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Døvørbouwing ¡s klaar! Dus..
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. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

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

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftelijke garantie en Nederlandse gebruiks-
aanwijzing. Kijk op wwwdjlaan.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 websíte www.djlaan.nl
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U wilt een metaaldetector die voldoet aan
eisen en wensen, ons doel is om u zo goed

w¡lt metaaldetector UW

mogelijk de beste metaaldetector te adviseren,

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



rD,etectors & verbouwing hr'c nzorr r
De laatste jaren werd bij ons het ruimteprobleem steeds nijpender. Detectors, accessoires
en verpakkingen werden over steeds meer ruimten uitgestald waardoor het overzicht
nogal een zoek dreigde te raken. We hadden moeite om de explosieve groei die we de
laatste jaren meemaken bij te houden. Sinds wij zelf een aantal producten importeren
ging het echt niet langer meer!
Na een lange periode van ontwerpen, vergunning aanvragen,
voorbereiden en uiteindelijk bouwen, is het nu eindelijk zo ver.
Wanneer dit magazine verschijnt is de verbouwing geheel
afgerond. Nu hebben we alle ruimte en mogelijkheden om
verder te groeien en ons toch al brede assortiment verder uit te
breiden. De producten kunnen we nu overzichtelijker
presenteren en dat is wel zo prettig voor de bezoekers.

We kunnen nu ook nog meer artikelen ruim op voorraad
nemen wat wel zo plezierig is voor de on-line bestellers.
De meeste bestellingen worden de volgende dag al bezorgd !

Kortom; wij zijn in feeststemming en willen u daaruan mee
laten prof iteren met een 6-tal spetterende
aanbiedingen die gedurende de
maanden september en oktober
van kracht zullen zijn !
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Bij aankoop van een
XP Adventis 2,
XP G-Maxx2 of
GoldMaxx Power:
EEII DßÃIDIOZE trWíI OF W9' vúlt€ t6E,-,/€ tç1,- væßc E9,-!

Bij aankoop van een
Minelab Safari of
E.TRAC:
EEilErÍßÃ15 X 20AilâEF 

^CHUFvÃlt€ 15E,- uæß€ 89,50!

Bij aankoop van een
Tesoro Vaquero,
Tejon of
Lobo SuperTraq:
EElt EXIPú t5 CItt DD 9CHUF ttÃlt€ 179,-

Bij aankoop van een
Fisher F7O=
EETEfißTNXß,5CTII
âElttt -EUI4âCH f .W.lt.
€ 2ß,- Uæßçl,ECnç€ ,tt,-!

Bij aankoop van een
White's Prizm lV V
of 6T:

' DE IIIEIIWE lf,SXECItt âHØ|EßDD âCHUF EßU llÃlt€ 119,- lþ0ß€ 6E,-!

--ln dø maand søptømbør vø¡wachtøn wø øøh paa-
niøuwe C-9cope modøllen binnen waawan bl¡ het opnakøn

vah deze adver'lentie nog onvoldoende bøkend is.
Al wel bekønd is dal wø ook voor døzø modølløn øøn

spøIiørøndø inlr oducliø aanbiøding høbbønl

kie sile oî kon op één van de zoekdagen dezø

nieuwø XP's z¿n løgøhwoord¡g slandaard
voor het gøbrurk van een draadlozø XP hoofdløløfoon.

lløt draageonlorl van dezø hoofdløløfoons is uilstekønd øn høl
isfønomønaal! Er is al øøn XP ADXISO voor€ 424,-

Wanneer u eøn E-TRAC of Safari ffieÌ eeri

l5x20cn / óx8" SEF sch[jl ui'trust bønt u op de *ort on

andør vø¡.tuild tørrøin iødørø andørø døløctor ds baas!
Divørse proføssionele archeologøn wøten er inniddels alles van!

' 
Tøsoro's z¡n op z¡n slerksl op rommeligø en vørvuild terrein.

Wanneer één van bovenslaandø Tesoro's dan nog wordt voorzien
van øen l5cm DD zoekschqf zuiløn de røsullatøn nog bølør wordøn!

De Fisher t70 is nogwel niøt zo b¿kend als dø

naar dal gaal met døze acliø snelverandørøn!
D¿ F70 is in døzø combinatie nanelllk een alløskunnør!

9ubliøn op dø stort møl ziin concøntrischø 25xl4cn ølliplischø
zoøkscht¡f en supergøschikt op de u¡tgøslrekle akkørs en slranden
nøl dø 24xl8,5cn DD sch(jf diø ook Ierug Iø vindøn is op dø F75.

llet gøbruiksgemak van de F7 0 is ovør dø gøhølø liniø e,chtør

veel groler dan dø t75!

prachligø nieuwe)D schr¡f voor allø PriznT.
Zo kuht u ook op vørttuild eh rommølig Iørrein goød

ter¿chl møl uw Prizn!

1 Bij aankoop van een
a C-Scope:

c.scoPF; ?, niøuw elin gen b ew ondør enl
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OFFICIEEL DEALER VAN: ,\-ã Ð¡i¡cior?ro
MINELAB

Surf naar onze webshop op www.metaaldetector.nI en bestel vanuit je luie stoel.

Wìj zorgen voor een sne[Le Leverìng van:

Detectors . Accesoires . Scheppen . Occasions

WiLje ons Liever bezoeken?

Maak dan even een afspraak:0492-57 45 25

Munsters
Detectie

metaaldetectoren
voor hobby, industrie & beveiliging
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. Schatvondst in Engeland

. Datering anno 1383

. Rammelaars

. Vondstvan hetjaar

. Boekrecensie

. Museumactiviteitennieuws

Rekenpenning
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Top 10 van WytseTjepkema

Excusie'Vooruit naar het verleden'

Op bezoek bij Rens Dormans

Vraagbaak

Data magazines
Uiteßte oanrevetdato
kopii þrtikelen)

3 oktobet 2009
22 november
3l januail 2010
3 april 2010
I juni 2010
30 juli 2010
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m ag a zìn e (st re efd at u m)

6november2009
24 december 2009
3 moatt 2010
4 mei 2010
3 juli 2010
6 september 2010

Golofon
Detector magaz¡ne ¡s het veren¡g¡ngsblad van
'De Detector Amateur'en verschijnt 6 keer perjaan

Redactie
C.B. Leenheer. J Koning, K. Bot, G. Luglhart, J. Bosma (fotografie)

Medewerkers redactie:
J. Zijlstra, L.C. Müderwijk, A. van Herw¡jnen,

RedaGtieadres
De Detector Amateut Hanebalken I 53, 9205 CL Drachten,
e-ma¡l: redact¡e@detectoramateuInl

Advertent¡es
Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertent¡es zonder opgave van redenen te
weigeren. Door het opnemen van advertenties doet de redactie van het Detector Maga-
zine c q. de veren¡ging De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten ofdiensten.

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

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

Druk:
De Marne, Leens

l55N: '1386-5935

@Copyr¡ght: Níets u¡t deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/ofopenboargemaakt
door míddel van druk,fotognn4 m¡crcfrlm, ¡nternet ofop welkewíjze dan ook zonder
vo o ro fga a nd e, sch r i ft eqke toe ste m m î n g vo n d e rc d a ct¡ e.

Bestuur
Voorz¡tter
Roy Hutters
wcrhutters@detectora mateu r nl

Secretaf¡ãat
Natasja Hutters
n d hutters6ldetectoramateur nl

Penningmeester
Jan Peetoom
jan.peetoompdetectoramateu r.nl

Algemeen postadres:
Postbus 2729, 7301 EE Apeldoorn

Algemeen telefoonnummer:
06-54237740
(uitsluitend van maandag t/m
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Ledenadmin¡stratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contributie enz.

De Detectoramateur
Poslbus 27 29, /301 EE Apeldoorn
E mail: administratiepdetectoramateur nl

Redactie Detector Mâgaz¡ne
Koplj en inzendingen voor het magazine
Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten, e-mail: redactie@detectoramateur nl

Activiteitencom missie
Voor vragen, suggesties enz over zoekdagen, determinatìedagen kunt u terecht
blj: R Hutters, e mail: zoekdag@detectoramateurnl

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

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging loopt altijd per kalenderjaar en
wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een jaar.
Opzegging dient uiterlijk op 1 november schriftelijk b¡nnen te zijn.
Lid van De Detector Amateur

Het Detector Magazine verschijnt 6 keer per jaar. Afhankelijk van
het tijdstip (datum) dat u lid wordt, ontvangt u dit jaar dus 6,5,4,
3,2 ol 1 magazine. Omdat het lidmaatschap per kalenderjaar loopt,
ontvangt u dan ook een acceptgirokaart voor de contributie van
30,00, 25,00, 20,00, 1 5,00, 10,00 of 5,00 voor dit jaar. Eind december
ontvangt u een acceptgirokaart voor de contributie van 201 0.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 30,00
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 35,00
Contributie per steunlid per jaar € 8,00

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

o¡ detecto r AMATETJR



Beste Leden
Terwijl het buiten dertig graden is, de boeren over
droogte klagen en de zoekers ongeduldig wachten
tot de velden geoogst worden, hebben we toch
een aantal nieuwtjes voor u.

ln tegenstelling tot eerdere publicaties zal de

eerstkomende zoekdag zal NIET rondom Bergen

op Zoom worden gehouden maar in Friesland. Het

bleek voor ons onmogelijk om daar een geschikte

locatie te vinden. Jammer, want we wilden aljaren in deze om-
geving een zoekdag houden. De locatie in Friesland is echter een

heel mooie locatie en dus een prima vervanging. DirkJan Laan

bedankt voor de tip! Verder informatie over de zoekdag vindt u in

het magazine en op de site.

Steeds vaker krijgen we vragen van de overheid om te helpen

met het zoeken op bepaalde locaties. Een teken dat deze ons ook
(weer) serieus nemen als vereniging, wat natuurlijk een goede

zaak is. We zullen ons dan ook zeker het aankomende najaar weer

veelvuldig laten zien bij diverse organisaties.

Dit stukje en de nieuwtjes zijn niet helemaal up to date, want

op het moment dat ik dit schrijf sta ik op het punt om naar het

zuiden af te reizen. De laatste nieuwtjes vind u natuurlijk op onze

nieuwe site.

Groet,

Roy Hutters

Positieve en negatieve
reaeties
Als we zo de positieve reacties bekijken die binnen kwamen na

het verschijnen van magazine 105, kunnen we stellen dat we op

de goede weg zijn met het magazine. Bedankt voor alle reacties.

Laatst kregen we echter ook een mail van een lid die teleurge-

steld was omdat ondanks de toezegde plaatsing van een verhaal,

het verhaal toch niet was geplaatst. Een korte uitleg waarom het

kan gebeuren, dat uw verhaal niet gelijk in het nieuwe of daarop

volgende magazine geplaatst word. Dat gebeurt niet omdat uw

verhaal minder interessant zouzijn, maar omdat de planning van

het nieuwe magazine wel eens op het laatste moment verandert.

Soms blijven artikelen ook wel eens liggen omdat het beter past

in de volgende uitgave. Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen dat

als uw inzending niet is geplaatst, dat soms teleurstellend kan

zijn. We hopen echter toch op uw begrip.

We proberen als redactie altijd zoveel mogelijk voorult te werken,

maar dat lukt niet altijd. Deze keer was het samenstellen van het

magazine toch echt een hele kluif. We hadden een paar prachtige

artikelen liggen, die we zouden plaatsen. Het wachten was alleen

nog op ontbrekende en aanvullende informatie, foto's enz. Maar

ja in een vakantieperiode loopt het wel eens anders dan normaal.

Niemand aanwezig of te bereiken. We proberen echter wel zoveel

mogelijk de planning voor het drukken aan te houden. Dus op

het bepaald moment werd de samenstelling van het magazine

helemaal over de kop gegooid. Desondanks denk ik dat we er

toch in geslaagd zijn om een interessant magazine te maken.

De laatste tijd krijgen we regelmatig respons op oproepen voor

hulp in de redactie. Daar zijn we uiteraard heel blij mee, want we

willen graag het magazine nog interessanter en mooier maken.

Zo zielu op de pagina hiernaast een bijdrage van Jolanda Hen-

driks. We zijn ook nog bezig met andere mensen die zich hebben

aangemeld. Misschien lijkt het ook u leuk om wat voor het maga-

z¡ne te doen. Neem dan eens contact op met de redactie.

Naast redactielid ben ik ook net als u gewoon zoeker en hoop ik

de komende maanden in de weekenden lekker over de velden en

akkers te zwerven. Eerst maar eens even de detector onder het

stof vandaan halen, vers batterijtje erin en dan het komend week-

end, voor eerst sinds afgelopen maart, eens een keer op stap.

Groet,

Kees Leenheer

Va ka ntieverha len nrãctie
zijn wij uiteraard nieuwsgierig naar uw detectorvakantie-

verhalen. Uw inzending wordt beloond met een mooi boek.

De Vfi jWil-ligefS van de verenisins dæn met
veel plezier hun best voor 11, om o¡â uækdagen te organis€retl¡

een magaT,Lr1e te maken evz,ot Efrz, t¿r:-j zouden
eehter best wel- wat hUl-B kunnen gebruikenl
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De beloofde gouden bergêh...
Over een interessante schatvondst
in Engeland

maalvan: het vin-

den van een waardevolle

schat. Af en toe worden

dromen werkelijkheid...

Het overkwam de 57-jarige Mary Hanna-

by uit Engeland. Al zeven jaar zoekt deze

huisvrouw samen met haar nu 33-jarige

zoon Michael naar verborgen schatten.

Elke zondag gaan ze er met de metaal-

detector op uit en zoeken 6 uur lang de

velden en stranden af.Tot nu toe zonder

ooit iets van echte waarde te vinden.

Op een zondag zitlnze aan het zoeken op

een akker tussen Ashridge en Great Gad-

desden. Deze grond wordt regelmatig ge-

ploegd en ze hebben er al vaker gezocht.

En dan gebeurt het... de detector geeft

een signaal en Mary Hannaby doet de

vondst van haar leven. Op een diepte van

zo'n 10 centimeter vindt ze een prachtig

gouden sieraad.

"Bij elk signaal krijg je een kick, maar

de kans is groot dat het helemaal niks

is'i vertelt mevrouw Hannaby. " Nu was

het opeens raak! Je kunt dingen missen

op een paar centimeter. We konden het

niet geloven. We hebben hier altijd van

gedroomd!'i vult zoon Michael aan.

Volgens de Treasure Act van 
.l 
996 ben je

als vinder verplicht om mogelijke schat-

ten zoals gouden en zilveren objecten

ouder dan 300 jaar te melden bij de juiste

instanties. Vervolgens kan het museum

besluiten het stuk te houden, de vinder

krijgt dan de marktwaarde uitbetaald.

En dus komen de Hannaby's met hun

vondst bij het British Museum. De experts

zijn opgewonden over de vondst. Het

is een 1 5e-eeuwse gouden hanger van

hoge kwaliteit, misschien onderdeel van

een reliekschrijn. Het is een belangrijke

vondst want er bestaan er slechts drie

van. Het British Museum taxeert de

vondst op f 4000,-. Helaas heeft het mu-

seum niet de benodigde f 4000,- om het

stuk te kopen dus krijgt Mevrouw Han-

naby de vondst weer mee. Vervolgens

brengt ze haar schat naar het veilinghuis

Sotheby s waar het getaxeerd wordt op

f 250.000,- of meerl

Het sieraad meet 2,8 cm x 2,3 cm (niet

veel groter dan een postzegel) en de

gravure lijkt wel wat op die van het
juweel van Middleham. Dit 15e-eeuwse

gouden sieraad werd in 1985 ook door

een detectoramateur gevonden. Het
juweel van Middleham is het bekendste

en waardevolste juweel ooit gevonden

door een detectoramateur. Het werd in

1986 geveild voor f 1.3 miljoen en later

voor L2.2 miljoen aangekocht door het

Yorkshire museum waar het nog steeds te

bewonderen is.

Mevrouw Hannaby biedt de eigenaar van

de grond de helft van de opbrengst aan.

De landeigenaar weigert echter dit aan-

bod. Hij wil slechts 3070 van de opbrengst

accepteren. Zonder mevrouw Hannaby

had hij namelijk nooit geweten dat er

zoiets kostbaars op zijn land lag. Het geld

wil Mary Hannaby gebruiken om haar

hypotheek af te lossen.

Op 9 juli 2009 gaat het stuk bij Sotheby's

onder de hamer. Maar helaas. Het bie-

den blijft steken bij f 38.000,-. Niet de

beloofde bergen met goud. . . Hoe kan

dat nou? Wellicht heeft het iets te maken

met de oorspronkelijke taxatie door het

British Museum of omdat het British

Museum het stuk niet zelf gehouden

heeft (dan zal het niet museum-waardig

zijn). Misschien komt het wel door

het hoge'te mooi om waar te zijna

gehalte van het verhaal. ls het

door de media misschien een

beetje overdreven? lneens lijkt

de vergelijking met het Middleham

juweel niet meer terecht. Bovendien is

het met schatten zo datze waardevol zijn,

met name omdat ze schaars zijn. Worden

er gewoon zo veel schatten gevonden

tegenwoordig dat de waarde van een

gemiddelde schatvondst daalt? Wie zal

het zeggen?

Tja, het is maar wat de gek er voor geeft.

Bekijk de foto en oordeel zelf als je dit
onderje schotel vandaan haalt, dan ben

je toch de koning te rijk?l

Hetjuweel von

M¡ddlehom dot

in 1985 door

een zoeker werd

gevonden.
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Niet elke detectoramateur weet dat het melden van be-
paalde vondsten wettelijk verplicht is. Anderen denken ten
onrechte dat de archeologische dienst of de overheid de
vondsten na het aanmelden niet meer terug geeft,

Waarom aanmelden?
Waarom zou u uw vondsten aanmelden? Allereerst bestaat

er dus de al eerder genoemde wettelijke meldingsplicht voor
bepaalde vondsten die u met de detector hebt gedaan. Dit

is niet omdat de overheid de vondsten wil afnemen, maar

vanwege de informatiewaarde die uit de aanwezigheid van

vondsten kan worden afgeleid. Mede aan de hand van uw
vondsten kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en/of
provinciaal archeoloog namelijk een inschatting maken of er

in uw zoekgebied archeologische waar-

den aanwezig of te verwachten zijn.

Een mooi voorwerp in de vitrine-

kast vinden we natuurlijk allemaal

mooi, maar door uw vondst te
melden kunt u mogelijk een waar-

devolle bijdrage leveren aan het

verhaal over ons verleden. Een goed

voorbeeld hiervan is de vondst van

een Romeinse bronzen plaat met
inscriptie door een detectoramateur
in de buurt van Leersum (zie Detec-

tor Magazine 76, pag.19).

Wat aanmelden?
Wat moeten we melden? Niet elke

vondst is van voldoende belang om

te worden aangemeld. Het melden

duiten heeft vrijwel geen zin omdat
zelden iets toevoegen aan de reeds

bestaande kennis op dat gebied.

Grofweg kan worden gesteld dat
vondsten van vóór 1600 dienen te
worden aangemeld. Vindt u op een akker bronstijd, Romeinse

of vroeg-middeleeuwse vondsten dan kunnen deze op plaat-

selijke bewoning wijzen en dient u deze aan te melden. Vindt
u op de zoekplek ook (verbrand) bot of scherfmateriaal van

vroeg aardewerk meld dit dan ook.

Heeft u twijfels of bepaalde voorwerpen moeten worden aan-
gemeld, laat ze dan een keer zien aan het determinatieteam
op een zoek- of determinatiedag, of stuur een foto naar de

redactie. Ook kunt u zich wenden tot de provinciaal arche-

oloog of een van zijn medewerkers. Gooi in twijfelgevallen
nooit voorwerpen weg.

Waar aanmelden?

MUNTEN

Munten van vóór 1600 kunt u aanmelden bij het Geldmu-

seum in Utrecht. Via de NUMIS website kunt u vrij eenvoudig

uw munten melden en krijgt u ook een determinatie. Het

doormelden van uw vondsten in het Archis database systeem

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gebeurt door

het Geldmuseum. U kunt ook een afspraak maken voor het

melden van vondsten. Kijk voor meer informatie op www.
geldmuseum.nl.

VOORWERPEN

Amateur-archeologen kunnen hun vondsten melden bij

de betreffende provinciaal archeoloog. Dat kan ook via het

vondstmeldingsformulier op de Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed-website. Op deze website vindt u naast het online

formulier ook meer informatie over het melden in Archis,

contactpersonen enz..

Meldingen van vondsten (ook mun-

ten) kunt u ook doen bij de (as-

sistent) provinciaal archeoloog

van de provincie waar u de

,- vondst heeft gedaan. Veel

grote steden en gemeen-

ten hebben echter vaak

een eigen archeoloog.

lndien u vondsten in deze

steden heeft gedaan meld

deze dan bij de desbetref-

fende archeoloog. Een lijst van

provinciale archeologen vindt u op

de website van Erfgoed Nederland.

Links voor het aanmelden vindt u
op onze website:

DETECTOR MAGAZINE 106

www.d etectora mateu r.n I



:,'

\,.
Collectie/data:

i-'r
) Randschrift:'

,'r

Voorstelling:

Winsum

Rond, zonder handvat ofoog, brons

Gevonden door Jaap Scheffer

MONS SANCTI MICHAELIS

Michäelsberg (Monnike Baijum)

Aartsengel Michäel die de draak verslaat

1 5e eeuw

Leeuwarder Courant, 25-09-2008

Tussen 1 186 en 1580 stond in Baijum bij Winsum een priorij van
Norbertinessen, Sint Michäelsberg of Monnike Baijum

Ki jkend. in d,e steruen
De meeste mensen zijn al weer thuis van hun vakantie
en z¡tten weer heerlijk in het ritme van hun werkzaam-
heden. Om acht uur op de frets, trommeltje met bam-
metjes achterop. Vrolijk fretsend naar onze baas, die
ons al breedlachend staat op te wachten bÌj het hek der
liefde. Eenmaal op ons honk kijken we verlangend uit
naar de weekenden. We kunnen er dan weer op u¡t met
onze detector en schep, bliepend over de net geoogste
velden. Zoekend naar dat kleine weiland dat ons weer

een glimlach op ons gezicht brengt, een soort van vakan-
tiegevoel, zeg maar. Even leunen we achterover in onze

bureaustoel: "Hmm, dat mooìe veldje van vorig jaar zal
nu wel zo'n beetje ontdaan worden van

de mai'skolven."

Tegenwoordig kom ik Iaat thuis van

mijn werkzaamheden, ik kan nog net
een lekker koud blik opentrekken bij het
genot van een ondergaande zon. Op dit
moment ben ik met een stel kunstenaars

bezig met een heel groot kunstproject:
een geweldige ervaring waar ik iedere se-

conde van geniet. De schaduwzijde is, dat
ervan mijn grote liefde, zoeken, weinig
terecht komt. Maar zoals ieder jaar, piep

Lachend denk ik aan de onderbroekenlol die we altijd
hebben die dagen, die kleine dingen: elkaars schep

verstoppen, door hem in een droge sloot te gooien. De

koptelefoon een klein stukje los trekken zodat hij geen

signaal meer geeft. Of deze: je oude batterijen in de zoek-

schoenen van je maat leggen en terwijl hij ze aantrekt
zingen: "oohh, kom er eens kijken ...'! De allerleukste stunt
die Ìk me kqn herinneren is dot we op een boot zaten op
terugreis van ons zoekweekend. Moe en zo hongerig als

een wolf zqten we aan een tafeltje. De grote, overvolle en

luxe boot, bood alle mogelijkheden qua voedsel. De één

ging een pizza halen, de ander een hamburger. Na het

eten had ik nog wel zin in een Mac-shake.

De boys bleven mooi aan de tafel en

hoefden niks meer. Nadat ik eindelijk aan

de beurt was en mijn shake had gescoord,

draaide ik mij om en liep richting onze

tafel. Met een vlaag van verbÌjstering keek

ik nqar de tafel: "We zaten toch hier?" lk
versteende en was de weg even helemaal
kwijt. Uiteindelijk zag ik daar 2 breed-

lachende ongeschoren zoekers aan de

andere kant van het restaurant. Stiekem

waren ze in de tussentijd van plek veran-

derd om te kijken hoe ikzou reageren.
ik er rond deze tijd tussenuit voor een week, om gezellig "Well done boys, you got me there".

met mijn maatjes op zoekvakantie te gaqn. Even druk ik Terwijl ik een vallende ster zie, denk ik alvast na over een

mijn rug ¡n de tu¡nstoel en kijk naar de eerste sterren . goeie stunt voor onze aankomende zoekvakantie.
Daarbij denk ik aan al die leuke dìngen, die we ondertus- "Be prepared boys!"
sen met z'n drieën hebben meegemaakt. Genoeg voer
om een hele omnibus vol te schrijven, maar dan wel zo'n Klaas Bot
dikke, die je niet uitkrijgt in de vakantie.

Amateur-archeoloog

COLUMN



tprnry i .v .m . mdwzntk nnnr hf nftlffiffi
ln het kader van een nationaal weten-
schappelijUnumismatisch onderzoek
naar bracteaten ben ik op zoek naar alle
vondstmeldingen en literatuurgegevens
van deze bijzondere muntjes.

Bracteaten? :. . ,

doeld: dunte
uit de periode

+. i¡. t¿Z S-157 9; die esttzijdig geslagen zijn,
bijna altijd vo orzienzljnvaneen adelaar en

vaak met e'en bijteken als een wapenschild. Ze

hebben (meestal) een opstaande rand en de

keerzijde drukt in cursiefdoor aan de voorzij-

de. De muntjes zijn overgewaaid uit DuitsÌand

en in enkele steden - vermoedelijk via de kerk

- geslagen/uitgegeven als armenpenningen/

offerpenningen en mogelijk gebruikt als wis-

selgeld in het dagelijks, lokale geldverkeer.

Doel onderzoek
Met het onderzoek wordt geprobeerd meer

informatie over deze opmerkelijke, eenzij-

dig geslagen, muntjes naar boven te halen.

Hierbij valt te denken aan: nieuwe exempla-

ren, verspreidingsgebied, nieuwe steden die

aan de munten gekoppeld kunnen worden
(naast bijvoorbeeld Groningen, Deventer en

Nijmegen), functie, datering, vondstcontext,

etc. Ook wordt een zo volledig mogelijke lite-

ratuurlijst over deze muntjes samengesteld.

Melden!
Graag een bericht naar de onderzoeker:

cruysheer@gmail.com . Hierop wordt in

antwoord een aantal vragen gesteld (zoals

vondstcontext, akkervondst, stadsafual, etc.,

naam vinder/eigenaar collectie, wel/niet bij

Numis aangemeld, etc.). Tegelijkkunnen de

munten ook geplaatst worden op het Munt en

Bodemvondstenforum, waar actuele discus-

sies plaatsvinden en informatie kan worden

uitgewisseld: www.muntenbodemvondsten.

nl/index.php?to pic:S 4246

Insturen kan tot 1 juli 2010, dan wordt de

balans opgemaakt en worden de gegevens

verwerkt tot een publicatie. Alle in een Excel

bestand bijgehouden informatie wordt nadien

overgedragen aan specialisten van het Geld-

museum te Utrecht (Numis).

Bij voorbaat dank,

Anton Cruysheer

cruysheer@gmail.com

r

it0

oproep Friese stadsmunten
ln verband met een onderzoek naar de Friese stadsmunten doen we

hierbij een oproep aan een ieder die één of meer van deze munten

in zijn bezit heeft of heeft gehad. We zouden deze dan graag willen

beschrijven en eventueel fotograferen.

Wat zUn nu deze Friese stadsmunten? Deze munten werden geslagen in

de periode die bekend staat als de Friese Vrijheid. ln deze periode zagen

een aantal dorpen hun kans om uit te groeien tot steden met een eigen

rechtspraak, maar belangr'rjker nog het marktrecht en daarbij horende

waagrechten. Deze nieuwe steden voelden zich oppermachtig zonder

een landsheer, en namen vermoedelijk zonder rechten de muntslag op

zich. Dit hadden ze afgekeken van het oppermachtige Groningen dat in

1370 al met de muntslag was begonnen.

We zien dan ook dat een aantal Friese steden in de periode van ca. 1 425

tot'1493 munten gingen slaan.Tot nu zijn er munten van de volgende

steden bekend: Bolsward, Leeuwarden, Sneek, Franeker, Dokkum en

Workum. Met het einde van de Friese Vrijheid kwam er ook een einde

aan de Friese stadsmunten.

Dus bij dezen, iedereen die een of meer van deze munten in zijn bezit

heeft, zou u deze willen melden bij:

de heer G. Hofstra, argeos@hotmail.com

Vlieger Sneek 1 478

Halve Vlieger Bolsward 1456
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tLïtffilt I
2O jaar terug, na het vinden van honderden

middeleeuwse scherven, zou de ontdekking
volgen van één van Vlaanderens grootste

archeologische sites.

Smeedijzeren

schaartje \

egin van de maand

mei was telkens de start

om een andere zoekme-

thode toe te passen. De Vlaamse

velden waren bijna allemaal ingezaaid

en het werkterrein werd verplaatst naar

allerlei grachten en sloten. Deze me-

thode volgde uit de ervaring met WOI

slagveldmaterie waarbij de vondsten op

slootdiepte telkens als nagelnieuw aan

de oppervlakte verschenen.

Maar deze zoektocht was niet op het

slagveldterrein, maar dicht in de omge-

ving van de stad leper. leper was in de

middeleeuwen één van de grootste en

meest welvarende steden van Europa.

Het schervenmateriaal toonde al vlug aan

dat er hier op grote schaal iets gestort of
iets gebeurd was. Maar ook de metaal-

vondsten waren interessant. ledere week

kwam er middeleeuws materiaal aan het

licht. Ongebruikte lakenloden, weefge-

wichten, armenpenningen, vogelvoeder-

bakjes, kinderspeelgoed en insignes. Op

een bepaalde plaats waar de harde gele

leperiaanse klei door menselijke aanwe-

zigheid zacht en blauw geworden was,

deed ik een verrassende ontdekking.
Allemaal middeleeuws metaal wat door

die blauwe conserveringsklei puntgaaf

aan de oppervlakte verscheen. De meeste

voorwerpen waren in verband te brengen

met vrouwelijke inbreng. Op de fotos

ziet u een schaartje, een oorlepeltje, twee
insignes, een smeedijzeren naald en een

naaldenkoker met kopspelden.

Uniek materiaal dat nog nooit
in leper ontdekt was. De

toenmalige archeoloog

van dienst beweerde

dat het vondstmateriaal

tezamen met allerlei afval

waarschijnlijk hier allemaal

als vulling gestort was. Het hele

gebied was voor bewoning te

laaggelegen. Maar wanneer jaren

lateç door het aanmelden van het

vele metalen vondstmateriaal in de om-

geving, opgravingen starten komt er een

heel ander verhaal aan de oppervlakte.

De stad leper had in de middeleeuwen

vier buitenparochies die hard meewerk-

ten aan de bloeiende lakennijverheid.

Deze aan de stad palende bewoning was

voornamelijk bewoond door arbeiders

die de eerste bewerkingen van het laken

afmaakten. Tijdens het jaar 1 383 werd de

stad belegerd door de Engelsen en de

Gentenaars. Negen weken zou de bele-

gering duren. De stad werd niet veroverd

maar de buitenparochies werden volledig

verwoest. Dit was het begin van het einde

van de leperse lakennijverheid. De bui-

tenparochies werden ook niet opnieuw

herbouwd en de juiste locatie werd ook

nooit ingetekend. Alleen de namen van

de parochies werden geschiedenis.

Het vondstmateriaal dat hier afgebeeld

wordt, behoorde waarschijnlijk toe aan

een dame die in 1383 haar hele gave en

goed moest achterlaten. De leperiaanse

klei deed de rest en zorgt nog steeds voor

de goede conservering. Het materiaal dat

later op deze site zou gevonden worden

was nog meer indrukwekkend. Maar dit is

een ander verhaal.....

Momenteel liggen de hier afgebeelde

voorwerpen tentoongesteld in een

museum in de historische Vlaamse stad

Kortrijk. Het thema gaat over de mid-

deleeuwen. Dit onder de mooie naam

'Vrouwen van Vlaanderen'.....

II

Smeedijzeren
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Al 'rammelend'

de boze geesten

Rammelaars

met sporen von

verstenngen,

verdrijven

Voordat ik met een metaaldetector zocht, snuffelde ik
vaak rond op plaatsen waar in een terp of wierde werd
gegraven. lk verzamelde dan aardewerk(scherven) en

eventuele andere oogvondsten die daar te voorschijn
kwamen. En als ik nu dan ook mijn verzameling bekijk,
heb ik vondsten die de ene keer van aardewerk zijn
gemaakt en de andere keer van metaal.

tz

e bekendste en redelijk vaak

gevonden voorwerpen, die zowel

van aardewerk, been oflood
gemaakt kunnen zijn,zi)n de bij ieder

wel bekende spinschijven of spinloden.
Het materiaal waarvan ze zijn gemaakt

vertelt soms ook al iets over de ouder-
dom. Het blijkt namelijk dat bij veel van

die voorwerpen de oudste vorm vaak

gemaakt is van aardewerk of been. Een

mooi voorbeeld en ook een vroege

vondst uit die schervenzoekperiode is

een mooie gave dubbel conische ram-

melaar uit het begin van onze jaartel-

ling (foto1).
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Deze rammelaar komt uit Uitwierde,

een klein wierdedorpje vlak bij Delfzijl.

Een deel van deze wierde is begin vo-

rige eeuw afgegraven en wierdegrond

werd toen gebruikt als grondverbe-

teraar op de slechte dalgronden in de

veenkoloniën van Groningen, Friesland

en Drenthe.

Op dit braakliggende terreintje in Uit-

wierde, waar kinderen vaak speelden en

hutten bouwden, wroette ik dan vaak

in de resten van de daar nog aanwezige

terpzool. Nu natuurlijk onvoorstelbaar,

maar op het eind van de jaren zestig

van de vorige eeuw was ik mij er nog

n¡et van bewust in overtreding te zijn.

(Dat was misschien toen ook nog niet
zo). Toen ik het voorwerp vond wist ik

totaal niet wat het was. lk nam het dan

ook op een avond mee naar een lezing

van de Terpenvereniging, waar ik toen

en nu nog steeds lid van ben.

lk heb het laten zien aan professor van

Giffen - de naam is denk ik bij iedereen

wel bekend - en hij vond het een mooie

vondst. Van Giffen vertelde dat het een

rammelaar was en van een type dat niet

zovaakwerd gevonden. ln deze dubbel

conische vorm komt hij minder vaak

voor.

Er zijn natuurlijk veel meer rammelaars

uit die periode bij opgravingen in ter-

pen gevonden, maar deze zijn dan net

weer even anders. Sommige zijn, zoals

op de foto te zien is, versierd (foto 2, 3

en 4).



Uit latere perioden (l 1- l3e eeuw) zijn
ook wel aardewerken rammelaars be-
kend. Deze waren dan voorzien van een

steel, zodat de kleintjes ze beter vast
konden houden. Heel vaak ¡s de steel

bij bodemvondsten afgebroken.

Het rammelende effect werd bij de
vroege aardewerken exemplaren ver-
kregen door een aantal kle¡ne steentjes
in het inwendige. Later werden er ook
belletjes voor gebruikt en dan zaten er
ook openingen in de wand. Zo klonk
het geluid ook wat minder dof en was

het dus beter te horen (tekening 5).

De metalen rammelaars (rinkelbel-

len), die wij met onze detector kunnen
vinden, zijn meestalvan een tin/lood
legering (foto 6).

En met heel veel geluk is er misschien
een kansje om ooit een prachtig zilve-
ren exemplaar te vinden (foto 7).

Deze latere rammelaars zijn soms op
het einde voorzien van een "bijtdeel"
dat dan gemaakt is van een harde

bijzondere materiaalsoort. Soms was

dit een grote dierlijke tand of een stukje
ivooç maar ook werd daar wel bloed-
koraal voor gebruikt. De kleine zou dan
door de daaraan toegeschreven krach-
ten worden beschermd. Tegenwoordig
zien wij een rammelaar als een speeltje
voor onze kleintjes maar in vroegere tij-
den was het ook een voorwerp om boze
geesten uit hun buurt te houden.

Nu worden er nog steeds rammelaars
gebruikt en ze zijn er in heel veel ver-
schillende modellen en uitvoeringen.

Een rammelaar is tegenwoordig heel
vaak gemaakt van kunststof. Dit mate-
riaal laat zich gemakkelijk vormen en

kleuren en is ook veel hygiënischer.

En wat natuurlijk ook belangrijk is, is

dat het langzo breekbaar niet is als

aardewerk. Heeft men er meer geld
voor over, dan kan men natuurl|k wel
iets speciaals kopen of laten maken uit
een exclusiever mater¡aal.

klankopening

Veel mensen die tegenwoordig een

rammelaar voor hun baby kopen, heb-
ben er meestal geen weet van dat ram-

melaars zo'n tweeduizend jaar geleden
al werden gebruikt. Al was het dan niet
alleen bedoeld als speeltje maar ook als

bescherming tegen de'boze geesten'.

lk wens voor de toekomst een ieder
alvast ook zo'n hele mooie oog- of
piepervondst.

Rest mij verder nog dr. E. Kramer van

het Fries Museum en dr. E.Taayke

(archeologisch depot Nuis) en onze

redactie te bedanken voor het welwil-
lend afstaan en mogen publiceren van
het fotomateriaal.

Tjibbe Noppert

belletje ¡nwend¡g

Onbekende schilder

1640

t1



Romeinse muntschat
van ruim een half pond

uit Cuijkse bodem, een

Mijn naam is Jan Kusters, amateur-

\ uit de 1", 2" en begin 3" eeuw na Chris-

I tus op grondgebied van de gemeente

\ cr¡t. Met toestemming van de boer

\ mocht ik op zijn akker zoeken.

t

\ Terra sigulata scherf
'u De aanleiding om op de akker te

\ zoeken was de vondst van luxe

- h Romeins aardewerk, een terra

zeer gevoelige detector met uitste-

kende eigenschappen. Als lid van de Werkgroep Archeologie

Cuijk heb ik twee keer per maand een verenigingsavond voor

onderzoek, beschrijving en melding van vondsten in Archis

en/of Numis.

Romeinse periode 69 tot 235 na Christus
De Romeinse muntschat is gevonden op een locatie in het

buitengebied van de gemeente Cuijk. De munten zijn al-

lemaal grote bronzen sestertii munten uit de periode 69 tot

235 na Christus. De 14 munten wegen gemiddeld 20 gram per

stuk en zijn voorzien van een mooie groene patinalaag.

Romeinse keizers in de muntschat
De volgende Romeinse keizers komen in de muntschat één of

meerdere keren voor: Vespasianus 69-79, Hadrianus 1 17-138,

Antoninus Pius 138-161, Marcus Aurelius 161-180, Commodus

180-192, Septimius Severus 193-211en als sluitmunt Severus

Alexander, 222-235 na Christus.

De munten zijn allemaal 1" tot en met begin 3" eeuw na Chris-

tus gedateerd en geslagen in Rome. De munten zijn mogelijk

in een buidel verloren, verstopt in een buidel of aardewerk

pot i.v.m. bedreiging.

Rob Reijnen uit Nijmegen, numismatisch specialist op het ge-

bied van Romeinse munten, heeft alle munten op deskundige

wijze beschreven. De muntschat is waarschijnlijk omstreeks

het jaar 230 na Christus in de grond geraakt en past zeer goed

in een muntenvondst uit die periode.

Melding muntschat in ARCHIS en NUMIS
De muntschat is gemeld bij de gemeente Cuijk, het Meldpunt

Archeologie van de provincie Noord Brabant, de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed en het Geldmuseum. De

muntschat is opgenomen in Archis en Numis, de nationale

meldsystemen van archeologische vondsten. De reden dat de

muntschat nu pas onder de aandacht van het publiek komt is

omdat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eerst aanvul-

lend onderzoek heeft gedaan op de locatie.

Deze vondst kan een bijdrage leveren aan het onderzoek naar

de geldcirculatie in de 1", 2" en 3" eeuw van het Romeinse Rijk

en levert een bijdrage aan het rijke Romeinse imago van de

gemeente Cuijk. ln Cuijk zijn veel Romeinse sporen gevon-

den, onder meer een brug over de Maas, een castellum met

dubbele spitsgrachten, twee tempels en een grafveld. Op

de Maaskade zijn deze sporen zichtbaar gemaakt en in het

museum Ceuclum zijn ze te zien.

Jan Kusters

Sestertius van Marcus Aurelius

(1 61 -1 80) - RIC 1 284 -

topvondst

.vr*- -----\ archeoloog uitvianen' Met een metaal-
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c

"r,î,:ïï'ij,T""" I Romeins aardewerk, een terra

D i sigulata scherfe van2x2 cm, vijf
s,

ì.
\ zoeken was de vondst van luxe

"r,î,:ïï'ij,T""" I 
Romeins aardewerk, een terra

i sigulata scherfe van2x2 cm, vijf
eden. Op het einde van

ekmiddag vond ik een

Romeinse munten. Eén

stak zelfs gedeeltelijk boven

nd uit. lk heb de vol-

e dag mijn zoekvriend Leo

nissen gevraagd om mee te

en en we vonden nog een

i gevonden. De munten zijn al-

\ lemaal gevonden in de bouw-

l,ilïrrii*.4"'nnt ," \ vondst in een tijdsbestek van
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Sestert¡us van Antoninus Pius

(1 38-1 6l ) - RIC 648 e.v. -
Rome,138/161

Sestertius van Antoninus Pius

(1 38-1 61 ) - Rlc 967 -
Rome, 1 56/1 57

Sestertius van Marcus Aurel¡us

(161-180) -Rtc1077 -
Rorîe,1721173

Sestertius van Vespasianus

(69-7e) - RrC -
Rome,69179

Sestertius van Septimus Severus

(1 93-21 1) - RIC 692a17 1 1 a -
Rome. 1 95/1 96

Sestertius van Hadrianus

(1 1 7-1 38) - RIC 1 029(a) -
Rome,128/138

Sestertius van Antoninus P¡us

(1 38-1 61 ) - Rtc 1 2481 1363 -
Rome,'1471'161

Sestertius van Marcus Aurelius

(161-180) - RIC 1003/1006 verm. -
Rome,170/171

Sestert¡us van Marcus Aurelius

(1 61-1 80) - RIC 1 732v. -
Rome 164/169

Sestertius van Commodus

(1 80-1 92) - RIC 4381447 -
Rome, 1 84/1 85

Sestert¡us van Marcus Aurelius

(1 61 -1 80) - RIC 1 642v. -
Rome,161/176

Sestertius van Hadrianus

(1 17-138) - RIC 631 e.v. -
Rome, 1 24(/1 25)/138

Sestert¡us van Severus Alexander
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Straks gelijk een

munt
Achter ons huis liepen geregeld mensen met metaaldetectors.
Dat vond ik geweldig en ik ging dan ook vaak kijken of ze wat
vonden. Zelf ging ik op zoek naar glazen flesjes en pijpenkop-
jes. Toen ik op een van mijn zoektochten een zilveren kwartje
uit 1919 vond kreeg ik ineens heel veel zin in een metaalde-
tector. Zo kreeg ik na lang zeuren op mijn 10e verjaardag een

metaaldetector van mijn ouders: de Black Knight l. Een leuke

detector om mee te beginnen, en aan de locatie kon

het niet liggen want wij wonen
vlakbij een schans waar in de

80-jarige oorlog Spanjaar-

den lagen gelegerd. Dus

zwaaien maar!

Na in een jaar ongeveer
40 muntjes, een knopge-

wichtje, een paar musketkogels

en een Du¡ts officiersembleem, en een heleboel troep
te hebben gevonden, gaf deze detector er de brui aan. Dat

was voor mij een ramp. Hij was kapot!!!Toen ben ik met mijn
vader en mijn opa naar Wilko Rook gegaan. De keus viel op
een Tesoro Compadre met een 5,75 inch schotel, vooral om de

prijs. Met deze detector heb ik heeeeeel veel gevonden: blok-
gewichtjes, muntgewichtjes, veel duiten, hondenpenningen,
rijwielbelastingsplaatjes enz.enz. Mijn toppers met die detec-

tor waren: een zilveren oorbel met een roodgouden balletje
(nieuw), een gouden broche (foto 1), wat Romeins materiaal
(wat hier redelijk zeldzaam is en waar ze bij de W.A.S. - Werk-
groep Archeologie Steenwijk - nog steeds versteld van staan),

een 1 5e eeuwse muntbalans, en een gouden dukaat uit 1 609

van West-Frisia (foto 2).

Dat alles in twee jaar tijd gevonden, geen slecht resultaat,

al zeg ik het zelf. Maar ik zat al aan een andere detector te
denken, mijn keuze was een Tesoro Tejón.Ioen heb ik een

afspraak gemaakt met Wilko Rook. Hij zou hem op 1 1 april

komen brengen zodat hij mijn vitrinekast kon bewonderen en

we even konden zoeken. Mijn ouders zouden een deel voor

mijn verjaardag betalen en ik het grootste deel. Zo werd het

1 1 april. Mijn vader zei nog:"Straks gelijk een gouden munt

natuurlijk'i "Datzou wel heel toevallig zijn",zei iktegen mijn
vader. We hadden de detector ingesteld en zoeken maar! De

eerste vondsten waren een duitje, wat stukjes lood en een

musketkogeltje. Na een half uurtje kreeg ik een mooie piep.

Automatisch schepje de grond in, grond er naast gooien:

piep piep, ja daar lag het. O, een stukje folie... Nee, dit is geen

folie, dit is Goud!!! Goud!!! Goud!!! lk ben meteen met de munt

naar Wilko gerend die er even naar

gekeken heeft, het was waarschijn-

lijk een dukaat. Daarna gelijk mijn
ouders gebeld die het ook leuk

vonden.

We hebben nog even

verder gezocht en Wilko

had een leuk pijlgewicht-

dekseltje en ik nog een tot hanger omgebouwde huls.

Wilko liep mijn kant op en het eerste wat hij zei was: Henri,

wakker worden, je droomt. Nou, ik dacht het niet, ik had er

weer een. Mijn 2e dukaat in 4 jaar. Hij weegt 4 gram, is 2,3 cm

in doorsnee en geslagen in 1592 door Willem van Viersen in

Hoorn. Het opschrift is:'devs.fortivo.et.spes.nosi wat betekent:

'Op God is onze kracht en hoopi De overgang van Hongaarse

tot de Hollandse dukaat zeg maar. Drie dagen later was ik
jarig, dus een mooi verjaardagscadeautje. Met deze vondst wil

ik graag meedoen met Vondst van het Jaar 2009.

Met vriendelijke groet,

Henri van Essen

Zuidveen

w ww. m eta a I d etect i e. my s ites. n I

Met dank aan Aaldert voor de mooie foto's.



Julius Caesar
Op een zaterdagmorgen, eind april, vroeg op pad met mijn
zoekmaat Jos. Bij Wijk bij Duurstede met het veerpontje de

Rijn over en vandaar richting het pittoreske Oranjestadje

Buren.

Na een klein uurtje rijden kwamen we bij een - voor ons -

bekende akker, dus spullen uitladen, detector aan en zoeken

maar. We hoefden geen toestemming te vragen, want die

hadden we al. De vondsten bleven echter uit, de akker gaf die

dag geen bijzonderheden prijs en na enkele uren intensief
speuren, gaven we de pijp aan Maarten.

Na de koffie en een broodje reden we een aantal kilometers

verder om ons geluk elders te beproeven. Op de volgende
twee akkers piepten we een enkele'loorkijkduit'| een Willem-

cent en de gebruikelijke rommel op.

De dag was voordat we het in de gaten hadden alweer bijna

voorbij (wat gaat de tijd snel als je zoektl). Omdat we beiden
's avonds ook afspraken hadden, wilden we het niet te laat

maken.

Op de terugtocht reden we langs een veldje, waar we in het

verleden wel eens wat Romeins hadden gevonden. "Laten

we het hier dan nog een kwartier proberen, is het niets, dan

zijn we zo weg", stelde ik voor. 7o gezegd, zo gedaan en na de
gebruikelijke voorbereidingen togen we het veld op.

Na een stief kwartiertje - de tijd begon te dringen - wilde ik
net naar Jos roepen dat we maar moesten stoppen, toen ik

Nee, het zat ons tot dan niet mee, wat betreft de vondsten. grond, met dank aan mijn detector, een White's classic lDX.

Wel werkte het weer mee. Heerlijk voorjaarsweer, je bent in Geweldig, wat een prachtige munt en in uitstekende conditie.
beweging, je snuift de frisse buitenlucht op en al met al ben je Jos had een week daarvoor een prachtige sceatta gevonden,
gezond bezig en dat is heel wat waardll zodat we beiden van een goede en interessante periode

een mooi signaal kreeg via mijn koptelefoon.
Dus nog maar een keer de schep in de grond.

Wat schetst mijn verbazing, toen ik in de

uitgegraven klei een klein glinsterend muntje
zag liggen. Zilver, flitste het door me heen.

lk gaf een schreeuw naar Jos: "Zilver!"

Volgens mij verbeterde Jos het wereldrecord hard-

lopen op akkers over 100m.

Omdat mijn ogen niet meer die scherpte heb-
ben als wenselijk, overhandigde ik Jos het
kleinood. Met zijn arendsogen zag hij het
direct:"Een Julius Caesar'i hijgde hij opge-
wonden. We hebben de munt, een zilveren

denarius van J. Caesar (47-46 v. Chr.) van alle

kanten bekeken en geknuffeld. Na ruim 2000
jaar kwam er een stukje geschiedenis boven de

konden genieten.

Met de vondst van deze Julius Caesar-munt wil ik graag mee-

doen met de Vondst van het Jaar.

Met vriendelijke groeten,

Max de Boer

Amersfoort
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pakketten
van 80 eUfO

Om mee te doen met de'Vondst van
hetjaar'dient u een verhaal van ten-
minste 150 woorden te schrijven over

door u gevonden object.
stuurt u duidelijke fotot

e resolutie) van het object mee.

ing 1 object per keer.

van archeolog¡sche
(alles van vóór 1500) dienen te

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, archeologie en

metaaldetectie.

Voor de mooiste'bijvondst'is er een boek

als prijs.emeld.



De archeologie van Noord-Brabant tot 1200

Plekken, parels en
pefsonen
Dat een archeologisch verslag zich

niet laat afbakenen door moderne

provinciegrenzen beseft het schrij-

versduo Evert van Ginkel en Lies-

beth Theunissen zich terdege. ln

hun boek Onder heide en akkers, De

archeologie van Noord-Brabant tot

1200 geven zij al in het voorwoord

aan dat van Noord-Brabant in de

middeleeuwen nog geen sprake

was, laat staan in de ijzer- of steen-

tijd. Het huidige gebied bestond

destijds uit enkele regios, "die

soms wel, soms niet deel uitmaken

van een grotere culturele eenheid."

De reden dattoch gekozen is voor

Noord-Brabant noemen zij de

"heel eigen onderzoeksgeschiede-

nis'i Nu is er geen reden om aan

hun woorden te twijfelen, maar

mogelijk zal ook meegeholpen

hebben dat de provincie en de

18 afdeling Noord-Brabant van het

Prins Bernhard Cultuurfonds finan-

cieel hebben bijgedragen aan de

totstandkoming van dit boek.

En dat geld is goed besteed.

Van Ginkel enTheunissen hebben

gekozen voor een chronologische

beschrijving. ln tegenstelling tot
een thematische aanpak krijg je

hierdoor ook beeld van de ontwik-

keling van het gebied. leder tijd-
perk heeft een eigen hoofdstuk,

negen in totaal. leder hoofdstuk

heeft drie P's: een parel, een plek

en een persoon. Die persoon is

een archeoloog die zijn sporen

heeft verdiend met onderzoek in

het Noordbrabants bodema rchief.

Deze êerbetonen' zijn weliswaar

maar twee paginat lang, maar dat

is voldoende om duidelijk te ma-

ken dat archeologie mensenwerk

is. De (eigen)aardigheden van

de archeoloog zijn voor een deel

bepalend voor de resultaten van

het onderzoek. Zo staat professor

Jules Bogaers te boek als'þraag

gezien en geliefd spreker die met

zijn enthousiasme en humor zijn

publiek ademloos kon laten luiste-

rení N¡et alleen in deze rubrieken,

maar ook in de hoofdstukken zelf

is er veel ruimte voor de opgravers

zelf, zowel in woord als in beeld.

De P staat voor parel, de topvonds-

ten. Een van die vondsten, uit de

steentijd, levert ook een parel van

een verhaal op. Een jongetje van

twaalf vindt op een pas aangelegd

voetbalveld een mooie steen.

De vader blijkt er gelukkig meer

in te zien dan zijn teamgenoten

en de trainer. Hij informeert een

amateurarcheoloog en na deter-

minatie blijkt het te gaan om een

vuurstenen werktuig van een ne-

anderthaler, waarvan er slechts en-

kele gevonden zijn in Nederland.

Daaruit blijkt dat de keuze van de

parels niet alleen is gebaseerd op

cu ltu rele, archeologische waarde,

maar ook om de'historische sen-

satie'die ervan uitgaat. En wat een

luxe probleem hebben de auteurs

gehad om hun keuze te bepalen,

want zelfs het gebogen zwaard

uit het grafvan de Vorst van Oss

heeft het niet tot parel geschopt.

Natuurlijk krijgt het in het hoofd-

stuk over de ijzertijd wel de nodige

aandacht. Het bronsdepot dat

detectoramateur André Manders

in 2004 ontdekte is wel een van de

parels. Dit depot bestaat uit dertig

voorwerpen

die samen een

uitgebreid

tafelservies

vormen. Een

heel harde

prep op zljn

koptelefoon

leidde André

naar de vondst

van zijn leven.

Ook de plekken leveren bijzondere

verhalen op. lllustratief daarvoor

is het verhaal van de plaats waar

de vergulde zilveren helm in de

Peel is gevonden. Goud en turfz¡jn

grondstoffen die niet vaak in een

adem genoemd worden. Turf-

steken was een zwaar beroep en

leverde weinig op. Ook turfsteker

Gebbel Smolenaars was arm. Maar

in 1910 was hij het die de helm uit

de veenbodem opdolf. Hij maakte

de helm te gelde door hem ach-

terop zijn fiets te vervoeren naar

markten waar hij het nieuwsgie-

rige publiek - na betaling - liet

kijken naar het kostbare pronk-

stuk. Hetzelfde jaar verhuisde de

helm nog naar Leiden, naar het

Rijksmuseum van Oudheden waar

het nog alt|d te zien is. ln 1998 is

op de vindplaats een monument

geplaatst, waardoor het bodem-

archief ook bovengronds een

plaats heeft gekregen.

De keuze om de ontwikkeling van

de Noordbrabantse archeologie

te volgen tot 1200 is niet wille-

keurig. Rond die tijd verandert het

archeologisch beeld; het nederzet-

tingssysteem verdwijnt. Steden

en kloosters zijn in opkomst."De

scherven en sporen die zij ach-

terlieten, vertellen een nieuw en

ander verhaal, voor een volgend

boek'i zo besluiten de auteurs. Als

dat volgend boek er komt, is het

te hopen dat hetzelfde team zorgt

voor de publicatie, wanT Onder

heide en akkersis een'parel' van

een boek. De vormgeving is prach-

tig. Foto's, reconstructietekeningen

en andere illustraties zijn talrijk

en fraai opgenomen in de tekst.

Uitgeverij Matrijs heeft dan ook de

nodige ervaring met het verzorgen

van archeologische uitgaven. De

schrijvers zijn erin geslaagd om

een leesbaar, maar ook boeiend

geschreven boek over de archeolo-

gie in Noord-Brabant te schrijven

dat ook voor liefhebbers buiten

de provinciegrenzen de moeite

waard is.

Evert van Ginkel en Liesbeth Theu-

nissen, Onder h eide en akkers, De

a r ch eo I o g i e va n N oo rd-B rabant tot

1200 (utrecht 2009)

tsBN 978-90-53 45-358-2

€34,95 (tot 31 december 2009;

daarna € 39,95). Uitgeverij Matrijs,

www.matrijs.com
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V¡k¡ngweekend
in Tiel

Leer alles over de handelssteden

Dorestad en Tiel. Zie de invloed

van de Vikingen oftewel de

Noormannen. Laat je fotograferen

in een Vikingoutfit, met helm of

maliënkolder, ook voor kìnderen!

Bekijk de zwaarden, schilden,

walvlsbotten, spelletjes en leer

veel over het leven van dit volk

en wat zlj in het Rivierengebied

u itspookten.

'Noormannen in het rivieren-

land. De handelsplaatsen Tiel

en Dorestad in vuur en vlam'

Lu¡t van der Tuuk

Uitgever: Kok Omniboek

(Kampen) in samenwerking met

Museum Dorestad en Flipje en

Streekmuseum Tiel.

ISBN: 978905977421 6

U itvoeri ng: paperback, gebro-

cheerd formaat: 1 4 x 21,5 cm I 44

pagina's + kleurenkatern van I 6

pagina's meer dan 70 illustra- 1g
ties prijs: € 9,95 (speciale lage prijs

tot e ¡ n de te ntoo n ste I I i n g).

Dit boek is bij de reguliere boek-

handel en beide musea verkrijg-

baar, maar kan ook rechtstreeks

bij de uitgever besteld worden.

LUIÍ VÂi'I DER ÍUUK

Foto: A. Steen

Activiteiten:

Tentoonsteli¡ng in Flipje en Streek

museum Tiel van 2 oktober t/m

31 januari 2010

Tentoonstell¡ng " Oorlog en

vrede versus de Vikingen" in het

Regionaal Archief Rivierenland

van dinsdag 6 oktober t/m vrijdag

29 januari 201 0

Lezing op 29 september om 20 00

uur in het Regìonaal Archief Rivie-

renland:Wim Veerman "Oorlog en

Vrede"

Lezing op I oktober om 20:00 in

het Regionaal Archief Rivieren-

la nd:

Henk Huijtsing "Beeld van Barba-

rij" (welk beeld hebben we van de

Viki ngen?)

Gratis museumdag in Tìel op

24 oktober: "Zet je zintuigen op

scherp"

Lezing op 1 november om 14.00

uur in het Flipje en Streekmuseum

Tiel:

Swenne van Roosmalen

"De Vikingen, de schrik van

Europa"

Lezing op 22 november om 14.00

uur in het Flipje en Streekmuseum

Tiel:

Henk Huijtsing "Beeld van Barbari.j"

Þ-.\'iL!zr¡¡; n: ûrttrtllrl

Tentoonstellìng ìn Museum

Dorestad van 15 decemberT/m28

februari 20 1 0

Verkleden, spelen en speurtoch-

ten voor scholen en bezoekers

Tijdens openingstijden is het mo-

gelijk voor scholen en bezoekers

om te verkleden, te spelen of een

speurtocht te houden.

Een groep Duitse liefheb-

bers van de Vikingperiode

komt in oktober naar het

Vikingweekend in Tiel. Ze

komen met hun nauwkeurig

nagebouwde houten Viking-

schip met roeiers, krijgers en

handelsvolk aan boord.

Dat brengt de voorlopige stand

aan Vikingen dat weekend op

250 mensen, allen in historisch

verantwoorde kledij gestoken en

gehuisvest in een kampement dat

zo'n honderd tenten gaat beslaan.

Ze brengen handelswaar mee en

vervaardigen kleding, sieraden en

wapens. De Duitse groep histori-

sche acteurs heeft een schip laten

bouwen op een werf in Duitsland.

Met acht meter is het niet het

grootste formaat Drakenkop dat

de zeeën en rivieren bevoer. De

overnaads gebouwde schepen

konden tot dertig meter lang

worden.

Ter gelegenheid van hetViking-

weekend komt een speciaal boek

uit van de hand van Luit van der

Tuuk met als titel"Noormannen in

het Rivierenland'i

Voor een nog te verschijnen artikel van Luit van der Tuuk in
het Detector Magazine over Deense kopers (Vikingen) voor
de kust in Walcheren in de 9e eeuw, zoeken we foto's von

voorwerpen die ooit zijn gevonden op het strond of in de

omgevingvan Domburg.

Reacties naa r redactie@detectoramateur.nl

tlprnrp!

I nfo: www.vi ki n gentiel.n I
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Een 15e eeuwse rekeningpenning
langs de Doorslag

Jan Verweij en zijn vrouw. Van hen

mocht Adriaan Hoogendoorn tijdens
de restauratie, toen de houten vloeren

waren verwijderd, in het woonhuis en

de gang met een metaaldetector in

het zand zoeken. ln de gang vond hij

een middeleeuwse rekenpenning. Het

betreft een rekenpenning uit Tournai
(de Belgische stad Doornik) die dateert
uit de 15e eeuw. Verder is er overigens

niets gevonden.

20

Met de rekenpenningen werd vanaf
de 12e eeuw tot de 16e eeuw in West-

Europa gerekend op een rekenbord of
rekendoek. Voor het woord rekenpen-

ning wordt ook vaak het uit het Frans

afkomstige woord jeton gebruikt, maar

"jeton" betekent toch eigenlijk meer dan

alleen rekenpenning. Het kan net als het

Engelse begrip "token" ook verwijzen
naar gildepenningen, speelpenningen,
toegangspenningen of bijvoorbeeld
door grootwin kel bedrijven verzorgde
penninkjes voor verrekening van klein

geld bij een gebrek aan dat laatste.

Het rekenbord of -doek, waarbij op hori-
zontale lijnen van verschillende waarde

met penningen, steentjes of anderszins

werd opgeteld, afgetrokken, vermenig-
vuldigd etc. bestond al bij de Romeinen,

maar was in de middeleeuwen buiten
gebruik geraakt. De opbloeiende

handel in ltalië en Frankrijk zorgde

voor hernieuwde introductie. Door de

invoering van nieuwe rekenmethoden

en pen en papier, geraakte het systeem

rond '1 600 echter weer in onbruik.
Rekenpenningen waren al vanaf het
begin van decoratie voorzien. ln de

tweede helft van de 16e eeuw werd die

decoratie, vooral in de Nederlanden,

van politieke aard. Uiteindelijk was dat
politieke karakter zo belangrijk dat het
één van de redenen was dat ze nog

werden geintroduceerd lang nadat niet
meer met rekenbord of rekendoek werd

Tekst: Piet Daalhu¡zen

Foto ter beschikking gesteld

door Adriaan Hoogendoorn.

gerekend.

Vanaf het midden van de 1 7e eeuw be-

gon de rekepenning zich meer en meer

als speelpenning of fiche te manifeste-

ren waarbij door de producenten vaak

werd teruggegrepen naar historische

rekenpenningen, maar dan meestal in

verkleinde vorm.

Vraagtekens
De door Adriaan Hoogendoorn gevon-

den rekenpenning is dus afkomstig uit

de Belgische stad Tournai (= Doornik).

ln de 15e eeuw was de Doorslag geen

doorgaande rivier van betekenis voor

de (inter-)nationale scheepvaart meer;

sinds 'l 285 was immer de Hollandse

l.Jssel bij het Klaphek afgedamd van

de Lek. Het is dan ook een raadsel hoe

deze rekenpenning in het zand onder

de boerderij terecht is gekomen. ls

de penning meegevoerd tijdens het

opbrengen van zand bij de bouw van

de boerderij? Of was het gewoon een

'speeltje'van een van de eerste'gok-

lustige'bewoners van de boerderij? We

zullen het wellicht nooit weten.

Bron: Cronyk de Geyn,3lejaargang nr3,

juli 2009. Kwartaaluitgave van De Historische

Kring Nieuwegein

J.OPGRAVERTJE

, .f:u.un zou ik een keer mee willen lopenmet een ervaren zoeker
lk weet nog helemaal n¡k, van hetzoeken met de detector en weet n¡etgoed hoe te beginnen.

Woont er iemand ¡n de buurt van)on en tsreugel (Eindhoven) die mij eenkeer mee wil nemen? Alvast bedanktl

Marjo van Gils

DETECTOR MAGAZINE 1 06



M IN ELAB

€ 1495,-
Met accessoires

The evolution of
discovery....

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

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

Hiermee kun je programma's downloaden van andere zoekers

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

De basistechniek van de E-Trac komt 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-

tjes eruit!

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

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

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

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

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

Logischer opbouw van de programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel op ijzerinhoud en geleidingswaarde

zelf een discriminatie programma maken.

Nieuw zijn 2 grondstanden, een voor normale grond en een voor
extreem lastige grond.

Zie voor onafhankelijke
beoordeling op het
lnternet (¡/inelabown
ers) en maak contact
met de nu al

E-Trac bez¡tters

Emin Mennen: l/< äeö yandaag de GP Extrene (vooilopet GPX4000 en 4500) eens echt op de proef
gesteld op een gatenkaas ¿kker w¿at ¡n het verleden al neer zilveren en gouden nunten warcn

gevonden, maar waar nu níenand neet ¡ets vond. Zíe híer een gouden en een zilveren Kelt,

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 ¡jzer op te graven. Naarmate men deze

detector beter leert kennen hoeft u minder

ijzer op te graven.

Voor wie is deze detector geschikt? Vooral

voor diegene die op terre¡nen waar niet

al te veel ijzer ligt vooral meer diepte wil,

omdat de kans groot iq dat de'goodies'

nog net iets dieper liggen. Bijvoorbeeld

op teneinen waar ooit een schatvondst is

gedaan en waar nooit (meer) op geploegd

wordt.

De standaard schijf is op het vaste land van

Europa en in Groot Brittannie het meest

gebruikt. Monoloop schijven zijn niet in
staat ijzer uit te schakelen en zijn daarom

meestal minder geschikt, hoewel ze wel
iets dieper gaan dan de DD schijven.

Lees het volledige testveßlag op
www.detect.nl

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

van metaalvondsten.

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en Belgische metaal-
detectorimporteurs en dealers en bij boek- en munthandel.

Eenvoudig bestellen bij Detect: naak 39,90 euro over (portokosten gratis) over op
GlR0 4838918 t.n.v Detect te Enschede.

Vanuit Eelgie: Maak 39,90 + 3,00 euro potto over naar onze Bank: \BAN
NL5TRABO 0396743870 SWFI: RABONL2U naar DETEC\ in Enschede Vergeet
niet je volledige naam en adres aan ons door te geven bij de banktransfer of via:
info@detect.nl Kies de bijbehorende code voor het boek in de juiste taat: NL00j
(Nederlands).

voor wie extreem w¡¡! fl
Specificaties: .ì'- Pl Motion detector
- 11 inch dubbel D schijf \
- Wordt geleverd met H¿rnas en Bungy.

- Lithium lon batterij systeem \ ., .- Lengte: minimaal I 1 00 mm, maximaal I 300 mm
- Gewicht 2400 gram
- Steel bestaat uit twee delen
' Extra leverbare schijven:

15 x 12 Semi-elliptisch dubbel D,

10 x 5 elliptisch dubbel D,

1 5 x 12 semi elliptisch monoloop,
8 inch rond monoloop,
1 1 inch rond monoloop,

1 8 inch rond monoloop en de 1 8 inch dubbe!

POWERIIÍI 50
POWERT¡FT NU MET
VERDUBBELDE KRACHT!

Na 10 jaar is de

Powerlift 50 kompleet

vernieuwd. Flink
gesleutel heeft geleid

tot een ander ontwerp
met een dubbel zo

sterke richtmagneet van
neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft aan

handzaamheid niets

ingeboet. Deze krachtpatser trekt meer dan
40 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

dieper en stabieler!
Detech SEF zoekschijven zijn stabieler dan de originele
schijven, gaan dieper en de pinpointing ¡s beter.

Deze schijven zijn bijzonder geschikt voor teneinen die flink
afgezocht zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terreinen waar weinig ligt en waar met een grote schiif
sneller meer land kan worden afgezocht.

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

Wooldriksweg 88, 7 512 AV Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



X.TERRA
Net níeuw van de fabrikant, de Minelab X-Ter-
ra 305, 505 en 705. Met de nieuwe X-Terra
ser¡e 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 gemaakt voor een

slimline schijf, die bilna 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 ¡n troebel water.

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

het nieuwe model niets ingeboet.
Als duikdetectortot40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-

telefoon, beschermkap en een extra (verkofte) duiksteel.

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

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

een exfra discriminatie programma,

handmatige grondontstoring, een

frequentie regelaar en tuning. Daarmee

heeft de X-Tena 305 dezelfde mogelijkheden die de

oude X-Tena 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-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

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

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

Prospect¡ng-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen
gaan zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf3 of
I 8,75 kHz.

26 cm
wide scan (DD)

schijf
€ 166,-

€,729,-

26 cm
elliptische schijf
€ 166,-

€ 995,'
Zonder extra accessoires

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

Aanzetten en zoeken en toch de voordelen van de

gepatenteerde multi frequentie techniek van Minelab.

Ten opzichte van zijn voorganger, de Quattro heeft de

Safari een hogere'recoveryspeed' hersteltijd, waardoor je

meer goede voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt
vinden! Bovendien is de Safari voorzien van de nieuwe

E-Trac zoekschijf.

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

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

is superstabiel, je hoeft weinig rommel op

te graven, hoge gevoeligheid voor kleine

muntjes en een heel goed dieptebereik voor

normale en grote voorwerpen.

Net als de E-Trac is de Safari voorzien van

een 26 cm wide scan zoekschijf (gespaakt),

die breed de grond in gaat en dus meer grond

afzoekt bij elke zwaai dan detectors die met

concentrische zoekschijven zijn uitgerust.

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

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

zoutinvloeden. Werkt op 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.

Het detectorhuis kan achterop de ârmsteun 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 I 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 wide scan schijven gaan

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

grond en vondsten! Wide scan schijven verliezen bovendien minder
van hun dieptebereik met name in kleigrond. Oplader en Nikkel

Metaal Hybride 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 'l 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter

is op stort en terreinen met veel ijzer | :, ,,

Silver FMax

€l -;l¿119,
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 I

€ 869,

De Cortes is een uiterst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel 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¡¡en z¡tten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed uitgebalan-

ceerde detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

de I 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

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

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

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

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

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

De Tiger Shark is een beproefde onderwater detector van

Tesoro die zeer geschikt is om op rommelige plekken onder

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

speciale zoutwaterstand die afrekent met het 'natzouteffect'.

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

en oorbellen

Met beschermL.p {-l 899,

€ 749,-

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als

HawkEye. De aanduidingen op de display van de Deleón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoeke¡s die veel op stranden,
parken en vervuild terrein zoeken. € 669,-

Deze bijzondere detector blilft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een lopper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond, Nu ook extra grote

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

1 5 cm concentrische schijf vooradig De Lobo is in tvvee

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

21 x 24 cm concentrische schijf

Respectievelijk € 849,- en € 899,

\:_

Cortes

Cibola € 469,"
Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.

Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel krach-ê tiqer dan hun voorgangers (+20%)*" 

- r",t'm¡r*li*tïili'

Vaquero
Ê-- f" f (\ wide scan van 25 x 30 cm.

€ 3 0 5fi * 
De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

Ç ïii :ïil:iiet 
weinis vervuirins' krei en

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 middenklasser!

899,00

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

. 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

o Zeer stevige zoekschijf kabel.

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

. Eigen ontwerp waterdichte zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwinll voor een bijna lege batterij

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

. BatterijduurAlkaline batt.45 tot 50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste behurzrng

. 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 isopvouwbaarenkleinenweegtT0gram, DeW52 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhoge
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. 0plaadtijd 2 uur.

Batterijduur 50 uur.

edecE
n 

ADX!fl'
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FRIESLAND

' i:' i : r ,r'l'
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White's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight / Sanddigger I verhuur I
opsporing en beveiliging particulieren
en bedrilven

ZUID.HOLLAND

White's Dealer v. Ned. 9 tot 6 uur.
Black Knight, Hoezen, tassen etc.
Ultrassoons, scheppen, PinPointers
Beveiliging, Hoofdtelefoons r 4,95

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7r) 5zt489g
E-mai l: joop@zuidhmetaaldetectors. nl

I nternet: www.zuidh metaaldetectors. n I

NOORD-BRABANT

lmporteur van C.Scope I Fisher lTroy

FLEVOLAND

Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope /
XP metaldetectors / Laser / Verhuur van
d iepzoekers en opsporingsservice

Kerkpad r8, 83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) zo39 29, mobiel o6-
zzz4z848
E-mail: fl evodetectors@ planet.n I

I nternet: www.fl evodetectors.nl
lleth. Beerdastraat 2r,

9298 P\)l Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 41 39 77 (op afspraak)
E-mail: i nfo@detrijesti nzen.n I

I nternet: www.detrijestinzen.nl
UTRECHT

:

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

Zwaluw 15,3752 NW Bunschoten
tel. o33-299 94 9r, mobiel o6-2t885695
E-mail: i nfo@ midholland.n I

I nternet:
wwwmidholland.nl www.detector.nl
wwwminelab.nl wwwcoiltek.nl

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

DRENTHE

White's / XP detectors / Tesoro /
Minelab lverhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

Byte rc, 774t ltAK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8
E-mail: i nfo@detectorgigant.nl
I nternet: www.detectorgi gant. n I

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L's-Hertogenbosch

GELDERLAND

White's / Minelab / XP / Tesoro / Fisher

tel. (o73) 548tt 99, fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www.gelan. nl

Iesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2,51c2 LH Helmond
tel. (o492) 57 4525
E-mai l: info@ metaaldetector.n I

I nternet: wwwmetaaldetector.n I

wwwtesoro.nl

OVERIJSSEL

Tesoro / Minelab / White's / XP /
Powerlift zo I Handboek voor zoekers /
Verkoop / Verhuur llnruil / Opsporing

Wooldriksweg 88,75t2 AV Enschede
tel. (o53) 43oc5 rz, fax (o53) Æ45558
E-mail: info@detect.n I

I nternet: www.detect.n I

Iesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ White's lTroy I lmporteur:
Anderson detectorstelen

NOORD-HOLLAND

BELGIË

(Calmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight / Tesoro / Mine-
lab / d iepzoekers / onderwaterdetectors

I pijp- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
opsPon ngsservrce

Hagedoornstraat 12,
88oo Roeselare, West-Vlaanderen,
België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5t | 24.o7.55
Csm o47713t.66.56
E-mail: jpcal meyn @telenet.be
I nternet: www.bel gadetect. be

Pieter M aatsslraal 12

t777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 11 29
mobiel: 06-20227790
E-mail: info@d,ilaan.n I

I nternet: wwwdjlaan.nl

,l
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o
Haarspeld
Brons

1 e-3e eeuw

ø
Dierfibula
Brons met emaille
'le-3e eeuw

o
Keltische quinarius
voorzijde: gehurkt mannetje,

keerzijde: paard

Zilver

1 e eeuw voor Chr.

o
Trompetfibula
Waarschijnlijk Brits

Brons

Werd paarsgewijs gedragen,

zoals te zien is aan het'bogje'i
Vermoedelijk dan ook een sie-

raad voor vrouwen.

o
Gesp

Met geprofi leerde beugel

Brons

1 4-1 5e eeuw

o
Fragment Merovingische
fibula
Met halfronde kopplaat

Brons, goudverguld

6e eeuw

o
Leerbeslag van bandelier-
sluiting
Koper

I 6-1 7e eeuw

o
Pijpgarnituur
Koper
'l7e eeuw

o
R¡emtong
Koper

i4-1 5e eeuw

@
Midden-Latène fibula
Brons

lJzertijd, ook al worden ze

sporadisch ook in een Romeinse

context gevonden.

(D
Gelijkarmige fibula
Met driehoekige eindplaten
Brons

700-900

(D
Armband
Brons

1 e eeuw na Chr.

(D
Ogenfibula
Brons

1e helft 1e eeuw na Chr.

(E
Middenstuk van een gordel-
sluiting
Koper

1 6-1 7e eeuw

(D
Karolingische schijffi bula
Brons

8e-9e eeuw

@
Italiaanse herdenkings-
medaille
2e legerkorps

Brons

1940

@
Gedeelte van gesp
Behorende bij dolkriembeslag

1 e eeuw na Chr.

Brons

@
Zegelstempel
Zilver

1 Be eeuw

(D
Hanger
Koper

20e eeuw

VZ. Koningin (gekroonde Maria)

beschermster (Kindje Jezus aan

haar zijde) en moeder van Jezus.

KZ. Mariacongregatie

Mariacongregatie, kerkelijk
goedgekeurde vereniging van

leken met als doel speciale ver-

ering van Maria. Meisjes van de

lagere school werden er lid van

en kwamen zo in het bezit van

deze medaille.

Het monogram IHS wordt vaak

verklaard als de beginletters

van lesus Hominum Salvator
(Jezus de Redder der Mensen),

maar eigenlijk zijn het de eerste

drie Griekse letters van de naam

Jezus (IHEOYE).

Determinatie: John Kuiper

(Alle voorwerpen op ware grootte,

met uitzonder¡ng van nr.3).

o
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Tekst/foto's: Gert Lugthart

Aftrev" 4

kippenvelmoment
van:

periode vond ik veel afleiding in het zoeken.

Een week later ging ik, dicht bij huis, maar weer eens naar een

akker die al helemaal leeggezocht was. lk besloot de akker

maar te "stofzuigen'i dat wil zeggen alle piepjes - hoe klein
ook - op te graven. lk liep wat in gedachten over de akker te
zoeken, waarbij ik min of meer achteloos diverse stukjes rom-
mel opgroef. Op een gegeven moment hoorde ik een helder
geluid in mijn koptelefoon. Nog steeds in gedachten ging ik

graven en schepte een kluit uit de grond. lk pakte met één

hand de kluit op en brak hem in twee stukken. Plots zag ik een

goudkleurige ring met een steen in de kluit zitten. Opeens

werd ik scherp! Voorzichtig haalde ik de ring uit de kluit en

bekeek hem aandachtig. ln mijn hand lag een prachtige don-
kergele gouden ring met duidelijk zichtbaar een rode steen

met resten van emaille.

Op dat moment ging er van alles door mij heen. lk dacht terug
aan het verdrietige moment van vorige week, toen wij met
de begrafenis ons zoontje Jelte tussen zijn vingertjes twee
vriendschapsringen hadden meegegeven.
lk wist meteen dat, ook al ben ik niet bijgelovig, dit wel een

signaal van boven moest zUnl Voor Annet en mij betekende

het vinden van deze

ring, dat het goed

was dat we Jelte de

twee ringen hadden

meegegeven. Deze

speciale vondst was

een signaal van hem

dat hij ook bij ons is.

Enige weken later ben

ik met de ring naar

het Fries museum
gegaan, waar Evert

Kramer hem heeft

onderzocht. Het bleek

om een 24-karaats

gouden ring te gaan.

De ring is ingelegd

met robijn en w¡tte

emaille, en dateert uit
de 2" helft van de 15"

eeuw

Regelmatig, als ik nu

de ring bekijk, denk ik

aan Jelte terug. Deze

vondst heeft daarom

naast de historische

waarde vooral een

hele emotionele
waarde voor ons."

z8

lk, de interviewer, heb een brok in mijn keel en ben even stil

van dit bijzondere moment van WytseTjepkema. We houden

een pauze met een kop koffie erb'lj. Ook krijg ik een pudding-
broodje aangeboden waar ik geen nee tegen zeg. We praten

over deze droevige gebeurtenis. Na enige tijd gaan we weer

verder met het interview.

1

Gouden ring
metrobijn

r'p1D
1 . Gouden ring, I 5e eeuw 24 karaats,

ingelegd met witte emaille en robijn.
(Beschreven door de heer Evert Kramer in
Detectormagazine nr. 1 03).

2. Gouden pseudo tremessis, (500-675 na

Chr.). Door Arent Pol aan hetvolk
de Allemani toegeschreven.

3. Gouden pseudo tremessis, Dorestad munt-
meester"Madelinush'l Periode 7e eeuw.
Laat type vanwege het lage goudgehalte.

4. Blonzen 6/7e eeuws piramidevormig
riembeslag voor mes ofzwaard, ongeveer
1 bij I cm. Rijk versierd met driehoekjes en

rondjes. Zilver resten aanwezig met in de
top een kleine steen (granaat).

5. Verschillende fragmenten van 5/6e eeuwse
dierkop fibula's. Materiaal brons, van de
fragmenten kon ik t hele maken!

6. Bronzen 6e of 7e-eeuwse Merovingische
gelijkarmige fibula. Deze lag vlak bij de
door mij gevonden triens van Dorestad.

7. Klein bronzen beeldjevan een leeuw,
10/1 1 e eeuw Waarschijnlijk huisvlijt geen
gelijke te vinden in de literatuur.

8. Zilveren sceatta!, Wodan monster type en

Domburg type. Eind 6e begin 7e eeuw.
9. Zilveren denarii ofpenning van Karel de

Grote Muntplaats Melle met opschrift: vz
"Carolvs'l kz"medolvs". Periode 768 - 814
na Chr.

I 0. Zilveren "loderijen" potje of snuifdoosje
+ 1 820. Compleet met sponzige inhoud.
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Wytse, ook bekend onder de forumnaam'Kleidiggeri is drie
jaar geleden op zijn 22' voor het eerst in aa n ra king gekomen

met de hobby. "Regelmatig zag ik zoekers in de buurt lopen

met een metaaldetector, wat mij ook heel interessant leek. Via

marktplaats heb ik voor 50 euro een metaaldetector gekocht

en dezelfde dag nog een akker in de buurt opgezocht. lk vond
gelijk een paar duitjes en vingerhoedjes en was meteen ver-

kocht. Na enkele maanden kwam ik in contact metTjeerd en

Liuwe van'De lrije Stinzeni die nu nog steeds mijn zoekmaten
zijn.Daar heb ik ook een nieuwe detector, een Minelab E-track

gekocht, waar ik nu met volle tevredenheid mee zoek."

"ln de herfst en winter besteed ik al mijn vrije tijd aan deze

hobby en zoek ik al snel 15 uur in de week. Het liefst zoek ik

samen met mijn zoekmaten op marsakkers rond de terpen,
die veel bij mij in de buurt zijnl'

Ondanks het feit dat Wytze nog maar drie jaar zoekt, heeft
hij al een aardige verzameling bij elkaar gezocht. De top 10

bestaat, niet geheel verwonderlijk, vooral uit Fr¡ese "terpen-

vondsten". Op één staat natuurlijk de gouden ring met de

bijzondere betekenis en daarnaast bevat zijn'top 10'diverse
munten.

Wytse heeft een paar boeken aangeschaft. Een heel dik boek
is het drietalige boek (Russisch, Duits en Engels)'The mero-
vingian Period'met vondsten uit de Merovingische periode

in Europa met een hoop foto's van gouden fibulat, gespen en

andere voorwerpen. Speciaal is ook het boek'Dorestad'voor
Wytse. "Via via had ik gehoord dat dit een mooi boek was met
veel foto's van munten en andere voorwerpen en besloot dit
boek te bestellen. Via de post kreeg ik hem in de bus en las

hem meteen door. lk kreeg van de vele mooie voorwerpen,
waaronder een gouden tremessis van Dorestad, nieuwe
inspiratie en ging de volgende dag op een maïsakker in de

buurt even zoeken.Tot mijn verbijstering vond ik een gouden

tremessis van Dorestad, exact dezelfde als ik de dag daarvoor
in het boek had bewonderd. Niet te geloven toch!!

Op internet zoekt Wytse naar oude documenten over be-

paalde gebieden. Favoriete internetsites zijn Muntenbodem-

vondsten.nl voor determinaties en Hisgis.nl voor bestudering

van oude kaarten.

Wytse heeft ook goede contacten met het Fries Museum in de

persoon van Evert Kramer. Naast de determinatie van voor-

werpen schakelt hij Evert Kramer ook in bij speciale ontdek-

kingen. "Laatst vond mijn zoekmaat Tjeerd een locatie die wel

eens heel bijzonder zou kunnen zijn. Samen met Evert Kramer

zijn Tjeerd en ik naar de plek gegaan, en hebben we de locatie

onderzocht. Het bleek te gaan om een afvalput van ver voor

Chr. van de oudste terpbewonersl Vol enthousiasme stelde

Evert Kramer vast dat er veel grote fragmenten van potten

lagen en botresten van diverse dieren.'

Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen de

hobbyist en de archeologie, die de hobby extra mooi maakt!

Tenslotte heeft Wytse niet voor niets in zo'n korte periode

zoveel mooie vondsten gedaan. "lk ga nooit zomaar een wil-

lekeurige akker op, maar doe goed vooronderzoek. Met een

goede voorbereiding, gecombineerd met veel doorzettings-

vermogen en geduld, zou iedereen mooie vondsten moeten

kunnen doen!"

lk (de interviewer) rij met gemengde gevoelens terug naar

huis, en laat deze jonge en fijne mensen achter in Friesland.

En terwijl ik een traan uit mijn ooghoek wegveeg besef ik me

tegelijkertijd, zoals Wytse ook al aangaf, dat onze hobby ook

in moeilijke tijden een hoop voor ons zoekers kan betekenen!

OPROEP UIT BELGIË

Heeft u in België munten gevonden?

Wij zouden graag gegevens ontvangen
over deze munten voor onze vereniging.
Uw informatie kunt u sturen naar:

hugovanhoudt@skfnet. be

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Hugo Vønhoudt
Auteur van de Atlas der Munten wn België
Algemeen voorzitter van het Europees Genoot_
schap voor Munt- en penningkunde, dit is een
overkoepelende vereniging van elf onafhankelijke
nederlandstalige n umismatjsche verenigingen.
Zie ook www.egmp.be
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Tekst: Maurits

tX UflS lt Vooruit naar het verreden

Een kijkje achter de schermen

bij het Archeologisch Diensten

Centrum in Amersfoort.

et geluid van de ringtone uit mijn
mobiele telefoon verstoort ruw

mijn lunch. Aan de andere kant van

de lijn herken ik de stem van mijn
vrouw. "Hoi met mij... zeg kan jij niet eens

regelen dat Joachim, de zoon van mijn
collega, eens kan kijken bij een opgra-
ving?" vraagtze in al haar enthousiasme.

De eerstvolgende seconden draaien

de raderen in mijn hoofd even op volle
toeren en al snel weet ik waar ze het ook
alweer over heeft. Joachim is een jongen

van een jaar of 10 en hij is minder valide,

Hij is een paar keer bij ons thuis geweest

en is helemaal gek van archeologie herin-
ner ik mij. lk moet even zijn stil gevallen

want ik hoor mijn eega vragen "Hallo, ben
je er nog?'i 'la ik ben er nog'i antwoord
ik... "ik zal eens een visje uitgooien bij..l'lk
krijg niet de kans om mijn zin af te maken.

Mijn echtgenote onderbreekt mij met veel

geestdrift:"Weet je, misschien kunnen we
er een leuke en leerzame dag van maken

met meerdere kinderen uit zijn klas? Hee

maar ik ga nu eten, we hebben het er

vanavond wel even over'j vervolgt ze.

Die avond bedenken wij hoe wij een

groep rolstoelgebonden kinderen kun-
nen betrekken in de toch wel moeilijk
te bereiken wereld van de archeologie.
We besluiten een oproep te toen op bns'
forum Bodemvondstenwereld.nl. Lang

hoeven we niet te wachten op reacties.

Heel veel mensen reageren aangenaam
verbaasd en enthousiast. Spontaan bied
Jeroen Heuts van het Waterzoekersforum
alle medewerking aan. Ook Dimitris van

Diggelen, een zoeker die zelf rolstoelge-
bonden is, is van de partij. Binnen een uur
waren er al vele zoekers die me alle steun

toezegden. Op het forum volgden de

ideeën voor die dag elkaar in rap tempo
op. Het zag er naar uit dat het idee dat
was ontstaan zich langzaam ging vormen.
De zaak kwam definitief in een stroomver-
snelling toen Johan Langelaar'Bubba' een

visje had uitgegooid bij zijn werkgever,

het Archeologisch Diensten Centrum
in Amersfoort. Het ADC reageerde ook
enthousiast. We blijken van harte welkom
met een groep kinderen!
Naast veel geregel is er ook nog een finan-
cieel plaatje aan deze vertelling. Zo moest
er vervoer geregeld worden en zoiets kost

geld... veel geld zelfs. Doorgaans is mijn
portemonnee leeg dus ik moest op zoek

naar een sponsor. lk heb dan wel een lege
portemonnee, maar wel veel relaties. En ik

heb in de loop der jaren wel geleerd dat
het vaak'niet wat je kan, maar wie je kent'
is. lk besluit te bellen met Line Kofoed.

Zij en haar man zwaaien de scepter over
een telefoonbedrijf. Daarbij is Line zelf
ook een zoeker en zeer geïnteresseerd in

archeologie en dan met name de Viking-
periode. Dikwijls heb ik lijdzaam moeten
aanhoren hoe haar voorouders uit Dene-
marken hier zo'n duizend jaar geleden'de

beschaving' kwamen brengen.
Na een kort en leuk gesprek op het
kantoor in Leiderdorp is de zaak rond.
Line regelt het vervoer. Nu hadden we alle

neuzen de zelfde kant op. Een mailtje naar

de school van Joachim,'DeThermiek'in
Leiden, resulteerde in veertien kinderen
die stonden te trappelen om mee te gaan.

Als voorwaarde hadden we wel gesteld

dat de kinderen zeker interesse moeten
hebben in archeologie. lmmers, we gaan

niet met kinderen aan de rol die geen be-

langstelling hebben voor oude scherven

en botten.

Na maanden van voorbereidingen is het

dan zover. De dag is aangebroken. Ze-

nuwachtig maken we bij de school kennis

met de leerlingen en ouders die meegaan.

Al snel is de sfeer erg ontspannen en

voordat we het beseffen laveert chauffeur
Vincent de grote bus het parkeerterrein

op van het ADC.

Johan Langelaar heet ons welkom in de

dependance van het ADC met Iimonade

en een koekje. De kinderen nemen plaats

en horen een kort welkomstwoord aan

van onze Bubba. Aan de hand van een

diapresentatie legt archeoloog Mohssine
Dahhan ons uit wat er komt kijken bij een

opgraving. Van voorbereiding aan het bu-

reau tot aan het provinciaal depot. Alles

wordt duidelijk verteld aan de hand van

foto's die geprojecteerd worden.

11

Timo Van der

Hoeven vertelt

over Rome¡nse

bouwmater¡olen

Na de diapresentatie vertrekken we naar

een ruimte waar de vondsten worden
gereinigd en geconserveerd. Archeo-

loge Karin Abelskamp laat aan de hand

van voorbeelden zien hoe verschillende

vondsten worden bewaard voor de
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Doodstil wordt gelu¡sterde noor de u¡tleg van de

fysisch archeologe.

Moeder en dochter bek¡jken een vîtilne. Met possen en meten wodt de leukstet¡jd

versleten!

Ellen bekíjkt zoden door een microscoop.

heuse Romeinse munten, steenoude

fossiele haaientanden en een kalender

van Toetankhamon. Onze Vincent laveert

wederom de grote bus het parkeerterrein

af richting de 41. lk merk aan de kinderen

dat ze er net als ik doorheen zitten, maar

dan wel op een hele positieve manier. lk

krijg een goed gevoel als ik naastTom ga

zitten en de dag nog even doorneem...
"Wat vond je het leukste?" vraag ik aan

hem. Tom denkt even na en zegt dan: "De

scherven in elkaar zetten'i.. er valt even

een stilte van een paar seconden en dan

vervolgt hij: "Het is net alsof deze dag in

een uur voorbij is gegaan'i Ook ga ik nog

even naast Ellen zitten en vraag aan haar

"Vond je het niet eng die schedel van dat
geraamte"? Haar ogen lichten bijna even

op en dan antwoord ze beslist:"Het was

pas eng geworden als die schedel was

gaan praten'; waarop ik in de lach schiet.

lk kijk naar buiten, de rit schiet al op... we

zijn bijna terug in de Sleutelstad. Bijna

maar nog niet helemaal, volgens een

aantal stemmen in de bus.

Graag wil ik iedereen bedanken die deze

dag mogelijk heeft gemaakt, het ADC en

met name drs. Marie France van Oorsouw

voor het in elkaar zetten van het pro-

gramma!

Verder Budget Phone Company voor het

ter beschikking stellen van het vervoer,

Poeladvies voor het sponsoren van de

verzekering, Petgifts, FFXS, en Knegt

Dienstverlen ing.

Voorts alle leden van het forum die

belangeloos vondsten en munten hebben
geschonken.

Maurits (Defrxio)

Zi e ook: w w w.voo r u it n aa rh etve rl ede n.n I

toekomst. Wat erg opvalt is dat de groep

kinderen daadwerkelijk zeer geïnteres-

seerd is in de archeologie. De vragen die

zij stelden deden menig wenkbrauw fron-
sen. "Maar hoe conserveerje nu iets dat
uit verschillende materialen is samenge-

steld?" klinkt het uit de mond van een van

de deelnemers, nadat de archeologe klaar

is met haar betoog. Bubba en ik kijken

elkaar vol verwondering aan "Ssja ouwe,

kom daar maar eens op" lijken we beiden

te denken. lnmiddels is het lunchtijd. Een

cateraar brengt ons lekkere broodjes en

verse melk. ledereen laat het zich goed

smaken. De spanning is er bij iedereen

een beetje af. Er is nu ook even tijd voor

een praatje onderling en er heerst een

ontspannen stemming. lk maak even een

praatje met Jarno, een grote en vriende-
l'tjke kerel van het Waterzoekforum. Vol

ontzag zie ik hoe hij ¡n twee happen een

broodje pindakaas verorberd. "Wie is er

niet groot mee geworden?'i flitst het door
mijn hoofd. De lunch is ons welbekomen

en we verplaatsen ons naar het hoofd-
gebouw van het ADC. Archeologe Nina

Jaspers laat ons de spoelruimte zien. Hier

worden de vondsten binnengebracht

en gewassen alvorens ze verder worden

verwerkt. Via de spoelruimte komen we

aãn in het vertrek waar de specialisten

zich buigen over de vondsten. Dit is, bü

w¡jze van spreken, het heilige der heiligen

in het gebouw. Aan imposante tafels

zitten specialisten die zich buigen over
allerhande vondsten.

Timo van der Hoeven is de specialist bin-

nen het ADC op het gebied van Romeins

aardewerk en bouwmaterialen. Hij laat

ons vaatwerk zien als borden, kruiken,

wrijfschalen en zelfs een zeldzaam glas.

Ook vertelt hij over de diverse bouwma-

terialen die de Romeinen gebruikten. Ook

hier kan je een speld horen vallen tijdens
zijn uitleg. Een tafel verder belanden we

in het botanische gedeelte. Onderzoek

naar zaden en pollen is niet iets waar je

als eerste aan denkt bij een archeologisch

onderzoek. Maar het is wel degelijk een

belangrijk onderdeel van een onderzoek.

ledereen mag kijken naar een aantal

zaden die onder de microscoop liggen.

Via het botanische gedeelte zijn we nu

dan toch aangeland bij het hoogtepunt
van de dag. Op een tafel ligt een skelet

van een man. De arme drommel is ergens

in de 17e eeuw overleden. De fysisch

archeologe blijkt een dame te zijn die

alleen de Engelse taal machtig is, echter

voor de kinderen in de groep is dit geen

probleem. Een half uur lang geeft zij uit-

leg en moet ze de meest uiteenlopende
vragen beantwoorden. Ook het kistbe-

slag dat naast het geraamte ligt wordt
uitvoerig besproken. Aan de groep is

duidelijk te merken dat de vermoeidheid

toeslaat. Voor de kinderen die kunnen

staan en lopen is een stoel nu even geen

overbodige luxe. We gaan nu terug naar

de dependance alwaar de kinderen een

zak scherven en een rol tape krijgen. Aan

hun de taak om - onder het genot van

een glas limonade - van de scherven weer

een complete test, grape, vergiet of kruik

ineen te plakken. Het is een zeer ontspan-

nen half uurtje waarin vlijtig gewerkt

wordt. Het is ook een half uur wat het

laatste uur inleidt, de dag loopt ten einde
helaas. Maar niet voordat een aantal

mensen een dankwoord heeft uitgespro-

ken en we de kinderen hebben overla-

den met leuke presentjes. De kadootjes

zijn vrijwillig afgestaan door zoekers,
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Rijnse Goudgulden z.j.

l4e eeuw Hertogdom Gelre

Muntheer:Willem I (voot de opvolg¡ng ¡n Gul¡k,

I 37 /- I 393) LÌtentuur: Van der Chijs Vl 1

Op bezoek in het Limburgse

enwer bij RfnSfinfmiln1

ijdens de laatste redactieverga-

dering namen we nog even door
ofwe nog afspraken hadden

staan, voor het brengen van een be-

zoek i.v.m. een interview of fotogra-
fie. Kees had een mail gekregen van

een volgens hem vrouwelijke zoeker

die wel met een ¡nterview in het

magazine wilde staan. Omdat ik in de

zomervakantie toch enige tijd in de

buurt van Sittard mijn caravan zou

stallen, werd afgesproken dat ik het

bezoek in Limburg op me zou nemen.

Natuurlijk bel je eerst even met degene

die je wilt interviewen om een afspraak

te maken. Door de telefoon klonk met

een zwaardere stem:"Met Rens". Verrek,

een mannenstem. lk antwoordde dan

ook verbaasd dat ik een vrouw aan de

telefoon had verwacht. Maar het bleek

toch om dezelfde Rens te gaan. Afgespro-

ken werd dat wanneer ik op de camping

was gearriveerd, ik met Rens contact op

zou nemen. "Kom maar om 14.00 uur, dan

ben ik er wel'i

Op een doordeweekse dag in de vakantie

fietste ik dus Sittard binnen waar ik een

afspraak had met Rens. Zoals bijna overal

in Limburg werd ik ook hier verwelkomd

met koffie en Limburgse lekkernijen. Rens

bleek te wonen in een voormalige, door

hemzelf opgeknapte boerderij, waarvan

de geschiedenis terug gaat tot vroeg in

de 1 9e eeuw.

Op mijn vraag wat Rens,44 jaar, in het

dagelijkse leven doet, bleek al snel

waarom Rens al om 14.00 uur thuis was.

Rens is bedrijfsleider bij een vestiging

van Jan Linders (een supermarktketen)

in Heerlen en was die dag al vanaf 6.00

uur aan het werk geweest. De vrouw van

Rens zorgde voor een lekker bakje koffie

en in de loop van de middag hoorden we

,,

Grote nestel

,", .f.., i 1 3e eeuw
Hertogdom Erobant
Penn¡ng zj.
lvluntheer: Hendr¡k ll (l 235-l 245) en Hendr¡k lll (1 248- I 261 )
Muntploats: Leuven

L¡terotuur: De W¡tte 54-63



I 3e eeuv.,

B¡sdom Utrecht

Pennng z.J

lúuntheer: Hendr¡kvon V¡onden (l 250 1 267)

L¡terotuur: Vcn der Chtjs lX 1 2 tot 14

haar op de achtergrond , waar ze bezig

was leerlingen muz¡ekles te geven. Tot

voor 2,5 jaar terug was Rens een verwoed

boekenlezer en TV-kijker. Nu echter zoekt

Rens, gemiddeld zo'n 10 tot 15 uur per

9e eeu'I
Franken

Denor¡us zj.

l\.|untheeí: Karel de Kale (843-877)

l'.4 u n t p I o o ts : A,4 e I I e

Literotuu r : Mo r r¡ son/Gru nthal I A63

week intensief met z¡jn Minelab X-TERRA

70 detector. Het resultaat is dan ook goed

in zijn vitrines te zien.

Zoals veel zoekers is Rens ook regelmatig

vinden op internet te vinden en dan met

name op de site www.vondsten.nl .

Door schade en schande wijs geworden

weet Rens echter ook datje niet zomaar

alles op internet kunt plaatsen.

Rens zoekt hoofdzakelijk in de omgeving

van Sittard. En ook daar blijkt het best

moeilijk en tijdrovend om de juiste boer

bij de akkers te vinden.

Oude of recente vondsten, hij vindt het

altijd weer leuk om iets te vinden. ln

z¡jn vitines komen we dan ook van alles

tegen. Van Romeins tot en met de veel

in het zuiden gevonden devotia. Rens

is echter al blij met het vinden van een

bikkel. Van elk voorwerp probeert Rens

de achtergrond te achterhalen. Eén

van zijn meest recente vondsten is een

prachtig Romeins knipmes met een ram

er bovenop. Deze staat ook afgebeeld in

de vraagbaak van dit magazine. Onlangs

vond Rens ook zijn eerste gouden munt.

Rens zoekt met een Minelab X-Terra 70 en

is er van overtuigd dat, wilje je detector

echt goed kennen, je als zoeker één moet

worden met je detector en dus daarom

ook niet steeds maar moet wisselen van

detector. Gewoon regelmatig op stap

gaan en alle instellingen rustig uitpro-

beren.

Bijna elke zondag is Rens met een vaste

zoekmaat in weer en wind op stap, ook

op feestdagen. Eén van zijn winterse at-

tributen is een stratershamer met smalle

klauw om als de grond hard is, in de

-À
*<-'

Millen, net over de grens bij Sittard.

t .-Vorm en mãteriaal: rond, brons.

Rens Dormans.

S'AOKIS SACERDOTIS DE MILNE =zegel van AOKIS priester van Milne.

tekst in randschrift met in de middenveld de naam Milne.

-l4e 
eeuw.

Aokis kan eventueel ook gelezen worden als Adkis of Ackis.
Met"De Milne" kan zijn bedoeld de vindplaats Millen.

)
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TIBERIUS. Denanus (zilver), geslagen te Lyon tussen ca 14

en 37 no Chr.

Voorzijde: gelau'.rerd portret van nbenus naor rechts

OMSC1NfI:TI CAESAR DI,'I AVG F AVGVSTVS.

hpe, ¿iþ". ttnende vt out , ( nogettjk t tv¡o, vr otrt'l van

Augus[us en stiefmoeder van lìberius) met lange scepter

en al¡jftakop troort metveÍsrcrde poten; erandereen
enkele lijn

O m sc h r ¡ f r : PO NTI F A/I,AX I A/¡

Literatuur: RIC 30.

D¡t ¡s een van de bekendste ketzerlijke munten, in Engelse

liLeratuur vook "tr¡bute penny genoemd, naor her Bijbel-

verhaol von Jezus en de tentpeldienoren D¡t munilype ß
gedurende rum 20jaar in grote oantollen geslagen Deze

munt toont de keizer als oudere rnan en zal don ook u¡t

het loatst von z¡jn regeerperiode doteren

grond te komen en de kluiten uit elkaar

te slaan. Komende winter zullen een aan-

tal vondsten van Rens worden opgeno-
men ¡n de kroniek"Land van Swentibold':

O ja, sinds kort heeft Rens een eigen
website en wel www.rensdormans.nl

Er wordt bijna elke dag door hem aan de

site gewerkt.

Branzen zegelsternpel utde 18 l9eeeut
v,elke qebru¡kt ß daar ene J D',,A, een

handelaar d¡e net een hondkor ventte

Rome¡ns kn¡pmes

Zie ook de rubnek

l'raogboak, pag 36

*''uj
ln Nijemirdum (Frie¡
aantat srore akkerc i:".::)"l"lben 

we de beschikking over eendatie. J irutrn 10 ha) en een rutrne zaalaccommo_

,1,1T:_t 
o" zoekdag op z novemb er zijn er prij:

::::T"" mooie en grore prijzen ün." *,nn"loennrngen 
versropt,

nlet alleen voor de wedvondsrenorvoor."r":ïi,'',;#,X:'ä"iJiiJ:å'ffi:",'"'"il""
prograrnma

09.00 Zaal open

jil; lJ."iliäffii*
]Í# j::t:'ffi:strr)jtot 12 jaar

16.30 prijsuitreiking

Determinat¡eteam
Een determinatieteam 

¡so,,, uon J,äii"illli".;'*,
Fotografie

li:gi.*" zijn aanwezisom uwmoo¡ste vondsten te fotãgraferen.

D-eelname zoekwedstr¡jden

Tlj lld"" en DDA_steunteden
€ 1s,00 p.p.
Prijs: niet leden € 20,00.

:l?.::..1, nieuw tid is natuurlijk
mogelijk (betalíng lidmz
de zoekdag). 

"' 'v "-r r rdiìtschap op

1^*:,"U:r: 
dje alteen voor derermina_tre, of uit belangstellino I

u,teraa rd "il;ä ;:'*Xl"n, 
.,-n

Prijzen
Gegevens volgen.

Nijemirdum (Gaasterland)

Zacht glooiende heuvels (gaasten)
gevormd in de lJstijd, hoge esgronden en
een echte klifkust zorgen voor een uniek
landschap in Nederland.

Locatie:

m

Nijemirdum heeft een oude geschiedenis
ln werk van Schotanut lezen we, dat
de Hollanders in 1328 een inval in
Friesland deden, en dat toen ook vooral
Nijemirdum en Aldem¡rdum het moest
ontgelden.,,De Vader (bedoeld wordt
de Grave van Holland sloeg sijn ooge
wederom op 't ooster Flie, waer toe de
Friezen van'tWester Flie seet dienstich
waren. Sij roofden wederom op de
naeste zee kant ende haelden grooten
buyt uyt de dorpen Nienardem ende
Oldemardem ende naest gelege",

I



VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAARr PRINSESSENWEG 1 1, 8931 EC LEEUWARDEN

OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.N L

Vraag I
Goedemiddag,

Gisteren is heb ik dit voorwerpje

gevonden. Van hetzelfde perceel

zijn de overige vondsten

hoofdzakelijk l7-18e-eeuws. Collegazoekers beweren er ook wel

middeleeuws te hebben gevonden. Is dit een riemtong, enzo ja, in welke

eeuw is het dan te dateren? Het betreft volgens mij een slangenkop met

lijf als dobbelsteen. Hier zijn de waarden 3, 4, 5 en 6 op te zien. Het is

leuk versierd. De lengte is 6 cm (als je hem recht zou buigen).

Alvast bedankt voor uw reactie.

m.v.g. Wytse Tjepkema /

Kleidigger

Antwoord: Wytse, de bronzen

r¡emtong die je hebt gevonden

is te dateren als I4-1 5e-eeuws. De versiering is inderdaad een dierkop-

versiering. De dobbelsteenachtige verdikkingen (als decoratie) komen

vaker voor op riemtongen uit deze periode.

t6

Yraag2

Beste DDA, een kort verhaaltje!

Dit sieraad of wat het ook mag zijn, heb ik meer dan23 jaar geleden

gevonden in het zuiden van het land. Ik was bezig met het graven van

een ondergrondse hut op ongeveer een meter diepte. Ik was toen al

geïnteresseerd in zoeken naar oude dingen, maar dan zonder metaalde-

tector. Nadat ik thuis was gekomen en mijn oma dit had gezien wilde zij

dit graag van mij hebben. Dat maakte mij toen niet zoveel uit want hij

was toch helemaal groen van kleur. Helaas is mijn oma begin dit jaar

overleden en zo doende is dit voorwerp weer in mijn bezit gekomen.

Mijn oma heeft destijds het sieraad helemaal laten reinigen en helaas

heeft zij er ook een speld aan laten maken. Ik weet niet of dit erbij

hoorde maar ik ben wel blij dat ik het weer terug heb en wil er graag

iets meer over weten. Mijn hobby is de laatste jaren behoorlijk gegroeid

door meer leuke vondsten en ik ben benieuwd of jullie hier meer info

over kunnen geven.

Het voorwerp is ongeveer 3 centimeter doorsnee en de bolletjes die

erop zitten zijn evenals de rest volgens mij van zilver.

M.vr gr. Rene Bottenberg

Antwoord: Rene,

omdat we toch in

de vakantieperiode in de

buurt waren, zijn we bij je langs geweest.

We hebben toen nieuwe foto's gemaakt en

gezellig samen met je maat koffie gedronken.

Nu het zilveren voorwerp: Het is een zilveren hoedenspeld (type

Zeeuwse knoop) welke is te dateren rond 1900. Wel is de naald, die

zoals je zelf al aangaf van latere datum.

Vraag 3

Hierbij stuur ik
2 foto's van een

bronzen mesheft

wat ik heb

gevonden op een

grasveld. De

meningen over de

datering zijn

verdeeld, de één

zegt Romeins, de

ander Middeleeuws

enz. Ik heb het 2

weken geleden

gevonden in Midden-

Limburg. Nu wil ik
graag meer informatie

Groet Rens Dormans.

Antwoord: Rens, wij hebben hier te maken met een

bronzen Romeins (knip)vouwmes, met een dierfiguur

als bekroning uit de 2-3e eeuw. L¡nksonder (ijzerachtige

kleur) kun je het scharnierpunt zien zitten. Voor Neder-

land is dit een heel mooie en interessante vondst.

Yraag4

Beste DDA,

Ik heb dit voorwerp afgelopen week gevonden maar geen

idee wat het zou kunnen zijn. Het materiaal is brons of

messing en het voorwerp is vrij zwaar (28 gr) en het is net

zo groot als een euro en 7 mm dik. Het heeft wel iets weg

van een gewichtje of zo. Ik kan niet echt iets van letters

ontdekken en het teken op de voorkant lijkt wel iets van

een torentje! Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Ik heb

het gevonden in West-Friesland.

Mgr. Richard Blijleven

Antwoord: Richard, een leuke vondst. Was het een

muntgewichtje of een oosterse munt? We zijn naar een

antwoord op zoek gegaan v¡a onze deskundigen.

Via dhr. Jan van Lingen kwam het volgende antwoord:

Dit is heel interessant. Het is namelijk een stuiver (of dub-

bele stuiver = ca.54 g.) die door de VOC omstreeks 
.1695

te Negapatnam in Zuid

lndia is aangemunt.

Op de ene zijde staat het

opschrift in de lokale taal
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Aan deze rubriek werkten mee:
J.Zijlslra, J. Koning, C. Leenheer,
E. Kramer, J. Lingen, A. van Herwijnen,
D. Dijs, D. Kicken

(Tamil)'Nagapatinami de

andere zijde vertoont een

sterk verbasterd figuur
'Kalii De munt zal heel

waarschijnlijk als souvenir

door een zeeman meege-

bracht zijn uit lndia en in

West Friesland verloren

zijn gegaan. Het stuk is beschreven in Scholten #1244
(stu¡ver) of #1243 (Dubbele stuiver). Een bijzonder leuke

vondst en nog in goede conditie ook.

Vraag 5

Beste Johan,

Ik heb een aantal voorwerpen in bezit waaronder deze

zilveren armband en vetergeleiders. De armband is naar

alle waarschijnlijkheid uit Sirmium. Ik heb de voorwerpen

voorgelegd aan de conservator van het RMO in Leiden en

hij gaf als oordeel dat het niet Romeins is maar waar-

schijnlijk middeleeuws. Hij heeft mijn vragen doorge-

sluisd naar zijn collega wier vakgebied Middeleeuwen is,

helaas heeft zij niet gereageerd.

Yraag6

Geachte heer,

Afgelopen weekeind vond ik dit zegelstempel

in de Oostelijke Betuwe, maar ten westen van

Wijchen. Ik ben er uiteraard helemaal blij
mee, maar ik zou graag wat meer informatie
willen over het zegel zelf en over hoe ik deze

het beste aan kan melden.

Het stempel is uitgevoerd in brons en is

ongeveer l0 cm lang. Volgens mij staat er een

hond (en geen leeuw) op afgebeeld en geen

randtekst wat je bij veel zegels wel ziet. Wat ik
ook nog niet eerder zag was een zegel met zo'n

lange steel. Verder heb ik me laten vertellen dat

het stempel uit ongeveer 1300 stamt.

De vindplaats is rond een soort rivierduin
midden in het akkerland. Het duin is al sinds

de lJzertijd bewoond omdat dit in het

rivierenlandschap nooit overstroomde. Ook nu staat er een boerderij.

Ik kan me voorstellen dat deze vondst veel kan zeggeî over de bewoners

uit een bepaalde periode, maar ik wil dat de informatie op de juiste plek

terecht komt. Numis vertrouw ik niet meer omdat ik er nooit reactie

van krijg. Wellicht heeft u een suggestie voor me over wie ik het beste

kan contacteren?

Met vriendelijke groet,

Erwin Giesekam

Antwoord: Erwin, tot nu toe is het nog niet

helemaal duidelijk. Eén deskundige gaat ervan

uit dat we h¡er niet te maken hebben met een

zegelstempel maar met een 14el1 5e eeuwse

bronzen matrijs welke werd gebru¡kt voor
versiering in bijv. de leerverwerking, potten-

bakkerij, boekbinderij en bakkerij.

Een andere deskundige zegt dat het wel een

zegelstempel zou kunnen zijn. Dit omdat men om op leer te stempe-

len meestal opliggende, verhoogde beelden gebru¡kt, waardoor een

verdiept versier¡ng ontstaat.

Advies is dus, kom nog eens met het voorwerp langs op een determi-

natiedag, hopelijk krijgen we dan meer duidelijkheid.

Helaas hebben we n¡et alle vragen kunnen plaatsen. We zullen proberen

in het volgende magazine de nog liggende niet beantwoorde vragen te

plaatsen.
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Ik heb het laten rusten, maat zagop de website deze

mogelijkheid. Ik heb uiteraard meer foto's op aanvraag

en misschien is het mogelijk om ze te laten zien.

Ik hoor graagvan je.

Mvg. Cora Kruidenier

Antwoord: Cora, onze deskundigen hebben hier ook

naar gekeken en zeggen dat de voorwerpen buiten hun

kennisveld liggen. Natuurlijk staat het je vrij om op een

zoekdag/determinatiedag deze voorwerpen opnieuw te
tonen in de hoop dat er dan wel iemand aanwezig is, die

er meer over kan vertellen. Maar misschien dat één van

onze leden het antwoord weet?



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

Met de CZ-21 heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

CZ-20,Zowel in 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

in ru ilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

gen0egen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector

Het grote'verlichte'LCD display laat zich onder alle

omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaakte instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.

ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schijf garandeeft een goede diepgang, ook

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde geb¡eden ontwikkelde Fisher een dubbele

filter-discriminatie.

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

batterijcompartiment.

Twijfelt u? Maak een afspraak bij 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 voonverp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelmogelijkheden voor frequentie shift,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelükheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoeksch'tjf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numeriek

targetident¡ficatie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

Naast de 11 inch DD zoekschijf is een 4 en 8 inch

concentrische zoeksch ijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher F5

De Fisher F5, het alternat¡ef voor

digitaal en analoog.

l\4et onder meer instelbare

discriminatie-notch-gain en treshold ¡s

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomstandigheden worden

continu weergegeven in hel

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 Detectiesysfemen B.V.
Hei Sterrenbeeld 48, 52 l5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 5481199 fox: +31 (0]173 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3tlX
De CS3À¿1X is een hoogwoordige professionele
deleclor. De 17 k1z frequenfie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en

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

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel imporleur C.Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 joor

- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog (no ofsprook)



Ofñcieel 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
Tel:O33-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

MUNTHANDEL
C HENZEN

Munthandel G. Henzen
Postbus 42. NL-39582T Amerongen. Têlefoon, 0343-430564. Fax 0343-430542
E-mail ' info@henzen.org . website: www.henzen.org


