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Dirk Jan Laan

beloften eR geen

FtsHE

bla bla,
Igeen loze

koude drulqte"
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.

u Goede inruilprijs voor uw huidige metaal-
detector.

" Officieel dealer van alle grote merken.

. Merk onafhankelijk advies bij aankoop van

een metaaldetector.

. Sinds 1980 het adres voor eerlijk detector-
advies.

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippol¡ushoef
Tel.: 0227-593286

tax:0227-591129
Mobiel 06-20.22.77.90

e-mail: info@djlaan.nl

www.djlaan.nl

MINELAB

Om teleurctelling te
voorkomen kunt u uw
vrijblijvende bezoek het
beste plannen na een
telefonische afspraa k.
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hicuw: ooh ùe I'oe¡en in Ztti hwehen uab!! NIEUWII
WHITE'S M6

aloog/digitaal 14 kHz

NA DE BLACK
KNIGHT T

NU DE
KRACHTIGE

BLA
KNIGHT II

ONZE TOPPERS!
. WHITE'S PßIZM II
. WHITE'S PRIZM III
. WHITE'S PßEIIT M
, wHIfE',S CI/.SSIC IDX
- WHITE'S DEX p-15 kHz)

Metaaldetectoren voor hobby, beveiliging en industrie Dealer van White's
Energieweg 4, 2382 NJ Zoeterwoude ( lnd. Grote polder), Tel. 011 5214 899 of 06 55 597 801

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

.AAJIIIELDE]I,

EEil TIEI]IE IIOEITE!

Gebruik het Archis-
formulier

Het formulier kunt u
downloaden op:

http://www.racm.nllcontenV
xml_racm/vondstmelding.

xml.asp

Munten kunt u van te

, VONDSTE]I

Adressen provinciaal archeologen voor
het aanmelden:

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

GEN
DETECTIESYSTEMEN

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 importer-rr van C Scope en Fisher metaaldetectors

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

Tel : 073-5481 1 99 . Fax: 073-5481195
www.gelan.nl . info@gelan nl
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Klein, maar waardevol grut

Registratie middeleeuwse zegelstempels

Gemaakt uit verveling of gemaakt als

ontspanning
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Bestuur
Voorz¡tter
Roy Hutters
wcr.hutters@detectoramateur nl

Secretar¡aat
Natasja Boon

n d boon@detectoramateur.nl

Penningmeester
J.E. van Leeuwen
j e vanleeuwen@detectoramateur nl

Bestuurslid act¡vite¡tencomm.
Gerard Lukassen

g lukassenPdetectoramateur nl

Bestuurslid algemene zaken
Coen Paraschakis

c p¿raschakis@detectoramateur nl

Ledenadministratie
Henk de Beer

h debeer@detectoramateur nl

Bestuurslid algemene zaken
Jan Bos

j bos@delectoramateur nl

Algemeen postadres:
Poslbus 2729, 73Ol EE Apeldoorn

Algemeen telefoonnummer:
06-43839979
(uitsluitend van maandag t/m
vrijdag van 19.00-21 .00 uur)

t2

Friesland, Wilfried en het kistje

Boekrecensie

Veel moois van de stortvan...

Oud ijzer uit's-Hertogenbosch

Varia

Vondst van hetjaar 2007

Gebruikerstest Uwex 720 c

Vraagbaak

Ook nog geen vondstregistratie

Data magazines
Uiterste aanleverdota
kopÍjþttìkelen)
22 november
3l ¡anuori 2008
4 april 2008
1 juni 2008
6 augustus 2008
3 oktober 2008

van Franks 17

22
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Golofon
Detector magazine is het verenigingsblad van
'De Detector Amateur'en verschünt 6 keer perjaan

Redactie
C B Leenheer, J. Koning, K. Bot, J. Bosma (fotograÍe)

Medewerkers redactie:
J. Z¡jlstra, M A Holtman, L.C. Mijderwijk, A. van Herw¡jnen,
K. van Santvoord

Redactieadres
De Detector Amateur, Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,

Advert€nties
Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
weigeren. Door het opnemen van advertenties doet de redact¡e van het Detector Maga-
z¡ne c.q. de veren¡g¡ng De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten of diensten.

Advertentieaquisitie
Advertentievoorwaarden- en tarieven op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype.
E-ma¡l: studio@creatype nl

Vormgeving en product¡e
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (051 2) 54 52 40, www.creatype.nl

Druk:
De Marne, Leens

ISSN:1386-5935

@Copyt¡ght: Niets u¡t deze uitgave mag worden verueelvuldígd en/ofopenbaar gemaakt
door middel von druk, fotografre, microñlm, ¡nternet ofopwelkewíjze don ook, zonder
voorafgaande, schríftel¡jke toestemm¡ng van de redact¡e.

Ledenad m in i stratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contribut¡e enz.

Henk de Beer

Poslbus 2729, 730 1 EE Apeldoorn
E-mail: administr¿tie@detectoramateur nl

Redactie Detector Magazine
Kopij en inzendingen voor hel mag¿zine

Hanebalken 153, 9205 CL Dr¿chten, e mail: redactie@detectoramateur.nl

Activiteitencom missie
Voor vragen, suggeslies enz over zoekdagen, determinatiedagen kunt u terecht

bij: G Lukassen, Posrbus2T)9,7301 EE Apeldoorn

Tel (050) 541 3396, e-mai l: zoekda g@detectoramateu r n I

Ledenpas
Voor het verkrUgen 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-

strat¡e 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
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Van de voorzitter

Beste leden,

Aan de vooravond van de zoekdag in Spanbroek
\vaar we met zijn allel als bestuur natuurlijk druk
mee zijn, r,r'il ik u voor het aankornende jaar een

aantal lvijzigingen rlreege\€lt.

!\'e gaan r'veer orer tot het sturen van acceptgiro-
kaarten, als uitzondering hier geldt dat de leden die
een inc¿rsso afhebben gegeven deze niet krijgen. De
betalingstermijn zal in de bijgesloten brief vermeld
lvorden.

En zoals'r,vaarschijnlijk rvel bekend, zijn ue nog steeds op zoek naar
een interim penningtneester, omdat onzc cigcn pcnningmccstcr he-
laas nog steeds ziek thuis ligt. Op dit moment zullen z-ijn zaken door
ondergetekende en Natasja r'vaargeltonìen lvorden.

Têvens vindt u vanaf dit nurnnler een apart emailadres voor de leden-
administratie, die Henk op zich zal gaan nemell; r,oor al ur,v vragen
omtrent ledenpassen etc. kunt u zich dan ook tot hem u'enden.
Therese heeft te kennen gege\€n te rvillen stoppen met haar be-
stuursÍìrnctie, rvat rvij uiteraard respecteren. \\¡e rvillen haar dan ook
bedanken voor haar inzet.

\Vaar staau lve als DDÀ, natuurlijk zijn lve wekelijks in de rveer r.oor
allerlei zaker-r als, contacten gemeente, archeologen, lezingen. Dat alles

om te zorgen, dat lve als vereniging op de kaart staan en ook blijven
staan.

En als ik het aantal aanvragen voor onder andere hulp bij opgrar.in-
gen toe zie nemerl, denk ik dat rve daarin goede zaken doen.
lVlaal ook het houden van lezingerr voor de klas neent toe, en daar
willen l,e ook graag heen , de kinderen enthousiast maken voor
een boeiende hobby. Dit gaatze\fs zo ver dat men bezig is orn eer.l

les plograrnma te schrijven om dit volgend jaar uit te gaan voeren in
Limburg. Àl met al genoeg te doen.

ADRESSEN VONDSTMELDINGEN

Van de redactie

Wehoren grøagvanu.

Het zoekseizoen is inmidels al rveer ruim 2 naanden aan de gang.

Een periode rvaarin veel zoekers, net als ikzelf, als het even kon elk
rveekend op pad gingen om de akkers af te stropen. Er-r er zijn, zoals ik
op de algelopen zoekdag in Spanbroek zag, rn'eerveel leLrke dingen uit
de grond naar boven gekomen.

\\¡e hebben als redactie op de zoekdag weer veel foto's gemaakt die
rve in de komende magazines gaan plaatsen. Daarnaast hebben rve

ook een aantal afspraken gemaakt met leden om eens bij hen langs te

gaan om een serie foto's te maken. U ziet, lve zijn steeds bezig om te
proberen het magazine mooier en interessanter te maken.

\Ve hopen ook dat, nu het u'eer u'at minder lvordt, u ook cle tijd
neemt om ur,r' vondsten aan te melden, en u ook de tijd neemt om een

artikel voor het magazine te schrijren.
Heeft u \¡ragen, opmerkingen of ideeën over het magazine, maì1 of
schrijf ons. \A/e horen graag hoe u over het rnagazine denkt.

Op de zoekdag kreeg ik de vraag "èn, nog een paardje gevonden?"

Dit naar aanleiding van mijn vorige voorrvoord. Nee, ik heb nog geerl

paardje oftervel een gouden Keltische stater gevonden. Dit blijft dus

voorlopig nog een droom.

Kees Leenheer,

redactie

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

AÌs laatste lvil ik u graag mee geven, dat ook rvij wel eens mensen rvil-
len horen die het anders rvillen of ideeën hebben. Laat het ons weten
rve zijn per rnail bereikbaar, en staall l'oor ideeën altijd open, en zullen
er zeker rvat mee doen.

Ik wens u allen veel zoekplezier , en hoop dat er iemand opstaat die

ons rvil steunen als interirn penniugmeester.

Groet
Roy Hutters,

voorzttter

Friesland
Provincie Fryslan

Afd. Ruimtelijke plannen
Dhr. G. de Langen
Postbus 201 20

8900 HM Leeuwarden

tel.058-292 54 87

Groningen
Provincie Groningen
Dienst Ruimte en Milieu
Dhr. H.A. Groenendijk
Postbus 630
9700 AP Groningen
tel. 050-316 42 91

Drenthe
Drents Plateau
Dhr. W.A.B. van der Sanden
Postbus 1 1 7

9400 AC Assen

te|.0592-30 59 32

Overijssel
Het Oversticht
Mw. S. Wentink
Postbus 531

8000 AM Zwolle
rel.O38-421 3257

Flevoland
Provincie Flevoland
Afdeling SPV

Dhr. M. Kahlman
Visarenddreef 1

8200 AB Lelystad
re|.0320-26 5265

Gelderland
Provincie Gelderland
Dienst REW

Afdeling Monumenten en
Archeologie
Mw. F. de Roode
Postbus 9090

6800 GX Arnhem
rel.026-35997 78

Utrecht
Provincie Utrecht
Dienst MEC, sector DCU

Dhr. R.S. Kok
Postbus 80300
3508TH Utrecht
tel. 030-258 26 92

Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Dhr. R.A. van Eerden
Houtplein 33
2012DE Haarlem
tel.023-514 40 12

Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Bureau Cultuur
hr. R. Proos

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Tel.070-441 8445

Zeeland
Stichting Cu ltureel Erfgoed

Zeeland
Archeologie
Dhr. R.M. van Dierendonck
Postbus 49

4330 AA Middelburg
tel.0118-67 08 70

Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Afdeling Welzijn, Educatie

en Cultuur
Dhr. M. Meffert
Postbus 901 51

5200 MC's-Hertogenbosch
tel.073-680 80 20

Limburg
Provincie Limburg
Hoofdgroep Welzijn

Mw. G. Jansen

Postbus 5700

6202MA Maastricht
rel. 043-389 71 83
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Jack Peustjen I 22 September
2OO7, Limbricht.

Op die zaterdagmorgen is

een goede vriend, zoeker,

amateur-archeoloog en

een gezien persoon in

detectorland in Nederland

en België in zijn slaap

overleden. Na een jaar van

ups en downs wist ook hij

dat het gevecht tegen zijn

ziekte niet meer te winnen

was.

Dinsdag 25 september

hebben zijn familie en een

grote vriendenschaar af-

scheid van Jack genomen

in het crematorium van

Geleen.

Jack (den Belg) kwam

als DDA'er echt in beeld toen hij mede met de activiteitencom-

missie een zoekdag organiseerde in ,,zijn" manege te Limbricht
(2001). Velen zullen zich deze dag nog herinneren. We hadden

voor het eerst meer dan 250 deelnemers en in deze oktober-

maand was het die zaterdag zo warm, dat iedereen puffend van

de velden terugkeerde. Omdat ik in de jaren daarna vele malen

bij Limbricht op een camping verbleef, heb ik Jack redelijk goed

leren kennen.

Jack kreeg je niet boos, altijd een glimlach, optimistisch, een

goed glas en een lekker hapje.

Als je op zondag met hem afsprak, was het altijd van niet te
vroeg, ik ga eerst naar mijn moeder in Maaseik en als ik terug

ben, zijn jullie welkom. Vaak nam Jack wat lekkers mee voor bij

de koffie. Rond kofñetijd kwam zijn vrouw Rosey er ook altijd
even bij.

Actief was Jack ook met de detector bij de historische vereniging

van Sittard en materiaal van hem ligt in verschillende regionale

musea,

Jack ging nooit ver van huis, had zijn vaste zoekstekken als Lim-

bricht, Tuddern en Maaseik.

Engeland weer eens bezoeken was ditjaar gepland, maar het

mocht niet meer zo zijn. Ook had Jack plannen om in het kasteel

van Limbricht, met de landerijen erom heen, een tweede zoek-

dag te gaan organiseren.

Jack, nooit meer rollende spierballen, Tweede Wereldoorlog

motoren en een pilsje drinken in binnen- en buitenland.

Je had vrede met het einde en we zullen je in onze gedachten

blijven herinneren als een fijne zoekcollega en vriend.

Redactie Detector Magazi ne

Johan Koning

Enkele voorwerpen uit de collectie van Jack Peustjen

Twee ep¡leerto ngetjes/pi ncetten (va n to¡letga rn Ìtu u )
Pincetten staan ook ofqebeeld op Beitrage zum römis.hen Obetwintetthut Vitudutum 7,

tafel l2

2 follusamuletten

Fallusamuletten kunnen goed deel hebben u¡tgernookt van mil¡taria

Enkele voorbeelden staan ¡n Oldenste¡n, tafel 42

Dater¡nq bl¡jft lost¡7, vermoedelijk 1e 2e eeuw.

-l

Denor¡us von Geto ols Coesar u¡t de peilode 198-209

Denailus von Sept¡mius Severus uit de per¡ode I 93-21 1

Denor¡us von Anton¡nus P¡us u¡t de per¡ode I 38-l6l

Denoí¡us von Aeliu5 ols Coesor u¡t de per¡ode I 36 I 37

NB: de t¡tel Caesar kun jevettalen ols troonopvolger ofkroonprins

Foto\: Johon Kon¡ng, Kees Leenheer

Determinat¡es: Henk Sloots en Wouter van den Brandhof
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I Tekst / foto's: Jan Post ]

õ,fl.

De vroeg

Zeven jaar na de verschijning van mijn boek, dat bedoeld
was om munten snel te kunnen determineren, werd ik op
een gebrek gewezen. lk had bij een aantal munten geen op-
en omschriften gegeven. lk heb dat hersteld, want de kritiek
kwam niet uit de eerste de beste hoek. De Archeologische

Dienst van Amsterdam was de eerste, die de teksten op het

rijtje munten miste. De schrijver van de briel de heer Ruud

Wiggers, had verder nog enige nieuwtjes over vroege mun-
ten uit het Graafschap Holland. Hij bevestigde daarbij mijn
vermoeden dat er in het graafschap Holland vanaf 1039

ononderbroken was gemunt.

De eerste Hollandse graven muntten niet onder hun eigen

naam, maar zetten de naam van de plaats waar ze muntten
erop. Feitelijk hadden de meeste graven zich het muntrecht
toegeëigend. Dat was ten eerste om de handel op gang

te houden, en ten tweede om er zelf beter van te worden.

Want door munten van een wat lager gehalte dan de of-
ficiële keizerlijke en de door de keizer toegestane munten
te maken, ontstond er een aardige winst. Terwijl Utrecht al

voor 1 000 het muntrecht had, zonder daar overigens voor
1010 gebruik van te maken, voor zover ik op dit moment
weet, begon Dirk lV in zijn leven met het laten slaan van

munten te Rijnsburg. Wat in het omschrift ook valt te lezen:

"rinesburc'i Hij was graaf van 1039 tot 1049. en daarbij was

hij de Brunonen in Friesland net voor, die in 1039 het gebied
dan wel bezaten, maar die volgens dr. Tanja Brüsch pas

omstreeks 1047 begonnen te munten.

t EIOFR éUßô
( FroÊr s_.I )

¡úq9-lo{¡1'
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ste munten van de Holl

Zijn opvolger Floris I verplaatste de zetel van de graven van

Rijnsburg naar Leiderburg. De nog bestaande burg (burcht),

waar Leiden om heen zou groeien. lnderdaad staat er als

omschrift op: Leitheriburch. De andere zijde geeft nu ook de

naam aan: Florenzius, al is dat op de enige foto die ik er van

heb niet helemaal leesbaar. lk houd het dus op een nateke-

ning, die deze minder perfecte tekst geeft. Daarna is Leiden

voor de eerste keer in last. Volgens De Boer en Cordfuncke

werd na Floris'dood, zijn weduwe Geertruit verdreven en

werd het Hollandse graafschap door de keizer aan Utrecht
geschonken. Zij heeft niet gemunt. lk heb me in mijn boek

verstout om een wat hybride muntje zonder duidelijke tekst

in deze periode van de Utrechtse belening te plaatsen. lk

handhaaf hem bij de tekeningen.

De volgende graaf Dirk V wist het graafschap weer zelf

in handen te krijgen en hij hervatte de muntslag van zijn

vader. Zowel de voorzijde als de keerzijde lijken wat beeld

betreft op die van zijn voorganger. De naam is evenwel

Theodricus en de keerzijde blijft Leitheriburch. Die keerzijde

van beide munten is overigens om een andere reden inte-
ressant: deze lijkt met zijn dwarsbalk sterk op de Friese mun-

ten van die dagen. Het heeft er iets van dat de reputatie van

de Friese munten in de handel werd nagevolgd, omdat die

wegens het goede gehalte overal werden aangenomen.

VoNDSf
DIFIYÉN
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Om de heer Wiggers van de Archeologische dienst in

Amsterdam nog verder te gerieven trek ik voor Floris ll

nogmaals het boetekleed aan en verwijder 2 munten van

deze graaf. Hoewel ze in een complex zijn gevonden, ben

ik er eerder al op geattendeerd, dat er weinig Hollands aan

de muntjes 2 en 3 was. lk had er toen in het onderschrift
vei I i g heidsha lve'waa rsch ij nlij k' bij gezet. Nu schrap i k ze

definitief.

DirkVl had in zijn dagen te maken met inlandse problemen,

waar zijn moeder, gravin Petronilla mee te maken had. Deze

had waarschijnlijk haar andere zoon Floris graag als graaf

gezien. Naar alle waarschijnlijkheid mogen we een munt
aan hem toewijzen, met een dubbelportret. Hij en Sophia

v. Rieneck, zijn vrouw. Aan zijn broer en tegenspeler, Floris

de Zwarte, schrijven we twee primitieven en anonieme

muntjes toe. Dit type is eigenlijk alleen maar in de streek
gevonden waar deze Floris zich een tijdlang heeft kunnen

handhaven: in Kennemerland en naaste omstreken.

Destijds had ik zonder aarzelen een kleine reeks munten

van Floris lll opgenomen. De bekende numismaat Grolle

neemt deze Graaf niet op als muntheer. De heer Wiggers

stuurde me in een nadere correspondentie nog een teke-

ning van een te Diemen gevonden type van een Floris lll

munt, met erop een leeuw die niet achterom, maar vooruit
kijkt. Waarmee hij al in de richting van de heraldiek ging:

Holland voerde een leeuw naar links in hun schild. De munt
is blijkbaar'naar links kijkend'gesneden in het stempel, met
als gevolg dat hij op de munt naar rechts kijkt (wat heraldici
'naar links'noemen). Deze graaf is met Frederik Barbarossa

op Kruistocht geweest, en onderweg overleden. lk schreef

toen dat anderen deze munt al aan Floris lll hadden toe-
geschreven, doch noemde de heer Hengel niet, die er als

eerste mee kwam. Dankzij de gegevens van de heer Wiggers

?rir,

voNDst D!È.ri.EN l'7.J) v¡nGeoor

'RwtecÈnl

(s x)

kan dat nu definitief bevestigd worden. De vooruit kijkende

leeuw is "in situ" gevonden onder een laag die in 1 071 door

een overstroming is gevormd en moet dus onmiskenbaar

van Floris lll zijn. Op de keerzijde zijn ook de leliestaven op

deze munt aanwezig. Zo hoeven we aan de hele reeks niet

meer te twijfelen.

Detectorzoekers maken niet vaak mee dat ze iets in situ

vinden. Zij werken meestal op cultuurgrond, die al eeuwen

bewerkt is, of op stortplaatsen van recent of vroeger afual.

Archeologen maken dan ook steeds meer gebruik van

detectoren. Daar hebben beide partijen, de archeologen en

de schatzoekers, wat een overdreven woord eigenlijk, profijt

van.

De rij van Hollandse graven, die gemunt hebben, vervolg

iktot DirkVll, waarvan ikalleen een hele en een halve Hol-

landse penning geef. De graven tot Floris V bleven deze

kleine penningen slaan, maar in zoveel varianten dat de

tekeningen het stuk zouden overheersen. Laten we ons

ditmaal bij deze reeks buitengewoon interessant klein grut

houden. De vooruit kijkende leeuw heeft de geschiedenis

en de numismatiek weer een stap vooruit gebracht: we kun-

nen nu met zekerheid een hele reeks aan Floris lll toewijzen.

Ledenvergadering zaterdag 8 december as.
aanvang 10.00 uur.

Locatie nog niet bekend. De locatie is afhankelijk van het aantal leden dat zich opgeeft voor de
ledenvergadering.

De locatie wordt bekend gemaakt aan de leden die zich voor 1 december as. hebben opgegeven,
aan: n.d.boon@detectoramateur.nl of schriftelijk d.m.v. een briefje te sturen aan DDA, ledenvergade-
ring, Postbus 2729,7301 EE Apeldoorn.

Agenda
1. opening
2. penningmeester
3. jaarrekening
4. contributieverhoging 2009
5. ingezonden stukken
6. rondvraag
7. sluiting
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BRON: O.A.

MUSE

Almere - 30 augustus Vm 21 oktober 2007

Hier was vroeger toch water?

Tentoonfelling over de archeologie van Almere, van

de eerste bewoners zo'n tienduizend jaar geleden

tot de vele srheepswrakken die in de golven van de

Zuiderzee verloren gingen

Inlichtingen: Kunstencentrum de Kunsrlinie,

Esplanade 1 2, Almere, 036-845 50 00

Deventer - 5 oktober2007 Vm 27januari

2008

Stokv¡s en stadsmest. Deventer in de

middeleeuwen

Hoe de bouw v¿n een Vìkingwal na 882 Deventer tot

een bloeìende Hanzestad m¿¿kte, kunt u zien in de

tentoonstelling, Stokvis en st¿dsmest, Deventer in

de middeleeuwen in Historisch Museum Deventer

V00r hel ee6t in zestig jaar zijn de belangrijkte

voorwerpen en resultaten v¿n hel Deventer ¿nhe0-

logisch onderzoek bijeengebrachl-

Grootste

stad

De ten-

toonstelling

belicht de

ontwikkeling

van de kleine

nederzetting

Deventer

omstreeks

760 tol de

grootste en

belangrijßte

st¿d in Oof-Nederland ¿¿n het eind v¿n de mid

deleeuwen Dit herkent u a¿n de hand v¿n vondsten

zoals: een gouden rlng, kammen, maalstenen,

potten en p¿nnen

Bijzonder en ook te zien in de tent00nstelling is het

recent opgegraven skelel in een tufsteen sarcofaag

op de stoep van het stadhuis

Levensverhalen

De voorwerpen zijn gegroepeerd in een aantal the-

ENDA

ma's zoals stad & platteland, oorloq & verdediginq,

huizen, ambachten, handel, godsdienst, dagelijk

leven

Zeven fguren in middeleeuws kosluum vertellen

hun levensverh¿¿l bij deze onderwerpen. 0ok is

er a¿nd¿cht voor het archeoloqisch onderzoek in

Deventer v¿n¿f de eerste profesionele opgraving

in Deventer in 1948, onder leiding van professor

A E. v¿n Giffen, tot en met het l¿¿tste Onderz0ek in

2007 Filmbeelden v¿n de opgraving van het Sint

Elisabethg¿sthuis ¿¿n de 5medenstraat geeft het

moderne ondezoek weer. De tent00nfelling is een

samenwerkingsproject van Archeologie Deventer en

Historisch Museum Deventer

0p donderdag 8 november 2007 is het museum

extf¿ open tot 20 00 uur!

1 l november, 4 en 5 januari 2008

Drie middeleeuwse dagen met voorstellingen, de

monstraties, een verhalenverteller en rondleidingcn

in het museum

25 november 2007

Amateurarcheoloog .Jules Stanlein geeft een ulteen

zettinq Over vondsten uit De\/enter beerputten.

Kinderen

Voorkinderen v¿naf 6jaarisergratiseen puz

zeltocht door de tentoonstelling

Voor de bovenbouw van het basisonderwijs is er

een les over het leven in middeleeuws Deventer De

leerlingen maken kennis met een ¿antal person¿ges,

zoals een meisje in het klooster, de z00n v¿n een

tichelbakker, een Viking en een marktmeester.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt de qeli.jknamiqe

publicatie'Stokvis en stadsmest' geschreven door

Archeologie Deventer en is gedurende de tentoon-

felling voor de speciale prijs van

€ 
'10,- 

te koop.

Inlichtingen: Historisch Museum Deventer, Brink

56, Deventer, 05/0-69 37 80, http://www

deventermuse¿ nl

likin9

BOEKEN 2OO7
Munten en penningen

BOO2 CATAIOGUS, DE NEDIRITNDSE MUNTEN VAN 1806

totheden Mevius 2005)

BOOs CATALOGUS, DE MUNTEN VAN BTTGIÊ 1790,1997

BOO9 KIEINER DEIJTSCHER MUNÌZCAÏALOG 1871-1997

8013 MUNTE0EKVAN PtEMRKqDE (1540 1795)

8044 V.D CHUS EEELDENAAR, Nederlandse mu0ten tot 1576

8146 HANDBOEKNEDERI.ANDSKOPERGELD 1523.1797

B 147 STÂNDARD CATALOG OF GERI\¡AN COI NS 1601 TO PRESENT

8200 RoM,qNCoINS¿ndtheúvalu6, deell(t0t96n Chr) D Seôrs

8221 Rolt4AN CoINS and theirvalu6, deel ll {96 -235 n, Chr) 700 pag

8200 R0MAN C0INS and theirvalues, deel lll (tot 96 n Chf) D Sears

82l5 tES MoNNAIES DE BRABANI lll (1598 1790) met w¿ardeaand

8216 tES l\¡oNNAIES DE BRABANT (1467-1598) met wôardeaônd )

8216 DE MUNTENVAN DE GRAVENVANVLAÂNDEREN {1556.1754)

8217 LES M0NNA|ES DES CoMIES DE FIìNDRE (1384-1556)

8218 LES M0NNA|ES DES Cot\¡tES DE F|-ANDRE (1244-1384)

8227 EURo MIJNIZIqTAL0G 2002 135 pag¡na's (Battenberg)

8225 DE MUNIEN VAN LUIK (in het Ffafls)44 fofm 170 pag 1300 afb

821s MUNWoNDSTEN UII 19 EEUWEN (Arend Pol - KPN) 36 pag

Determinatie van ho0fdz. metâlen yoonyerpen

8,95
10,95

10,95

17,95

77,50
43,50

66,50
79,50
115,-

70,00

15,95
15,95
15,95

15,95

15,95

16,50

3,50
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8085 EEN EIGENZINNIGVERZAMEI-Ä,AR, 94 pag, honderdenf0t0's

van metalen v0oMerpen, kandelaôß, pûpewr0eters, tin, enz 7,95
8117 GILD lJlT DE BELI M¡ddelburgse hu¡svuìlvondsten 1550 1570 11,95

8181 4000 JMR MEIAÁL lN NEDER|AND, alleen delectoryondsten 7,95
8186 CÂTALOGIIS NEDERüNDSE HONDENBTI-ASTINGPINNINGEN

d00rAJ K00ij 1998A4f0rmaat,212pagnia's(30S3afbeeldingen) 19,50
8214 VINGERHoEDEN en NÀÂIRINGEN 111 pag {AWN uitg ) 230 afb

llitstekendgedocumenteerdNederlandstaligb0ek0vervingerh0edenl 14,50
B0s6 DEIECIoR FINDS 1 100 pag 1000 illustraties (eart-wit) 18,95

8113 DEIECToR RNDS 2, 100 pag 1000 illusrr (earr,wir) 18,95

Bl89 MEDIEVAIARTIFACIS, veru0lg RomanArtefacts Full C0l0r met

prüslijst 300 illustrat¡$. d00r Nigel M¡lls 20,95
8156 BUCKTÉS 1250-1800 (44 boek 0ver g6pen, m00¡ naslag)

125 pag, kleur

8164 0EIEÛïoR FINDS 3 (veel in kleur) Á4 f0rmaat, veru0lg van

B1s6 CtLllC & R0l\¡AN ARTEFACÍS, Nigel lvlills, full col0rl!

8212 tINDS IDENTItIED (Detector F¡nds 4) (b00rdevol detectoruondsten)

8211 sAxON ÁNDVIKINGARIEFACIS {zie sefie Med¡eval en Celt¡c

& R0môn) B00rdevol detect0ru0ndsten, meeste in kleur)

8226 DEIECT0RFINoS 5 van G0rd0n Bailey (44 f0rmaat) (full c0l0r)

20,95

20,95
25,95
20,95

25,95
20,95

8187 ARTEFACTS 0F ENG|AND & UNITED KINGDoI¡, met meer dan

1000 f0t0's van vondsten vanaf de steentid tot 1750. (* act prislt) 26,95
8190 IHEACCOMPLISHEDARI g0uden voofrerpen u¡t de bronstüd in

tngeland en lerland Prachtvoek, in prijs gehalveerd, nu 22,95
8203 HEltlG EN PRoFAAN 2 (vôn Beun¡ngen) 1200 laat middeleeuwse

lns¡gns 512 paginaS, Meer dan 1000 afbeeldingen 72,50
8236 VERSCHoLLENESCHATZE ¡nSalzkammergut, 120pag Geb Hard

kaÍt Prôchtig b0ek 0ver de verdwenen Nazi schatten ¡n oostenrijk 19,50
8228 KRU|SENDESPoREN,handleidingvo0ramateurarch 160pag, 14,50
B22s FRIESLANDS oUDHEID, Het rùk van de Friese koningen, 0pk0mst en

ondergâng LeverswkvanH Halbertsmal 406pag Geb HardKaft 37,50

Metaaldetectors

Ntl003 HANDB0EKV00R Z0EKERS d00r Gert Ges¡nk,350 pag 380 kleuren-

F0t0's en tekeningen. 1000 afgebeelde b0demvOndsten 39,90
B14l TREÁSURE HoARDS, (prachtb0ek ged in kleur0verschatuondst) 20,95
B1s2 oRTIJNGSTECHNIK fur Profis 169 pag Wolfgang Srhùler 1999

Gaat over profesionele detectietechn¡eken (Duits) 18,95
8237 NEDERUNDS KLEIN ZILVER en schepwed( 1650 1880,376 bÞ Ge.

Hard kaft, du¡zenden z¡lveren v0ofrerpen en merkjes afgebeeld!! 63,50
8235 ZEGEISTEMPEIS EN ZEGELRINGEN, uit Zeeuwse b0dem 144 pag

Geb Hardkaft, 300afb,¡n kleur, Detect0rh0bbyisme¡ngOeddaglicht 19,50
8222 DEIJTSCHE oRDEN UND THRENZEICHEN (1871'1945,311 pag. 19,50
8214 VINGIRH0EDIN en NAAIRINGEN 111 pag (AWN uitg ) 230 alb

lJ¡tstekendged0cumenteerdNederlandstaligbOekoverv¡ngerh0edenl 14,50

8193 MASTERINGIHEI\¡INEI-AETXPLORERXS&S 18,95

Nieuwe boelcn! !.... 2006---Nieuwe boeken! !

NU003 HANDBoEKV00R Z0EKERS d00r Gert G6¡nk, 1320 pag 380 kleuren'

F0t0's en tekeningen Full C0l0t kmt ult ¡n het vooiaarvan 2005 39,90
B24O ARTEFÁCIS OF ENGI.AND & UNITED KINGDOI\I, Second Tdit¡O[

608 pagina's, duizenden v0ndsten in kleur afgebeeld 1+ a¡¡ Or¡t,,, 39,90
8241 AFGEDAI\¡D EN AFGEDANKI, metaalvondsten uit 2 m¡ddeleeuKe

Nedeueltingen in Le¡dsche Rijn [¡¡chel Hendriksen. 128 pag 12,50
8242 BIJTT0NS & FASIENERS 500v.1840 Gord0n Bailey, 114 pag kleuf 19,50

Hard kaft, dui¿enden zilveren vo0Merpen en meÍkjes afgebeeld!! 63,50
8243 THEIRIEESTCoINS0FCEtTtCBR|T,q|N,+prijslûsr,80pag 19,50
8244 READING LAND, Edwârd Fletchet goede ¿0ekplekken vinden 12,50
8245 READING BEACHES, Edwafd Fletcher, g0ede zoekplekken vinden 12,50

8246 REÂDINGTIDAL RIVERS, E Retcher, goede zoekpleftken v¡nden t2,50



Heeft u ook een mooie
of bijzondere collectie
voorwerpen?

Wij maken graag een fotoreportage voor
het magazine.

I n lichti n gen: redactie@detectoramateur.n I

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

Reacties graag aan: redactie@detectora mateur. nl

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

Vindplaats:

Vorm en materiaal:

Collectie/data:

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatuur:

Opmerkingen:

I Tekst:Jan ZijlsÛa / Foro: Johan Koning ]

Oostermeer (omg.).

Rond, lood, oog afgebroken.

G. v. Dijk.

S SIBOL (DIPERSO) NA DE BRESEN

= zegel van Sibold, persoon (geestelijke) van Breesen. Zie opmerkingen.

Heraldische lelie.

Waarschijnlijk 1 4e eeuw.

-1-

Het woord persona is nauwelijks leesbaar en dus onzeker evenals de laatste letters van

de persoonsvorm Sibold.

-2-

De plaats Breesen ligt in Noord-Duitsland niet ver van de oude Hanzestad Rostock.

Overigens wijst de vondst van dit vierde (Duitse) stempel met betrekking tot de boven-

genoemde streek op nauwe contacten met Friesland.
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I Tekst / foto's: Patrick Van Wanzeele ]

Trench Art 1 914-1 91 B

Trench Art of loopgravenkunst is geen toevallige uitvinding
maar een moderne kunstvorm. Een kunstvorm ontstaan tijdens

dwangmatig verblijf in een periode van grote onzekerheid en

opeenvolgende cruciale gebeurtenissen. Op verschillende ver

uiteen liggende locaties en in dezelfde tijdsgeest vormden

zich precies dezelfde ideeën. ln de beginfase als rariteit in de

belangstelling gekomen, maar wegens de mooie ontwerpen en

kunstzinnige uitstraling al vlug lucratief naar buiten gebracht.

Afgedan kte milita ria en dagelij kse gebruiksvoorwerpen, werden

door creatieve soldaten omgevormd tot kunstige decoratieve

voorstellingen. Dit gebeurde al in de vorige eeuwen. Vanaf

de achttiende eeuw zijn wereldwijd van deze kunstvorm

verschillende voorbeelden bekend. Ze werden telkens aan-

gemaakt tijdens of na een periode van langdurige conflicten

en oorlogen. Verveling en grote wachttijden waren de aan-

leiding om deze nieuwe kunstvorm als vrijetijdsbesteding te

beoefenen. Dit fenomeen valt onder de noemer soldaten-

kunst.

Trench Art ontstaat tijdens WO I en valt onder het gegeven,

1914-1918 loopgravenkunst. Dit was de kunst van het bewerken

en omvormen van reeds bestaande voorwerpen. Meestal waren

dit moderne oorlogsrestanten die omgebouwd werden tot kun-

stige oorlogssouvenirs. Het aangeboden gamma was onbeperkt.

Koper, zink, aluminium, lood of zelfs prentkaarten, riemen of
helmtekens bewerken, kende een snelle evolutie en nog tijdens

de oorlog werd dit gehele gebeuren gecommercialiseerd.

Trench Art is na de oorlog niet gestopt, maar een eigen leven

gaan leiden. Anno 2007 worden nog steeds nieuwe ideeën

uitgewerkt en dit nog steeds met de huidige overblijfselen

van de Eerste Wereldoorlog. En dit zijn zoldervondsten, ofwel

bodemvondsten. Maar laten we eerst even terugkijken naar het
prille begin.......

Tijdens WO I hadden de sof daten in het achterland ook enorme

wachttijden. Vooral diegenen d¡e n¡et tot de gevechtscompag-

nies behoorden. De werkcompagnies (de genie) verbleven soms

maanden in de kampen ver van de slagvelden. Ook de gevan-

genen van verschillende nationaliteiten en langs beide zijden

van het front hadden het wachten als voornaamste tijdverdrijf.
Deze soldaten waren de eersten die als tijdverdrijf wat prularia

probeerden te vervormen ofom te bouwen naar een andere

voorstelling. ln de kampen was het aanbod van restanten van

militaria veel groter, dus hier werd er op groter schaal omge-

bouwd. De eerste vormen van Trench Art waren wellicht uit
noodzaak. Het weinige comfort werd soms aangepast door een

vindingrijk idee. Geleidebanden werden omgebouwd tot mes of
briefopener. Kaarsenpannetjes werden ingebouwd i n obushul-

zen of grote obushulzen werden omgebouwd tot emmers om

water te vervoeren. Wanneer dit stadium voorbij was, zouden

ook personen met artistiek talent het uitproberen. De eersten

die probeerden om het metaal te bewerken waren voormalige

koperslagers en graveerders. Heel bekende voorwerpen die in

verschillende vorm aangemaakt zijn, waren voor de rokende

soldaat (aanstekers). Daarna kwam het bewerken van koperen

granaathulzen. Deze bewerkte hulzen behoren momenteel tot
de mooiste van dit patrimonium; meestal werden ze per twee
aangemaakt. Het moet een lucratief tijdverdrijf geweest zijn,

want algauw werd er een handeltje opgezet. Granaathulzen,

schrapnelontstekers, kogelpunten, brievenopeners en geleide-

banden die omgebouwd waren tot siervoorwerp werden aan

burgers of militairen aangeboden. Ook de legerleiding werkte

eraan mee. Er zijn zelfs tentoonstellingen gehouden om derge-

lijke voorwerpen te promoten. Tijdens en na de oorlog werden

dergelijke souvenirs ook verzameld door ramptoeristen. En dit
werd na de oorlog voortgezet via toeristische rondleidingen.

Deze rondleidingen gebeuren nu nog steeds voort. Wel zijn de

kansen om de begeerde echte 1 91 4-1 91 8 kunst te verkrijgen nu

wel heel klein geworden. En wie kan de echte loopgravenkunst

nog herkennen. De meest eenvoudige bewerking brengt u het

dichtst bij het prille begin. Het gebruik van de zware hamer

om te pletten en de stompe beitel om te graveren indachtig.

Aanvankelijk ontwierp iedere soldaat-kunstenaar zijn eigen

eenvoudige kunst.

Primitief maar mooi en met de middelen die voorhanden waren.

Dergelijke voorwerpen vind men nu alleen nog in de bodem

van de kampen in het achterland ofsoms op de bodem van de

loopgraven in de eerste linies.

De bewerkte voorwerpen ontdekt in de eerste linies zijn aan-

gemaakt door de infanteristen. Deze mannen hadden kleinere

wachttijden. De Trench Art moesten zij aanmaken tijdens

hun korte rustperiode. Niet in de eerste loopgraven, want d¡t

hameren zou door de vijand beantwoord worden met een

tegenzet. Wel ergens achter een schuur niet ver van het front of
tussen de barakken van hun verblijfplaats. De voorbeelden die

hiervan gevonden zijn, blijken dan ook heel simpel afgewerkt.

Maar n¡et minder mooi en ook inventief. Ze vormen dan ook een

mooi beeld van het tijdverdrijf. En zoals voor vele perioden uit
onze tijdrekening is ook hier de metaaldetector onmisbaar. Dit

leverde dan ook enkele merkwaardige en soms unieke vormen

van vroege Trench Art. Dat dergelijke vondsten zelden voor-

komen, blijkt uit het beperkte aantal en dit ontdekt over een

periode van meer dan 20 jaar. Ze zijn ontdekt tussen miljoenen

andere metalen, die ook omgevormd zijn. Eigenlijk misvormd

door ontploffingen en hevige explosies. De hier afgebeelde

ontdekkingen zijn het werk en de inzet van 6 leden van de Dig-

gers (slagveldarcheologie via metaaldetectie reg¡o leper). Alle

voorstellingen zijn opgegraven in een 1914-1918 context. Dit

wil zeggen dat deze stukken omgebouwd zijn voor 1 1 novem-



FleuodEleElors, Witl¡o Roolr
Onhetwist de deleclorspecialisl. Meer dan twintig iaar zoekervaring

Flevodeleclors, Herkpad 18, 83tE IIB Marknesse, lel. O5.2l-203929, internet: www.flevodetectors.nl

Ilcalæ ven:
. Minclú
. XP llcleclors

ìUij leveren diverse accessoires zoals
r.v.s. scheppen, beschermkappen,
hoofttelefoons, tumblers, div. boeken,
batterijen, detectortassen, bescherm-
hoesjes enz.

Met al deze merken hebben wij ruime
zoekervaring, dus kunnen wij u precies
vertellen hoe ze werken.
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Duitse 77 mm
hulzen omgezettot
mooie kunst. Bij de
rechterhuls staat
hetjaartal 1915
ingekrast.

Onderste
gedeelte van
een Br¡tse 4,5
inch huls. Op de
bodem staat een
vrouw ingekrast
met in haar
linkerhand de
Engelse vlag.
ln het midden
ingeslagen een
Frans 5 cent¡em
muntstuk met
jaartal 1916.
Dit stuk is ge-
vonden in 2005
nabij Langemark
bij een Britse
artilleriestelling.

Onderste gedeelte van een 1 8-ponder huls. ls
maar gedeeltelijk afgewerkt. De bedoeling was
waarschijnlijk om er allemaal bloemetjes van te
maken. Slechts één bloem is uitgevijld. Britse
sector.

Onderste gedeelte van een Engelse huls,
omgebouwd tot de voorstelling van een
Engelse kepie.



Het is weer vakantietijd, lekker naar Ameland met de vrouw en twee kinderen. Mijn nicht
Sanne vroeg of ik mijn detector mee wilde nemen, om daar eens een keer te gaan zoeken. Dat

was geen probleem, ik heb er tenslotte twee; Minelab Terra 70 en een Laser Rapier. De Laser is

perfect voor mensen die niet een hele dag kunnen zwaaien met een detector van 1,5 kilo of
meer.

We gingen eerst naar het strand, maar daar was het geen zoeken, veel te veel wind; je waaide
zowat weg. Kom we gaan een weilandje opzoeken en kijken of het daar wil. We gingen in de

auto en kwamen al gauw bij een veldje dat er niet zo mooi uitzag. Hier maar even proberen.

We liepen even en Sanne had na een kwartier al een duitje te pakken. Na een paar minuten
weer een, maar ik met een paar jaar ervaring nog niets. lk kreeg gelukkig ook al gauw een

muntje te pakken. Even later een fluitje met een Franse lelie erop, erg leuk. We hadden samen

12 muntjes en wat loodjes. lk vond het niet slecht en zeker niet voor Sanne, die was tenslotte
pas voor de tweede keer met een detector gaan zoeken..Ja ze heeft het wel in haar, dat zoeken.

Nu komt het mooiste: lk ging weer naar huis en Sanne bleef nog twee weken. lk zei: "Wilje
de detector nog even hier houden?".'1a,als het kanli zeize.Er ging een weekvoorbij en toen
belde ze mij op. "lk heb een paar dingen gevonden, op dat veldje waar we samen zijn geweest.

lk geloof dat ik een zilveren munt heb gevonden, hij is wel zwart en lijkt op een speldJi "Wat
leuk voor je'i zei ik, 'Je moet hem maar nat houden en als je terug bent, maak ik hem wel

schoon voor jeJi Er ging weer een week voorbij en ik was toch wel nieuwsgierig. lk moest maar

even naar haar toe. lk kwam daar aan en ze liet mij gelijk haar vondsten zien. Helaas geen

zilveren munt, wel een paar duitjes en wat was dat voor een speld? Nou, beste mensen, het
leek ook wel een munt, maar zilver? lk dacht koper messing, nee dat kon niet, daar glom het
te mooi voor, nog eens even heel goed kijken. Krijg nou toch.......er staan niet te ontcijferen
letters op de zijkant; dit is goud.
lk zei: "Hoe is het mogelijk, je gaat voor de derde keer zoeken en je vindt goud. lk zoek nu 3 jaar

en ik heb het nog niet mogen meemaken om een gouden munt naar boven te halenii
lk was erg blij voor haar, maar toch baalde ik wel een beetje. Het is een munt van de graaf-

schap Holland, een gouden schild, Willem Vl van Beieren ,1404 -1417, slagjaar 141 1. De munt
is aangemeld bij het Geld- en bankmuseum en de archeoloog van Leeuwarden. Nog bedankt,
Anne Stuiver. Het is opmerkelijk dat, zoiets kan gebeuren. Zo zie je maar; drie keer zoeken en

dan al goud opgraven.

Bert van Bavel

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

van tenminste 150 woorden te schrijven over het door u gevonden

object.

Natuurlijk stuurt u 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 l)ssel
Recreatiepark De Scherpenhof, op steenworp afstand van het rustieke dorpje Terwolde,

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

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

speelparadils 'Play-City' en het eveneens overdekte zwembad

Gezinscamping met j achthaven
Het park omvat een gezrnscamping 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 arrpère) Er is een keuze uit

plaatsen drrect aan de lJssel, aan de recreatieplas of op lret 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 apparte-

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

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

beschikken bovendien over een kleurentelevisie en een terras met tuinmeubilair Een

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

te worden, waardoor een '12-persoons bungalow ontstaat

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

r ecr e atiep ark De Scherpenhof
Bandijk 60 7396 NC Terwolde f +31 (0)571 291 731

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

WWW.SUCCESPARKEN. N L . 0900-1223344



I Tekst / tekeningen: Jan Zijlstra I

ln de vorige 2 magazines
werd het raadselachtige
kistje van Franks besproken.
Was het een geschenk van
St. Wilfried aan de koning
Aldgisl? Hieronder het laat-
ste vervolg en de verdere uit-
werking van de hypothese.

Een vroegmiddeleeuwse strip

Het boekenweekgeschenk van 1 966 werd
geschreven doorTheun de Vries. Het is

een boeiende roman gebaseerd op de

sage ofde geschiedenis van Hengist en

Horsa. Deze Hengist was vrij zeker iden-

t¡ek aan de gelijknamige tegenstander

van koning Finn en het verhaal behoort
dan tot dezelfde cyclus.

De overleveringen vullen elkaar aan en

De Vries beschrijft de belevenissen van

Hengist-Horsa nadat deze uit Friesland

waren vertrokken om in Engeland gebied

te gaan veroveren.

Eigenlijk was Hengist (ook Hengest) de

centrale figuur en hoofdpersoon. Met

hem wordt de Angelsaksische invasie

in Engeland geacht te zijn begonnen

en hij wordt als de stamvader van het

vroegmiddeleeuwse koningshuis van

Kent beschouwd. Als mijn hypothese juist

is dan worden Koning Finn en Hengist
afgebeeld op de rechterzijkant van "The

Franks Casket'i Het boek van Theun de

Vries is geschreven in een prachtige stijl

met uitdrukkingen die doen denken aan

oud Germaanse kenningar (dichterlijke

omschrijvingen). Hij heeft wat betreft
het verhaal duidelijk inspiratie geput uit
de zogeheten apocriefe Friese geschied-

schrijving en dan met name uit Andreas

Cornelius (16e eeuw) volgens welke Hen-

gist de zoon was van een Friese hertog
(zie ook d ivisiekroniek).

Oudere bronnen noemen hem een

koningzoon uit Noord-Duitsland en weer
anderen spreken van een Jutse balling.

De eerste die over hem schreefwas de

Engelse kerkhistoricus Beda (ca. 700).

De monnik Geoffrey van Monmouth
(12e eeuw) breidde de verhalen met fictie
(?) uit, o.a. met een femme fatale in de

persoon van de dochter van Hengist.

Vervolg: poging tot verklaring (beschrijving
rechterpaneel) magazine 94 pag. 22.

Tenslotte zijn de verhalen indirect nog
gel¡nkt aan de'Arthurian legends" de

sagen dus over de legendarische koning

Arthur. Een zoon van Hengist zou hebben
gevochten tegen Uther Pendragon, de

vader van Arthur en Hengist zelf zou

zijn gedood door een oom van Arthur.

Volgens de 12e-eeuwse Engelse dichter

Layamon was de Friese koning onderge-

schikt aan koning Arthur.

Koning Aldg¡sl

Deze figuur op de troon of in een zetel

heeft een drinkbeker in de hand, evenals

de op de grond(?) zittende persoon voor ))

Iheuil üe !ties

iî'fJîi"tfiiå-
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H¡eronder teken¡ngen von J Ypey

vaor z¡jn art¡kel ovü Anglo Karo

Ingische d¡ercrnament¡ek Het

ziln beslagen, riemtongen e.d. olle

in Nederland gevonden Zo nu en

don vtorden vergelijkbare stukken

"opgep¡ept': (Zie DDA magaz¡ne

no T6, september 2004)

Noar aanle¡dng van deze stuk

ken benodrukt Ypey de volgens

hem zeer nauwe bond tussen

Utrecht en York, waar W¡lfried

bisschop was (Dc Friese konìng

Aldgßl had oak ¡n Utrecht een

residentie) Het k¡stje va n Franks

is ook, zij het spaarzaam versierd

met elementen der Anglo Karo

I ¡ ng ¡sche d ierorno ment¡ek

Mede in verband met de

o nderhavi ge proble ma nt rck ¡ s

hetvan qroot belang dat nieuwe

vondsten vr'orden oongemeld en

beschreven

?
t
\
)
t
¡

)
'.(:. -

2

Berichten R.O.B. jrg. 1 8-1 968

hem (met, om technische reden, zeer

lange arm?). Het is een vergrote uitsnede

van een deel der scène linksonder op

het achterpaneel. Op deze en de scène

rechtsonder heeft de korte runentekst

"DOM-GISU' (transcriptie) betrekking.

Deze wordt geïnterpreteerd als "hol
heer of oordeelgtlzelaar". De scène

rechtsonder zou een gijzeling, gegijzelde

of gevangene kunnen voorstellen. De

afbeeldingen zijn als zinnebeelden of
rebusbeelden dan in overeenstemming

met de tekst.

Binnen het raam van de hier voorgestelde

hypothese kan een iets uitgebreide tekst-

interpretatie dan zijn: Hof of oordeel van

koning (Ald)gisl'i We zien een gastvrije

koning die tijdens een maaltijd (en of
drinkgelag) een voor Wilfried levensred-

dend oordeel geeft en hem niet uitlevert

r3

aan de Frankische hofmeier Ebroin, on-

danks het vele geld dat die laatste bood.

ln plaats van uitgeleverd en waarschijnlijk

gedood te worden genoot Wilfried een

half aar gastvrijheid aan het Friese hof
(te Utrecht) en had dus zeker redenen

dankbaar te zijn.

Friesland
Nu via de Finnsburgsage en Wilfried

een link met Friesland is gelegd rijst de

vraag of er m.b.t. het kistje zelf ook een

relatie met Friesland bestaat. Gezien

de intensieve contacten welke er in de

vroege middeleeuwen tussen Friesland

en Engeland bestonden (in York was b.v.

een Friese handelskolonie en er be-

stond een programma om de Friezen te

bekeren) zou dat heel goed kunnen. Het

is verleidelijk het kistje als een geschenk

van Wilfried te zien, die zoals gezegd

evenals Willibrord Friese roots zou heb-

ben en die mogelijk in703/704 nogmaals

Friesland bezocht, maar zijn leerling

Willibrord komt eveneens als schenker in

aanmerking. De ontvanger kan Koning

Aldgisl zelf zijn geweest, aan wie Wilfried

veel dank was verschuldigd, maar ook

zijn opvolger koning Radbod kan hetten

geschenke hebben gekregen. De relatie

tussen de Angelsaksische missionarissen

en deze vorst waren weliswaar minder

goed, maar dat sluit het aanbieden van

geschenken, vooral in de begin periode

rond 700, zeker niet uit, omdat men

getracht zal hebben de koning gunstig te

stemmen. De meeste auteurs denken dat

het kistje bedoeld was als een geschenk

voor een wereldlijke hoogwaardigheids-

bekleder i.p.v. een hoge geestelijke.

3
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ln 71 9 overleed Radbod en nog in

datzelfde jaar werd Friesland in elk geval

tot het Vl¡e, maar wellicht zelfs tot aan de

Lauwers, door Karel Martel veroverd. ln

734volgT dan de definitieve onderwer-

ping waarbij de Friese hertog, wellicht

een familielid van Radbod, sneuvelde en

Karel Martel met buit beladen huiswaarts

keerde. Als het kistje door schenking

in het bezit van de Friese topelite was

gekomen dan kan het ¡n 7 l 9 of 734 als

oorlogsbuit in Frankrijk en vervolgens

doorschenking ofvererving in een Frans

klooster zijn terecht gekomen.

Somm¡ge oplossingen en duidingen

doen wellicht wat vergezocht en gewron-

gen aan, maar aan de andere kant kan

men er van uitgaan dat de makeç gezien

de cryptische tekst deels in geheimschrift

de bedoeling had een zekere moeilijk-

heidsgraad te bereiken en de nieuwsgie-

righeid, speurzin en belezenheid van de

toeschouwers te prikkelen en te testen.

Wat dat betreft getuigt het geheel van

een grote, enigszins nar'eve creativiteit.

Overigens waren raadsels in het vroeg-

middeleeuwse Engeland zeer populair;

zie bijv. het Exeterboek.

Uiteraard zijn de hier gegeven analyses en

voorg este I de op I ossi nge n hy potheti sch e n

slechts bedoeld als stof voor discussie.

Het oorspronkelijke artikel ìnclusief noten en

literatuur is te raadplegen bij: Tresoar, Boter-

hoek 1, postbus 2637,8901 AC Leeuwarden.

Telefoon 058-7890789

I ll ustratie:

drie insignes uit de collectie
Van

Beuningen,
(1) boven: inv.nr. 0148; (2) links:

inv.nr. 3382; (3) rechts: inv.nr. 4226.

Zoals wellicht bekend is, wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de
publicatie van deel drie van Heilig en Profaan. Hierbij blijven we stuiten op een

groep insignes, die wel al zijn gepubliceerd, in HPI of HP2, maar nog steeds niet
kunnen worden geïdentificeerd. Zoals bijvoorbeeld dit insigne met een voor-

stelling va n een onbekende heilige: HP1 0386 (coll. Van Beun ingen, inv.nr. 01 48),

gevonden in de provincie Zeeland. lnmiddels zijn nog vier insignes van dit type
gedocumenteerd, resp. gevonden in Haaften (coll. Van Beuningen, inv.nr. 2460),

in Tiel (coll. RACM), in de Loowaard bij Duiven (coll. Van Beuningen, inv.nr.4226)

en in Nederland, maar zonder exacte plaatsaanduiding, omdat het is aangekocht

op een bodemvondstenbeurs (coll. Van Beuningen, inv.nr. 3382). De achterzijden

van deze speldjes zijn glad en ook de afmetingen zijn nagenoeg hetzelfde. Het

insigne had oorspronkelijk drie oogjes en heeft een diameter van 25 mm (zonder

de oogjes). Omdat alle vijf insignes enigsz¡ns aangetast zUn, is soms hooguit een

letter te identificeren, maar blijft het opschrift als geheel onleesbaar.

Het is heel goed mogelijk dat zich in verzamelingen van u - metaaldetectorzoe-

kers - meer exemplaren van dit insigne bevinden. Mocht dit zo zijn dan vragen wij
u vriendelijk dit ons te melden. Door vergelijking van de wèl leesbare letters van

meerdere insignes hopen we deze onbekende heilige te zijner tijd met naam en

bedevaartplaats in He¡l¡g en Profaan 3 op te kunnen nemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerkingl

H.J.E.van Beuningen

Dory Kicken

Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane lnsignes
<http://www.medievalbad ges.org>
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Compadre
Kleine krachtpatser Zeer geschikt voor beginners, m¿ar ook
als back up detector te gebruiken De Compadre heeft 0-

discrir¡inatie en is nu uitgerust met een superl chte 1 5 crn

sch jl waardoor deze nog geschikter rs op stort en terreinen
met vee iizer.

Silver FMax

Als 1e een detector koopt voor
éen van 1e gezinsleden of als back-

Lrp, clenk dan eens aan deze

detector,Weegt 999 graml Enorm

goede prils/kwaliteitsverhouding I

Vaquero

€ 949,-
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De Cortes is

een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én

een duidelijke aflezing op de display. Heel bijzon-
der is het, dat de display op de zeer krachtige

metalenstand aangeeft of het ijzer is of niet! Twee

houders met elk 4 x 1,5 volt batterijen zitten onder
batte r ij -

de arm-

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

derd. Nìets is rninder waarl

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

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

stabiliteitl De eerste Tejóns zijn verkocht aan Tesoro liefheb-
bers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkochtl

De detector voor: akkers, stort, terpen e,d.

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

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 terre¡n zoeken.

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

De eerste schijf is zeer geschikt voor erg
vervuilde grond, de tweede is zeer geschikt
voor grote terreinen nret 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 gevoelige detectors een

topper Uitzonderlijk goed op geminera iseerde en veruuilde grond Nu ook extra

grote wide scan schijf van 25 x 30 cm en een exträ kleine 1 5 cm concentrische

schijl voonadig De Lobo is in twee uitvoeringen te koop: met 28 clr wicle scan

schijf en met 21 x 24 cm concentnsche schijf Respectievelijk

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Cortes

Teión

€ 799,-

€ 699,-
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Minelab Detectors
De Australische fabrikant Minelab onderscheidt zich door
zeer professionele detectors te fabriceren in het hoogste

marktsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend nieuwe
technieken waardoor ze tot de absolute top behoren. De Quattro en de Explorer ll zijn

hiervan het beste voorbeeld. Onvergelijkbaa¡ met andere digitale detectors omdat ze

tegelijkertijd zowel zeer hoge als zeer lage frequenties (28) de grond in stu¡en,

waardoor ze zeer gevoelig zijn voor zeer kleine voorwerpen en een onvergelijkbaar
dieptebereik hebben voor munten en grote voorwerpen. Alle modellen, behalve de

X-Terra's zijn uitgerust met Wide Scan zoekschijven. waardoor optimaal dieptebereik
samen gaat met grote stabiliteit. Superieur op grote akkers en stranden.

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

Excalibur 1000

€. 1495,- rif

De Excalibur 800 en 1 000 is de

onden¡vater- variant van de Sovereign.

Werkt dus ook op 1 7 frequenties. ln combinatie
met de 25 cm wide scan zoekschijf heeft dat tot

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

water (totaal geen storing, noch van zout, noch van mineralen
en toch uitstekende discriminatie van ijzer, 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
X-TERRA 30

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en opties die
alleen in dure detectors te v¡nden 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. 4Toonhoogtes. Bovendien

kunnen op de X-TERRA 50 andere zoekschijven gemonteerd worden, die met
een veel hogere frequentie werkt (l 8,95 kHz).

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor hun

zoektochten op totaal verschillende

teneinen eigenlijk een ander type detector

nodig hebben omdat de ene detector
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 b'rjzondere (pelgrims) insignes
van tin.

0p de X-TERRA 70 kunnen 5 zoekschijven gemonteerd worden, die met
lage, normale en hoge frequentie werken.

Nu ook een elliptische schijf van 26 cm (voor de 50 en de 70) en een extra
ronde wide scan schijf van 26 cm verkrijgbaar (voor alle drie modellen).

26 cm
wide scan (DD)

schijf

e 166,-

26 cm
elliptische schijf

e 166,-

'plorer SE

De Explorer SE is de
n¡euwste topdetector
van M¡nelab.
Deze vervangt de zeel
succesvolle Explorer ll, die
door kenners werd
beoordeeld als meest
succesvolle detector ooit.

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

pr0cessors
r Verbeterde discriminatie
o Langere batterijduur

Quattro MP
€ 949 r' (zonder accessoirs)

€' 999r' (met oplaadpa*, oplader en resenhoes)

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

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

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

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

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

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

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

Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

met name in kleigrond. Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaad-
pack zijn bij de prijs inbegrepen.

Minelab overtreft zichzelf met
twee middenklasse detectors de
X-TERRA 30 en X-TERRA 50.

De werking van deze prachtige detectors is net zo strak als

hun vormgeving! De dieptewerking en de bijzonder goede

discriminatie is des Minelabs met dit versch¡l dat ze super-

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

lnclusief accessoire pakket:
Koss hoofdtelefoon,
Minelab oplaadpack 1600
niMh, oplader; batterijpack
en beschermkap (t.w.v.
21 6,00 euro)

€,769,-



I Tekst: Leon Mijderwijk ]

Een Bataafse gemeenschap in

de wereld van het Romeinse rijk

System ati sch e m etaa I d etecti e :
dat leverde een schat aan
informatie op!

Een Bataafse gemeenschap in

de wereld van het Romeinse

rijk is het verslag van de op-

gravingen te Passewaaij, een

nieuwbouwwijk in Tiel. Uit de

titel blijkt al dat bij het archeo-

logisch onderzoek niet alleen

de romanisering centraal stond,

maar ook de eigenheid van de

Bataafse bevolking.

lk heb het verschijnen van het

onderzoeksverslag met onge-

duld afgewacht. Op beschei-

den wijze voel ik me namelijk

verbonden met het project,

Een aantal jaar geleden stond

er in het Detectormagazine een

vacature. Volgens mij de enige

tot op heden. Maar goed, een

detectorspecialist werd ge-

zocht,.. de ideale baan! Het sol-

licitatiegesprek dat ik voerde, is

bijzonder te noemen. Normaal

gaat zo'n gesprek gepaard

met de nodige formaliteiten.

Deze niet. Allereerst de locatie:

een verlaten boerderij in de

uiterwaarden van Tiel; een kale

tafel in een modderige kamer.

Ook de kleding was opvallend.

lk ben niet echt modebewust,

maar die dag was ik met mijn
overhemd en nette broek re-

delijk overdressed. Mijn drie ge-

sprekspartners kwamen net, in

hun graafkleding, van het veld.

Een prettig gesprek volgde. Dat

een andere kandidaat het werd,

was een goede keus voor beide

ka nte n.

De opgravingen zijn grootscha-

lig geweest en de resultaten

zijn indrukwekkend. Twee

Bataafse nederzettingen en een

grafveld ertussen hebben de

archeologen een interessante

inkijk gegeven in de Bataafse

samenleving. ln het eerste

hoofdstuk'Romeins worden op

het Bataafse platteland'zet de

redactie de conclusie ulteen. Zij

zegt duidelijk te kiezen voor de

idee van romanisering van de

inheemse bevolking. De aan-

wezigheid van de Romeinen

ging zeker niet aan de Bataafse

bewoners voorbij. "Duidelijk is

dat de massa van de Bataafse

samenleving via het Romeinse

leger te maken kreeg met

Romeinse culturele vormen,

levensstijl en materiëie cultuur.

Het leger fungeerde in menig

opzicht als een tontactcultuur'
voor de bevolking in de Neder-

landse grenszonell

Waarom de situatie bijzon-

der is -en het onderzoek dus

belangwekkend- staat in de

vervolgzin: "Het leger vormde

echter een subcultuuç die op

vele punten afweek van de

Romeinse elitecultuur." (pag.

1 6). De beinvloeding door het

leger had zijn weerslag op de

Bataafse bevolking. Rekrutering

was massaal onder de bewo-

ners van de nederzett¡ngen.

De romanisering was ook niet

totaal. Zo was de architectuur

inheems; geen villa's voor de

Bataven. lngeburgerd met be-

houd van eigen identiteit; hoe

mooi kan het zijn.

Deze synthese aan het begin

van het boek geeft een

duidelijk overzicht van de

onderzoeksresultaten. ln de

andere hoofdstukken worden

deelaspecten verder uitge-

diept, zoals het'Dodenritueell
'Wapens en paardentuig' en

'Glaswerki ln deze delen volop

aandacht voor de vondsten.

Foto's, tekeningen, schema's en

grafi eken en overzichtskaar-

ten; alle visuele middelen zijn

benut om een goed beeld te

schetsen. Een uitklapposter bij

het boek geeft een overzicht

van de hele opgraving. De tekst

is over het algemeen prima

leesbaar, ook voor de geïnte-

resseerde amateur. Kortom,

ook zonder'persoonlijke link'

is deze publicatie de moeite

waard.

De Bataafse gemeenschap in de

wereld van het Romeinse rijk,

Opgravingen te Tiel-Passewaaij

Nico Roymans,Ton Derks en Stijn

Heeren red (Utrecht 2007)

Harde kaft, 1 96 paqina's, lSBN 978

9A 5345 322 )
Uitgeverij: www m¿trijs nl



Munsters Detectie

4 supermodellen voor in de klei!

TESORO Tejon

Nu725,'

XP G-Maxx Il

MINELAB ExplorerSE

Nu 1350,-

XP GoldMaxx Power

Nu 849,- Nu 899,-

s t e r s Bezoekoparspraan0492'574525 Hermondectie
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DEEL 3

Veel moois van de stort van

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

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

Romeins kamp voor hulptroepen, heeft iets ten noorden gelegen van

waar men bezig was met de renovatie van het stadshart. Als datering

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

1. Riemkoppeling
Brons.

2. Schedebeslag
Dergelijk beslag werd op de
houten met leer omklede schede
van een Romeins zwaard de zgn.
gladius bevestigd.
Opmerkelijk is de swastika
decoratie.
brons.

3. Steelpanofcasserole
Met graffitti (inscr¡pt¡e) op het
handvat.
De steelpan is samengesteld uit
twee afzonderlijk gevonden de-
len, die daarna naadloos in elkaar
pasten.
Brons.

4. Gespen
Verschillende typen gespen gefa-
briceerd uit verschillend materiaal.
Werd door militairen gebruikt.
l)zer, brons, been.

5. Mes
Romeins mes met gebogen
ijzeren lemmet en bewerkt benen
heft.
lJzer, been.

Collect¡e:

André Nieuwland en Ed de Nederlander

L¡teratuur:
http://M.alphenaandenrùn nllsmartsite20649

htm

J K. Haalebos, P.F.l Franzen êa : Nûmegen 2000,

Alphen aan den Rijn-Albaniana 1998-1999. ISBN-

904024647

Andrew Appels & Stuart Laycock, Roman Buckels

and Mil¡rary Fittings. l58N-978 I 897738290

Foto's op ware grootte

Foto's: Kees Leenheer / tekst: Johan Koning, Wouter van den Brandhol Kees Leenheer,

DETECTOR MAGAZINE 94 / SEPTEMEER 2OO7



Sleutel,l5e- begin 16e eeuws

Twee kaarsenhoudeis, 15è 16e eeuws

Riembeslag, 13e eeuws

Twee sleutels, 15e eeuw

Mantelhaak 15e - 16e eeuw

Fragment van een knijpscháar, 15e eeuws

Collectie: Willy de G raaff
Determinatie: Mart Hoffmann (www.polyartefacts.nl), Dirk de Jong

Fotografie: Johan Bosma, Kees Leenheer
Foto's op ware grootte



Miniatuur doofpotje
1 8e eeuw.

Zilver.

Goudgulden Nijmegen
Nijmegen 'l 499.

Goud.

Kapfibula
0 - 100 na Chr.

Brons.

Groat zj. van Henry Vl, Engeland
Hij is van het z.g. annulet type dat is geslagen van 1422ToT

1427. Annulets zijn de cirkeltjes op deze munt aan weerszijde
van de hals van de koning.

De munt is geslagen in Calais (VILLA CALISIS).

Zilver.

Literatuur: Seaby 1 836.

Sceatta, stekelvarkentype
680 - 720.

Zilver.

Riembeslag
Aan de ring werd bijv. een mes of
toiletgerei gehangen

4e - 5e eeuw.

Brons.

r-
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vondst
a\'.\N tILt

Het zwoord heeft oan weerszjden van de kl¡ng tussen kruk-

kenkru¡zen geplootste myster¡euze ¡ncÍustat¡es (letter¡nleqg¡nqen):

+RG DIEU NS DXG DIEU N5 DIEU N+ en +?CU NS DIEU NS DIEU

NT A? DI+

De somenhanqende beteken¡s van de Fronse tekst ¡s nog n¡et

ontdekt. Behoudens het waord DIEU, dot GOD betekent, stoat

de ofkorting NS waorsch¡jnlijkvoor NOTRE SEIGNEUR of NOTRE

SAUVEUR Dit gedeelte von de tekst is don te lezen als GOD ONZE

HEER of GOD ONZE REDDER De over¡ge lettergroepen bl¡jven

voorol noq mysterieus

De ñlm: Gebroken Mysterie is ook op internet te zien.
http://www.schattenvanbraba nt.nl/
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Op donderdag2T-9-20Q7 werd op het
provinciehuis in's Hertogenbosch een

h¡storische vondst onthuld, die door
mij, als lid van de OKG, in 2005 was

gedaan bij een opgraving in Hollands

oudste stad, Geertruidenberg.

Het betrof een inmiddels gerestau-

reerd 14e-eeuws zwaard met aan

beide zijden messing inscripties in het
Frans-Latijn? Hoe het zwaard in de

bodem terecht kwam is niet bekend.

Het zwaard bevond zich nog in een

met leder overtrokken schede, zodat
het waarschijnlijk niet tijdens een

veldslag is verloren. Men vermoed dat
het vooral een ceremonieel wapen is
geweest.

Deskundigen, die zich er over hebben
gebogen, waren verbaasd en tege-
lijkertijd enthousiast. Llteratuur over

dit soort wapens en de kennis van de

aanwezige deskundigen schoot tekort.
Het was uniek voor Nederland, mo-
gelijk zelfs voor Europa. ln Stockholm

en in Glasgow zouden soortgelijke
zwaarden zijn,maar dan zonder, of
met minieme inscriptie.

Rest nog te vertellen, dat in het kader
'Schatten van Brabanti de provincie

een film, met de naam Gebroken

Mysterie, heeft laten maken van deze
'schati die aan 400 scholen zal worden
toegezonden om dejeugd te interes-

seren voor ons erfgoed. Het eindshot
van deze film was indrukwekkend, de

lens ging rond langs de deskundigen
en niemand van hen nam het woord,
om antwoord te geven op de gestelde

vragen betreffende ouderdom, her-

komst, gebruik, eigenaar enz..

De komende jaren zal blijken hoe

bijzonder dit zwaard is. Nu gaat nl. de

fase van publicatie in vaktijdschriften
komen en wat daar allemaal uit kan

voortkomen, is net zo spannend als de

vondst van 2 jaar geleden. De vondst
is vanaf 18-10-2007 te zien in museum

De Roos in Geertruidenberg.

Voor mij is dit de topvondst van mijn
leven en ik wil hiermee graag mee-

doen met de vondst van het jaar.

Joseph Mekke

ru ru

Op 24 apriljl. liep ik met een leendetector (een Fisher 1266-X) op een van mijn
favoriete zoekakkers, waar ik al enkele jaren zoek. Mijn eigen detector, een Whites

XLT had ik net ingeruild voor een nieuwe Teknetics T2 die ik een week later zou

krijgen. Al die jaren heb ik daar leuke vondsten gedaan, veel duiten, zilveren dub-
beltjes, lakenloodjes, loden soldaatjes enz.

Maar ook nu kreeg ik met deze detecotor een mooi helder signaal via de kopte-

lefoon in mijn oren. Na het pinpointen stak ik mijn pionierschepje in de grond

en er kwam een munt met een blinkend randje aan de oppervlakte. lk pakte

het muntje uit de droge grond en maakte het vochtig met een beetje spuug en

poetste het een beetje op. Tot mijn grote blijdschap zag ik een beeltenis van een

keizer. lk dacht zelf aan Philips ll. Op de andere kant van de munt stond het jaartal

1569. lk was blij, want het is mijn eerste munt van voor 1600. lk heb de directe

omgeving nog verder onderzocht, maar dat leverde niks meer op.

Na deze vondst ben ik naar huis gereden, alwaar ik de munt verder met water en

zeep heb schoongemaakt, gefotografeerd en aangemeld bij het Geldmuseum. Bij

een munthandelaar had ik navraag gedaan, wat voor munt dit zou kunnen zijn,

maar hij wist hier geen antwoord op. Later heb ik de munt met citroenzuur en

maagzout verder schoongemaakt. De munt staat nu te pronken in de vitrinekast.

Uit het randschrift kon ik het volgende opmaken:

Vz: DVSICIS*AVG*DC

k:.Y 1569 MONEIA MACHT

Via internet kwam ik er achter dat het hier gaat om een zilveren'4 groot'(viergro-

schen) uit Litauen/Polen, gemaakt onder koning Sigismund ll August I (1547-

1572), (met dank aan Eddie Klunder van de site Daventriae Coins (www.daven-

triae.tk).

Het randschriftVZ: SIGIS"AVG"D*G*REX*PO*MAG*DVX*Il

Het ra ndsch ri f t KZ: 1 569 MO N ETA*MAG N I*DVCAT*LITVA

Met deze vondst wil ik graag meedoen met de vondst van het jaar 2007

Rola nd Boom s m a, Drachten

DETECTOR /\¡AGAZINE 94 / SEPTEÀ/BER 2OO7
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Een jaar geleden schreef ik in het Detector Magazine

een eerste kennismaking met de onderwater me

taaldetector. Nu we een jaar verder zijn en mijn duik-

maten en ik vele duiken gemaakt hebben, beschrijf ik

in dit artikelde gebruikerservaring met de detector

Uwex T2OCvan de Duitse firma Ebinger.

De vondsten
In tegenstelling tot de meeste lezers, ben ik geen landzoe-
ker, maar een sportduiker, die sinds 2005 onder water zoekt.

Het voordeel is dat ik weinig vragen krijg van nieuwsgierige
toeschouwers, en dat er niet veel concurrentie is onder
water van collega-zoekers. Het nadeel is dat er weinig te
vinden zou zijn onder water. Maar is dat zo? Mijn eerste
jaar met de detector leverde weinig vondsten op (behalve

de beruchte visloodjes, die in het eerste artikel op de foto
staan). Dit komt door de relatief korte zoektijd (na een uur
moet je weer uit het water, omdat de duikfles leeg raakt,

en je onderkoelt raakt), maar ook door het zoeken op de

verkeerde locaties, Na het eerste jaar ben ik me gaan richten
op historisch interessante plaatsen en op stranden langs

de zee. Het resultaat zie je op onderstaande foto's. Op foto
B zie je een foto van een kanonskogel gevonden in het lJs-

selmeer, vlakbij Hoorn, Uit het oude stadsarchief kwam ik

te weten over een strijd die daar in .l 
795 heeft plaatsgevon-

den, zodat de kans op oud oorlogsmateriaal aanwezig was.

Na drie duiken vond ik deze kanonskogel onder een laag

sediment van 20 centimeter.

De foto's 3 tot en met 7 zijn het resultaat van drìe weken

zoeken voor de kust van Benidorm in Spanje. De maximale

diepte onder water is 2 meter en hooguit 20 meter uit
de kust, De vondsten variëren van de klassieke treklipjes
(ik neem altijd alle vondsten mee, anders kom ik ze een

volgende keer weer tegen) tot gouden zegelringen en

munten, De meeste vondsten liggen net onder of zelfs op

de bodem. Als het stormt, spoelen namelijk de golven de

munten en ringen weg van het strand, onbereikbaar voor

de meeste badgasten en strandzoekers. Dit betekent ook

dat een vindplaats elke dag opnieuw bezocht kan worden,

omdat er nieuwe vondsten aanspoelen. Opvallend zijn de

kettinkjes die ik tegenkwam. Ze waren òf compleet met

hanger, òf gebroken zonder hanger. De complete kettinkjes
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Foto 5. Gouden nngen U Ebinger

zijn zo lang dat ze tijdens het zwemmen en duiken over het
hoofd glijden. De gebroken kettinkjes waren veel kleiner en
zijn verloren door het stuktrekken van de sluiting. Als ik een
gebroken ketting vond, kwam ik soms ook nog de hanger
tegen, maar niet vaak.

Hoewel we al een paar jaar in het euro tijdperk leven, kom
ik elke duik ook nog de munten van het pre-euro tijdperk
tegen. ln dit geval Spaanse peseta's en guldens. Wat verder
uit de kust kwam ik ook nog veel oudere munten tegen,
die waarschijnlijk van een scheepswrak afkomstig zijn.Bij
houten schepen blijven de resten nauwelijks bewaard,
omdat organisch materiaal verteert, en door de golven
kapot geslagen wordt. De munten die je tegenkomt, zijn

Fota4 Rnqenenmunten

Fota 7 l'.4unten van zilver, goud en brons U. Ebinqer

dan ook verspreid over een groot gebied en nauwelijks als

munt te herkennen. Pas na de verwijdering van de kalkaan-
slag en begroeiing van de algen, is identificatie mogelijk.
Dit in tegenstelling tot de gouden ringen, die na een korte
poetsbeurt glimmen als vanouds.
Niet alleen waardevolle vondsten, maar helaas ook modern
afval kom je tegen, zoals autobanden en een accu (foto 2).

Deze lag op een halve meter diepte in de bodem, maar gaf
een enorm sterk signaal door het vele lood.

De detector
De Uwex 720Cis een Puls-lnductie detector. Net als een

vleermuis zendt hij pulsen uit en als hij een prooi (metalen

voorwerp) tegenkomt, wordt de puls teruggekaatst en geeft
het een geluidssignaal. Hiervoor hoeft de detector niet heen
en weer bewogen te worden. De voordelen van de detector
zijn: compact (lengte 50 centimeter, diameter zoekschijf
14,5 cm), waterbestendig tot 60 meter, sterke gevoeligheid
voor metalen voorwerpen, 12 uur zoeken met een 9 volt
batterij), goed dieptebereik (kleine voorwerpen 15 cm en
grote voorwerpen tot 60 cm).

Foto 6 Rtngen en camplete ketttnkjes G. Aretz Foto I llzeren kononskoqel 1 795
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De nadelen zijn: alleen audiosignalen, geen onderscheid

metalen, geen diepteweergave en voor het vervangen van

de batterij, moet de detector opengemaakt worden, wat
een risico op lekkage geeft. Een specifiek nadeel van de

Puls-lnductie detector is het zogeheten'Spatial effect'; in

zeewater ontstaan pseudo-signalen, wanneer de detector
naar de bodem toe wordt bewogen. De sterke geleiding van

zeewater creëert dit effect. Ook als twee detectoren vlak bij

elkaar komen, ontstaan deze signalen.

Een ander nadeel, waar aan wordt gewerkt, is het ontbre-
ken van een Nederlandse handleiding. Er is een summiere

Duitse instructiefolder, die absoluut ontoereikend is voor
het werken met de Uwex 720C. ln samenwerking met de

firma Ebinger heb ik een Nederlandse handleiding geschre-

ven die tevens als cursusboek wordt gebruikt bij de speciaal

ontworpen duikcursus voor het duiken met de onderwater
metaaldetector.

Conclusie
Voor de prijs van 550 euro is de Uwex 720C een ideale

detector voor duikers die op zoek zijn naar een compacte,

robuuste en eenvoudig mee te nemen detector. Als het doel

is het zoeken naar metalen voorwerpen, waarbij je accep-

teert dat je niet alleen edelmetaal vindt maar ook onedel

metaal, en het een basismodel is, dan is de prijs/prestatie

verhouding positief te noemen. De meeste onderwater me-

taaldetectors zitten in de prijsklasse van 1500 euro, maar die

hebben dan ook veel meer mogelijkheden en zijn boven-

dien geschikt voor landzoeken.

Na twee jaar duikervaring met de Uwex 720C ben ik nog

steeds tevreden, omdat voor mij de grootste voordelen de

robuustheid, schokbestendigheid en simpelheid zijn.

Voor meer informatie en een introduik met de Uwex 720C:

info@pottidiving.com
www.pottidiving.com

Geslaagde waterzoeke rs
zoekdag en BBQ

Op zondag 9 september jl. was er een kleine zoekdag geor-

ganiseerd door het strand- en waterzoekersforum. Rond half

1 0 verzamelen, handen schudden van lang niet geziene oude

bekenden, kennis maken met de nieuwe gezichten, en toen we

compleet waren vervolgens in colonne naar de zoeklocatie. Daar

aangekomen was het eerst tijd voor koffie met gebak, (de be-

ruchte lange soesters) bijpraten, elkanders detector bewonderen

en vasthouden, zoektips uitwisselen en vooral veel lachen en ou-

wehoeren. Geweldig om zo'n clubje strand- en waterzoekers van

alle leeftijden (variërend van ongeveer 15 tot 65) met elkaar te

horen praten over alles wat maar met de hobby te maken heeft.

Na de koffie trokken de eerste zoekers al enthousiast richting

water en strand. "Zou er nog wat liggen na deze slechte zomer'l"

zag je ze denken. . . Gelukkig bleek dit wel het geval te zijn. Want

ja, een slechte zomer hebben we allemaal gehad, helaas. Voor de

waterzoekers die deze winter doorgaan met zoeken zal het qua

vondsten minder zijn dan

afgelopen jaar....

Met 15 man hebben we

gezocht naar alles wat

een ander eigenlijk maar

zou kunnen verliezen in

een recreatieplas. Enkele

zilveren ringen, zilveren

armbandjes, goedkope

nepsieraden, een hand

vol oorbellen,veel

muntjes en ook aardig

wat recreatieafval werden

van het strand en uit het

water gehaald. Tijdens het

zoeken was er nog een

fotograaf aanwezig van de plaatselijke ochtendkrant. Hij schoot

enkele plaatjes, en zorgde ervoor dat de zoekers Robert en Dan-

ny in de krant kwamen te staan. Van te voren had ik via de be-

heerder van het recreatiegebied een vergunning aangevraagd

voor dit groepsevenement en ook hierover werd een persbericht

opgesteld in een ochtendkrant, daags voor de zoekdag. Aan pu-

bliciteit geen gebrek dus! De vergunning,waar normaliter voor

betaald moest worden, kregen we geheel gratis,omdat we het

strand en water (deels) zuiverden van afval en andere metalen

attributen, die niet thuishoren in een recreatiegebied...

Na het zoeken was het tijd voor de BBQ. Deze werd gehouden

op een kleine 20 minuten rijden van de zoeklocatie. Gelukkig

hadden we redelijk weer en konden we genieten van een heerlij-

ke BBQ en napraten over de ochtend. Zoekverhalen, vondstver-

halen en andere verhalen vonden gretig aftrek bij de luisterende

oren. ldeeën en tips werden uitgewisseld en ondertussen werd

er nog een lap vlees geschroeid. Het was een geslaagde dag, die

volgend jaar in september zeker een herhaling gaat krijgen.

Meer informatie over het strand- en waterzoeken is te vinden op

www.waterzoekers. n I

Jeroen Heuts



I Redactie:Johan Koning ]

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAAR:

POSTBUS 2729,7301 EE APELDOORN

OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Aan deze rubriek werken mee: J. Zijlstra, A. r.an Herlvijnen, A. Kussendi-ager, f. Koning, Geld- en Bankmuseum, E. Kramer', W. v/d Brandhof,
C. Leenheer, D. Dijs.

Op vraag 6 van de vorige vraag-

baak kwam deze reactie binren:
Craag wil ik wat toevoegen aan je

antwoordt bij vraag6. De grootste

werd inderdaad gevuld met water

en warm gestookt , op een zgn.

dliepit.

Het binnenste potje weld gevLrld

rnet dierlijke lijrnkorrels. Wanneer

deze korrels vloeibaar werden,

werd deze substantie gebruikt in
de meubelindustrie, om frneer te

verlijmen.

Het is inderdaad 19e eeuws, ongeveer jaren 30, en wordt nu soms nog

toegepast.

Vriendelijke groet, Bas Nobel

Vraag l:
Beste meneer of mevrouw metaaldetector'

Afgelopen zondag heeft mijn zoon op zijn 8e verjaardag een metaaÌdetec-

tor gekregen.

Waar ik dus een beetje bang voor was is meteen gebeurd.

Ons eerste uitstapje met de metaaldetector was meteen raak.

We hebben 17 kogels gevonden in een bos in Nijmegen.

Mijn vraag: Wat zijn dit voor kogels (2,8 cm), zijn ze gevaarlijk, mag je ze

houden of moet je ze inleveren?

Wij hebben ver-

der geen velstand

van metaalde-

tectie maar onze

zoon heeft wel

interesse, bestaat

er ook een jeugd-

lidmaatschap of
eer-r jeugdnaga-

zine?.

Nfet vriendelijke groet

Maaike Loeffen

Antwoord:

Maaike het zijn 9 mm kogels (kunnen zowel Engels als Duits zijn, ik ver-

moed Engels) vallen onder de categorie KKM (Klein Kaliber Munitie).

Deze mag je volgens de wet wapens en munitie n¡et bezitten en

moeten worden gemeld bij de politie die op zijn beurt het EOCKL

(Explosieven Opruimings Commando der Koninklijke Landmacht) zal

inschakelen. Zoeken in Nijmegen met een metaaldetector is verboden

en zeker n¡et aan te raden. Er zijn in het verleden vaker

explosieven geruimd en als dit bos in de richtlng van

Groesbeek ligt, maak dan je borst maar nat.

Voor een goed gebruik van de metaaldetector staan er

vaak nuttige tips in het ledenmagazine van de Detectora-

mateur ( Zie www.detectoramateur.nl).

Deze vereniging is er voor jong en oud, heeft twee maal

per jaar een zoekdag met determinatie van vondsten en

twee wedstrijden. ln de pauze is er een gratis wedstrijdje
voor dejeugd.

Onze hobby is mooi als we ons aan de regels houden en

verre van het oorlogstuig blijven. Dit laatste wil niet altijd
zeggen dat je het niet tegenkomt.

Daarom is het belangrijk om het dan te laten liggen en de

plaatselijke politie te waarschuwen.

Yraag2:

Geachte Johan en collega vraagbaakleden/Redactieleden.

Dit is eveneens een raadsei.

Ikvond deze voorwerpen bij elkaa¡ nadat op landgoedelen

van Twickel, gemeente Hof van Twente, de grachten in de

bossen werden uitgebaggerd, dat zal ongeveer in 1998 zijn

geweest..

Is het een stanclaard om een knip-

muts op te zetten, niemand bij me in

de buurt die het wist.

lvlisschien weten jullie hier raad mee.

Bij voolbaat dank.

Met vriendelijke groeten, Huub Slot

Antwoord:

Huub om met je tweede gedeelte

van je vraag te beginnen. We den-

ken bij dit voorwerp aan de poten,

in dit geval 1 poot, van een grote

kast. Meest waarsch¡jnlijke date-

ring, gekeken naar de staat van de

vondst '1 9del20ste eeuw.

Vlaag 3:

GeacÌrte,

lk weet niet of ik het goede email adres heb gebruikt, maar

ik heb sinds gisteren een mortierkogel? in mijn bezit die bij
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tuinaanleg uit de grond gekomen is.

Ik zou graag willen weten van weik land hij is, en uit welk
jaartal. Ik hoop dat u hier iets mee kunt, ik heb een paar

foto's meegestuurd.

Mgr. Peter.

PS, er zat ook een oude houten pen in.

ten aldaar gedaan bij het herstel

een bezoek waard.

Antwoord:

Peter we hebben hier te

maken met een mortier-

bom. Dat het houtje, in

werkelijkheid de stop die

het inwendige op zijn

plaats houd, er in zit kan er

op wÜzen dat de mortier
met lading in de grond is
geraakt waarbij in de loop

van de tijd het stukje (door

droogte?) naar binnen is

geschoven en zijn lading,

kruit, is opgelost door
water in de bodem.

De ogen zijn draagogen,

zodat het zware geval

makkelijk in de loop kon

worden getild. Datering

meest waarschijnlijk 1 7e-

1 8e eeuw. De granaten

zijn echter al vanaf het

eind van de 1 6e eeuw in

gebruik.

Tijdens de zomervakantie

was ik in Boertange. Hier
kon ik met eigen ogen zien

hoe de vork in de steel zat.

Foto's die bij deze vraag-

baak zitten komen daar

vandaan.

In het boek Schans op de

Grens (wat helaas niet meer

in de boekhandel te koop

is) staat een mooie beschrij-

ving over de mortiervonds-

van deze schans. Zeer zeker

Groeten, Klaas

Emmerig

Antwoord:

Klaas, het

voorwerp

datje hebt

gevonden is een

oorbel. Nog niet

zo lang geleden

(we geloven dat

ze nu nog wel in

dezelfde vorm

te koop zijn)

hadden oorbel-

len een clip

die de oorbel

vastdrukte op de oorlel. Tegenwoordig is een algemeen gebruik vanaf
jongsaf aan dat er een gaatje ¡n de oorlel wordt geschoten.

Datering, gezien de inleg met glas en het gebruikte materiaal 1900-

1975.

Vraag 5:

Hallo vraagbaak leden,

Ik stuur hierbij een aantal foto's van een voorwerp welke ik niet thuis

kan brengen. Mijn vraag is dan ook: Komt het jullie bekend voor?

Gegevens vondst:

Het "bolletje" is ongeveer 20 mm in doorsnede, gegoten van brons of
messing, het is hol en aan de uiteinden zitten gaten van 4 en 8 mm rond.

Het lijkt wel of bij het gat van 8 mm. een "kraagje" is af gebroken.

Het bolletje bestaat eigenlijk uit een vlechtstructuur en doet denken aan

een los gewonden bolletje touw. Het is gevonden in de provincie Gronin-

gen.

Hopelijk kunnen jullie er iets van vertellen en al vast bedankt voor de

moelte.

Met groet van,

Tjibbe Noppert

Antwoord:

Aanvankelijk dachten we

aan de knop van een sier- of
haarnaald. Maar nadat we

het voorwerp op de zoekdag

in Spanbroek in handen had-

den gingen de gedachten

meer u¡t naar een'pommel '

oftewel een knop die aan het heft van een

gezeten.
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Yraag4:

Geachte vraagbaak,

Twee weken geleden vond ik in een stuk afgegraven weiland

rondom Sneek een merkwaardig stukje. Wat het precies is

vraag ik aan jullie.

Aan de achterkant zit een soort klemmetje/scharniertje rnet

nog wat kledingvezels

Grootte 2 à3 cm.

mes of dolk bevestigd heeft
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Ook nog geen vondstregistralie???

Het weer was vandaag te slecht om
te zoeken; storm en regen. Maar
voor mij is dat niet zo'n probleem.
lk kan dan mooi de registratie van
mijn laatste vondsten bijwerken.

Eerst kwam er bij mij ook nooit wat
op papier, maar het bleek al snel, dat
de opgezochte gegevens wel even
paraat bleven, maar meestal na een

aantal weken, was ik toch weer heel
veelkwijt.
lk hoef tegenwoordig alleen maar
een nummer in te tikken en de ge-
gevens staan direct weer voor mijn
neus.

Misschien ook hetzelfde probleem?
Dan is het volgende misschien de
oplossing.

Vondsten, worden liefst, dezelfde dag nog
schoongemaakt. Wat verzamelwaardig blijkt
te zijn, wordt dan samen met een papiertje
waarop datum, vindplaats, enz. (dus wat op
dat moment al bekend is) in een zakje opge-
borgen. Wanneer er meer tijd is, worden de

vondsten genummerd (gewoon in volgorde
van vinden, dus 1 tot,.), met zwarte of witte
Oost-lndische inkt, dit afhankelijk van de

kleur van de vondst-

¿---- -

De echt bijzondere vondsten worden gefo-

tografeerd, digitaal en liefst met een camera

met een goede "macro" stand, zodat je kleine
voorwerpen van dichtbij kunt fotograferen.

De nog ontbrekende gegevens van de

betreffende vondst worden zoveel mogelijk
opgezocht en dan ingevoerd in een digitaal

kaartenbakje, dat is gemaakt in het compu-

terprogramma Access.

De gemaakte foto's komen ook in de com-

Als naam krijgt de foto dan het nummer
van de vondst, waar ook nog tussen haakjes

achter staat de plaats van opslag.

Als voorbeeld de volgende vondst: Gesp"962
(13)'i dat wil dan zeggen dat deze vondst,

nummer 962 heeft en alle gegevens op kaart

nr.962 staan en de vondst opgeborgen is in

lade 13.

Zo kun je heel gemakkelijk en snel de

vondsten bekijken als foto, maar deze ook
gemakkelijk op sporen in een ladenkast of
andere genummerde opslag en de bijbeho-

rende gegevens raadplegen op de kaart uit
de kaartenbak.

Als extra backup print ik de kaartenbak ook

uit, zodat ik de gegevens ook op papier heb,

Dit kan zowel in de vorm van een kaart per

nummer of in de vorm van een formulier.

Dat is erg handig, bij exposeren, op een

markt of op een historische avond. Dan krijg
je soms specifieke vragen over een vondst en

dan is het erg handig om deze gegevens bij

de hand te hebben.

Wat is nu de "moraal" van dit verhaal: lk ben

er van overtuigd dat het nummeren en

puter en wel in een fotoboek, dat bestaat

uit verschillende mapjes, alle foto's van bijv
gevonden spinschijfes komen in de map
"Spinschijf"en de foto's van bijv. los gevon-

den tappen en kranen in de map"Tap en

Kraan" enz.

iìsioten en deüeb
¡l+eelsoed
þpeelschijfjes
lìspinschijf foto's
!lspinsschi¡fjes

Èsport
Èt"p en kraan

þregets
þvakantie æn Atr6

þvakarti: vtd*enfË¡
ã-*¡-

g€p ls æmde€t nÉt aDgd ð rel
DatsìrEr 1$20 e Ew
låfer 13
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
llhite's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight / Sanddigger f verhuur I
opsporing en beveiliging particulieren
en bedrijven

Weth. Beerdastraat zt,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel o6 4 41 39 77 (op afspraak)

E-mail: info@detrijestinzen.nl
I nternet: www.detri jestinzen nl

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

Van Ewsumlaan 48,7742 XT Coevorden

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

I nternet: www.detectorgi gant.nl

r Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
lVhite's / Minelab / XP / Tesoro

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

Zwaluw r5,3752 NW Bunschoten
tel. qyzg9 94 9r, mobiel o6-2t885695
E-mail: info@midholland.nl
I nternet: www.detector.nl
I nternet: www.minelab.nl

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope / Fisher / Troy

Het Sterrenbeeld 48,

5zr5 ML's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 99, fa* (o¿) 548 rr 95

E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www.gelan.n I

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2, 57o2 LH Helmond

tel. (0492) 57 4t 94
E-mail: info@ metaaldetector. nl

I nternet: www.metaaldetector.n I

www.tesoro.nl

f BelgadetêGt lcalmeyn Jean Pierre)

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

I pijp- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur f
ops pori ngsservice

Hagedoornstraat tz,
88oo Roeselare, West-Vlaanderen, Bel gië

Tel. o5r/2o.5o.o6, fax o5r | 24.o7 55

Csm o477þt.66.56
E-mail: jpcalmeyn@telenet be

I nternet: www.belgadetect.be

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

r Handelsonderneming
D. f. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ \üíhite's / Troy

r Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / XP /
Powerlift zo / Handboekvoorzoêkers /
Verkoop / Verhuur/ lnruil / Opsporing

Wooldriksweg 88,7512 AV Enschede

tel. (o53) 43ooS12,fax (o53) 43455 58
E-ma il: info@detecl.nl
lnternet: www.detect.nl

I Flevo Detectors, \lt/ilko Rook
Tesoro / Minelab / XP metaldetectors

/ Laser / Verhuur van diepzoekers en
opsPon ngsservrce

Kerkpad r8, 83r6 DB lViarknesse N.O.P.

tel. (o527) 20 jg zg, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evodetectors @ planet nl

I nternet: www.fl evodetectors.n I

Pieter Maatsstraat rz
r777AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7\ 59 't1 29

mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: www.djlaan.nl

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

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7r) 52.t4899
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors.nl

I nternet: rm.zuidh metaaldetectors.nl

UTRECHT RD-BRABANT

ELDERLAND

DRENTHE

RD-HOLLAND
BELGIE

D

FLEVOLAND

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

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie
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registreren van vondsten erg belangrijk is.

Het geeft ook iets extrab aan onze hobby,

als je zoveel mogelijk achtergrondinformatie

van de vondsten opzoekt en vastlegt. En

door dat vaak opzoeken van gegevens, kom
je ook nog eens met heel veel andere zaken

in aanraking en daardoor wordt je kennis en

inzicht een stuk breder op dit terrein.

En een op deze manier opgezette verzame-

ling geeft niet alleen een extra meerwaarde

voor jezelf, maar zeker ook, als later blijkt
dat er bijzondere stukken tussen zitten,

voor anderen. Dan blijkt pas hoe belangrijk

een goede vondstregistratie is, wanneer nl.

de juiste vindplaatsgegevens ontbreken, is

zo'n vondst voor de wetenschap van geen

waarde.

Ook door de opgedane opzoek ervaring

weetje gegevens een volgende keer ook

makkelijker en sneller te vinden in boek of op

I nternet.

Het is ook nog eens een mooie manier van

tijdvulling en dan zeker op momenten dat
je aan het echte zoeken even niet toekomt,

het dan op deze manier bezig zijn met de

vondsten geeft bijna net zoveel voldoening

als het zoeken zelf.

lk hoop dat ik met dit stukje over registratie

een aantal mensen heb kunnen overtuigen
van het nut om de vondsten te nummeren

en te registreren en je zult merken dat, dat

niet alleen nuttig is maar daarnaast ook heel

veel genoegen en voldoening geeft.

(Werken met een echte kaartenbak of schrift
kan natuurlijk net zo goed en voor de foto's

kun je dan gewoon een fotoalbum gebrui-

ken.)

Probeer het eens en dan wens ik jullie alvast

voor de toekomst een goed geregistreerde

en gedocumenteerde verzameling, waar je

nog heel lang van mag blijven genieten.

PolderVondsten
Uniek magazane over geschieden¡s

en archeologie met de mooiste
bodemvondsten van Nederland

*'r '*
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Wordt abonnee
voor slechts 9,95 per jaar (incl verzendkosten)

PolderVondsten verschilnt 2 maal per jaar

E

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

(vragen naar PolderVondsten redactie)
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Fisher Labs
stNcE l93l

Mel de Fisher F4 introduceert Fisher een digitole
olleskunner. en don ook nog eens oontrekkelilk gepriisd.
Met behulp von de 4Joons oblectidentificolie en de
numeriek torgetidentificolie, weet u woor u opgroven
wilt. Tiidens het pinpointen weet u oulomotisch de

diepte von het obiecl. Noosl de 8 inch DD zoekschi¡f

wordt een 4 inch concentrische schiif geleverd, wot
deze deteclor zeer geschikt mookl voor gebruik op
storlgrond.
Kortom: een veelziidige deleclor voor een

schoppeliike priis.
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Fisher J7l5

Voor wie met minder geen genoegen neemt,

ontwikkelde Fisher de FZS.

Een professionele lichtgewicht detector.

Hei grote 'verlichte' LCD disploy loot zich

onder olle omstondigheden qflezen.

Permo nente d iepteu itlezi ng

Eenmool gemookte instellingen onthoudt deze krochtpotser. Dus opnieuw

instellen is niet nodig. Ongewenste inlerferenlies worden weggefilterd,

dus geen nore biigeluiden. De dubbele D+chi¡f gorondeert een goede

diepgong, ook voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

filter-discriminotie.

De Fisher FZS wordt stondoord geleverd met een beschermhoes voor de

meter en voor het botteriicomportiment.

Twiifelt u? Mook een ofsprook bii Gelqn of één vqn
onze deolers!

Fisher
ID EDGE

Deze digitole deteclor is volgens het vertrouwde

Fisher concept: een degeliike, herkenbore detector.
Fisher mookt het u mokkelilk door voorgeprogrommeerde
instellingen te moken; oude munlen en relikwieein, huidige
munfen, gouden sieroden. Notuurliik kunt u ook uw eigen

fovoriete instelling moken en in
het geheugen opsloon
Deze detector gorondeert een
goede diepgong, nouwkeurige
4-toons obiectidentificotie en

numerieke oonduiding op het
(verlichte) disploy

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

vermogen, visuele obieclweergove¡ en een goed
dieptebereik.
Voorzien von een 4ìoons oblectidentificotie, beltoon

bii grote opjecten, diepteoflezing bii Pinpoint funclie,

instelling voor gemineroliseerde grond, extro oudio
versterking voor kleine diepliggende obieclen.
De CZ-3D is direct gebruikskloor, en u heeft continu

overzicht op de gemookle inslellingen. Door de

ofneembore behuizing oon uw riem te bevesfigen, heeft

u een lichtgewicht en uiierst veelziidige delector in

honden



CSC PE

De dynostie von de 1220 fomilìe goot doorl
De legendorische 122O XDP wordt opgevolgd door een
digitole uitvoering, de 'l220R 

is oon zet!
Evenols hoor voorgongers is deze detector ook een
non motion deteclor: zwooien mel de zoekschijf is niet
nodig:
Hel poneel is opvollend: weinig knoppen, moor een
groot disploy mel doorop diverse informotie.
De oudio-, en obiectidentificotiemeter geeft een schot
oon informotie.

De CS990XD is niet voor niks, sinds zijn introductie
één von de meesl verkochte detecloren. De
CS990XD discrimineert geliiktiidig op her
meterkonool en v¡o het oudiokonool. Een hoge
toon geeft een goed obiect oon en een loge toon
geeft bi¡voorbeeld een spiiker oon. Grondeffect en
discriminotie ziin instelboor. ;\\
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G.Scope 3mX
De CS3Ài1X is een hoogwoordige professionele
deteclor. De 17 k1z frequenfie 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 gebruikt dit een goede detectors te moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik. ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem
worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
deleclors.

- Ruim 25 ioor ervoring
- Alle modellen op voorrood
- Officieel importeur C Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen goronlielermiin von 3 joor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicediensl

- Open op zoterdog (no ofsprook)

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detecfiesystemen B.V.
Het Slerrenbeeld 48, 52l5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 548 1199 fox: +31 lO)73 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl



Verkoopspecialist lltlhite's en )P
(tevens se rvi c e pu nt Be N elux)

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
TeL033-2999491
www.detector.nl

Iand info@midholland.nl

De Trüe Stinzen
metaaldetectie

verkoop verhuur opsporing beveiliging particulieren bedrijven

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

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

Belangstelling? Wij adviseren u graag.

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


