht
te besteden aan zo'n bijzon-
der object, te meer omdat
het in dit geval gaat om een

stuk dat voor Nederland
c.q. groot Friesland wellicht
van groot belang is. Het is

een internationaal topstuk.
Bovendien is er wel een link
met bodemvondsten inclu-
sief detectorvondsten. Op

basis van voorwerpen met
Anglo-Karolingische dierstijl
is namelijk wel verondersteld
dat er tussen het Engelse

York en Utrecht (klooster-
school) nauwe betrekkingen
bestonden. lnzake het kistje
waarover het hier gaat is er

ook sprake van ontbrekend
beslag; dus wie weet.

Dit artikel is een aange-
paste versie; reeds eerder is

het in zeer beperkte kring
verspreid. (ca 50 ex.) Ook in
de Friese media is er enige
aandacht aan besteed,

I Tekst / tekeningen:Jan Zijstra I

Een vroegmiddeleeuwse strip

Het kistje van Franks, een
korte introductie

The Franks Casket, het kistje ofde casset-

te van Franks, is wel het meest beroemde

en bediscussieerde voorwerp met runen

in het British museum. Het ¡s een 23 cm.

lang kistje, gemaakt van walrusivoor en

genoemd naar Augustus Franks, een

verzamelaar en oudheidkundige, die het

in de 1 9e eeuw aan het museum schonk.

Ook de herkomstgegevens gaan niet

verder terug dan de 1 9e eeuw toen het

in bezit kwam van een familie in Auzon

(Frankrijk), waar het uit elkaar raakte.

Waarschijnlijk is het afkomstig uit een

(Frans) klooster. Het stuk wordt gedateerd

in de Be eeuw (of eventueel 7e eeuw) en

is waarschijnlijk ontstaan in Northumbria,

waar ook de Beowulf zijn oorsprong vond

(ongeveer in dezelfde tijd).

De ontwerper en/of maker moet over een

grote erud¡tie hebben beschikt. Er is veel

over geschreven en eigenlijk alles m.b.t.

dit unieke voorwerp is verbazingwek-

kend en raadselachtig, inclusief herkomst

en geschiedenis. ln het bijzonder geldt

dat voor de rechterzijkant die niet in het

British Museum is, maar ooit los verkocht

werd en zich in een museum in Florence

bevindt. Het geheel is een mengeling van

Germaans heidendom, vroeg christen-

dom en de antieke wereld.

Beknopte beschriiving
Het kistje bestaat u¡t een voor- en achter-

paneel, twee zijpanelen en een incom-

pleet deksel alle in laagreliëf versierd met

gesneden voorstellingen en voorzien

van teksten. Behalve het deksel hebben

'The Franks cosket:

I mpressie i ncl. rcconstructie,

lengte co 23 cm.
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Het l¡nker zuponeel met Romules en Remus

de vier overige panelen een omschrift of
randschrift, die als hoofdteksten kunnen

worden beschouwd. Daarnaast zijn er

enkele korte teksten welke als'labels'

tussen de voorstellingen zijn geplaatst.

De teksten zijn in het oud-Engels en

Latijn, grotendeels in runen en voor een

klein deel in insulair schrift. De runen zijn

zowel conventioneel als in geheimschrift

(gecodeerd); dat laatste vooral m.b.t. het

rechter zijpaneel. Het frontpaneel is in

tweeën verdeeld; het linker laat scènes

zien uit de Wielandsage waarin deze

halfmythische smid o.a. Beadohild, de

dochter van koning Nidhad, een beker

bedwelmende drank aanbiedt terwijl
hij met zijn andere hand bezig is een

gebruiksvoorwerp te maken van een

schedel van haar broer die hij uit wraak

heeft vermoord, (vervolgens verkracht

hij Beadohild waarna deze tenslotte een

zoon baart). Op het rechterdeel zien we

de aanbidding van het Christuskind door
de "magi" (label). Het omschrift heeft

betrekking op het ontstaan van het kistje

uit een zeemonster en slaat dus niet op

de voorstelling.

Het linker zijpaneel vertoont de sage van

Romulus en Remus, de legendarische

stichters van Rome, met bijbehorende

tekst. De achterkant geeft de val van Jeru-

zalem in 70 na Chr. weer, incl. de daarop

betrekking hebbende legende en twee

scènes met in runen 'dom" (hof heer of
oordeel) en "gisl" (gijzelaar). Het deksel

verbeeldt een scène met de Germaanse

held Egil. Blijft over het rechter zijpaneel,

dat zowel epigrafisch als iconografisch

grote problemen oplevert en aanleiding

heeft gegeven tot vele speculaties en

hypotheses Schucking 1 906: " An der

rechten Seite des Runenkastchens, seines

Schriftzeichen und seinen Darstellun-

gen hat sich der grosste Scharfsinn der

Gelehrten seit Jahren mude und stumpf
gea rbeitet'i

De meeste onderzoekers gaan er tegen-

woordig van uit dat dit paneel betrekking

heeft op een verloren gegane sage. Men

heeft echter ook wel getracht tekst en

voorstelling in verband te brengen met

bijv. de Volsunga- of Nibelungensage.

Het zou de dood van Sigurd of Sieg-

fried voorstellen. Anderen dachten aan

episoden uit de Diederiksage en ook is

wel verondersteld dat het zou gaan om

inwijdingsrites en Wodanverering of zelfs

het grafvan Jezus.

Men gaat dan echter voorbij aan het vaak

geconstateerde en/of veronderstelde

parallellisme inzake de voorstellingen van

het kistje. Volgens sommige auteurs laat

het kistje een soort programma zien van

parallellen in de zin van gelijkenissen of
analogieën, gebeurtenissen dus met een

zekere overeenkomst. Daarbij is geput uit
joods christelijke, Romeinse en Germaan-

se tradities. Op het voorpaneel zijn bijv.

zoals hierboven reeds omschreven naast

elkaar afgebeeld de aanbidding van het

Christuskind door de "magi"en episodes

uit de sage van de smid Wieland, waarin

door de geboorte van een kind eveneens

zonde en Iijden worden goedgemaakt.

lnzake de transcriptie, vertaling en

interpretat¡e van de hoofdtekst van het

rechter zijpaneel, het omschrift of rand-

schrift dus, bestaat een zekere mate van

consensus. Volgens deze lezing staat er:

" Here Hos sits on the sorrow-mound; she

suffers distress in that Ertae had decreed

for her a wretched den of sorrow and

torments of mind'i Vrij vertaald: Hier zit

Hos op de berg van smart; zij lijdt droef-

heid en smart omdat Ertae voor haar had

besloten (bestemd) een rampzalig hol

(kuil, kamer, leger) van droefheid en kwel-

ling van de geest.

Er zijn varianten welke nogal verschil-

len, niet alleen qua semantiek maar ook

wat betreft syntaxis, interpunctie e.d. We

moeten niet vergeten dat het hier gaat

om een vroegmiddeleeuws Angelsak-

sisch dialect in deels gecodeerde runen

(met name m.b.t. de klinkers) waarmee

in cryptisch dichterlijke omschrijving

een sage, een verhaal wordt verteld.

Alles is verhuld en verslu¡erd, zowel in

de tekst als in de voorstelling. Het is al-

lemaal indirect en echte namen worden

niet genoemd. Er is gebruik gemaakt

van symboliek, allegorieën, metaforen,

toespelingen, verwijzingen en van dub-

belzinnigheden en fonetische grapjes.

Het zijn niet alleen de gecodeerde runen

(geheimschrift) welke een verklaring

Het rechter z¡jpaneel

(sleutelv,,oorden, ollegor¡sch, (yptts.h en dubbelzinng)
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bemoeilijken; er is een heel

repertoire van trucs uit de kast

gehaald zowel inzake de tekst

als m.b.t. de voorstelling. Beide

zijn cryptisch. Waarschijnlijk is

het geheel opgezet en bedoeld

als een (rebusachtig) raadsel

met als vraag; welke sage, welk

verhaal wordt hier beschreven

en afgebeeld. De intellectuele

elite uit de 7e-Be eeuw zal er

weinig moeite mee hebben

gehad, maar voor moderne

onderzoekers geldt dat zeker

niet.

Mogelijkheden en
waarsch¡inlijkheden
Als we er vanuit gaan dat

het verhaal van het rechter

zijpaneel bedoeld is als paral-

lel (of parabel) van het linker

zijpaneel, dat de sage van

Romulus en Remus weergeeft,

dan komen we al gauw uit

bij een ander legendarisch

broederpaar namelijk Kain en

Abel. Romulus dood Remus en

Kaïn doodt Abel; een prachtige

overeenkomst maar daar houdt

het dan ook mee op en hogere

"inlegkunde" helpt hier niet.

De dioscuren Castor en Pollux

dan? Ook dat lukt niet. Maar er

zijn nog twee bekende broers

die wel eens met genoemde

dioscuren zijn vergeleken,

namelijk Hengest of Hengist en

Horsa. De overgeleverde, al dan

niet historische gebeurtenissen

uit het leven van Hengest en

Horsa in Engeland zijn echter

moeilijk in verband te brengen

met tekst en voorstelling op

het paneel.

Hoe staat het echter met de

belevenissen van Hengest

voor zijn optreden in Enge-

land? Evenals Romulus was

Hengest de dominante figuur.

Romulus st¡chtte het naar hem

genoemde Rome (volgens de

sage) en Hengest stichtte het

koninkrijk Kent en met hem

werd de Angelsaksische kolo-

nisatie van Engeland geacht

te zijn begonnen. Hengest

verbleef waarschijnlijk voor

zijn oversteek naar Engeland in

Friesland en hoe het hem daar

verging wordt beschreven in de

Fin nsburgsage.

Het verhaal komt er in het kort

op neer dat Hnael de zwager

van de Friese koning Finn en

de heer van Hengest, die met

een legertje van 60 man in of
bij Finnsburg (de woning van

Finn) verbleel's nachts werd

overvallen door de mannen

van Finn onder aanvoering van

een zekere Garulf. Deze Garulf

door sommige onderzoekers

beschouwd als de zoon van

Finn, sneuvelde als eerste.

Het gevecht duurde 5 dagen

en ook Hnaefen Finns zoon

sneuvelden, en Hildeburg de

vrouw van Finn rouwde om de

dood van haar zoon en broer,

die op een brandstapel werden

gelegd en gecremeerd. Hen-

gest volgde Hnaef op als leider

der Denen (of deensgezinden)

in Friesland. De gelederen van

de strijdende partijen waren

dusdanig uitgedund dat Finn

en Hengest de strijd niet kon-

den voortzetten en na onder-

handelingen waarbij Hengest

Finn vrede aanbood werd een

bestand overeengekomen.

De overeenkomst hield echter

geen stand door de wraakzucht

van Hengest. Opnieuw braken

er gevechten uit waarbij ook

Finn werd gedood en zijn we-

duwe Hildeburg teruggebracht

naar haar volk.

De sage is overgeleverd in de

zogeheten Finnepisode in het

oud-Engelse Beowulfepos en

in het Finnsburgfragment, een

gedeelte van een heldenlied.

De gebeurtenissen welke

worden beschreven in het frag-

ment gaan vooraf aan die uit

de episode. Het verhaal heeft

wellicht een historische kern

die als basis heeft gediend voor

een enigszins geromantiseerde

versie i nclusief dichterlijke

vrijheden. Sommige onder-

zoekers zijn bijv. van mening

dat o.a. de namen "Finn en

"Hengest" (impliciet ook Horsa)

waarschijnlijk deknamen of

bijnamen zijn, gelijkend op

de eigenlijke (geboortenaam)

persoonsnamen. Finn en

Hengest zijn in deze visie (half)

mythische of "Elbische" figuren,

waarachter zich binnen het

kader van de sage historische

personen verschuilen. Andere

auteurs denken eerder aan al

dan niet verbasterde functiena-

men of titels.

Poging tot verklaring
Terug naar het paneel. De

hoofdtekst, d.w.z. de meest

geaccepteerde vertaling daar-

van, werd hiervoor summier

behandeld. De voorstelling

en uitbeelding nog niet. Deze

bestaat globaal uit drie scènes

of episodes. Van links naar

rechts zien we een figuur op

een kleine heuvel of berg zitten

welke men een "paardman" zou

kunnen noemen. Hij heeft het

hoofd van een paard en bezit

vleugels. ln zijn beide handen

houdt hij een tak of twijg waar-

van die in zijn linkerhand over

zijn schouder rust. Zijn mond of

hoofd wordt omgeven of a.h.w.

dichtgesnoerd door een slang,

welke met opengesperde

bek naar de krijger tegenover

hem is gericht. Deze voor de

paardman staande krijger is in

vol ornaat, compleet met speer,

schild en helm.

De paardman en de krijger

wekken de indruk met elkaar in

gesprek te zijn. De paardman

schijnt via de slang het woord

tot de krijger te richten; het lijkt

wel of hij deze iets aanbiedt.

Maar slangen spelen meestal

een kwalijke rol en dat is hier

waarschijnlijk ook het geval.

De paardman zou Hengest kun-

nen zijn en zijn uitbeelding als

paard een toespeling op zijn

naam. De voor hem staande

krijger is (dan) koning Finn. Zijn

leidersrol wordt geaccentueerd

door de geprofileerde en ver-

sierde helm. Dergelijke helmen

werden uitsluitend gedragen

door belangrijke heersers

als koningen, veldheren en

oorlogsleiders (vergelijk bijv.

de figuur met de helm op het

achterpaneel die waarschijnlijk

de Romeinse veldheer en latere

keizer Titus voorstelt). Hen gest

en Finn zijn in gesprek; ze on-

derha ndelen over vredesvoor-

waarden (Beowulf 1 080-1 094).

Hengest speelt de vredestich-

ter; hij biedt Finn vrede aan.

De twijgen welke hij in beide

handen houdt zijn daarvan het

symbool evenals de vleugels

(vredesduif). Het is echter een

list en in werkelijkheid zint hij

op wraak (Beowulf 1 135-1 145).

Het bestand duurt dan ook

maar kort; weldra zullen de

mannen van Hengest opnieuw

de wapenen opnemen tegen

Finn en zijn Friezen. De slang

bij het hoofd van de paardman

Hengest symboliseert verlei-

ding, list en bedrog.

De gevolgen zijn ramPzalig;

tijdens de opnieuw oplaaiende

strijd sneuvelt ook Finn en

velen met hem. Hengest heeft

een hoop (ofeen berg) leed

en smart veroorzaakt en de

eerste scène is een "letterlijke"

voorstelling van een figuurlijke

uitdrukking. Het is de illustratie

van het eerste deel der hoofd-

tekst: Hier zit Hos op de berg

van Smart". lnzake de naam

of het naamwoord "Hos" kan

worden opgemerkt dat hier

waarschijnlijk "Hors" is bedoeld

en dat slaat in deze visie uiter-

aard op Hengest. Het is goed

mogelijk dat de letter r bewust

is weggelaten omdat deze fo-

net¡sch vrijwel wegvalt. En men

kon volstaan met het moeilijker

te duiden "Hos'i Dergelijke

fonetische trucs verhogen het

cryptische karakter zoals we

ook hierna nog zullen zien.

Wordt vervolgd.
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DETECT WOOTDRIKSWEG 88 ENSCHEDE,

100 m'¡ verkoopruimte gevuld met alles wat je maar kunt wensen op het gebied
van metaaldetectors. Enorme boekenkeuzq veel 2e hands (zie onze site).
Detect ¡s importeur van lesoro en Minelab dealer van White's, XP en uitgever '1

van'Handboek voor zoekers'. I

voor zoekers' verschenen in het Nederlands, lì
ts en Frans.Te en te koop bij de meeste erkende J
en dealers in . Ook te bestellen bij de boekhan- -

SBN nummer: 39,90 exclusiefvenendkosten.

Wanneer kies je voor Tesoro en wanneer voor Minelab? Minelab's zijn superieur op grote akkers,
velden en stranden met relatief weinig rommel; Tesoro daarentegen is onverslaanbaar op rommeli-
ge akkers en terre¡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 superl¡chte 1 5 cm

schijl waardoor deze nog geschikter is op ston 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 prijlkwaliteitsverhouding !

"o-*e-

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

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

€ 699,-

€,949,.

Cert G¡tr¡t

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

;^ r^r.r €,799r'
uart en grijs. [icht-Kleur: blauq zwart en grijs. licht-

gewicht: 1,3 kilo.Grondontstoringknop die
moet worden afgeregeld. lnlegbatterijen (

4 AA batt). Trekschakelaar met dual discri

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

grondontstoring heeft. 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 zoeke¡s die veel op
stranden, parken en vervuild terrein zoeken.

Lobo Super
TRAQ

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een

topper. uitzonderli.jk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond. Nu ook extra
grote wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine 1 5 cm concentrische

schijf voonadig. De Lobo is in twee uitvoer¡ngen te koop: met 28 cm w¡de scan

schijf en met 21 x 24 cm concentrische schijf Respectievelijk

€ 899,- en € 949,-

Cortes

€ 369,-

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklassers

Twee nieuwe zoekschijven van
Tesoro voor Tejon, Cibola, Vaquero
en Lobo (4-pins)

/ 15 cm concentrisch voot€ 149,-
| 25 x 30 cm wide scan voor€ 199,-
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ab onderscheidt zich door

fabriceren in het hoogste

technieken waardoor,"î"î:::iï"ìTl"Tiili'il"ii:iiï.:#ilïlJJïJ,i,",, .,,"
hiervan het beste voorbeeld. Onvergeliikbaar met andere digitale deteGtors omdat ze

tegelijkertijd zowel zeer hoge als zeer lage frequenties (28) de grond in sturen,

waardoor ze zeer gevoelig ziin voor zeer kleine voorwerpen en een onvergelijkbaar

dieptebereik hebben voof munten en gfote voorwerpen. Alle modellen. behalve de

x-Teffa,s zijn uitgerust met wide Scan zoekschiiven, waardoor optimaal dieptebereik

samen gaat met grote stabiliteit. Superieur op grote akkers en stranden.

Waarschuwing: let er bij aankoop van een Minelab op, dat het or¡ginele serienummer erop zit' Minelab's

zonder se¡ienumme¡ worden niet door de importeur of de fabr¡kant van service voorzien!

Excalibur 1000

€ 1495,- ¡ii

' De Excalibur 800 en 1000 is de

onderwater- variant van de Sovereign.

Werkt dus ook op 1 7 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 (totaâl geen storing, noch van zout, noch van mineralen

en toch uitstekende discriminatie van ijze¡ cokes en zilver-papier.

Als duikdetector (Îot 40 meter diepte) en waar nodig als landdetector te

gebruiken. Wordt geleverd met: ladet waterdichte hoofdtelefoon en

beschermkap.

X.TERRA
X-TERRA 3O

licht zijn: 1.3 kilo. Ze werken op Geheel

digitaal, met nooit eerder gebrui technieken en opties die

alleen in dure detectors te vinde ise 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. 4Toonhoogtes. Bovendien

kunnen op de X-TERRA 50 andere zoekschijven gemonteerd worden, die met

een veel hogere frequent¡e werkt (1 8,95 kHz).

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor hun

zoektochten op totaal verschillende

teneinen eigenlijk een ander type detector

nodig hebben omdat de ene detector

per{ect is op akkert maar niet op oude stads

stort. Somm¡ge zijn weer niet te gebruiken

tussen eb en vloed vanwege het 'natte zout

Quattro MP
€' 949r' (zonder accessoires)

€ 999r' (met oplaadpaclç oplader en regenhoes)

€ 895,-effect' en weer andere laat de hele kleine voorwerpjes

in vervuilde grond liggen. Vooral erg als die kleine

dingetjes bestaan uit gouden sieraden of biizonder

kleine kostbare muntjes of b'rjzondere (pelgrims) insignes

van t¡n.

0p de X-TERRA 70 kunnen 5 zoekschijven gemonteerd worden, die met

lage, normale en hoge frequentie werken.

Nu ook een elliptische schijf van 26 cm (voor de 50 en de 70) en een extra

ronde wide scan sch'rjf van 26 cm verkrilgbaar (voor alle drie modellen).

26 cln
wide scan (DD)

schijf

€ 166,-

26 cm
elliptische schijf

€ 166,-

'plorer SE

De Explorer SE is de
n¡euwste topdetector
van M¡nelab.
Deze vervangt de zeer

succesvolle ExPlorer ll, die
door kenners werd
beoordeeld als meest
succesvolle detector ooit.

Een greep u¡t de verbeteringen:
. Lichtere en dunnere zoekschijf
. Betere balans
. Vereenvoudigd Menu
. Kleur: zwart
. Minder ijzermaskering door snellere

processors
. Verbeterde discriminatie
. Langere batteri.iduur

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top!

keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder de grond in en

'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en vondsten!

Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

met name in kleigrond. Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaad-

pack zijn bij de prijs inbegrepen.

Minelab overtreft zichzelf met

twee middenklasse detectors de

X-TERRA 30 en X-TERRA 50.

De werking van deze prachtige detectors is net zo strak als

hun vormgeving! De dieptewerking en de bijzonder goede

discriminatie is des Minelabs met dit verschil dat ze super-

lnclusief accessoire pakket:
Koss hoofdtelefoon,
Minelab oplaadpack 1600
niMh, oplade¿ batterijpack
en beschermkap (t.w.v.

216,00 euro)

.Ë,

@ ö¡iç
-- 19

€,769,-
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' Zoeken in Friesland kan altijd wat opleveren, zo ook
' deze keer.

Ik reed op een dag langs een perceel waar graan

opstond, ik wist dat hier een terp lag, maar kwam ei-
genlijk nooit in deze buurt. Op een gegeven moment
was ik aan het zoeken met een zoekmaat, en liep al

een uur of drie te zoeken zonder iets interessants naar

boven te halen.

Nou is dat ook niet zo gek op een perceel wat jaar

in jaar uit tot de laatste korrel wordt afgezocht. Dus

besloot ik maar verder te kijken met in het achterhoofd
dat andere perceel.

En ja hoor mijn gok was goed, het graan was eraf ge-

haald, dus toestemming vragen en zoeken maar.

Eenmaal bezig, volop signaal waaronder natuurlijk een

hoop rommel, maar ook de nodige leuke vondsten,
waaronder een gelijkarmige fibula, een heilige fibula,
diverse andere schijffibulae en een Karolingische sleu-

tel. Helaas met afgebroken greep wat meestal zo is!

Maar de leukste vondst was een penninkje, waarschijn-
lijk een Friese anonieme penning uit de twaalfde eeuw.

Dit graanlandje was uitstekend af te zoeken, wat
meestal niet het geval is met graanland.

ln de winter kwam er wintertarwe op, dus weer zoeken

als het eraf is. En weer een paar vondsten maar lang
niet zo veel als de eerste keer.

Hierna is er gras in gekomen en natuurlijk ging ik weer
zoeken toen het gras gemaaid was.

Tot mijn verbazing vond ik op een strook van 6 x 30 m

nog zes hele en twee halve penningen.
Dat brengt mijn totaal op negen middeleeuwse pen-

ninkjes, oftewel een topstek want je mag dan spreken

over een kleine muntschat, en wie weet een gedeelte

van een veel grotere hoeveelheid.
Het waren overigens allemaal dezelfde munten.

De overige vondsten waren een schijffibula en weer
een gelijkarmige fibula. Nou ik denk dat na dit verhaal

de zin om te zoeken wel weer op komt borrelen.

P.s. De muntjes zijn door Eddie Klunder gedetermi-
neerd als anonieme Friese penninkjes geslagen derde
kwart twaalfde eeuw

Groeten, Edw¡n
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Munsters Detectie

4 supermodellen voor in de klei!

TESORO Tejon

Nu725,'

849,-

MINELAB ExplorerSE

Nu 1350,-

XP GoldMaxx Power

Nu 899,-

u n s t e r s Bezoek op arspraa n 0492'574 525 Hermondtectie
www. meta a I d ete cto r. n I
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Foto's: Kees Leenheer / tekst: Johan Koning, Wouter van den Brandhol Kees Leenheer.
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DEEL 2

Veel moois van de stort van

De vondsten op de stort zijn afkomstig van de opgravingen naar het

Romeinse castellum Albaniana in Alphen a/d Rijn. Dit castellum, een

Romeins kamp voor hulptroepen, heeft iets ten noorden gelegen van

waar men bezig was met de renovatie van het stadshart. Als datering
voor het castellum gaat men uit van de periode 40-275 na Chr.

11

l. Sleutelring
lJzer.
Diameter2l mm.

2. Vishaak
Brons.

Lengte 80 mm.

3. Sleutel
Brons.

Lengte 75,5 mm.

4. Sleutel
lJzer.
Lengte 52 mm.

5. Kleding- of riemsluiting
Schijtuormig
lJzer.
Lengte 44 mm.

6. Sleutelring
Met glaspasta restanten.
Brons.

7. Windklokje of paardenbel
Brons, met ijzeren klingel.
Diameter 35 mm, hoogte 40.5
mm.
Opm. Er is een windklokje bekend
uit Pompeji, eerste helft na Chr.

Zie: De 7O beroemde u¡tv¡ndingen
van de oudheid, Brain M. Fagan,

2004, tsBN 9077699023.

8. Ampul
Buikvormig met draagoog aan

beide zijden en twee ogen voor-
draagconstructie, samengesteld
uit twee delen.
Brons.
Diameter 34,5 mm, hoogte 48
mm.

9. Schuifsleutel
lJzer.
Lengte 99 mm.

1O. Oorlepel
Brons.
Lengte 140.6 mm.

1 1. Munt NERO (keizer 54-68 AD)
Bronzen sestertius, geslagen te
Lyon, ca.65 AD.

Voorzijde: gelauwerde kop van
Nero naar rechts, het uiteinde van
de hals eindigend in een klein bol-
letje (globe, kenmerk van de munt
van Lyon).
Omschrift: NERO CLAVD CAESAR

AVG GER PMTRP IMP PP.

Keerzijde: rechts Ceres zittend met
fakkel, twee korenaren boven
een korenmaat houdend, links An-
nona met hoorn des overvloeds,
daarachter scheepsboeg.
Omschrift : ANNONA AVGVSTI

CERES SC.

Catalogus: RIC 390 of 430.
De voorstelling op de keerzijde
heeft betrekking op de graan-
voorziening, altijd een belangrijk
onderwerp voor de Romeinen, die
dankzij de godinnen Annona en

Ceres en dankzij Nero is gewaar-
borgd.

1 2. Munt VESPASIANUS (keizer 69-
79 AD)
Bronzen dupondius, geslagen te
LyoninTT-78 AD/
Voorzijde: gelauwerde kop van
Vespasianus naar rechts, daaron-
der een bolletje (globe, muntte-
ken van Lyon).

Omschrift: IMP CAES VESPASIA

AVG COSVIII PP.

Keerzijde: naar links staande Fide

met hoorn des overvloeds en
patera (offerschaal).

Omschrift: FIDES PVBLICA SC.

Catalogus: RIC 753(b).
Fides was de godin van de trouw.

13. Gesp van een Romeins plaat-
pantser (rechts).
Vgl. Unz / Deschler-Erb, tafel 33.

Helmbeslag (links), vgl. Unz /
Deschler-Erb, taÍel28 / 584.
Brons.

14. Schedevan een spatha
Met versiering.
lJzer.

15. MUntVESPASIANUS (69 - 79 AD)
Bronzen as, geslagen te Lyon in
AD 7 7 -7 8. V ootzijde: g ela uwerd
hoofd van Vespasianus naar rechts
Omschrift: IMP CAES VESPAS-

IAN AVG COS Vlll PP. Keerzijde:
Aequ¡tas naar links staand, met
weegschaal en staf.

Omschrift: AEQVITAS AVGVSTI SC.

Catalogus: RIC 758.

L¡teratuur:

http://M alphenaandenrûn nl/smartsite20649,

htm
J K Haalebos, P.FJ. Franzen e.a,: Nümegen 2000,

Alphen aan den Rijn-Alban¡na 1 998-l 999. lSBN-

908024647

Kathy 5as en HugoThoen: Leuven,2002,schone

5chtn, Romeinse juweelkunst ¡n West-Europa,
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Tafelmes met afbeelding van eekhoorn
Rond 1600.

Brons.

Kledinghaak
1 6e eeuw.

Zilver, verguld.

r-

Mesheft met griffi oenkop
1500-1550.
Brons.

Fragment van kopplaat van een
Frankische fibula
6e eeuw.

Brons, verguld.

l-

Schedepuntbeschermer
5e - 6e eeuw.

Brons.

Nagelgarnituur met zegelstempel
Zegelstempel met Fries familiewapen, letters SIF. Vermoedelijk
huwelijksgeschenk (naar herkomst loop nog een onderzoek).
lncl. pijpestamper, oorlepel, tandenstoker, nagelduwer/reiniger etc.

1 8e eeuw.

Zilver.

Lanspunt, wilgeblad vormig blad met
platte ruitvormige doorsnede.
ca. 35 cm

Be eeuw.
lJzer.



Magentius
Denominatie: AE2, ook wel dubbelmaiorina genoemd.

Datering: 350 - 353 na Chr.

Materiaal: brons.

Voorzijde: portret van Magnentius naar rechts,

Omschrift voorzijde: D N MAGNENTIVS P F AVG.

Keerzijde: Christogram (P en X in elkaar) tussen alfa en omega.

Omschrift keerzijde: SALVS DD NN AVG ET CAES.

Onder de voet van de letter P hoort de afkorting voor de muntplaats te staan.

Op de foto is deze niet te zien.

Magnentius was een tegenkeizer in het westen. Veel van zijn munten zijn daarom
geslagen in Trier en in de Franse muntplaatsen, zoals Amiens en Arles.

Postumus
Denominatie: d ubbelsestertius.

Datering: 259 - 268 n. Chr.

Materiaal: brons.

Muntplaats: Lyon of Keulen.

Omschriften onleesbaa r,

Keerzijde onleesbaar.

Gun money
Shilling (1 2 penny), vandaar het Romeinse getal Xll.

Koning James ll van Engeland (1685-1688): IACOBVS ll DEI GRATIA / MAG BR FRA ET

HIB REX.

Datering: Jaartal en maand waarschijnlijk januari 1689.

Materiaal: brons.

Deze Engelse noodmunt met een waarde van 30 pennies is gemaakt van het metaal

van omgesmolten kanonnen en klokken. Daarom worden dergelijke stukken gun

money (kanonnengeld) genoemd. De munt is gemaakt tijdens het gedwongen

verblijf in lerland van koning James ll nadat hij uit Engeland was verdreven. Dit was

tijdens de burgeroorlog waarin hij met Willem lll streed om de macht in

Groot-Brittannië.

Omdat James weinig geld tot zUn beschikking had besloot hij noodmunten van

onedel metaal te laten slaan om zijn strijd tegen Willem lllte financieren. Bij uitgifte
werd beloofd dat de munten later tegen goed zilver konden worden omgeruild.
Op de voorzijde is het gelauwerde portret van James ll te zien en op de keerzijde

de kroon en twee scepters: symbolen van het koningschap waarom zo hevig werd
gestreden. Bijzonder is dat op de munten niet alleen het jaar, maar ook de maand

van productie is aangegeven.

DETECTOR MAGAZINE 93 / JUNI 2OO7



vondst objecu
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Om mee te doen met de 'Vgndst van het jaar'dient u een
verhaal, van tenminste lsdiñioorden, te schrüven over het

stuurt u duidelijke
van archeologi-

scne waafoe lvoot aaqgemeld.

Na ongeveer 10 jaar met een Classic

3 gezocht te hebben, vond ik het tijd
om eens een nieuwe te kopen. Nieuwe
bezems vegen tenslotte schoner.

Dat bleek al op een weiland, dat ik - en

velen met mij - al had afgezocht. Al

snel had ik een aantal munten, waar-
van 2 zilveren en ook nog 2 Zeeuwse
zilveren knopen en een loden gewicht.
Op een plaats waar we anders altijd
met een boog omheen liepen, omdat
we daar alt¡jd veel storing hadden,

vanwege veel as in de grond, gaf de

nieuwe detector nu toch een piep, die

de moeite waard was om te kijken.

Heel verbaasd haalde ik een Duitse
gesp met adelaar en hakenkruis naar

boven plus een wit schoteltje en een

kam.

Op een afstand van een meter zit een

flinke kuil in het land van zo'n 5 meter
breed en een halve meter diep. Deze

kuil is altijd met water gevuld. Hier de-
poneerde ik de kam en het schoteltje.

Na een tijdje sprak ik een archeoloog,

die wel interesse had in het schoteltje.

Hij wilde wel eens kijken uit welke tijd
het kwam. lk ging met een tuinhark
naar de kuil om het eruit te vissen.

Door het vele water, dat erin stond

lukte dit niet en er restte me niets

anders dan de put leeg te maken. Dat
heeft me 2 avonden gekost. Geholpen

door het mooie weer was de prut na

een paar dagen beloopbaar en kon ik
het met modder overdekte schotel-

tje gaan zoeken. Al gauw had ik het
gevonden, en ook nog eens een mooi
inktpotje, dat ook op de bodem lag.

Daardoor werd mijn nieuwsgierigheid
gewekt en ik heb de kuil tot op 1.40

diep nagekeken. Hij was nog dieper,

maar het grondwater was niet meer

weg te scheppen.

a
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vondst
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De oogst bestond uit 18 inktpotjes in

diverse modellen, met kurk of schroef-

dop en 45 borrelglaasjes???? lk denk
dat die ergens anders voor gediend

hebben, want wie gooit die nou weg

als ze nog heel zijn? Daarnaast ook
nog 35 verschillende geurflesjes, 2

drank (snaps?) flesjes, 2 lijmpotjes,
2 asperinebuisjes, een mooi blauw
zalfpoTje, diverse flesjes met opschrift
zoals: "Dralle Berkenwater, Beiersdorl
Gühler Honing en Nivea Haarpflege.

Dan ook nog eens 10 medicijnflesjes,

wit en bruin.

Wat kan zo'n weggegooid schoteltje

leuke bijvondsten opleveren!l!

Hiermee wil ik meedoen met de

(bij)vondst van het jaar 2007.

Groeten, Roelof Ensing

Aanvulling:

Na het schrijven van dit artikel heb

ik nog zo'n 48 inktpotjes en flesjes

gevonden, plus nog een jampot met
een mooie glazen sluitdeksel. De

archeoloog is geweest en die had nog

nooit zo veel heel glaswerk uit een

kuil gegraven. Hij dacht dat de bor-

relglaasjes vroeger waren gebruikt om

mosterd in te doen. Blijkbaar had de

Duitse bezetter daar op een gegeven

moment geen behoefte meer aan.

Onder een van de glaasjes staat 971. lk

denk dat dit de vorm Den Helder maat

is. Verder staat er op ieder glaasje nog

zoiets als: 1a + 2a + 3a en 1b + 2b + +
4ben 1c +2c+3c+4c.
4a en 3b zaten er niet tussen.

aaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

E,ut raro
Het was eind augustus, de oogst van

het graan was weer begonnen, dus

het was weer tijd om naar de Betuwe

te gaan. Toestemming gevraagd en

zoeken maar.

Na een paar uurtjes zoeken, had ik drie

fubulae en zes kleine Romeinse munt-
jes. Mijn zoekmaat riep me of ik een

boterham mee ging eten. Dat wilde ik
wel, maar ik maakte eerst mijn baantje

nog even af. Bijna op het eind van het

baantje zag ik iets liggen. Ik dacht dat

het een glazen knikker was. Die neem

ik altijd mee voor de kinderen, maar

toen ik de knikker opraapte, bleek het

wel een hele rare. Er zat een rand rond

de knikker en aan de andere kant was

n¡ets te zien, alleen klei.

Bij de auto heb ik eerst een fles water

gepakt en het ding afgespoeld. Er

kwam een gezicht te voorschijn. lk

wist niet wat het was. Thuis heb ik G.

Scheijvens gebeld en die kwam een

paar uur later kijken. Hij durfde niet
met zekerheid te zeggen wat het was,

maar wilde wel een paar foto's maken

en die opsturen naar een specialist\i;
. ¡).

t':

,t:
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in glas, Sophia van Lith. Zij beschreef
het voorwerp als de onderste uitlo-
per van een handvat van een kan of
amfoor, later bijgewerkt om als amulet
of phalera dienst te doen. H ij is 4 cm
groot. De afbeelding is een gorgo* of
een Silen. Dit is een leuke vondst en in
Nederland zeker niet algemeen.

Vriendelijke groet,

Hans Peters, Lieshout

* Gorgonen (mythologie)

Met de Gorgonen (enkelv: gorgo) worden in de

Griekse mythologie doorgaans Medusa, Stheno

en Euryale bedoeld, dochters van de zeego-

den Phorkys en Keto ZU vormen een drietal

monsterlijke chtonische (uìt de onderwereld)

wezens die worden voorgesteld als vrouwen

met slagtanden, h¿nden van brons, gouden

vleugels en slangen in plaats van haren Hun

blik is verstenend

De bekendste der Gorgonen is Medusa

Zij wordt qedood door de heros Perseus

De gorgonenkop is een van de vaste ¿ttributen

van de godin Athena Perseus schenkt haar

lvledusa's hoofd, die zij voortaan op haar schlld

draagt Vaak zien we ook een gorgonenkop als

ornament op (bijv Romeinse) wapenuilrustin-

gen terug

De gorgonenkop kwam ook voor als decoratie

op Griekse en Etruskische tempels (antefix)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaoaaaaaaaaa

Overgenomen uit: Het Wandelsport magazine, februari 2005

Spitten in de grond, leidt tot spitten in verleden Vierdaagse

Dat de geschiedenis van de

wandelsport bijzondere aspecten

kent is niet te bestrijden. Dat som-

mige verhalen het verdienen voor

de toekomst bewaard te worden is
eveneens duidelijk. Daarom is het

onderstaande voor iedere belang-

stellende in de wandelsport

interessant,

Door Marcel M. Claassen

Voor en ochterzijde van de

door Jon Kusters gevonden

medo¡lle. Foto: Jan Kusters

'Op een akker in het Land van Cuijk heeft

Jan Kusters uit Vianen in juli 2004 een

Noodvierdaagsche-kruisje gevonden'.

Zo begint het verhaal dat hij over zijn

vondst geschreven heeft. De bodem-

vondst ver van het Nijmeegse interesseer-

de hem zeer en dat had grote gevolgenl

Het vierarmig kruisje is ingelegd met gele

en groene email en op de armen staan de

afstanden van 15, 20, 25 en 30 kilometer,

die de Noodvierdaagsche, georganiseerd

door het Nijmeegsch Wandelverbond
(NWV), in augustus 1940 lang was. Het

eveneens geel/groene lint ontbreekt.

De kleur oranje was, vier maanden na

het begin van de bezetting, kennelijk al

onmogelijk, maar op de achterzijde is

wel Kon. BegeerVoorschoten ingeslagen.

Een citaat u¡t de krant:'Men mene niet,

dat dit noodkruis ook meetelt voor de

nummering van den echte Vierdaagsche.

Negentig kilometer is immers niet 220!'

Definitief afgelast
Toen de Nationale Vierdaagsche Af-

standsmarschen van 23 - 26 juli 1 940 op

16 juni definitief werden afgelast, wilden
overal in het land mensen toch de Vier-

daagse lopen. Waar verschillende steden

de organisatie ervan claimden, was een

en ander voor het Nijmeegs Wandelver-

bond aanleiding op vier dagen vanaf 15

augustus 1940 (een vrije dag vanwege

de rooms-katholieke feestdag Maria ten

hemelopneming) twee avondwandelin-

gen, een middagtocht op zaterdag en

een dagmars op zondag te organiseren.



Er schreven boven verwachting veel

wandelaar(ster)s in. De dames van de

Meeuwen, de Jolly Walkers, de Blesjes en

de Blauwvosjes waren van de partij, maar

ook de heren van S.S.S., de Typo's, Tot

Ons Genoegen,The Leageu (= League) of
Palts, D.V.T., de Weesinrichting Neerbosch,

de Zwaluwen, de Groene Jagers, de

Nyma kunstzijdespinnerij en de Robinson

schoenfa briek.

Ruim duizend
Ondanks de moeilijke verbindingen door
defecte rivierovergangen bij Nijmegen

was de opkomst van de deelnemers op

de eerste dag reeds groot en waren er

ruim duizend dames en heren voor-

namelijk uit Nijmegen, maar ook uit
Amsterdam, Rotterdam, Brede, Bergen op

Zoom en Arnhem. Tot veler spijt konden

de militaire groepen welke aanvankelijk

van de partij zouden zijn nog niet op het

appèl verschijnen. Toch waren zij erbij

blijkens een artikel met"lndrukken van

een militairen deelnemer";'Hoe we ertoe

kwamen met de avond-vierdaagsche

mee te loopen? Bij de Opbouwdienst

hebben we niet te klagen. De dienst is

prettig en het eten is goed. Na vijf uur

zijn we vrij tot 's avonds elf uur, zoodat

wij Nijmegenaren natuurlijk zoo spoedig

mogelijk na het eten "richting huis" ped-

delen. Moe van het werk, moe van het

fietsen stap je's avonds om tien uur op de

laatste pont, terwijlje denkt aan je eigen

lekkere zachte bedje en aan het bobbe-

lige harde ding dat stroozak heet. Toen

lazen we in de orders de voorwaarden tot
deelname aan de vierdaagsche afstands-

marschen.'s Middags vrij,'s avonds vrij.

Den volgenden dag terug, dus thuis

slapen. Dús inschrijven en meeloopen.

We stortten het verplichte inleggeld en

droegen zodoende onze bijdrage bij voor

de oorlogsslachtoffers. We liepen met

z'n drieën, in burger. Dit laatste was o.a.

één van de voorwaarden van deelname.

De luitenant liep rechts, het roodborstje

liep in het midden en ik als doodgewone,

huis-, tuin-, en keukensergeant liep linksi

Wederopbouw
Hoewel het NWV van Noodvierdaagsche

sprak, noemde bijvoorbeeld ook de

Maas- en Niersbode (Gennep) de marsen

een Avondvierdaagse. Tezelfdertijd kwa-

men er op de eerste dag van de tweede

Amsterdamse Avondvierdaagse in het

totaal 22 verenigingen aan de start met

400 deelnemers en boven dien nog I 200

individuelen. ln Zaandam en Haarlem

verschenen ongeveer 600 deelnemers

aan de start. Ook ten bate van de we-

deropbouw van Katwijk a/d Maas werd

gewandeld.

De waardigheid waarmee de marsen

gelopen werden, waren voor de Duitse

overheid kennelijk aanleiding toe te

staan, dat de groepen vanaf de tweede

dag hun vlag meedroegen, mits deze

geen nationale kleuren had. Opvallend

was dat verschillende clubjes de oranje-

groene NbvLO-kleuren vooruit droegen.

De afÍiches vtaren al klaar. Majoor Brcunese loter ¡n 1940: Het ¡s jommer

dat ons moo¡ nat¡onaol wondelfeest ditjoar n¡et kan dooqaan; lalen wij
hopen, d at zu l ks het volgend jo ar weer mogel¡jk zol z¡j n' De ee rst vol qen d e

Vierdoagse wos echter pos weet ¡n 1946

Goffertstadion
Op zondag 1 I augustus 1 940 spreekt

majoor Breunese in het Goffertstadion de

4000 wandelaars toe en verklaart:'Nijme-

gen heeft voor alles wat het gedaan heeft

in het belang van de wandelsport en voor

de Vierdaagse het volle recht om dit inter-

nationale sportevenement te behoudeni

Hoe konden de duizend starters van de

eerste avond uitgroeien tot de vierdui-

zend aan de finish? Uit het gebombar-

deerde (!) Rotterdam kwamen pertrein

100 wandelaar(ster)s, die daar de eerste

drie dagen gewandeld hadden, u¡t Wage-

ningen 60 en uitTilburg 70 wandelaars.

Bovendien waren er velen, die alleen op

zondag de dagmars liepen. Zo werd de

Liefdadigheidssportdag in het Goffert-

stadion, waarvan de twee defilés door

de Noodvierdaagschewandelaars op

de sintelbaan deel uitmaakten, voor de

sporters en de oorlogsgetroffenen een

doorslaand succes.

Vragen
Resten nog de volgende vragen: wie

heeft er heri nneringen aan zijn/haar

deelname aan de Noodvierdaagsche? Of

anderszins aan deeze Noodvierdaagsche?

Wie herinnert zich de parcoursen in en

om Rotterdam? Wie weet waar de zilve-

ren medailles zijn die werden uitgereikt

aan burgemeester Steinweg, majoor

Breunese en de Nijmeegse NbvlO-gede-

legeerde P.L.M. van Wayenburg?

RedactieleCen
De vereniging zoekt voor het Detector Magazine een of meerdere redactieleden. Onze gedachten gaan uit

naar leden die een specifieke kennis hebben op een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld:
- determinatie van voonruerpen

- techniek en gebruik van de metaaldetector
Uiteraard heeft u een behoorlijk beheersing van de Nederlandse taal.

Reacties graag naar: Kees Leenheer, redactie@detectoramateurnl
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Menamerdetectorklup

Verslag van een
zoekdag

Een aantal dagen voor Sinterklaas heb-
ben we als groepje zoekers u¡t Menal-

dum, te weten Henk, Laura, Pier, Geert,

Bauke en Johan (Menamerdetector-

klup) een zoekdag georganiseerd in de
buurt van Menaldum.

Een aantal keren perjaar proberen

we zoiets te organiseren en op 25 no-
vember was het weer zover. Om 08.30

was iedereen present om af te reizen

naar Minnertsga, waar we wel vaker

zoeken. Hier was een oud terpje be-
schikbaar en vol goede moed gingen
we dan ook op pad.

Omdat het terrein nogal drassig was

van de overvloedige regenval, hielden
de meesten het na zo'n anderhalf uur
voor gezien. Bij het verlaten van dit
terpje scoorde Geert echter nog een

mooie 1 3e-eeuwse zilveren penning.

Toen Geert zijn mooie vondst liet zien
waren de overig zoekers even flink stil.

Na een lekkere bak koffie gingen een

aantal naar een nabijgelegen veldje.

Dit liep wat omhoog en er lag ook
terpaardewerk dus de verwachtingen
waren best hoog gespannen.

Er werden wat muntjes gevonden en

Bauke, ons nieuwste lid vond als eerste
vondst meteen een heel bijzonder
sleuteltje die wel eens erg oud kan

zi)n.

Een determinatie hiervan hebben we
nog niet maar wellicht dat iemand van

het vraagbaakteam hier een antwoord
op weet.

Johan vond hier nog een bronzen
ruiterspoor. Dit spoor was erg verbo-
gen en in eerste ¡nstantie dacht Johan
dat het een spoor uit de 18e eeuw of
zo was. Bij het speuren op lnternet,
inmiddels voor zoekers een onmis-
baar hulpmiddel, kwam hij er achter
dat het een veel ouder spoor bleek te
zijn, namelijk een 12e- of 13e-eeuwse

bronzen prikspoor. Hij ligt ook
nog ter determinatie bij de
provinciaal archeoloog waar

wij een goed contact mee

hebben. Deze wist te melden

dat zulke sporen ook bij de
opgraving in Wijnaldum

zijn gevonden en uit de 7e

en 8e eeuw komen. Aan de hand van

gedetailleerde foto's wordt er nu uitge-
zocht uit welke periode het spoor nu

echt komt. Een bijzondere vondst is
het in elk geval want complete sporen

worden niet vaak gevonden.

Na de middagpauze waarin we een

overheerlijk bord snert(erwtensoep

voor de meeste Nederlanders!) had-

den genuttigd gingen we zoeken op
een plek waar we nog nooit waren
geweest en nog wel op loopafstand

van ons dorp.

ln eerste instantie gingen we weer

zoeken op een terpje maar de signalen

waren zoals vaker op terpen, u¡terst

schaars. We verlegden onze grenzen

naar enkele naastgelegen percelen en

al gauw werden hier de eerste vonds-

ten gedaan. Henkvond binnen een

paar vierkante meter direct 3 munten
en toen de overige zoekers dit hoor-

den waren die al snel van de partij.

Maar qua munten bleef het hier bijna

bij, er werd er nog 1 gevonden. Wel

vond Johan nog een zilveren kleding-
haakje helaas niet meer compleet en

nog een skelet van een klootschietbal.

Pier had hier nog een fraaie koppel-Toen de rest reeds bij de auto stond
uit te puffen liep Geert nog te zoeken
en maakte opeens heel luchtig de
opmerking dat ie een middeleeuws
muntje had gevonden! Omdat de rest

er bijna niets had gevonden werden
er wat opmerkingen naar Geert
gemaakt of ie wel zeker wist dat het
een munt was en geen flessendop!

passant.

De laatste anderhalf uur van

deze vermoeiende zoekdag

werden doorgebracht op

een veldje waar niet al te veel

werd verwacht. Maar dit viel

reuze mee, Geert had er nog

een pracht van een een zilveren



knoop en Henk vond er
als oogvondst een bijzonder benen

hondje, echte huisvlijt en dit soort
dingen kom je niet vaak tegen. Geen

idee hoe oud zoiets is maar erg leuk

is het wel.

Bauke had hier nog een stenen netver-
zwaring.

oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Neurenbergse

niet want haar vondsten waren

niet geweldig.Tijhad de week

ervoor haar geluk waarschijnlijk

opgebruikt want toen vond zij

een werkelijk prachtige zilveren

Engelengrosschen waar een

ieder van de mannen flink jaloers

op was. Tot zover en verslag van

een gezellig klupje waar plezier

en de interesse in archeologie

hand in hand gaan.

Als enige vrouwelijke zoeker in ons

mannengezelschap moeten we Laura

ook nog even noemen uiteraard. Veel

geluk had ze tijdens deze zoekdag

aoaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaa

rekenpenningen in
Amsterdam

Met grote regelmaat worden op het Munten- en bo-
demvondstenforu m (http://www.mu ntenbodemvonds-
ten.nllindex.php?board=1 84.0) vondsten gemeld van

Neurenbergse rekenpenningen in stortgrond afkomstig
uit de binnenstad van Amsterdam. lk weet niet of die
ook gemeld worden in NUMIS van het Muntmuseum,
(http://www.g el d m useu m.n l/web/sh ow/i d=46542)
maar ik raad aan dat in elk geval ook steeds daar te
doen met een zo exact mogelijk aanduiding waar de
stortgrond vandaan komt.
Los daarvan vind ik het zo langzamerhand tijd worden
een artikel te schrijven over dit item. lk ben dus op zoek
naar zoveel mogelijk gegevens van vondsten met (zo

scherp mogelijke) foto's van de rekenpenningen, door-
snede en zo mogelijk gewicht.
lk wiljullie vragen daaraan je medewerking te verle-
nen en collega-zoekers vragen ook mee te doen. Wat
voor mij daarin met name interessant is, is de variëteit
in rekenpenningen, maar ook of er sprake is van veel
rekenpenningen op een bepaalde te traceren plaats/

straat in Amsterdam. Met natuurlijk de vraag waarom.
Al le gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwel ij k

behandeld.

lk ben benieuwd naar jullie reacties. Graag op groenen-

dijk.fPplanet.nl

Met dank en groet!

Freek Groenendijk

Zomerkamp 'Leren Opgraven 2007'

We gaan naar Eindhovenl De stadsarcheotoog van Eindhoven heeft ons

uitgenodigd om te komen helpen bij een van zijn opgravingen. We

gaan zæken naar de overblijfselen van een kasteet uit de 16de eeuw

Een kãsteel betekenL muren, een gracht, leuke vondsten. . Kortom,

het betooft een gave zomer te worden!

Een week lang gaan we helpen op de opgraving en ondertussen teer je

alles over archeotogie en opgraven. Zo gaan we bijvoorbeeLd coup€ren,

hoogte meten, zeven en vlaktekeningen maken. Tijdens het kamp

slapen we in een scoutinggebouw in de omgeving. Da¿. is ook ruimte

genoeg voor atle avond-en nachtspelten die we gaan doen en

natuurlijk voor een grool kampvuur! !

De Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis is at bijna 50 jaar dé

vereniging voor jongeren die geschiedenis witten beleven, Ben je

tussen de 9 en 2ó jaar en vind je geschiedenis teuk? Kijk dan eens op

ww.njbg,nl Hier vind je alle jnfo over onze vereniging, activiteiten,

kampen en nog veel meer.

zomerkamp'Leren Opgraven' 2007
Act¡viteit: ZomerkampArcheologÌe
Wanneer: zondag22juli2007 -zèlerdaq28juli

2007
Waâr: E¡ndhoven

Kosten: € 150,00
Leeftijd: 12-15
Meer lnfo blj eelco@njbg.nl

hfrp://ww njbs.nl

NJBG: Daar beleef je
geschiedenis mee!

o 2007 Nederl¿ndse Jeugdbond voor Geschiedenis
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lTekst: William Offermans l

Wie vindt ze niet, de 1 of 2 centimes muntjes. De eerste

munten geslagen door onafhankelijk België. De trotse
leeuw die zijn poot op de grondwettafel legt. Je kunt toch
zeggen dat dhr. Joseph-Pierre Braemt, ontwerper van

het muntje zijn best heeft gedaan om er iets moois van

te maken. Als je verzamelstukken ziet, dan kun je de fijne
details onderscheiden, zelfs op de kleinste denominatie. Het

ontwerp is namelijk gebruikt voor de 1 ,2,5 en'l 0 centimes
munten.
lk moet ook heel eerlijk bekennen dat dit ontwerp me veel

meer aanspreekt dan de gekroonde W welke we in Neder-
land in diezelfde periode hadden.

Wat staat er op de munt? Op de voorzijde, een gekroond
initiaal van Koning Leopold l. Dit ontwerp werd ook door
zijn opvolger gebruikt, Leopold ll. De derde Koning der

Belgen, Albert I

heeft dat in 1912
veranderd in een

gekroonde A. De

tekst langs de rand

is "Leopold premier,

Roi des Belges'l Pas

in 1887 zijn de eerste

Nederla ndsta lige
'l centiem munten
geslagen met de

tekst "Eendracht

maakt macht" (bij de
2 centimes duurde
het tot 1 902). Verder

vind je onderaan de

munt het jaartal. Dat

dit de voorzijde van de munt is, is bij wet bepaald. De an-

dere zijde zou logischer zijn omdat daar de waarde op staat.

Een zittende leeuw

met zijn voorpoot
op de grondwets-
tafel. Op deze tafel

de tekst "Constitu-

tion Belges 1830'i

Onder de afsnede de

waa rdeaa nd u iding

1,2,5of10cents.
Onder de denomi-
natie de graveurs-

naam, Braemt F.,

waarbij opgemerkt

moet worden dat de F niet staat voor de voornaam van dhr.

Braemt, want die was Joseph-Pierre. De F staat namel¡jk

voor het Latijnse woord "Fecit'| wat n¡ets meer betekent dan

'þemaakt door'i Je kunt het dus vertalen als: "Gemaakt door
Braemt'i De tekst langs de geparelde rand is:"UUnion fait
la force" of "Eendracht maakt macht" in de Nederlandstalige
verSte.

Waarom vinden we nu zoveelvan deze
munten?
Dat is gemakkelijk te verklaren. Dat lag puur aan de gierig-

heid van de Nederlanders. Je kunt het ook slimmigheid
noemen. De 2 centiem munten waren zo goed als dezelfde
grootte en gewicht als de Nederlandse (Willem-) cent. Al-

leen waren ze minder waard. De 2 centimes stukken waren
goed voor 1 cent maar in werkelijkheid waren vijftig 2 cen-

tiemes muntjes maar 47 ,5 cent waard. 2,5 cent winst voor

de "baas" dus. De slimme werkgevers kochten massaal rollen

met 2 centiemes muntjes in en betaalden hun werknemers

er mee. Er zijn verhalen dat zelfs zeer grote bedragen wer-

den betaald met rollen 2 centimes muntjes (tot 500 gulden

toe! Wat veel geld was voor die tijd). Ze worden overal in Ne-

derland gevonden maar het spreekt voor zich dat de aantal-

len minder worden als je hoger in het noorden van het land

komt. Ze stonden ook bekend als "Brabantse centen".

Leuk detail
Maar er is meer aan de hand met dit muntje. Omdat in
België aan het begin van de onafhankelijkheid er een tekort
aan alles was, was er ook een tekort aan muntplaatjes. Wat

hebben de Belgen toen gedaan? Ze hebben de in overvloed

aanwezige Nederlandse halve centen en centen gebruikt
als rondel voor hun eigen 1 en 2 centimes muntjes. ln het
begin werden de Nederlandse munten geklopt met een L

van Leopold of met een B van België. Ook werden ze met

spottende kloppen versierd. Later toen de stempels voor

de eerste Belgische munten klaar waren ging men er toe

over om daadwerkelijk op de Nederlandse muntjes hun

eigen ontwerpen'bver te slaan'i Op zich geen probleem,

maar door de haast ging dit niet altijd even zorgvuldig. Dit

resulteerde vaak in zwak geslagen munten die meteen in

de afkeurbak belandden en dan vaak voor een tweede of
derde keer geslagen werden. Maar ook veel munten zijn het

controleursoog ontsnapt en gewoon in circulatie beland. En

wat is nu precies het leuke detail daaraan? De Nederlandse

beeldenaar is door de "nieuwe" Belgische heen te zien. Vaak

is hetjaartal nog zichtbaar of sporen van de kroon, het

wapen of de W.

Let dus maar op als je een 1 of 2 centiem muntje vindt en



Het jaartal I 823 is nog goed zÌchtbaaí op d¡t 1 cent¡emes muntje en ook de kroon en de
ondeíste punt van de W zijn nog duidelijk ztchtbaar

Aantallen geslagen munten

het is nog van redelijke kwaliteit. Bekijk het eens en bedenk
dat het een muntje kan zijn met een "verhaal'i Een tweede-
hands muntje eigenlijk.

Welke jaren?
Deze overslagen komen maar een beperkt aantaljaren voor.

Ook het aantal uitgegeven munten (met overslagsporen)
is onbekend. Maar voor de 1 centieme muntjes kun je ze

vinden op munten van de jaren 1833, 1835 en 1836. Bij de

2 centimes muntjes staan de mogelijke sporen op de jaren

1835 en 1836. B¡j andere jaren of andere denominaties zijn
deze overslagen NIET te vinden.

Dus als je de volgende keer een 2 centiemes muntje op-
piept, kijk er eens goed naar, het kan een uniek exemplaar
zt)n.

Catalogusnummer:
114

115

116

89

90

Munt:
1 centiem

1 centiem

1 centiem

2 centiem

2 centiem

Materiaal:
koper

koper

koper

koper

koper

Jaartal:
1 833
't835

1 836

1 835

1 836

Slagaantal:

5.007.323'1

4.367.249'1

4.255.720.1

26.774.007'2

27.083.650-2

*l = waarvan een onbekend aantal geslagen is op een Nederlandse " halve Willem cent"
*2 = waarvan een onbekend aantal geslagen is op een Nederlandse "Willem cent"

(Bron cijfers: catalogus der Belgìsche munten van 1 832 tot heden door Frans Mor¡n en Peter Eükmans, edit¡e 2005, te verkrijgen bij de betere boekhandel en bij de
uitgever.)

Gebruikerservaringen
Metaaldetectors

De redactie zoekt ervaren detectorzoekers die
hun ervaringen met een bepaalde
detector met de andere lezers van ons magazine
willen delen.

Reacties graag aan:
re d a cti e@ d ete cto ra m a te u r. n I

De redactie stuurt u dan een lijst toe met punten die voor een
gebruikerservaring van belang zt1n.
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / lVinelab I Laser I
Black l<night I Sanddigger lverhuur f
opsporing en beveiliging partìculieren
en bed rilven

Weth Beerdastraat zr,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

fel o6 z3 41 39 7j (op afspraak)

E-mail: info@detrijestinzen,nl
lnternet: www.detrijestinzen nl

r Speelman Detectors
llhite's / XP detectors I Tesoro f
Minelab f verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

r MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. lVhite's, l\¡linelab, Laser en Tesoro
lmporteur van Coiltek schotels

Zwaluw r5, 3752 NW Bunschoten
rel q1299 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: info@midholland.nl
I nternet: www detectornl
lnternet: rm minelab.nl

r Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
White's / lt/inelab / XP / Tesoro

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope I Fisher lfroy

Het Sterrenbeeld 48,

5zr5 ML's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 99, fax: (o73) 548 rr 95

E-mail: info@gelan.nl
lnternet: wwwgelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat z,57oz LH Helmond

tel (o492) 57 41 94
E-mail: info@ metaaldetector. nl

I nternet: www metaaldetector.nl
www.tesoro nl

f Belgadetect lcalmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight / Tesoro / Mine-
lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

I piip- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur f
oPs pon ngsservrce

Hagedoornstraat rz,

88oo Roeselare, Vlest-Vlaanderen, België

Tel o5r/zo.5o o6, fax o5t lz4 o7 55

Csm o477l3t 66 56
E-maìl: jpcalmeyn @telenet be

I nternet: www belgadetect.be

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

lVooldriksweg 88, 75tz AV Enschede

tel. (o53) 4jo05t2, fax (o53) 4345558
E-mail: info@detect.n I

lnternet: wwwdetect nl

r Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / Minelab / XP metaldetectors

I Laser I Verhuur van diepzoekers en

opsPo fl ngsse rvr ce

Kerkpad t8, 83r6 DB Marknesse N O P

tel. (o527) 2o 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evodetectors @ planet.n I

I nternet: rm flevodetectors nl

Van Ewsumlaan 48, lj42 XT Coevorden

Tel (o524) 85 o8 o8
E-mail: info@detectorgigant nl

I nterneti www detectorgi ga nt.nl
r Handelsonderneming

D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ White's / Troy

Pieter Maatsstraat rz
1777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7\ 59 3z 86, fax (ozz7) 59 t'r z9
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan nl

lnternet: www.djlaan.nl

t Zuid Holland
Metaaldetectors
Black Knight / White's / Detector-
verhuur- en verkoop / Handboek voor
zoekers

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel (o7r) 5z't48gg
E-mail: joop@zu idh metaaldetectors.nl
I nternet: www zu idh metaaldetectors.nl
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De Romeinse kikkerfrbula word tentoongesteld ¡n een

van de v¡tines b¡j de liften De kikkerfrbulo doteert u¡t co

200 no Chrîstus. De bronzen frbulo wos vert¡nd om het

een z¡lveren u¡terl¡jk te geven De driehoeken op de rug

z¡in qevuld qeweest met email.

Al s detectora mateu r bezoek

ik in de vakant¡es regelmatig

musea om mijn kennis op het
geb¡ed van orcheologìe en

historie te vergroten.

Zo bezocht ik onlangs het
stadje Woerden en parkeerde

ik mijn auto in de parkeer-

garage van het stadje. In de

Romeinse tijd lag hier het cas-

tellum Laurium. De parkeerga-

rage ¡s n¡et zomaar olleen een

parkeergaroge, maar ook een

museum, een dr¡ve-¡n museum

dus. Bezoekers kunnen zonder

u¡t de auto te stappen langs

enorme ofbeeldingen uit de

Romeinse tijd, grote foto's

van vondsten en v¡tr¡nes met
vondsten rijden. ln een van de

vitr¡nes is een topvondst, een

bronzen kikkerfibula te zÌen.

Op het bovenste parkeerdek

Castellum
parkeergarage
Woerden
Een museum bezoeken zonder
je auto uit te stappen.

zijn grote afbeeldingen van

het Romei nse vrachtsch i p

Woerden 7 te zien.

De met vitrines en foto's/tekst-

pa nel en uitgeruste I iften

brengen de bezoekers van het

heden via de Middeleeuwen

terug naar de Romeinse tijd.

Bovengronds is de omtrek von

h et costel I u m weerg eg even

met een granieten band. Bij

de hoofdingangen van het

castel I u m staan o nderg rondse

vitrines.

Het stadje en het drive-in mu-

seum zijn zeer zeker de moeite

waard, om er in devakantie

een bezoek te brengen.

Kees Leenheer

FteuodeteElors, Wilko Rook
0nhetwist de delectorspecialist. Meer dan twintig iaar zoekervaring

Flevodetectors, llerkpad t8, 8316 I¡B Marknesse, tel. 0527-203929, inlernel: www.llevodeleclors.nl

Ilealer ven:
. MÍnelah
. XP lleleclors

\)íij leveren diverse accessoires zoals
r.v.s. scheppen, beschermkappen,
hoofdtelefoons, tu m blers, d iv. boeken,
batterijen, detectortassen, bescherm-
hoesjes enz.

Met al deze merken hebben wij ruime
zoekervoring, dus kunnen wij u precies
vertellen hoe ze werken.
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Mel de Fisher F4 introduceert Fisher een digitole
olleskunner, en don ook nog eens oontrekkelijk geprijsd.
Met behulp von de 4loons obiectidentificotie en de
numeriek torgetidentificotie, weet u woor u opgroven
wilt. Ti¡dens hel pinpoinlen weel u oulomotisch de
dieple von hel object. Noost de I inch DD zoekschiif
wordl een 4 inch concenlrische schiif geleverd, wol
deze delector zeer geschikl mookt voor gebruik op
stortgrond.
Korlom: een veelziidige detector voor een

schoppeliike priis.

J

Fisher Labs
stNcE l93l

-r

\

9Voor wie met minder geen genoegen neemt,

ontwikkelde Fisher de F75.

Een professionele lichtgewicht delector.
Hel grote 'verlichte' LCD disploy loot zich

onder olle omstondigheden oflezen.
Permonenle diepteuitlezing

Eenmool gemookte instellingen onthoudt deze krochtpotser. Dus opnieuw
instellen is niet nodig. Ongewenste interferenties worden weggefilterd,
dus geen nore biigeluiden. De dubbele D-schiif gorondeert een goede
diepgong, ook voor kleinere voorwerpen.
Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
filter-discri minotie.

De Fisher t75 wordt stondoord geleverd met een beschermhoes voor de

meter en voor het botteriicomportiment.

Twiifelt u? Mook een
onze deolers!

Fisher
ID EDGE

ofsprook bii Gelon of één vqn

Deze digitole delector is volgens het vertrouwde
Fisher concept: een degelijke, herkenbore detector
Fisher mookt het u mokkeliik door voorgeprogrommeerde
instellingen te moken; oude munlen en relikwieèn, huidige
munten, gouden sieroden. Notuurliik kunt u ook uw eigen

fovoriete instelling moken en in
hef geheugen opsloon.
Deze delector gorondeert een

goede diepgong, nouwkeurige
4Joons obiectidentif icotie en

numerieke oonduiding op het
(verlichte) disploy.

Fisher G7-3D
De CZ-3D heeft hel ollemool: een hoog prestotie-

vermogen, visuele objeclweergove, en een goed
dieptebereik.
Voorzien von een 4-toons obiectidentificolie, beltoon
bii grote opieclen, diepfeoflezing bii Pinpoint functie,
instelling voor gemineroliseerde grond, extro oudio
versterking voor kleine diepliggende obiecten.
De CZ-3D is direct gebruikskloor, en u heeft continu
overzichl op de gemookte instellingen Door de
ofneembore behuizing oon uw riem te bevestigen, heeft

u een lichtgewicht en uilersf veelziidige detector in

honden.
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De dynostie von de I 22O fomilie goot door!
De legendorische 122O XDP wordt opgevolgd door een
digitole uitvoering, de 

,l220R 
is oon zet!

Evenols hoor voorgongers is deze detector ook een
non molion detector: zwooien met de zoekschilf is niet
nodig:
Het poneel is opvollend: weinig knoppen, moor een
groot disploy met doorop diverse informotie.
De oudio, en obiectidenlificotiemeter geeft een schot
oon informotie.

De CS990XD is niel voor niks, sinds ziin inkoductie
één von de meest verkochte delecloren. De

CS990XD discrimineert geliiktiidig op het
meterkonool en vio het oudiokonool. Een hoge
toon geefi een goed obiect oon en een loge loon
geeft biivoorbeeld een spiiker oon. Grondeffect en
discriminolie ziin instelboor.

¡'d4
'î)

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesysfemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 52'ì 5 ML's-Hertogenbosch
Tel.:+31 (0)23 548 1199 fox: +31 (0)23 548'l 195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3ftfx
De CS3lrlX is een hoogwoordige professionele
deteclor. De 17 k1z frequentie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en

goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikl dit een goede detectors te moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem
worden bevesligd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
detectors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood
- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Deteclors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermijn von 3 joor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicediensl

- Open op zoterdog (no ofsprook)



Verkoopspecialist lllhite's en XP
(tevens servicepunt Bellelux) ;

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

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

De Trtie Stinzert
metaaldetectie

verkoop verhuur opsporing beveiliging particulieren bedrijven

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

In 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. Beerdastraal 21, Kollumerzwaag (Friesland)


