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U wilt een metaaldetector
eisen en wensen, ons doel
mogelijk de beste metaaldetector te adviseren.

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

. Veel accessoires, zoals boeken, tumblers, beschermkappen
RVS scheppen, hoofdtelefoons, beschermhoezen, enz.

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftelijke garantie en Nederlandse gebruiks-
aanwijzing. Kijk op www.djlaan.nl

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector

. Merk-onafhankelijk advies bij aankoop van een
metaaldetector

. Officieel dealer van alle grote merken

. Detectorspecialist sinds 1980

. Verkoop via de website www.djlaan.nl

Bezoek onze website of
bel voor een vr¡¡blijvende
afspraak.



Zomaar enkele voorbeelden van
toe pass i nge n m et A n d e rso n d etecto rste len

Detectors
enzorrr

En weer ligt een nieuwe uitgave van "Detectors en 2o,.." voor u.
Er valt zo veel te melden dat ik mij moet beperken tot een aantal zaken,

het natte zoute strand? Misschien gaat uw voorkeur wel uit
naar recreatie terreinl Wat vindt u van digitaal (visuele
informatie) of lijkt een detector met draaiknoppen favoriet.
Lijkt een detector met een afkoppelbare kast handig of liever
een vaste, wellicht spatwaterdichte bedieningskast? U wilt er
ook mee in het water kunnen ! Alleen in zoet binnenwater of
ook in het zoute zeewater? Hoe hoog wilt u de lat leggen.
U wilt graag ook dunne gouden kettinkjes kunnen
vinden?.......
En dan heb ik het nog niet eens over het gewicht en het
ergonomische aspect gehad I

Zo zijn er heel wat criteria waaraan uw toekomstige detector
moet voldoen.
Heel veel detectors kunnen natuurlijk allround ingezet
worden maar wanneer u voor een specifieke situatie hoge
eisen stelt gebeurt het niet zelden dat er niet zo heel veel
geschikte detectors overblijven.
lk moet u zeggen dat ik heel veel plezier beleef aan het met de
klant uitzoeken van de meest geschikte detector. Het leukste
vind ik misschien nog wel het koppelen van mensen aan
elkaar die met dezelfde detector lopen. Het samen
ervaringen uitwisselen en met elkaar op pad gaan geeft een
extra dimensie aan deze fascinerende hobby.

Voor vragen of suggesties kunt u mij altijd bellen of mailen.
Graag tot ziens op een zoekdag of bij de volgende "Detectors
enzo..."

Met vriendelijke groet,
Dirk Ja n
(reacties: info@djlaan.nl)

Allereerst de zoekdagen die er weer aankomen of al hebben
plaatsgevonden.
lk zie er erg naar uit om u weer te zien te spreken en de
nieuwste en vertrouwde producten te laten zien. Over
nieuwe producten gesproken, daar hebben we er nogal wat
van binnen gekregen de laatste tijd! De inmiddels eerder
genoemde Anderson detectorstelen voor Minelab, Fishel
Tesoro, XP, White's en Garrett. Maar ook het assortiment
boeken is toegenomen. We beschikken inmiddels over een
assortiment van 17 verschillende hoofdtelefoons, heel
handige metaaldetector standaards, composiet schepjes,
een groot assortiment RVS scheppen, zeefscheppen van
kunststof en RVS. Onderstelen van kunststof, glasfiber en
carbon, armsteunen, hoezen, noem maar op! Dat alles naast
een assortiment van ca. 40 verschillende nieuwe en 25 tot 30
gebruikte A-merk metaaldetectors.
Wanneer u overigens speciale wensen heeft betreffende
bepaalde producten die u op één van de zoekdagen graag
zou willen zien of aanschaffen, hoor ik dat graag van u. Het is

voor mij inmiddels onmogelijk om alles mee te nemen. Al
deze producten vind u op onze site en kunt u eventueel on-
line bestellen en betalen.

Tijdelijk kunnen we de uiterst populaire Fisher F2 als F2 DJL
pack aanbieden. Deze F2 DJL pack wordt tijdelijk geleverd
met 3 schijven (een 1Ocm dichte, een 21 cm open en 26cm
open zoekschijf), een Fisher pinpointer, een kunstlederen
Fisher detectortas en een extra ondersteel voor slechts
€ 359,- en dat alles inclusief 3 jaar schriftelijke garantie! We
hebben groot ingekocht maar let op: op = ep¡
Onze White's prijzen zijn met ingang van 'l 5 januari
spectaculair verlaagd !

Nu eerst even een handige tip: Voorkom met modder
aangekoekte en loodzware laarzen door uw laarzen met
siliconenspray in te spuiten !

Heel vaak vragen mensen mij: Welke detector is het beste?lk
probeer dan uit te leggen dat de beste detector voor iedereen
een andere detector kan zijn. Allereerst, hoe bent u
ingesteld, wat vindt u belangrijk. Naar wat voor
zoekgebieden gaat de voorkeur uit. Prefereert u ruime
akkers, zwaar vervuild of rommelig terrein en stort of wellicht
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Op de rode gem is duidelijk te zien een

Victoria die naar links gaat. Als je de

foto van Piet goed bekijkt, zie je een

staande vrourvenfiguur in een lang
gewaad en met vleugels. In haar opge-

heven rechterhand heeft ze een lauwer-
k¡ans, de schuine gleuf rechtsonder
haar hoofd is een lauwertak, beide
attributen typisch voor een Victoria.
Ook daarvoor staan parallellen in het
boek van Maaskant-Kleibrink: nr.
I l2 op pp. 56-57 (een oranje, nraar

lvel ronde steen) en Appendlx-nr. 36

op p. I14 (net als hier een rode ovale

steen). Beide worden eveneens in de

2"-3" eeuw gedateerd.

Op het gebied van zoeken was het jaar 2008 me niet ongunstig gezind. Op

2 sites waar ik, tussen mijn werkzaamheden op de boerderij, af en toe kom,
vond ik nog wat leuke vondsten vanaf de ijzertijd tot de vroege middel-
eeuwen toe. Veel mooi materiaal was het niet, een as, een 3e- of 4e-
eeuwse denarius, een draadfibula, een nauheimfibula, een visnetlood, een

spijkertje met ronde kop, een bronzen klinknagel en een stuk haarnaald

met grote ronde kop. Voor mij niks bijzonders; de meeste voorwerpen
waren fragmenten.
Toch is het voor mij als boer ontspannend, om er even op uit te gaan. De

laatste jaren kijk ik steeds meer naar de grond. Hierdoor ontdek je vaak

scherven die een goed beeld geven over de bewoners van het gebied. Dit
jaar had ik mazzel met het kijken naar de grond. Tot twee maal toe raapte

ik stukjes gekleurd glas op die beide echter gemmen bleken te zijn.

Erg jammer is het dat één van de akkers deze herfst van het ene op het

andere moment omgetoverd werd tot een akker vol met boomkwekerij

9ewassen.
Met deze twee gemmen wil ik graag mee doen met de vondst van het jaar

2008.

De gemmen zijn door Rob Reijnen en Annelies Koster gedetermineerd.

Daarvoor nog hartelijke dank.

Piet Verweij

Wat de blauwe gem betreft: ik houd het op een

Amor die op een naar links zwemmende dolfijn zit
en met zijn (liefdes)boog een pijl afschiet. Die boog
is dan die verticale balk links.
Een gem met bijna dezelfde afbeelding (maar

dan een dolfijn zwemmend naar rechts) kun je

vinden in het boek "The Engraved Gems" van M.
Maaskant-Kleibrink (deel 10 van de "Description

of the Collections in the Rijksmuseum G.M. Kam te

Nijmegen) op p. 111 (appendix-nr. 24).

Die gem is (toevallig?) ook van een bijna zwaÍte
onderlaag en een wat blauwe bovenlaag, net als hier.

Dat exemplaar wordt in de 2'-3' eeuw gedateerd;

zou voor die van Piet ook wel eens kunnen gelden.

Grcotte: ! l3 mm
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Ledena d m i n i strati e

Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
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Activiteitencom missie
Voor vragen, suggesties enz over zoekdagen, determinatiedagen kunt u terecht
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Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas van de vereniging dient u een pasfoto op
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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:
Leden binnenland € 30,-,
Steunleden € 8,-
Leden buitenland € 35,-.

Bank:
Rabobank 10.76.81 .048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn
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Van de voorzitter

Voorjøar in øantocht
Het zonnetje begint weer te schijnen, letterlijk en

figuurlijk. Dat laatste geldt zeker voor de vereniging.

Zoals u heeft kunnen lezen, heeft de r.ereniging het

even moeilijk gehad, maar gaat het gelukkig langza-
merhand r,r'eer de goede kant op. Veel leden voelen

zich toch betrokl<en bij de vereniging.

Onlangs heeft leroen Heuts aangegeven dat hij
ons wil helpen. Hij gaat de ìedenpassen voor ons

verzorgen, waar we uiteraard zeer content mee zijn.
Voor ons betekent het wat meer lucht en als lid heeft

u daardoor urv pas sneller in huis. Het bestuur rvordt
waarschijnlijk eerdaags verder uitgebreid. We hebben contact met een

lid die zich in wil gaan zetten binnen het bestuur. Door onverwachte

drukke werkzaamheden was dat nog even uitgesteld.

We staan aan de vooravond van een mooie zoekdag in Susteren waar

we op aangeven van een van onze leden, een perfecte locatie hebben

gevonden. Arno Schippers nogmaals bedankt voor de perfecte locatie.

Ook krijgen we hulp van een aantal vrijwilligers die ons op de zoek-

dag komen helpen. Ook hiervoor onze dank.

De velden zullen zeker bij u in de smaak vallen, ze zijn ruim en er is

een redelijke kans op bijvondsten. De velden liggen vlakbij de manege

waar we te gast zijn.

We hebben er dit jaar weer voor gekozen om samen met de adverte-

rende importeurs als hoofdprijzen drie detectors weg te geven, en wel
een Minelab E-trac (sponsor Detect-Gert Gesink) en een Fisher F5

(sponsor Gelan Detectiesystemen) en een C.Scope CSlM (sponsor

D.J. Laan). Hiervoor zijn we de firma's dan ook zeer dankbaar.

Buiten deze bedrijven zal ook Midholland Detectoren aanwezigztjn
en een duit in het zakje doen door een stukje sponsoring. Helaas is

Renee Besselink niet aanwezig met zijn boeken, maar die zullen we

zeker op één van de volgende zoek- of determinatiedagen terug gaan

zlen.

Vergeet niet uw vondsten mee te nemen, het uitgebreide

determinatie- en fotografietean-r zullen u met al uw vragen ontvangen.

Het enige wat'r,ve niet in de hand hebben, is het weer. Maar de weer

goden zijn ons tot nu toe bijna attijd gunstig gestemd geweest.

Ik hoop u dan ook in grote aantallen te mogen ontmoeten in Suste-

ren, zodat we er met zijn allen weer een ouderwetse leuke zoekdag van
kunnen maken.

Met v r i endelijke gr o et,

Roy Hutters

Vertalen Engels-Nederlands

De redactie zoekt iemand die de Engelse taal
goed beheerst en de redactie behulpzaam kan

z¡in met het vertalen van diverse publicaties.

Graag aanmelden bij de redactie:

redactie@detectoramateu r.n I

Van de redactie

Oliebollenweken
lvlisschien heeft u toen u het laatste magazine opensloeg en de adver-

tentie van D.J. Laan las, zich afgevraagd of Dirk Jan niet een beetje

aan de late kant was meÍzijn oliebollenweken. Wat was er aan de

hand; de redactie had dit jaar zijn uiterste best gedaan om het laatste

magazine van 2008 op tijd de deur uit te krijgen. Het was de bedoe-

ling om het magazine zelfs vóór de Kerst bij u in de brievenbus te

laten vallen. Het magazine werd maandag voor Kerst bij TNT bezorgd

met de bedoeling dat het binnen 48 uur bezorgd zou worden.

Maar voor de Kerst was er geen Detector Magazíne, en de week erna

ook niet. Dit was voor ons en Dirk lan Laan een grote teleurstelling.

Uiteraard werden er vele telefoontjes gepleegd richting TNT. Op

een gegeven moment wist ook TNT niet meer te vertellen waar het

magazine was. I Pallet met magazines gewoon helemaal verdwenen.

Gelukkig waren de magazines opeens weer terecht, alleen 2 weken na

aanlevering. Dirk Jan Laan had wel een probleem, want die zat met

enorme hoeveelheden kerstkransjes, ander lekkers en liters choco-

Iademelk te wachten op klanten. Gelukkig heeft Dirk lan alles goed

opgevat en was hij niet heel erg boos.

De afgelopen r,r'eken stond de metaaldetectie rveer volop in het

nieuws. Metaaldetectie rvas na de geweldige schatvondst van Paul

Curß afgelopen jaar voor de pers opeens een'hot iteml Regelmatig

verschenen er overal stukjes over kleine schatvondsten en andere

leuke vondsten in de pers Uiteraard prachtige reclame voor onze

hobby.

De redactie heeft de afgelopen maanden ook niet stil gezeten. Op

www.detectoramateur.nl ziet u het resultaat. We hopen dat u de site

veelr.rrldig bezoekt. Voor ieden die nog niet zo lang lid zijn is het

online archief natuurlijk heel interessant. Daar komen alle versche-

nen magazines op te staan. U kunt daar zelfs op onderwerpen naar

artikelen zoeken.

In het magazine treft u een nieuwe serie aan,'De top l0 en het kip-
penvelmoment'. Een serie interviervs met leden met hun mooiste

vondsten en mooiste zoekmomenten.

En iedereen bedankt voor de vele leuke reacties na het verschijnen van

het laatste nummer en de vele nieuwjaarswensen.

Met vriendelijke groet,

Kees Leenhe er, r ed a cti e
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Vondst van het Jaar 2008

ln het magaz¡ne is een kaart bijgesloten waarop
u uw keuzes voor de winnaars van de Vondst van
het Jaar 2008 kunt aangeven. Dit jaar is dat erg
moe¡l¡jk, want er zijn afgelopen iaar heel wat
bijzondere vondsten gedaan en ¡ngestuurd.
Totaalzün er 16 inzendingen b¡nnen gekomen.

Ook in 2009 worden er door Creatype een aantal
mooie boekenpakketten als prijs ter beschikking
gesteld voor de Vondst van het Jaar 2009.



Kogels,
kogels, kogels
en goud!

Op 8 november 2008 hadden we
een extra zoekdag georganiseerd
op verzoek van Schutterijvereni-
ging St. Antoníus in Nederweert.
De schutterij moest een groot aan-

tal kogels uit de landerijen halen

waar de laatste jaren met de fees-

ten was geschoten.

Als detectorvereniging wilje dan toch

ook een goede daad verrichten enje
inspannen voor de natuur. De Schut-

terijvereniging stelde hiervoor een

grote geldprijs beschikbaar met als

hoofdprijs € 500,00. Doordat het nogal

kort dag was voor de organisatie heeft

hiervoor de oproep op de website ge-

staan en is er op diverse fora melding

van gemaakt. Deelname kon alleen bij

voorinschrijving.
's Morgens vroeg, de keukenweeg-

schaal en de detectors ingeladen om

zo ook een handje mee te helpen,

zijn we vol goede zin naar het zuiden

afgezakt. Daar aangekomen waren er

al een aantal vroege vogels die reeds

aan het genieten waren van een bakje

koffie of thee met cake.Toen iedereen

was gearriveerd, zijn we naar de vel-

den gegaan en we hadden al gehoord

dat er op deze velden ook leuke na-

tuurlijke bijvondsten te vinden zouden

zijn.
Na ongeveer 10 minuten liep er dan

ook iemand gillend over het veld:

"GOUD GOUD GOUD'i en jawel, het

eerste goud was gevonden. Een zeer

mooie gouden ring, helaas beschadigd

door het vele landbewerken maar

toch. Dit spoorde iedereen natuurlijk
wel aan om nog harder aan de slag te

gaan, want je weet maar nooit wat er

verder nog vanafkan komen. De wed-

strUd ging om wie het meeste lood in

gewicht zou opgraven. Naast het veld

stond een grote ton klaar om alles in

te doen. Na een goed half uur kwamen

de eersten al om hun buit te laten

wegen en de zakken te legen.

Tussen de middag heeft de Schutter'rj

gezorgd voor broodjes, drinken en

een lekker bakje warme snert, want

ondanks het zonnige weer was het

toch erg koud.'s Middags hebben we

op een nieuw veld gezocht waar zowat

om de 10 cm wel een kogel lag. De

meesten begonnen het al te voelen

in hun spieren en botten, omdat het

kogels zoeken toch iets anders is dan

gewoon een dagje je detector uitlaten.

Rond een uur of vijf zijn we gestopt en

naar een naburig café gereden waar

we onder het genot van een drankje

de prijsuitreiking hebben gehouden.

Gijs Jan ging er met de hoofdPrijs

vandoor, waar eigenlijk niemand van

opkeek, omdat hij met een afgeladen

heuptas en bodywarmer over de

velden strompelde, je zag hem steeds

kleiner worden. De eerste 2 drankjes

kregen we wederom van de Schutterij

aangeboden.

Al met al hebben we een leuke dag

gehad en zijn we uitstekend verzorgd

door de Schutterijvereniging. Nog niet

alle kogels zijn eruit gehaald. We heb-

ben met de Schutterij en een aantal

van de aanwezigen afgesproken om,

in het voorjaar als de landerijen nog

vrij zijn, een keer terug te komen om

een dag voor ze te zoeken.

l, 'ld
ry, ':,
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I Tekst: Leon Mijderwijk ]

boek r ecens ie s
Nogmaals Tekens van leven
en Archeologie en beekdalen

Per abuis is in het vorige
Detectormagazine 1 02 de

recensie ov er Teke n s va n

leven, Opgravingen en

vondsten in het Tolbrug-

kwa rt¡er ¡ n's-Hertogen bosch

niet volledig gepubliceerd.

Hieronder het vervolg.
Verder ook aandacht voor
Archeologie en beekdalen.

Pelgrimsinsignes uit
Den Bosch

De lofzang over de afbeeldin-
gen mag niets afdoen aan de

kwaliteit van de teksten. Ook
in Tekens van leven is wel een

opsomming met procenten te
bespeuren: "Het slachtvee

bestond vooral uit rund (38olo)

en schaa p of geit (360lo) . . . J'

Maar bovenal zijn de teksten
'publieksvriendelijki ln het
voor detectoramateurs

interessante deel over de

materiële cultuur blijkt dit des

te meer. Na een inleiding over
de vondstcomplexen en één

over metaal en legeringen
werken de auteurs in zes

thema's de vondsten uit.
Som mige thema's ontstijgen
de gebruikelijke beschrijvin-
gen. Met name het artikel
over pelgrimsinsignes,

waarvan er vele zijn aange-
troffen, is boeiend. Het is van

de hand van de kenner bij
uitstek Jos Koldeweij. Hoewel

de context van religieuze en

erotische insignes ook
bekend is uit de handboeken
Heilig en profaan (van Van

Beuningen en Koldeweij),

blijft het boeiend om te lezen

dat ieder stadsarcheologisch

onderzoek nieuwe gegevens

aan het licht brengt over deze

insignes. Dit deel van het
boek leent zich uitstekend om
illustraties het werk te laten
doen. Naast de vele foto's en

tekeningen van de objecten,
is er ook ruimte voor schilde-
rijen (natuurlijk ook van de
plaatselijke'kunstheld' Jeroen

Bosch) waardoor de lezer een

beeld krijgt hoe de objecten
door tijdgenoten werden
gebruikt.

Stadsarcheologische onder-
zoeken worden vaker uitge-
geven. Vaak leuk om te zien,

maar vooral interessant voor
de plaatselijke bevolking.
Maar, Tekens van leven val|in
de categorie Opgravingen in

Amsterdam en Schans op de

grens.En dat lijkt me wel een

aanbeveling...

H.L Janssen en A.A.J. Thelen
red., Tekens van leven,

Opgravingen en vondsten in

het Tolbrugkwartier in
's-Hertogenbosch (Utrecht

2008).

lsBN 978-90-5 345 -236-3,

€34,95.
Uitgeverij Matrijs,

www.matrijs.com

Archeologie en
beekdalen

ln 1955 zijn er weer veen-
werkers in Drenthe. Ditmaal
hoeven zij geen plaggen te
steken dat als brandstof moet
dienen. Het veen wordt nu

verwijderd omdat rijksweg
428 ook het dorp Pesse zal

gaan passeren. Hoewel er na-

tuurlijk nog steeds handwerk
aan te pas komt, kunnen nu

ook de nodige hulpmiddelen
worden ingezet. Draglines en

kipkarren komen goed van

pas. Op een diepte van 2,5

meter stu¡t zo'n dragline op
een stuk hout.

Om een lang verhaal kort te
maken. Dat'stuk hout' blijkt
een boot te zijn. En niet
zomaar een. Nog steeds is de

boomstamkano van Pesse

het oudst bekende vaar-

tuig ter wereld (8.250-7.550

v.Chr.). De kano bezorgde
het Drentse dorp ,,eeuwige

archeologische roem". En de
vondst kan beschouwd wor-
den als de aanleiding tot het
archeologisch onderzoek van

de Nederlandse beekdalen.

ln Archeologie en beekdalen,

Schatkamers van het verleden

staat een aantal van die

beekdalen in de schijnwer-
pers. Beekdalen hebben sinds

de vroege prehistorie al een

aantrekkingskracht gehad op
mensen. ln de onderzochte

beekdalen (in Limburg,

Noord-Brabant, Gelderland,

Overijssel, Drenthe en

Groningen) zijn veel prehisto-

rische vondsten gedaan.

Dankzij de bijzondere,

vochtige bodemomstandig-

heden zijn ook organische

materialen zoals hout en bot
relatief goed bewaard

gebleven.

De publicatie is het eind-
product van het project

Archeologische monumen-
tenzorg en pleistocene

beekdalen' (2003-2007). N iet
alleen archeologen hebben
een bijdrage geleverd aan het
onderzoek, maar ook kenners

op het gebied van natuuront-
wikkeling en waterbeheer.

Ook in de totstandkoming
van het boek hebben zij een

rol gespeeld. Hierdoor is een
gevarieerd beeld ontstaan.

: Archeologie* = erì beekdalen

Sch¿rtkanlcrs r an hct verleclen



bclekrec en s ie s
Archeologie en beekdalen is

rijk geïllustreerd. Mooie foto's

zorgen voor een sfeervol

beeld van de dalen die vaak

onderdeel zijn van natuurrijke

landschappen. Maar evenals

de topografi sche, historische

en hoogtekaarten en

reconstruct¡etekeningen

dragen de foto's bij aan

inzicht. Ze laten de beekdalen

als uniek landschap met veel

archeologische'potentie' zien.

Een nuttige bijlage is de

Verkla rende woordenl ijst.

Archeologi e en beekd alen,

Schatkamers van het verleden

Eelco Rensink eindred.
(utrecht 2008)

lsBN 978 90 s34s 349 0,

C29,95 (actieprijs)

Uitgeverij Matrijs,

www.matrijs.com

Reconstruct¡eteken¡ng

Rome¡nse brug bijStramproy (1.)

I Tekst:Jan Zijlstra / Foto'. Johan Koning I

Vindplaats: N.W Friesland (Sexbierum)

Vorm en materiaal: sp¡tsovaal met oog, brons

Collectie/data: p.c.

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatuur:

Opmerkingen:

S'POPPE.CHEREWIN.KENPENZONEN. (zie opmerkingen)

Johannes de doper met lam Gods en lelie

c.q. 1300

De tekstemendatie en modernisering "Poppe Gerwin Kempezoon" is aanne-

melijk. We hebben dan te maken met een dubbelpatroniem (Poppe, zoon van

Gerwin, zoon van Kempe).

lndien we werkelijk meervoud lezen en duiden zoals de originele tekst sugge-

reert (zonen) en Poppe en Gerwin broers waren dan ontstaat er een onoplos-

baar probleem. Een zegel is per definitie (rechts)persoonlijk en is in dat opzicht

te vergelijken met een handtekening. Waarschijnlijk had de stempelsnijder

de gewoonte achter sommige woorden een n te plaatsen (vergelijk bvb "des

Heren"= van de Here) De substitutie van de M van Kempe door een N zien we

vaker (assimilatie?). Overigens is ook deze naam aan het eind voorzien van een

'niet reguliere'N, hetgeen bovenstaande aanname nog eens onderstreept.Tenslotte is het jammer dat er geen

plaatsnaam wordt vermeld. Daar staat tegenover dat we met de namen Poppe Gerwin(zoon) en diens vader

Gerwin Kempe(zoon) wel een fragment stamreeks hebben.

DETECTOR N4AGAZINE 1 03 / N¡AARI 2OO9



ITekst: Leon Mijderwijk ]

Het was bekend dat in Prittlewell, Essex, in het oosten van Engeland, een

Angelsaksische begraafplaats lag. Bij de aanleg van een weg in 1923 waren

reeds begravingen aangetroffen, Angelsaksische maar ook Romeinse.

Logisch dat de archeologische dienst van het Museum van Londen in 2003

opnieuw onderzoek doet waarvan de aanleiding de verstoring door - al

weer - wegwerkzaamheden was. En inderdaad, ook bij dit onderzoek tref-
fen archeologen enkele graven aan. Dat één van de graven van vorstelijke

allure is, gevrijwaard van eerdere verstoringen, had niemand vooraf ver-

moed. Want in tegenstelling tot de vorsten van Sutton Hoo en Taplow was

de vorst van Prittlewell niet in een grafheuvel begraven, maar aan de rand

van een'gewoon' grafveld.

100 km

Sutton Hoo

ln Sutton Hoo ligt een begraafplaats met grafheuvels. De

bekendste begraving is die u¡t Mound f . Hierin lag een 27

meter lang schip met een kamer die gerust als schatkamer

omschreven kan worden. Geld, juwelen, zilveren schalen

en een grote speld van puur goud zijn slechts enkele van

de artefacten. De vondsten komen oorspronkelijk onder-

meer uit het Merovingische'Frankrijki Syrië en Byzantium.

De helm die eens op de kist lag, is een van de iconen van

Angelsaksisch Engeland. Zie voor afbeeldingen van de

vondsten uit Sutton Hoo ook Jan Zijlsfra's artikel 'Redwald

aan de Wezer'in Detectormagaz¡ne 81 Uuli 2005).

Afb urt Philip Dixon, Borbar¡on Eu-

rope, Elsev¡er Phaidon, Oxtord I 976



Modegevoelige krijger
ln een houten grafkamer van vier bij

vier meter ligt het lichaam van een man.

Niet dat er iets van hem overgebleven is. De botten zijn

volledig vergaan in de zanderige bodem. Maar de grafgil
ten spreken voor zich. Met name de wapens... een ijzeren

zwaard en verbindingsstukken van een schild zijn de onmis-

bare grafgiften voor de Angelsaksische krijger.

Meer dan honderd objecten komen uit het graf. Naast de

wapens betreft het kledingaccessoires waaronder een

gouden gesp, kleine persoonlijke bezittingen zoals munten,

een lepel en bladgouden kruisjes en veel vaatwerk. Onder

de vaten bevinden zich ook enkele uit het Middellandse

zeegebied. Felgekleurde glazen potjes komen waarschijnlijk

uit Kent. Op basis van de modegevoelige objecten is de

begraving te dateren als vroeg-zevende-eeuws.

Sabert van Prittlewell?
De rijkdom van de grafgiften wijst op een vorstelijke af-

komst van de begraven man. De hamvraag is natuurlijk wie

de vorst van Prittlewell dan was. De manier van begraven

mag door de aanwezigheid van grafgiften als heidens

worden gezien. Anderzijds mag de soberheid van kleding-

accessoires en de bladgouden kruisjes worden opgevat als

de uiting van een christen, of in ieder geval iemand die in

contact stond met het christendom.

De voor de hand liggende kandidaat is Sabert. Sabert is de

eerste bij naam bekende koning van Essex. Essex viel bin-

nen de machtssfeer van Kent, geregeerd door Saberts oom

Aethelberht. Onder druk van Aethelberht heeft 5abert zich

bekeerd tot het christendom. Als Sabert de vorst van Prit-

tlewell is, lijken zowel de Kentse afkomst van veel objecten

als de aanwezigheid van christelijke religieuze objecten

verklaard.

Sabert (+ 6161171
Koning van de East-Saxons

Sabert regeerde in 604 over de East-

Saxons. ln datjaar werd de bisschops-

zetel van de East-Saxons gesticht.

Hoelang Sabert toen al op de troon zat,

is onbekend. Sabert was de zoon van

5ledd. Deze Sledd trouwde met Ricula,

de zus van koning Aethelberht van

Kent. Het is mogelijk dat de dynastie

van Sledd op de troon is geholpen

met steun van Kent. Een asPect dat

wUst op de ondergeschikte relatie ten

Heidense begraving
Sabert sterft in 616 of 617.Volgens de Angelsaksische his-

toricus Beda laat Sabert drie zonen na die zijn koninkrijk er-

ven. ln tegenstell¡ng tot hun vader zijn zij heidenen. Hoewel

zij slechts kort na hun aantreden omkomen in een gevecht

tegen de Gewisse, blijft Essex heidens. Pas in 653 wordt

koning Sigebert van Essex, onder druk van Northumbrische

zendelingen, bekeerd tot het christendom. Dat l¡jkt te laat

om in aanmerking te komen voor de Prittlewell-begraving.

Misschien zijn het de zonen van Sabert die er de voorkeur

aan geven hun vader een heidense begrafenis te geven en

leggen zij hem samen met zijn bezittingen te rusten op het

grafveld in Prittlewell.Totdat archeologen in 2003 die rust

verstoren.

De archeologische dienst

van het Museum van

Londen heeft een klein,

maar rijk geïllustreerd

boekje uitgebracht over

de ontdekking van de

vorst van Prittlewell:

Museum of London

Archaeology Service,

The Prittlewell Prince, The

discovery of a rich Anglo-

Saxon burial in Essex

(Londen 2004). ISBN

1-901992-52-7. Het
boekje is te bestellen bij

Erfgoed Nederland als

Reuvenslezing 16

(www.ergfoed nederland.nl).

TH E DI5COVERY OF A RICH

ANCLO-SAXON BURIAL IN E55EX

aanzien van Kent is dat Sabert zich in

604 bekeert tot het christendom, in

navolging van zijn opperheer en oom,

Aethelberht.

Een ander teken dat Aethelberht het

nodige te zeggen had, was dat Aethel-

berht in Londen de Pauluskerk liet

bouwen. Londen lag in het gebied van

de East-Saxons én bisschop Mellitus,

voor wie de kerk werd gebouwd, was

bisschop van de East-saxons.

Na Aethelberhts dood in 616 zagen

Saberts vijanden hun kans schoon

om de Kentse dominantie van zich af

te schudden. Zij kwamen in oPstand

tegen Sabert. Datzelfde jaar (of een

jaar later) stierf ook Sabert. Zijn zonen

volgden hem op. Zij keerden zich af van

het christendom en stuurden de mis-

sionarissen uit Londen weg. Mogelijk

legden zij als teken van die afkeer van

het christendom hun vader te rusten

volgens heidense gebruiken in een graf

vol giften. Dat Sabert daadwerkelijk

de vorst van Prittlewell is, is niet zeker,

maar hij is wel een geschikte kandidaat.

THE PRITTLEWELL PRINCE
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Eindelijk is het dan zover, de nieuwe
website voor de vereniging De Detector-
amateur is online. Een website waar u da-
gelijks allerlei nieuws op het gebied van
metaaldetectie en archeologie kunt vin-
den. Verder informatie over de vereniging,
activiteiten, exposities en onze hobby.
De komende tijd zullen er regelmatig
nieuwe onderwerpen en artikelen op de

site zijn te vinden.
We zijn bovendien druk bezig alle oude
magazines van de afgelopen 1 7 jaar te
digitaliseren (pdf), zodat deze ook op de
site zijn te bekijken. Het kan natuurlUk wel
even duren voordat dit allemaal gereed
is, maar de eerste 5 jaargangen staan al in
het online archief. Heeft u wel eens een
zoekdag van de vereniging bezocht, dan

staat er misschien een foto van u op de
fotogalerij.
Genoeg redenen om gelijk onze nieuwe
website te bezoeken en deze bij uw favo-
rieten te zetten.

De redactìe

q

't l'¡I
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"Wetenschap"
Toen ik in de archeologische kroniek

van Friesland over 1998 (De Vrije Fries

79) en later nog in Detector Magazine

63 aantoonde dat de door sommige
auteurs voor Romeins gehouden
Lunula amuletten van het'type
Jelsum' 1 7e eeuws zijn of op zijn minst in die tijd reeds beston-
den, kwam er in 2001/2002 vanuit het Groninger lnstituut voor
Archeologie (RUG) een merkwaardige react¡e. Aanvankelijk had

ik niet de behoefte daarop te reageren, maar het geval is curieus
genoeg om dat toch maar wel te doen, al is het rijkelijk laat. Wat
is namelijk het geval. Mevr. dr. M.C. Galestin van genoemd lnsti-
tuut dateerde de betreffende amuletten in de 19e eeuw
(Paleoaktueel nr.13,2002, pag.90 e.v.) in plaats van in de 17e

eeuw zoals uit schilderijen blijkt. Ze doet dit op grond van de
volgende overwegingen: "Van dit type zijn er te veel gevonden
en ze zijn te goed bewaard."l!

Het staat er echt. Knopen, kledinghaakjes, sluitingen, vingerhoe-
den, munten, etc., etc., etc. uit de 17" eeuw zijn in nog veel gro-
tere aantallen gevonden en merendeels in goede staat.Volgens
de argumenten van dr. Galestin zullen ze dus wel allemaal+ 200

jaar te vroeg zijn gedateerd. Tegen zoveel weten-
schap en deskundigheid kan ik natuurlijk niet op.

Maar dr. Galestin heeft uiteraard recht op een eigen

menrng.

Jan Zijlstra

P5: Op een door mij genoemd schilderij uit 1657 (in

het artikel in het Detector Magazine en de Vrije Fries)

zou Gerland van Aylva zijn afgebeeld. Anderen denken dat dit
Tjepke van Aylva is.



Metaaldetectie de pers. . .l-n

Eindhovens Dagblad

1/eel mens€n vlnden hêt h€€l
erg datzê hun trouwrlng vêrloren
zljn. Zo'n ñng heêft ê€n grote
emotionelê wsa¡de. Er zlt een
verhaal aan vasl AlsJê zo'n dng
vlndl ga Je dle dan ook nlet
zomsar voor hêt goud v€¡kopen.
Het ls Julst erg mool ãls je hem
ãên deJulste peß0on zou weten
terug tê gêven', sGti dê 3g-Jê¡igê
Putlenaa¡. Zelf wlst Heuts zo,n
twlntjg trouwrlngen terug te
bezorgen 8sn dê ¡echfiÉtjge
elgenåar.'MaÐr dat waren
ållêmåâl yerzoeken vän mensên
dle wlsten wã8r zË hun rlng
verloren hadden.' Msar Hsuts
vond ook blj toeval Í¡ngen, en hlJ
weet nog êltijd nletvan wle zê
zljn. 'Het ls blJna atiljd zo dai tn
eên trauwrlng slechls een
voom8sm ên eên dâtum ståsn.
Dât m€6K het dus zoêkên nasr
een speld ln een hoolberg..
Spoozoeker
Volgêns de Puttênse

Bijzonder z¡lveren ooriizer in Sneker

18:19

SNEEK - In de z¡lveftaal van het Fries Scheepvaaftmuseum

in Sneek ¡s een zeldzaam oorijzer te zlen' Het obl-tt]s zo

ii¡ä"ä ãtã" het van z¡lver ¡s en ult het jaar 1778

komt.

Nino Cåsolin vond het oorijzer begln oktober met ziin.pas

;r;gJ;o";etaaldetector' Het oor¡Jzer zat een halve

-"r1i o*o in de grond aan de westelijke over van de

i*À[*, ¡Ët. ten iuiden van scharnegoutum' HiJ ging er

Ã"i*n ** naar het museum ln zljn woonplaats' waar

hem verteld werd wat het precies was'

Een oorúzer werd vroegÌer door vrouwen gedragen om hun mutsje op de plaats te houden' Het

hoorde blj de Friese rrørnøätii' vai *i" ¡t"iu'"r ¡s geweest en hoe het langs de zwette

terechtkwam is niet bekend' vì"¿"i ätárr" schonk het aan het scheepvaartmuseum'

Foto www.friesscheepvaartm useu m'nl

De Telegraaf

Bent u ook een
stukje over
metaaldetectie
in de pers tegen
gekomen?
Stuur dit dan
naar de redactie.

Leeuwarder Courant

'Hedde vandaag nog wat
gepiePt?'
wnsdeg 04 februad 20Og I 02:45 | Lætst tijgMftt op: @sdêg 04 febru"n *' O,"t:T-".

EINDHOVEN - PiePers noemen ze

¿lnzelf. de metaalarcheologen En als

de mannen, gewaPend meteen

."ø"ld"t""iot urn elkaar willen weten

ofze nog iets hebben gevonden' vragen

ze: 'hedde nog wâtgePiePS'

i

meegenomen.'

Een passie zou je ook kunnen zeggen'

waarmee ie aan de hand van

museum
LC I Gepublrceerd op 04 december 2008'

iìu'ttiliiq"*".|t op 04 december 2008'

ns verhalen voorbij, die via munten en

n in onze bodem hebben

iåak B¡nnen twee weken vond hij

want voordat hi.i zÜn eerste gouden

eta al dete c'tor

e

n

an

.Allemuntendiewevindenmeldenweookaan,zodatervoorbelangstellendenook

""i-ou"à"t 
toncøatwatwaar en wanneer is gevonden "

Professlonele archeologen kijken op de Piepers neer' zegtH:T:l;y"""
##;;;ffi;;k;n o"atwiinetviorwerk doen' van wat latereen srote

äriËlto;i;"h" *.dstzou kunnen bli¡ken te z¡in''

Maa 
n

krac
waa
van
diensf , aldus Heman

- wvrw jozeñerman nl

vro 0¿l f.b 2{Xt9r O6:,u I lees voor

Gevonden: 25 trouwringen
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I Tekst: Evert Kramer,/ Foto's: Johan Koning ]

Een laat-middeleeuwse gouden ring met ingezette granaat
uit terpgrond in Noordelijk Oostergo

WytseTjepkema kon zijn geluk niet op toen hij een tijdje
geleden een gouden ringetje met rode steen detecteerde
met zijn metaaldetector. Hij vond het kleinood op een akker
waar hij pas sinds kort mocht zoeken van de boer die voor-
heen iedereen op zijn land had geweigerd.
Toen hij mij een fraaie foto van de ring stuurde (afb. 1) was

vrij snel te achterhalen om welk type het moest gaan. Op de

afdeling textiel van het Fries Museum beschikt mijn collega,
Gieneke Arnolli, over een paar handige naslagwerken en

warempel, Wytses ring wist zij snel te traceren.
Het betreft een gouden ring met ingeklemde donkerrode
steen (waarschijnlijk granaat) daterend uit de Renaissance,

derde/vierde kwart 15e eeuw (afb. 1, foto steenzetting
uitvergroot).

Afmetingen
De steen meet 4 x 3 mm. De binnendiameter van de ring
bedraagt 17 mm, het gewicht is 2.28 gram. De vlakke band
van de ring verwijdt op de schouders om de geklauwde
vierpas te vormen waarmee de steen wordt vastgeklemd.

Techniek
Bijzonder aan deze ring is de deels nog aanwezige inleg met
wit email rondom de ring in drie banen (afb.2, glaspasta).

Een identiek exemplaar vinden, eentje dus met deze in witte
email opgevulde drievoudige geleding van de band, is me

nog niet gelukt.

Hoewel Engelsen bU de zetting van dergelijke ringen soms

spreken van rood glas, is b'rj ons exemplaar waarschijnlijk
donkerrode granaat gebruikt, een halfedelsteen. Maar hoe

regelmatig is de edelsteen? De onregelmatigheid van het
slijpsel sluit mijns inziens een veel jongere datering uit.

Onze ring is een typisch voorbeeld van een laat-middel-
eeuwse halfedelsteenring. Dergelijke geklauwde ('tusped")

ringen verschijnen vaak op vijftiende- en zestiende-eeuwse
portretten van welgestelde dames en heren. Eén van de
beroemdste voorbeelden is het portret van de hand van

Gerard David van een goudsmid (Wenen), ca. 1500, waar hij
een cilinderbroodje van cusped ringen vasthoudt (afb.3).

Kledingvoorschriften
De Rooms-Katholieke Kerk veronderstelde dat het voldoen-
de controle uitoefende over het dragen van ringen door
gelovigen.

Toch schijnt er heel wat inconsistentie in heersende veror-
deningen te zün geweest betreffende het aantal en het type
burgerlijke ringen dat aanvaardbaar was.

Zo mochten de veertiende-eeuwse Florentijnse vrouwen
niet meer dan twee ringen dragen en hun kleding moest
in het algemeen gematigd zijn, terwijl hun tijdgenoten uit
Sienna om het even welk aantal ringen konden dragen, zelfs

wanneer die versierd waren met parels, email, en edelstenen.

E



Met de komst van grotere rijkdom en het losmaken van kerk-

structuren, verspreidde het dragen van wereldlijke ringen

zich in de Late Middeleeuwen. De schilderijen (zie bijvoor-
beeld Hans Holbein en Hans Memling) leveren hiervan een

overvloedig bewijs.

Net als destijds in het oude Rome, begonnen de welgestel-

den en invloedrijken ringen op alle vingers tegelijkertijd te

dragen.

Soms werden ringen aan een koord rond de hals gedragen,

zoals op het zestiende-eeuwse portret van Heer Henry Lee

Gfb.q van Antonis Mor.

Ook in het laat-middeleeuwse Friesland droegen alleen wel-

gestelde dames en heren dergelijke ringen. De vondstakker

ligt pal naast een stinsterrein.

De ring kan op het stinsterrein

verloren zijn en zodoende via

de mest of andere afualwerk-

zaamheden op het terrein om

de stins zijn beland.

Naast een financiële waarde

heeft de ring ook een belang-

rijke geschiedkundige waarde.

Evert Kramer

Fries Museum

Literatuurverwijzing:

Geschichte des Ringes: He¡nz Battke,

Woldemar Klein Baden Baden, 1953,

pagina /3-Tafel 
,l4, nummer 73.
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werden er opnieuw vondsten gedaan.

Om schatgravers voor te z¡jn, werd
het terre¡n afgezet en begon een voor
Duitsland heel ongewoon project.
Er werd een samenwerking opgezet
tussen de archeologen en een aantal
metaaldetectorzoekers. Elf deskund i-
ge zoekers met veel ervaring werden
ingezet om meer voorwerpen op te
sporen. Op ongeveer veertig centi-
meter d¡epte werden zo'n zeshonderd
vondsten, waaronder munten en

wapentuig, zoals speren en pijlpun-
ten gevonden. Alle vondsten werden
ingemeten en gedocumenteerd.

Tot voor kort werd aangenomen dat
de Romeinen zich na de Varusslag in

Kalkriese, hadden teruggetrokken in

hun vest¡ngen binnen de noordoos-
telijke grenzen van hun rijk, de Limes

Germanicus. Die veldslag, de Varusslag

met de Germanen, waarbij zo'n 18.000

Romeinse soldaten het leven lieten,
vond plaats in het jaar 9 na Christus.
Volgens dr. Petra Lönne, die sprak van
'de vondst van de eeuwi bewijzen
de vondsten bij Kalefeld-Oldenrode
echter dat er nog veel later door
Romeinen en Germanen gevochten
werd en dat die gevechten bovendien
plaatsvonden buiten de grenzen van
het Romeinse rijk. De nieuwe vondst
dateert volgens archeologen - die zich
daarbij baseren op gevonden mun-
ten - namelijk uit de jaren I80-260
na Christus. En Kalefeld-Oldenrode
ligt zo'n tweehonderd kilometer ten
oosten van het Teutoburgerwoud, ver
buiten wat tot nu toe werd gezien als

het gebied waarop de Romeinen zich
na hetjaar t hadden teruggetrokken.
Günther Moosbauer van de universi-
te¡t van Osnabrück zei te vermoeden
dat de veldslag, waar nu de sporen
van zijn gevonden, onderdeel was van

een strafexpeditie tegen Germanen
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die in 235 epeo nolf :

pèñ", zei \rvírifried'9thutte, teru g b l i k-

kend op hun zoektocht. Samen met
izei verder hadden teruggedrongen; Deze

datum wordt aangehouden door de
vondst van een behoorlijk afgesleten

munt van Keizer Commodus, die van
i 80 tot 1 92 na Chr. regeerde.

Zich baserend op de hoeveelheid ge-

vonden voorwerpen gaat Lönne ervan
uit dat de Romeinse legermacht onge-
veer duizend man sterk was. Onduide-
lijk is nog wie de veldslag won, maar
Lönne vermoedt dat het de Romeinen

waren. Het is de archeologen ook een

raadsel waarom er zoveel uitrusting-
stukken en wapens zijn achtergelaten
op het slagveld en waarom deze later
niet door de Germanen van het verla-
ten slagveld zijn meegenomen. Meer
duidelijkheid daarover komt wellicht,
als er dieper wordt gegraven op de
vindplaats. Het gebied dat onderzocht
wordt, is anderhalve kilometer lang en

zo'n vijfhonderd meter breed.

Bronvermelding: Novum, Abendblatt, stern,
Foto's: Stefan Simonsen/DDP, APlCS Fuchs Niederssächsis-

ches Landesamt fur Denkmalplege.

zijn zoekmaat Rolf-Peter Dix was hij
eigenlijk aan het zoeken naar de resten
van een kasteel dat hier volgens hun
gegevens in de bossen zou moeten
hebben gestaan.

Als eerste vonden ze diverse metalen
voorwerpen waaronder verschi I lende
pijlpunten, waarvan ze in eerste
instantie dachten dat deze uit de
middeleeuwen stamden. Jaren later
nadat ze een aantal voorwerpen op
lnternet hadden gezet kwamen ze er

achter dat het geen middeleeuwse
voorwerpen waren, die ze hadden
gevonden, maar Romeinse vondsten.
ln juni 2008 toonde Wilfried de vonds-

ten aan regionaal archeologe dr. Petra

Lönne. Toen ze o.a. de ijzeren speer-
punten, pijlpunten van katapulten
en een Hipposandaal zag, besefte ze
gelijk dat dit Romeins legermateriaal
was. Ook de rest van de vondsten was

van Romeinse oorsprong.
De vondstplek werd bezocht en al snel

,i, .
¡fJ
.d'
l't'; t

liji
''r' 

t'

G

-,I
,l
li
:. I

'i

..1t1
,1

t,



E-TRA
The evolution of
discovery....

Minelab heeft met de ontwikkeling van de E-Trac weer
enkele grote stappen gezet!

De E-Trac kan via een USB kabel aangesloten worden op de PC.

Hiermee kun je programma's downloaden van andere zoekers

en andersom, deze zijn via de e-mail door te geven.

De basistechniek van de E-Trac komt u¡teraard van de Explorer

5E, maar het software programma is helemaal op zijn kop gezet

en uitgebreid.

Het resultaat van deze grondige verbouwing:
- Nog snellere processors, door de snellere venruerking van de

signalen treedt veel minder camouflage van ijzer op.

M IN ELAB

€ 1495,-
Met accessoiresNu kan zelfs op oude sites gezocht worden waar extreem veel

ijzer ligt, de E-Trac'slaat niet dicht' maar pakt de goede metaal-

tjes eruitl

lets groter dieptebereik, o.a. door de grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere Gain te gebruiken, daar waar het kan.

Ultra lichte schijf en een andere hoek van de handgreep, waar-

door de algehele balans beter is dan die van de Explorer serie.

Via de PC en een USB kabel uitwisselbare programma's, waardoor
je niet zelf de expert hoeft te zijn.

Logischer opbouw van de programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel op ijzerinhoud en geleidingswaarde

zelf een discriminatie programma maken.

Nieuw zijn 2 grondstanden, een voor normale grond en een voor

extreem lastige grond.

Zie voor onafhankelijke
beoordeling op het
lnternet (M¡nelabown-

ers) en maak contact
met de nu al talloze
E-Trac beziners

Em¡n Mennen: l* äeô ø ndaag de GP Exùene (voottoper GPX-4000 en 4500) æns erht op de præÍ
gesteld op een gatenkaas akker waar in het vededen al nær zilveren en gouden munten waren

gevonden, maar waar nu n¡emand meer ieß vond. Zie hîer een gouden en een zílveren Keh.

De GPX-4500 is een soort Pl detector met

discriminatie van ijzer (was tot voor kort

onmogeliik). Dat het ijzer is moet vooral

gehoord worden. Dus training is vereist en

het is onontkoombaar om zo nu en dan iets

van ijzer op te graven. Naarmate men deze

detector beter leert kennen hoeft u minder

ijzer op te graven.

Voor wie is deze detector geschikt? Vooral

voor diegene die op teneinen waar niet

al te veel ijzer ligt vooral meer diepte wil,

omdat de kans groot it dat de 'goodies'

nog net iets dieper liggen. Bijvoorbeeld

op teneinen waar oo¡t een schawondst is

gedaan en waar nooit (meer) op geploegd

wordt.

De standaard schijf is op het vaste land van

Europa en in Groot Brittannie het meest

gebruikt. Monoloop schijven zijn niet in

staat ijzer uit te schakelen en zijn daarom

meestal minder geschikt, hoewel ze wel

iets dieper gaan dan de DD schijven.

Lees het volledige testveßlag op
wwwdetect.nl

'Schatkist' vol informatie over
metaaldetectors, zoektechnieken,
vindplaatsen, vondsten en lang-
verborgen zoekgeheimen. Het
boek is 360 pagina's dik en rijk
geïllustreerd met meer dan 400
foto's en tekeningen in kleur.
Meer dan 1000 afbeeldingen

van metaalvondsten.

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en Belgische metaal-

detectorimporteurs en dealers en bij boek- en munthandel.

Eenvoudig bestellen bij Detect: maak 39,90 euro over (porlokosten gntis) ovet op
GIRO 4838918 t.n v Detect te Enschede.

Vanu¡t Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro potto over naar onze Bank: IBAN
NL57RA9O 0396743870 SWIFf RABONL2U naar DEÍECT in EnschedeVergeet
niet je volledige naam en adres aan ons door te geven bij de banktransferif via:
¡nfo@detect.nl Kies de bijbehorende code voor het boek in de ¡ußte taal: N1003
(Nede¡lands).

voor wie extreem w¡l!

1 8 inch rond monoloop en de 1 8 inch dubbel

Specificaties: .ì'
- Pl Mot¡on detector

- 1 1 inch dubbel D schijf \
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy.
- tithium lon batter¡j systeem \
- Lengte: minimaal I I 00 mm, maximaal 1 300 mm

- Gewicht 2400 gram

- Steel bestaat uit twee delen

- Extra lev€rbare schiiven:

1 5 x l2 Semi-elliptisch dubbel D,

'10 x 5 elliptisch dubbel D,

I 5 x 12 semi elliptisch monoloop,

8 inch rond monoloop,

1 1 inch rond monoloo¿

POWERIIÍI 50
POWERTIFT NU MET
VERDUBBELDE KRACHT!

Na 10 jaar is de

Powerlift 50 kompleet
vernieuwd. Flink
gesleutel heeft geleid

tot een ander ontwerp
met een dubbel zo

sterke richtmagneet van

neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft aan

handzaamheid niets

ingeboet. Deze krachtpatser trekt meer dan

40 kilq dubbel zoveel als de vorige. Door

een andere productiewijze kunnen we deze

magneet echter goedkoper aanbieden dan

de vorige Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

dieper en stabieler!
Detech 5EF zoekschijven zijn stabieler dan de originele
schijven. gaan dieper en de pinpointing is beter.

Deze schijven zijn b'rjzonder geschikt voor terreinen die flink
afgezocht zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terreinen waar weinig ligt en waar met een grote schijf

sneller meer land kan worden afgezocht.

Leverbaar voor de nieuwe modellen van Minelab (Musketee¡;

Sovereign, Quattrq Explorer en 5D en GPX detectors en

Wh¡te's (DFX en MXD.

t 0 x i 2 inch voor Minelab Explorer, Quattro, Sovereign en Wh¡te's DFX en MXT 189,00
12 x 15 inch voor Minelab Exploreç Quattro, Sovereign en White's DFX en MXT 199,00.
Minelab GPX serie 225,00
1 5 x 18 inch voor Minelab SD Explorer, Quattrq Sovereign en Advantage; White's DFX en MXT 225,00.
Minelab GPX seri e 249,00
21 x 17 inch alleen voor Minelab SD en GPX serie 289,00

DETECT - GERT GESINK
lmporteur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van 'Handboek voor zoekers'

Wooldriksweg 88, 7512 AV Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



De Excalibur ll kent tvvee

uitvoeringen, met 25 en met

20 cm zoekschijf.
Het oude oplaadsysteem

is vervangen voor het veel

betere (geen geheugen) Nikkel

Metaal Hydride (NmH) systeem.

De zware zoekschijf van de oude

Excalibur heeft plaats gemaakt voor een

slimline schijf, die bijna de helft minder weegt, waardoor het zoeken op het land of-EÞ langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar ¡n troebel water
Aan kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en uitstekende w¿terdichtheid heeft

het nieuwe model niets ingeboet.
Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-
telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.ERRA

X-TERRA 30

€,469,-

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

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en opties
die alleen in dure detectors te 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. 4 Toonhoogtes. Bovendien kun-
nen op de X-TERRA 50 andere zoekschijven gemonteerd worden, dìe met een

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

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor
hun zoektochten op totaal verschil-
lende terreinen 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 gou-

den sieraden of bijzonder kleine kostbare muntjes of
bijzondere (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
€ 166,-

26 cm

elliptische schijf
€ 166,-

Gratis DìlD bij

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

De werking van deze prachtige detectors ¡s net zo strak als

hun vormgeving! De dieptewerking en de bijzonder goede

discriminatie is des Minelabs met d¡t verschil dat ze superlicht

€ 995,-
Zonder extra accessoires

gepatenteerde multi frequentie techniek van Minelab.

Ten opzichte van zijn voorganger, de Quattro heeft de

Safari een hogere'recoveryspeed' hersteltijd, waardoor je

meer goede voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt
vinden ! Bovendien is de Safari voorzien van de nieuwe
E-Trac zoekschijf.

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac

en voelt zich thuis onder alle omstandigheden
(ook aan zee tussen eb en vloed). De Safari

is superstabiel, je hoeft weinig rommel op

te graven, hoge gevoeligheid voor kleine

muntjes en een heel goed dieptebereik voor

normale en grote voorwerpen.

Net als de E-Trac is de Safari voorzien van
een 26 cm wide scan zoekschijf (gespaakt),

die breed de grond in gaat en dus meer grond

afzoekt bij elke zwaai dan detectors die met

concentrische zoekschijven zijn uitgerust.

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
zout¡nvloeden. 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 (dun-

ner) dan van de oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer vermo-
gen is verkregen. Het batterijpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klik je in twee seconden in

en uit het huìs. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide
scan schijl aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan

breder de grond in en 'pakken' daardoor op een dieper niveau meer
grond en vondstenl Wide scan schijven verliezen bovendien minder
van hun dieptebereik met name in kleigrond. Oplader en Nikkel

Metaal Hybride oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen.
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De Safari geeft veel waar voor zijn geld
en verslaat alle machines van de

Safari

De Safari is de vereenvoudigde versie van de E-Trac.

Aanzetten en zoeken en toch de voordelen van de

€,769,-



Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook als back-

up detector te gebruiken. De Compadre heeft O-discriminatle en is nu

uitgerust met een superlichte 1 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter

is op stort en terreinen met veel ijzer , ,-. ,l

cibola -É: l$6-q,'

€ 869,

De Cortes is een uiterst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel bíjzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Iwee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt bat-
terijen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met

de superlichte 21 x24 cm spider zoekschijf, is een u¡terst goed uitgebalan-
ceerde detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

Vaquero

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

voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schijven: een concentrische van 1 5 cm en een

wide scan van 25 x 30 cm.

De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terreinen met we¡n¡g vervuiling, klei en

andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

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 verbeteren, Het signaal wordt dieper de
grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteit!

De eerste Tejóns zijn verkocht aan Tesoro liefhebbers, de
kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

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

en grijs. Licht-gewicht: 1,3 kilo.Grondontstoring-
knop die secuur moet worden afgeregeld. lnlegbatterijen
(2 houder met 4 AA batt). Trekschakelaar met dual discri-
minatie.

parken en vervuild terrein zoeken.

De Tiger Shark is een beproefde ondeMater detector van

Tesoro die zeer geschikt is om op rommelige plekken onder

water te zoeken, Vervangt de Stingray ll. De Tiger heeft een

speciale zoutwaterstand die afrekent met het 'natzouteffect'

In zoet zwemwater de beste detector om het'dunne'goud te
vinden zoals gouden kettingen, armbandjes, gebroken ringen

en oorbellen

Met beschermkap €;' 899, '

€,749,-

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, diep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,

€ 669,-

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

wide scan schijfvan 25 x 30 cm en een extr¿ kleine

1 5 cm concentrische schijf voorradig. De Lobo is in twee

uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met
21 x24 cm concentrische schijf

Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector, Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

Cortes

Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er n¡et veel veranderd.

Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel krach-

Teión

Kleu¡: blauw, zwart

Respectievelijk +î 8¿tr9,- en € t1-Ìç.-.



899,00

GoIdMAXX Power
De GoldMaxx Power is een buitengewone detecto¡
omdat deze dieptebereik en gevoeligheid combineert.
Dit is mogelijk omdat dit een hoog frequente detector
is. Hoge frequenties zijn nodig om de gewenste
gevoeligheid te krijgen om zeer kleine muntjes en

vertikaal liggende munten en voorwerpen te detecteren.
De Gold Maxx Power is toegerust met speciale filters
zodal zoekers meer goede vondsten doen op sterk met
ijzer vervuilde zoekterreinen. Deze detector is mede
door de wide scan zoekschijven zeer effectief op zwaar
gemineraliseerde grond. Batterijduur 45 tot 50 uur.

Dit is een professionele detector met het gewicht van
een middenklasser!

549,00

ADX 150, ADX 250 en ADVENTIS ll

o Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1 500 gram) en perfecte balans

. Analyse van de signalen door microprocessors

. 2 Standen: alle metalen en discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v. knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (WSl, W53) te gebruiken

. Frequent¡e veranderen om storing te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de draadloze hoofdtelefoon (chl/ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan zoekschijf inclusief beschermkap

o Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van 1,5 Volt.

o BatterijduurAlkaline batt.45 tot 50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

o Heuptas die gelijktijdig als regenhoes dient.
. Wordt geleverd met Beschermkap, Heuptas en hoofdtel.

Oo: ADX!!9, 
1

ADVTNTISV

649,00

Draadloze hoofdtelefoons WS 1 (met 2 kanaten) 169,00
ws 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten
ontwerpen.
Met een XP (uitgezonderd deADX 100) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad,
hinder van de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
DeWSl isopvouwbaarenkleinenweegtT0gram. DeWS2 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhoge
kwaliteit, uiteraard zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met opladeç waarmee de kleine
oplaadbare Lithium batterij (7 gram) die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen. Oplaadtijd 2 uur.

Batterijduur 50 uur.



I Tekst: Kees Leenheer ]

De Wickham
Market schat

"Mijn machine ging te keer als een gek, en ik wist dat
ik een hot spot met gouden munten had gevonden."

Pasen 2008 zal voor Michael, een 60-jarige zoe-
ker uit East Suffolk (Oost Engeland), waarschijn-
lijk een Pasen zijn, welke hij nooit meer zal
vergeten. Hij vond één van de grootste munt-
schatten, bestaande uit gouden Keltische sta-
ters, die ooit in Engeland is gevonden. Michael
zocht al meer dan 25 jaar tijdens de weekenden
in de buurt van Wickham Market. Wickham (wic-
ham) heeft in het oud-Engels de betekenis van
nederzetting of vicus.

Op zondag 16 maart ging Michael -zijn achternaam houdt
hij liever uit de pers- weer op pad. Hij had een kaart van
de omgeving bekeken en had besloten dat hij een veld net
buiten Wickham Market zou proberen. H'rj had daar nog niet
eerder gezocht, omdat het veld de laatste 30 jaar weiland
was geweest. Al snel vond hij een vrij oude ijzeren spijker en

nog ander afual. Na een tijdje in de kou gezocht te hebben.
vond hij opeens een gouden munt. Hij ging omdat het koud
was gelijk naar huis en begon zoals tegenwoordig veel zoe-
kers doen na een vondst, een speurtocht op lnternet. Al snel
drong het tot hem door dat hij een bijzondere munt had
gevonden, namelijk een Freckenham gouden stater.

De volgende zondag, het was 1e Paasdag, ging Michael met
zijn Minelab Quatro terug naar het veld. Het vroor en het
veld was bedekt met een laagje sneeuw. Die dag vond hij 8
gouden staters, vlakb'rj de plek waar hij ook de eerste munt
had gevonden. "Mijn machine g¡ng te keer als een gek, en ik
wist dat ik een hot spot met gouden munten had gevon-
den'i Het was ijzig koud, dus hij markeerde de plek met wat
stenen en ging naar huis met de gedachte, "die munten
hebben 2000 jaar in de grond gelegen, dus die ene dag
doet het er ook niet toe". De volgende dag keerde Michael
terug naar de vondstplek en groef nog eens774 gouden
staters op. De meeste lagen op een diepte van 20 cm in
een zwarte aardewerken pot. De bovenkant van de pot was
waarschijnlijk door de aanraking van een ploeg gebroken,
waardoor er een aantal munten verspreid waren.
Bij thuiskomst waste Michael de munten en ging gelijk
naar de boer toe, die onmiddellijk de archeologische dienst

van Suffolk waarschuwde. ln oktober jl. werden tijdens een

kleine 2-daagse opgraving door de archeologische dienst

van Suffolk en het Britisch Museum nog een aantal staters

gevonden, wat hettotaal op 825 stuks bracht.

818 munten z'rjn van het Freckenham type, genoemd naar

een vondst van 90 exemplaren, gevonden in in 1885 in Frec-

kenham, Suffolk. De munten zijn waarschijnlijk geslagen

tussen 20 voor Chr. tot 15 na Chr. door 2 of 3 verschillende

heersers van de lceni, en zijn waarschijnlijk in het jaar 15 na

Chr. begraven. Deþouden'staters bestaan uit een legering

van 20o/o zilver,40o/o koper en maar 400lo goud en hebben

een wat roze kleur.

Over de reden waarom de munten daar zijn begraven,

wordt nog volop gediscussieerd. Was het een votief offel
een krijgskas of misschien het bezit van de Keltische konin-
gin Boudicca die met het geld politieke macht kocht?

Bronvermelding:

Suffolk County Councll Acheological Service

Chris Rudd,Treasure Hunting en lnternet.

Foto's: Judith Plouvie¿ Suffolk County Council Acheological Service
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Aflev" 1

Twee maanden later graven ze op dezelfde locatie een sloot uit,

en de grond wordt ernaast op een bult geschoven. lk kom pas

in het weekend en zie honderden gaatjes. ledereen was er al

overheen gelopen. lk vraag mij af of het me zal lukken nog iets
uit deze volledig afgezochte berg te halen. Na twee dingetjes
krijg ik een ijzer piep met tevens een goed signaal. lk neem een

flinke schep en zie iets rollen wat op een steeltje lijkt! Opwinding
maakt zich van me meeste4 maar ik maak me nog niet blij. Thuis
gekomen maak ik de steel schoon. lk loop naar mr.¡-n vitrinekast
en pak er voorzichtig het Romeinse pannetje uit. Gespannen

schuif ik langzaam beide delen in elkaar.Tot mijn verbfster¡ng
past het precies. Na 2000 jaar is het pannetje weer kompleet!"

lk zit bij Edwin (Ed) der Nederlanden op de bank met een bakje

koffie en geniet van het aanhoren van dit kippenvelmoment.
We zij net terug van een dagje graven bij -7 graden in Alphen.

Helaas z'ljn we met niks thuis gekomen.

Voor Edwin is de hobby ontspanning en een uitlaatklep.

Al 13 jaar zoekt hü, eerst met zijn schoonvader. ln het begin
beperkte hij zich met zoeken tot een paar zelf uitgezochte

\

plekjes. Zo'n8 jaar

geleden leerde Edwin

zijn huidige zoekmaat

Han kennen, waarna

Edwin er veel meer

opuit ging; "Han wist
de plekjes, want in de

omgeving van mijn

woonplaats is alles afgegra-

ven en vind je niet veel."

Edwin heeft 8 metaaldetec-

tors. Favoriet was vroeger

de Tesoro Cutlass maar is

nu de XP Goldmax Power.

Edwin gaat voor vondsten

van zeer goede kwaliteit en

zoekt daarom het liefst op
stortgrond. Op de stort zoekt

h'rj altijd met z'ljn oude Tesoro

Cutlass. "Je hoeft niet diep
op de stort en hij pakt het

kleinste ijzer er zo uit".

Maar laten we het nu eens

hebben over het hoofdon-

derwerp; zijn 10 mooiste

vondsten, Na enig brain-

stormen en het nog eens

bekijken van de voorwerpen

komt er een mooie top 10 uit
rollen, met op nummer 1, het

voorwerp van het kippen-

velmoment. De interviewer
is diep onder de indruk van

deze top 10 met voorname-

lijk fabelachtige Romeinse

topstukken.

Edwin zoekt het liefst met
collegat en dan vooral met
diegenen die een ander ook
wat gunnen. Hij zoekt vooral

voor de gezelligheid. En als

, een andere zoeker niks

\ vindt, is Edwin n¡et te
Edwinvindt
aan heteind
van een koude,

vermoeiende
dog groven

nog een moote
Romeinse

uzeren speer-
punt.

--
t-.-

kippenvelmoment
van:

Edxrlutv r Ñd'(rl'A'n^d"0|v

p de stort bij Alphen pak ik op een stukje grond - waar al

honderden mensen over gelopen zijn - een puntgaaf Romeins
pannetje, echter zonder steel!

n
l¿

I D,t 
.!

1 Koperen pannetje, Romeins I e eeuw
2 NERO (54 - 68 na Chr ) Aureus (9oud),

geslagen te Rome in de jaren 64 66 na Chr
Voorzijde: gelauwerd hoofd van Nero naar

rechts Omschrift: NERO CAESAR AVGVSTV5

Keerzijde: gesloten deuren van de tempel
van Janus Omschrift: IANVM CLVSIT PACE

P R TERRA MARIQ PARTA (linksonder begin
nend Literatuur: RIC 50 Als de deuren van de

tempel van Janus in Rome gesloten waren,

was dit een teken dat er vrede heerste in het
Romeinse Rijk

3 Bronzen herdenkingsmunt van Cal¡gula aan

zijn vade¡ Germanicus Periode 1e eeuw PIM

Germanicus, Roma Dupondius c¿ 41 AD, kz

quadriga RIC I Voorzijde: Germ¿nicus in ver-

s¡erde quadriga optrekkend naar rechts, met
¡n z¡jn rechterhand met ¿delaar bekroonde
scepter / leg¡oensaquila Opschr¡ft: "GER

l\¡ANlCV5 i CAESARIi onder elkaar boven de
pa¿rden Keerzijde: (Beeld van) Germanicus

optrekkend n¿ar links Hij brengt met zìjn
rechter geheven hand een groet en dr¿ägt in
linkerhand leg¡oen aquila Ter weerzijden het
opschr¡ft en daaronder: "5C': Opschrift: "Slc

NVS - RECEPT./ DEVICTVS GERfvl '; zonder
¡nterpunctie en ¡n twee regels.

4 Knijpschaar, brons, ca. I e eeuw na Chr

5 ljzeren Romeinse rìng Wat de afbeelding be-

treft; het lijkt te 9¿an om een jachtscène Te

z¡en ¡s een naar links lopend hert, met op de
rug een ander dier waardoor het aangeval-

len wordt Aangez¡en de scène van een door
een leeuw aangevallen hert bij gemmen vrij
veel voorkomt, hou ik het er op dat dat beest

met een vrij dikke staart (!) ook een leeuw is,

maar dan in tegenstelling tot het hert zell
wel wat primitief is afgebeeld. lk denk dat dit
exemplaar ergens in 2e of 3e eeuw na Chr te
pla¿tsen is Een enigszins primitieve parallel

heb ik gevonden in het Landesmuseum te
Bonn Die wordt in de 3e eeuw gedateerd
Een betere datering kan misschien de vind
plaats zelf leveren

6 Speerpunt met 6 kantige schacht,29 cm,

¡jzer, 1 e-2e eeuw
7 Kledinghaakjes met kett¡n9, kopet I 6e-1 7e

eeuw
8 Romeins ijzeren mes met gesneden benen

h¿ndvat, 1 e-2e eeuw

9 Romeins ¡jzeren dolkbeslag, 1 e 2e eeuw
1 0 Mesheft I 6e I 7e eeuw.





om een zelf gevonden munt weg te geven.

liefst heb ik dat iedereen wat vindt zodat we alle-
I met een tevreden gevoel naar huis gaan'i Edwin

veel met Rene en Han gezocht op de stort in
n (1O-tallen kuilen gegraven tot 3 meter diep!)

een bijzondere vriendschap is ontstaan.

honderden uren graven hebben Edwin zeker

windeieren gelegd en hij heeft dan ook diverse

topvondsten in zijn vitrinekast liggen. "De

van Zuid-Holland, Frits Kleinhuis, is

aan huis" bij mij en kijkt iedere keer zijn ogen

uit als hij al mijn Romeinse voorwerpen ziet. Hij

ze en registreert ze ook, zodat ze gelijk

aangemeldÍ

is vooral act¡ef op het forum bodemvonsten-

.nl en ¡ets minder op muntenbodemvondsten.

en Pieppiep.nl. Hij vindt het vooral gezellig om zo

tactte hebben met collega zoekers en om vond-

te kunnen bekijken.

heeft veel boeken maar geen uitgesproken

voor een boek. ln het begin heeft hij veel

over de techniek van het apparaat en over

het zoeken zelf Zoeken is volgens hem niet zo

moeilijk'Je moet alleen op de juiste tijd en op de
juiste plek komen en vooral doorzetten, dan komt het
geluk vanzelfJ'

Vondsten worden niet snel door hem schoonge-

maakt. "lk zoek het eerst goed uit om de voorwerpen
niet te'verkloten"'. Kwetsbare en zeldzame voorwer-
pen laat ik bijna altijd schoonmaken door een be-

kwame kennis die in Delft werkt. Zelf kook ik wel eens

een voorwerp uit met soda of laat ik voorwerpen
door mijn zoekvriend Han met elektrolyse schoonma-

ken. Ook zet ik ze in paralood of in de paraffine."

Edwin neemt regelmatig nieuwe zoekers mee en

heeft ook een tip voor beginnelingen.'Als je zoekt op
plekken waar je meestal niet de eerste bent en dus
'de knallers'eral uitzijn, moet jetoch goed en rustig

zoeken, dan vind je vaak nog de mooiste voorwer-
pen."

Kortom, Edwin is een succesvolle, maar vooral sociale

zoeker, En de interviewer kan het weten, want ook hij
is een aantal jaren geleden door hem op sleeptouw
genomen en uit het zoekmoeras getrokkenl

Mo
m//nfs
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Uit de tijd van keizer Postumus

in Sint Anthonis

Wat is dit nu weer? Romeins, hier?
Hoe kan dat nu???

Deze vraag zal elke detectoramateur zich regelmatig stellen.
Het leuke van de hobby is dat je in de vrije natuur, geheel
ontspannen, onverwachte en voor de historie belangrijke
vondsten in de bouwvoor kunt vinden. Samen met mijn
zoekmaat, Leo Theunissen, ga ik twee keer per week met de
metaaldetector op pad. De vondsten melden via het meld-
punt Archeologie van de provincie in ARCHIS is een vereiste.

ln het voorjaar van 2008 vond ik geheel onverwacht een
muntschat uit de tijd van keizer Postumus (260-268 na Chr.)

op grondgebied van de mooie gemeente Sint Anthonis aan

Postumus 260 268 no Chr Clodius Albinus 193-197 noChr. Anton¡nus P¡us 138-t6t noChr.

Postumus, Megasanus Deusoniensís, keez¡jde Hercules ¡n tempel.

Foto: Tom Oosthout



- /')i?
de rand van De Peel. Na toestemming van de eigenaar gin-
gen we struinen in de prachtige natuur. lk had geen enkele
verwachting van de zoekplek, en zeker niet om Romeinse

munten te vinden. De Romeinse muntschat is gevonden op
een locatie in het buitengebied en is bijzonder en uniek te
noemen.

Nooit eerder werd er in de gehele gemeente Sint Anthonis
Romeins materlaal aangetroffen volgens ARCHlS, een natio-
naal meldsysteem voor archeologische vondsten. Uit de tijd
van keizer Postumus zijn in Nederland slechts 4 muntschat-
ten in zilver bekend. De muntschat in Sint Anthonis bestaat
uit grote bronzen dubbel sestertii met 5 sluitmunten van

keizer Postumus, uniek voor ons land.
Verder komen er munten van Clodius Albinus (sestertii 193-
'l 97 na Chr.) en Antoninus Pius (dupondius 1 38- l 61 na Chr.)

in de muntvondst voor.

Historisch belang van de muntschat
De muntschat is van historisch belang omdat er over keizer

Postumus nog vele onduidelijkheden bestaan i.v.m. de

muntplaatsen, Keulen, Trier, Lyon en mogelijk een nog
onbekend muntatelier in de Zuidelijke Nederlanden. Deze

vondst kan een niet onbelangrijke bijdrage leveren aan de

oplossing van de vragen over muntateliers ten tijde van

Postumus. De muntschat is aangemeld bij het Meldpunt
van Archeologie van de Provincie Noord Brabant en is

gemeld in ARCHIS. De Rijksdienst voor Archeologie Cultuur-
landschap en Monumenten heeft nader onderzoek gedaan

op de locatie. Bij de determinatie heb ik veel hulp gehad

van Werkgroep Archeologie Cuijk. Rob Reijnen zorgde voor
de determinatie, beschrijvingen van de munten en leverde
een bijdrage aan de historische betekenis. Het Meldpunt
Archeologie Noord Brabant en de RACM hebben positief
ondersteund. Door de medewerking van deskundigen
hebben de munten historische betekenis gekregen voor
verder wetenschappelijk onderzoek naar muntateliers uit
de tijd van keizer Postumus. Mijn advies is als je iets leuks

vindt, meldt het direct bij de provinciale instantie. Je krijgt
van deskundigen waardevolle informatie en het versterkt de

wisselwerking tussen archeologen en amateurs.

Speciaal is de keerzijde op een van de munten van Postu-

mus. Hercules staat afgebeeld met leeuwenvel en knots in

een tempel met 4 zuilen. Hercules werd in Brabant vereerd,

dit is vooral bekend geworden door de RomeinseTempel
van Empel. Op de foto is de voor- en achterzijde van deze

bijzondere munt te zien.

Historische betekenis van de schatvondst van keizer
Postumus (260-268 na Chr.) in brons
De historische betekenis van deze muntschat is dat 5 van

de 7 munten van keizer Postumus sluitmunten (de jong-
ste munten) zijn. Postumus was een Gallische keizer met
zijn machtsbasis in Noord-Gallië. Daar liet hij ook zijn geld

aanmunten. Hij was een usurpator (tegenkeizer) die over
Gallië heerste ten tijde van het bewind van de Romeinse

keizers Valerianus en Galienus. Die hadden dus gelijktijdig
de macht in de rest van het Romeinse Rijk. Gezien de link
van Postumus met de op zijn munten afgebeelde Hercules

Magusanus (een godheid die op de Brabantse Maaskant en

in Midden-Brabant werd vereerd) is het goed mogelijk dat
hij uit onze omgeving afkomstig was, d.w.z. uit het huidige
Zuid-Nederland. Postumus voerde als usurpator het bewind
over Gallië ten tijde van de grote politieke en militaire crisis

in het midden van de derde eeuw. De dubbele sestertii
waarmee we hier te maken hadden, werden in het midden
van de derde eeuw ingevoerd door keizerTraianus Decius.

Het ging bij de invoering van de dubbele sestertii om een

experiment om de

verdere ontwaarding
van de sestertie tegen Heilige Antonius' abt

te gaan. De directe De heilige Antonius abt is de patroonheilige

opvolgersvanTraia- van de 10.000 bunder natuurschone ge-

nus Decius zetten de meente Sint Anthonis. De H. Antonius staat

muntslag van dubbele in het gemeentewapen.

sestertii niet voort. Al- Antonius werd omstreeks 250 na Chr. ge-

leen keizer (usurpator) boren in Egypte. Zijn ouders waren welge-

Postumus liet ze daarna stelde mensen, Na hun dood schonk Anto-

nog aanmunten. De nius op 2j-jarige leeftijd, in het jaar 270 na

vondst van 7 Romeinse Chr., al zijn bezittingen aan de armen en

munten op een klein trok zich terug. Antonius is de eerste kluize-

oppervlak wijst op een naar en vader van de monniken geworden.

muntschat. Het begra- De Romeinse muntschat van Sint Anthonis

ven van geld en van is ook omstreeks het jaar 270 na Chr. verlo-
(semi)edele metalen ren, verstopt of begraven op voor mij de

(zoals het bronsdepot mooiste bunder van de gemeente. De sluit-

van Nistelrode) is vrij munt van de muntschat is een Postumus

gangbaar gedrag in geslagen tussen 260-268 na Chr.

periodes van economi- Verder komt in de muntschat een munt
sche en politieke en/of voor van Antoninus Pius (138-161 na Chr.).

militaire crises.Tijdens (De betekenis van Pius is de Goede of De

de periode 260-300 Vrome). De naam Anthonis dwaalt dus al

AD was de Romeinse vele eeuwen in de gemeente rond.

militaire aanwezigheid De heilige Antonius mag de komende eeu-

in onze gebieden dras- wen waken over de gevonden muntschat.

tisch verminderd dan
wel geheel ontbrekend
vanwege de burgeroorlogen in ltalië. Mensen voelden zich

in die periode niet veilig en begroeven hun waardevolle
spullen om ze voor Germaanse invallers en rondtrekkende
ongeregelde troepen te verbergen.

lk heb een zeer interessant boek gevonden over Postumus,
"De Gallo-Romeinse vicus te Velzeke ll - Een muntschat uit
de tijd van keizer Postumus'i De sluitmunt van die schat-

vondst is een Postumus en de eerste munt die genoemd

wordt is een Clodius Albinus, wel in zilver. Beide munten
komen ook bij de vondst in Sint Anthonis voor.
De deskundigen vinden het nu al, vooral historisch/weten-
schappelijk een bijzondere schatvondst, vooral omdat de

munt van keizer Postumus 5x in hetzelfde vondstcomplex
voorkomt. Over keizer Postumus 260-268 (keizer van het
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Gallische Rijk) is nog niet al te veel bekend. Fleur Kemmers,

archeologe en Romeins muntspecialist uit Nijmegen kwali-
ficeert de vondst als vrij uitzonderlijk voor Nederland. Dit is

wel een extra stip op de kaart.

Korte gesch¡edenis van de drie Romeinse
keizers: Postumus, Clodius Albinus en
Antoninus Pius

Dit zijn de drie keizers die voorkomen in de muntschat.

Postumus 260-268 na Chr.

Postumus was keizer van Rome van 260 tot begin 269.

Zijn geboorteplaats Deusone zou het huidige Diessen zijn!
Postumus was legeraanvoerder aan de Rijn toen hij door de
troepen in 260 tot keizer werd benoemd. ln 260 ontstond
het Gallo-Romeinse Rijk, dat door de crisis in het Romeinse

Rijk uiteindeli)k14 jaar zou bestaan. Postumus was een

goede keizer en wist met succesvolle veldtochten de
Germanen buiten te houden en zo de westelijke provincies

Gallië, Germania, Britannia en Hispania bij elkaar te houden.
Postumus claimde keizer van het hele Romeinse Rijk te
zijn. Het verder vrij rustige leven in het Gallo-Romeinse Rijk

werd opgeschrikt door een opstand van Laelianus in 269.

Postumus sloeg de opstand neer, maar werd kort daarop
vermoord door zijn eigen soldaten toen hij hen niet toeliet
om het huidige Mainz, waar Lealianus had gezeten, te
plunderen.

Clodius Albinus 193-197 na Chr.
Clodius Albinus was tijdens de Romeinse Burgeroorlog
(1 93-1 97) achtereenvolgens een opstandige keizer tegen
keizer Didius Julianus, een kroonprins (Caesar) benoemd
door Septimius Serverus en een opstandige keizer tegen
Septimius Serverus door wie hij uiteindelijk verslagen werd
in de slag bij Lugdunum (Lyon) op 19 februari 197 na Chr.

Antoninus Pius 138-161 na Chr.

Antoninus Pius was een van de bekwaamste keizers uit het
Romeinse Rijk. Het was een tijd van vrede en welvaart en

het keizerrijk kwam tot grote bloei. Antoninus Pius heeft zijn

titel Pius te danken aan zijn loyaliteit en mildheid. Boven-

dien maakte hij indruk door hen die aan het eind van het

bewind van Hadrianus ter dood waren veroordeeld, gratie

te verlenen. Om deze redenen besloot de Senaat hem de

titel Pius (de Vrome) toe te kennen.

De media heeft ruim aandacht besteed aan de schatvondst

op de regionaleTV, radio en in diverse dag- en weekbladen.

Op korte termijn zullen de munten in een vitrine van het
gemeentehuis in Sint Anthonis te zien zijn.

Graag wil ik met deze unieke schatvondst voor Nederland

meedoen aan de verkiezing: Vondst van het jaar 2008.

Met vriendelijk groet,

Jan Kusters

Officieel metaaldetector dealer van de merken:
White's, Minelab, Tesoro, Fisher en Laser MidHolland Detectoren

Verder alles voor de hobby zoals accessoires, Zwaluw 15

boeken etc verkrijgbaar. 3752 NW Bunschoten
fel:O33-2999491
www.detector.nl

r@n#þí@# wwwmidhorandnr
info@midholland.nl
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zoekdag 1

Zondag 20 januari 2008 ben ik op een laag stuk nat grasland

in mijn omgeving gaan zoeken, nadat ik op de internetsite

www.hisgis.nl had gezien dat er op die plek in 1832 bewo-

ning was. Het was die dag erg koud en het regende vrij hard.

Omdat ik die dag ervoor ook in de regen gezocht had, was er

vocht in de detector gekomen. Hierdoor stoorde de detector
dusdanig dat ik na een paar minuten wel doorhad dat door-

zoeken weinig zin had.

lk heb een paar willekeurige baantjes gelopen, maar goede

signalen waren vrijwel niet van de storingen te onderschei-

den. ln de buurt van de sloot kreeg ik plots een heel duide-
lijk groot signaal. Nadat ik de bovenste plag had los gelegd,

ben ik dieper gaan graven. Al snel kwam ik met mijn schep

tegen een groot voorwerp aan, dat stevig in de grond zat.

De bovenkant zat ongeveer op een diepte van 30 centimeter.

lk ben hier omheen gaan graven, waarbij ik na een eerste

blik op het materiaal doorhad, dat het om tin moest gaan en

dat het niet een of ander stuk blik was. Het was erg moeilijk

om dieper te graven. Je wil op grasland het gat namelijk niet

te groot maken en daarnaast moet je zo graven dat je het

voorwerp niet beschadigt. Op een bepaald moment was ik

dieper dan de lengte van mijn schep en lukte het me niet

om hiermee nog kracht te zetten. Omdat ik ondertussen

wel doorhad dat het om een interessante vondst kon gaan,

heb ik mij op mijn knieën laten vallen in de natte grond. Het

voorwerp zat rechtop in de grond en ik zat op meer dan een

halve meter diepte met mijn handen te graven. Door het

zware graafwerk in de natte veengrond zat het modder me

zowat in de oren. Na ruim 20 minuten kon ik het voorwerp
eindelijk loswrikken. ln de nabijgelegen sloot heb ik de

vondst wat afgespoeld. Dat het hier om een grote tinnen
schotel ging was wel duidelijk, maar of het ook een oude

schotel was?

lk heb het gat daarna dichtgemaakt en ben snel naar huis

gegaan. Het graven had me erg vermoeid en bovendien was

ik vreselijk nat en vies. Koud had ik het in elk geval nietl

Thuisgekomen ben ik meteen de schotel wat gaan schoon-

maken. ln het bord kwam zowel aan de voorkant als aan de

achterkant een huismerk, in de vorm van een staand kruis

met aan de onderkant erdoor een liggend kruis, tevoor-
schijn. Ook het tinmerk was te zien maar nog niet echt te

herkennen. lk heb het bord gefotografeerd en op een forum

op lnternet geplaatst. Al snel kreeg ik enkele reacties.

Het tinmerk werd herkend als een gekroonde hamer.

rl

I

finmetk: homer met kroon
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Surf naar onze webshop op www.metaatdetector.nI en bestel vanuit je Luie stoet.
Wij zorgen voor een sneL[e Levering van:

Detectors . Accesoires . Scheppen .

WiL je ons ljever bezoeken?

Maak dan even een afspraak:0492-57 45
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zoekdag 2

Dinsdag 22 januari was het een redelijkzonnige dag. Dit
deed me besluiten om eerder uit mijn werk weg te gaan

en nog eens de plek te bezoeken. I k heb eerst een strook

afgezocht, maar toen ik bij het gat kwam waar ik het bord

uit had gehaald, zwaaide ik nog eens over het gat. Aan de

oostkant van het gat gafde detector nog een hard signaal.

Op dat moment wist ik dat hier iets bijzonders moest liggen:

wát een waanzinnig opwindend moment.

Eerst heb ik een grote plag afgestoken. Daarna ben ik voor-
zichtig dieper gaan graven. Pas op zo'n 40 tot 50 centimeter
kwam ik een voorwerp tegen. Hierop heb ik besloten alleen

rondom met de schep nog wat grond uit te graven, maar

verder het voorwerp met de handen uit te graven. Wederom

moest ik in de modder op mijn knieën.

Al snel had ik een rond voorwerp blootgelegd. Dat het hier

ook om een tinnen voorwerp ging kon ik zien aan de kleur

van het materiaal. Voorzichtig heb ik het voorwerp uitgegra-
ven, dat naar het noorden toe de diepte in ging. Uiteindelijk
heb ik een grote tinnen kan uit de grond gehaald. lk keek zo

in de kan waar geen spatje modder in leek te zitten. Op de

bodem was een kruis te zien, het leek wel of er een munt op
de bodem lag.

K¡jkje in de kan

Op de tast heb ik gezocht naar eventuele fragmenten. Hier-

bij vond ik al snel de deksel van de kan erbij. lk heb de kan

in het gras gezet en heb wederom het gat nog wat afge-

zocht. Een vaag signaal leverde na een stukje graven niets

op. Hierop besloot ik om maar weer naar huis te gaan, om

dezelfde redenen als de vorige keer: nat, vies en vermoeid.

Thuis ben ik de kan gaan afspoelen. ln het deksel zitten

twee schilden ingeslagen. Aan de onderkant van de kan zit

eenzelfde huismerk als in het bord. Het kruis op de bodem

bleek een onderdeel van een medaillon te zijn.

Het medo¡llon ¡n de kon

De duimrust is wat beschadigd en het scharnier is zelfs in

het geheel verdwenen, waarschijnlijk heeft weer en wind

hier zijn invloed op gehad. Na eigen speurwerk kwam ik tot
de conclusie dat de kan uit de eerste helft van de 'l 6e eeuw

moest stammen en dat dit toch wel een zeldzame vondst is.

Dat de beide vondsten hetzelfde eigendomsmerk hebben,

maakt het natuurlijk helemaal compleet.

zoekdag 3

Op zaterdag 26 januari ben ik

nogmaals naar de zoekplek ge-

gaan. Samen met een zoekmaat

hebben we eerst de bovenlaag

over een wat groter oppervlak
verwijderd. Waar ik de vorige
keer een vaag signaal kreeg,

klonk nu meteen een goed

signaal. Na voorzichtig graven

kwam er een klein bordje tevoor-
schijn. Dit bordje was wel wat

meer beschadigd dan de andere twee vondsten, met onder

andere twee gaten erin. Vlak daarna vonden we in het gat

nog een tinnen lepel. Die was waarschijnlijk kromgebogen
toen ik bij de eerste zoekactie om het bord heen had gespit.

Verdere zoekacties leverden niets meer op.

Thuisgekomen bleek er in het bordje een roosmerk te staan

met de letters R en T. ln de lepel staat alleen een roosmerk.

De totale vondst bestaat uit:
. Een grote tinnen dienschotel met een diameter van

40 centimeter. Twee keer hetzelfde huismerk en een

hamermerk. Ook is er de afdruk van een doek in de

schotel te zien die er tijdens de productie in gekomen is.

Eén van de merken ¡n het deksel

De kan, net u¡t de qrond
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Een klein mosterdschoteltje, diameter 14 centimeter
(dobbelier), hetzelfde huismerk als in het bord en een

roos met de letter R en T.

Een maatkan met pegel,0,86 liter oftewel één stel-
lingwerfse mengel. Het was bekend dat deze maat hier
gebruikt werd, afwijkend van de rest van Friesland, maar
er zijn geen maten bewaard gebleven.

ln de deksel twee keer een schild met onleesbare naam
erboven, op de bodem van de kan een medaillon met
franse lelies en een naam, voornaam waarschijnlijkWil-
lem. Op de bodem hetzelfde huismerk als in de schotel
en het bordje. Een ouder merk lijkt te zijn weggewerkt.
Een tinnen lepel met een roosmerk.

De vondst is direct aangemeld en aan diverse deskundigen
getoond.

Waarschijnlijk waren de kan en de schotel al bijna antiek
toen het tin in de grond werd gestopt. Beide zijn vrij zeker
vóór 1540 te dateren. De lepel is van rond 1570. Vermoede-
lijk zijn de voorwerpen in 1580 in de grond gestopt, toen
een drietal personen uit dit dorp, waaronder de pastoor,
naar Groningen gevlucht is vanwege de reformatie.

Er worden veel bijzondere vondsten gedaan en ook ik heb
in al die jaren al heel wat uit de grond getrokken, maar de
grootte, de leeftijd én de kwaliteit van deze tinvondst is vol-
gens mij uniek. Daarom wil ik graag deze vondst indienen
als vondst van hetjaar 2008.

Determinatie en foto's van
vondsten, determinatiedag
te Wijk bij Duurstede en
zoekdag te Helvoirt

De goed oplettende lezer heeft kunnen constateren dat er

van de determinatiedag in Wijk bij Duurstede en de zoekdag
in Helvoirt, nog geen determinaties en foto's van de munten
c.q voorwerpen in het magazine hebben gestaan. ln het
volgende magazine zullen we in de Varia rubriek daar volop
aandacht aan besteden.

Zegelstempels
ln Helvoirt hebben we diverse zegelstempels gefotografeerd
voor determinatie. H ier zaten verschillende interessante
zegelstempels bij. Ondanks dat we de foto's in positief beeld
spiegelen, is het ons niet gelukt om ze te determineren.
We vragen de desbetreffende leden de zegels na schoon-
maak opnieuw aan te bieden.
Dit kan als volgt gebeuren: zet het stempel dik in de

vaseline en laat dit enige dagen intrekken. Vervolgens pak je

De complete vondst

Sjoerd Hoogenkamp

een houten steker, bijv. een satéprikker en probeer je op die
manier de korst ervan af te krijgen. Herhaal dit indien nodig.
Er zijn meerdere mogelijkheden maar dit is de meest veilige
manter.

Daarna kun je een afdruk maken in zegellak, fimoklei en

andere kleisoorten.

Johan Koning
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ln eerste instantie dacht ik:

"Hé, een stukkie kippengaas!"

Mijn detector (een C.Scope C5 990XD)

gierde het uit, wat wilje ook als het ge-

woon op de grond ligt en je er'per on-

geluk' met je detector overheen gaat.

lk zag wat verfrommelds op de grond

liggen. ln eerste instantie dacht ik:

hé, een stukkie kippengaas. lk raapte

het voorwerp op en wat schetste mijn

verbazing? Nadat ik het een beetje

gefatsoeneerd had (uit de kreukels)

zag ik twee engeltjes, moeder Maria

met het kindje Jezus. En boven in de

insigne een soort gezichtje dat lijkt op

een zonnegod.

lk heb direct de stadsarcheoloog, Erik

van Kuijl, ingelicht en hij was erg

enthousiast: "Een supervondst, niet in
geld uit te drukken, wel van h¡stori-

sche waarde'i aldus Erik. Hij heeft de

insigne een weekje in zijn bezit gehad

voor nader onderzoek. lk heb het

insigne inmiddels terug en Erik heeft

er een mooie beschrijving van de

vondst bij gedaan (zie pag. 32). De

vondst refereert aan het religieuze

leven in Coevorden tussen I 375 en
-1450. 

Er zijn meerdere van deze

lk ben Gerard Kroeze en ik woon in
Veenoord en dat ligt in Drenthe. Een

klein plaatsje tussen Emmen en Coe-

vorden. lk ben 46 jaar en ga, als het mij

even gelegen komt, met mijn detector
op stap. Het liefst ga ik dan in de omge-

ving van Coevorden, want Coevorden

was in de Middeleeuwen een welva-

rend stadje. Wat mij erg boeit zijn de
grachten uit die tijd. Vanaf 1600 lagen

er stervormige grachten rondom Coe-

vorden.Voor 1600 lag er rondom de

stad een dubbele cirkelvormige gracht.

Vandaag aan de dag is er niet veel

meer te zien van deze opzienbarende

stervormige grachten. Ja, een klein

stukje gracht is nog te zien op de kaart.

Door de eeuwen heen is Coevorden
geregeld op de schop geweest Ook nu

weer wordt er gesloopt, gegraven en

gebouwd in Coevorden. Op verschei-

dene plaatsen in de stad word nieuw-

bouw gerealiseerd. Reden genoeg om

af en toe even te zoeken op de'stort'
(grond die wordt afgegraven en buiten

de stad wordt gedeponeerd).

ln heel Drenthe is maar 1 kasteel te
vinden. En dat kasteel staat in Coe-

vorden, waar wij als Drenten best wel

Pelgrimsinsigne Coevorden

Voolstellir.rg: \laria net Kind
'lbning Tunica Àken

Vinclplaats: Coevorden: ciepot Osserhaar. Grond afkon-rstig van Kasteel

I -7 (kasteelglacht) en Bogasterrein Binuetthavens

Collectie: Part. Coll. \/eenoold (Drenthe)

Afmeting: hoogte 90 mm, breedte 58 mm
r\l¡teriral l.ood-tin
Ber.estiging: oogjes (deels afgebroken)

Datering: 1300- 1400

Opmerkingen: Linker dak van torell en tunica ontbreken (afgebloker-r)

trots op zijn. Een deel van de oude
gracht rond het kasteel wordt
op het moment afgegraven.

Het is mooi om te zien hoe de

stadsarcheologen verscheidene

vondsten naar boven halen.

Maar nog mooier is om zelf af

en toe ook een mooie vondst te

doen. Meestal werden vroeger

afval en onbruikbare dingen in
de gracht gegooid. Heel veel ging

teniet, maar ook heel veel dingen
worden nog in zeer goede staat

teruggevonden De stadsarcheoloog

van Coevorden, Erik van Kuijl, heeft bij

graafwerkzaamheden met zijn team

een zilveren muntschat gedaan. De

munten dateren van rond de 'l4e 
à

15e eeuw. Een 30-tal grote en kleine

munten kwamen te voorschijn, "waar-

schijnlijk verloren of kwijt geraakt door
een handelsreiziger'i aldus de stadsar-

cheoloog. Zelf heb ik ook een zilveren

muntje gevonden met mijn detector
(zie volgende pagina).

Verder heb ik, jawel, boven de grond

met het blote oog een'pelgrimsin-
signe'gevonden.

DETECIOR MAGAZ NE I 03 / MAART 2OO9



vondst

iäd? -¿..,'/ 7c'uo

Beschrijving van het Maria insigne van Aken (Van Beuningen, et al., 1993 en 20Ol)

insignes gevonden in Nederland en

Vlaanderen, maar dit is een nog vrij
onbekende soort. Eén keer eerder is

een bijna soortgelijk insigne gevonden
in Coevorden, dus een uniek exem-
plaar. Graag wil ik met deze vondst
meedoen aan de vondst van hetjaar
2008; lijkt me leuk. Trouwens, we
weten allemaal wat de vondst van

Bou rgond ¡sche Nede d o nd e n / Graafschop Vloo nderen

Holve groot z.j. (6e em¡ss¡e, 1492-1496)

Muntheer: PhilipsdeSchone (1482 1506)

Muntploots: Erugge (l 492-l 493)

Literatuur: VonGeldPr/Ho.l0l-5

het jaar gaat worden, geweldig toch,
die Keltische muntvondst. Wat hebben
we toch een mooie hobby, of niet
soms? En spannend.......ooh jon-
gens....

Nou groeten uit Drenthe en tot horens.

Gera rd Kroeze, Veenoord

grote afstand. In Aken ging men in 1322 of kort daarna over
op de 'Fernzeigungì de toningen vanaf de torengalerij. Dit
had als gevolg dat de relieken niet meer aan te raken waren.
Om toch cle uitstraling van het heilige te kunnen'vangen'en
letterÌijk in handen te krijgen, kon met spiegeltjes het beeld
van de relieken worden opgevangen. Dit gebruik bleek aan

te slaan en de pelgrimstekenproducenten sprongen hier al

snel op in: spiegeltjes werden aan de traditioneel gegoten

pelgrimstekens toegevoegd in speciaal daarvoor aange-

brachte spiegellijstjes. Dit gebeurde vermoedelijk voor het
eerst in Aken en werd al snel ook elders toegepast. Met lipjes
werd in de lijstjes een klein glazen spiegeltje vastgeklemd.
Op vergelijkbarewrjze konden overigens ook getekende, ge-

schilderde of gedrukte prentjes, geprent leer of andere reliëfs
aan insignes worden toegevoegd ofkonden gekleurde fonds
achter de doorgaans ajour gegoten insignes worden beves-

tigd. In een baanbrekend artikel uit 1983 ging Kurt Köster in
op de Akense spiegelinsignes en maakte hij aannemelijk dat
de uitvinder van de boekdrukkunst, fohannes Gutenberg, in
de jaren L436-1438 grote aantallen van deze Aachenspiegel'
vanuit Straatsburg leverde voor de jubileum-heiligdomsvaart

van 1440.

Spiegelinsignes met vergelijkbare voorstellingen als in Coe-
vorden zijn in Nederland en België gevonden in:
Amsterdam, Baarland, Dordrecht, Ieper, Middelburg,
Nieuwlande, Rotterdam,'s-Hertogenbosch, Sluis, Tholen en

Zutphen.

N.B.: Geen van de elders gevonden insignes heeft exact

dezelfde voorstelling als het insigne uit Coevorden. Het gaat

hierbij dus om een nog onbekende variant.

Bronvermelding:

Van Beuningen en A M. Koldeweij, 
,l993; 

Heilig en Profaan 1000 Laat-Mid-

deleeuwse Insignes u¡t de collectie van H -J.E. van Beuningen Rotterdam

PapersVlll Rotterdam

Van Beuningen, A M. Koldeweij en D Kicken, 2001; Heìlig en Profaan 2
'l 200 Laat-middeleeuwse ¡nsignes uit openbare en particuliere collectÌes

Rotterdam Papers 12. Rotterdam

Al in de eerste helft van de elfde eeuw werd gepelgrimeerd
naar lvlaria te Aken: een later zalig verklaarde monnik uit het
klooster Reichenau trok verscheiden keren naar de Paltska-
pel, waarvan Maria de patrones was. Vermoedelijk was toen
de Mariaverering geconcentreerd rond een voorganger van
het huidige, vijftiende-eeuwse'Gnadenbild'. De Akense Ma-
riaverering groeide in de Late Middeleeuwen uit tot ongeken-
de omvang en met name de Heiligdomsvaart, de plechtige
zevenjaarlijkse reliekentoning, bracht enorme mensenmassa's

op de been. Een van de belangrijkste relieken uit de omvang-
rijke Akense reliekenschat is een als de'Tunica van Maria'
vereerd kledingstuk: een uit kostbaar geelwitte oosterse stof
vervaardigd gewaad. Mogelijk is deze afkomstig uit Constan-
tinopel en werd de reliek al onder Karel de Grote verworven
voor Aken. In Aken is deze reliek sinds 1239 gedocumenteerd
als het gewaad dat Maria droeg toen ze Christus baarde. De
textielreliek is daarmee meer dan alleen een verwijzing naar
Maria en benadrukt de rol van Maria als Moeder Gods. Op
vele Akense pelgrimstekens is de Tunica van Maria afgebeeld,

soms als los object, soms getoond door priesters of engelen.
In de loop van de veertiende eeuw werden in Aken in vele

varianten grote en uiterst kwetsbare insignes vervaardigd die
naar verschillende elementen tegelijk verwrjzen: het miracu-
leuze Mariabeeld, de tunica van Maria, verschillende heiligen,
maar bijvoorbeeld ook de gekruisigde Christus en Piëta. De
op deze insignes weergegeven heiligen duiden op verschil-
Iende andere reliekhouders en devoties, zoals Karel de Grote,
Cornelius (vooral vereerd in het nabij gelegen Kornelimun-
ster), Petrus en Paulus, Catharina en Barbara.

In de eerste helft van de vijftiende eeuw, of misschien al
eerder, ontwikkelde men in Aken een nieuw type pelgrims-
teken, het zogenoemde spiegel-insigne. Kurt Köster toonde
aan dat de spiegelinsignes vooral daar voorkwamen waar
een zeer grote toeloop van pelgrims speelde. De toningen
moesten worden aangepast aan de te hoop gelopen mensen-
massa's en men ging er toe over van hoge podia of vanuit
hoge gebouwen de relieken en ¡eliekhouders te tonen, zodat
eenieder de heiligdommen kon aanschouwen, zij het van



Door de duivel bedrogen

lk heb op een zondag met onze

Werkgroep Archeologisch Steunpunt
Sneek een leuke zoekdag gehad.

Het was in de buurt van Sneek en na

een bak koffie zijn we lekker gaan

zoeken op een akker met zo'n 15

man. Hier en daar een muntje en wat
rommel, tot iemand met een mooie

zilveren daalder aankwam: prachtig.

Het was tijd om te gaan eten en alles

was zeer goed verzorgd door onze

staf - broodjes en heerlijke soep -,

dat doetje echt goed en geeft weer

energie om verder te zoeken.

We zouden 15.00 uur stoppen en het

was 14.30 uurtoen ikeen prachtig

piepsignaal kreeg. De schep de grond in en ik wilde de

kluit van mijn schep doen en tegelijk viel het geval er al

uit. lk dacht, d¡t ¡s n¡et best. Wat een gek geval en dan die

hoorns. lk riep:'!ongens, ik heb de duivel gevondenJ'

Nou riep dat beeldje wel wat reacties op, een duivel met

omhoogstaand lid.

We hebben veel gefantaseerd over wat het was en waarvoor

het geweest is.

Het duiveltje is 10 cm hoog, massief en weegt 145 gram.

De kleur van het mater¡aal is geel koper.

lk wil meedoen met de vondst van het jaar 2008, omdat de

duivel nog niet verbannen is.

Raymon, Wommels

Hiernaast de tekst zoals die in eerste

instantie is aangeleverd door Raymon.

Echter het zoeken naar de duivel ging

voort, o.a. via lnternet en het deter-

minatienetwerk van de DDA. Raymon

krijgt tips binnen als: vruchtbaarheids-

symbool, de Keltische afgod Cernunnos

en heksenattribuut voor de sabbat en

na-middeleeuws.

Als Raymon later nieuwe foto's zendt,

waarbij ook de onderzijde te zien is, gaat

er bij het DDA-team een lampje branden.

Hierop zijn grove vijlsporen te zien. Wij

denken dan ook aan een 2Oe-eeuws weg-

gegooid souvenir en delen dit Raymon

mede.

Op datzelfde moment krijgt Raymon via

een forum bericht dat de duivel is opge-

spoord via lnternet op de veilingsite Ebay.

Raymons laatste reactie op het gebeuren

was:"Nou, toch was het een leuke zoek-

dag. Wat zo'n duvel toch kan aanrichten.

Waarschijnlijk is het weggegooid door

iemand die daar vlakbij woont. lk kan er

gelukkig om lachen. Waarde 14 euro."

vondst
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Cernu nnos

Vondst van
het jaar 2009

Om mee te doen met de'Vondst van

hetjaar'dient u een verhaal van ten-
minste I50 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.

April 2010 worden de winnaars be-

paald.

PRIJZEN

3 boekenpakketten van 80,00 euro,

ter beschikking gesteld door Grafisch

bureau Creatype. Dit zijn allerlei boe-

ken op het gebied van determinatie,

archeologie en metaaldetectie.

Voor de mooiste'bijvondst'is er een

DDA-bodywarmer als prijs.
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / Mìnelab I Laser I
Black Knight / Sanddìgger I verhuur f
opsporing en beveiliging particulìeren
en bedrijven

Weth Beerdastraat 2r,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel. o6 4 41 39 77 (op afspraak)

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

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

Byte 1c, 1741 M K Coevorden

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

I n ternet: www.detectorgigant.nl

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

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede

tel. (o53) 43o c512, fax (o53) $45558
E-mail: info@detect.nl
lnternet: www.detect nl

r Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope /
XP metaldetectors / Laser / Verhuur van
diepzoekers en ops pori n gsservice

Kerkpad r8, 83r6 DB lt¡larknesse N O P

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

I nternet: www.fl evodetecto rs. n I

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

Zwaluw r5,3752 N\)l Bunschoten
tel. o33-299 94 9r, mobiel o6-z't885695
E-mail: info@ midholland. n I

I nternet:
www.midholland.nl www.detector.nl
www.minelab.nl www.coiltek.nl

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

E-mail: w. h ofma n @ chello. n I

I nternet: www. meta a ldetectie.com

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ White's I Troy / lmporteur:
Anderson detectorstelen

Pieter Maatsstraat l2
t777 AP Hippolytushoef
tel (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 tt z9
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: wwwdjlaan nl

t Zuid Holland
Metaaldetectors
llhite's Dealer v. Ned. 9 tot 6 uur.
Black Knight, Hoezen, tassen etc.
Ultrassoons, scheppen, Pin Pointers
Beveiliging, Hoofdtelefoons r4,95

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7r) 5zt48g9
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors.n I

I nternet: www.zuid h metaaldetectors. n I

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

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

Het Sterrenbeeld 48,

5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548tt 99,fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers I EMACI
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstreat 2,57o2 LH Helmond
tel. (o492\ 57 45 z5

E-mail: info@metaaldetector nl

lnternet: www.metaaldetector ni
www.tesoro n I

f Belgadetêct (calmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight lTesoro / l\rlìne-
lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

/ pijp^ en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur f
oPsPon ngsservr ce

Hagedoornstraat tz,
88oo Roeselare, llest-Vlaanderen, België

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

Csm o477 l3t 66 56
E-mail: jpcalmeyn@telenet be

lnternet: www bel gadetect.be

ZUID.HOLLAND

BELGIË



I Redactie:Johan Koning ]

VRAGEN K NT U OPSTUREN NAAR:

RINSESSENWEG 1 1, 8931 EC LEEUWARDEN

OF VRAAG AAK@DETECTORAMATEUR.NL

Aan deze Vlaagbaak rverkten mee: D. Eekhof, A. van Herwijnen, f. Zijlstra, K. Leenheer, f. Koning, prof. NzI. Erdrich, W. v/d Brandhof, T. Kolkman,

F. Croenendijk. A v. Henvijnen.

Yraag I
Hallo,

Ik heb een groot beslagstuk gevonden en wil graag weten of het ook Ro-

meins is. Er is op deze akker meer Romeins gevonden. Het beslag is

42 rnl:;' in doorsnee en er zitten twee kleine gaatjes in.

MVG, E. Demming, lid van de Detector Amateur.

Antwoord:

Meneer Demming,

U heeft helaas het restant van een koperen broche uit de eerste helft

van de 20" eeuw gevonden. Rondom zie je allemaal putjes in series

welke waren gevuld met (gekleurd) glas. Het centrale gedeelte was

vaak voorzien van een kleurrijke emaille versiering.

Yraag2

L.S.,

Enige tijd geleden vond ik een rond ding. Aanvankelijk dacht ik een

munt gevonden te hebben. Maar al heel gauw werd mij duidelijk dat het

een ander voorwerp moest zijn. Het ding was wel erg vuil, maar thuis

was het ding gemakkelijk met koperpoets te reinigen. Opvallend vond

ik wel, dat er geen koper-groen spoor op het voorwerp aanwezig was.

Ik stuur een tekening van het voorwerp op omdat ik minder prettige

ervaringen heb met het opzenden. Reeds lwee keer geen voorwerp

retour ontvangen.

Bij de tekening: Leeuwenkop in reliëf, koper/goudkleurig (goldplated),

achterkant verhoging. Waarschijnlijk de helft van het

geheel, gezien de rechte bovenkant. Verder geen aanwij-

zigingen. Gaarne nader bericht. U bij voorbaat hartelijk

dank zeggende voor de moeite teken ik.

B. Raadjes, Zudlaren

Antwoord:

Meneer Raadjes,

Op ons verzoek heeft u later nog een fotootje opgezonden, met

als extra vermelding; binnenin zink? en vergulde buitenlaag. Op de

achterzijde zit een pin welke duidt op leerbeslag. Het is niet persé zo

fu/n*-

f

dat er nog een stuk aan heeft gezeten. Het kan ook in

de grond zijn beschadigd. Koper (geel koper of messing)

krijgt een bijna goudkleur door poetsen. Dit kan gebeurd

zijn door het gebruik van koperpoets. Binnenin zinkzou

kunnen duiden op een oxidatie van het koper.Voorlopig

gaan we uit van een laat-middeleeuwse datering.

Maar laat het voorwerp nog eens zien op een zoek- of

determinatiedag. Pas dan kunnen we vaststellen of we

met een gepoetst voorwerp of een verguld beslagstuk te

maken hebben.

Nog even wat in het algemeen over het opsturen van

vondsten. Doe dit niet als er niet om gevraagd wordt.

ln het geval van dhr. Raadjes zijn mij geen zendingen

bekend. Jammer dat er op zo'n manier vondsten verloren

zun gegaan.

Vriendelijke groet,

J. Koning

Yraag3

Geachte mijne heren,

Ik heb de volgende vragen aan u. Ik heb twee voorwerpen

gevonden waarvan ik geen idee heb wat het is en waarvoor

het gediend heeft.

Het eerste voorwerp dat ik heb gevonden is een vogel,

vermoedelijk een valk. Deze heb ik gevonden in het mid-
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den/zuiden van het land. Het li$ al enkele jaren in mijn
kast en wij (mijn zoekmaat en ik) zijn door dit voorwerp

erg geïntrigeerd, maar hebben tot op heden geen sluitend

antwoord kunnen vinden op deze vraag.

De valk is vermoedelijk van brons gemaakt, is 8 cm lang

en 3 cm bij de kop. Hij is vrij zwaar, echter het exacte

gewicht weet ik helaas niet. Ik kan u wel vertellen over

de bijvondsten die er gedaan zijn. Dat waren muntjes en

voorwerpen date¡end van 1400 t/m 1700. Maar er zijn in
de buurt ook oudere vondsten gedaan.

Het volgende voorwerp is een leeuwenhoofd,

zoals je die vaker tegenkomt op vlaggen

en wapenschilden. Deze is vermoedelijk

ook massief brons. Aan de leeuw zit een

'clip'waarmee het ergens aan bevestigd kan

worden of ergens aan vast heeft gezeten. De

lengte van de leeuwenkop is 5,5 cm en de

breedte is (van kruin tot punt van de tong)

4 cm. Ook hier weet ik het exacte gewicht

niet van. De bijvondsten van dit voorwerp

clateerden van 1600 tot 1800. De diameter

van het buisje is I cm en het gat daarin heeft

een diameter van 0,5 cm.

Ik hoop dat u mij wat meer kunt vertellen over deze voor-
werpen. Alvast bedankt voor de gedane moeite.

Met vriendelijke groeL, Sergei

Antwoord: Sergei,

Ook onze specialisten hebben geen duidelijke determi-
natie kunnen geven. Beginnend met de valk werd o.a.

gedacht aan de kop van een wandelstok, maar de onder-

zijde laat geen mogelUkheid van een bevestiging aan of
op een wandelstok zien. Ook kan de valk als ornament
zijn gebruikt al dan niet geverfd.

Het leeuwtje van brons, lijkt ons 19" eeuws, maar hier is

de vraag ook weer waarvoor. De leeuw zal zeker als orna-

ment zijn gebruikt. De gedachten gingen naar de kop van

een vlaggenstok, maar de maat van het busje aan de on-

derzijde zegt ons dat dit zeer zeker niet voor een normale

vlaggenstok kan zijn gebruikt. Een andere mogelijkheid is

dat het als versiering van een rijtuig heeft gediend.

Gelukkig hebben we een groot aantal lezers in binnen-

en buitenland en we vragen hen dan ook om hulp.

Yraag4

Ik heb deze platte zilveren ring gevonden in de omgeving van Lent. Op

de platte ring staan tekens afgebeeld waarvan ik de herkomst niet kan

achterhalen. Ik heb ze op papier overgetekend en ik hoop dat u me kunt
vertellen welke taal het is, wat er staat geschreven en waar het voor-

werp voor gediend heeft. Diameter is ongeveer 15 mm, de ring zat van

oorsprong aan elkaar vast.

c(l ;

I

Antwoord:

Een mooi klein voorwerpjel Maar het is geen insigne, wij hanteren het

criterium draagteken, in de betekenis van hanger ofbroche (oogjes

of bevestigingsnaald). De tekst heeft te maken met een algemeen

voorkomend opschrift (ook op insignes) in de late middeleeuwen en

zou voluit zijn: AVE MARIA GRATIA PLENA (Latijn).

Het is zeker een middel-Nederlandse tekst, het was gebru¡kelijk in

opschr¡ften afkortingen te gebruiken, omdat de tekst zo algemeen

bekend was. (We zien ook regelmatig opschriften die hier globaal op

lijken, maar toch onder de noemer pseudotekst vallen).

We denken dat het r¡ngetje te dateren is in de periode ca. 1350-.1450.

Yraag6:

Beste DDA,

Ik zou graag willen weten wat voor een ring

en munt dit zijn. Komen ze uit dezelfde

periode? Ik vond de munt op een akker in
de buurt van Amersfoort, ongeveer op een

diepte van l0 cm. Voordat ik het gat dicht
wilde gooien nog even met de detector er over

en kreeg nog een signaal. Dacht eerst nog

een munt. Maar tot mijn verbazing haalde ik
deze ring naar boven. Het lijkt mij een zegel-

ring, materiaal is denk ik brons/koper?

Ik ben erg benieuwd naar uw antwoord.

Mvg. Henry van Gelder

Antwoord:

Henry,je munt is een 16e eeuw 1/2 Stuiverzj. (1598) van

de stad Deventer.

Literatuur: Verkade 21 8.5

ln het kruis staan de letters HSED, Halve stuiver Deventer.

De zegelring dateren we in de 18" eeuw. Het eigenlijke
zegel is vermoedelijk later dan het maken van de r¡ng

aangebracht en dit is niet professioneel gebeurd. Boven in

zien we een geTmproviseerde kroon, daaronder 3 x een X

opgebracht met links en rechts twee op bananen of manen
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Yraag6

Hallo Vraagbaak,

Op het strand van Heemskerk heb ik tijdens het zoeken dit voorwerp

gevonden. Het is van koper en l0 cm groot. Het is volgens mij een

kandelaar, maar het lijkt net of het van een huls van

een kogel gemaakt is. Ook zit er lvat zwart teerachtig

spul op. Op de achterkant staat een letter P en ook wat

cijfers.

Misschien iets uit WO II of ouder? Zouden jullie mij
kunnen vertellen wat dit is en hoe oud het is? Overigens

vond ikvlakbij een Zeelandia duit uit 1604, helaas is

deze wat versleten.

Met vriendelijke groet, Martin

Antwoord: Martin,

Van onze specialist op dit gebied het volgende: Dit is de huls van een 2

cm granaat (waarschijnlijkvan een Duitse jager, je moet denken aan de

WO ll context). Er is waarschijnlijk een pennenbak o.i.d. van gemaakt.

Overigens is het bezit van zo'n huls volgens de wet wapens en munitie

verboden, Het valt onder de categorie onderdelen van munitie. De

verzekering kan moeilijk doen als je huis afbrand en ze zoiets vinden.

YraagT

Beste redactie, Graag zou ik meer informatie willen hebben over een

tweetal vondsten die ik heb gedaan.

De eerste is een vondst die ik bij één van mijn eerste zoekmomenten

heb gedaan. Het betreft een naar ik denk een zilveren frbula. Ik heb

het gevonden in de buurt van Houten. In eerste instantie heeft het

een aantaì maanden in mijn'overige vondsten bakje'gelegen totdat

ik in jullie magazines de fibula ontdekte. Echter deze heeft 2 parallel

lopende bogen en een klein uitsteekseltje aan het begin. Ik vermoed

dat het zilver is. De'dwarsligger'waar het zilverdraad om gedraaid is is

van koper. Tiidens het schoonmaken heb ik hem laten vallen waardoor
.ì.

er een stukje va9 $et zilverdraad is gebroken. De lengte van de fibula is

zo'n2,5: 
St .

Wat mij opvalt is dat de'oogjes'voor het polsbandje niet

echt in het midden zijn geplaatst, waardoor ik vermoed

dat deze op een later tijdstip zijn bevestigd. De diameter

van het horloge is iets groter dan een 2 euro munt.

Wat ik jammer vind, is dat ìk het horloge niet meer kan

openklappen en niet meer naar het uurwerk kan kijken.

Groet,

Antwoord:

Als eerste de bronzen fibula. Het heeft enige tijd geduurd

maar degene die de determinatie deed zat in het buiten-

land. Er zit iets vreemds in. De beugel doet me denken

aan een Romeinse fibula, vermoedelijk (gezien de stevige

vorm en de perfecte halve boog) een Aucissa-fibula met

twee ribben en ertussen een lager gedeelte. De voet is af-

gebroken, helaas. Ongebruikelijk is de lange spiraal. Nor-

maal zijn zes windingen, maar hier zijn er minimaal 8. Het

lijkt erop dat de fibula is gerepareerd en van een nieuw

spiraal voorzien. Wat ik nu niet zeker voor ogen heb, het

spiraalis van brons, maar er lijkt een ijzeren staafe in het

spiraalte wonen. Als dat juist is, dan steunt dit mijn ver-

moeden, dat we het hier met een gerepareerde Aucissa-

fibula te maken hebben. Wanneer of waar deze reparatie

heeft plaatsgevonden , durf ik niet te zeggen. Vindplaats

en reparatieplaats hoeven niet identiek te zijn.

Met betrekking tot het horloge het volgende, het is haast

wel zeker een zilveren horloge. Het embleem er achterop

werd vroeger gebruikt om de initialen van de eigenaar

in te graveren. Vermoedelijk is het een horloge dat werd

opgewonden vroeger door een sleuteltje. De kleine

verhoging naast de knop bovenop, heeft een pennetje

dat je met de nagel moest indrukken om de wijzers te

verzetten. Aan de bevestiging te zien denk ik dat het

vroeger een zakhorloge is geweest voor dames, en dat

deze beugeltjes er later zijn aangesoldeerd.

Het horloge dateert van ongeveer 1 900, het werd dus

later als polshorloge gedragen., Jammer dat de wijzer-

plaat er niet meer zo goed uit ziet. Niet meer proberen
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Simpelheid troef mel topklosse eigenschoppen, in een zeer
betoolbore priisklossel

De F2 loot zich eenvoudig bedienen, mede door het goed uit le
lezen LCD disploy.
Met inslelbore discriminotie en Notch mogeli¡kheden mookt u

de instelling welke u wilt.
Permonente dieple uitlezing, oblect idenlificotie en pinpoint ziin
slondoord. Tiidens de inlroductieperiode wordt deze detector
geleverd inclusief exlro 4 inch schiif, noost de stondoord 8 inch
zoekschi¡f.

o
Fisher Labs
slNcE l93l

De oorde wormt op? ln het woter vindt u verkoeling!

.'*-*o,*:Â -Ç

Fisher FT 5

Voor wie met minder geen genoegen neemt,

onwikkelde Fisher de FZ5.

Een professionele lichtgewichf detector.

Het grote 'verlichte' LCD disploy loot zich onder

olle omstondigheden oflezen.

Permonente diepteuitlezing

Eenmool gemookte instellingen onthoudt deze krochpotser. Dus opnieuw

instellen is niet nodig. Ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen

nore biigeluiden. De dubbele D-schiif gorondeeri een goede diepgong, ook

voor kleinere voorwerpen.

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

discriminolie.

De Fisher FZ5 wordt stondoord geleverd met een beschermhoes voor de meter

en voor het botterijcomportimenf.

Twiifelt u? Mook een ofsprqok b¡¡ Gelon of één vqn onze deolers!

olleskunner, en don ook nog eens oontrekkeliik gepriisd.
Met behulp von de 4+oons objectidentificotie en de
numeriek torgetidentificotie, weet u woor u opgroven
wilt. Tijdens het pinpoinien weet u outomolisch de
diepte von het obiect. Noost de 8 inch DD zoekschiif
wordl een 4 inch concenlrische schiif geleverd, wot
deze detector zeer geschikt mookt voor gebruik op
stortgrond.
Kortom: een veelziidige delector voor een

schoppeliike prijs.

Met de Fisher F4 introduceert Fisher een digitole



CSC PE

c.scoPE

C.Scope toont lef door het uitbrengen von

deze lichtgewicht detectors.

ln het geweld von digitole detectors houdt

C.Scope het hoofd koel, en brengt 3 nieuwe

onologe deteclors uit in zowel motion ols

non-motion techniek. DeTTOXD delector is

voorzien von oudio discriminotie; ioonhoogle

verschil geeft een schol oon obiect informotie.

Een enkel 9V botterii stoot goront voor vele

uren zoekplezier.

c5
MOfloN

l'l

De CS990XD is niet voor niks, sinds ziin introductie
één von de meest verkochle delecforen.
De CS990XD discrimineert geli¡ktiidig op het
melerkonool en vio het oudiokonool. Een hoge
loon geeft een goed obiect oon en een loge toon
geeft biivoorbeeld een spiiker oon. Grondeffecl en
discriminotie zi jn inslelboor.

, il.

rfììra¿

c.5c<>PE
cs xD

ID

c5 xo
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Herlogenbosch
Tel.: +31 (0)23 5481199 fox: +31 (0)23 548 1195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon,nl

G.Scope 3tlx
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
detector. De 17 k1z frequenlie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en

goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikl dil een goede delectors 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
deteclors.

- Ruim 25 ioor ervorlng

- Alle modellen op voorrood

- Officieel imporleur C.Scope en Fisher

- Deteclors mel CE keurmerk

- Eigen gorontietermijn von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog {no ofsprook)



Susteren

Daar waar Nederland letterlijk op zijn

smalst it vindt u Susteren. Slechts
4,8 km breed grenst Susteren in
het oosten aan Duitsland en in het
westen aan Belgiê. Susteren is een
van de oudste plaaBen van Limburg

en kent een oude historie. ln 7l t
wordt SUESTRA zoals Susteren toen
werd genoemd al vermeld. Susteren

is onstaan rond een al in de 8. eeuw

gesticht klooster.
Het klooster zou gebouwd zijn door
hofmeier Pepiln van Herstal en diens
vrouw en op 2 maart 714 aan St.

Willibrord zijn geschonken Het klooster
zou in 882 door de Noormannen
verwoest zijn, maar vrij snel ema weer
opgebouwd. Het was nu echter een

nonnenklooster geworden. De naam
Susteren werd overigens al ver voor
de stichting van het nonnenklooster
gebruikt en stamt van een Keltisch
woord.

ln 2005 werd door een

detectoramateur op een akker in
het vlakbij Susteren gelegen Echt,

de eerste Keltische muntschat
van Nederland gevonden. Er

werden in totaal 1 7 zilveren
'regenboogschoteltjes' gevonden.

Deze vondst bevestigt dat de

Nedenijnse regiq en met name de
timburgse Maasvallei, behoort tot de
invloedssfeer van de Keltische La Tène

cultuur. ln deze omgeving van Susteren

worden ook regelmatig Romeinse
vondsten gedaan.

Programma
09.00 Zaal open-10.00 

Opening voorz¡fter
10.30 lezoekwedstriid
12.30 Jeugdwedstrijjtot .t2 jaar
14.0o 2ezoekweds;iid
16.30 prijsuirreikrng

Een determínatíeteam 
is aanwe_

19:r uw vondsren te bekijken.
Onder voorbehoud zijn o.a.
aanwez¡g;

Geld_ en Bankmuseum:
paul Belien, Romeinse munþn
Arent pol, munþn vanaf de Ro_
meinse tijd, specifrek gouden t¡ensetc.

Rio Holtma n, muntgewichten engewichten-
- Wouter van den Brandhof

Homeins.

3:i'" Diis, a tgemeen_modern.
- l-ototeam DDA

Deelname
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Prijs: niet leden € 20,00.
Opgave als nieuw lid is natuurlijk

log"'r-U 
(betating tiOmaatschai

op de zoekdag).
Eezoekers die alleen voor de_terminatie, of uit bel
*o' 

" 
n. .¡ï î*:;;,.;;ïilli:

welkom.

Príjzen
Geldprijzen, boeken detectorac_
cess3jles en als hoofdprijzen o.a.
_een 

Minelab E_trac, ee
rlsher F5 en een C.Scope CS 1M.

Ze-voo,r de laatste mededelingen:
w w w. d e te cto ra m o rc u r. n I

mooiste vondsten'

Fotografi äP ããt"to zetten!

.?l 
O" zoekdag zijn onzefotogra_

fen aanwe ig om uw mooiste ofrnteressantste vondsten op defoto te zetten-

5'

Locatie:

i:i3;:.,: 
centrum maneee

id s8

wvvw.katsbek.nt

Hoofdsponsors: Fa. Detect - Gert Gesink, Gelan detectiesystemen, D.J. Laan

wedstrüd (toil2 jaar).

i:fi:i:lt":.',li"1Y-1":nideareseresenheidomde

en andere accesso¡res r 
-"',:u'ttrpJ€S, noezer

aanbiedinoer, .open. Er zin deze dag volop
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