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

" Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

" Groot assortiment accessoires, boeken,
tumblers, beschermkappen, RVS scheppen,

hoofdtelefoons, beschermhoezen etc,, etc,...

" Snel wisselende voorraad 2e-hands metaal-
detectors met schriftelijke garantie en NL

gebruiksaanwijzing, kijk voor ons aktuele
aanbod op onze website of bel even,

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaal-
detector.

. Officieel dealer van alle grote merken.

. Merk onafhankelijk advies bij aankoop van
een metaaldetector.

. Sinds 1980 het adres voor eerlijk detector-
advies.

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippolytushoef
Tel.: 0227-593286
tax:0227-591129
Mobiel 06-20.22.77.90
e-mail: info@djlaan.nl

www.djlaan.nl

FEHE

MINELAB

Om teleurstelling te
voorkomen kunt u uw
vrijblijvende bezoek het
beste plannen na een
te I efo ní sche a{sp raa k.

\ÑhïtË's
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WHITES M6

NA DE BLACK
KNIGHT I

NU DE
KRACHTIGE

BLACK
KNIGHT IT

ONZE TOPPERS!

. WHI|E'S PRIZTN M

. WHITE'S CLASSIC IDX
- WHITE'S DFX p-rb kHz)

Metaaldetectoren voor hobby, beveiliging en industrie Dealer van White's
Energieweg4,2382NJ Zoeterwoude(lnd.Grotepolder),Te|.07152148990f0655597801
e-mail: joop@zuidhmetaaldetectors.nl, www.zuidhm etaaldetectors.nl
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Gebruik het Archis-
formulier

Het formulier kunt u
downloaden op:

http://www.racm.nl/contenV
xml_racm/vondstmelding.

xml.asp

Munten kunt u van te
voren laten determineren

bij het geld-+ en
bankmuseum

via www.geldmuseum.nl

Adressen provinciaa! archeologen voor
het aanmelden:

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

GENDETECT¡ESYSTEMEN

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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Bestuurslid activiteitencomm.
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Bestuurslid algemene zaken
Coen Paraschakis
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Bestuurslid ledenpassen
Therese Paraschakis
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Bestuurslid algemene zaken
Henk de Beer

h debeer@detectoramateur.nl

Bestuurslid algemene zaken
Jan Bos

j bos@detectoramateur nl

Algemeen postadres:
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06-43839979
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Golofon
Detector magazine is het veren¡gingsblad van
'Oe Detector Amateur'en versch¡jnt 6 keer perjaan

Redactie
C.B. Leenheer, J. Kon¡ng, K. Bot, J. Bosma (fotografe)

Medewerkers redactie:
J. Zijlstra, M A Holtman, L.C. Mijderwijk, A. van Herwrjnen,
K van Santvoord

Redact¡eadres
De Detector Amateut Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,
e-mail: redact¡e@detectoramateurnl

Advertent¡es
Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
weigeren. Door het opnemen van advertent¡es doet de redactie van het Detector Maga-
zinecq deverenig¡ngDeDetectorAmateurgeenaanbevelingvandedaarinvermelde
producten ofd¡ensten.

Advertent¡eaquisit¡e
Advertent¡evoorwaarden- en tar¡even op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype.
E-ma¡l: stud¡o@creatype.nI

Vormgev¡ng en productie
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (05 I 2) 54 52 40, www.creatype.nl

Druk:
De Marne, Leens

l55N; 1 386-5935

@ Copyr¡ght: Niets uít deze uîtgave mog worden verueelvuldigd en/ofopenboar gemqqkt
door middel van druk, fotografre, mícrofrlm, ¡nternetofop welke wijze don ook, zonder
voorofgaonde, schriftelijke toestemm¡ng von de redoctie

Ledenadministratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contributie enz.

Natasja Boon

Postbus 27 29, 7301 EE Apeldoorn
E-mail: administr¿tie@detectoramateur.nl

Redactie Detector Magaz¡ne
Kopij en inzendingen voor het magazine
Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten, e mail: red¿ctie@detectoramateur nl

Activiteitencom missie
Voor vragen, suggesties enz over zoekdagen, determinatiedagen kunt u terecht
bij: G Lukassen, PosIbus2729,/301 EE Apeldoorn
Tel (050) 541 3396, e-mail: zoekdag@detectoram¿teur.nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas van de vereniging dient u een pasfoto op
te sturen met op de achterzijde vermeld uw naam en adres aan de ledenadmini-
stratie van de vereniging

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

De contributie bedraagt per 1 januari 2007:
Leden binnenland € 30,-, via incasso €,29,-
Steunleden € 8,-
Leden buitenland € 35,-.

Bank:
Rabobank 10.76.81.048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn
Postbank 1675000 t.n.v, De Detector Amateur te Amersfoort

detecto r AMATEUR

DETECTOR MAGAZINE 94 / SEPTEIVlBER 2OO7



E
Van de voorzitter

Beste leden,

Wede¡om is er in het buitenland N{KZ aan getrof-
fen. En u,e weten allen rvat dit in kan houden, de

angst bij de boeren is dan ook weer groot en dat is

verklaarbaar.

Wij hopen dan ook dat jullie er rekening mee
houden dat de boeren anders kunnen reageren nu
er zoveel onzeke¡heid is. Vraag nogmaals ofje op
hun akkers mag zoeken en loop niet zomaar een erf
op. Hier zijn reeds diverse boerderijen wederom
afgesloten, met rood rvitte linten; de angst zit er in,

houd hier dus rekening mee.

Op dit moment zit ik aan de vooravond van de vakantie, helaas kan
ik clus niet op het laatste nieuws inspelen Laten r'r'e dan ook maar
hopen dat het goed gaat.

Na ons schrijven en de oproep over de betaling van het lidmaatschap
hebben de meeste leden direct actie ondernomen en is de meeste

contributie dus binnen.
Eind dit jaar zal een ieder die geen incasso heeft een acceptgiro ont-
vangen, zodat rve dit probleem voor kunnen zijn.

Rest mij u een goed zoek seizoen toe le wensen.

Groet
Roy Hutters,
voorzfiter

Van de redactie

Beetje onrustig

Al een paar weken ben ik een beetje onrustig. Op vakantie in midden
Frankrijk zag ik overal al grote goudgele velden met stoppels, velden

rvaar het graan dus al af was. En ja hoor in Nederland terug gekomen,

zag ik dat hier en daar het graan er ook al af was. Het duurt nog rvel

even voordat ze met de mais gaan beginnen, maar het zoekseizoen is

begonnen.

\/olgende week ga ik met een paar vrienden een aantal dagen zoeken.

Van te voren eerst maar eens de detector van het stof ontdoen. Deze

keer was het wel heel lang geleden dat ik voor het laatst gezocht heb.

Oktober vorig j aar. Ze zal het toch nog wel doen? Eerst een batterij
er in, ik draai de knop om en wacht met spanning op een geluidje.

Gelukkig, ik hoor het bekende piepgeluidje.

Al een paar weken ben ik een beetje onrustig. Als ik in bed lig krijg
ik visioenen van wat voor moois er allemaal in de grond op me

ligt te wachten Fibula's, Romeinse ringen, zilreren munten en wie
weet komt er dit jaar wel een gouden paardje naar boven. Ik heb al

een heleboel mooie dingen gevonden, maar nog nooit een gouden

paardje. Voor de verduidelijking, met een gouden paardje bedoel ik
een gouden Keltische stater. Als ik deze munten in de boeken zie, krijg
ik altijd het gevoel dat zo'n munt vinden het absolute einde is.

Al een paar weken ben ik een beetje onrustig. Nog een paar dagen

maar, en dan. . . . Ik betrap me erop dat ik nu dagelijks een aantal

keren al in gedachten op een mooie akker sta. Wat is het toch een

prachtige, maar ook gekke hobby. Hoe komt het toch dat je elk jaar

weer die spanning voelt? Ik weet het niet, maar ik zou het voor geen

goud willen missen.

Veel succes in het nieuwe zoekseizoen, en vergeet niet uw verhalen

met foto's van uw vondsten naar de redactie te sturen.

Kees Leenheer,

redactie

Zoekdag
Vlak voor het ter perse gaan van dit magazine werd bekend dat de geplande zoekdag in oktober helaas niet door
kon gaan.

Gezocht
De activiteitencommissie zoekt grote zoekvelden met een accomodatie op loopafstand.
Aanmelden bij: G. Lukassen, Postbus 2729,7301 EE Apeldoorn,Tel. (050) 5413396,
e-mai l: zoekdagpdetectoramateu r.nl



Vader en zoon vinden kostbare Vik¡ngschat

Twee Britse zoekers, een vader en zoon, hebben op een

akker in Engeland één van de grootsteVikingschatten opge-
graven die ooit is gevonden. Dat heeft het British Museum
bekend gemaakt.

De 60-jarige David Whelan en zijn 35-jarige zoon Andrew
zochten in afgelopen januari op een modderige akker die
net geploegd was, in de buurt van Harrogate, in het noor-
den van Engeland, toen hun metaaldetector signaal gaf.

Eerst vonden zij fragmenten van een loden omhulsel dat
de pot heeft beschermd. Ze begonnen te graven en troffen
veertig centimeter onder de grond een zilveren schaal aan.

Ze konden munten en andere zilveren objecten zien zitten,
maar gingen niet zelf aan de slag om het materiaal eruit te
halen. Ze brachten de complete pot zoals wettelijk verplicht
is naar het plaatselijke aanmeldingspunt (Coroner's Office).

De archeologen ontdekten dat de schaal vol zat met zo'n
617 munten en tientallen sieraden. "We vonden het ge-
weldig, maar het duurde nog een maand voor we precies

wisten wat er inzaT", zegt David in een telefonisch interview
met het persbureau Associated Press. Ze waren erbij aanwe-
zig toen de archeologen de schaal leeg haalden.

David vertelt verder: "We zwaaiden met de detector en
ineens kreeg ik een signaal. lk schepte wat grond weg en
het signaal werd sterker. lk groef verder en in de grond die
ik eruit haalde kon ik een munt zien zitten. Er bleef signaal
komen. Op de knieën hebben we met de handen het gat
groter gemaakt en zagen de pot zitten. We zaten helemaal
te shaken van de zenuwen. We zorgden ervoor dat we alles
u¡t het gat haalden en gingen naar huis om te overlegggen
wat te doen. Op het veld was voor de rest n¡et veel meer te
vinden dan alleen maar 2Oe-eeuws afual'i

De schaal dateert uit de 9e eeuw en is vermoedelijk door
de Vikingen uit een klooster in Frankrijk meegenomen.
DeVikingen begroeven vaak hun kostbaarheden, die ze

verwierven op hun strooptochten maar ook door handel
te drijven. De zilveren schaal als provisorische schatkist; de
voorwerpen daarin zijn volgens de archeologen afkomstig
uit ondermeer Afghanistan, Rusland en Scandinavië. Het
British Museum zegt dat er verschillende compleet onbe-

kende en hele zeldzame munten tussen zitten die nieuwe
waardevolle informatie geven over de historie van Engeland

in de 10e eeuw.

"Het is fascinerend, het is de grootste vondst in zijn soort
in meer dan 'l 50 jaar'i zegt Gareth Williams, een expert van

het British Museum, en een van de archeologen die de schat
heeft onderzocht.
Het museum hoopt een deel van de schat te kunnen

overkopen van de familie Whelan, als de waarde eenmaal is
vastgesteld.

De voorlopige waarde wordt geschat op zo'n 750.000 tot
1000.000 Engelse ponden. De vinders krijgen dan de helft
van de waarde en de landeigenaar de andere helft.

Als David wordt gevraagd wat hij van plan is met het geld

zegt hij:"We weten het niet, we hebben alles al wat we

willen. Het is een droom, als we 1 munt hadden gevonden

waren we al blij geweest'i

l{¿ <r*r¿ r¿/1,

Het'zwaard van Hippolytushoefl zo wordt het in
gevonden'Vikingzwaard' al genoemd.

Wieringer M. Plevrakis vond in mei 2006 (zie Detector
magazine nr.88) in het uitbreidingsplan Slingerweg in

Hippolytushoef een zwaard waarvan men aannam dat
het een Vikingzwaard was. Het zwaard is gerestaureerd

en zal te zien zijn op de tentoonstelling'Wapens en

strud in deVikingtijd'in hetVlC, hetVikingen lnformatie
Centrum. De tentoonstelling is

op 10 augustus geopend door
S. Baggerman, gedeputeerde
van cultuur van de provin-
cie. De expositie duurt tot 1

augustus 2008.

Het zwaard is inmiddels
vakkundig gerestaureerd en
geconserveerd door Restaura BV. Het blijkt nu ook, dat
het zwaard helemaal geen Vikingzwaard is. Het zwaard

is ongeveer 100 jaar ouder (8e eeuw). Vermoedelijk is het
zwaard in het Rijnland gemaakt.

Foto: Restaura BV
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Jaren komen en gaan

Niet zo lang geleden zat ik met een vriend ons re-

pertoire aan practicaljokes door te nemen. Wat we

onze medemensen allemaal wel niet aangedaan
;'f, hebben om even de dagelijkse sleur te doorbre-

ken. Zo kwamen we langzamerhand terecht op

een goeie grap van jaren geleden. Zo rond 1 april

KlaaÇ 6ot .. u snapt hem al .. stond er in de krant dat men,

tijdens een grote verbouwing van het gemeente-

huis, een bijzonder flesje uit de Romeinse tijd had gevonden. Dit

gebeurde in het hoge noorden in de plaats Drachten .. een plek,

die bepaald niet erg bekend was bij de Romeinen om zo maar te
zeggen. Men kon ook precies vertellen hoe oud het flesje was:

50 voor Christus; dit stond namelijk op het flesje ingekerfd. Laat

dit geheel even op u inwerken.

Tja, de telling van de jaren, maanden en dagen. Hoe is het

allemaal begonnen? Wie heeft het bedacht? Allemaalvragen

die mij dan bezig houden. Men weet, dat de verschillende

bevolkingsgroepen er duchtig op aftelden. Dus wederom was

mijn nieuwsgierigheid geprikkeld en ben ik op onderzoek uit
gegaan.

Om maar weer eens zoals altijd, bij mijn geliefde onderwerp,

de Romeinen, te blijven. Ten tijde van ons huidige jaar 0 waren

de Romeinen al 750 jaar aan het tellen. De Romeinen begon-

nen met hun jaartelling anno urbis conditea; het jaar van de

I Tekst Jan Zijlstra / Foto:Johan Koning ]

st¡chting van de stad Rome. De Romeinen hebben ook nog eens

veel invloed gehad op onze kalendermaanden. ln het begin

had men 10 kalendermaanden: martius, aprilis, maius, junius,

quintilis, sextilis, septem, octo, novem en decem. Januarius en

februarius zijn later hieraan toegevoegd. De maanden martius,

aprilis, maius en junius zijn vernoemd naar de Romeinse goden

Mars, Aperta, Maia en Juno.

Quintilis, sextilis, septem, octo, novem en decem is gewoon

Romeins doortellen; 5e, 6e,7e, 8e,9e en 10e maand. Januarius

en februarius zijn wederom twee goden; Janus en Februus.

Tot slot nog een triviant weetje: Ter ere van de Keizers Julius

en Augustus werden de maanden quintilis, sextilis geschrapt

en vervangen door hun namen. Als je het op je vingerknokkels

natelt (zonder duim), valt het op dat deze twee maanden allebei

31 dagen hebben. Blijkbaar mocht de ene keizer niet voor de

ander onderdoen.

Registratie mid

Vindplaats: Ameland

Vorm en materiaal: Rond met oog, brons

Collectie/data: A. Ludema

Randschrift: S'HINRIKVAN ANSCHEM = zegel van Hendrik van Anschem

Voorstelling: Schild met huismerk (?) en twee maal drie stippen.

Datering: Tussen + 1 350 en 1450

Literatu u r:

Opmerkingen: Het stempel verkeert in perfecte staat, maar is moeilijk leesbaar. Veel stempelsnijders

hadden een eigen stijl, ook m.b.t. het alfabet. De transcriptie is derhalve onder voorbe-

houd en wellicht voor verbetering vatbaar.

Het toponiem (?)" Anschem"zou eventueel " Anzen" in Drenthe kunnen zijn maar meer

waarschijnlijk Anseghem (Ansingar-heim), een dorp in Vlaanderen.



I Tekst / Foto's: P.P. Steijn ]

Dakdetoil; hoekkeper met trotseerloodjes

In de afgelopen jaren - ook sedert de uitgave
van m¡jn boekje" Meestertekens op het dak"
- zijn er enkele publicaties verschenen met
nieuwe vondsten, die vooral werden verworven
door activiteiten van detectoramateurs.
Ook enkele interessante aanvullingen over
vindplaatsen werden mij bekend.

Op deze wijze wordt "de witte vlek", zoals de
heer Van Herwaarden in zijn inleiding van mijn
boekje de kennis over deze bijzonder unieke ui-
ting van het Nederlandse Gilde van de meester
loodgieters, leidekkers en pompmakers, noem-
de, verder ingevuld. Dit is niet onbelangrijk wil-
len wij de ontwikkelingen van dit loden visite-
kaartje door de eeuwen heen per stad, regio of
provincie verder in kaart kunnen brengen.

Aangezien ondergetekende - o.a. door de leef-
tijd denkt aan het afbouwen van deze hobby
- zal dit voorlopig zijn laatste artikel zijn.

Mochten er echter zeer interessante vondsten te
melden zijn, dan zal i.o.m. de redactie worden
bezien of dit in "Detector Magazine" een plaats-
je kan krijgen.

Voorhout
Naast de R.K. kerk aan de
Herenstraat is het loodje
gevonden met de initialen CM

ofCVM en hetjaartal 1768.

Verder een aantal gereed-

schappen en een waterpomp.
Verwacht had kunnen worden

dat dit loodje van een Leidse

meester afkomstig zou zijn
en dan de typische kenmer-
ken uit die tijd van Leiden

zou hebben. Dat is dus niet
het geval. Wellicht waren die

ambachtslieden zo bezet dat
er een beroep is gedaan op

een vakman buiten de regio. De vorm en de indeling geeft mij helaas

geen aanknopingspunten, zodat ik moet aannemen dat CM of CVM

uit een tussenliggende regio afkomstig is.

Gouda
Een typische Goudse bodem-
vondst uit vermoedelijk de

I7e eeuw. Het loodje is grof
uitgewerkt, met een grote

leihamer en rand. De letters
IGC of GIC zijn navenant.

De plaats van de 3e letter is
opmerkelijk omdat deze als

regel onderaan of bovenin wordt geplaatst.
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I Tekst: Leon Mijderwijk I

boekrecensies
Gelderland op de schop

in 2005 aangreep om dit ook

daadwerkelijk te doen. Opge-

graven verleden van Gelderland

is het resultaat. Het boek is in

2007 verschenen bij uitgeverij

Matrijs.

Meer dan twintig artikelen zijn

ondergebracht in zes thema-

tische rubrieken: nederzettin-

gen; economische en politieke

machten; water; versterkingen;

religie; steden. De artikelen zijn

veelal verslagen van onderzoek

op een bepaalde plaats of regio

in de provincie. ledere rubriek

wordt kort ingeleid. Deze

inleidingen gaan in vogel-

vlucht door de geschiedenis

om het Gelderse erfgoed een

context te geven. De teksten

zijn duidelijk gericht op een

breed publiek. ln de inleiding
wordt niet verwezen naar de

artikelen. Daar valt wat voor

te zeggen, want een compleet
overzicht van de Gelderse ge-

schiedenis bieden de artikelen

niet. De samenhang tussen de

artikelen ontbreekt. Als over-

zicht vind ik het project daarom

niet geslaagd, daarvoor is

het teveel'hak-op-de-taki Als

lezer komt bij mij de idee op

dat de auteurs een vrije hand

hebben gehad in de aanvoer

van artikelen in plaats van dat
zij met een opgelegde vraag

hebben gewerkt. Neem de

rubriek over water. Een artikel

over water voor het Romeinse

legeç een over waterputten

en een over rivieren en dijken.

Verre van een compleet beeld

van de watergeschiedenis. Ook

in tijd is de aandacht niet overal

op gericht; veel Romeins maar

een periode als de Tweede

Wereldoorlog ontbreekt, terwijl

juist voor dat tijdperk Gelder-

land uitermate þeschikt'is voor

interessant onderzoek.

Tegenover het gebrek aan

samenhang en compleetheid

staat het nodige positieve. ln

korte, goed leesbare stukjes

wordt verslag gedaan van

belangwekkende archeologi-

sche onderzoeken. De artikelen

dienen als een kennismaking

én uitnodiging. De lezers

die meer willen, kunnen hun

heil zoeken in uitgebreidere

onderzoeksverslagen. Onder

de auteurs bekende namen

voor degenen die de Gelderse

archeologie volgen. Onder hen

stadsarcheoloog van Zutphen,

Michel Groothedde en Harry

Enckevort over de Provinciaal

Romeinse archeologie rondom

Nijmegen. Als een van de

redacteuren treedt Rudi Hulst

op, decennialang provinciaal

archeoloog van de provincie

(1 966-1 998). Kortom, mensen

die vanuit hun expertise op

enkele pagina's tekst en afbeel-

ding tot de kern komen van de

onderzoeksresultaten.

Er wordt niet alleen aandacht

besteed aan de onderwerpen

van onderzoek, maar ook aan

het onderzoek zelf. Het artikel

'Herrijzende kastelen' is daar-

van een voorbeeld. De wijze

"Het blijft een zaokvon en voor mensen"

van onderzoek, ondermeer met

behulp van bodemweerstand-

meters, wordt daarin onder

de loep genomen. Veel foto's

van archeologen op de slte

versterken het beeld dat arche-

ologie bovenal mensenwerk

is. Die uitspraak sluit aan bij de

bespiegeling over de toekomst

van de Gelderse archeologie

die in het'Tot slot'is te vinden:

"Het blüft een zaak van en voor

mensen,"

Opgegraven verleden in Gelder-

land

J.G.M. Verhagen e.a. red.

(utrecht 2007), lsBN 978 90

5345 2929.

U itgeverij Stichting Matrijs:

www.matrijs.com

Opgegraven
verleden

I van Gelderland

'Archeologisch bekeken

onderscheidt Gelderland zich

in menig opzicht van de rest

van Nederland. ln variatie en

omvang¡ maar ook als het gaat

om de cont¡nuiteiti'Het is een

trend die alenkele jaren de

geschiedsch rijving domineert:

het bijzondere van de eigen

plaats of regio benadrukken.

ln dit geval niet geheel ten

onrechte. De Gelderse regio is

al sinds de prehistorie intensief

bewoond; de Romeinen heb-

ben er rondgestruind en ook

in de middeleeuwen was er de

nodige activiteit, ondermeer

op het gebied van kastelen en

stadsontwikkeling.

De vele opgravingen van de

laatste vijftien jaar, voorna-

melijk onder druk van nieuwe

bouwactiviteiten, hebben

interessante gegevens aan het

licht gebracht. Genoeg om een

boek mee te vullen... Gelukkig

dat de Gelderse Archeologische

Sticht¡ng (GAS) haar jubileum
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Maarsen
Het loodje met een

fraai huismerk is

zeker te dateren rond
I 600. Het is gevon-

den in de grond bij
Maarsen.

De kleine afmeting
(46x44 mm) ver-

raadt een Utrechtse afkomst en is dus een zeer welkome
aanvulling op de weinig geregistreerde exemplaren uit deze
stad.

Nieuwegein
Ook uit deze plaats
(ook wel 't Gein

genoemd), is een

bodemvondst te mel-
den. Het is gevon-

den naast de sloot
tussen hetwater
1e Doorslag"en de
daarnaast gegraven

sloot. Het loodje is in

afwijking van alle tradities gestempeld. ln 1 stempel is een

soldeerbout met een hamer herkenbaar (gekruist).

ln het 2e stempel staan 3 torentjes dat het stadswapen van
Nieuwegein zouzijn.

's Gravenland
Soms worden vind-
plaatsen die twijfel-
achtig waren beves-

tigd door ter plaatse

bekende vinders die
zelf ook op het ge-

bouw werkzaam zijn
geweest. Zo is het

loodje uit 1678 met leihamer en de letters KVK behalve in
lJsselmonde ookaangetroffen op het buitenverblijf 'de
Trompenburgh" in 's Gravenland.
ln het ontwerp is de Deventer stijl terug te vinden (zieblz

16, nr. 6 *).

Alhoewel ook in die tijd de Deventer meesters ver van

huis werkten (Amerongen, WUk b¡j Duurstede, enz. ) is de
afstand naar lJsselmonde toch wel erg ver uit de
buurt. De ware reden van deze overeenkomsten kunnen
waarschijnlijk niet worden achterhaald.

Gedetermineerde munten
Ongeveer vijf jaar geleden heb ik in Hilversum

voor de DDA munten gedetermineerd. Het

was de eerste keer dat ik als zodanig optrad.

Toen ik onlangs een melding kreeg van een

ander type of sub-type van een munt van

Floris lll van Holland, herinnerde ik me nog een

type van een Hollandse graaf. Mijn aantekenin-
gen nagekeken en jawel, dat was er ook een

van Floris lll. Het merkwaardige aan d¡t muntje
was dat op de keerzijde de kop stond van Bou-

dewijn ll, bisschop van Utrecht. Dit mag

merkwaardig lijken, maar is in zekere zin wel

verklaarbaar: de Hollandse graafen de bis-

schop waren broers.

Het jammere van deze determinatie is, dat ik

de eigenaar toen niet heb doorgestuurd naar

de fotograaf. Als de eigenaar zich herkent, zou

ik hem willen vragen of hij deze munt nog-

maals wil laten zien bij het magazine van de

vereniging. Of anders contact op nemen met

het Geld- en bankmuseum in Utrecht. Hü zal

daar kunnen vragen naar de heerJ. van Pels-

donk die samen met mij voor de vereniging

heeft gedetermineerd.op de laatste zoekdag

in Terwolde.

Bisschopsmuntjes
ln de i 9e eeuw werd er onder Beets in

Friesland een vondst gedaan van een 160 bis-

schopsmuntjes.

Op een lezing, ook al weer enige jaren geleden

* Zie "meestertekens op het

dak'i een verkenning naar de

verschijnlngsvormen van trot

seerloodjes van ong. I 580 tot

1995 Nog enkele exemplaren

te bestellen door girering van €

1 I 50 op guo 547152tnv

PP Steijn, Soest(dijk), met

vermelding van uw naam en

volledig adres

lnformatiebronnen:

B Birkhof J den Das, P. Klunder,

A de VrÌes

MEESTERlEKENS

werd er op een bijeenkomst in Hemrik mel-

ding gemaakt van een tweede vondst van dit
type muntjes, zij het bescheidener. lk meen

dat de inleider een tiental noemde. Tot nog toe
heb ik daar ook geen nadere omschrijving van

gezien, of gehoord dat deze vondst gemeld is.

Niet bij de DDA en niet bij het Muntmuseum.

Aangezien de inleider tegenwoordig niet meer

in detectorkringen wordt gesignaleerd, zou ik

ook van deze vondst graag een nadere mel-

ding zien. Graag via ons blad, of rechtstreeks

naar het Geld- en bankmuseum, waar alle

belangrijke vondsten worden geregistreerd.

Jan Post
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MUSE

Delft - 07-06-2007 Vm 3l-12-2010

Bloedmooi

ln 2006 verwierfhet museum een unieke collectie

historische h¿ndvuurwapens De tentoonge-

stelde rollertie be5t¿¿t uit zoh 700 verschillende

voorwerpen, zoals pistolen met ivoren l¿des,

lontslotwapens, miniatuurw¿pens en pr¿rht¡q

bewerkte kruithoorns Nederland was in de

zeventiende eeuw een van de belangrijkste centra

voor de vervaardiging van handvuurwapens; niet

alleen voor eigen qebruik, maar ook voor de export.

Veel Europese v0rsten bezaten Nedelandse pìstolen

en geweren van hoge kwaliteit Een specialisme

dat zich met name ¡n Ma¿stricht ontwikkelde, w¿s

de vervaardiging van pistolen met ivoren l¿des,

wa¿rv¿n het museum 0p dit m0ment de gr0otste

verzameling ter wereld bezit,

Korte Geer 1, 261 1 CA Delft, 0l 5-21 50500

's-Hertogenbosch - 25-11-2006 Vm 01-

03-2008

De bronss(hat van llistelrode, een

Romeins wijnservies

0p 5 maart 2004 stuitten archeologen bij

opgravingwerkzaamheden aan hettracé van de

450 Eindhoven Oss op een onverwachte vondst.

Vl¿kbij de rest¿nten van een inheems-Romeinse

nederzelting ontdekten ze een Romeinse bronzen

emmer, Tot hun verr¿ssing bleef het hier niet bij Bij

het uitgraven kwamen er noq veel meer bronzen

v00rwerpen naar boven: in het tot¿¿l ma¿r liefst 30

çuks Het bleek om een uitgebreid en bovendien

zeer goed bewaard wijnservieste gaan Vanaf 25

november is dit prachtige wijnservies, dat werd

toeqewezen aan het Rijksmuseum voor 0udheden

te Leiden, te zlen in een nieuwe presentatie op onze

archeologische afdeling.

Verwersstt1lt 41, 5211 Ht \-Hert0genb0s(h,

073-6877877

leiden - 14-09-2007 Vm 23-03-2008

SCHITTEREI¡D SIERAAD

Meer dan / 500.jaar srhitterende sier uit de c0llectie

van hetRijksmuseum van Oudheden De imposante

halskettinq van een preh¡storÌsrhe kr¡jget het zilve-

ren di¿deem van een f¿rao, de verfi.jnde zegelring

van een vermogende Romein, het kr¿lensnoer

v¿n een middeleeuwse dame Prachtiqe sieraden

van goud, zilver, laience en (half)edelstenen zijn

afk0mst¡g uit het vroege Nederland, de Klassieke

wereld, het oude Nabije Oosten en Egypte

Ropenburg 28, Leiden,0/l-51631 63

Poederoyen - 14-04-2007 Um 31 -12-2007

OPGEGRAVET¡!

Weinig mensen realiseren zich dat zi.j iedere dag

over onze geschiedenis l0pen. Letterlijk, want

onder onze voeten ligt een srhat ¿¿n informatie:

ENDA

de sporen van het leven, wonen en werken van

onze voorouders. Sommige dingen zijn gemakkelijk

te herkennen, zoals schoenen, kledÌng, potten en

zelfs botten. V¿n ¿ndere objecten is niet in één

o0g0psl¿g duidelijk w¿t het w¿s 0fw¿arv00r het

gebruikt werd

Dan komt het aan op de kunst v¿n het w¿arnemen'

van de archeoloog, m¿ar ook v¿n de bezoeker ln de

tentoonstelling zijn vele bodemvondfen te zien

uit de grotendeels archeologische collectie van 5lot

Loevefein Bijzonder van de c0llertie ¡s dat het een

van de weinige archeol0gis(he exposities in Neder-

l¿nd ís, die wordt tentoongesteld 0p de vindplå¿ts

zelf. Zo vertellen deze 5poren uit het verleden ons

verh¿len over het leven, wonen en werken v¿n

bewoners v¿n Loevestein uit v00rg¿¿nde eeuwen

5ommige sporen zijn tot nu t0e onherkenbaar

gebleven In de tentoonstelling is bijvoorbeeld een

objectte zien, waarvan nog steeds onbekend is

wal het was. D¿¿r0m wordt een beroep gedaan op

'de kunst v¿n het w¿¿rnemen'v¿n bezoekers. 0ok

kinderen worden ultgenodigd om'waar te nemen';

voor hen is een speurtocht d00r de exp0s¡tie

uitgezet

L1eveste¡n l, 5307 TG Poederoijen, 0181-447171

Sittard - 16-06-2007 Vm 04-11-2007

VIAVIA- ROMElt'lEl{ IN DE REGI0

ln deze tentoonstelling wordt getracht op basis van

zo veel mogelijk bronnenm¿teri¿¿l een beeld le

geven van hel leven in de regio 5¡ttard-Geleen in

de tweede en derde eeuw na [hr De tentoonstel-

lingsmakers hebben bewust gekozen voor deze

periode. Het Romeinse rijk bestond toen al enige

tijd, maar geleidelijk pasten de inheemse bewoners

zich aan de bestuurlijke organisatie aan en namen

vele Romeinse gebruiken en gewoonten over 0p

b¿sis v¿n loka¿l archeologisch onderzoek wordt in

de tenloonstelling een onderscheid gemaakt naar

villacomplex, nederzetting, gr¿fo eld, grafheuvel,

heiligdom en wegdorp Bovendien kan de bezoeker

in een specia¿l ontwikkeld computerprogramma

s¿men met Erik Egel 0p zoek gaan naar het

Romeinse verleden.

fungri, Sunuci en Cugerni

ln deze tentoonçelling wordt de nadruk gelegd

op het leven van de lungri, Sunuci en [ugerni,

zo¿ls bewoners v¿n onze streken in deze periode

heetten Zijwaren landbouwersen ¿mbachtslieden

en gingen qebruik maken v¿n door de Romeinen

geîntroduceerde nieuwe technologieën, zoals steen-

bouwtechnieken, verbeterde landbouwmethodes

en dewegenaanleg D¿¿rna¿stm¿¿kte men zich het

schrift eigen, ging geld een belangrijke rol spelen en

kon men genieten van allerlei meditenane produc-

ten zoals wijn 00k n¿m men Romeinse goden en

rlluelen 0p in de e¡gen geloofscultus

Klp¡tteßtr11t 6, 61 ll Efr Stttlrd, 046 4513460

BOEKEN 2OO7
Mùnten en penningen

BOO2 CÁTATOGUS, DT NEDERIINDSE MUNÌEN VAN 1806

tot heden lvlevius 2005)

BOOs C.ATALOGIJS, DE I\¡UNTEN VAN BTLGIE 1790 1997

BOO9 KTTINIR DEIJTSCHER MUNIZCATALOG 1871,1997

8013 MUNIEoTKVAN PIEIVERKqDE (1540-1795)

8044 V D CHUS BEELDTNAAR, Nederlandse nunten lot 1576

8146 HANDBOEK NEDERLANDS KOPERGETD 1523 1797

8147 STANDARD CATALOG OF GERMAN COINS 1601 TO PRESTNI

B2oo R0[4AN C0INS and lheir values, deel I (tol 96 n Chf) D, Sears

8221 RoMANC0|NSandthe¡rvôlues, deelll(96-235n Chr) 700pag

8200 RoMAN CoINS and the¡rvalu6, deel lll (tol 96 n Chr) D Sears

8215 tES MoNNAIES DE BRABANT lll (15S8-1790) met waardeaand,

8216 LES M0NNAIES DE BRABANT (1467'1598) met waardeaand )

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

8217 LtS [,loNNAlES DES C0|\¡TES DE R.ANDRE (1384'1556)

8218 LES M0NNA|ES DES C0MTES DE FLANDRE (1244,1384)

8227 EURo MUNTIKAIALoG 2002 135 pag¡na's (Battenbefg)

8225 DE MUNTEN VAN [ulK (in het Frans)44 f0rm, 170 pag 1300 afb

821e MUNWoNDSITN UIT 19 EEtfiïEN (Arend Pol - KPN) 36 pag

Determinatie van hoofdz. metalen voorilerp€n

B08s EEN EIGENZINNIGVERZAMELAAR, 94 pag, h0nderden f0t0's

vôn metalen v00frerpen, kandelaaß, p¡jpewr0eteß, t¡n, enz

8117 GELD UIT Dt BELT, lUiddelburgse huisvu¡lvondsten 1550-1570

8181 4000 JÁÁR MflAAL lN NEDERItrND, alleen detectoru0ndsten

8186 CÂTÁLOGUS NEDERI-ANDSE HONDENBEI-ASTINGPTNNINGEN

d00rA J K00ij 1998.44 f0rmaôt, 212 pagniat (3083 afbeeldingen)

8214 VINGERHOEoEN en NA4IRINGEN 111 pag (AWN uilg ) 230 atu

Uitstekend ged0cumenteerd Nederlândstalìg b0ek overvingerh0edenl

8096 DEIECIoR FINDS 1 100 pag 1000 ¡llustraties (ilart wit)

8113 DEIECIoR RNDS 2,100 pag 1000 illustr (ilart-wit)

B18s MEDIEVALARTIFACTS , veruolg R0man Arlelacts tull C0l0r met

prijslijst, 300 ¡llustraties d00r Nigel l\¡ills

8156 BUCKLES 1250-1800 (44 boek overgespen, m00i naslag)

125 pag, kleur

B164 DEIECI0R FINDS 3 (veel in kleur)44 formaat, veruolg van

8196 CELTIC & RoMAN ARTEFACTS, Nigel Mills, full c0l0r!!

8212 tINDS IDENTIFIED (Detector Finds 4) (boordevol detect0ru0ndsten)

8211 SÂ,\0N AND VIKINGARTETACTS (zie serie Med¡eval en Celtic

& R0môn) B00rdevol detect0ryondsten, meste in kleur)

8226 DEIECI0RFINDS 5 van Gordon Bailey (44 formaat) {full c0l0r)

8,95
10,95

10,95

17,95
77,50

43,50
66,50
79,50
1 15,

70,00

15,95
15,95

15,95

15,95

15,95

16,50

3,50

7,95
11,95

7,95

19,50

14,50
18,95

18,95

20,95

20,95
20,95
25,95

20,95

25,95
20,95

8187 ARITF,ACTS 0F ENG|AND & UNITED KINGDoM, met meeÍ dan

1000 f0t0's van vondsten vânaf de steent¡jd tot 1750. (* act prùslt) 26,95

8190 THEACCoMPIISHtDARI, gouden vooruerpen u¡t de br0nstijd in

Ergeland en lerland Prachtvoek, Ìn prijs gehalveerd, nu 22,95

8203 HEILIG EN PRoFAÁN 2 (van Beuningen) 1200 laat middeleeuffie

lnsign6 512 pagina's, Meer dan 1000 afbeeldingen 72,50

8236 VERSCHoLLENESCHAIIE ¡mSalzlammergut, 120pag Geb Hard

k¿ft Prachtig b0ek over de verdwenen Nazi schanen ¡n o0stenrijk 19,50

8228 KRUISENDE SPoREN, handle¡d¡ng v00r amateur arch 160 pag 14,50

8229 FRIESUNDS 0UDHEID, Het ijk van de Frise k0n¡ngen,0pk0mst en

ondergang Levensw.k van H Halbertsmal 406 pâg Geb Hôrd Kaft 37,50

Metaaldetectors

NU003 H,qND80tKV00R Z0EKERS d00r Gert Gesink,350 pag 380 kleuren'

F0t0's en tekeningen 1000 afgebeelde b0demvondsten 39,90

8141 TREÁSURE HoARDS, (prachtb0ek 8ed. in kleur over schatvofldst) 20,95

8192 0RTUNGSIECHN|KfijrPr0fis 169pag WolfgangSchü|er1999

Gaat over profffiionele detect¡etechn¡eker (Duits) 18,95

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

Hard kaft, duizeflden zilveren v0offierpen en merkjes afgebeeldl! 63,50

8235 ZEGELSTEI\,4PEIS EN ZTGELRINGEN, UiI ZEEUWSE bOdCM 144 PAg

Geb Hardkaft, 300afb in lleur, Detect0rhobbyismeingoeddaglicht 19,50

8222 DttfiSCHE 0R0EN UND EHRENZEICHTN (1871-1945,311 pag 19,50

8214 VINGERHoEDEN en NÁ'A|RINGEN 111 pag (AWN uitg ) 230 afb

uitstekendged0cumenteerdNederlandstaligb0ekoverv¡ngerhoedenl 14,50

8193 MASTERINGIHE MINELAB üPTORER XS & S 18,95

Nieuwe boeken! !-- 2006......llieuwe boeken! |

Nu003 HAND80EKV00R Z0EKERS d00r Ged Gesink, 1320 pag 380 kleuren-

F0t0'sentekeningen tullC0l0tkmtu¡tinhetvoorjaarvan2005 39,90

8240 ARITFACIS 0t ENGLANo & UNIIED KlNGDolvl, Second Edition

608 paginaS, duizenden v0ndsten in kleur algebeeld (* act prijslt) 39,90

8241 AFGEDAMD EN ATGEDANKI, metaalvondsten uit 2 niddeleeuwse

Nedeuett¡ngeninLeidscheRùnMichelHendriksen 128pâg 12,50

8242 SUTIoNS & FASTENTRS 500v-1840 Gordon Ba¡ley, 114 pag kleur 19,50

Hard kaft, duizenden z¡lveren v00NeÍpen en merkjes afgebeeld!! 63,50

8243 THEIRIBES 7 C0INS 0F CELTIC BRllAlN, + prùslùst,80 pag, 19,50

8244 READING I-AND, Edward Fletcher, goede zoekplekken vinden 12,50

8245 READING BEÂCHES, tdward tletcher, g0ede zoekplekken vinden 12,50

8246 REqDINGIIDALRIVERS,t.Fìelcher,g0edez0ekplekkenv¡nden 12,50
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De middeleeuwen blijven een

fascinerende periode. De vele on-

bekende metaalvondsten brengen

ook steeds nieuwe inzichten.

Het is trouwens een fantasievol

conceptverhaal dat nog heel lang

zal aanslepen. Op school leerden

wij over de duistere middeleeuwen.

Dit is mr.¡ altr.ld br.¡gebleven. ln die

tijd was ik vooral geboeid door die

m iddeleeuwse sa men leving.

Het klassenverschil tijdens het

leenstelsel. En de heel strenge

wetten en strafbepa I ingen.

Ook de vele bloedige veldslagen

tussen leenheren, koningen,
pausen en vreemde heersers met
allerlei wapendracht blijven in
gedachten. Vooral namen van

bekende heersers werden ons

voorgeschoteld.

Mi n ¡atuen ¡ n ser¡eprod uct¡e.

Achter en voorz¡jde. Co 1 300.

Schaal 2 : 1
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l)lllììììì)1ll
eze grote lijnen hebben wij in ons

opgenomen. En door deze kennis

blijft men steeds maar dromen. Gelukkig

kennen we nu de metaaldetectie en

kunnen wij ook een tastbare bijdrage

leveren. Wij werken aan heel kleine

details. Zo worden de middeleeuwen

langzaam wat minder duister

#

Enkele jaren terug ontdekte ik in een middeleeuwse
sliblaag tussen schervenmateriaal een ijzeren voorwerp
dat leek op een half pikhouweel. Dit is niks nieuws in de
regio leper- Diksmuide en de Belgische frontlinie. Tijdens
WOl werden dergelijke voorwerpen gebruikt bij de op-
bouw van loopgraven. Maar dit exemplaar was net zoals

het schervenmateriaal wel 600 jaar ouder. Tamelijk goed
geconserveerd en na een oppoetsbeurt kon ik vaststel-
len dat het gemaakt was uit smeedijzer. De functie van

dit gebruiksvoorwerp kon ik alleen maar raden. Was

het om de grond te bewerken? Was het om in de gracht
tijdens de winter ijs kapot te hakken en water te put-
ten? Of was het om precies het ijs te verzamelen voor in
de ijskelder? En misschien was het wel een slagwapen?
Allemaal vragen die ik niet zo direct kon beantwoor-
den. Waar ik wel een verband mee kon leggen was de
vergelijking met reeds vroeger door mij in leper ontdekt
vondstmateriaal. Compleet laat 

.l 
3e-eeuwse - vroeg

i4e-eeuwse miniaturen. Speelgoed of miniatuur in lood-
tin en met de duidelijke voorstelling van onbekende
gewapende strljders. Type I: Twee identieke exemplaren
blootshoofds en gehuld in een maliënkolder en wapen-

Achter en

School 2 :
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Sryelgoed of m¡niotuur.

Co. t300.

School 2: I

rok. Aan de linkerarm een schild en in de rechterhand
duidelijk een wapen in de vorm van een pikhouweel.
De tweede afbeelding toont een persoon nu met helm
gehuld in een malieinkolder en in de rechterhand een
voorwerp opnieuw lijkend op een klein pikhouweel. lk
heb toen na deze ontdekkingen wat opzoekwerk ver-
richt i.v.m. de benaming of het type van slagwapens bij
deze miniaturen. Maar de juiste benaming heb ik nooit
ontdekt.
lk heb mij ook afgevraagd of deze miniaturen een fic-
t¡eve voorstelling zijn. Maar in vergelijking met andere
ontdekte miniaturen in de regio leper lijkt mij dit niet
verzon nen.
Alle tot nu toe gevondenl3e-eeuwse miniaturen zijn
replica's van echt bestaande taferelen. Soms voorgesteld
tot in de kleine details. De afbeeldingen van ridders te
paard met schild en zwaard ofwel schild en lans. Ridders
te voet: schild met zwaard, bijl, speer of knots. Duidelijke

benadrukking van de riddervoorstellingen tijdens het
feodaal stelsel Het is niet uitgesloten dat deze afbeel-
ding uit de late middeleeuwen een andere voorstelling
benadrukt. Als je niet van adelstand was kon je ook
op ridderlijke manier gaan leven. De grens tussen rijke
boeren en grootgrondbezitters en ridderschap was heel
klein. Wie rijk genoeg werd kon een sociale stijging uit
de boerenklasse tot de ridderschap afkopen. De rid-
derschap kreeg zo voortdurend n¡euwe aanwinst van
onderen af. Veelal van rijk geworden boerenfamilies.
Misschien is dit wel de voorstelling van een herenboer in
zijn eigen uitrusting. Ofwel moeten we deze afbeelding
gezien de datering van rond dertienhonderd nog in een
ander perspectief plaatsen. Een Vlaamse herolsche veld-
slag. ln 1302 werd nabij Kortr¡jk een Frans ridderleger
verslagen door een Vlaams voetvolkleger. De Vlamingen
hadden de aanstormende ridders bij de Groeningebeek
afgeremd. Paarden en ruiters neergeknuppeld en afge-
slacht met zowat alles wat je in die tijd maar kon beden-
ken. Het wapen dat na deze slag vooral bekend gewor-
den is noemt men de goedendag . Een houten knuppel
met lange steel en aan het uiteinde de knots bijgewerkt
met ingeslagen scherpe ijzeren punten. Ook allerlei an-
dere voorwerpen werden tijdens de slag gebruikt zoals
bijlen , drietanden, rieken en2..... Misschien is dit wel de
voorstelling van een toenmalig Vlaamse strijder uit de
Gulden Sporenslag in zijn eigen uitrusting. En duidelijk
in een afbeelding van een lagere stand. Ongelijke stan-
den waren toen een vanzelfsprekende werkelijkheid. De

twee identieke in serieproduktie gegoten lood-tinnen
figuren zijn geheel gaaf, ongeschonden en in goede
staat. Waarschijnlijk zijn ze voorlopig uniek. Ze krijgen
een vaste plaats in de leperse musea en misschien zal

iemand de ware voorstelling van deze kunstwerkjes ont-
dekken. Dit is dan onze kleine bijdrage tot de voorstel-
ling van deze ongelooflijk boeiende periode.
Steeds minder duister.

Vondst van het jaar 2OO7
Om mee te doen met de'Vondst van het jaar'dient u een verhaal

van tenm¡nste 150 woorden te schrijven over het door u gevonden

object.

Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het object mee. lnzending

één object per keer. Voorwerpen van archeologische waarde (alles

van vóór 1500) dienen te zijn aangemeld.

Voor de categorie metaalvondsten zijn er 4 prijzen beschikbaar.

De hoofdprijs van 90 euro wordt ook dit jaar ter beschikking ge-

steld door de firma Creatype. Daarnaast stelt de vereniging nog

2 DDA-bonnen van 50 euro en een prachtig DDA-windjack beschik-

baar.

Voor de mooiste'bijvondst'is er een DDA-bodywarmer als prijs.



recreatiep ark De Scherpenhof
* t * *

Een paradijs aan de lJssel
Recreatieparl< De Scherpenhof, op steenworp afstand van het rustiel<e 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 zijn het overdekte

speelparadijs 'Play-City' en het eveneens overdekte zwembad

Gezinscamping met jachthaven
Het park omvat een gezinscamping en een eigen jachthaven met 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 l.Jssel, aan de recreatieplas of op het binnenterrein De jachthaven

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

Ghalets, stacaravans, bungalows en appartementen
U kunt kiezen voor een verblijf in een geschakelde gelijkvloerse bungalow, een appafte-

ment, een chalet of een stacaravan De accommodatìes zijn comforlabel 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 Scherp enhof
Bandijk 60 7396 NC Terwolde t +3'1 (0)571 291 731

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

WWW.SU CCESPARKEN. N L . 0900 -1223344



lTekst / tekeningen: Jan Zijlstra I

Een vroegmiddeleeuwse strip

C///

LKIEN
In ons vorige nurlrnrer wercl
llet raaelselachtigc ltistje van
Fl'anks besproki+rr. Was het
een gese heirl< van St, Wilfric.d
aan ele konirrg Alelgisl? Herr

van ¿1e voorstellirrgen op het
kistje heeft wellicht l¡etrel<-
k"ing op clc sage va¡r de Fricse.

koning Fin¡r clie, inclielr his.

rlorisch, in cle 5e eeur¡.r leefcle:

en dan een vootEånEer was
van Alclgisl. Hierontjer het
ve"rvol g r-.n de'¡eltlere uitwel'-
kirrc¡ varl rle lry¡:otlrese.

De beroemde prof. J.R.R. Tolkien, au-

teur van o.a."The Lord ofthe Rings"

schreef een wetenschappelijke

verhandeling over de Friese koning

Finn en diens tegenstander Hengest
(zie afbeelding). Hij baseerde zich

daarbij vooral op het oud-Engelse

Beowulf epos, dat ook voor dit artikel

de belangrijkste bron vormde.

Oud-Engels epos

Hengest, de aonvoerder der Holfdenen (re.hß) en de

Fnese kanng F¡nn, naar een ofbeeldng op het omslag

tJn het bù HorpercallinsPubltshers n Londen verschenen

boek von J R R Tolkten over Finn en Hengest

Vervolg: poging tot verklaring
(beschrijving rechterpaneel)
magazine 93 pag. 19.
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Het IinkeÍ z¡jpaneel rnet Romules en Renut

De tweede voorstelling of scène beslaat

het midden van het paneel. We zien

een naar rechts gericht paard met het

hoofd enigszins treurig naar beneden

gebogen, alwaar zich een heuvel bevindt
met daarin een min of meer liggende

menselijk figuur, met schuin daaronder

een aantal palen of boomstammen.

Rechts achter, maar toegewend naar de

heuvel staat een persoon met een staf in

de hand. Een kelk en een kruis flankeren

de figuur, maar schijnen in de lucht te

hangen. Boven het paard staan twee

door een tussenruimte gescheiden woor-

den in gewone runen. Er staat'risci"en
"bita': Onder het paard is een vliegende

vogel afgebeeld met in runen "wudu'i

We kunnen hier (heilig) woud maar ook

Wodan lezen en de vogel zien als de

strijdvogel van Wodan.Tenslotte zijn er

nog wat decoratieve elementen zoals

vlechtbandornamentiek, struiken en tak-

ken. Het paard stelt (weer) Hengest voor.

Dat het inderdaad een hengst is blijkt uit
de goed waarneembare penis. Hij heeft

ook al geen vleugels meer en is verder

als gewoon paard afgebeeld. Hij heeft in

christelijke ogen zijn status als held wel-

licht verloren omdat hij in zijn verlangen

naar wraak voor de verleiding is gezwicht.

De runentekst"risci-bita"boven het paard

wordt doorgaans vertaald met"rush-bi-
ter'i Men ziet het als één woord en geeft

als verklaring: "rush-biter, feeder in rushes

or coarse swamping grass'i Men kan ook

lezen riet/g rasbijter, g raseter of g rasvreter

en dat is een (dichterlijke) omschrijving

die wel bij een paard past, maar ook op

een aantal andere dieren toepasselijk is.

De afbeelding geeft echter aan dat een

paard wordt bedoeld. Hengest wordt hier

dus "grasvreter" of þrasbijter" genoemd.

ln "risci-bita"schuilt echter een dubbele

betekenis als we aannemen dat de maker

en/of ontwerper dat voor ogen had. Deze

dubbelzinnigheid is gelegen in een fone-
tisch aspect van "risci" De letter C daarin

wordt doorgaans uitgesproken als en K

maar kan ook als een S worden gelezen

en/of worden uitgesproken, waardoor

hij ei genlij k "stom" wordt d.w.z. fonetisch

voor het gehoor wegvalt. We krijgen in

dat geval risi en dat is een oudgermaanse

vorm voor reus of held. Men kan dus ook

lezen reuzenbijter (eventueel heldenbij-

ter), of hij die de reuzen versloeg. "Reuzen

is een vroegmiddeleeuwse bijnaam van

Friezen c.q. van een Friese substam, zodat

er volgens deze analyse (ook) zou kunnen

staan Friezenbijter of hij die de Friezen

versloeg; en dat is precies wat Hengest

volgens de sage (Finnepisode) deed.

Feitelijk is er met betrekking tot risci en

risi sprake van een (bijna) homoniem.

Tenslotte kan "risi" op zich zelf reeds een

verwijzing of toespeling inhouden m.b.t.

Frisii (Friezen). Overigens kan bita ook

gelezen worden als bedrogen of beet-

genomen. Er staat dan dus "de Friezen

bedrogen" (het bedrog of verraad van

Hengest). Raadsels en taalgrapjes waren

populair.

De heuvel rechts onder het paard houdt

het midden tussen een brandstapel en

een grafheuvel ofgrafkamer. Er op en

er in ligt een verslagene. De palen of
boomstammen zijn goed te zien en het

woord "wudu" (hout, woud of Wodan in

runen, links ervan met daarachter een

vogel, geven aan dat het hier mogelijk
gaat om hout uit het bos. De priester

rechts die het (begrafenis) ritueel uitvoert
en begeleidt is nog heidens, hetgeen

wordt uitgedrukt door de staf die in het

verlengde is geplaatst van de t rune van

het er boven staande "bita'i De staf wijst
er letterlijk naar, raakt de rune haast aan

en lijkt daarmee te zeggen: dlt is het te-
ken en niet de christelijke symbolen van

kruis en kelk welke de priester flankeren,

maar verder los in de lucht hangen. De

t rune is het symbool van de Germaanse

god Tiw, Tiwas of Tyr, verwant aan of
synoniem met Od¡n(?), en soort alvader

of oppergod.

De belangrijkste vraag is vervolgens wie

de dode is die hier wordt gecremeerd en

begraven. Wellicht is deze vraag het beste

via een omweg te beantwoorden.

We zagen reeds dat de uitdrukking of
omschrijving "berg van smart" (waarop

Hengest zit) concreet wordt afgebeeld

d.m.v. een bergje of heuveltje. Het ver
volg van de tekst luidt:"zij lijdt droefheid

en smart omdat Ertae voor haar heeft

bestemd een rampzalig hol van droef-

heid en kwelling van de geest'i Het is

aannemelijk dat de voorstelling die een

combinatie lijkt te zijn van brandstapel

en grafheuvel (c.q. grafkamer) bovenge-

noemde omschrijving "rampzalig hol....i'

etc. symboliseert. Het gaat kennelijk om

een persoon, een vrouw in dit geval, die

in een buitengewoon ongelukkige situ-

atie verkeert, die bijv. haar kinderen, man

en naaste verwanten heeft verloren en

ze heeft zien cremeren en begraven. Hier

zou sprake kunnen zijn van een cryptisch

dichterlijke omschr¡jving en een daarop

aangepaste uitbeelding van een drama-

tische episode uit het leven van een (uit

de epiek of epische dichtkunst bekende)

vrouw. Het is haar door "Ertae" aange-

daan; die heeft het zo beschikt. Voor

"Ertae" mogen ze weIIicht "Ea rthe" (aarde)

lezen in de zin van de wereld, wereldbe-

loop, lot ("Ertae"zou dan een nevenvorm

van Earthe zijn).

De naam van deze vrouw wordt niet ge-

noemd, evenmin als die van Hengest en

Finn, de andere hoofdrolspelers. We moe-

ten er maar naar raden, maar aangeno-

men dat de hypothese tot zoverjuist is en

dat de tekst en voorstelling samenhang

vertonen en betrekking hebben op elkaar

en op de Finnsburgsage, meer speciaal

op de Finnepisode uit de Beowull dan

is het antwoord op de vraag wie deze

vrouw was niet zo moeilijk meer. Het is

dan ongetwìjfeld Hildeburg over wie het

gaat. Hildeburg is menselijk gezien veruit

de meest dramatische figuur uit de sage.

Zij was de vrouw van Finn, moeder van

Garulf(?), zuster van Hnaef en dochter van

Hoc.Zij verloor in de strijd waarvoor Hen-

gest (mede) verantwoordelijk was haar

man, zoon en broer. Reeds in het begin

der Finnepisode (Beowulf 1071) horen we

van haar tragisch lot.

Verderop (Beowulf 1114-1115 e.v.) wordt

ons verteld dat Hildeburg het lichaam

van haar zoon naast dat van haar broer

(haar man Finn sterft als laatste aan het

eind van het verhaal) op de brandstapel

laat plaatsen en dat ze haar leed uitte in

liederen van smart. Het lot heeft Hilde-

burg veroordeeld tot een rampzalig "hol"

of "legerstee"van droefheid en kwelling

van de geest. En dit hol, de brandstapel/

grafheuvel waar haar dierbaren werden

gecremeerd en begraven, was voor haar

de geestelijke kwelling waaraan ze haar

hele leven met smart moest denken.



Het rechter zijpaneel van the Fronks cosket n het Aluseo Noz¡onale del Eargello

n Florence, met dr¡e episodes u¡t de Fnnsburgsage.

Henqett D¡ed lonng I nn wede oon.

maor het ¡s een l¡st Beowulf 1080

1094en1135 1145.

De in de tumules (grafheuvel) bijgezette

figuur (afb. ll) moet wellicht de zoon van

Hildeburg voorstellen, en niet haar man

of broer. Een moeder die machteloos

moet toezien hoe haar zoon sneuvelt in

de strijd en hem vervolgens ziet creme-

ren en bijzetten. Een drama dus. De palen

cq. het hout waarop hij ligt symboliseert

de crematie van het lichaam. We zien de

gebeurtenissen als het ware in fasen.

Ook het paard (Hengest) had reden tot
droefheid, want ook zijn directe aanvoe-

der (Hnaef) was gesneuveld en verbrand;

het staat er dan ook enigszins treurig
bij. Of moeten we hierin Horsa zien, de

broeder van Hengest?

ln het licht van voorafgaande levert de

laatste scène geen problemen meer op.

ln de laatste regels van de Finnepisode
(Beowulf 1 1 57-1 1 59) wordt Hildeburg

teruggebracht (geleid, gevoerd) naar haar

eigen mensen, haar eigen volk. We zien

in de laatste voorstelling rechts op het
paneel dan ook twee mannen die een

tussen hen in staande vrouw vasthouden.

De mannen dragen capuchons of kappen

zoals zeelieden dat ook nu nog vaak

doen. Het maakt ook duidelijk dat het

hier gaat om een zeereis zoals ons dat in

de Beowulf wordt meegedeeld.

Een boog en een slinger kunnen er op

wijzen dat het hier tevens om schutters
(krijgers/zeelieden) gaat (Beowulf 1 154).

De drie hoofdrolspelers der Finnepisode,

Hengest, Finn en Hildeburg hebben allen

een plaats gekregen in de voorstelling

op het paneel. Hnaef ontbreekt, maar

De crematie en begraving n een grafheuvel von de zoon von

Hildeburq, begeleid door een heidense pr¡ester.

Of representeert de figuur in de grofheuvel olle dne gesneu-

velde fomilieleden van Hildeburg?

De qebeurten¡ssen ztjn gecombineerd en compoctweerge

geven Beowulf 1 071 en I 1 1 4-l 1 I 5 e.v.

Hildeburg wordt "over het zeepad terugge-

brocht naor hoor volk. Eeovlulf 1 I 57-1 I 59.

tvlee kr¡jgers (schutters) zeelieden begelei

den haar.

die was al gesneuveld tijdens vooraf-

gaande gebeurten¡ssen welke worden

beschreven in het Finnsburg fragment.

Het lijkt er dus op dat het paneel speciaal

samenhangt met de Finnepisode in de

Beowulf en dat komt qua tijd en plaats

van ontstaan (Northumbria, 7e-8e eeuw)

goed uit. De hoofdtekst zou vertaald en

aangevuld dan als volgt moeten luiden:

Hier Ho (r) s (Hengest) zit op de berg

van smart (door hem veroorzaakt leed).

Zij (Hildeburg) lijdt droefheid en smart

omdat Ertae (aarde, wereld, lot) voor

haar had bestemd een rampzalig hol
(brandstapel, grafheuvel) van droefheid

en kwelling van de geest. lmmers haar

zoon en ook haar man en broer waren

gedood.

Wilfried

Het kistje kan in het laatste kwart van de

7e of in de eerste helft van de Be eeuw in

Northumbria zijn gemaakt en de voorstel-

lingen en teksten vormen waarschijnlijk

een complex en geintegreerd programma

van rebusachtige (beeld)raadsels welke

indirect, deels cryptisch/allegorisch d.m.v.

symboliek, associaties en parallellen alle

verwijzen naar één centrale figuur

namelijk Wilfried bisschop van York in

Northumbria. Wilfried die een aanhanger

was van de Romeinse leer en kerkinrich-

ting kreeg in zijn eigen land problemen

en reisde daarom in 678/679 naar Rome

om de paus om hulp te vragen. Hij com-

bineerde deze reis met een bekeringsmis-

sie (en wellicht een verzoek om steun)

naar Friesland waar hij lange tijd aan

het hof van koning Aldgisl verbleef om

uiteindelijk door te reizen naar Rome

(zie Eddius Stephanus).

Deze Friese missie en de Romeinse reis

worden gesymboliseerd door resp. het

rechter- en linkerpaneel met het Finns-

burgverhaal (Hengest en impliciet Horsa)

en de parallel., de sage van Romulus en

Remus.

Het ochterponeel met de vol von Jeruzolem (en koning

Aldgtsl, z¡e p¡jl)
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Compadre
Kleine krachtpatser, Zeer geschrkt voor beginners, maar ook

als back-up detector te gebruiken De Compadre heeft 0-

discrir¡inatie en is nu uitgerust met een superlichte 'l 5 cm

schijl waardoor deze nog geschikter ìs op stort en terreinen
met veel ilzer.

Silver FMax

Als je een detector koopt voor
eén van je gezinsleden of ais back

up, denk dan eens aan deze

detector. Weegt 999 gram I Enorm

goede prils/kwaliteitsverhouding I

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

derd, Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel
krachtiger dan hun voorgangers

(+20%) en zijn daarmee echte
krachtpatsers voor een milde
prijs. Het gewicht van deze
twee modellen ligt rond de

1 kilo, terwijl er toch een schijf
onder zit van 21 x 24 cm, Ook

voor de Cibola en de Vaquero zijn er
nieuwe schijven: een concentrische van

15 cm en een wide scan van 25 x 30 cm,
De eerste schijf is zeer geschikt voor erg
vervuilde grond, de tweede is zeer geschikt
voor grote terre¡nen met weinig vervuiling,
klei en andere zware grond.

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

grondontstoring heeft

Lobo Super
TRAQ

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoel¡ge delectors een

topper Uitzonderlijk goed op gemineraliseerde en vervui/de grond Nu ook extra

grote \i rde scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine I 5 cm concentrische

schijf vooradig De Lobo is in twee uitvoerjngen te koop: met 28 crìr wide scan

schijf en met 21 x24.t11 concentrische schijf Respectieveliik

oq.{r. 
a-.*

De Cortes is

€ 949,-

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

il

€ 699,-

[o¡¡ri 'llso
lstlmstrurl
l7 r-ql
Í ¡l!:---¡ le.-¡-. -¡.,

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

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

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 weegtl

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkel¡ng, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de
gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen
het dieptebereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt
dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de

stabilite¡tl De eerste Tejóns zijn verkocht aan Tesoro liel
bers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn ver

De detector voor: akkers, stort, terpen e d

¡ r::..-:

\

Vaquero

.Èt
Lì,',..¡,., ìD-_

Drie vederlichte TESORO reuzen!

Cortes

Teión

P-:t:,',.'.#O ::::'':--C--:

Ge¡r Gesi¡k



M inelab Detectors
De Australische fabrikant Minelab onderscheidt zich door
zeer professionele detectors te fabriceren in het hoogste

marktsegment. Minelab ontwikkeld voo¡tdu¡end nieuwe

technieken waardoo¡ ze tot de absolute top behoren. De Quattro en de Explorer ll zijn

hiervan het beste voorbeeld. Onvergelijkbaar met andere digitale detectors omdat ze

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

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

dieptebereik hebben voor munten en grote voorwerpen. Alle modellen. behalve de

X-Ierra's zijn uitgerust met Wide Scan zoekschijven, waardoo¡ optimaal dieptebereik

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

Waarschuwing: Let er bij aankoop van een Minelab op, dat het originele serienummer erop zit. Minelab's
zonde¡ serienummer worden niet doo¡ de importeur of de fabrikant van service voorzien!

Excalibur 1000

€ 1495,- úl

De Excalibur 800 en 1 000 is de

ondenirrater- variant van de Sovereign.

Werkt dus ook op 17 frequenties. ln combinatie

met de 25 cm wide scan zoekschijf heeft dat tot
gevolg dat de Excalibur tot de krachtigste detectors

behoort. ls als waaddetector te gebruiken ¡n zoet- en zout

water (totaal geen storing, noch van zout, noch van mineralen

en toch uitstekende discriminatie van ijzeç cokes en zilver-papier.

Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en waar nodig als landdetector te
gebruiken. Wordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en

beschermkap.

X.TERRA

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en opties die

alleen in dure detectors te vinden zijn zoals: Notch, Noise Cancel, Ground,

Visuele Pinpoint, Vaste Alle Metalen-stand.

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

Noise Cancel, Hogere Gevoeligheidinstelling. 4 Toonhoogtes. Bovendien

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

een veel hogere frequentie werkt (1 8,95 kHz).

Gevorderde zoekers weten, dal ze voor hun

zoektochten op totaal verschillende

terreinen eigenlijk een ander Çpe detector

nodig hebben omdat de ene detector
perfect is op akkers, maar niet op oude stads

stort. Sommige zijn weer niet te gebruiken

tussen eb en vloed vanwege het 'natte zout

effect' en weer andere laat de hele kleine voorwerpjes

in vervuilde grond liggen. Vooral erg als die kleine

dingetjes bestaan uit gouden sieraden of bijzonder

kleine kostbare muntjes of bijzondere (pelgrims) insignes

van t¡n.

op 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 schijf van 26 cm verkrijgbaar (voor alle drie modellen).

Quattro MP
€ 949r' (zonder accesso¡res)

€ 999r- (met oplaadpack, oplader en regenhoes)

Sovereign GT
De Sovereign GT hoon bij de absolute top! € 895,-
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse teneinen. 'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op

diepere niveaus. Eovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, totaal geen storìng door
zoutinvloeden. Werkt op 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.

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

wordt, maar ook ombouwen tot heupmodef is in een wip gebeurd. De zoekschijf is een stuk lichter
(dunner) dan van de oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer

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

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

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

Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

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

pack ziin bil de prijs inbegrepen.

26 cm
wide scan (DD)

schijf

€ 166,-

26 cm

elliptische schijf

€ 166,-

X-TERRA 50

€ 599,-
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-

licht zijn: 1.3 kilo. Ze werken op een enkele frequentie. Geheel

'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 uit de verbeteringenl
. Lichtere en dunnere zoekschijf
¡ Betere balans
. Vereenvoudigd Menu
o Kleur: zwart
o Minder ijzermaskering door snellere

process0rs
o Verbeterde discriminatie
. Langere batterijduur

lnclusief accesso¡re pakket:
Koss hoofdtelefoon,
Minelab oplaadpack 1600
niMh, oplader, batterijpack
en beschermkap (t.w.v.
216,00 euro)

eøWa!

€,769,-



Het voarpaneel met \r','rclond (links) en de oonbddtng
von het Chnstusktnd door de wipen (rechts.t Aok de ster

van Bethlehem s vteeftJeqev'?n D? fekst gaat a\. ¿r een

zeemonster tJn v/¡ens batten het kßtle ts gem0okt ln de

I ¡tera tuur v, ord t afvi sselend ov¿r,.'¡dlvissen, (v. cl\t ts)tvacr

en bolern gesproken

Het achterpaneel met de val van Jeruza-

lem wekt direct associaties op met een

middeleeuwse Friese sage volgens welke

de Friezen zouden afstammen van de uit
Jeruzalem gevluchte Joden. Het is niet

waarschijnlijk dat de nog heidense Frie-

zen van de 7e eeuw dat toen reeds zelf

geloofden. Voor Angelsaksische geestel¡j-

ken zoals missionarissen ligt dat anders.

Men legde bijv. ook een verband tussen

Brutus en Britten en een dergelijke naieve

gedachtegang kan "Joden" hebben ont-

leend aan'Juten" (gezien alle spellings-

varianten). Volgens oude bronnen waren

Wilfried en Willibrord familie en hadden

ze Friese roots hetgeen betekent dat

ze waarschijnlijk ook Jutse voorouders

hadden. Zo kan deze herkomstsage in

de wereld zijn gekomen. De afgebeelde

scène kan dus daarop betrekking hebben

en daarmee op de Friezen.

(Ook de huidige Friezen worden geacht

van Juts-Angelsaksische immigranten af

te stammen.)

Het kan ook slaan op de beschrijver (en

direct betrokkene) van de verwoesting

van Jeruzalem, namelijk Flavius Josep-

hus. Josephus kreeg problemen met zün

eigen volk, althans hij zocht zijn heil,

hulp en steun bij de vijand, namelijk

Rome. Hier ligt een duidelijke parallel met

Wilfried; deze zocht ook hulp in Rome en

verkeerde in een soortgelijke tragische

positie met loyaliteitsproblemen, een

geliefd thema in de oudgermaanse epiek.

Twee aparte scènes onderop hetzelfde

paneel met in runen"DOM" en "GlSll'en

o.a. een tronende figuur en een gijzelaar

ofgevangene(?), kunnen heel goed gele-

zen en begrepen worden als "heer gisl"of

"hof of oordeel van gisl" (gisl betekent

gijzelaar, maar is ook een element van

een persoonsnaam).

Dit kan betrekking hebben op de Friese

koning Aldgisl waar Wilfried te gast was

en wiens oordeel of beslissing hem het

leven redde, namelijk geen u¡tlevering

aan de Franken die daar om vroegen. Ge-

noemde voorstellingen zijn duidelijk ge-

sche¡den van, en letterlijk ondergeschikt

aan de hoofdscène m.b.t. Jeruzalem.

Het paneel is horizontaal in tweeën ge-

deeld, in tegenstelling tot het voorpaneel

met Wieland en Christus dat verticaal is

gescheiden. Dat de tempel prominent

is afgebeeld verwijst wellicht naar de

priesterlijke achtergrond van Josephus

(in combinatie met het priesterschap van

Wilfried?). De parallel: zowel Josephus

als Wilfried genoten de bescherming van

een buitenlandse vorst, resp. de Romein-

se keizer en de Friese Koning.

De algemene strekking is de vergelijking

van Wilfried met Josephus en of een ver-

wijzing naar bovengenoemde sage.

Het voorpaneel met de Wielandsage

en de aanbidding door de wijzen geeft

de tegenstelling tussen heidendom en

christendom, maar daarmee ook een le-

venswerk van Wilfried, namelijk de missie,

de bekering van het wrede heidendom
(Wieland) tot het christendom. ln de twee

scènes schuilt echter ook een parallel: de

geboorte van een kind; Wielands zoon

en het Christuskind. De hoofdtekst (het

randschrift dus) heeft geen betrekking

op de afgebeelde scènes maar op een

walvis c.q. zeemonster van wiens botten

het kistje is gemaakt.Toch kan men hierin

een parallel zien; immers de profeet Jo-

nas werd in eigen land niet gewaardeerd

en in zee geworpen waarna hij door een

walvis werd ingeslikt en uiteindelijk suc-

cesvol terugkeerde. Associatie: walvis-Jo-

nas-Wilfried).

Tenslotte het (incomplete) deksel; hier

zien we Egil, de broeder van Wieland, een

gebouw (kerk of klooster) verdedigen.

Deze voorstelling past niet bij de sagen

waarin Egil een rol speelt. ln het gebouw

bevindt zich een gesluierde geestelijke.

Onder de aanvallers is een koning te

zien (herkenbaar aan de helm). De ronde

structuur in het midden markeert de

plaats van een thans niet meer aanwezige

knop of beslagstuk.

Het programma van het kistje geeft in

totaal expliciet of impliciet drie broeder-

paren (Wieland-Egil; Hengest en Horsa;

Romulus en Remus). De meest krijgs-

haftige van hen, Egil de boogschutter,

vertegenwoordigt hen als het ware op

het deksel. Wellicht heeft de maker/ont-

werper van het kistje dit als een soort

ingebouwde rebus bedoeld en heeft hij

willen zeggen: de broeders (lees: Fratres,

kloosterbroeders en monniken) verde-

digen hun abt (Wilfried) en het klooster.

Wilfried onder wiens tegenstanders zich

ook een koning (Ecgfrith) bevond en

aartsbisschop Theodorus die zich achter

de koning en diens leger verschuiìt maar

hem toch naar de kroon steekt, was ook

abt van het klooster Ripon en zeer geliefd

bij zijn broeders (monniken).

ln het geleerde milieu van dit klooster

zou het kistje heel goed kunnen zijn

ontstaan. De voorstelling op het deksel

kan een allegorie zijn m,b.t. de stri;d;

het conflict tussen Wilfried enerzijds en

Ecgfrith en Theodorus anderzijds.

lfl/ore{t verv.,}l{ìd.

Het (incomplete) deksel met rechts V/lfned tn z1n klooster,

verded¡gd door Egtl (cs) Links zien v,e kaning Ecgfrith en

bisschopThecCorus De laotstevermomr ols paladiln'

verschutlt ztch achter het leger (k(¡jger) \,an de koning,

maar steekt de kontnq ook noar de kroon (helm)



Munsters Detectie

4 supermodellen uoor in de klei!

TESORO Tejon

Nu725,'
MINELAB ExplorerSE

Nu 1350,-

XP GoldMaxx Power

Munsters
Detectie Bezoek op arspraa n 0492'57 4 525 Hetmond

www. meta a I d etecto r. n I

849,- Nu 899,-



*f"l-"r, 1 5e - begin 16e eeuw

Twee sleutels, 15e - begin 16e eeuw

Ohderdeel van een harnas
.(handschoen), I 5e eeu'üv

,ljr¿.

-l

Fotot op ware grootte

g/



DEEL 3 25

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 dater¡ng

voor het castellum gaat men uit van de periode 40-275 na Chr.

1. Romeinsezegelring
Brons met rondovale steen (gem).

Figuur in de steen lijkt op de
godin Victoria, k'rjkend naar links
en gekleed in een opwaaiende
chitoon, een lauwerkrans vast-
houdend in de hand, een palmtak
over de schouder gedragen.

2. Diverse pijlpunten
lJzer.

3. Sleutel
Brons.

4. Pluimhouder
Brons. Deze pluimhouder zat
boven op de helm bevestigd.
Tussen de opening zat een lange
gekleurde veren pluim.

5. Speerpunt
lJzer.

collectie:

André Nieuwland en Ed de Nederlander

L¡teratuur:
http://www.alphenaandenrln nl/smartsite20649.

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

Alphen aan den R¡jn-Albanina 1998-1999. ISBN-

908024647

Kathy Sas en HugoThoen: Leuven,2002,schone

5chijn, Romeinse juweelkunst in West-Europa,

lsBN-90429124&.

Foto's op ware grootte

Foto's: Kees Leenheer / tekst: Johan Koning, Wouter van den Brandhol Kees Leenheer'
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Rouwhanger
1 9e eeuw
Goud.

Tolpenning
Tol, Bavoort (de straatweg van Amers-
foort) naar Woudenberg. Het gehucht
Bavoort ligt in Leusbroek.

1 800-1 830.

Gewicht 1.60 9r.
Lood.

Armenpenning
?? eeuw.

Lood-tin.

Object is te fragmentarisch om verder te
kunnen determineren.

Ladetrekker
18e eeuw (empire).
_----I
llrons-

Opnaaisel voor kleding
.l 
5e eeuw.

Goud.

F

Gesp

6-7e eeuw (Merovingisch).

Brons.

Hondje, Wetterhoûn
1 8e eeuw.

Been.

Kruisje
Hanger, tweezijdig.
1750.

Lood-tin legering.



Kraan met gestileerde vogel
1 6-1 7e eeuw.

Brons.

Kaasvorm / vergiet?
Aardenwerk.

0-400 na Chr.

Opm.: De zogeheten kaasvorm is van een type
dat niet bekend is uit Friesland. Beide grote platte
oren zijn zeer uitzonderlijk. Naar het baksel te

oordelen dateert dit exemplaar uit de inheems-

Romeinse tijd, dus uit de eerste vier eeuwen van

terpbewoning.
Kaasvormen noemen we dergelijke objecten van-

wege de lekgaten, maar zekerheid is er allerminst.

Vergiet is ook een goede benaming.

Geurbolletje
2e helft i 8e eeuw.

Verguld.

Loden penning 1 81 2

18 stuivers, waarschijnlijk gebruikt in de

scheepvaart.

Lood-tin.

Gewicht: 6.18 gram.

Windkanter
3 zijdig gepolijst, geologisch fenomeen.

Laatste ijstijd
(het Weichselien),

100.000 -

1 0.000 jaar geleden.

r--
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Spaanse mat / dubbele reaal
Vermoedelijk geslagen in Mexico,

1573.

Zilver.

Pistool, dubbelloops
1 9e eeuw.

Brons.

Grootken, Nijmegen
ca. 1 500.

Koper.
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De tanden op de foto's zijn mogelijk

afkomstig van de meest legendari-

sche haai: de Carcharodon megalo-

don. Deze haai was heer en meester

over bijna alle zeeën en had feitelijk
geen vijanden. Hij leefde 15 tot 20

miljoen jaar geleden. Het'beestje'

kon 15 tot 20 meter groot worden,

met staartvinnen van wel 4 meter

hoog en rugvinnen van bijna 2 meter

lang en een gewicht van maar liefst

tussen de 12-16 ton. Het is dan ook

n¡et te verwonderen dat hij zijn bek

zowat2 meter kon opensperren. De

megalodon kon in één keer een dol-

fijntje verorberen. Deze reusachtige

haaijoeg dan ook voornamelijk op

walvisachtige.

Zijn jachttactiek was nagenoeg gelijk

aan hoe de witte haai het nu nog

doet. Krachtig langs onder zodat zijn

prooi zwaar gehavend en in ieder ge-

val op sterven na dood was. Hij beet

ook dikwijls de staart eral want dan

konden die prooien niet ver meer

zwemmen, Slim maar brutaal.

Jammer genoeg zijn er geen levende
sporen meer te vinden van deze reus-

achtige haai. Alleen zijn tanden wor-
den nog overal ter wereld gevonden.

Door de tanden te bestuderen heeft
men een goed beeld kunnen vormen

van de megalodon. Deze tanden kon-
den tot wel 20 cm groot worden. Al

met al moet dit een reusachtig grote,

spectaculaire haai zijn geweest, ééntje
om respect voor te hebben. Hoe deze

reusachtige haai heeft kunnen uitster
ven, weet men helaas niet. Maar men
heeft verschillende theorieën.

Hoe kun je zo'n tand nou vinden?

Door heel veel gelukte hebben en

er zoveel mogelijk naar te zoeken.

Aan zee heb je de meeste kans om er

ééntje te vinden. Zelf heb ik er al twee
gevonden. Mijn vader die baggert
heeft er al meer naar boven gehaald.

En onlangs heeft er iemand een

exemplaar gevonden in een kleiput
van de Ruppelstreek. Deze tand is

maar liefst 14 cm groot en 8 cm breed.

Dus je kunt ze, met een beetje geluk,

echt overal vinden. De meeste kun je

vinden op een diepte van 4000 meter
in de oceaan. lk zou zeggen, ga zoeken

maar wees voorzichtig,'t is nog al diep.

lk zelf ga er niet echt naar op zoek.

Maar als ik toch met de detector op
het strand ben, kijk ik er wel naar uit.

Om er ééntje te mogen vinden is toch
wel geweldig, want het zijn tenslotte
toch topvondsten, nietwaar? Er zijn
heel wat mensen die er naar op zoek
gaan. Dit doen ze om verschillende

redenen: om te bestuderen, om te ver-

kopen en gewoon om te verzamelen.

De tanden die wij hebben gevonden
zijn ongeveer 12 cm groot en 6 cm

breed en zijn geschat op een leeftijd
van ongeveer 15 miljoen jaar oud.

De afgebeelde tanden hebben wU 9e-
vonden op mijn eerste zoektocht langs

het strand. Daar ik niets anders op
het droge strand vond, dan blikjes en

andere rommel, heb ik mijn geluk eens

beproefd op het natte gedeelte. Maar

daar vond ik eerst alleen een speel-
goedautootje. Pas op het einde van de

dag vond ik alsnog deze twee mooie
joekels van tanden. lederéén blij, de

kleine met zijn autootje en ik met
mijn haaientandjes. Wat een prachtige
hobby hebben we toch, nietwaar?

Je hebt de meeste kans om de tanden
te vinden in de winter na een zware

storm in de zee. Met in de zee bedoel
ik storm onder water, zodat er veel
zand en ander materiaal verplaatst
wordt en op het strand aanspoelt. Je

moet ook dicht bij de golfbrekers zoe-

ken. Daar hebje de beste kans om er

ééntje te vinden. Als kind zochten we

daar al naar kleine haaientandjes en

hebben er vele gevonden. Na zoveel

miljoenen jaren waren de tanden toen
we ze vonden nog steeds zo scherp

als op het moment dat ze in de diepte
verdwenen.

Mijn haaientanden zijn gevonden in
Kokzijde (België). lk hoop dat u wat
wijzer bent geworden over deze haai

en zijn mooie tanden.

lk zou zeggen ga ze maar zoeken en

wees niet bang en laat je niet bijten
hè, ze doen het nog steeds.

Succes toegewenst bij de zoektochten.

Frank Barbaix
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Terugblik op de expos

Zoals ik in het maartnummer had beloofd, zou ik van de
opening en de expositie zelf nog een kort (foto) verslag
geven.

De mensen die zich met hun vondst voor de expositie had-
den aangemeld, kregen een uitnodiging om op 28 maart
met hun vondst op de determinatieavond in Groningen te
verschijnen. Deze avond was een groot succes, een groot
aantal vondsten en daarbij een aantal wel heel unieke stuk-
ken kwamen op tafel (fotol).

De opening van de eigenlijke expositie was op 12 mei en

deze werd verricht door onze Provinciaal archeoloog dr. H.

Groenendijk. Hij benadrukte in zijn speech, aan een kleine
honderd belangstellenden, nogmaals het belang van een

open en eerlijk contact tussen amateurs en de officiële
archeologie en dat daar dan beide partijen in de toekomst
hun voordeel mee kunnen doen (foto 2).

De expositie zelf ,waar alle te bewonderen vondsten door
"amateurs"waren ingebracht, heeft zeer zeker een positieve

bijdrage geleverd om onze mooie hobby onder museum-
bezoekers meer bekendheid te geven.

Tevens kregen amateurs, media en de officiële archeologie
de kans om met elkaar, in positieve zin, in contact te komen.
Hopelijk zal dat in de toekomst zijn vruchten afwerpen en

zullen er blijvende contacten uit ontstaan.
De reacties van de bezoekers aan de expositie waren
positief en ook het grote aantal bezoekers dat de afgelopen
weken de expositie heeft bezocht was verheugend.
Het voor kinderen in eigen beheer ontwikkelde detector-

spel bleek een groot succes (trouwens ook voor volwas-
senen) en het zal een blijvend plaatsje vinden in de vaste
archeologische expositie "Heveskesklooster" (foto 3).

Binnenkort zal daarbij ook een vitrine met detectorvond-
sten worden geplaatst en daarin zal natuurlijk met nadruk
verwezen worden naar onze mooie vereniging.

Al met al, een in onze ogen, geslaagde expositie en rest

ons nog een ieder, die een aantal van zijn of haar mooiste
vondsten voor een zestal weken heeft af gestaan, te bedan-
ken.Zij hebben namelijk gezorgd voor het succes van deze
expositie (foto 4, 5,6).
Ook natuurlijk speciale dank aan dr. H. Groenendijk, dr. E.

Iaayke, dr. E. Knol, J. v/d Wis en J.Tillema die belangeloos
hun kennis en tijd beschikbaar stelden voor de determinatie
avond.

Verder het team van het Dagblad van het Noorden bedankt
voor de gratis promotie van onze mooie hobby en dan wel
in het bijzonder Mevr. P. v/d Velde en journalist F. von Hebel

die de eerste'bproep" verzorgden en later wekelijks een
"exposant" benaderden en een prachtig interview met foto
in Het Dagblad van het Noorden plaatsten. Klasse!!.

En als "Lest best" onze redactie hartelijk dank voor plaatsing

va n'bproepen" en deze afsl uitende "terug bl i k'i

Namens de stichting "Muzeeaquarium"te DelfzijI allemaaI
hartelijk dank voor het slagen van deze expositie.

Met groet en dank aan allen,

Tjibbe Noppert, Spijk
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I Tekst: Leon Mijderwijk / Foto's: Annemiek Engwerda ]

/. ,/2

ln februari 2007 kreeg ik een aantal afbeeldingen van

lakenloden van Annemiek Engwerda via de redactie van dit
magazine toegestuurd. Niet geheel onlogisch, ik heb me

namelijk een aantaljaren intensief met de geschiedenis van

de lakennijverheid beziggehouden, en met het lakenlood

in het bijzonder. Enige kennis van zaken mag dus van me

verwacht worden. Van de verzonden loden was er één die

de meeste vraagtekens opriep: het lood met het apenstaart-
je, het teken dat gebruikt wordt bij het emailverkeer op

het internet. Waren onze zeventiende-, achttiende-eeuwse
voorouders al digitaal? Nee, natuurlijk. Aan mij om een

verklaring te geven waarom dit teken op een textielkeur-
merk staat. U zult denken, dat zal een uitgebreid verhaal zijn
geworden als hij daar vanaf het begin van dit jaar mee bezig
is. Helaas, ik moet u teleurstellen. Niets is minder waar.

Afbeeldingen in literatuur van loden leverden geen verge-
lijkbare loden op. Een opluchting is dat ik niet alleen sta in

mijn onwetendheid. Ook lakenlodenkenner en -verzame-
laar Jan den Das kent geen exemplaar met een apenstaart.
"Het lUkt wel of heden en verleden bij elkaar komen op dit
lood of heeft iemand een grap uitgehaald? lk heb dit nooit
eerder gezien.'i reageerde hij op mijn vraag naar informatie

Wel merkte Den Das terecht op dat op de plaats van het'@'

soms een 'll staat als aanduiding van de lengtemaat. Het

nummer 37 is dan de lengte die dit textiel heeft gehad.

Zijn vermoeden dat het om een Leids product gaat, wordt
bevestigd op de keerzijde waarop'Leids goet'staat.
Allard van Helbergen die zich als student archeologie aan

de Universiteit van Amsterdam enige tijd verdiept heeft in

de determinatie van lakenloden, opperde dat het @-sym-

bool voor'armijne'kan staan. Dit geeft aan dat de stof nog
geverfd dient te worden. Was de stof eenmaal geverfd, dan

werd een andere klop aangebracht over de armijne-klop
heen, zoals de dubbele adelaar. De oude klop was dan niet
meer te zien.

De armijne-kloppen werden aangebracht op de loden

die aan herensaaien waren bevestigd. Saai was stof dat
gemaakt was van grove kamwol waardoor het goedkoper

was dan laken dat van dure, veelal kwalitatief hoogstaande
-Engelse- wol werd gemaakt. Er waren meerdere soorten

waarvan alleen de herensaai werd geverfd. De lengte van

een saai moest ongeveer 37 el zijn.l Dit komt overeen met

de lengte die op het @-lood staat.2

Op basis van de lengtemaat is er een goede mogelijkheid

dat het lood was aangehecht aan herensaai; de kans dat @

voor armijne staat acht ik niettemin kleiner. Het gaat immers

niet om een klop maar om een origineel lood zonder inslag.

lnteressant is het om te kijken of de geschiedenis van het

@-symbool opheldering kan geven. Volgens lnternetency-

clqpedie Wikipedia zijn er verschillende theorieën: mid-

deleeuwse monniken gebruikten het als een afkorting, zo

ook de Grieken; in veertiende-eeuws Spanje en ltalië tijdens

de Renaissance werd het gebruikt als inhoudsmaat. Een

andere mogelijkheid is dat het een gemakszuchtige manier

was om de 'd 'weer te geven.3 De stap van het gebruik

van het teken als inhoudsmaat naar dat van lengtemaat is

geen onmogelijke. Dit lood is een interessant 'bewijsstuk'

om de geschiedenis van het apenstaartje te herschrijven.

Met andere woorden, het antwoord heb ik niet.

Mogd¡jke evolutie van het @-teken à òØ@
(Endnotes)

'I Een el is een lengtemaat van 69 cm

2 Allard van Helbergen baseerde ziln oordeel op gegevens uit het

doctoraal kunstgeschiedenis van N¡na Ockers'Textielloden' (1 976)

Informatie ìn deze alinea is grotendeels afkomstig uit dit proefschrift

4B-53

3'At sign', http://en.wik¡pedia.orglw¡k¡/At s¡qn
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I Redactie:Johan Koning ]

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAAR:

POSTBUS 2729,7301 EE APELDOORN

OF VRAAG BAAK@DETECTORAMATEU R.NL

Aan deze rubriek n'elken tnee: J. Zijlstra,,A.. r,an Herwijnen, A. Kussenclrager, J. Koning, Geld- en Bankmusenm, E. Kramer, W. v/cl Brandhof,

C. Leenheel D. Dijs.

Vraag l:

Hallo lohan,
Ik reageer n.a.v. de rectificatie over het bakenlood. Wat zijn

dan de kenmerken van een bakenlood? Ik heb namelijk

altijd begrepen dat die vierkante loden plaatjes bakenloden

z\n.

Als er middenin een gat ztt dan zor dat betekenen dat het

lood op die plaats aan de mast gespijkerd is. Zo heb ik het

uitgelegd gekregen. Ik heb zelf 7 van die vierkante loden,

6 hiervan zijn aan de achterkant blanco. Aan de voorkant

hebben zij allemaal een jaartal en de letters R L. I lood heefl

aan de ene kant W 111 staan en aan de andere kant WHD
Daarnaast heb ik een rechthoekig lood dat aan 1 kant

blanco is en aan de andere kant staat 1844 met daarboven

een indruksel van lijnen en een cirkel.

Ik zou graag willen weten wat dit allemaal is en wat dus dan

wel de kenmerken van bakenloden zijn.

Veel zoekplezier en tot hoors,

Annemiek Engweràa

Antwoord:

Annemiek,

Het zijn niet allemaal zgn. bakenloodjes. Er zitten zes lan-

taarnloodjes met RL en jaartallen bij. Duidelijk is te zien

dat het loodje met het jaartal .l 
700 wel vast gesp¡jkerd ¡s

geweest.

Lantaarnloodjes zijn loodjes die werden verkocht door de sluismees-

ters, die ook het sluisgeld inden.

ln 1676 werd op verzoek van de beurtschippers tussen Sparrendam

en Amsterdam een lantaarn opgericht aan het lJ, bij de toegang tot
de sluis. Na de oprichting van de lantaarn moest elk jaar lantaarngeld

betaald worden bij het passeren van de sluis.

De andere loodjes zijn "nog" niet te plaatsen:

Op onderstaand zien we een ingeslagen W lll

Loodje rechtsboven de inslag van de letters HD laat zien.

Beide loodjes lijken ook nog eens extra gemerkt te zijn met een niet

geheel rechthoekige inslag. Zou een wapen kunnen voorstellen maar

tot heden is dit niet bekend.

Het loodje hiernaast doet Allex Kussen-

drager denken aan een fragment van de

loodjes met een "boom'j die op zijn site

te vinden is onder: http://home.hetnet.

n l/-loodjes/CQL.htm I

Tekst:Johan Koning

Foto's: Fam. Engwerda

Literatuur:

A. Wijsenbeek, Vuur en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de

Ztiderzee, Scheepsarcheologie III, Nederlands Instituut voor Scheeps- en

onderwater Archeologie / ROB (NISA)

B. J.E.L. Pelsdonk, Pennincxkens van Loode

C. http://home.hetnet.nl/-loodjes/COL.html
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Yraag 2:

Hallo vraagbaak:

Een hele tijd geleden heb ik u een scan gestuurd van een door mij gevon-

den bronzen zege\ring met een huismerk met de vraag hoe oud deze zot
kunnen zijn en voor wie hij gemaakt is. Tot mijn verbazing zag ik in de

laatste uitgaven dat er geen vraagbaak meer was opgenomen, tijdelijk? of
komt deze niet meer? en kan ik met mijn vraag nu elders heen?

Ik lees of hoor het wel.

Fredo van Berkel

alt/\

Antwoord:

Zoals u kunt zien is de vraagbaak weer terug in het magazine.

Fredo hierbij dan het antwoord op je vraag.

De zegelring is 16e-17e eeuw en het is een ring met een huismerk
(Koopman?) Merkwaardige aan deze ring is dat kijkend naar de afbeel-

ding op de foto we een positieve afbeeld¡ng zien, terwijl hij negatief

moet zijn om een positieve afdruk te verkrijgen.

1
O ¿U^
Ll

Zegelstempel; een cachet/signet met een huismerk, initialen en rand-

versiering. Datering is ruwweg 17el1 Be eeuw.

Voor beide wordt het moeilijk om de namen terug te vinden. Je zou ze

dan bij toeval in oude koopaktes uit die tijd moeten tegenkomen.

Vraag 3:

Geacht determinatieteam,

Hierbij doe ik jullie een afbeelding toekomen van een metalen kruisje.

Op de detectordag kwam men er niet goed uit hoe oud dit

voorwerp zou kunnen zijn.

Hierbij dus een tweede verzoek:

Het materiaal is brons en het geheel is nogal ruw gegote,

(slechte vulling van materiaal aan de achterkant).

De grootste lengte is 45,4 mm. De kortste lengte is 36,5 mm.

Het dwarskruis begint op 9 mm vanaf de bovenzijde. De

zijden lopen iets taps uit naar de achterkant. (voorzijde 5

mm en achterzijde 8,5 mm).

Zoals jullie zien is er een perforatie aanwezrg. Deze is een

beetje conisch naar achteren toe (voorzijde 2 mm rond en

achterzijde 4,4 mm rond).

Het geheel doet denken aan een werkstukje dat "gisteren af

had moeten zijn'|

Wellicht dat deze aanvullende gegevens voldoende zijn voor

het in de tijd kunnen plaatsen van dit voorwerp.

Alvast met dank,

Piet van Schuppen

Antwoord:

Piet, in principe is dit stuk niet te determineren. Het heeft

geen duidelijke stijlkenmerken (meer). Huisvlijt of half-

fabricaat?
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Yraag4:

Vraagbaakteam:

Gevonden een tinnen plaat, ik denk aan een boekdruk,

maar uit welke tijd kan deze zijn. De maat van de plaat is

A^
?ñ
YW,
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19,5 cm x 13,5 cm, volgens mij is hij van tin of lood. Ik heb

hem uit de bagger langs de linie van Munnikhof in Breda.

Piet

Antwoord:

P¡et, dit is een cliché, oftewel een drukplaat voor het

boekdruk procedé. Het beeld werd in de messing plaat

geëtst. Op de verhoogde delen van het cliché werd d.m.v.

inktrollen inkt opgebracht. Daarna werd er een vel papier

opgelegd en werd d.m.v. een drukcilinder het beeld van

het cliché op het papier gedrukt. Dit type cliché werd

om op de ju¡ste drukhoogte gebracht te worden op een

houten blok bevestigd.Aan de randen zün nog kleine

spijkergaatjes te zien. Het beeld van de plaat is uiteraard

in spiegelbeeld. Het materiaal van de drukplaat is van

mess¡ng, d.w.z. een koperlegering. Datering 1e helft 20e

eeuw. lk heb zelf half jaren zestig van de vorige eeuw,

ben ik al zo oud (K.L), ook nog met zulke clichés gewerkt.

Alleen werden ze toen n¡et meer op hout gespijkerd

maar met twee-zijdig tape op aluminium geplakt.Wat de

afbeelding moet voorstellen is nog een vraag. Misschien

een bijbels tafereel of een tafereel uit de verhalen van

'Duizend en één nachti

Vraag 5:

Geacht vraagbaakteam,

Deze bronzen plaat (154 gram) heb ikverleden jaar in Roe-

selare (België) Provincie West-Vlaandelen gevonden.

Op geen enkele zoekrnachine kan ik een aanknopingspunt vinden van

waar deze plaat afkomstig kan zijn.

Hermitt, is dit Engels of Duits? Komt dit van een landbouwmachine of
heeft deze plaat iets te maken met de bezetting in de oorlog.

Ik hoop dat u mij een stuk wijzer kan maken.

Met vriendelijke groet.

BELGADETECT

Calmeyn lean Pierre

Antwoord;Jean Pierre,

Je geeft zelf al aan dat je al googlend er niet bent u¡tgekomen. Hermitt

komt veel voor met 1 t. Hermit vertaalt uit Engels geeft ook aan kluize-

naa r.

Als we het voorwerp bekijken zien we een redelijk onbeschadigd

,,merk"teken. Denken we hierbij aan kluizenaar dan zou het ons niets

verbazen dat dit een naam oftype van een (brand) kluis zou zijn. Echter

nergens is iets via de zoekmachines te vinden.

Hermit is van oorsprong Engels. Echter veel merknamen zijn vaak

kleine verbastering van woorden waardoor het ook prima een West-

Europees merk kan zijn.

Echter het vraagbaakteam kan ook alleen maar met veronderstel-

lingen komen over dit voorwerp dat naar wij denken uit de 20e eeuw

afkomstig is.

Kan natuurlijk nu wel zijn dat een lezer van dit magazine wel met de

gouden tip naar voren komt na het lezen van je vraag. Dan krijgt je

vraag zeker een vervolg.

Vraag 6:

Geachte mevrouw / mijnheer,

Op advies van dhr. Kramer, archeoloog van het Fries Museum neen-r ik
via de e-mail contact op met u (zie bijlage). Dit object heeft het museun

gekregen. Het is gemaakt van gietijzer. Het is gevonclen tijdens het glaven

voor de riolering. Het bestaat uit een buiten potje n-ret hengsel en een

kleiner potje met hengsel wat daarin past. De maten van het buitenste

potje zijn: hoog 9,5 cm, grootste diameter 12,5 cm. De maten van het

kleine potje zijn: hoog 7 cm, grootste diamete¡ 8,5 cm.

Wat is de naam van dit object? Waar werd het object voor gebruikt? Hoe
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oud is dit object?

Ik hoop dat u mij aan de antwoorden kan helpen.

lvlet vriendelijke groeten,

Pieter Jan Borsch (beheerder)

Museum Sorgdrager

Hollum-Ameland

Antwoord:

Zelf ken ik (JK)

deze com-

binatie (au'

bain-marie)

van potjes die

op een kachel

werden gezet;

de grootste

gevuld met

water en

de kleinste

gevuld met een (was) soort.We praten dan over de tijd rondom 1960.

Op die manier kon een vaste wassoort vloeibaar gemaakt worden voor

gebruik in de meubelbranche.

Natuurlijk kunnen op deze manier meerdere vaste stoffen vloeibaar

gemaakt worden.

Gezien de stijlkenmerken van het voorwerp denken we aan gebruik in

de 1 9e eeuw.

Ytaag 7:

Hallo redactie,

Ik kan het niet vaak genoe g zeggen, maar het magazine 88 ziet er weer

keurig uit en voÌ met infornatie. Een phtim vool de redactie en samelt-

stellers.

Bijgaand doe ik jullie een foto toekomen van een lepel. Ik denk dat deze

van tin is. Onderin, bij het begin van de steel, zit een wapen met de letters

HK. Ik heb Internet afgezocl-rt maar kan niets vinden over de betekenis en

ouderdom. Weten jullie iets?

Alvast Lredankt vool de moeite.

Groeten,

R. van der Sluis, Zwolle

Antwoord:

Het merk

heeft moge-

lijk de gieters-

initialen HK.

Deze staan

voor Hendrik

Kamphof

Zwolle, werk-

zaam 1864tot

aan zijn dood

1 923. Het

merk wordt

daarna ook nog gebruikt.Voor het merk zie: B. Dubbe,

-Tin en tinnegieters in Nederland, Lochem 1978. lSBN 90

6087 208 B,

Hallo beste vrìenden,

Was ik in Almere en zoals gewoonlijk had ik de detector

achter in de auto. Na veel zoeken, want de boeren beginnen

al rveer met inzaaien van mais, r'oncl ik een gebied waar men

aan het afgraven was. Orndat ik weinig keus en weinig tijd
had, besloot ik maar een gokje te wagen. Toestemming was

ook geen probleem, alhoeu'el men mij voor gek verklaalde

om met dat mooie weer te gaan ploeteren in een berg zand.

Een hele poos niks noemenswaardig en net toen ik dacht

van "kom ik ga maar eens weer naar huis" kreeg ik een hel-

dere piep. Graven natuurlijk........en bingo. Ik zag aan het

n'apen in een oogopslag dat het een wat oudere munt was)

maar kon het niet thuis brengen. Zie ik thuis wel dacht ik

maar zo. Maar eenmaal thuis heb ik alle boeken nagesnuf-

feld, maar kan er niets over vinden, niet onder Lodewijk en

niet onder Napoleon. Verder deze dag niks meer gevonden.

Viel me een beetje tegen.......maar ja,'t kan niet altijd mee-

zitten. Maar mijn vraag is: wat is dit voor een munt? Gezien

de staat "goed tot zeer goed" goecl leesbaar. Zie bijgaande

foto's. Omdat ik alles goed documenteer wat ik gevonden

heb door de jaren heen, zou ik deze daar graag gedocu-

menteerd aan toe willen voegen. Wie kan mij inlichtingen

geven, waarvoor alvast mijn hartelijke dank.

Groetjes,

Rienk van der Sluis

ZWOLLE

Hallo Rienk,

De munt die je gevonden hebt is een zilveren 1 gulden

1879 van Franz.Joseph, van het toenmalige Keizerrijk

Oosten rijk.
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / lvlinelab I Laser I
Black Knight I Sanddigger I verhuur f
opsporing en beveiliging particulieren
en bed rijven

Weth Beerdastraat zr,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
fel o6 4 4t 39 lj (op afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen nl

I nternet: www detri jestinzen nl

r Speelman Detectors
White's / XP detectors lfesoro f
Minelab / verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

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

Zwaluw r5, 3752 NW Bunschoten
lel q3z99 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: info@midholland.nl
I nternet: www detector.nl
Internet: wwwminelab nl

I Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
White's / Minelab / XP / Tesoro

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

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

Het Sterrenbeeld 48,

5zr 5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 99, fax: (o73) 548 r 95
E-mail: info@geian.nl
lnternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat z,57oz LH Helmond
tel (o492) 5t 41 94
E-mail: info@ metaaldetector.n I

I nternet: www.metaaldetector. nl
www tesoro.nl

f Belgadetêct (calmeyn Jean Pierre)

llhite's i Black Knight / Tesoro / l\r1ine-

lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

/ pijp- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur f
opsPofl ngsservrce

Hagedoornstraat r2,

88oo Roeselare, West-Vlaanderen, België

Tel o5r/zo 5o o6, fax o5tlz4o7 55

Çsm o477 l1t 66 56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be

lnternet: www belgadetect be

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

Wooldriksweg 88, 75tz AY Enschede

tel (o53) 43o0512, fax (o53) $45558
E-mail: info@detect nl

lnternet: www detect nl

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

I Laser I Verhuur van diepzoekers en
oPsPo n ngsservrce

Kerkpad r8,83r6 DB lr4arknesse N O P

tel (o527) 2o 3g 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evodetectors@planet nl

I nternet: www flevodetectors.n I

Van Ewsumlaan 48,7742 XTCoevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8

E-mail: info@detectorg¡gant nl

lnternet: www detectorgigant nl
r Handelsonderneming

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

P¡eter N¡aatsstraat r2
t777 AP Hippolytushoef
Iel (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 tt z9

mobiel'. o6-zozz779o
E-mail: info@d jlaan nl

lnternet: wwwdjlaan nl

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

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel (o7r) 52r4899
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors nl

lnternet: www.zuidhmetaaldetectors nl

ND

BELGIË
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Heeft u ook een mooie
of btlzondere collectie
voorwerpen?

Wij maken graag een fotoreportage voor
het magazine.

I nlichtin gen : redactie@detectoramateur. nl

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

Reacties g ra a g a a n : red a cti e@d etecto ra m ate u r n I

De redactie stuurt u dan een lijst toe met punten die voor een gebruikerservaring van
belang zijn.

'-i

(q.

I
Het abonnement kun je afsluiten per e-mail:

info@poldervondsten.nl of stuur een brief naar

PolderVondsten, Achter de Vest 2-b, 1621 GJ Hoorn.

Telefonisch mag natuurlijk ook 0229-247 444

(vraqen naar PolderVondsten redactie)

U kunt ook digitaal abonnee worden, kijk op onze site: www.poldervondsten.nl
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Mel de Fisher F4 inlroduceert Fisher een digitole

Fisher Labs
stN(:F: r9:tr

olleskunner, en don ook nog eens oontrekkelijk gepriisd.
Met behulp von de 4-loons obiectidentificolie en de
numeriek lorgelidenlificotie, weel u woor u opgroven
wilt. Tiidens het pinpoi
dieple von het obiect. Noost de 8 inch DD zoekschi¡f
wordl een 4 inch concentrische schiif geleverd, wot
deze deteclor zeer geschikt mookt voor gebruik op
slortgrond.
Kortom: een veelziidige detector voor een

schoppeliike priis.

\,
ontw.ikkelde Fisher de FZ5.

Een professionele lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD disploy loot zich

onder olle omslondigheden oflezen.
Permqnente d iepleuitlezing

Eenmool gemookte instellingen onThoudt deze krochtpotser. Dus opnieuw
instellen is niet nodig. Ongewenste interferenties worden weggefilterd,
dus geen nore biigeluiden. De dubbele D-schi¡f gorondeert een goede
diepgong, ook voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
filter-discriminotie.

De Fisher FZ5 wordt stondoord geleverd met een beschermhoes voor de

meter en voor hel botteriicomportiment.

Twiifelt u? Mqok een qfsprqok b¡¡ Gelon of één von
onze deqlers!

Fisher
ID EDOE

Deze digitole detector is volgens het vertrouwde
Fisher concepl: een degeliike, herkenbore detector.
Fisher mookt het u mokkeliik door voorgeprogrommeerde
inslellingen te moken; oude munlen en relikwieën, huidige
munten, gouden sieroden. Notuurliik kunt u ook uw eigen

fovoriete instelling moken en in
het geheugen opsloon.
Deze deteclor gorondeert een

goede diepgong, nouwkeuríge
4-toons obiectidentificotie en

numerieke oonduiding op het

(verlichte) disploy.

Fisher GZ-3D
De CZ-3D heeft het ollemool: een hoog prestotie-

vermogen, visuele obieciweergove, en een goed
dieptebereik.
Voorzien von een 4+oons objectidentificotie, beltoon
bii grote opieclen, diepteoflezing bii Pinpoint functie,
instelling voor gemineroliseerde grond, extro oudio
versterking voor kleine diepliggende obiecten
De CZ-3D is direct gebruikskloor, en u heeft conlinu
overzicht op de gemookte inslellingen. Door de
ofneembore behuizing oon uw riem le bevestigen, heeft

u een lichtgewicht en uiterst veelziidige detector in

honden.
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De dynostie von de l 22O lonilie goot door!
De legendorische 122O XDP wordt opgevolgd door een
digitole uitvoering, de 1220R is oon zet!
Evenols hoor voorgongers is deze delector ook een
non motion delector: zwooien mel de zoekschiif is niet
nodig:
Het poneel is opvollend: weinig knoppen, moor een
groot disploy mel doorop diverse informotie.
De oudio, en obiectidenÌificotiemeler geeft een schot
oon informotie.

De CS990XD is niet voor niks, sinds ziin infroductie
één von de meest verkochte detecloren. De
CS990XD discrimineert geli¡kti¡dig op het
meterkonool en vio het oudiokonool. Een hoge
loon geeft een goed obiect oon en een loge loon
gegft biivoorbeeld een spiiker oon. Grondeffect en
diseriminotie ziin instelboor,

a

-r-"tlX
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 lol73 5481199 fox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3ftfx
De CS3À¡1X is een hoogwoordige professionele
delector. De 17 k1z frequenlie 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 deleclors te moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem
worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
detectors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel imporleur C Scope en Fisher

- Detectors mel CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 joor

- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog {no ofsprook)



Verkoopspecialist tttlhite's e n XP
(teYens servicepunt Bellelux) ti

en!

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

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

De Tftie Stinzen
metaaldetectie

verkoop verhuur opsporing beveiliging particulieren bedrijven

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

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

Belangstelling? Wij adviseren u graag.

Onze website: www.detriiestinzen.nl
Wilt u langskomen? Bel dan even voor een afspraak: 06-23413977
Bezoekad res : Weth. Beerdastr aal 21, Kol I u merzw aag ( Friesland)


