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Bezoek onze
bel voor een
afspraak.

website of
vr¡ibl¡ivende

B¡¡ ons geen
bla bla, loze beloften
en koude drukte
U wilt een metaaldetector die voldoet aan uw
eisen en wensen, ons doel is om u zo goed
mogelijk de beste metaaldetector te adviseren.

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

. Veel accessoires, zoals boeken, tumblers, beschermka
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



DETECTORS EN ZOIII
Voor je het weet is het alweer zo veï de kopij voor
het nieuwe magazine moet worden ingeleverd.
Bijna was het mij ontgaan in deze hectische tijd. Op
het moment dat ik deze "Detectors en zo..." schrijf is
het om mij heen een bijna onbeschrijfelijke bende.

Overal in het plafond gaten met daaruit draden voor de
nieuwe inbouwverlichting. De achterdeur is afgesloten
d.m.v. een naar voren geplaatst schot, met PUR hele-
maal afgedicht.

ln de muur achter mij is een groot gat gefreesd waar
morgen een raamkozijn in wordt geplaatst. ln het
plafond een groot gapend gat naar de nieuwe verdie-
ping waar een glasplaat in komt die gaat zorgen voor
nog meer lichtinval door het grote kozijn op de eerste
verdieping. Overal om mij heen detectors onder kleden
om zo goed mogelijk te worden beschermd tegen het
stof dat overal ligt. Verder overal dwars doorheen een
paar, door mij geverfde kozijnen die morgen worden
geplaatst. Nu maar hopen dat er vanavond en morge-
nochtend niemand langs wil komen om zich te ori-
ënteren op een nieuwe of gebruikte detector of een of
ander nieuwe vernuftig accessoire. De verbouwings-
opruiming gaat met het uitkomen van dit nieuwe
magazine een nieuwe fase in. Een aantal detectors dat
al langere tijd staat wordt nu verkocht met flinke
kortingen die kunnen oplopen tot meer dan € 1 00,- !

DDA-ers krijgen de eerste kans om hiervan te profiteren.
Wanneer u deze nieuwe magazine (nr. 105) dus binnen
krijgt kunt u als eerste bellen of mailen om welke
detectors het gaat.

Een week na het uitkomen van dit nummer komt de lijst
op onze site onder "nieuws" en kunnen ook niet leden
van deze speciale aanbiedingen profiteren.
Het begin van de maand juli zal er nog wel druk
gebouwd en afgewerktworden verwacht ik.
Het resterende deel van de maand juli en een gedeelte
van de maand augustus verwacht ik nog wel bezig te
zijn met het herinrichten en opknappen van de bestaan-
de ruimte en het inrichten van de nieuw ontstane
ruimte.

ln september komen we met spetterende heropening
aanbiedingen, u leest erover in het volgende magazine

(nr. 106) of anders per 1 september op de site onder
"Nieuws"! De levering van de bestelauto is vertraagd
naar eind juli. Dhr. R. Eringaard en J. den Broeder
hebben de foto wedstrijd gewonnen en hun foto's
worden dus op de auto afgedrukt. Jos en Ruud nog-
maals dank voor de prachtige foto's. De door hun
gewonnen cadeaubonnen zijn nog voor ik ze heb
kunnen uitdelen alweer besteed.

Er zijn weer een paar nieuwe producten binnen zoals de
lange "oksel handschoenen" voor de waterzoekers (zie

site!). Deze lange handschoenen gaan door tot aan de
oksels / schouders en vormen een welkome aanvulling
op de waadpakken. De hand is lekker soepel en enigs-
zins gevoerd. 's Winters lekker warm en zomers goed
bescherm tegen eventueel viezigheid in het water!
Binnenkort krijgen we composiet schepjes binnen die
perfect kunnen worden gebruikt op bijvoorbeeld het
strand. Voor de waterzoekers hebben we tevens een
heel breed assortiment RVS waadscheppen met grote
of kleine korven, uit één geheel of tweedelig, met
houten steel of geheel van RVS, met grote gaten of met
wat kleinere. Op onze site staan foto's van alle uitvoe-
ringen. Het grootste detector nieuws van de laatste tijd
is natuurlijk de introductie van de White's Spectra V3.
Een prachtige detector met een in mijn ogen gebruiks-
vriendelijker karakter dan de DFX. Prachtig zoals de
grafieken de materiaalwaarden in de verschillende
frequenties tonen! Ook de draadloze hoofdtelefoon
functioneert helemaal top! Wij verzamelen de e-mail
adressen van onze Spectra V3 klanten en wisselen ze,
indien dit op prijs wordt gesteld onderling uit. Zo
kunnen Spectra bezitters onderling ervaringen uitwis-
selen en vragen stellen en beantwoord krijgenl Leuk
toch?

De DJL detectorstandaards worden steeds populairder,
u vindt ze onder allerhande detectoraccessoires op
onze site. De detector blijft mooi schoon en valt niet
om. Het product is bovendien gelukkig superlicht! Tot
zover deze "Detectors en 20...." lk ga snel verder met
puinruimen.

tJ allen een fiine zomer gewenst en

þt de volgende keer maar weer!
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Munsters
Detectie

metaaldetectoren
voor hobby, industrie & beveiliging

MINELAB

Surf naar onze webshop op www.metaaldetector.nl en bestel vanuit je Luìe stoel.

Wìj zorgen voor een sneLLe levering van:

Detectors . Accesoires . Scheppen . Occasi

WiL je ons liever bezoeken?

Maak dan even een afspraak:0492-57 45 25
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Detector magazine is het veren¡g¡ngsblad van
'De Detector Amateur'en verschünt 6 keer perjaan

Redact¡e
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Redact¡eadres
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Advertenties
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@Copyr¡ght: N¡ets u¡tdeze u¡tgove mag worden verveelvuldigd en/ofopenbaar gemaakt
door middel van druk, fotogrofre, microfilm, internet ofop welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande, schriftel¡jke toestemmíng van de redact¡e

Bestuur
Voorz¡tter
Roy Hutters
wcr hutters@detectora mateu r n I

Secretariaat
Natasja Hutters
n d h utters@detectora mateur.nl

Penningmeester
Jan Peetoom
jan peetoom@detectoram¿teur.nl

Algemeen postadres:
Poslbus 2729, 73Ol EE Apeldoorn

Algemeen telefoonnummer:
06-43839979
(uitsluitend van maandag t/m
vrijdag van r 9.00-21 .00 uur)7

10

18

26

27

28

31

40

Ledenadministratie
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Redactie Detector Magazine
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strat¡e van de vereniqinq

Lidmaatschap
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het tijdstip (datum) dat u lid wordt, ontvangt u dit jaar dus 6, 5, 4,
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3o,oo,25,Oo,20,00, 15,00, 10,00of 5,00voordit jaar. Eind december
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Contributie per lid per jaar in Nederland € 30,00
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 35,00
Contributie per steunlid per jaar € 8,0O
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Metaal-d.etecors aLs Ful-t e ol-or
sBeel-gæil

Een aantal dagen geleden kreeg ik een mail met
daarin een proef van het nieuwe DDA magazine.

De mail begon met; "met trots presenteren wij u het
eerste FULL COLOR detector magazine van Neder-

land'i lk ben het daar helemaal mee eens en als u

verder bladert, weet u wat ik bedoel.

Gewoon perfect, iets waar we als vereniging trots

op mogen zijn. Onze complimenten en dank gaan dan ook zeker

uit naar de makers van het magazine, Kees, Johan, Gert, Klaas en

alles andere schrijvers, geïnterviewden en adverteerders. Door jul-
lie inzet is het gekomen tot wat we nu in onze handen hebben.

De eerst volgende zoekdag word gehouden in de buurt van

Bergen op Zoom (Brabant). We zijn druk bezig met een locatie,

dus hou onze website in de gaten want daar zullen we de laatste

nieuwtjes op melden. De meest waarschijnlijke datum is het
eerste weekend van november.

Tevens zullen we op zeer korte termijn nog een determinatiedag
gaan houden. Ook hiervan vind u eerdaags de gegevens op onze

site.

Enige weken geleden hebben we een brief uit laten gaan naar

enkele grote winkelketens in Nederland, in verband met het
herhaaldelijk in het nieuws zijn van zoekers en het vinden van

munitie. We ontkomen er als zoeker niet aan dat we soms munitie
vinden of tegenkomen. Maar wat ons echter zorgen baart is dat
sommige winkeliers vaak goedkopere merken metaaldetectoren
als speelgoed aan kinderen verkopen, zonder dat er ook een

bijsluiter voor de kinderen en ouders wordt bij gedaan, met de

waarschuwing dat er ook munitie mee kan worden gevonden.

Onverantwoord vinden wij, vandaar de brief. Het zal uw kind
maar wezen die zonder te weten wat het is, met munitie aan de

wandel gaat.

lk hoop dat u met veel plezier de nieuwe u¡tgave leest en evenals

wij trots zijn op de makers ervan.

Fijne vakantie,

Roy Hutters

Zoals u ook in het voorwoord van onze voorzitter heeft kunnen

lezen zijn we inderdaad reuze trots dat we u nu een volledig full

color Detector magazine kunnen presenteren. Omdat de omzet-

ting van gedeeltelijk zwart-wit en kleur, naar geheel full color heel

wat consequenties met z¡ch mee bracht, hebben we gelijk ook de

vormgeving van het magazine onder de loep genomen. Met als

resultaat andere koppen, andere kleuren enz. We hopen uiteraard

dat u als lezer net zo blij bent met het resultaat als wij. Heeft u op-

of aanmerkingen, complimenten mag natuurlijk ook, dan horen

wij dit graag van u.

We zijn ook blij dat we als redactie versterking hebben gekregen

van een nieuw redactielid. ln de 2 laatste magazines heeft u al

een nieuwe serie artikelen van Gert Lugthart, onder de naam'de

Top 10 en het kippenvelmoment van:'kunnen lezen. Ook in dit
nummer weer vindt u een aflevering van de'Top 10'en bovendien

ook een prachtig artikel over de Nederlandse munten door de

eeuwen heen. Gert van harte welkom in de redactie.

ln dit nummer vindt u verder o.a. een mooi artikel over muntge-
wichten.

Misschien lijkt het u ook leuk leuk om mee te werken aan het ma-

gazine. Wij zoeken act¡eve leden voor onze redactie die kunnen

fotograferen, interviews kunnen doen, ¡ets over detectortechniek

kunnen schrijven etc., etc. L¡jkt het u wat, heeft u (andere) ideeën,

stuur dan een mail naar de redactie.

ledereen een goede vakantie en tot horens.

Redactie

Kees Leenheer

Va ka ntieverha len Ars redactie

zr¡n wij uiteraard nieuwsgierig naar uw detectorvakan-

tieverhalen. Uw inzending wordt beloond met een

mooi boek.

zoekdag Brabant
1e zaterdag van

NOvem bgr (onder voorbehoud)

Kijk ook op onze webs¡te.
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Tekst: Evert Kramer / foto: Johan Koning
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de Groot uit Leeuwarden

sch nog gave houten kam in stort-

van afbraakpandjes Achter de Grote Kerk
(garagebedrijf n rs. 25-291.

p het eerste gezicht l¡jkt het

object helemaal niet van hout
gemaakt en eerder van been,

maar nadere bestudering overtu¡gt ons

vlot van het eerste.

Goed geconserveerde houtvondsten uit
met name de terpen en historische bin-
nensteden zijn zeer schaars aanwezig

in de collecties van het Fries Museum.

De gangbare procedure tijdens het

afgraven van vruchtbare terpaarde

vanaf midden 1 9elbegin 20e eeuw

was dat vaak alleen de herkenbare en

hanteerbare stukken hout in de col-

lecties van musea werden opgenomen,

De objecten droogden dan vervolgens

op een natuurlijke wijze. lnkrimping en

scheurvorming leidden bij de bewaarde

stukken tot een meestal onomkeerbaar
proces van vervorming. Grotere voor-

werpen (planken, tonnen etc.) werden

terplekke opgebrand zo getuigen ons

berichtgevers van toen; hoeveel uniek

onderzoekmateriaal zal zo verloren zijn
gegaan?

Met de toepassing van moderne

behoudtechnieken is het nu goed mo-

gel'rjk om interessante houtvondsten te
behouden voor het nageslacht.

B'rj Archeoplan Delft hanteert men de

vriesdroogmethode: de voorwerpen

ondergaan eerst een voorbehandeling

ter verwijdering van vreemde stoffen.

Na het eigenlijke invriezen wordt het
voorwerp in vacuüm letterlijk droog ge-

vroren. Omdat in dit proces bij droging
de waterfase wordt overgeslagen, blijft
de oorspronkelijke vorm van het houten

voorwerp behouden.

Niet alleen uit wetenschappelijk oog-
punt is het belangrijk om dit materiaal
goed te bewaren maar ook publieks-

presentaties b'rj musea worden met
het opstellen van dergelijke objecten
gevarieerder. Archeologie is niet alleen

scherven van aardewerk vinden maar

betekent dankzij ideale bewaarcondÈ

ties in een vochtig milieu als een terp
(vochthoudende mestlagen en klei-
pakketten, afiial- en stadsbeerputten

onder het grondwaterniveau) ook dat

verrassingen als deze kam tevoorschijn

kunnen komen.

Uit ons rijke terpverleden kenden we al

het houten schrijfplankje uit de terp van

Tolsum, als ook het vroegmiddeleeuwse

taxushouten runenstaafe van Britsum

en het runenzwaardje van Arum,

Een tientaljaren terug werden twee

taxushouten emmers met Uzerbeslag

aangetroffen in de terp Bruggeburen

bij Winsum, daterend u¡t de Romeinse

tijd. We krijgen zo meer inzicht in het

dagelijks leven in een legerkamp van

legioensoldaten rond het eerste kwart

van de eerste eeuw. Uit het klooster

Voorwerk bij Siegerswoude z'tjn voorts

midden jaren tachtig van de vorige

eeuw twee fraaie laat-middeleeuwse,
gedraaide houten drínkbekers bewaard.

Citaat uit reactie correspondentie met

Kortekaas: "leuke multifu nctionele kam:

nadat alle luizen z'rjn weggevangen kun

je de fijne, afgebroken tanden als stoker

gebruiken....í

Tekst: Evert Kramer

Foto links: sloop pandjes Achter de Hoven

(col l. H i st. Ce ntru m Leeuwarden)

Foto Kam:Johan Koning

t-:

Een kam met aan de ene zijde een zeðr

grove en aan de andere zijde een zeer

fijne vertanding. Een dergelijk exem-
plaar was ons nog niet uit Friesland

bekend. Rondvraag b'rj collega stadar-

cheoloog Gert Kortekaas uit Groningen

leerde dat we waarschijnlijk moeten

denken aan de 16e eeuw en aan ber-

kenhout.

U¡t een beerput van de Latijnse school

in Groningen is volgens hem een goede

tegenhanger bekend: "De kam lijkt
erg op wat we uit de beerput van de

Latijnse school haalden, afgebeeld in:

Handzaam Hout, p. 100, afb. 9.12.|k

zou zeggen "l6e/17e eeuw, met een

nadruk op de 16e eeuw. Dr. Wil Casparie

determineerde de houtsoort van onze

Groninger tegenhanger: berkenhoutí
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Jeroen Nijdam had geen idee dat op die plek

Romeins was te vinden. Hij was in het najaar

van 2008 zomaar op een akker in Anloo aan

het zoeken en was aan het eind van de middag
eigenlijk al weer op de terugweg naar zijn
auto.Toch nog maar even de detector aan, en

opeens kreeg hij toch nog een leuk signaal. Hij

dacht in eerste instantie een knoop te vinden,
maar toen hij het schijf e met de kop van een

keizer goed bekeek drong het tot hem door dat
hij een zilveren Romeinse munt had gevonden.

Al gauw kreeg hij een volgend signaal en weer
een en weer..... Na diverse Romeinse munten

gevonden te hebben ging hij naar huis. De

volgende ochtend vroeg was hij weer op de

akker aanwezig. Totaal vond hij zo'n 50 zilveren

Romeinse denari uit de periode 68 - 222 na Chr.

Jeroen meldde vervolgens de vondst bij pro-

vinciaal archeoloog Wr.¡-nand van der Sanden

(Drents Plateau).

De schatvondst werd eerst angstvallig stil ge-

houden om geen andere zoekers op een idee

te brengen. Bij de opvolgende archeologische

opgraving kwamen nog eens tientallen mun-

ten aan het licht.Totaal werden 1 10 munten in

de bouwvoor gevonde.n. Door bemesting van

het land zijn niet alle munten goed bewaard

gebleven.Tijdens de opgraving zijn er verder

geen bewoningssporen uit de Romeinse tijd
gevonden. De vondstvan de munten in Noord

Drenthe is niet uniek, maar toch wel bijzonder,

omdat Drenthe niet in het Romeinse Rijk lag

maar in het vrije Germania. De rivier de Rijn

vormde toen de grens van het Romeinse Rijk.

Behalve de munten bracht de opgraving ook

andere interessante sporen aan het licht. Zo

kwamen er ook graven uit de urnenveldentijd

te voorschijn (1 200-500 v.Chr.). Twee urnen

met crematieresten zijn opgegraven om iets

duidelijk terug te herleiden zijn
op de genoemde families Schul-
tes, Koch en Krauwinckel. ln het
supplement worden overigens
niet de rekenpenningen met de
zogenoemde rijksappel opge-
nomen - daarvan zijn zo veel

varianten dat dat ondoenlijk is.

Bij uw opgave is van belang dat
er een scherpe digitale foto of
scan beschikbaar is (600 dpi of
hoger) en de vermelding van
metaalsoort (koper of messing),
diameter en gewicht.
De Staatliche Münzsammlung
München en beide auteurs zul-
len uw aanmeldingen met zorg
behandelen, uw naam wordt in
deel 2 vermeld.
U kunt uw opgaven rechtstreeks
naar de beide auteurs zenden:
Freek Groenendijk
groenendijk.fqplanet.nl
en Robert A. Levinson -
rlevinson@laklawyers.com .

Staatliche Münzsammlung Mün-
chen, dr. Mart¡n Kirsch

Vooraankondiging / oproep

Rekenpenningen
Rechenpfennige, catalogus
van de Staatliche Münzsamm-
lung München, Nürnberg,
deel 2

De Staatliche Münzsammlung
München zal binnenkort een
tweede catalogus uitbrengen
waarin weer een deel van
haar verzameling van onge-
veer 1 0.000 rekenpenningen
bijeengebracht is. Deel 2 wordt
voorbereid door Freek Groenen-
dijk (Nederland) en Robert A.
Levinson (USA) en is gebaseerd
op een manuscript van Arthur
König.
Het eerste deel is in 1989 door
Franz Stalzer opgezet. Deel 2 na-
dert nu zijn afronding. Het omvat
alle rekenpenningen van de fa-
milie Lauffer die werkte van 1543
fot1712. In deel 2 wordt tevens
een supplement opgenomen
van deel 1 met rekenpenningen
van de families Schultes, Koch

en Krauwinckel die niet in deel
1 staan. Ook rekenpenningen
van andere Neurenbergse pen-
ningmakers uit die periode (ca.

1500-1600) zoals Georg Diem,
Jacob Werner en Christian Maler
worden daarin opgenomen.
De mogelijkheden van het inter-
net hebben er voor gezorgd dat
in de periode na het verschijnen
van deel 1 een omvangrijke uit-
wisseling van foto's en gegevens
over rekenpenningen heeft
plaatsgehad. Dat heeft heel veel
informatie opgeleverd met name
voor de aanvulling op deel 1

(in de wandelgangen kortweg
"Stalzer" genoemd).

Aan de lezer wordt nu gevraagd:
Heeft u, of kent u rekenpennin-
gen die niet in Stalzer staan en
die in Neurenberg gemaakt zijn
in de periode 1 500-1 600? Het
gaat uitsluitend om rekenpen-
ningen die gesigneerd zijn of

Rekenpenning voot

de Engelse markt

van Lozarus Gottl¡eb

Louffer;

Rekenpenn¡ng von

Matheus Lauffer.

Rekenpenn¡ng von

Eg¡d¡us Krouwinckel.

Rekenpenning van

Egidius Krouwinckel.

meer over de kwaliteit van de sporen te kun-

nen zeggen. Verder zijn er aardewerkscherven

aangetroffen uit de periode van deTrechterbe-

kercultuur (3400-2800 v. Chr.). Dit is de tijd van

de hunebedbouwers, de eerste echte boeren

op Drentse bodem.

Hoe de muntschat in de grond terecht is ge-

komen blijft gissen. "Waarschijnlijk is het geld

door iemand bewaard in een gesloten geheel

zoals in een buideltje van leer of textiel. Veelal

had dergelijk zilver een aanzien als status, werd

er mee betaald en geïmponeerd, maar het kan

evengoed in een oud graf zi)n bijgezet als of-

fer'1 aldus Wijnand van der Sanden, provinciaal

archeoloog van Drenthe.

Jeroen die aljaren lid is van onze vereniging

werd tijdens de presentatie volop door de

provinciaal archeoloog en de wethouder in

het zonnetje gezet. Vooral de manier waarop

Jeroen is om gegaan met de schatvondst is een

voorbeeld voor alle metaaldetectoramateurs.

Jeroen vond het een prachtige ervaring om

tijdens de opgraving met de archeologen sa-

men te werken. Jeroen gefeliciteerd met deze

prachtige vondst.

In een van de volgende magazines ver-

schijnt een ÍntervÍew met Jeroen Nijdam.

I

DETECTOR MAGAZINE 105



Tussen Tzummarum en Minnertsga

Spitsovaal met oog, brons

H. van der Meer

S'ROOBER(T)l PRESBI(T)Rl DE; zegel van Robert, presbiter van. Zie opmerkingen

Heraldische lelie

. 14e eeuw
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6Äl-s ik nout
Als ik nou eens alle voetstappen achter elkaar zet, die ik

al die jaren heb gelopen Ìn de velden .. zou ik dan al een

keer de aarde rond zijn geweest?

Als ik nou al die kilo's metalen afua[ die ik netjes heb

meegenomen, bij elkaar leg .. zou ik dan de Nobelpriis

voor het werken aan een schoon milieu kun-

nen krijgen?

AIs ik nou al die schepbewegingen optel

.. heb ìk dan meer gegraven dan een

gemiddelde tuinman in zijn werkbare

leven?

Als ik nou niet zo vaak was gaan zoeken

.. was Ìk dan nu wel net zo gelukkig

geweest?

Als ik nou alle batterijen die ik verbruikt

heb bij elkaar neem .. had ik dan mijn
huis er een jaal lang mee kunnen verlich-

ten?

Als ik nou alle zwaaibewegingen die ik heb gemaakt met

mîjn detector optel .. win ik het dan van de Koningin qua

zwaaibewegingen?

Als men bÌjTNO een goede scheppentester nodig heeft ..

zouden ze mij dan n¡et moeten benqderen?

AIs ik nu voor iedere vondst een euro had gekregen .. had

ik dan niet nu ìn de quote 500 lijst gestaan?

Als ik nou al dat zand wat ¡k heb vergraven op 1 bult had
gelegd .. zouden ze dan n¡et over 2000 iaar denken .. tio,

kon wel een grafheuvel zijn?

Als men m| een fanatieke zoeker noemt.. had ik dan

niet inmiddels een shirt-sponsor moeten

hebben?

Als ik nou alle gebakken eities voor het

zoeken niet had gebakken, maar had uit-

gebroed .. waren er nu dan meer kippen

dan mensen op de wereld?

AIs ik nou al die líters koffre die ik heb weg-

gewerkt tijdens het zoeken optel .. hoe

kan het dan dat het zo slecht gaat met de

koffrebranders?

AIs ik nou al die gesprekken met boeren

bekijk.. had de boerenpartii mii dan een

zetel moeten aanbieden?

Als ik nou de wekker niet had gezet .. had ik dan nu nog

gefantaseerd?

Ach ja, als niet als .. kan mij het schelen, ik ga lekker

zoeken straks. "dag schat, tot vanavond"

Klaas Bot

COLUMN
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8, 4, 2, 1 Escudo 27,04 grom, 1 3,52 qtom, 6,76 grom

en 3,38 gram Deze muntgewichten zie je ery veel.

Ruim 15 jaar zoek ik al met de detector. Het meeste zoek
ik met Freddy, daar heb ik heel veelvan geleerd en samen
veel plezier mee gemaakt. Met Mark gaan we altijd op
zoek naar de Romeinen, een paar keer per jaar.

Via de zoekdagen van de club kwam ik in contact met
Ritzo Holtman, hij heeft mij veelgeleerd over de munt-
gewichten en heeft me ook nu weer goed geholpen met
het artikel. Via het forum op www.muntstukken.be ben ik
in contact gekomen met'Coinwate', hij weet ook erg veel
van muntgewichten en wildat graag delen.
De bedoeling van het artikelover muntgewichten is niet
om volledig te zijn, maar om wat te vertellen en te laten
zien over deze interessante voorwerpen.

Gouden munten begonnen na 1250

een rol te spelen, voornamelijk in de

internationale handel.

Munten werden tot 1700 nog handma-

tig geslagen, waardoor de nauwkeurig-

heid van het gewicht toch te wensen

over liet. Vän de soms erg slordig
geknipte plaatjes werd wel eens iets

van de rand afgeknipt (=gesnoeid), wat
niet direct opviel. Ook door slijtage bij

langdurig gebruik (soms meer dan 100

jaar) konden de munten te veel van hun

massa verliezen.

Al vroeg ontstond de behoefte gouden

en in mindere mate zilveren munten

De munten z¡jn in grote hoeveelheden gemaakt door

Sponje, van het goud dot gestolen werd in Zuid AmerÌka.

Over ruw goud moest meer belost¡ng betoold worden

dan over munten, Dus werden er in Amer¡ko nog munten

van gemookt. D¡t woren vook slordig gekn¡pte plaatjes

met een stempel erop. De 4 Escudo is gemaakt van I 566

tot 1821



l pond 2mark 16ons 32 lood 320engels 10240aas 492,168Yam

1 mark 8 ons 1 6 lood 1 60 engels 51 20 aas 246,084 gram

.l ons 2 lood 20 engels 640 aas 30,760 gram

'l lood 10 engels 320 aas 1 5,380 gram

1 engels 32 aas 1,538 gram

1 aas 0,048 gram

nauwkeurig te kunnen wegen. D¡t ge-

beurde met behulp van muntgewichten

en een balans.

Aanvankelijk werd het gebruik van

muntgewichten en muntbalansen

wettelijk sterk beperkt, om te voorko-

men dat men de zwaarste munten zou

uitzoeken. Pas in de 16e eeuw werden

deze verboden opgeheven. ln de 1 6e

eeuw circuleerden in Nederland gou-

den munten uit half Europa. Elke munt
had zijn eigen gewicht en goudgehalte.

De oude muntwetten zijn gesteld in

andere termen dan die men tegen-

woordig gebruikt. Men werkte toen

niet met het decimale gewichtsstelsel

van kilogrammen, maar met ponden,

marken, engels en azen en troois

gewicht. Voordat onder invloed van de

Franse revolutie de gewichtssystemen

van diverse Europese landen werden

gedecimaliseerd, had ieder land een

eigen standaard en soms varieerden die

nog per streek ofzelfs per stad. Over het

algemeen gebruikte men vroeger twee

stelsels naast elkaar, namelijk het han-

delsgewicht en het trooise gewicht: het

eerste was bestemd voor massagoed

dat minder nauwkeurige weging nodig

had, het tweede voor kostbare zaken

waarbij een fijne weging vereist was.

De aanduiding'troois'is afgeleid van de

Franse stad Troyes. Waarschijnlijk heeft

het in de middeleeuwen in die stad ge-

hanteerde gewicht, model gestaan voor

het pond troois dat na verloop van tijd
in heel Frankrijk en later in de rest van

Europa in zwang is geraakt. Overigens

zijn lokaal allerlei variaties in de hoogte

van de massa opgetreden, waardoor

steeds ook een nadere geografische

aanduiding vereist is: pond troois Am-

sterdam, pond troois Keuls, etc.

ln de tabel hierboven is het pond troois

Amsterdams gebruikt.

Ontwikkeling van munt-
gewichten in de Nederlanden
De vroegste, omstreeks 1500 in de

Nederlanden gemaakte muntgewich-

ten waren rond, maar in de loop van

de 16e eeuw werden nog uitsluitend

vierkante blokjes vervaardigd uit mes-

sing. Met een afmeting van ca. 15 mm

bij ca.15 mm en met de dikte werd de

massa bepaald. De dikte varieert van ca.

1 mm tot wel 10 mm.

De Vlaamse muntgewichten uit de

14e /15e eeuw waren meestal vierkant

of langwerpig. Ook werden er nog ron-

de en vierkante loden muntgewichten

gemaakt rond 1600. Het economische

zwaartepunt van de Nederlanden lag in

de 16e eeuw in het zuiden. Het meren-

deel van de muntgewichten is gemaakt

in de grote handelsstad Antwerpen.

ln Brugge werd in de 14e eeuw begon-

nen, gevolgd door Gent in de 1 5e eeuw.

Door de gevolgen van de opstand van

de Nederlanden tegen het bestuur

van de Spaanse koning Philips ll, werd

de positie van Antwerpen echter sterk

aangetast en de handel verlegde zich

naar het noorden. De blokkade van

de Schelde sinds 1 585 door de Noord-

Nederlanden veroorzaakte een uittocht
uit Antwerpen van kooplieden, gevolgd

door tallozen uit andere beroeps-

groepen. Velen van hen trokken naar

Middelburg, Rotterdam, Londen of
Hamburg. En een groot deel vestigde

zich in Amsterdam. Onder deze migran-

ten bevonden zich ook verschillende

muntgewichtmakers; de eerste Noord-

Nederlandse muntgewichten

komen uit het eind van de 16e

eeuw en zijn voornamelijk
gemaakt door voormalige

Zu id-Nederla nders.

ln de 16e eeuw zijn hier

vooral Keulse muntgewicht-

dozen gebruikt.

ln de 1 7e en 1 8e eeuw

werd de muntfabricage

verbeterd; machinale

productie zorgde voor

regelmatiger en dus

beter op snoeiing te

controleren muntstuk-

ken, die op den duur

bovendien van een versie-

ring op de zijkant (rand) werden

voorzien. Vervolgens was de muntcircu-

latie in de 18e eeuw ook minder divers.

De behoefte aan muntgewichtdozen

werd zo steeds minder, de laatste dozen

dateren van omstreeks 1814.

De waarde van de munten werd door

de massa bepaald en ook door het

goudgehalte.

Ook werden er van 
.l soort munt ver-

schillende denominaties uitgegeven.

Zoals van de 1 Leeuw was de massa

4,25 gram (1454-1460) en er volgde nog

een 2/: Leeuw, massa 2,84 gram en een

% Leeuw (1583-1584) massa 2,07 gram

en een t/, Leeuw, massa 1,42 gram.

Van de Spaanse Escudo zijn 4 denomi-

nat¡es gemaakt:8, 4,2 en 1 , met een

massa van 27,04 gram voor de 8 Escudo.

Voorzijde muntgewiGht
Op de voorzijde staat in vereenvou-

digde uitvoering de voorkant van de

beeldenaar van de munt afgebeeld,

soms met een jaartal. Of er zijn ter iden-

tificatie ook nog een of meerdere letters

aa ngebracht.

I Voorzijde van het muntgewicht
voor de Dukaat met een massa van 3,50

gram. Afmeting 15 bij 'l 5 mm gemaakt

van messing. Gemaakt door Jacob

LAdmiral te Amsterdam, ca. 1750. Met

de afbeelding van een staande ridder

met zwaard en pijlenbundel.

I Gouden munt, de Dukaat van

Utrecht uiit 1761 met de massa van

3,50 gram en een diameter van 22 mm.

Gevonden door Freddy.

11
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Keerzijde muntgewicht
De keerzijde van de oudste muntge-
wichten is vaak blanco. Van de vierkante
muntgewichten van rond 1500 voldoen
de meeste aan de regels die Philips de

Schone in december 1499 opstelde. Een

eerste els was, dat op elk muntgewicht
aangegeven moest worden in welke
stad deze gemaakt was. ln Antwerpen
werd vanaf 1509 elk muntgewicht voor-
zien van het makersmerk hand. Er zijn

muntgewichten van ruim 100 verschil-

lende muntgewichtmakers bekend,

alle voorzien van de voor Antwerpen
karakteristieke geopende hand. Van on-
geveer 60 Amsterdamse muntgewicht-
makers beeldden er slechts dertien het
wapen van hun stad af. Andere steden

waar muntgewichtmakers uit de Neder-

landen werkten, waren bijvoorbeeld:
Middelburg, Rotterdam en Haarlem.

Meestal bracht de maker volgens voor-
schrift op de een of andere manier een

eigen merkteken op het muntgewicht
aan. Vaak werden de initialen samen

met het stadsmerk verwerkt, soms met
een huismerk. Muntgewichtmakers
die lid waren van het gilde der smeden

mochten de goudshamer voeren. Som-

mige merken voeren bovenaan een

Bourgondisch vuurijzer. Dit was voor-
behouden aan de officieel benoemde
ijkmeestergeneraal in de Zuidelijke
Nederlanden.

ln Keulen, waar vele muntgewichten
voor munten uit de Nederlanden
werden vervaardigd, golden soortge-
lijke voorschriften voor het merken van

muntgewichten als in Antwerpen. Maar

men heeft zich er niet aan gehouden;

het merendeel heeft een blanco keer-

zi)de.

EE voorzijde afbeelding van een

leeuw onder een afdak, Nederlandse

Leeuw gemaakt 1583-84 met massa van

4,14 gram. Keerzijde van het muntge-

wicht met afbeelding van het makers-

merk van MDM = Maarten du Mont,

Middelburg 1597. Binnen een takken-

rand het wapenschild van Zeeland met

daarboven 97 rondom een toren (wapen

van Middelburg) en de letters MDM.

Maarten Du Mont was van ca. 1585 tot
ca.1625 werkzaam te Middelburg.

Et o" gouden Leeuw gemaakt in

Brugge 1583-84 massa van 4,14 gram.

E feerzi.¡de van het muntgewicht
met afbeelding van het makersmerk

van Jan Jansz Kaan uit Amsterdam, tak-

kenkrans met hamer en 1639 lK. Kaan

was werkzaam van ca. 1 620 tot ca. 1 650.

E Muk"rrrerk binnen takkenrand

1623 GG en een schelp : Gerrit Geens I

uit Amsterdam werkzaam van ca. 1600

tot ca. 1 630.

Etr

ztr



E Keerzi;de van het muntgewicht
met afbeelding van het makersmerk

van lsaac te Welberg uit Amsterdam,

mollenijzer met de letters lTW, ca. 1605.

E reerz¡de van het muntgewicht
met afbeelding van het ijkmerk van

Jacob L'Admiral uit Amsterdam, staande

leeuw naar links onder kroon met de

letters I A. L, links boven in de hoek de
jaarletter A van het jaar 1 760.

Muntgewichten uit de 15e
eeuw

E 3 runrg"wichtjes uit de 15e eeuw.

Een Fiorino uit ltalië, massa 3,53 gram

met afmeting van 9 mm bij 14 mm en

3,5 mm dik, deze munt is gemaakt van
"1252ToT 1533. Dan een Rijder, Franse

munt met een massa van 3,9 gram met

de afmeting 13 mm bij 13 mm en 3 mm

dik, deze munt is gemaakt vanaf 1360.

De derde is een kogge, een middel-

eeuws schip, de munt heet Noble en

werd als eerste in Engeland gemaakt,

later ook in Nederland. De massa van de

/z Noble was 3,4 gram gemaakt vanaf

1351 metdeafmeting 10mm bij 11 mm

en 3,5 mm dik.

E Ou Fiorino uit ltalië, massa

3,53 gram.

E ¡un 6-hoekig muntgewicht uit
Frankrijk u¡t de 15e eeuw voor de

Fiorino, de keerzijde is blanco.

E o. Franse Rijder uit 1360, massa

3,9 gram.

E o" Engelse Noble, gemaakt in

Londen vanaf 1351, massa 6,9 gram.

t1
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Muntgewichten uit de 16e
eeuw uit Antwerpen

El non¿ muntgewicht met op de

voorkant een gekroond wapenschild,

in het wapenschild een zon. Op de

keerzijde binnen een gelobde rand

LXX in Romeinse cijfers = 70. Daaron-

der een klein stempel van een handje.

Het gaatje is er waarschijnlijk later in

gemaakt. Het getal 70 is het snedegetal,

wat inhoudt dat er uit 1 mark goud 70

van deze munten werden gemaakt.

De Franse zonnekroon was dus per stuk

244,75:70 = 3,50 gram. Dit gewicht is

tussen ca. 1 509 en ca. 1 520 gemaakt.

E ooteen Zonnekroon muntge-
wicht, gekroond wapenschild met een

zon in het wapenschild. Op de keerzijde

binnen een rand een hand tussen twee
rondjes met stip erin, boven de hand

het rijksappel-teken. Dit gewichtje is

gemaakt in Antwerpen in ca. 1520.

E O" gouden Franse munt de

Zonnekroon, de zon staat boven het
wapenschild met de 3 lelie's. De munt
is gemaakt tussen 1475-1515 met de

massa van 3,50 gram.

E H", makersmerk hand in een rand

van + tekens gemaakt in Antwerpen
tussen ca. 'l 520 en ca. 1 550.

E run makersmerk hand in een rand

van + tekens, nu ook met de letters van

de maker Dl, helaas weten we niet wie

deze maker Dl is geweest. Dit munt-
gewicht is gemaakt ca. 1550 -voor ca.

1 576. Vanaf ca. 1 550 was het verplicht
de letters van de maker erbij te zetten.
En vanaf ca. 1576 was het verplicht het
jaartal erbij af te beelden.

E f"n makersmerk hand met de

letters H F = Hans Foncq met het jaartal

(15)83 Antwerpen. Voor 1600 werden

alleen de laatste 2 cijfers afgebeeld van

het jaartal.

E f"n makersmerk hand met LVG

en (15)80. Lenaert van de Gheere lll uit
Antwerpen.

Nieuwe ontdekkingen op
muntgew¡chten
Een enkele keer wordt er een munt-
gewichtje gevonden dat nog niet

bekend is.

Tim vond in Zeeland met de detector

een onbekend makersmerk.Tim heeft

al bijna zijn collectie compleet door van

alle bekende makersmerken uit Zeeland

er minstens I te vinden, goed detector-
werk.
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EEI r.n nieuw makersmerk. Binnen een

takkenrand en een parelrand staat cen-

traal een wapenschild in 4 pas. ln het

wapenschild een hart en een kruis. De

andere twee zijn moeilijk te definiëren.

Boven het wapenschild 0 burcht 2. De

Burcht is het wapen van Middelburg,

het jaartal (16)02. De letters MBG =
Maarten Goetbloet. Deze afbeelding

wijkt nogal af van de tot nu toe be-

kende muntgewichtmakers uit Zeeland,

Maar wie weet wat er nog meer boven

de grond wordt gehaald. (FotoTim).

Daaronder de voorkant van het munt-
gewicht voor een 1 Reaal uit Nederland.
(Foto Tim).

Goudschat van meer dan 1000
gouden munten
Een bekende goudschat gevonden in

Nederland uit 1966 met meer dan 'l 000

gouden munten, gevonden in Zeeland

in het plaatsje Serooskerke, laat duide-

lijk zien welke munten er toen allemaal

waren. De sluitdatum van de goudschat

is 1622.

Er waren munten vanuit vele Neder-

landse steden aanwezig, en uit half
Europa. Uit landen als Marokko, Spanje,

Portugal, Hongarije, ltalië, Du¡tsland en

Engeland. Hieruit blUkt de diversiteit

aan munten in die dagen.

Hier volgen een aantal 17e-eeuwse

muntgewichtjes voor munten die ook in

deze goudschat zaten.

E[ r"n parelrand met daarin Arabische

tekst voor de Marokkaanse 1 Dinal
massa 2,3 gram.

Eã e"n Marokkaanse 2 Dinar, massa

4,6 gram, gemaakt van 1230 tot 1655.

EÐ Parelrand met gekroond hoofd

naar links tussen de letters G R = Gou-

den Reaal, massa 5,32 gram.

E o. Gouden Reaal gemaakt in de

Nederlanden 1557-1598 met massa van

5,32 gram. Met afbeelding van Philips ll.

EE Parelrand met gekroond wapen-

schild op bloemenkruis, in het wapen-

schild de dubbelkoppige adelaar, De 7u

Reaal, massa 3,50 gram.

E o" 7z Reaal ookwel Keizerreaal ge-

noemd, massa van 3,50 gram gemaakt

in de Nederlanden, 1 521 -1 553.

EÐ Parelrand met aartsengel Michael

in gevecht met de liggende draak (dui-

vel). De Angel uit Engeland, massa 5,1 i

gram.

E O" Angel uit Engeland, Elizabeth l,

1558- 1603, massa 5,1 1 gram.

1'
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EÞ Parelrand metafbeelding kogge

met roos en een koning met zwaard

en schild, in het schild het wapen van

Overijssel. Dit gewicht is voor een

Nederlandse Rozennobel. Deze munt
is nagemaakt van de Engelse Ryal. De

massa is 7,69 gram.

EEI e"n Rozennobel uit Nederland,

Overijssel Cam pen zj. (1 582-1 586),

massa 7,69 gram.

EE r"n parelrand met gekroond

wapenschild tussen lelies en de letterV
A (in ligatuur) met 3 lelies in het schild.

Dit is een gewicht voor de Franse Ecu,

massa 3,35 gram.

EE o" Franse Ecu uit 1568 met een

DETEOTOR MAG,¡qZ|NE 1 05

massa van 3,33 gram.

EEI voorzijde van het muntgewicht
voor de 2 Albertijn met een massa van

5,15 gram. ln het beeldmerk is gekozen

voor een jaartal 1612. De munt is in

Nederland gemaakt van '1 600-1610.

EE reerzijde van het muntgewicht
met afbeelding van het makersmerk

van Andries Cears uit 1616, gemaakt in
Antwerpen. Met onder het handje een

kroon en een hamer.

Dit is de keerzijde van de Albertijn.
Dus op 1 muntgewicht 2 verschillende
jaartallen.

E o" 2 Albertijn gemaakt in Neder-

land 1600-1610, massa 5,i 5 gram.

Einde muntgew¡chten
fabricage
ln de 1 7el1 8e eeuw werden de munten

al veel nauwkeuriger gemaakt en ook

voorzien van een versiering op de rand.

Door deze zijkant was het snoeien van

munten veel makkelijker te zien. Ook

werden de munten beter op de juiste

massa gemaakt. Dus was de behoefte
aan muntgewichten steeds kleiner.

Hier nog een gewicht uit de 19e eeuw

voor de gouden 10 gulden van Willem l.

EE r"n muntgewicht met aanpakstift

tekst HOLL 1 0 GULD voor de gouden 1 0

gulden van Willem l, massa 6,73 gram,

gemaaktvan 1818-1840.
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EE o" zijkant van het muntgewicht

met aanpakstift voor de 10 gulden, dit is

een Duits muntgewicht.

Gebruikte Literatuur

Er zijn een aantal leuke boeken over munt-

gewichten.

Het boek van Arent Pol, Noord-Nederlandse

Muntgew¡chten is zeker een aanrader.

De heer Houben heeft veel geschreven over

muntgewichten o.a.:

Muntgewichten voor munten van de

Nederlanden; De oudste muntgew¡chten uit

de Nederlanden; 2000 jaar gewichten ìn de

Nederlanden.

Een complete lijst is te vinden op de site

van de Gewichten en Maten Verzamelaars

Vereniging. Bij deze club is natuurlijk veel

kennis over bijna alles wat met gewichten

te maken heeft. Ze geven ook vier maal per

jaar een rijk geìllustreerd tijdschrift uit voor

de leden. En ze hebben hun eigen veiling.

www.gmvv.org

Een ander mooi boek is Gewogen of Bedro-

gen van Marloes Huiskamp en Cor de Graal

Hierin staan o.a. kleurenfoto's van muntge-

wichtdozen op schilderijen afgebeeld.

Ook kun je veel informatie vinden op diverse

lnternetforums.

Zelf ben ik actief op:

www.mu ntstukken.be/forum/

www.muntenbodemvondsten.n I

www.bodemvo n dstenwereld.n I

Deze hebben een speciale rubriek voor

muntgewichten.

Dus als je een muntgewichtje hebt gevon-

den, kun je het altijd daar plaatsen voor

informatie.

Succes met zoeken,

DJ

Om mee te doen met de
'Vondstvan het jaar'dient u

een verhaal van tenm¡nste
150 woorden te schrijven over
het door u gevonden object.
Natuurlijk stuurt u duidelijke
foto's (hoge resolut¡e) van het

object mee.Inzending 1 object
per keer.

Voorwerpen van archeologi-

sche waarde (alles van vóór
1500) dienen te z¡jna.ange-
meld. : '

April 2010 worden de winnaars

bepaald.

PRIJZEN

3 boekenpakketten van 80,00

euro, ter beschikking gesteld

door Grafisch bureau Creatype.

Dit zijn allerlei boeken op het

gebied van determinatie, arche-
ologie en metaaldetectie.

Voor de mooiste'bijvondst'is er een

bodywarmer als prijs.

exportvergunning afgegeven. Soms ook worden
de vondsten ingenomen en geregistreerd, en

worden deze na een aantal maanden gedeter-

mineerd en al, geretourneerd aan de vinder in

Nederland.

Tot voor een 1 0 jaar geleden organiseerde de
DDA ook reizen naar Newbury in Engeland. Er

was altijd veel animo, het was altijd enorm gezel-

lig en we krijgen nog elk jaar vragen waarom we
niet weer een reis organiseren. De reden dat de
DDA geen reizen meer organiseert is vanwege
onderstaande problemen.

Een aantal keren zijn er bij controles op lucht-
havens in Engeland bodemvondsten in beslag
genomen. Ook zijn er zoekers uit Nederland bij
een grenscontrole in de havens aangehouden.
Daarbij zijn ook bodemvondsten in beslag
genomen.

We hebben toen als de vereniging het besluit
genomen dat we als vereniging niet verantwoor-
delijk kunnen zijn als er bij een grenscontrole
bij een door de DDA georganiseerde reis leden
zouden worden aangehouden en er (illegale) bo-
demvondsten worden aangetroffen. Wij kunnen
als DDA niet controleren of leden misschien bo-
demvondsten bij zich hebben en of deze wel of
niet zijn aangemeld en of ze een exportvergun-
ning hebben. Eventueel controle en aanhouden
van de bus en inbeslagname van materiaal zou

de vereniging ernstig in verlegenheid brengen.

Zie voor meer informatie over rallies in Engeland:
http://www.treasu rehu nting.co.u k/ra llies.htm I

http://www.raIlyuk.org.uk/forum/portal,php
http://www.thesearcher.co.u k/events.ph p

http://www.wee kendwa nderersdetecti n g.com/

Meer informatie over exportvergunningen van

bodemvondsten op de s¡te van MidHolland
detectors: http://www.detector.n l/

ln Engeland worden vooral in het najaar diverse
rallies georganiseerd. Dit zijn zoekwedstrijden
van 1 ,2 of 3 dagen op echt heel grote akkers. Af-
hankelijk van de grootte van de rally komen daar
'100 tot 600 mensen op af. Die kamperen dan op
het rallyterrein in campers, caravans of gewoon
een tentje.
Op deze rallies wordt gezocht naar verstopte
penningen en uiteraard naar natuurlijke bo-
demvondsten. Omdat het Engelse pond t.o.v.
de Euro steeds meer in waarde is gezakt, wagen
steeds meer Nederlandse zoekers de oversteek
naar Engeland en bezoeken in een minivakantie
zo'n rally. En zoals al heel wat Nederlanders al

zelfhebben kunnen ervaren, worden er heel wat
leuke vondsten gedaan. Romeinse, Keltische en
middeleeuwse munten en voorwerpen zijn geen
uitzondering.

ln Engeland is sinds eind jaren negentig een wet-
geving van kracht waarin wordt bepaald welke
vondsten aangemeld dienen te worden en of
de vondst onder de zgn. Treasure-act valt. ln het
kort houdt dit in, dat bij het vinden van gouden
of meerdere zilveren munten of voorwerpen, een
commissie bepaalt of de vondst naar de staat
gaat. ls dat het geval dan wordt er wel een zeer
behoorlijke vergoeding gegeven. Mede door
deze regeling worden in Engeland behoorlijk
veel vondsten aangemeld.

Kan men als buitenlander zomaar de vondsten
die zijn gedaan, meenemen naar het eigen land?
Nee, in principe mogen vondsten ouder dan 50
jaar niet zonder exportvergunning uitgevoerd
worden. Op steeds meer rallies is tegenwoordig
een team van archeologen aanwezig waar vonds-
ten kunnen worden aangemeld en gedeter-
mineerd. Afhankelijk van de rally en de arche-
oloog wordt afhankelijk van de vondsten een

t7



MUIIITSTHAT
aan de Vecht

De rivier de Overijsselse Vecht

die even ten oosten van Gramsber-
gen ons land binnenstroomt speelt
al vele eeuwen een grote rol: als

levensader voor de allervroegste
bewoning en als transportmiddel
voor o.a. het Bentheimer zand-
steen in de Middeleeuwen.

18 boven het landschap uit.Veel oude

dorpskernen zoals o.a. het kleine stadje

Gramsbergen zijn op deze duintoppen
gelegen.

De redactie is op bezoek bij Jan Godeke

in Gramsbergen, vinder van een munt-
schat van ruim 50 stuks 1 3e eeuwse

munten. We worden ontvangen met

koffie en laten Jan zijn verhaal vertellen.

Op een zaterdag ln oktober 2008 was

Jan Godeke op zo'n hoge rug aan het

zoeken. Er was toestemmlng gekregen

van de boer om op de akker te zoeken.

Het was de eerste keer dat daar werd

gezocht want het land was altljd gras-

land geweest en was ìn 2008 over de

kop gegaan om er aardappels in te zet-

ten. Omdat er weer gras op zou komen

was dit de kans om er nog een keer te

gaan zoeken. Op een gegeven moment

te maken had hij lets van:"Wat moet ik

ermee?'i Hij ging ermee naar het Geld-

en Bankmuseum in Utrecht, maar daar

adviseerden ze hem naar Archeoplan

in Delft te gaan. Archeoplan is een

restauratiebed rijf dat gespecialiseerd is

in het restaureren en conserveren van

archeologische en museale voorwerpen

en zij slaagden erìn een groot gedeelte

van de munten te scheiden. Toen Jan de

munten terugkreeg had hij 35 munt-
jes en een aantal kleine klompjes met

munten. Daarmee gìng Jan naar Arle

van Herwijnen, een deskundlge in Tìel,

om ze te laten determineren.

Volgens Arie van Herwijnen gaat het

om vier verschillende type muntjes
geslagen in opdracht van de Utrechtse

bisschop Willebrand van Oldenburg,

kelzer Frederik ll en graaf Gerhard lV van

Gelre. De zllveren penningen dateren

uit de dertiende eeuw en hebben een

doorsnede van elf à twaalf millimeter en

zijn ongeveer een millimeter dik.

In goed overleg met de landelgenaar

werd besloten dat de munten zouden

worden tentoongesteld in het historisch

museum in Gramsbergen, waar ze nu

ook te zien zijn in de zaal van de slag

van Ane. Jan heeft als aandenken van

elke soort munt er 1 gehouden. De

geldelijke waarde interesseert Jan in >Þ

Jan Godeke, de vinder van de schat

vond Jan een klompje, van ruim 50 door

oxidatie samengeklonterde m untjes,

zo groot als een ei. "Het vinden van zo'n

schat, is de ultieme droom van elke

zoeker die met een metaaldetector de

velden afstruint'; zegt Jan. Maar omdat

Jan het nìet aandurfde de muntjes los
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Op 28 juli 1227 maakte het zwaal bewapencle ridderleger van de bisschop van

Utrecht, Otto van Lippe, zich in de buurt van het huidige dorp Ane klaar voor

de strijd met een grote groep opstandige Drenten onder leiding van Rudolf II
van Coevorden.

Tussen de beide legers bevond zich een groene strook land. Alleen RudolfII wist

dat deze strook grond een verborgen moeras was, genaamd'De Mommeriete'.

Toen het leger van de bisschop in beweging kwam om aan te vallen, zakten de

paarden met zwaar geharnaste ridders al snel weg in het zompige moeras. Ze

konclen niet neer terug, omdat de achtersten niets merkten en de soldaten voor-

aan dus als het ware het moeras in werden gedreven. Op dat moment kwamen

Ruclolf met zijn manschappen, waarin ook vlouwen meevochten, te voorschijn

en stortten zich met pijlen, spelen, messen en klotsen op het door paniek uit
elkaar geslagen leger van Otto. Binnen een dag was van het bisschoppelijk leger

waaronder vele beroemde edelel-r zoals de kruisvaarder Berend van Horstmar,

weinig meer over. Volger-rs de kronieken werden meer dan 5000 soldaten en

edelen gedood. Ook de bisschop over-leefde de strijd niet, hij werd volgens de

kronieken vermoord door hem voorover in de modder te drukken en hem te

laten stikken. Toen werd zijn hoofdhuid erafgesneclen en als trofee getoond.

Dool deze overwinning van

Rudolf en zijn'soldatenben-

de'rverd een begin gemaakt

met het terugdlingen van

de invloed van de Utrechtse

bisschoppen in Drenthe.

Een van de gevangenen

van Rudolf is zijn vroegere

bondgenoot Graaf Gerhard

IV Rudolf laat hem trouw

beloven en laat hem vrij onr

Wilbrand van Oldenburg in
het zadel te helpen.

Otto ll von L¡ppe

gaat vechtend

ten onder in

de slag bij Ane

(Frederik Zürcher,

t 825-t 876)

Otto ll vdn

L¡ppe sprcekt

de banvloek u¡t

over Rudolfvan

Coevorden

tg

I'lunten von

Willebrand von

Oldenburg, I 227

1 233. Muntplaots:

Deventer

øll l2mm



Vondsten van het slagveld ¡n de v¡tr¡ne von het museum

f
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De vitrine van

Jan met ol

lerlei leuke en

¡nteressonte

vondsten,

zools munten,

gewichten,

tapkranen,

loodjes, vin-

gerhoeden,

bikkels enz

6ehad lV van

Gehe,1207-1229.

Muntploots:

Arnhem.

Atll-l2mm.

,ri ,{,
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)) het geheel niet. Al had ik maar 'l munt
gevonden, dan was ik al tevreden. De

munten zijn een mooie aanvulling
op de collectie over de Slag bij Ane.

Hoewel hij er geen wetenschappelljke
bewijzen voor heeft, denkt Godeke dat
zijn vondst te maken heeft met de veld-
slag die in 1227 werd geleverd tussen

opstandige Drentse boeren en de legers

van de Utrechtse bisschop Otto.

Door alle artikelen in diverse kranten

en reportages op de regionale TV wordt
Jan regelmatig op straat herkend, En

dat heeft zijn positieve kanten, want er

zijn boeren uit de omgeving die bij hem

komen met plekjes waar Jan nu mag

zoeken.

Jan noemt de schat zijn mooiste vondst
in de tien jaar dat hij nu met de me-

taaldetector zoekt. Maar omdat we als

redactie natuurlijk ook benieuwd zijn

naar wat hij in die jaren nog meer heeft
gevonden gaan we naar zijn hobby-
kamer. Net als bij veel andere zoekers

vinden we daar een uitgebreide biblio-
theek met allerlei boeken op het gebied

van archeologie, geschiedenis en

munten en natuurlijk een grote vitrine
met zijn mooiste vondsten. Daar zien

we toch een aantal bijzondere vondsten
liggen, zoals een groot fragment van

een bijl en een zwaard uit de bronstijd.
Daarnaast natuurlijk ook veel munten,
waaronder veel Duitse munten, wat niet

Mesheft bekroning, rond 1 550

verwonderlijk is omdat we vlakbij de

Duitse grens zijn.

Dat de omgeving van Gramsbergen een

rumoerige tijd gekend heeft, zien we in

de vondsten terug. Jan heeft een ruime

verzameling musketkogels en kanons-

kogels die vermoedelijk uit de kanon-

nen van'Bommen Berend' komen.

Uiteraard wilden we de schatvondst nu

ook wel eens zelf zien, zodat we door

het stadje met zijn prachtige oude ka-

rakteristieke straatjes naar het historisch

museum lopen. Er is een speciale zaal

ingericht voor de slag bij Ane. ln de vl-

trines liggen dan de munten en allerlei

vondsten die herinneren aan de slag.

Na het museum uitgebreid bekeken te

hebben reizen we terug naar Friesland.

We hebben deze middag weer veel

gezien en geleerd.

Museum Gramsbergen
Meiboomplein 4
7783 AT Gramsbergen'

a'- ,.' . - . aliis sub diversis episcopisTraiecten-
,W', sibus'uit omstreeks 1232.

Èt



MINELAB

€ 1495,-
Met accessoires

Zie voor onafhankelijke
beoordel¡ng op het
lnternet (Minelabown-

ers) en maak contact
metde nu al

E-Trac bez¡tters

The evolution of
discovery....

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

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 uiteraard van de Explorer

SE, maar het software programma is helemaal op zijn kop gezet

en uitgebreid.

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

signalen treedt veel minder camouflage van ijzer op.

Nu kan zelfs op oude sites gezocht worden waar extreem veel

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

ties 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 z¡jn.

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.

Emin Mennen: lt àeó ya¡daag de GP Exlrcne (voorloper GPX-4000 en 4500) eens æht op de proet
gesteld op een gatenkaas akker Mat in het verleden al neer zilveren en gouden munten waren

gevonden naat waaÍ nu niemand meer ¡ets vond. Zie hier een gouden en een zilveren KelL

De GPX-4500 is een soort Pl detector met

discriminatie van ijzer (was tot voor kort

onmogelijk). 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 gesch¡kt? Vooral

voor diegene die op terreinen waar niet

al te veel ijzer ligt vooral meer diepte wil,

omdat de kans groot is, dat de'goodies'

nog net iets dieper liggen. Bijvoorbeeld

op terreinen waar ooit een schatvondst is

gedaan en waar noo¡t (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 üzer uit te schakelen en zijn daarom

meestal minder geschih, hoewel ze wel

iets dieper gaan dan de DD schijven.

Lees het volledige testveßlag op
www,detect.nl

'Schatkist' vol informatie over
metaaldetectors, zoektechnieken,
vindplaatsen, vondsten en lang-
verborgen zoekgehe¡men. 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: naak 39,90 euro over (poftokosten gratis) over op
GIRO 4838918 t,n v Detect te Enschede.

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro potto over naar onze Bank: IEAN
NL57RABO 0396743870 SWIFT RAB0NL2U naar DETECT ¡n EnschedeVergeet
nietje volledige naan en adres aan ons door te geven bij de banktransfeiof via:
info@detect.nl Kies de bijbehorende code voor het boek ¡n de jußte taal: N1003
(Nederlands).

voor wie extreem w¡l!
Specificaties: .ì'
- Pl Motion detedor
- 1 1 inch dubbel D schijf \
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy.

- Lithium lon batterij systeem \- Lengte: minim¿al I I 00 mm, maxim¿al I 300 mm
- Gewicht 2400 gram

- Steel bestaat uit twee delen

- Extra leverbare schijven:

1 5 x 12 Semi-elliptisch dubbel D
10 x 5 elliptisch dubbel D,

15 x l2 semi elliptisch monoloop,

8 inch rond monoloop,

1 1 inch rond monoloop,

1 8 inch rond monoloop en de

POWER1IÍT 50
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Na I 0 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 kilo, dubbel zoveel als de vorige. Door
een andere productiewijze kunnen we deze

magneet echter goedkoper aanbieden dan

de vorige Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

Ftr

dieper en stabíeler!
Detech SEF zoekschijven zijn stabieler dan de originele
sch¡jven, gaan d¡eper en de pinpointing ¡s beter.

Deze schijven zijn bijzonder geschikt voor terreinen die flink
afgezocht zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terre¡nen waar weinig l¡gt en waar met een grote schijf

sneller meer land kan worden afgezocht.

12"x10"

i

ls9,oo

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
vvww.detect.nl



X.TERRA
nieuw van de fabrikant, de Minelab X-Ter-

ra 305, 505 en 705. Met de nieuwe X-Terra
serie zet Minelab een nieuwe standaard voor
de middenklasse. Deze detectoren kunnen

zich meten met veel duurdere detectors. Lekker
licht, perfecte balans.

De Excalibur ll kent twee
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 qemaakt voor een

slimline schijl die bijna de helft minder weegt, waardoor het zoeken op het land of

langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.

Aan kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en uitstekende waterdichtheid heefl

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.

Minelab is overtuigd van de
kwalíteit die ze maakt en geeft
maar liefst 3 IAAR
GARANTIE!

De X-Terra 305 heeft t.o.v. de 30

een extra discriminatie programma,

handmatige grondontstoring, een

frequentie regelaar en tuning. Daarmee

heeft de X-Terra 305 dezelfde mogelijkheden die de

oude X-Terra 50 had. Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf

1 8,75 kHz.

X-TERRA 305

€, 479,-

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Terra 50 heeft de X-Terra 505 de

moqelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder te
plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option. schijl

3 of 18,75 kHz. Verder is de discriminatie-

schaal, de gevoeligheidsschaal en zijn de

identificatienummers uitgebreid waardoor
je meer dieptebereik hebt en de keuzemo-
gelijkheden worden verfijnd.

X-TERRA 705

Deze detector is wel de

meest veelzijdige detector die er

bestaat. Want hiermee kun je ook tussen

eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen
gaan zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of
1 8,75 kHz.

26 cm
wide scan (DD)

schijf

€ 166,-

€,729,-

26 cm

elliptische schijf

€ 166,-

Safari

\
L'

De Safari geeft veel waar voor zijn geld
en verslaat alle machines van de

€ 995,-
Zonder extra accessoires

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

Aanzetten en zoeken en toch de voordeìen van de

gepatenteerde multi frequentie techniek van lVinelab

Ten opzichte van zijn voorganger, de Quattro heeft de

Safari een hogere 'recoveryspeed' heßteltijd, 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 grãven, 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 zoekschiiven ziin uitqerust.

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

diepere niveaus, Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, totaal geen storing door

zoutinvloeden Werkt op 1 7 frequentìes 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 huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide
scan schijf, aan jou de keuze. Detectors met w¡de scan schijven gaan

breder de grond in en 'pakken' daardoor op een dieper niveau meer

grond en vondsten! Wide scan schijven verliezen bovendien minder

van hun dieptebereik met name in kleigrond. Oplader en Nikkel

Metaal Hybride oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen.



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

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

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

is op stort en terreinen met veel ijzer. 
. ,. i ì

$4 9,
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 !

€ 869,

De Cortes is een uiterst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aÍlezing
op de display. Heel bijzonder is het, dat de display

op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt bat-

ter¡jen 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!

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÖN de

gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen het
dieptebereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt dieper de

grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabilite¡t!
De eerste Tejóns zijn verkocht aan Tesoro liefhebbers, de

kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkochtl
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

parken en vervuild terrein zoeken.

De Tiger Shark is een beproefde onderwater detector van

Tesoro die zeer geschikt is om op rommelige plekken onder

water te zoeken. Vervangt de Stinqray ll. De Tiger heeft een

speciale zoutwaterstand die afrekent met het 'natzouteffect'.

ln zoet zwemwater de beste detector om het 'dunne' goud te

vinden zoals gouden kettingen, armbandjes, gebroken ringen

en oorbellen.

Met beschermkaP :.:. -r¡ '¡ ¡;

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,

Vaquero
,,' ' n' d" âl'l, wide scan van 25 x 30 cm.

Ên 3 ü:$ . fl " De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-

vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

€ 669,-

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoel¡ge detectors een topper Uitzonderliik goed op

gemineraliseerde en veruuilde grond Nu ook extra grote

wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine

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

uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x24 cm concentrische schijf,

Respectievelijk ' : - ì.)l '

FMax

Cortes

cibola € 469, '

De Cibola en de Vaquero zijn veel krach-
tiger dan hun voorgangers (+20%)

en zijn daarmee echte krachtpatsers
voor een milde prijs. Het gewicht
van deze twee modellen ligt rond
de 1 kilo, terwijl er toch een schijf

onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe

schijven: een concentrische van 1 5 cm en een

grote terreinen met weinig vervuiling, klei en

andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

Teión



GoIdMAXX Power
De GoldMaxx Power is een buitengewone detector,
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
zodat 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 middenkiasser!

549,00

ADX 150, ADX 250 en ADVENTIS ll specificaties:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1 500 gram) en perfecte balans

. Analyse van de signalen door mrcroprocessors

. 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 (W51, W53) te gebruiken

o Frequentie veranderen om storing te vermijden (Freq l/Freq 2)
. Kanaal veranderen voor de draadloze hoofdtelefoon (ch1/ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

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

. Eigen ontvverp waterdichte zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege batterij

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

. BatterijduurAlkaline batt.45 tot 50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste behuizrng

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap, Heuptas en hoofdtel.

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 de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen
hinder van de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
DeWSI is opvouwbaaren klein en weegt 70 gram. DeWS2 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge
kwaliteit, uiteraard zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine
oplaadbare Lithium batterij (7 gram) die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen. Oplaadtijd 2 uur.
Batterijduur 50 uur.

899,00

odacE

oCeeR
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FLEVOLAND

r Flevo Detectors, ìVilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope /
XP metaldetectors / Laser / Verhuur van
diepzoekers en opsporingsservice

Weth. Beerdastraat 2t,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 4139 77 þp afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen.nl
I nternet: www.detrijesti nzen. n I

DRENTHE

r Detectorgtgant
White's / XP detectors / Tesoro /
Minelab / verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

FRIESLAND

r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
llhite's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight / Sanddigger I verhuur I
opsporing en beveiliging particulieren
en bedrijven

ZUID-HOLLAND

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

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7r) 5zl4899
E-mai I : joop@zu id h metaaldetectors. n I

I nternet: www.zuid h metaa ldetectors. n I

NOORD-BRABANT

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

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 tt 99, fax: (o7) 548 r r 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2,57c,2 LH Helmond
tel. (o492) 57 4j25
E-mai I : i nfo@ metaa ldetector.n I

I nternet: www. metaa ldetector. n I

I

BELGIË

f Belgadetoct (Calmeyn Jean Pierre)

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

I piip- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur I
ops pori ngsservice

Hagedoornstraat 12,

88oo Roeselare, llest-Vlaanderen,
België
Tel. o5r/2o.5o.o6, fax o5t 124.o7.55
Csm o47713t.66.56
E-mail: jpcalmeyn @telenet.be
I nternet: wwwbel gadetect. be

Kerkpad r8, 83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-
zzz4z848
E-mail: fl evodetectors@planet.nl
I nternet: wwwfl evodetectors.n I

UTRECHT

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

Zwaluw \,3152 NW Bunschoten
tel. q3-299 94 9r , mobiel o6-z1 885695
E-mail: info@midholland.nl
I nternet:
www.m idholland.nl www.detector.nl
wwwminelab.nl wwwcoiltek.nl

GELDERLAND

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

llingerdstraal 6, 664t BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63
E-mail: w.hofman @chello.nl
I nternet: www.metaaldetectie.com

NOORD-HOLLAND

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ \)lhite's lTroy I lmporteur:
Anderson detectorstelen

Byte rc, 774l MK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8
E-mail: info@detectorgigant.nl
I nternet: www.detectorgigant. n I

OVERIJSSEL

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

llooldriksweg 88, 75'rz AV Enschede
tel. (o53) 43o 05 rz, fax (o53) 4¡.45558
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect.nl

w w w .dctcrtsr nmatwr .nl

Pieter Maatsstraat 12
'1777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z86,fax (ozz7) 59 tt 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
I nternet: wwwdjlaan.nl
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Het aantal detectoramateurs van

wie het grootste deel van de collec-

tie uit vroegmiddeleeuwse vonds-

ten bestaat, is gering. Toegegeven,

dankzij de detector is het aantal

vondsten gestaag gestegen, met

een bijzonder vondstcomplex als de

zilveren Vikingschat van Wieringen

(1996) als opvallend voorbeeld. En

juist deze periode, grofweg van

500 tot 1000 na Christus, moet het

hebben van het bodemarchief De

geschreven bronnen zijn schaars.

Het historische materiaal dat de

eeuwen heeft overleefd, geeft

zeker geen compleet beeld van

de samenleving. De aandacht van

de auteurs was niet gelijkmatig

verdeeld over alle aspecten van het

vroegmiddeleeuwse leven.

Wereldstad Dorestad
Kan de archeologie deze leemte

vullen? Als we naar het boek

Dorestad, een wereldstad in de

middeleeuwen bekijken, lijkt dat er

wel op. Vondsten uit Dorestad zijn

sinds de negentiende eeuw aan

het licht gekomen in de nabijheid

van en onder het huidige Wijk bij

Duurstede. Annemarieke Willem-

sen, conservator middeleeuwen van

het Rijksmuseum van Oudheden

(RMO; Leiden), schreef dit boek over

Dorestad. Dit boek begeleidt de

tentoonstelling in het RMO. De au-

teur begint het boek met een over-

zicht van de archeologen die hun

spade in het verleden van Dorestad

hebben gezet. Aan de traditie van

archeologische onderzoeken is nog

geen einde gekomen. ln 2007 vond

er nog een plaats; hoewel de onder-

zoeken uit de periode 1 960-70 nog

steeds worden uitgewerkt. Zelf sluit

Willemsen ook aan in een traditie.

Dorestad is herhaaldelijk het onder-

werp v¿n boeken. Veel daarvan zijn

wetenscha ppelijke verhandelingen,

maar ook jeugdboeken speelden

zich af in de stad, zoals Willemsen

beeldend beschrijft in'Het naleven

van Dorestad' (hoofdstuk 1 0).

Ondanks dat er al een kleine biblio-

theek over Dorestad is volgeschre-

ven is Dorestad, een wereldstad

in de middeleeuwen een wel-

kome aanvulling. Ten eerste is het

prachtig vormgegeven, Het aantal

illustraties is groot, precies zoals een

visueel onderwerp als archeologie

verdient. Veel foto's natuurlijk van

De vroege m¡ddeleeuwen in the
picture

het vondstmateriaal, maar ook

van de historische bronnen en de

opgravingen. Ook de afbeeldingen

die kunstenaars in opdracht van

het RMO voor deze tentoonstelling

hebben gemaakt, zijn opgeno-

men. Het vierkante formaat van

het boek geeft het een exclusief

karakter. Ten tweede, de tekst zelf

is ook publieksvriendelijk. Waar uit

veel archeologische boeken blijkt
dat archeologie en schrijven toch

vakken apart zijn, kan Willemsen

de combinatie conservator/auteu r

gelukkig wel aan. Ze heeft een

vlotte pen. Zij plaatst Dorestad in

een bredere internationale context

en maakt daardoor aannemelijk dat

de ondertitel'wereldstad' geen loze

-commerciële- kreet is. Zoals uit

deze bespreking blijkt, ontstijgt dit
boek de status þids bij de tentoon-

stellingi

Noormannen ¡n de Lage
Landen
Op de laatste pagina van Dorestad

verwijst Willemsen naar een "zeer

recente boekillustratie van Arne

Zuidhoek'i Deze illustratie is ge-

maakt voor het boek Noormannen

in de Lage Landen; Handelaren, huur
lingen en heersers van Luit van der

Tuuk. Van der Tuuk wil met zijn boek

een leemte vullen die hij meent te

zien ten aanzien van de literatuur

over de Noormannen in de Lage

Landen. Vreemd genoeg heeft hij

daarbij het boek van Annemarieke

Willemsen, Vi ki nge n! Overval len i n

het stroomgebied van Rijn en Maas,

800-1000 uit 2004 gemist. De auteur

stelt'de tegenstelling tussen het

vertekende beeld van de agressieve

Noormannen, dat de middeleeuwse

monniken schetsten, en het meer

genuanceerde spectrum van hun

ambities " centraal. Van der Tuuk

heeft het duidel¡k niet zo op het

werk van de kloosterlingen, gezien

de frase:"ln wollige taal krasten

zij hun zienswijze op het perka-

ment': Het'vernieuwende' van deze

tegenstelling is niet zo nieuw. De

Noormannen zijn allang niet meer

de brandstichtende woestelingen

die het niet alleen goed'deden'bij

monniken maar ook bij recentere

auteurs en (strip)tekenaars. De

Noormannen zijn erkend als han-

dela¿rs en vakwerklieden. Hoewel

de originalite¡t dus niet zo groot is,

zijn er andere aspecten die Noor-

mannen in de Lage Landen zeker

de moeite waard maken. Het boek

vormt een overzicht van de poli-

t¡eke verstandhoudingen in de Lage

Landen, waarbij alweer blijkt hoe

internationaal die vroege middel-

eeuwen toch waren. ln het licht van

de recente Europese verkiezingen

waarbij euroscepsis de boventoon

voerde, blijken de vroege middel-

eeuwers geen grenzen te kennen.

Van derTuuk heeft gekozen voor

het gebruik van de oorspronkelijke

schrijfwijze van de namen. Een

overzicht achterin helpt de lezer die

zijn Oud-Noords sterk verwaarloosd

heeft. Ook attractief zìjn de illustra-

ties, die origineel zijn ten opzichte

van die uit andere publicaties over

Åfbeeldtng: Cotlo tn Dorestad, teken¡ng 4rne

Zudhoek (2A08)

\1,.,.
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NOORMANNEN
IN DE LAGE LANDEN
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dit onderwerp. Foto's van vondst-

materiaal, openluchtmusea en

re-enactmentg roepen zorgen voor

een levendige uitstraling. Histo-

rische kaarten verduidelijken de

rckst. Unique selling point zijn zeker

de schilderwerken van Arne Zuid-

hoek. Sfeervolle illustraties, soms

kleurrijk, soms sober, maar altÌjd

zeer beeldend. Op zijn internetsite

(www,zuidhoek.nu) zijn voorbeel-

den te zìen van zijn kunstenaar-

schap, De auteur Luit van derTuuk

heeft eveneens een informatieve

site: www.gjallar.nl waarop onder-

meer archeologische vondsten uit

de Lage Landen staan.

De periode van de vroege mìd-

deleeuwen mag dan grotendeels in

mysteriën gehuld blljven, arche-

ologen en historici blijven -waar-
schijnlijk juist om die reden- hun

aandacht vestigen op deze tijd. Een

tijd van een wereldstad, beschaafde

woestellngen en van metalen

voorwerpen die wachten op een

dankbare detectoramateur...

Dorestad. Een wereldstad in de mid-
deleeuwen.
Annemarieke Willemsen
(Zutphen 2009)

|SBN 90 5730 627 1;€29,95
Uìtgeverij Walburg Pers

Nootmannen in de Lage Landen.

Han del are n, h u u r I ¡ n ge n e n hee r ser s'

Luit van derTuuk
(Kampen 2008)

ISBN:978 90 59773 53O;€29,90
Uitgeverìj: Kok Omn¡boek (Kampen) en

Davidsfonds (Leuven)

(17 april t/m 1 november 2009)

'Dorestad.
Wereldstad in de Middeleeuwen'

in Leiden
Tentoonstelling voor jong en oud in Rijksmuseum van Oudheden

Gouden munt
De 7e-eeuwse gouden Z7
munten zijn de oudste
voorwerpen waarop de

noom von de stod te lezen

is. Om een hoofd heen stdat
DORESTAT FIT: þemookt ¡n

Dotestot:
co 800 no Cht. (Foto: R¡jks-

museum van Oudheden)

ontwerpen, een gebro-

ken vaas festaureren,

puzzelen en aan de slag

met een middeleeuws
zwaard en gereedschap

van archeologen Voor

jong en oud is er o.a. een

Vikingspel van spellen-

uitgever 999 Games, een

speurroute, famìlierond-
leidingen, lezingen, een

'Ontwerp een nieuwe

fibula van Dorestadl
wedstrijd, activiteiten
tijdens schoolvakanties
en een Middeleeuwen-
assortiment in de

Museumshop,

Rijksmuseum van

Oudheden, Rapenburg

28, Leiden, 071 5 I 63 1 63,

i nfo@r mo.n l, www. r m o. n I

Dagelijks leven
T¡enduizenclen vondsten u¡t Dorestdd loten alle aspecten van het dagelijks leven ¡n de stod zien.

Gereedschop, paardentuig, omuletten, sieroden, gloswerk en zelfs een schaats von bot
ca 800 na Cht. (Foto: R¡jksmuseum van oudheden)

mustum
Wie denkt dat de

Middeleeuwen saaien

donker waren, heeft het
mis Dorestad, gelegen

op de plek van het hui-
dige Wijk bij Duurstede,
was rond hetjaar 800

een stad die bruiste van

de activiteiten en waar

het wemelde van de

handelaren en vaklie
den. In het levendige
decor van de nieuwe

familie-tentoonstelling
'Dorestad. Wereldstad in

de Middeleeuwen' kan
jong en oud kennis-
maken met het leven

in deze middeleeuwse
havenplaats.

Zo'n 1 200 jaar geleden

groeide het dorpje Do-

restad, gelegen langs de

Kromme Rijn, uit tot een

bloeiende handelsstad.
Er woonden vele rijke

koopmannen, scheepslui

en ambachtslìeden. Luxe

goederen als edelstenen,
zwaarden, glaswerk, wijn
en barnsteen gingen

van hand tot hand. De

bloei van Dorestad was

van korte duur. De stad

verzwakte na tientallen
plunderingen door de
Vikingen, een lang ge-

vecht tegen de rivìer en

een gebrek aan politieke

bescherming. Aan het

einde van de negende
eeuw was Dorestad van

de kaart verdwenen, om

pas in 1842 herontdekt

te worden.

I n'Dorestad. Wereldstad
ìn de Middeleeuwen'
komt de dynamiek
van de handelsplaats

opnieuw tot leven in

twee tentoonstellings-
zalen, Het verhaal over

de stadsbewoners en

de handelsgeest in de

Vroege Middeleeuwen
wordt geïllustreerd door
honderden archeolo-
gische voorwerpen.

Een 'sch¿tkamer' met

zeldzame kerkschatten
en sieraden, waaronder
de'fibula van Dorestad'
van goud en edelstenen,
geeft een indruk van

de rijkdom van de stad.

Naast luxe artikelen
zoals glaswerk, gouden

munten en bijzon-

dere handschrìften, zijn

eenvoudige gebruiks-

voorwerpen te zien

zoals gereedschappen,

voorraadvaten, wapens

en een wollen want.
Projecties van voorbij-
schuivende gestaltes op
gestileerde huisjes en

aanlegsteigers en gelui-

den verlevendigen de

decors van de haven in

een zomerse setting en

de stad in wintersfeer

Voor kinderen is er

van alles te beleven
Ze kunnen een munt



Tekst/foto's: Gert Lugthart
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We hadden met zün drieën de afgelopen dagen in totaal
al 19 Keltische staters opgegraven! Zelf had ik 4 zilveren
regenboogschotels van de Bataven gevonden waar ik al heel
blij mee was. Maar toch, Ed en Paul hadden al verscheidene
gouden Eburonen stoters gevonden, zó een met een gestileerd
paardje. Wat zou ik graag ook zo'n gouden Eburonen stater in
mijn eigen hand zien liggen!

De afgelopen dagen was het slecht weer geweest, en ook
nu liepen we weer te zoeken in regen, hagel en sneeuw bij

een temperatuur nog maar net boven het vriespunt.

:$

door. Even later merkte ik dat
de wanhoop begon toe te

slaan. Op dat

kippenvelmoment
van:

Aflev.3

ok die dag liep ik weer met Ed en Paul (zie ook maga-
zine 103) op de bewuste akker, die we de afgelopen
dagen in een bijzondere staat van opwinding hadden

afgezocht. lk besefte me die dagen heel goed wat we aan het
vinden waren, namelijk een unieke Nederlandse Keltische
schatvondst met een bijzondere historische betekenis!
Een vondst - dat wist ik zeker! - die in alle Keltische numisma-
tiekliteratuur beschreven zou gaan worden!

door en scheen heerlijk op mijn rug. Daar
werd het iets aangenamer van. Maar het
urenlange zoeken zonder wat te vinden

begon zijn tol te eisen.Toch liep ik

Ltphnrd, çf(ffr

moment prevelde ik,

b'rjna als in een gebed

aan mensen die allang

dood zijn:"Laat mij
NU een gouden stoter
vinden". Op vrijwel
hetzelfde moment
kreeg ik een piep....

lk bleefstaan, stak

mijn schep in de
grond en schepte"de
piep"uit de grond.

Een klontje zand viel

uit elkaar en .... een

gouden munt stoarde

me plotseling oon! Yol
ongeloof pakte ik hem

op. lk wreef de munt
schoon en staarde

naar de vorm van een

triskeles. ln trance
keerde ik de munt om
en zag een gestileerd
paardje!

YE55..YESSS...YE5S5S!

riep ik, en liet me achterover op de akker vallen met in mijn
hand de door mij zovurig gewenste gouden Eburonen stater!
Gelukzalig lag ik in de modder en ik besefte me, dat op het
moment dat ik het me hardop wenste, ik wonderbaarlijk
genoeg ook de felbegeerde gouden piep kreeg!

Ed en Paul kwamen intussen snel op m'rj afgelopen en felici-
teerden me uitbundig met m'rjn vondst. lk stond op, mat met
voetstappen de vondstplek op en prentte de locatie goed
in mijn geheugen. Daarna zochten we de plek minutieus al
maar we kregen geen enkel signaal meer.

Een paar maanden later, t'rjdens de opgraving die daarop
volgde, vonden we iets dieper in een kuiltje nog eens 80
gouden en zilveren Keltische munten! En wat bleek; de
muntschat lag exact op de plek, waar ik m'rjn gouden stater
had gevonden. Als ik dat had geweten! Maar misschien is

het maar goed ook, zo. ...."

fnr't
1D

L Zeven zelfgevonden munten van Keltische
muntschat Mâastricht 5 zilveren regen-
boogstaters van de Bataven, en 2 gouden
Eburonen staters midden 1 e eeuw voor Chr.

2. Bronzen Romeinse vogel met glazen oogjes
en op de rug met zilver versierd.

3 Puntgave Bandkeramische d¡ssel in zwarte
phtaniet, vroeg-neolitisch en gedateerd
5500-4700 voor Chr.

4. Gouden dukaat van Nürnberg met Lam
Gods afbeelding. 1 e helft I 700 geslagen

5 La Tène-9las Kleurrijke ijzertijd glasarm-
band fragmenten.

6. Stapeltje Romeinse zilvermunten bestaan-
de uit antonìani en denari uit de I e t/m
de 3e eeuw na Chr. (Hadrianus, Trajanus,

Tiberius, Gordianus, etc.)
7. 1 7e eeuwse gouden damesring met 7

diamanten. ( 3 ontbraken, maar kwamen
met de reiniging tevoorschijn!)

8. Magnifrek bronzen Keltisch hoofdje met
snor overgaand in oorvorm

9. 3 Romeinse sandaalfibulae, waarvan 2

met glas-emaille ingelegd (Skeuemorfi c

brooch)
I 0. Doorboorde gouden uniface ambianistater

KL ll, rond 60 v. Chr. waarschijnlijk u¡t mero-
vingische context.
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lk (de in-

terviewer)

kan me een

beroemdere

vondst dan in
dit kippenvel-

moment

nauwelijks

voorstellen.

nog scherp op het netvlies. lk zit thuis achter een kop Senseo-

koffie met de mobiele telefoon op de luidspreker. lk luister
aandachtig naar Richard Speets, beter bekend onder de
forumnaam'Ambianii'i

Richard is alzolang hij zich kan herinneren geïnteresseerd in

de oudheid.'Als klein jongetje van 7 jaar kon ik uren turen ¡n

een oude encycloped¡e-serie van mijn ouders. lk bleef dan
altijd hangen bij de plaatjes van holbewoners in berenvellen
met houten speren en stenen punten.Vanaf mijn 10e jaar
struinde ik rond Naarden-Vesting de akkers afop zoek naar
oogvondsten zoals pijpenkoppen en schervenl"

Toch ging de passie van Richard lange tijd uit naar een andere
hobby. "lk heb me jarenlang, zo tot mijn 30e jaar, gestort op
vliegvissen. lk heb over de halve wereld, tot in Canada aan toe,
deze hobby beoefend. Bij veel detectorzoekers zit hetjagen in
het bloed en daarom zijn er volgens mij veel zoekers die ook
vissen." Verwonderd constateert de interviewer dat hij zelf
inderdaad graag op karper vist!

ln 1999 minderde hij met vissen. "Na even met een geleende
detector gezocht te hebben, kocht ik mijn eerste metaaldetec-
tor, een Laser rapier. Later gevolgd door de Explorer 2 waar ik
nu nog steeds mee zoek. Hoewel ik dacht dat ik nooit meer zo

verslingerd kon raken aan een hobby als vliegvissen, betrap ik
mij er op dat ik elke dag met de hobby bezig ben. lk denk er
nu over om een E-track aan te schaffen omdat hij lichter is, iets
dieper gaat en nog beter discrimineert dan zijn voorganger."

De vondsten uit zijn top 10 zijn bepaald niet komen aanwaai-
en. Op één staat natuurlUk de Keltische muntschat van Maas-

tricht. Richard besteedt veel tijd aan de voorbereiding. "lk
gebruik bìjvoorbeeld Google Earth in combinatie met oude
boeken en beschrijvingen van oude bewoningen en plaatsen.
Grondonderzoeken van archeologische bedrijven op het net...

en natuurlijk tips van je zoekmaten! lk zoek tegenwoordig
het liefst kort (half dagje) en dicht bij huis. Mijn voorkeur gaat
uit naar maTsakkers zonder gehakseld maisafval, of andere
stevige ondergronden waar ik ook direct oogvondsten kan

vinden. La Tène-glas is één van mijn lievelingsoogvondsten,
dat vind ik misschien nog liever dan een middelmatige zilve-
ren denarius!"

"'Vroeger'(rond 2000) was het voor mij Romeins voor en na.

lk ben daar helemaal van teruggekomen en vind ook een
oordje of kwartje in een redelijke kwaliteit al leukl lk kijk altijd

naar de grond en pak mijn oogvondsten mee. Mijn droom
is om een exposé te krijgen van ijzertijdglas gecombineerd

met Keltische staters.... lk ben goed op weg bedenk ik me.

Tot mijn eigen verbazing ben ik na de schatvondst rustiger
gevonden, ik laat de metaaldetector nu zelfs wel eens thuis
en loop over de akkers op zoek naar scherven, die eventueel

kunnen leiden tot nieuwe zoekplekken. Daar kan ik ook heel

erg van genieten".

Als we het hebben over het schoonmaken van voorwerpen
komt er een verrassend antwoord. "lk spoel mijn bronzen

munten uit bijgeloof zelden af met water. lk zet het voorwerp
eerst ¡n de vaseline om het bij te laten komen, omdat ik het
gevoel heb dat ik de munt de tijd moet geven om te acclima-

tiseren. Onzin natuurlijk... een munt ¡s goed of nietl Zilver

spoel ik gewoon af en bij twijfel bekijk ik onder de microscoop

of het volzilver of verzilverd is, of biljoen. Volzilver eventueel

behandelen met citroenzuur en maagzout of zilverdip (kort-

stondig en goed naspoelen met water). Verzilverd behandelen

hangt puur af van de staat waarin ze verkeert, voorzichtigheid
is wenselijk. Biljoen is een legering waar je af moet blijven,

afspoelen is al genoegJ'

Voor Richard reikt de hobby verder dan alleen zoeken."Naast

het zoeken restaureer ik ook af en toe vondsten, zowel mijn
eigen als die van anderen. lk restaureer met 2-componenten-
hars en maak met behulp van een dremel en een handvijl de

vorm tot het gewenste resultaat en maak het daarna op kleur.

Uiteindelijk voorzie ik het voorwerp van een ogenschijnlijk au-

thentieke patina. Dat

doe ikalleen maar

met bronzen en kope-

ren voorwerpen. Zo

heb ik bijvoorbeeld

een medusa van Ed

gerestaureerd':

Richard heeft nog wat
tips voor de lezers.

"Met een detector
een akker op gaan

is één. Maar door je
"huiswerk"te doen en een akker te vinden waar veel oude
scherven liggen is wat anders. Dan is zoeken geen factor meer

van geluk, maar weet je bijna zeker dat er oude voorwerpen
kunnen liggen.

lk gun iedereen zijn droomvondst, maar heb een hekel aan

die figuren die de hobby te schande maken met hun openge-
laten kraters! De boeren pikken het niet langer... Dus mensen:

Gooi uw gaten dichtll

Tot slot heb ik mooie vondsten te danken aan collegazoekers

die bereid waren me mee te nemen naar hun zoekplekken. Met

betrekking tot de Keltische muntschat geldt:zonder Paul en

Ed had ik nietsl Als je elkaar iets gunt is de kans op succes voor
iedereen groter. De gezelligheid van zoeken, het delen van

plekken en dan nog iets vinden: dat is het mooiste wat er is!"
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ilI EUT[tAilI IIST
MUiltrtilt
door de eeuwen heen

Duit van Gelriae, 1783

oor de eeuwen heen

ziln er heel wat soorten

munten in het huidige

Nederland geslagen.

Door wie of namens welke

personen of instanties

werden deze munten

eigenlijk geslagen?

ln dit aftikel volgt, als

hulpmiddel voor de

determinatie van

Nederlandse munten,

een nadere uiteenzetting

van de muntslag

verdeeld over

10 perioden.

1 "Keltische" munten
midden 2e eeuw voor Chr. -

midden le eeuw na Chr.

De "Keltische" munten zijn de - voor

zover bekend - eerste in Nederland
geslagen munten. Helemaal zeker is

dat niet. Maar diverse losse vondsten

en enkele schatvondsten van munten

uit de 1e eeuw voor Chr. staven dit
vermoeden. Tot het midden van de 1e

eeuw voor Chr. circuleerden er uitslui-

tend gouden munten. Vermoedelijk

zijn deze munten (gouden staters
met als beeltenis op de voorzijde een

extreem gestileerd hoofd, geheel vlak

of een triskeles en op de achterzijde

een paard en daarnaast nog enkele

regenboogstaters) geïm porteerd.

Rond het midden van de 1 e eeuw voor

Chr. nam het muntgebruik toe en zijn

mogelijk ook in het Nederrijnse gebied

munten geslagen. Het betrof gouden

triskeles-staters (mogelijk van de

Eburonen) met op de voorzijde een

triskeles en op de achterzijde een paard,

vermoedelijk daterend uit de fase van

de Romeinse verovering door Caesar.

ln de tweede helft van de 1e eeuw voor

Chr. was er ook een grote toename van

het muntgebruik in de Nederrijnse regio

als gevolg van de migratie van groepen

van het rechter Midden-Rijngebied

naar de linkerzijde van de Nederrijn.

Het betreft regenboogschoteltjes van

zilver en biljoen met op de voorzijde

een triskeles (of driebeen) en op de

keerzijde een piramide van ringen en

puntcirkels. Deze lijken, met bijtekens,

te zijn geslagen door de Bataven tussen

50 en 15 voor Chr.

Daarnaast heeft waarschijnlijk lokale

aanmunting in de Nederrijnse regio

plaatsgevonden door de komst van Ro-

meinse troepen. Het gaat om laagwaar-

dige bronzen AVAVCIA munten met de

afbeelding van een triskeles op de voor-

zijde en een paard op de achterzijde.

Gouden triskeles-stater

lt

Regen boogschoteltje, biljoen

Avavcia munt, brons
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2 Merovingisch en Karolingisch
gouden solidi en tr¡entes en zilveren

sceotta's in de 6e en 7e eeuw

ln de loop van de 6e eeuw tot en met de

7e eeuw ontstonden in de Germaanse

rijken een eigen muntinslag. ln ons
gebied werden tot die tijd uitsluitend
bu iten de teg enwoord i g e I a n d g re nzen

geslagen Romeinse munten gebruikt.
Als gevolg van de volksverhuizingen
kwam hier in de 6e eeuw verandering in.

Het noordelijk deel van Nederland viel

in handen van de Friezen, het zuiden

behoorde tot het rijk der Franken.

ln deze per¡ode werden er twee soor-

ten munten geslagen. ln het zuiden

en noorden zijn dit imitaties van de

Romeinse munten, de gouden solidi
en trientes of triens (is 1/3 solidus) die

keizersnamen blijven dragen.

Gouden triens, 1,13 g 14 mm

Gouden triens madelinos,1,21 g,12,5 mm.

Sedert de 7e eeuw werden de munten
niet meer voorzien van de konings-

naam, maar van de plaats van aanmaak

en de muntmeesters.

Tegen het einde van de 7e eeuw kwam

aan de aanmunting van goud ¡n de

West-Europese landen vrijwel gelijktijdig
een einde en werden er zilveren munten
vervaardigd. De triens bevatten in deze

periode, eind 7e eeuw, weinig goud.

ln grote getale werden vanaf 670 Friese

s(eatta's geslagen. Dit zijn dikke zilve-

ren muntjes. Het woord 'sceatta'kwam

van'schat'. Door een massieve korrel

tussen stempels te leggen werden deze

munten uit zilveren plaatjes geslagen.

De munten dragen nooit opschriften
maar sterk gestileerde voorstellingen
(stekelva rkentype, monstertype). Deze

munten werden gemaakt in Engeland

en in de van Zeeland tot noord Duits-

land uitgestrekte Friese gebieden.

De Friezen sloegen de sceatta vanaf 670

tot ongeveer 750, Toen de Franken het
Friese gebied inlijfden, verdween de

muntsoort. Het Friese handelsnetwerk
werd toen grotendeels door de Vikingen
overgenomen.

3 De Karoling¡sche penn¡ng
8e en 9e eeuw

ln de loop van de 8e eeuw werd het ge-

zag van de Franken definitief gevestigd

in deze streek. ln Dorestad werden zilve-

ren denarii of penningen geslagen. De

bekendste koning in deze tijd is Karel de

Grote (naast de koningen Pippijn en Lo-

dewijk de Vrome). Karel de Grote voert
de denarius novus, de Karolingische

penning in. Hij is gebaseerd op het Karo-

lingische pond, dat onderverdeeld werd

in 20 solidi en 240 denarii. De penning

zal vijf eeuwen worden gebruikt.

ln de laatstejaren van de Be eeuw
werden in het gehele rijk de 1,2 gram

wegende zilveren penning vervangen
door een zwaardere 1,8 gram wegende
penning. Bovendien werden ze voorzien
van een duidelijk rondgaand omschrift,
met daarbinnen het koninklijk mono-
gram en het christelijk kruis. (modellen

zijn kerkgebouw, schepen, christiano-
religiotype).

Er heeft nog een kleine aanmunting van

gouden munten plaats gevonden onder
Lodewijk de Vrome.

Zilveren sceatta, type stekelvarken, 1,1 3 g,

14 mm

Gouden
tremisses,
geslagen te
Hoei aan de
Maas.

Zilveren penning Karel de Grote (768 - 814)

Monogram Karel de Grote

Lodewijk de Vrome



4 Koninklijke penningen
10e,11een12eeeuw

ln de 10e eeuw nam de muntactivi-

teit sterk af. ln de 1 1 e eeuw nam het

weer sterk toe. Tot deze tijd waren het

voornamelijk koningen die munten

lieten vervaardigen met hun naam. Dit

gebeurde in de gevestigde muntplaat-

sen als Tiel, Deventer en Maastricht.

ln tegenstelling tot de penningen uit de

kwam er een eindeloze variëteit in de

beeldenaars die op de munten werden

aangebracht en in het gewicht van de

munten.

Karolingische tijd hebben de munten Bisschop Herman 1150

van de koningen (Otto lll, Hendrik ll,

Koenraad ll, Hendrik lll en lV) verschil-

lende beeltenissen, meestal met een

bekroond borstbeeld van de keizer/

koning.

Koninklijke munten Denier Bernold

Deventer

Otto 1 2 eeuw

5 Penningen van b¡sschoppen,
abten en graven

l0e,lleenl2eeeuw

Naast de "Koninklijke" penningen werd

steeds meer in de 10e en 1 1e eeuw het

muntrecht uitgeoefend door bisschop-

pen en abten en later ook graven. Als

begiftigten komen ook hun namen voor

op de penningen.

ln de 1 1e eeuw gingen de meeste

Koninklijke muntateliers over in handen

van de geestelijke en wereldlijke leen-

mannen. Dit betekende een definitief
einde van de eenheid van de munt. Wel

bleef de zilveren penning of denarus

de enige muntsoort, maar de waarde

was niet meer overal gelijk. Bovendien

ta
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Burchard 1 098

Graaf Dirk71190

Bruno 3, Brunswijk 1038

ln de 12e eeuw is de muntslag in ons

land minder omvangrijk geweest. ln

ons land worden buitengewoon weinig

muntvondsten uit deze periode gedaan.

Alleen de munten van de bisschoppen

van Utrecht, vrij licht en primitief in de

afwerking, lijken door te lopen. Ook

in Friesland ontwikkelde zich een zeer

lichte Friese penning, die tot in de 13e

eeuw werd geslagen.

ln de 13e eeuw bloeide de muntslag

weer op. Zo begon bijvoorbeeld Graaf

DirkVll met een sindsdien niet meer

onderbroken reeks Hollandse munten.

Ook de munten van bisschop Godfried

van Utrecht hadden weer een verzorgd

uiterlijk en kregen veel navolgelingen
(graven Holland en Gelre). Nog steeds

FlorisV Holland, 1256 - 1296

was de penning de enige muntsoort,

afgezien van enkele halve penningen
(of obolen) met dezelfde beeldenaar.

Wel werden munten uit het buitenland

gebruikt (Engelse zwaardere penningen, 11
sterlingen), maar er werden geen gou-

den of grotere zilveren munten gemaakt

in ons gebied.

6 Overgang naar meerdere
muntsooften

2e helft 1 3e, 1 4e en begin 1 5e eeuw

Vanafde 13e eeuw nam handel en ver-

stedelijking toe, waardoor de behoefte

aan geld groeide. ln Frankrijk werden

zilveren munten ter waarde van 12 pen-

ningen geslagen, de grootTournoois of
"de Tourse groot'i Deze munten worden

ook wel schelling genoemd. Al snel

werd deze munt eerst in Vlaanderen en

later ook in Nederland opgevolgd. Wer-

den rond 127Oin de zuidelijke gewesten

al munten ter waarde van de Engelse

sterlingen geslagen (is 1/3 Franse groot),

10 jaar later kwamen daar de dub-

bele sterlingen bij (is 2/3 Franse groot).

Tegen 1 300 gingen dezelfde vorsten

ook zilverstukken met de waarde van 1

Franse groot maken, met geheel of licht

gewijzigde beeldenaar.



Leeuwengroot Vlaanderen 1 322

Leeuwengroot Holland Willem V van Beieren

1354

,4 Dubbele groot1421

ln de 14e eeuw werden naast deze

zilveren munten ook de gouden munt
opnieuw ingevoerd. Het is ook deze
periode dat in ltalië een belangrijke
gouden munt werd geslagen, de florijn
met een waarde van 240 Florentijnse zil-
veren penning.Vooral de op deze munt
gebaseerde Franse gouden munt van

1337 met een koningschild is bijna een

eeuw lang het meest bekende goud-
stuk gebleven. De Nederlandse vorsten
volgden onmiddellijk met eigen munten
van hetzelfde gewicht en uiterlijk, maar

met eigen schilden. ln 1355 volgden (in

navolging van Franse wijzigingen) de

lammen, en de royalen (1365).

ln de 14e eeuw werd het geleidelijk een

systeem; de grote zilverstukken (Franse

groot) werden de standaardmunt, daar-

onder werden de overige zilverstukken
en de gouden munten in waarde van

deze munten uitgedrukt. De penning
wordt dan bijvoorbeeld als 1/16 groot
bedoeld.

1 /1 6 groot Frederik lll 1 386

Al snel werd rond 'l 350 de Vlaamse
(leeuwen) groot (12 penningen) de

standaard in plaats van de Franse groot.

Uiteraard werden deze munten weer
nagemaakt door de meeste Nederland-
se vorsten. ln Holland werd de nieuw
ingevoerde Vlaamse groot gelijkgesteld

met B inheemse Hollandse penningen.

Dit gold ook voor de Hollandse groot.

ln 1365 besloot men (na een flinke
daling van de waarde van de Vlaamse

groot) tot de uitgifte van de zilveren

dubbele groot of plak (zittende leeuw
met toernooihelm), die later de naam

stuiver zou krijgen. De Bourgondische
stuiver werd veelal ook Brabantse stui-
ver genoemd. Ook werd een goudstuk,

de dubbele lam geslagen, dit keer niet
in navolging van Franse voorbeelden.
ln deze periode waren het vooral de

landsheren, bisschoppen, hertogen en

graven die aanmuntten. Vooral heren

openden talrijke kleinere munthuizen.
De grootste productie van munten vond
plaats door de grote landsheren. ln ons
gebied waren ook andere munten in

omloop zoals grote gouden munten uit
Engeland, de nobels (sinds 1344 gesla-

gen) en uit het oosten de gouden Rijnse
guldens. Deze rijnse guldens waren

geinspireerd op de gouden Florijnse
guldens. De munt had op de ene kant
een afbeelding van de stadspatroon Sint

Jan de Doper en op de andere kant de

lelie, het wapen van de stad Florence.

Daarmee is ook de herkomst verklaard

van het altijd gebruikte /-teken voor de
gulden, en de aanduiding fl.

De eerste gouden guldenmunt van

dit type werd door Willem V in 1378

gemunt. Daarna voerden verschillende

vorsten en heersende edellieden hun

eigen gulden in, die in het begin bijna

allemaal een afbeelding van 5t. Jan

droegen.

Aan het eind van de 14e en 15e eeuw
was er een enorme emissie van gouden

en zilveren munten.

Gouden gulden graaf Willem V,3,5 gram

Arnoldus goudgulden I 423

Rijnse goudgulden Gelderland 1377

Johannes 1 420

Gouden koningschild,

1346

Lodewijk van Male

Karel de Stoute 1 473
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Ontwikkeling munt in de
Bourgondische staat
(142s - 1s721

1 5e en begin 1 6e eeuw

ln 1434 kwam er onder Philips de

Goede een algemene regeling voor de

muntslag. Er kwam een nieuwe munt,

de Bourgondische groot, die alle lokale

groten verving. De lokale groten hadden

de afgelopen halve eeuw zeer uiteen-

lopende waarden gekregen. Er werden

zilveren munten van 2 groot (stuiver)

geslagen, 1 groot en lager en gouden

rijders ter waarde van 50 groten. Alleen

bij de kleinere waarden verschilden de

onderverdeling per groot nog.

Er werden na de gouden rijder in

1454in deze periode onder andere de

volgende gouden munten geslagen: de

gouden leeuw, 1466, de Andries gulden
(vierlander), 1473 (is 20 Bourgondische

stuivers), Philips gulden, 1500, Arnoldus

gulden, 1 47 1, de Postulaatguld en, 1 423

en de zilveren Vuurijzer, 1467 en de

zilveren dubbele stuiver, 1496.

Ook werden in deze periode muntmees-

tertekens ingevoerd. De steden met hun

eigen muntslag (Utrecht als eerste, eind

14e eeuw) kregen een steeds zelfstandi-

ger positie tegenover de bisschoppen,

zoals bijvoorbeeld de steden Deventer,

Zwolle, Utrecht en Groningen. Belang-

rijke muntsoorten waren in deze tijd
zilveren stuivers en dubbele stuivers, en

gouden guldens.

Gouden gulden 1371 Willem L

De eerste helft van de 16e eeuw was het

muntwezen betrekkelijk stabiel; de koer-

sen uit 1496 bleven vrijwel ongewijzigd

tot 1 548. ln 1 521 voerde Karel V de gou-

den Karolus gulden in met een waarde

van 20 stuivers, de gouden realen (met

een waarde van 3 Karolus gulden) en de

halve reaal. 20 stuivers was gelijk aan

40 groot of pond. De Karolus gulden

was de heersende munt geworden. Alle

munten vertoonden dezelfde beelde-

naar en omschriften met munttekens.

Dit betekende ook het einde van de

bisschoppelijke aanmunting. I n deze

periode worden ook zilveren rijdergul-

dens van 6 stuiverstukken in 1 509 van

7,1 gram en 34 mm gemunt, bekend

onder de naam snaphaan, en gouden

rijderg u ldens. Tenslotte voerde hertog

Karel van Gelre in 1538 de zilveren
daalder ter waarde van 30 stuivers in.

Het woord "daalder" kwam uit Duitsland

als afleiding van de'Taler'genoemd naar

het Joachimstal, waar veel zilver werd

gewonnen.

Zilveren Karolus gulden

Gouden rijder

Zilveren Snaphaan 6 st

Koperen korte.

t,

Dubbele stuiver Philips de Schonel505

Dubbele groot (stu¡ver) Arnold van Egmond

1423

Gouden Karolusgulden van

Karel V. 1 506-1 555.
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Met de daalder werd waarlijk een joekel

van een munt geintroduceerd, die
voor een omwenteling in West europa

zorgde. Karel V kon niet achter blijven
en volgde in 1542 met het munten van

de zilveren Karolus gulden ter waarde

van 20 stuiversvan22,15 gram en 37

mm. Ook werd in 1544 de koperen
korte ingevoerd, een koperen muntje
van 2 mijten 1,72 g en 19 mm.
Door het slaan van zilveren guldens en

koperen kleingeld werd definitief het
middeleeuws karakter verlaten.
ln de laatstejaren van Karel V stak ha-

genmunter| meer de kop op. Er werden

diverse munten met het borstbeeld van

Karel V geslagen, dit was echter een

verwijzing naar de Duitse keizer, zodat
de munters niet gebonden waren aan

de Nederlandse wetgeving.

ln 1555 werd Karel V opgevolgd door
Philips ll die in 1557 de zilveren halve

reaal of philipsdaalder invoerde van

35 stuivers (34,29 g,41 mm). Deze munt
verving de zilveren Karolus gulden. Na

1562 kwamen ertevens 1/2, 1/5,1/10,
1 /20 (stoter) en 1/40 (braspenning)
philipsdaa lders.

Philipsdaalder 1558

1/2 philipsdaalder

1/5 philipsdaalder

1/10 philipsdaalder

De afwezigheid van een eigen gemeen-
schappelijke munt voor de Nederlanden

had bij het uitbreken van de B0-jarige

oorlog (1568 -1648) gevolgen.

Tijdens de 80-jarige oorlog hadden de

belegerde steden veel geld nodig om de

soldaten te betalen, zodaTze gedwon-
gen waren noodgeld uit te geven. Haar-

lem bracht vierkante zilveren gewaar-

merkte plaatjes uit. Maastricht maakte

koperen noodgeld en Leiden was zelfs

genoodzaakt papieren noodgeld uit te
geven. ln 1570 liep de nood zo hoog op
dat Holland en Zeeland belasting gin-
gen heffen op het geld in omloop. Alle
grote munten werden geklopt.

De provincies gaven - om de oorlog te
kunnen betalen - munten uit met een

te laag gewicht of een te laag gehalte

aan goud of zilver. Door deze praktijk

en door het snoeien van zilveren en

gouden munten was betalen een inge-
wikkelde zaak. Snoeien betekent dat
boeven stukjes metaal van de munten
af knipten of vijlden, zodat de munten
minder waard werden dan er op stond.

Op deze valsmunterij stond vroeger de

doodstraf. Munten moesten daarom

vaak gekeurd en gewogen geworden.

Het waren goede tijden voor geldwisse-

laars die met een set gewichten en een

weegschaal rondreisden langs jaar-

markten en andere plaatsen waar veel

gehandeld werd.

8 Provinciale munten geslagen
door de zeven prov¡nc¡ën der
veren¡gde nederlanden

2e helft I 6e, 1 7e en I 8e eeuw

De provinciale munten zijn munten
geslagen door de zeven provinciën der

verenigde nederlanden vanaf de paci-

ficatie van Gent in 1576 (koper in 1546)

tot aan de oprichting van de Bataafse

republiek in 1795. Naast de provinciën

werden door de daarbij behorende

steden gemunt.

De pacificatie van Gent in 1576 was

bedoeld om een front te vormen tegen
de Spanjaarden, maar viel reeds in

1579 uiteen in de Spaansgezinde unie

van Atrecht en de opstandige unie van

Utrecht. ln 1 581 zwoeren de staten
generaal Philips als vorst af. Willem van

Oranje werd als opvolger gezien, maar

werd vermoord. Ook de uit Engeland

overgekomen graaf van Leicester kon

de Spanjaarden niet tegenhouden en

werd in 1587 naar huis gestuurd. Dankzij

Leicester werden de rijksdaalder en

gouden dukaat officiële Nederlandse

munten.

De voorzijde van de gouden dukaat
toonde een ridder met een zwaard en

pijlenbundel, de achterzijde bevatte een

tekst. De waarde was ruim 5 gulden.

De dukaat was oorspronkelijk afkomstig
uit de RepubliekVenetië en verscheen

daar voor het eerst in 1284 en het ge-

wicht van de munt was 3,494 gram.

Leicester rijksdaalder

Gouden dukaat 1 673 Amsterdam
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Zilveren 3 gulden

Nederlandse rijksdaalder 1 620 Overijssel

Leeuwendaalder 1607

Zilveren rijder Kampen 1661

Tot 1606 slaan de provincies hun eigen

munten. ln dat jaar wordt door de

Staten Generaal een uniform muntstel-

sel ingevoerd. Als nieuwe munt kwam

de gouden rijder. De koperen munten

hadden de volgende standaardwaarden:

oord;1/4 stuiver, duit; 1/8 stuiver, pen-

ning¡ 1 / 1 6 stu iver, kotte; 1 / 24 stuiver,

mijt;'l /36 stuiver.

Naast de gouden rijder waren de be-

langrijkste munten; de gouden dukaat,

de zilveren rijksdaalder, de leeuwendaal-

der en een zilveren t¡en-stuiverstuk. Na

1650 verdwenen de gouden munten en

werden er twee zilveren munten uitge-
geven: de zilveren rijder van 63 stuivers

en de zilveren dukaat van 50 stuivers.

De zilveren dukaat kreeg de naam van

rijksdaalder.

De provinciale en stedelijke munten

werden dus geslagen op grond van'br-
donnanties van de Staten Generaal". De

kenmerken van deze munten zijn een

wapen van de Republiek (gekroonde

klimmende leeuw met zwaard en pijlen-

bundel in klauwen) en een spreukvan

de republiek, en de aanduiding munt

van de verenigde Nederlandse provin-

ciën met vermelding van de provincie

van vervaardiging en munt of meester

tekens. De munten werden geslagen

door de zeven provinciën en de zes

steden met muntrecht.

De muntsoorten die bij'brdinanties van

de staten generaal" vanaf 4 augustus

1586 werden geslagen zijn:

Gouden dukaat van 3,51 g, zilveren Lei-

cesterrijksdaa lder 29,24 gram, Gouden

rijder 10 g, Nederlandse rijksdaalder

29,03 g, leeuwendaald er 27,68 g, rien
stuivers 5,95 g, dubbele stuiver 1,73 g,

stuiver 1 ,31 g, zilveren rijder 32,78 g, zil
veren dukaat 28,25 g, drie gulden 31,82

g, gulden 10,61 g en halve gulden 5,3 g.

Drie gulden Overijssel 1698

Dubbele stuiver Frisia 1710

Zilveren dukaat Overijssel 1661

Naast de munten die werden geslagen

op grond van "ordonnant¡es van de Sta-

ten Generaal" werden door de provincies

en steden ook nog munten geslagen

op grond van "provinciale en stedelijke

reglementen". De kenmerken van deze

munten zijn uitsluitend provinciale wa-

pens van een enkele provincie of stad,

omschriften met aanduiding munt van

de staten van ... , en de provinciale of
stedel ijke wapenspreuk. Veelal vertonen

ze op één zijde de rijksadelaar of soms

een borstbeeld met naam en titels van

de keizer als omschrift. ln het laatste

kwart van de 1 6e eeuw en in de 1 7e

eeuw zijn er een groot aantal uiteenlo-
pende muntsoorten geslagen.

De belangrijkste muntsoorten die op
grond van "provinciaal en stedelijke

reglementen" vanaf de laatste kwart 16e

eeuw werden geslagen zijn:

goudgulden, provinciale leeuwendaal-

der, gehelmde rijksdaalder (prinsendaal-

der), provinciale driegulden, daalder
(met adelaar of staande geharnaste

ridder), florijn, schelling (diversen 6 stui-

ver), dubbele stuiver, stuiver diversen,

,7
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Zilveren 50 cent Kon¡ng Willem lll

t8

halve stuiver, kwart stuiver, oord, duit en

diverse munten stad Groningen (onder

andere de Flabbe, Jager, Butken en

Plak).

Duit West Frisia 1660

Oord Frisia

6 stuiverstuk

Zowel voor als na de mislukte Franse

inval in 1672 bleven de munthuizen uit
de republiek minderwaardig geld slaan,

zoals daalders, florijnen en schellingen.
Alleen Holland, dat gebaat was bij een

stabiele muntstand vanwege de handel,

deed hieraan niet mee. Koning-Stad-
houder Willem lll (1650-1702) nam zelfs

krachtige maatregelen; alle bestaande

munten werden geklopt, zodat fraudu-
leuze voortzetting tijdig ontdekt kon

worden.

ln 1694 kwam de generalìteítsgulden in

omloop, met de Nederlandse maagd-

met-lans. De stedelijke munthuizen
werden gesloten en de gulden als alge-
mene munt ingevoerd. Aanmuntingen
van minderwaardig geld gebeurde n¡et

meer. Dit betekent echter niet het einde
voor de provinc¡ale munten. Het slaan

van munten was een winstgevende zaak

die de provincies niet graag opgaven.

Vanaf 1749 werden alle zilveren en gou-

den munten voorzien van een kartel-
rand, die het probleem van het snoeien

moest tegengaan. Op die manier wilden
de Staten-Generaal het vertrouwen in
de gulden vergroten.

Rijderschelling Kampen 1688 met klop

pijlenbundel

Generaliteitsgulden 1 694

De Nederlandse munten
vanaf de Bataafse republ¡ek
117e5l

l9e en 20e eeuw

ln 1789 kwamen de Belgen in opstand
tegen de Oostenrijkse monarchie. Deze

opstand hield niet lang stand, maar

lang genoeg om een eigen geldstelsel

van zilveren en gouden leeuwen op te
richten. ln 1792 werden de Zuidelijke
Nederlanden bezet door de Fransen en

in 1795 werd ook de republiek bezet.

Hierdoor kwamen alle aanmuntingen
vrijwel stil te liggen. Alle provinciale

munthuizen werden gesloten, behalve

dat van Utrecht. Stadhouder Willem V

vluchtte naar Engeland en in het Noor-

den werd de Bataafse republÌek uitge-
roepen die sterk onder Franse invloed
stond. ln 1806 werd Lodewijk Napoleon

koning van Holland. Veel munten zijn er

in dit koninkrijk Holland niet geslagen.

Alleen het 50 stuiverstuk uit 1808 is in

behoorlijke aantallen aangemunt.

50 stuiverstuk 1 808

Met de vestiging van de eenheidsstaat
per 1 januari 1 807 kreeg de opheffing
van de provinciale staten zijn beslag.

ln 1810 werd Holland ingelijfd bij het
Franse keizerrijk. De Utrechtse munt
heeft vanaf die tijd Franse munten
geslagen, totdat de Franse troepen zich

terugtrokken in 1813.

Na de terugtrekking van de Fransen in

1813 besloten de grote mogendheden

dat aan de Franse noordgrens een sterke

bufferstaat moest komen. Zo ontstond
in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden

dat het grondgebied omvatte van de

voormalige Oostenrijkse Nederlanden,

het bisdom Luik, de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden en het
groothertogdom Luxemburg. Koning

werd Willem l, zoon van de gevluchte

stadhouder Willem V.
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Vanaf 1817 (koning Willem l) heeft

elke Nederlandse vorst of vorstin één

of meer'eigen' guldens gekregen, met
kop, omcirkeld door de tekst'koning(in)

der Nederlandeni Ook werd in 1818 het
ka ntsch rift' God zij met ons' in gevoerd.

De laatste provinciale zilveren mun-
ten werden pas in 1848 uit de roulatie
genomen.

Het decimale stelsel wordt met de

muntwet in 1816 ingevoerd met de ons

bekende Koning Willem l, ll en lll, en

koningin Wilhelmina, Juliana en Beatrix

munten en de verdeling naar 100

centen.

Gouden 10 gulden

272 gulden Willem ll 1845

2% cent Wilhelmina 1904

Tijdens de 2e wereldoorlog werden de

toen gebruikte munten in de loop van

1942 buiten omloop gesteld. Zij werden
vervangen door zinken munten van 25,

10,5,2Y2 en 1 cent. ln 1949 startte de

nieuwe aanmunt met het jaar 1948 met
een portret van koningin Wilhelmina en

vanaf 1950 met het portret van konin-
gin Juliana. De zinken munten werden,

evenals het vóór de oorlog daterende
geld, tussen 1 948 en 1 953 ingetrokken.

Monetaire Unie mogelijk en daarmee de

invoering van een gemeenschappelijke

munt voor Europa; de Euro. Vanaf 1 ja-

nuari 1999 was de Nederlandse gulden

nog slechts een verschijningsvorm van

de nieuwe Europese munteenhe¡d. De

koers van één euro werd vastgesteld op

2,20371gulden. Op 1 januari 2002 werd

de euro geïntroduceerd in Nederland.

Op 28 januari 2002ging Nederland

geheel over op de euro en was de Ne-

derlandse gulden na ruim 700 jaar geen

wettig betaalmiddel meer.

2 euro

Gert Lugthart

Bronnen:

De Nederlandse munten, dhr. H. Enno van

Gelder, Het spectrum 2002.

Forum www.muntenbodemvondsten.nl

Muntvondsten uit 19 eeuwen, Arent Pol,

Koninklijk Penningenkabinet zj.

Officiële catalogus zilveren munten deel 1 en

2, uitgeverij zonnebloem bv 5e ed¡tie

Wikipedia, vrije encyclopedie.

Artikel Arjan Evers op website "de oude munt'i

,9

Zinken 1 cent 1941.

1O De komst van de Euro
21e Eeuw

Met het verdrag van MaastrichLin 1992

werd de oprichting van de Europese

,GEZOCHT

Wieieeft er nog een op de plank lig_
gen??

0299-65287 gmaouweha 
n d@gma il.com

.izi,

Vierkante stuiver, 1 9l 4

7z cent Willem I 1825
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Yraag2

Hello Kees,

Misschien kunnen je (jullie) mij helpen. Aan een metaaldetectorist

vraagt familie af en toe wat dit of dat is. Nu heeft mijn zwager dat ook
gedaan. Ze hadden een zilver heupflacon gekregen van familie en ze

willen meer weten over, waar gemaakt enz.

Kunnen jullie mij helpen? Ik weet dat het geen metaaldetectorvondst is,

maar het zallertkzrjn te weten wat het is. Misschien weet iemand het

met deze gegevens.

Hier zijn de details:

Zilversmid T.W waarschijnlijk een Friese edelsmid Thomas Wieland?

Geheel rechts: Rechthoek een S op met links daarvan in deze rechthoek

een vogeltje dat naar linksonder vliegt.

Geheel links: van de rechthoek met T.W staat nog een 5- armige ster. In
het midden staat een pelikaan.

Earl

Yraagl
Hallo Johan,

Gaarne jouw opheldering over het volgende voorwerp
(waarschijnlijk een lakstempel).

Vindplaats: Duitsland, nabij Franse grens, aanvang

autobahn naar Strassbourg.

Op deze plaats heb ik veel ongebruikte musketkogels (Frans

kal. 17,5 mm) en vuurstenen voor musketgeweer, omwik-
keld met lood gevonden. Verder een aantal munten van

Lodewijk de l6e en van Napoleon Bonaparte, maar ook een

zilver muntje van keizer Otto de \e (jaar 970).

Volgens de archeologische dienst heeft hier een deel van het

Franse leger gebivakkeerd dat later de Stad Kaiserslautern

tevergeefs heeft aangevallen (slag bij MorÌautern).
Het voorwerp is 28 mm lang (vorm Franse lelie) en de doorsnede van

de stempel is 18 mm, materiaal is koper of brons.

Mijn vraag is wat de symbolen op de stempel betekenen.

Bij voorbaat mijn dank,

Met hartelijke groet,

Hans Meulensteen

Antwoord: Hans, de datering is 18e/1 9e eeuws. ln het wapen heral-

disch links een halve adelaar en heraldisch rechts twee kwartieren met

duidelijk herkenbaar in het bovenste kwartier een granaat. Duidelijk is

ook te lezen'MZi vermoedelijk de initialen van de eigenaar.

Antwoord: Earl, hoewel geen detectorvondst is het

antwoord interessant genoeg om het voorwerp wel te

behandelen.

Hier het verhaal van onze spec¡alist:

Allereerst: het zijn zeker geen zilvermerken. Het flesje lijkt

me een typisch Engelse heupfles, kan 'l9e of zelfs begin

20e eeuw zijn. De initialen TW & S

(and Son, en Zoon dus), bevesti-

gen dat min of meer.

De Engelsen hebben voorzowel

Sheffield Plate als Electroplate

vaak merken gebruikt die op

zi lvermerken lijken. Gebeurde

ook in Du¡tsland overigens. Dat

soort merken zijn dus minder

goed vastgelegd. lk heb wel

een groot aantal merken van makers van Sheffield plate

(koper met daarop aan beide kanten een laag zilver

gewalst). Maar dit merk zat er helaas niet b¡j. Jammer dat

het geen zilver is.

Yraag3

Geachte DDA - Vraagbaak,

Ondanks dat ik zelf (nog) geen lid ben van de DDA zou ik
toch uw hulp willen inroepen bij de determinatie van een

bronzen voorwerp dat ik afgelopen zaterdag23 mei
gevonden heb.

Zoa\s t ziet betreft het hier een bronzen kam met een

gewicht van 96 gram, breedte ca. 11,5 cm en hoogte

ca. 6 cm. Gezien de bewerking zou ik hem zelf vroegmid-

deleeuws schatten maar zeker weten doe ik het niet. Erg

jammer is dat hij ooit door een ploeg geraakt is, recht-

buigen begin ik maar niet aan. Ik heb de kam gevonden

met een White's DFX op een diepte van ca. 25-30 cm in

een bosrijk gebied in Noord-Brabant, omgeving Breda.

Kunt u mij meer over deze kam vertellen??

In afivachting van uw antwoord,

met vriendelijke groet,

Frank Lioni, Zwijndrecht

Ls. ik zoek met een MD sinds 1984.
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Antwoord: Frank, helaas moeten

we je een beetje teleurstellen

wat betreft de datering van deze

mooie kam. Hij is gedateerd in de

1 8e/1 9e eeuw en is een roskam

of paardenkam. Het is een typisch

voorbeeld van volkskunst, mooi

opengewerkt met het zonnenrad

in het midden.

Yraag4

Hallo Vraagbaak,

Hierbij stuur ik een

voorwerp dat ik heb

gevonden met de detector

bij de Havezate Het

Weleveld nabij Almelo.

De diameter is 6 cm en

het lijkt of er een goudlaagje op zit. Het materiaal is koper

en er staan twee steigerende paarden op met daarboven

een kroon. Bovendien zitten er onder en boven twee tapse

spijkergaatjes waarin bij het onderste gaatje nog een stukje

spijker zit. Het schildje, of wat het ook moge zijn, is

bolvormig en aan de onderkant loopt een platvormige

rand waardoor mijn gedachte is dat het ergens heeft

opgezeten. De dikte van het ding is 3 mm. Maar mijn
vraag is eigenlijk, waar het van kan zijn geweest, of waar

het heeft opgezeten.

Hopelijk is het te determineren.

Met vriendelijke groet: fan Wiggers.

Antwoord: Jan, het gaat hierbij om een zogenaamde

horse brouche of te wel paardenversiering/leerbeslag die

te dateren is in de 19e eeuw.

Zo te zien is het koper verguld.

Yraag5

Afgelopen weekend heb ik een fraaie zilveren lakzegel

gevonden, maar helaas niet meer geheel compleet...

In le instantie dacht ik
dat hij van tin was maar

na een schoonmaak-

beurt bleek het toch

echt zilver te zijn. Op de

achterzijde staan 2

merkjes, het wapen van

Amsterdam XXX met

een kroontje er boven

en een hamer. Is aan de hand van deze merkjes te

achterhalen wie het zegel gemaakt heeft en voor wie

het gemaakt is? Ook heb ik geen idee hoe oud het is en

vroeg me af of u of een van de lezers hier een

antwoord op kan geven.

Tevens ben ik benieuwd hoe het geheel er uit gezien

heeft, is hier wellicht een voorbeeld van?

Met vriendelijke groet, Herman Bosch.

Antwoord: De Amsterdamse keur heeft de jaarletter Z. Dat betekent

dat het zegelstempel in 1784 is gekeurd. De maker is de goudsmid

Jan Bogaert l, die werd goudsmid in 1779 en werkte tot 1800 (merk is

te vinden in Citroen Amsterdamse Zilversmeden en hun merken nr.

1 108).

Het spiegelmonogram op het lakzegel valt te lezen als BHK. Wiens ini-

tialen dat zijn geweest? Mogelijk een adelijk(?) iemand uit Amsterdam,

maar ja, Amsterdam is groot en was dat in de 18e eeuw ook al. We heb-

ben nog gekeken of we nog een afbeelding konden vinden met vier
pootjes waaraan het stempel vastzit, maar dit is ons nog niet gelukt.
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Yraag6

Goedemiddag,

Ik wil graag weten wat de datering is van

deze voorwerpen en wat de voorwerpen

precles zun.

Mvg: Dimitri van Hal, Langenboom

Antwoord: Dimitri, mooi dat je bij de foto's

gelijk de maten erbij genoteerd hebt.

Het eerste ijzeren dunne sterk roestende

voorwerp lijkt op een fragment van een

dikke schroefofgedeelte van een boor.

Moeilijk om hier een goede determinatie
aan te geven, tijdsdatering gezien het

materiaal en de ox¡datie 20e eeuw.

ô¡

Het tweede voorwerp van ijzer is een bijl

waar zo te zien het bevestiginggedeelte van afgebroken is (houten

steel). We kunnen denken aan een kleine hakbijl die we overigens ook

op een 20e eeuws exemplaar houden.

Vriendelijke groet,

J. Koning

Red act ie D etector m agazi n e



Fisher CZ-21
De aarde wannt op? ln het water vindt u verkoeling!

Met de CZ-2 t heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

CZ-20.Zowel ¡n het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde
pinpoint techniek.

Geschikt voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruile¡.
Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

I ichtgewi cht d etector.

Het grote'veflichte' LCD display laat zich onder alle

omstandigheden aflezen.

PeÍmanente diepteu¡tlezing. Eenmaal gemaakte ¡nstell¡ngen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is n¡et nodig.

0ngewenste inteúerenties worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schUf garandeert een goede diepgang, ook

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
f ilter-d iscriminatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor de meter en voor het

batterijcom pa ftiment.

Twijfelt u? Maak een afspraak bii Gelan of één van onze dealers!

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult

verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met i nstel mogelijkheden voor frequentie sh ift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlez¡ng, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4

Met de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificat¡e en de numeriek

target¡dentificatie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van

het object. Naast de 8 inch DD zoekschijf wordt een 4 inch

concentr¡sche schijf geleverd, wat deze detector zeer geschikt

maakt voor gebruik op stortgrond.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher F5

De Fisher F5, het alternatief voor

digitaal en analoog.

Met onder meer instelbare

discriminatie-notch-gain en treshold is

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomsta nd igheden worden

continu weergegeven in het

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere vooMerpen niet over.

Leer deze detector kennen, en u

heeft een vriend erbijl

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 52 I 5 ML's-Hertogenbosch
Iel.: +31 (0)23 5481199 fox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

C.Scope 3ftlx
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
detector. De 17 kH'z 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 gebruikt dit een goede detectors ie moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem
worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
detectors.

- Ruim 25 ioor ervoring
- Alle modellen op voorrood
- Offic¡eel importeur C.Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen gorontiefermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog (no ofsprook)



Officieel metaaldetector dealer van de merken:
White's, Minelab, Tesoro, Fisher en Laser
Verder alles voor de hobby zoals accessoires,

boeken etc verkrijgbaar.

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
fel:O33-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

MUNTHANDEL
C.HENZEN

Munthandel G. Henzen
Postbus +Z . NL-:9S8 ZT Amerongen . Têlefoon, 0343-430564 o Fax 0343-430542
E-maif info@henzen.org o website: www.henzen.org


