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bla bla, loze belCIften
en fcoude drulçte
U wilt een metaaldetector die voldoet aan uw
eisen en wensen, ons doel is om u zo goed
mogelijk de beste metaaldetector te adviseren.

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

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

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

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector

. Wij staan voor uitgebreid en eerlijk advies bij
aankoop van een metaaldetector

. Wij zijn importeur van Blisstool en
officieel dealer van alle grote merken

. Detectorspecialist sinds 1980

. Verkoop via de website www.djlaan.nl

Bezoek onze website of
bel voor een vr¡iblijvende
afspraak.
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'onverwacht en zeker niet volgens planning hebben we in
het impofteurschap verkregen van BLISSTOOL Metaldetectors.

BLISSTOOL is een jong bedrijf dat metaaldetectoren produceert en is
gevestigd in Bulgarije, het land waar ook de immens populaire
DETECH SEF schijven worden geproduceerd! Ze doen dat heel goed
en serieus en zijn vol ambitie om zeer hoogwaardige detectors te
produceren tegen een wel bijzonder concurrerende prijs. De
BLISSTOOL LTC48X is hier een duidelijk voorbeeld van. Om de
kwaliteit te onderstrepen wordt 3 jaar schriftelijke garantie gegeven.

De BLISSTOOL LTC48X is een moderne en professionele metaal-
detector die ontworpen is voor alle soorten terreinen. Het heeft
een uitstekend dieptebereik en metaalselectie en is een kwalitatief
hoogwaardige detector! De detector is eenvoudig in het gebruik
en is daardoor geschikt voor zowel beginnende als ervaren zoekers.
De BLISSTOOL LTC48X is verkrijgbaar als een V1 en V2 uitvoering.
LTC48Xv1 detecteert tot op zeer grote diepte.
LTC48Xv2 functioneert optimaal op zwaar vervuild en
gemineraliseerd terrein

De BLISSTOOL is een stabiel zoekende detector die, ongeacht de
zwaaisnelheid, erg gevoelig is en diep detecteert, ook vlak ín de buurt
van ijzer.

oplaadpack

Príjzen inclusief btw en inclusief eventuele verzendkosten (Benelux) bij on-line bestelling.
WWW.BLIS5TtrtrL.NL

Kenmerken (Vl en V2):
- Een motion VLF detector welke op een frequentie van 8,5 kHz werkt.
- Mult¡toon metaalselectie.
- De grondbalans is handmatig of automatisch instelbaar.

Er kan middels een 3-standen schakelaar een keuze worden gemaakt
uit drie vooringestelde grondinstellingen.

- Hoge stabiliteit op terreinen met zwaar gemineraliseerde grond.
- Standaard voorzien van een 28cm / 11" DD waterdichte zoekschijf.
- Zeer uitgebreide metaalselectie instellingen (3x)
- Hoge detectiesnelheid en snelle hersteltijd.
- lnstelbare basistoon.
- lnstelbaar volume.
- Hoofdtelefoon aansluiting van 3,5 mm.
- De voeding geschiedt d.m.v. 10 stuks 1,5 Alkaline batterijen.

- Optioneel kan worden gekozen voor een LTC48X voorzien van
'l2V 2500mAh NiMH oplaadpack met lader, goed voor circa
25-50 uur zoeken, afhankelijk van soort batterijen.

- Voorzien van LED-indicator voor de batterij/accu-conditie
- De batterij- en electronicabehuizing is gemaakt van licht-

gewicht en sterk ABS.
- Boven- en middensteel is vervaardigd van aluminium,

de ondersteel van carbon.
- Het geheel is demontabel en verstelbaar.
- Ergonomisch gevormd handvat en armsteun.
- Hettotaalgewicht van de detector is 1900 gram (compleet).
- De kwaliteit van een BLISSTOOL wordt 3 jaar schriftelijk

gegarandeerd !
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Albert van Es
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Algemeen bestuurslid
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A!gemeen telefoonnummer:
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Lidmaatschap veren ¡g ¡ng

Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt alt|d per
kalenderjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een
jaar. Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 december schriftelijk bij de leden-
adminstratie binnen te zijn.

Het Detector magazine versch¡jnt 6 keer perjaar. Afhankelijk van het tUdstip
(datum) dat u lid wordt, ontvangt u dit jaar 6, 5,4,3,2 of 1 magazine. Omdat
het lidmaatschap per kalenderjaar loopt, ontvangt u een brief (rekening) voor
de contributie van € 33,0O, € 27,5O,€22,OO,€ 16,50, € 11,00 of € 5,50 voor
dit jaar.

Eind december ontvangt u een brief (rekening) voor de contributie van het
nreuwe Jaar.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,00
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00
Contribut¡e per steunlid perjaar € 8,00

Bank: Rabobank 1 0.76.81 .048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn



Van de voorzitter

Nieu:¿r bestuur
De winter is voorbij. De lente is begonnen en

lacht ons tegemoet. ln een razend tempo zijn de

akkers de afgelopen periode ingezaaid en dat is

jammer na zo'n ellendig lange vorstperiode.Tijd

dus voor nieuwe zoekplekken en verandering.

Zo ookvoor het bestuur. Na 5 jaar de vereniging draaiende gehouden

te hebben zijn Natasja en Roy gestopt. Op de ledenvergadering van

afgelopen 27 april heeft de bestuurswisseling plaatsgevonden. Heel wat

zaken zoals het voorz¡tterschap, de ledenadministratie, de zoekdagen

en later ook de frnanciën zijn door Roy en Natasja opgepakt en met heel

veel enthousiasme georganiseerd en in goede banen geleid. Namens

iedereen van de vereniging bedank

ik jullie hierbij hartelijk voor jullie

tomeloze inzet voor de vereniging in

de afgelopen jaren!

Het nieuwe bestuur, dat z¡ch verderop

in het blad voorstelt, heeft er zin in en

zal zich ¡nzetten om onze vereniging

zo goed mogelijkte besturen.

Een nieuwe ploeg betekent enerzijds loslaten en afscheid nemen, wat

n¡et alt¡jd makkelijk is. Anderzijds biedt het ook kansen. Eerst zorgen

we ervoor dat we de huidige taken overnemen en deze goed kunnen

gaan u¡tvoeren. Maar we kijken ook verder; hoe willen we bijvoorbeeld

omgaan met de archeologie? Of willen we wat meer maatschappelijke

betrokkenheid? En wat v¡nden de leden belangrijk? Kortom, we gaan

ook kijken naar de visie op de toekomst van de vereniging.

Bovenal willen we mooie vondsten van jullie zien en natuurlijk zelf ook

zoeken. Schroom niet om je vondsten of zoekverhalen naar de redactie

te mailen!

lk wens jullie allemaal een bloeiende lente met verrassende zoekavontu-

ren en mooie vondsten toe!

Gert Lugthart

Vnrnigingsn¡iluus

I n richting bestuurstaken
Afgelopen weken hebben we geregeld overleg gehad met de mensen die
zich hadden gemeld om één of meerdere taken binnen het bestuur op zich
te nemen, Dit heeft geleid tot een leuk team van nieuwe bestuursleden en

een aantal nieuwe vrijwilligers. De gesprekken gaven al snel het gevoel dat
men in vele opzichten hetzelfde voor de vereniging nastreeft; een vereniging
met een solide basis en draagkracht. De bestuurlijke taken zijn inmiddels
ingevuld en het nieuwe bestuur ziet er naar uit om aan de slag te gaan.

Heeft u zelf al eens het gevoel om iets voor de vereniging te willen doen?
Een bestuursfunctie? Helpen bij een zoekdag? Neem gerust contact op met
ons secretariaat om eens daar over te praten. De kracht van een vereniging
zit hem in het vrijwilligerswerk van de leden; ook u bent daarin, ten alle tijde,
van harte welkom.

Van de redact¡e

VerseLiitl-end
Lezerspubtiek
Veel lezers zitten tegen de tijd dat het magaz¡ne

kan worden verwacht, vol ongeduld op de post te

wachten. Voor ons als redactie en auteurs, is het

altijd prett¡g te merken dat het magazine goed

word ontvangen. Uiteraard komt het ook wel voor dat er lezers zijn die

het magazine minder geslaagd vinden.

Als redactie proberen wij alt¡jd een zodanige mix te maken van artike-

len, waarvan wij denken waar de lezer behoefte aan heeft. We realiseren

ons ook dat we daar n¡et altijd geheel in slagen. Dat komt mede omdat

we te maken hebben met een heel divers lezerspubliek met verschillende

interesses. Voor de één kunnen we niet genoeg voorwerpen plaatsen,

vooral oudere vondsten zoals bijvoorbeeld Romeins. Een ander heeft lie-

ver minder voorwerpen en meer achtergrondinformatie over voorwer-

pen uit bijvoorbeeld de 1 7- I 8 eeuw. Weer een ander ziet graag echte

smeu't'ge zoekverhalen of meer technische informatie over detectors en

tips over het schoonmaken van vondsten.

Wij proberen zoveel mogelijk met de wensen van de lezer rekening te

houden. Het redactieteam met deskundigen en adviseurs heeft best

wel een bepaalde deskundigheid, maar weet natuurlijk ook niet alles

en is ook niet op elk gebied deskundig. Wij zijn ook afhankelijk van de

inbreng en deskundigheid van de lezer, dus van u. Heeft u ideeën, op- en

aanmerkingen, we horen het graag.

Wij wensen u veel leesplezier toe, w¡j als redactie hebben ons best

gedaan.

Namens de redactie, Kees Leenheer

DE dEtECt Or AMATEUR

Zuid-Nederland en België

Wij zoeken leden, met name in de zuidelijke provincies en België, die de
redactie willen meehelpen en regelmatig iets voor het magazine willen
doen. Dat kan zijn b'rjvoorbeeld:
- interviews, inclusief foto's bij andere leden,
- artikelen over vondsten uit het zuiden,
- art¡kelen over de contacten en samenwerk¡ng met de archeologie.

Ook leden uit de rest van Nederland zijn natuurlijk meer dan welkom om

te redactie te helpen.
Reacties naa r: redactie@detectoramateur.n I
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Patrick Krop

gtng een nieuwe impuls te geven en
rn samenwerking met anderen vorm
te geven aan een amateurclub die een
betrouwbare en semi-professionele :

Partner¡si o i

maar waar 
i

thuis voelt
deze gewe met 

i

i

Xian-Wei Homans

lk ben 40 jaal getrouwd met Peter en

heb twee zoons. lk woon in Holten. lk

werk bij een vleesverwerkingsbedrijf op

de afdeling adminlstratie/boekhouding.
lk vind het leuk dat ik iets voor de ver-

eniging kan betekenen' Zoeken doe ik

zelf niet, maar mijn man en de kinderen

wel.

Gert Lugthart

lk ben 46 jaar, getrouwd met Marion

en heb 2 dochters; Sarah van 8

iaar en RomY van 12 jaar' lk woon

in Gasselternijveen in het mooie

Drenthe. ln het dagelijkse leven

ben ik werkzaam als zelfstandig

consultant oP het gebied van

Planning en Control, Project- en

lnterim-management' lk vind het

leuk om samen met een team de

vereniging een stevig fundament te

g.u.n 
"n 

een visie te ontwikkelen

íoor de toekomst! Daarnaast hooP

ik ook mijn vitrinekast verder te

vullen met mooie vondstenl"

Johan Koning

Alweer meer dan 15 jaar ben ik bezig
met metaaldetect¡e. Eerst alleen als

ok in

;::"
nde

Variarubriek en bij de Vraagbaak kun
je mijn naam tegen komen.

e

opnreuw weer goed en nog beter op
de archeologische kaart van Neder_
land te zetten. Leden moeten na-
tuurlijk ook hun inbreng en inspraak
t(unnen krrygen bij het bestuur en
daarom zijn een goed luisterend oor
en overlegstructuur met duidelijke
lijnen van groot belang.

Voorzitter

Algemeen secretar¡aat

Redactie

Anneke Groothoff

"lk ben 31 jaar en woon tn

Veoelinsoord met mijn man Jan en

i.ii..r," Al geruime tijd werk ik bii

;;;;;; .".;nteel afwisselend in

7lãrrã .n Den Bosch' Zoeken doe
-it 

noo ni.t zo lang' maar vind het

"ìr'riñ".,fiix. 
Lekker buiten met het

]""netie oP *un gezicht! lk hooP
-"""n 

*uutO"uolle bijdrage te kunnen

i*.t"n aan de vereniging en ga met

vl'e-l enthousiasme aan de slagl'

Albert van Es

lk ben 50 jaar oud, getrouwd' heb 1

zoon van 14 en woon in Hilversum'

Werkzaam als Projectmanager bij een

facilitair bedrijf gespecialiseerd In de

realisatie van o.a. TV programma's'

Mede door mijn werkzaamheden heb

ik ervar van grote

project het organi-

Seren V en VoOr de

verenlglng.

even
voorsteltelg. r .

Ledenadministratie



Registratie middeleeuws. 

Z
Vindplaats: Tussen Sexbierum en Harlingen

Vorm en materiaal: Rond met handvat met oog, Brons

Collectie/data: Particulierecollectie

Sneeuw, ijs en winterdepressie maken nu eindelijk plaats voor

knoppen in de bomen, tjilpende vogeltjes en voorjaarsmoeheid. Het

is weer tijd voor nieuwe vraagtekens in het leven. Tja, want die krijg
je wel als je hele massa's mensen op tweede paasdag voor je uit ziet

rijden richting tuincentrum, bouwmarkt of Ikea. Een tom-tom heb

ik niet nodig, er z¡jn alt¡jd wel een stuk of t¡en auto's, die me de weg

wijzen naar deze voorjaarsfabrieken. Wat zijn we toch eigentijk

een kuddedieren met elkaar. Hoe zou dat nu in elkaar zittenT Zijn

we dan toch niet veel wijzer dan het lieve vogeltje dat

denkt; "Goh, het is bijna mei, ik ben geen Koekkoek

of Griet... dus laat ik nu maar eens een ei gaan leg-

gen'i Wat te denken van die bloembol die spontaan

wortel schiet, bij het arriveren van de zomertijd. Ja,

ja, de cirkel van het leven, maar ìk weet niet of het in

de zevendaagse planning zat, dat w| met zijn allen

op tweede paasdag massaal op zoek gaan naar de

Zweedse balletjes met patat. Dit geheel geserveerd

met half gekookte groente, oftewel slappe rauwkost.

Ook ik heb vandaag een zwak moment gehad ¡n

mijn overtuiging en metsel de ondefinieerbare massa

naar binnen. Ondertussen denk ik na over de parkeerplaats bij de

ingang van het restaurant. Mijn winkelwagen vol, met nog niet

afgerekend plastic en waaibomenhout, heb ik hier netjes tussen

de lijnen geparkeerd. Toch heb ik het gevoel dat er iets ontbreekt

aan het plaatje. Terwijl ik me bijna verslik in het laatste balletje van

Zweedse origine, schiet me te binnen dat er geen parkeermeters

staan bij de r¡ante w¡nkelwagenparkeerplaats. D¡t moet toch wel de

enigste plek zijn in Nederland, waar je niet al je opgepiepte zwart
aangekoekte en halfuergane kleingeld kwijt kunt.

.S 
MARGRIET MOLIAERTS

Schild in gotische driepas waarop dier (vis, salamander of hagedis?)

Eind l4eofl5eeeuw

Mogelijk was Margriet een kloosterlinge.
Er is een Hollands geslacht Mollinger met een hagedis of salamander als wapenfiguur. Een familie Mols uit Luik voert drie
hagedissen of salamanders. Een Gelders wapen Moliaert heeft o.a. twee vissen evenals een Pruisisch geslacht met vergelijkbare
naamelementen. Het Gelders geslacht Moliaert komt het meest overeen: goede kans dus dat daarmee een verband bestaat.

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Opmerkingen:

Bis tt¡Ci
Na mijn tweede bak koffre, die toch gratis wa1 zoek ik mijn wìnkel-

bolide weer op. Ik maak me op, om m| een weg te banen door de

tweede helft van deze winkeljungle. lk kap me een weg tussen de

winkelwagens en blèrende kinderen door. Langzamerhand bereik

ik het einde van de jungle. De vrijheid lokt, maar dan bl¡jkt dat het

ergste nog moet komen; de kassa's. lk slijp mijn kapmes en denk

na over een goeie strategie. In welke kassa-rij ga ik straks in de frle

staan. Het getrainde oog let op de inhoud van de overige winkelwa-

gens; ik loop de zwaarbeladen wagens voorbij; dat

gaat t¡jd kosten. Ondertussen scan ik de mensen

achter de winkelwagens; zijn het vlotte types, die

net zoals ik, zo snel mogelijk naar de hotdogbar bij

de uitgang willen? Of zijn het van die mensen die

aan dagbesteding doen, voor wie het allemaal niet

lang genoeg kan duren? Want immers, wat moet je

thuis bij manlief, die zegt toch niks, en al helemaal

niet met pasen!

Op dit soort momenten denk ik wel eens aan het

lied van Tol Hanse, met de legendarische woorden:

"Met al die mensen op een kluit, denk ik soms, ik wil er uit, eenzaam

in mijn blote billen, door het oerwoud lopen gillen," Maar ik zou

deze tekst vandaag het liefste willen aanpassen met de woorden:

"Volgend jaar loop ik, met enkel af en toe een piepend geluid, met

detector en schep vooruit. Af en toe graven maar, want met die

Meubelboulevard, ben ik helemaal klaar.

Klaas Bot

COLUMN



Tekst: Jan Zijlstra

T,ASTITI.UM

FLEUUM

Het noorden van Friesland was

in de Romeinse tijd uitzonderlijk
dicht bevolkt. Het was bezaaid

met terpen, maar er was

onvoldoende ruimte en er

onstond overbevolking.

ln 58 na Chr. trachten twee

Friese stamhoofden of koninkjes
- Verritus en Malorix - van keizer

Nero toestemming te krijgen
het Friese gebied uit te breiden,

overigens zonder succes.

Rome¡ns goden-

beeldje von Mars

Foto:

Fies Museum

Aangenomen wordt dat de grote Friezen

(Frisii maiores), zo genoemd op grond

van hun getalsterkte, ten oosten van

het Vlie (Flevum) woonden en de kleine,

veel minder talrijke Friese substam

(kleine Friezen of Frisii Minores), ten

westen daarvan. De massale hoeveelheid

bodemvondsten uit de Romeinse tijd,

inclusief ca.50 Romeinse bronzen beeld-
jes die in kern-Friesland zijn gevonden,

onderstrepen dit nog eens. Het materiaal

is over het algemeen veel rijker dan het

West-Friese. De Friese hoofdmacht en

het Friese kerngebied moeten we dus

uiteraard bij genoemde grote Friezen

zoeken, in het bijzonder in Westergo.

Daar zal ook de elite (d.wz. de stamhoof-

den of kleinkönige) hebben gewoond.

Dit kerngebied was dominant tot ver in

de middeleeuwen. De heerser der Friezen

ten oosten van het Vlie stond volgens

oude (apocriefe) bronnen hiërarchisch

boven het stamhoofd der Westelijke of
kleine Friezen.

Nadat Drusus in 12 v. Chr. de Friezen had

onderworpen trok hij, al dan niet i.v.m. de

zogeheten Elbepolitiek, het Chaukische

gebied binnen en liet ook in Noord-

Duitsland versterkingen aanleggen. Vanaf

die tijd zullen in Friesland legerkampen

en steunpunten zijn gevestigd. Vooral

in of direct bij het kerngebied der grote

Friezen, Westergo dus, en uiteraard bij

de strategische Vliestroom (Flevum).

Hier was zoals gezegd de bevolking het

meest talrijk en hadden hun aanvoerders

domicili. Hier moet dus ook het leeuwen-

deel der schattingen zijn ingevorderd en

soldaten zijn gerecruteerd.

Er zullen Friese stamhoofden zijn geron-

seld als commandant van de hulptroe-
pen, met name i.v.m. de Chaukische

expedities. Het ligt voor de hand dat het

voor de Romeinse bezetter strategisch

noodzakelijk was om in dit gebied een

castellum aan te leggen met havenfacili-

teiten e.d. met het oog op controle, Iogis-

tiek, troepenverplaatsingen etc. Naast

zo'n'tentrale"versterking zullen er in het

Friese gebied overigens meerdere mili-

taire nederzettingen zijn geweest, ook

ten westen van de Vliestroom of Flevum,

waar de kleine Friezen woonden.

Friese opstand
ln 28 na Chr. kwamen de Friezen in

opstand tegen de Romeinen wegens

de knevelarijen en uitpersingen van de

Romeinse bestuursambtenaren onder

de landvoogd Olennius (Tacitus annales

4-72-74) De laatste vluchtte naar castel-

Ium Flevum, naar de naam te oordelen

een aan het Vlie gelegen castellum, van

waaruit men het gehele Friese gebied

(Oost en West) kon beheersen (Flevo,

Flehi, Fleo, Vle, Vlie verwant aan Vlieten).

Olennius en zijn manschappen kregen

spoedig hulp van de commandant van

(neder-) Germanië, Lucius Apronius. Deze



"opereerde" evenwel gebrekkig en zond

telkens kleine eenheden naar de Friezen

die keer op keer werden verslagen. Om-

singelingspogingen mislukten eveneens.

Vele Romeinse troepen vluchtten naar de

villa (hoeve) van de veteraan Cruptorix,
gezien de naam wellicht een Fries stam-

hoofd (vergelijk Malorix: zie hiervoor).

Mogelijk koos deze Cruptorix de kant

van de Romeinen en had hij dus een

groot Ioyaliteitsprobleem. De angst voor

verraad was groot en onder de vluchtelin-
gen ontstonden gevechten waarbij 400

strijders zouden zijn omgekomen. Het
grootste verlies aan Romeinse kant vond
plaats bij de gevechten in het Baduhen-

nawoud c.q. een open plek daarin. Hier

vonden 900 "Romeinse" soldaten of
hulptroepen de dood. Het gehele Friese

geb¡ed zal in rep en roer zijn geweest en

overal werden Romeinse nederzettingen

en steunpunten aangevallen en verlaten.

Sommige daarvan (Velsen) werden later

weer enigzins hersteld tot ca.47 toen
de Friezen definitief vrij werden doordat
de Elbepolitiek werd opgegeven en de

Limes de definitieve grens werd. Tacitus

vermeldt dat de Friezen wegens hun dap-
perhe¡d en overwinning beroemd werden

onder de volkeren. Het zal dus niet een

incident van wat opstandige boeren zijn
geweest zoals wel is beweerd.

Velsen I

De locatie van Castellum Flevum, het bos

Baduhenna en de villa Cruptorix heeft

vele (kroontjes-) pennen in beweging

gebracht waaronder nu dus ook de mijne,

Castellum Flevum wordt tegenwoordig bij

Velsen gezocht maar dat is m.i. aanvecht-

baar. Op grond van militair strategische
politieke, historische, demografische en

naamkundige redenen is dat ongeloof-
waardig. Velsen l, dat in 28 na Chr. reeds

bestond en met wallen en pallisades was

verstrekt, was een militair tentenkamp
met twee loodsen (schiphuizen?) en een

haventje. Het was een steunpunt voor de

Romeinse vloot en had een provisorisch

karakter. Men kon er de Westelijke of
kleine Friezen enigzins mee controleren.

Op grond van de naam Velsen (Felison-

Srhrïfplnnklr
vnnÏilsum

Op het Romeinse schrijf-
plankje uit de collectie van het

Fries Museum in Leeuwarden

is de oudst bewaarde geschre-

ven tekst van Nederland te

lezen. De tekst is opgesteld op

23 februari 29 na Christus.

Het Ronreinse sch rijlþlankje
is in t914 gevonden in een

terp bij Tolsum bij Flaneker

in Friesland. De tekst die

oorsplonkelijk met een scherpe

pen in schrijhvas is geschreven,

is door de rvas heen ook in het

hout gedrrrkt en daardoor lrog

steeds zichtbaar.

Naar aanleiding varr onder-

zoek in 1917 l.r'erd lange tiid
aangerìonìen dat tJe tekst ging

over de verkoop van een koe

tussen een lokale beu'oner en

een Ronrein.

Noord-Nederland in de Romeinse tijd

Noordzee

f_l klei f_l veen

hedendaagse kustlijn

duinen f_l zand

I Limesfort

In de loop der jaren groeiden

de nvijfels over de juistheid van

de vertaling van de Latijnse

tekst. Dat r.olmde de aanlei-

ding tot een nieur,ve bestude-

ring met verfìjnclere technie-

ken. Het recente onderzoek ilr

Oxford toont een nieurve en

con'rpleet andere lezing van het

schrijþlankje.

Tekening:

Kerst Hu¡sman

Aangetoond is dat de tekst op

het planlije een schuldverkla-

ring is tusserr een slaaf Carus
(schr-rldeiser) er een onbe-

ke¡ de sch uldenaar. Tegelijk

nret de precieze datering levelt

de tekst ook de oudst bekerde

r,ermelding van een Bataafse

soldaat op.

Foto: Ft¡es Museum

g



Te(o S¡g¡lota schaal

Foto: Fies lúuseum

Velisena) een oude slenk of oer lJ waar-

schijnlijk het binnen lJ en het Spaarne en

wellicht uitwatering van het Flevomeer

zou het bijvoorbeeld (reconstructief) Cas-

tellum Velisena c.q. Felison kunnen heten.

Sommigen denken dat de naam na de

opstand van 28 na Chr. is veranderd in

Felison, het zou dan daarvoor Castellum

Flevum heben geheten. Voor een derge-

lijke ongebruikelijke naamswijziging is

echter geen enkel bewijs en de veel latere

overlevering van het verhaal zou dan

waarschijnlijk ook geactualiseerd zijn in

het veronderstelde Felison i.p.v. het toen

dan toch sterk verouderde "Castellum

Flevum'i Ook prof. Bogaers zag in Velsen

I niet het lang gezochte Castellum: "l¡Vohl

nicht identisch mit dem Castellum Flevum."

Zoals gezegd had de Friese opstand

gevolgen voor alle Romeinse nederzettin-

gen in de Friese gebieden en de bewo-

ninggeschiedenis van Velsen zal dus ookt0

Knnthnrns lbrktr
Indien het bewaard gebleven versierde

fragment van de Winsumer zilverschat deel

heeft uitgemaakt van een kantharos ofbe-
ker, dan kan deze er ongeveer als deze "vrije

¡econstructie" hebben uitgezien. De teke-

ning is o.a. gebaseerd op een Hellenistisch

exemplaar uit Goliamata (Bulgarije) waarbij

graveerwerk, verguldsel en niëIlo eveneens

zijn gecombineerd (drijf- of repousséwerk

ontbreekt). De vorm is gebaseerd op een

G¡iekse krater. "De heldere vergulde frguren

op een donkere zilveren achtergrond

herinneren aan de Attische vazen met rode

figuren, zowel wat de stijl als de iconogra-

fie betreft. De techniek van insnijding die

de lijnvoering bepaalt, is dan weer eerder

verwant aan de gegraveerde tekeningen

van zwarfe frgureril Eekhofsprak in 1861

over restanten van een vrij grote beker met
een met lofwerk en rozetten versierde en

vergulde rand en een geparelde buitenrand.

De voorstelling van een man en een leeuw

kan betrekking hebben op een zogeheten

Dionysische scène maar ook op Hercules

(Heracles). De eerste van zijn 12 werken

die hij als boete kreeg opgelegd was het

doden van de verschrikkelijke Nemeïsche

Ieeuw Nadat Hercules eerst tevergeefs zijn
wapens op het ondier had uitgeprobeerd

wist hij het monster uiteindelijk onge-

wapend te wurgen. Meestal wordt deze

wurgscène afgebeeld, vaak met nevenfr-

guren. Het verhaal is echter langer en het

kent zoals gezegd een voorgeschiedenis

van aanvallen en uitproberen. Overigens

kan genoemde scène heel goed de ande¡e

kant van de beker hebben versierd. Op de

overgebleven voorstelling lijkt
Hercules(?) te proberen

de leeuw met een net of
mantel te verstrikken.

Eekhofheeft in 1861

dit net waarschijnlijk
aangezien voor de ach-

terkant van een paard.

Op sommige foto's lijkt
het daar wel wat op.

parallel lopen met deze gebeurtenissen.

Dat bewijst echter geenzins dat Velsen I

en Castellum Flevum identiek waren. We

moeten dat laatste zoeken ergens aan

de Vliestroom of Vliemonding (Vlieland

ofTerschelling?) of aan de westkant van

Westergo. Vanuit Zuid-Westergo kan men

het gehele Friese gebied, zowel grote

als kleine Friezen militair beheersen (zie

hiervoor).

Baduhenna
Het (heilige?) woud Baduhenna is op

naamkundige gronden wel gezocht bij

Heilo, maar ook dat moet om boven-

staande redenen worden afgewezen. Het

zal eerder in of bij het Friese kernge-

bied hebben gelegen. Overigens zijn

in Friesland meerdere toponiemen met

de stam Hol-(Heil) bekend. "Baduhenna"

wordt door sommige auteurs als de naam

van een (strijd)godin gezien. Anderen

denken aan een verbasterd toponiem c.q.

plaatsaanduiding. lk kies voor de laatste

optie en kom dan uit op "Badwinna" in

de betekenis van gebodsweide, wets-

fi nne, centrale gerecht- of Thingplaats.

"Baduhenna" kan dus een plek in een

(moeras)bos zijn geweest bijvoorbeeld

in het thans verdronken Kreilerwoud

ten westen van Staveren. Een al dan niet

omheinde pan-Friese verzamelplaats en

religieus centrum. De mythe van Staveren

als Friese koningstad kan daaraan zijn

ontleend. Naamkundig is er ook een link:

Staveren betekent"bij de palen"en van

germaanse religieuze centra is bekend

dat er vaak cultuspalen, zuilen, stam-

men e.d. stonden. Of waren het in dit
geval de palen van castellum Flevum?

Een afleiding, verbastering of assimila-

tieproces Staveren van latijn: Stabullum/

Stavelum (standplaats: vergelijk stationis)

Boven een reconstruct¡e von de'kontharos'

van Winsum. Links het gevonden fragmenL

Tekeninqen: Jan Zijlstra
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Foto:

Fìes ¡,4useuñ

is niet uitgesloten terwijl'tastellum" een

verzamelnaam is van militaire versterkin-

genn in het algemeen. De ofñciele naam

Castellum Flevum kan zijn verdrongen

door bovengenoemde omdat die direct
samenhangt met de germaanse grond-
vorm "Stadhla'l

Eveneens op naamkundige gronden

heeft men Staveren wel eens in verband
gebracht met de "Sturii" een alleen

door Plinius in diens Naturalis Historia

genoemde stam tussen Helinium en

Flevum, dus tussen de mondingen van

Maas-Waal en het Vlie. Op basis van deze

summiere beschrijving worden genoem-

de Sturii in Zeeland gesitueerd, maar dat

is allerminst zeker. Een Friese substam,

bijnaam, traditiedragende elite of clan

met een cultisch centrum bij Staveren

is hoewel nog onbewijsbaar zeker niet

onmogelijk. Overigens moeten we bij de
plaatsnaam Staveren in dit verband eer-

der denken aan een plek in het Kreilerbos
(zie hierboven) dan aan het gelijknamige

stadje of"uitbuurt" waaraan de naam zich

later heeft gehecht.

Zilverschat Winsum
ln 1861 werd in een grote terp bij Winsum

in Westergo een Romeinse zilverschat

van ca.3,5 kg gevonden. De voorwerpen

waren gefragmenteerd tot schroot en

platgeslagen, maar deels nog herkenbaar

als brokstukken van bekers, schalen een

lepels, De schat vindt zijn weerga niet in
Nederland. Helaas werd op enkele stukjes

na alles omgesmolten. Een der overge-

bleven fragmenten (zie afbeelding) kan

op stil¡stische en technische gronden als

vroeg Romeins worden gedetermineerd,

eerder voor Christus dan erna. Dit sluit
goed aan bij de rest van de vondsten

zowel vroege amphora, munten e.d. die
grotendeels als vroeg 1e eeuws worden
gedateerd. Het vondstencomplex is uniek

voor het terpengebied en de conclu-

sie was dan ook dat het hier ging om

een Romeinse wachtpost die in 28 was

verwoest. Latere opgravingen hebben

dat beeld in grote lijnen bevestigd, zij het

dat, gezien bovengenoemd tafelzilver

en het ontbreken van sporen van typisch

Romeinse houtbouw, eerder aan een

veteranenvilla moet worden gedacht.

De woning of hoeve was dus van een

Fries stamhoofd die als legeraanvoerder

van Friese hulptroepen in het Romeinse

leger had gediend en na terugkeer en

met medeneming van luxegoederen een

enigzins geromaniseerde levensstijl had

aangenomen. Tijdens de opstand ont-
stonden loyaliteitsproblemen en angst

voor verraad (zie hierboven), ln Winsum

kan op de kolosale, thans afgegraven terp
de villa van Cruptorix hebben gelegen.

De dorpsnaam Winsum is evenals Wijnal-

dum volgens sommige onderzoekers

te herleiden tot"Winwaldaheem" in de

betekenis van woonplaats van Winwald

of Winwalda. Als een titel opgevat (verg.

Chariowalda, legeraanvoerder, 1 e eeuw)

kan de interpretat¡e zijn: woonplaats

van een stamhoofd en de zijnen. (win=

vriend, familie, stam en wald=heerser)

waarbijhet suffix um(heem) in de vroege

middeleeuwen is toegevoegd.

Conclusie
De conclusie van dit betoog is dat we

Castellum Flevum aan de Vliestroom

dichtbij Westergo moeten zoeken,

evenals het Baduhennawoud dat wellicht
ten westen van Staveren lag in het thans

verdronken Kreilerbos, waar nog in de

middeleeuwen de Hollandse graaf en

Friese edelen streden om hetjachtrecht.
De villa van Cruptorix was, indien deze

in Winsum lag, goed bereikbaar vanaf de

Vliestroom via de Marneslenk.

Tot zover een poging tot"restauratie"
van oudere theorieën inzake de lokali-

sering van het strijdtoneel in 28 na Chr.,

aangevuld met nieuwe ideeën. Men heeft
later op m.i. zwakke en onjuiste gronden

getracht het "slagveld" naar Noord-

Holland te verplaatsten, Zelfs heeft men

de Chauken, op basis van een regel bij

Plinius, naar Kennemerland willen laten

verhuizen of voorgesteld de grote en de

kleine Friezen van positie te laten wis-

selen.

Het pan-Friese gebied militair beheersen

vanuit een relatief kleine, provisorische

Hludnnn, nnzirhtbnr r Wdinl

Hludana u,as een Friese natuurgod Zij l,as voor

de terpber,voners een belangrijke godin, die geluk

en rijkdom voor de tàrnilie bracht. De ene keer

\\¡as ze een boom, de andere keer een rloeras trf
poel. Op deze steen is Hludana atgebeeld als een

r'¡ouw die in een ternpeltje zit. Waarschijnlijk

heelÌ de nraker van deze steen sekeken nrrar

albeeldingen van Rorrreinse goi.n. Zu heelì hij t I
een afbeelding kunnen makeu r.alt deze eigenlijk

onzichtbare natuurgodin. Dat alleelt haar

voeten nog over zijn, komt door de komst van

christelijke priesters aan het eind van de zevende

eeulv. Zij r'r.ilder de terpbewoners bekeren tot
het christelijke geloof. Atbeeldingen van goden

die hoorden bij het geloofvan de terpbewoners,

ztgen zlj als een concnrrent. Daaroln llaakten
priesters dit soort beelden zo veeÌ mogelijk

kapot.

en excentrisch gelegen versterking
(castellum) bij Velsen moet m.i. onmo-

gelijk zijn geweest. Het kan hooguit een

plaatselijke en ondersteunende rol heb-

ben gespeeld.



Rondje geschiedenis, strijd en
oorlog (T )

ln deze'Boekrecensies' maken we

in twee delen een ritje door de

geschiedenis. Een aantal publicaties

komt aan bod. Deze publicaties

hebben weliswaar niet direct met

de detectorhobby of archeolo-

g¡e te maken, maar zijn voor de

detectoramateur die de historische

achtergrond bij zijn vondsten wil

kennen, zeker interessant. De volg-

orde waarin ik de boeken beschr|f
is chronologisch. De rit begint in de

vroege middeleeuwen en eindigt

in de twintigste eeuw. Eeuwen die

volop krijgsgeweld en oorlogen

kenden.

Vroegmiddeleeuwse Fran-
kische koningen
ln Koningen en krijgsheren, De

Franken in de Lage Landen staan de

vroegmiddeleeuwse heersers uit

het Frankische rijk centraal. Auteur

Luit van derTuuk stelt in prettig

leesbare biografieën de vorsten

aan de lezer voor. Hij wil daarbij de

relatie van deze heersers met de

Lage Landen benadrukken, maar

komt er niet onderuit dat dit gebied

in de periferie van het rijk lag. De in-

teresse van de vorsten voor de Lage

Landen was meestentijds beperkt.

Kenmerkend voor het schrijven

over deze periode is het gebrek

aan historische bronnen. Voor het

totaalbeeld van de vroege middel-

eeuwen zijn archeologische vonds-

ten van grote waarde. MaarVan

derTuuk merkt terecht op dat "het

echter niet meevalt de geschiede-

nis van de Frankische vorsten te

reconstrueren aan de hand van de

materiële cultuur die archeologen

hebben aangetroffení De vondsten

die staan afgebeeld, dienen veelal

als illustratie waarbij helaas niet
altijd een onderschrift staat. ln de

twee illustratiekaternen in kleur

is dit wel het geval. Hierin staan

ook kaarten die visualiseren welke

verdelingen het gevolg waren van

de voortdurende machtsstrijd in het
Frankische rijk.

Kruistochten
ln de late middeleeuwen waren de

koningen en krijgsheren vervuld

van de kruistochtgedachte. Vele

edelen en koningen legden een

gelofte af om op kruistocht te
gaan. Een deel loste die gelofte

in. In naam van God, een nieuwe

geschiedenis van de kruistochten is

een boeiend boek over dit middel-

eeuwse fenomeen dat de gemoede-

ren bezig houdt tot op de dag van

vandaag.

Auteur Jonathan Phillips is een au-

toriteit op het gebied van de kruis-

tochten. ln ln naam van God slaagT

hij erin zijn kennis op een zeer

leesbare en boeiende wijze over

te brengen. Hij toont dat geloof

daadwerkelijk de drijfveer was voor
de kruistochten. Maar zeker niet de

enige. De Europese edelen hadden

ook wereldlijke doelen voor ogen

die niet altüd verenigd konden wor-
den met denkbeelden van de Kerk.

De pauzen verloren gaandeweg

hun greep op de heilige zaak.

Niet alleen in Europa waren er

tegenstellingen in belangen en

denkbeelden. De Arabische wereld

werd gekenmerkt door een gebrek

aan eenheid. Jihadstrijders werden

eveneens gedreven door dynastieke

belangen. Ook speelden gods-

dienstverschillen een rol.

Te pas en te onpas wordt het begrip
'kruistocht' nog steeds gebruikt,

Koningen en krijgsheren -

De Franken in de Lage Landen

Luit van derTuuk (Kampen 2009)

tsBN97890 s977 42'16,

256 pagina's, €19,90

Uitgeverij Omniboek,

www.uitgeverijomniboek.nl

zeker nu de spanningen tussen

de westerse wereld en fanatieke

moslimgroeperingen geregeld

oplopen. Dit gebruik duidt op een

gebrek van historisch besef. Phillips

maakt duidelijk dat de kruistochten

een typisch middeleeuws fenomeen

waren.

tz

Het Twaalf arig Bestand, 1 609-1 621.
De jongelingsjaren van de Republiek
der Verenigde Nederlanden

Uitgave van het Haags Historisch Museum.

Simon Groenveld (Hilversum/Den Haag 2009)

lSBN 978-90-72550-05-7,

I 52 pagina's (gebonden kaft), € 1 9,00

Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl

ln naam van God, Een nieuwe
gesch¡eden¡s van de kruistochten

Jonathan Phillips (AmsterdamÆielt

2009) tsBN 97 8-90-7 82-3005-2,
464 pagina's,€29,95
Uitgeverij Nieuw Amsterdam/Lannoo,

www.nieuwamsterdam.nl

Opstand in de Nederlanden
Strijd werd er ook volop geleverd

in deTachtigjarige Oorlog (1568-

1 648). De strijd tussen Spaanse

soldaten en Nederlandse opstande-

lingen werd voor een korte periode

gestaakt. Het Twaaltar¡g Bestand,

1609-1621 handelt over deze tijd.

Auteur Simon Groenveld besteedt

ruimschoots aandacht aan de jaren

voor het Bestand. En ook aan de

periode na het Bestand tot aan de

Vrede van Münster komt aan bod.

Het resultaat is dat in een bestek

van slechts 1 50 pagina's je een

prima overzicht krijgt van de Op-

stand in de Nederlanden, waarbij nu

dan eens niet de nadruk ligt op het

begin, maar op de bestandsjaren.

Van Groenvelds hand is ook

het monument ale De Tachtig¡a-

rigeOorlog (Zutphen 2008). ln Het

Twaalfiarig Bestand merk je aan

alles hoe alle historische gegevens

gesneden koek zijn voor de auteur:

de internationale verhoudingen,
de tegenstellingen tussen prins

Maurits en Johan van Oldenbarne-

veldt en de religieuze twisten. Alle

tegenstellingen kwamen juist in de

bestandsjaren tot uiting waardoor

1609-1621 zeker geen vreedzame

periode was.

De publicatie kwam tot stand in het

kader van de tentoonstelling'Het

vredesjaar 
.1609'in 

het Haags His-

torisch Museum. De vele kleurenil-

lustraties en kaarten maken het een

publieksvriendelijk boekwerk.

Wordt vervol gt I n D etecto r mag azi ne

111.



Archeologische kroniek
van Noord-Holland 2008

Deze uitgave is voor de eerste maal

in eigen beheer uitgegeven door de

provincie Noord-Holland. Voorheen

werd de kroniek als'special'van het

tijdschrift van de Vereniging Hol-

land uitgebracht, maar ingaande

2008 als een eigen, Noord-Holland-

se uitgave.

De kroniek staat vol met korte

vondstmeldingen in full colour. Ook

wij als detectoramateurs kunnen

meldingen doen van vondsten

gedaan in de provincie Noord-

Holland. Ze moeten dan natuurlijk
wel een meerwaarde hebben. Met

een meerwaarde bedoel ik geen

meldingen van het normale vondst-

materiaal wat overal in Nederland

wordt gevonden. De vondst moet

net iets bijzonderder en een aanvul-

ling zijn op de geschiedenis van

Noord-Holland. ln de kroniek van

2008 staat de gouden pseudomunt-

hanger, gevonden op Wieringen,

beschreven.

ln de uitgave van 2009 zou prima

de vondst van Richard kunnen

staan: hij vond in West-Friesland

een stuiver (of dubbele stuiver)

die door de VOC omstreeks 1695

te Negapatnam in Zuid-lndia is

aangemunt. lmmers, deze vondst

laat zien dat in het achterland van

de West-Friese havensteden ook

bemanningsleden woonden die

zich aangemeld hadden op de

VOC-schepen of de munt is in latere

tijd door schepelingen als souvenir

meegenomen naar Nederland.

Vondsten voor de kroniek kun je

aanmelden bij:

Rob van Eerden, Provinciaal Archeo-

loog van Noord-Holland:

eerdenr@noord-holland,nl

Depotbeheerder Martin Veen:

veen mc@noord-holla nd.n I

Of via de DDA:

j.kon ing@detectora mateu r.nl

Via de DDA kun je ook ondersteu-

ning krijgen bij het verzamelen

van de aanvullende gegevens over

de vondst en het schrijven van de

aanmelding.

De Archeologische Kroniek van

Noord-Holland 2008 is ook te
bekijken via:

http://www.heiloo-on line.nl

Johan Koning

Èj

I

Startpunt NL
28 april t/m 26 september 2010

Rijksmuseum van Oudheden

ln december 201 0 opent de nieuwe
afdeling lrcheologie van Nederlandi
Tot die tijd zijn veel voorwerpen
tijdelijk in de museumdepots opge-
borgen. Maar niet allemaal!

Dertig bijzondere voorwerpen uit de

collectie Nederland Prehistorie en Ne-

derland Middeleeuwen kunt u een half
jaar lang bekijken op de tentoonstelling
'Startpunt Nl-

VOORWERPEN MET EEN VERHAAL
'St¿rtpunt NUgeeft u een voorproefe
van wat de nieuwe afdeling straks te
bieden heeft. Uit elke tijdsperiode
van het vroege Nederland ziet u twee
representatleve voorwerpen. Dat kan
een bekend of mooi object zijn, maar
ook een voorwerp met een bijzonder
verhaal erachter, ofeen object dat sym-
bool staat voor een specifieke tijd.

3OO.OOO JAAR GESCHIEDENIS

Zo loopt u in korte tijd door ruim
300.000 jaar Nederlandse geschiedenis.

Van de vroege prehis-

torie met vuistbijlen en

bronzen zwaarden, via

wapens en glaswerk

u¡t de Rome¡nse t¡jd,
naar de Middeleeu-
wen, waarin prachtige

sieraden en grappige
bierkannen werden ge-
maakt. Het'lint van t¡jd'
dat door deze tijdelijke
tentoonstelling loopt,
15 een verwljzrng naar

de vormgeving van de
nieuwe afdeling Arche-
ologie van Nederlandi

RIJKSMUSEUM VAN
OUDHEDEN
Rapenburg 28,

2311 EWLeiden

www.rmo.nl

Goud uit Georgië
6 maart t/m 27 juni 2010

Drents Museum

Schitterende gouden, zilveren en
bronzen objecten laten z¡en dat
Georgië in de oudheid een hoog-
staande metaaltechniek kende. Het
centrale thema van deze tentoonstel-
ling is de Griekse mythe van Jason op
zoek naar het Gulden Vlies in Colchis
(het oude Georgië).

Op de tentoonstelling zijn topstukken
uit de bronstijd, ijzertijd en Romeìnse

tijd uit diverse plaatsen in Georgie te
zien, maar ook kostbare grafuondsten
uit de opgravingen van de beroemde
tempelstad Vani. De unieke voorwerpen
worden in een spectaculaire vormge-
ving tentoongesteld.

Open i ng st ijde n : d i n sd a g t/ m zon d a g

én feestdagen van 1 1 .00 tot 1 7.00 uur.

Maandags gesloten.

DRENTS MUSEUM
Brink1,9401 HS Assen

www.drentsm useu m.n I

STARTPUNT N t
BIJZONDERE BODEMVONDSTEN
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Tekst / foto's: Jan Kusters

De onderkant van íUl, l( in Museum ceuclum

Romeinse muntschatten en een scherf

u¡t 1584, gevonden doorTheo Basten,

Jan Kusters en Leo Theunissen

14

ls je vandaag de dag door Cuijk

loopt word je niet erg vrolijk. Op

diverse punten een bouwplaats

waar al (of nog niet) gebouwd

wordt. Rommelig dat wel, maar een

oud gezegde luidt: eerst zaaien en dan

oogsten. Dus als alle werkzaamheden

afgerond zijn heeft Cuijk beslist een face-

lift ondergaan. De nieuwbouw aan de

Markt ¡s daar een voorbeeld van.

Om zulke grote projecten tot stand te

laten komen moet de aannemer eerst de

grond in, naar de onderkant van Cuijk,

want een degelijk gebouw moet op

stevige fu ndamenten rusten.

Al gravende wordt men steeds weer

herinnerd aan het feit dat er lang voor

onze jaartelling al mensen in dit gebied

leefden. Vele vondsten bewijzen dit.

De oorsprong van veel gevon-

den voorwerpen kan door middel

van allerlei berekeningen, proeven en

veel speurwerk vastgesteld worden. Later

bouwden de Romeinen hier een brug en

in weer een ander tijdperk regeerde Jan

van Kuyk over ons gebied.

ledere periode had zo zijn eigen sieraden,

betaalmiddelen en gebruiksvoorwerpen

en net als nu ging er in ieder huishouden

of in elke werkplaats wel eens iets kapot

of werd afgedankt. De vuilniswagen was

nog niet uitgevonden en dus ging alles

op de belt. Eeuwen later graaft men een

kelder of parkeergarage en dan komen

de verloren munten, de weggegooide

ofgebroken potten en pannen en al wat

dies meer zij weer voor de dag. De Nielt is

daar een prachtig voorbeeld van.

Ook uit de Kraaijenbergse plassen kwam

tijdens baggerwerkzaamheden één en

ander uit een ver verleden te voorschijn

De Werkgroep Archeologie Cuijk besteedt

veel tijd aan het herkennen, conserveren

en archiveren van de vondsten.

De werkgroepleden Theo Basten, Jan

Kusters en Leo Theunissen hebben vele

metaalvondsten (waaronder muntschat-

ten, fi bula's, gewichten, kanonskogels)

en oogvondsten (aardewerk, steengoed,

glas, spinstenen) gedaan op akkers in

Cuijk en de regio. Deze voorwerpen zijn

nu in de tentoonstelling De onderkant

van Cuijk voor het eerst te zien. Dankzij

de inspanning van de leden van de WAC

kunnen wij de tentoonstelling "de onder-

kant van Cuijk" bekijken.

Misschien ben je al eens in ons museum

geweest maar dat is geen reden om nu

weg te blijven, want de

tentoonstelling "De on-

derkant van Cuijk" is een tweede

bezoekje zeker waard. Alle tentoonge-

stelde objecten komen uit de bodem van

Cuijk of directe omgeving, de middeleeu-

wen, de Romeinse periode, ijs-, steen- en

bronstijd: het is allemaal te zien. Behalve

de tentoonstelling is er natuurlijk de

vaste collectie en de dapperen onder ons

kunnen de toren beklimmem om van het

uitzicht te genieten.

U kunt het museum het helejaar bezoe-

ken (zie openingstijden). Voor bedrijfs-

uitjes, familiedagen, verenigingen is een

bezoek (met een van onze rondleiders)

van 1 tot 2 uur een aanrader.

Museum Ceuclum. Toegang grat¡s*.

Castellum l
s431 EM Cuijk

Tel. (tijdens openingstijden) 0485-322280

Openingstijden

vanaf 1 mei tot 1 november:

dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot

1 6.00 uur; zondag van 13.00 tot 1 7.00 uur.

Vanaf 1 november tot 1 mei:

zondag van 1 3.00 tot 1 7.00 uur.

Groepen en rondleidingen op afspraak.

Prijzen rondleidingen op aanvraag.

Voor informatie en aanmelding:

Mw. Mieke Dengerìnk (0485) 315350

De scherfisvon
een kruik Reoren

steengoed. Het
jaartal I 584 stoot
op het randschrift.
De afbeeldingen
vertellen het
bijbelverhaol van
Susonne met de
oude grijsoords

¡n het bodhuis
Een complete
kruik heeft I
afbeeldingen.

DETECTOR MAGAZINE 110
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Kijk en verbaas je over deze nieuwe telg

Geen kabels meer, ook niet op de zoekschijf , de

van XP met de vormgeving van een Ferraril

schijf communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Diqitaal llederlandsta jg scherm en lJederlandstaliç¡e handleiding 4 zoekfrequenties naar keuze Draadloze koptelefoon met

keuzetoÊtsenrvordtblgeleverd HethulsÌsafkoppelbaarSuperlicht,dedetectorv/eegtn0ggeenl000gram Desteelverbin-
ding rs binnen 3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje 0plaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen

Kijk voor meer informatie op: v.ri,rr,r xpmetaldetectors com en vlrnirnl xpmetaldetectors com/xpforum

De DEUS is vanaf heden te bestellen tegen een aânbetaling van 250,00 euro.)mdat de belangstelling nu reeds enorm is gaan
er r,'dchtt¡jden ontstaàn Dus moeten rte de regel hanteren t/¡e het eerst komt die het eerst mdalt. De datum van aanbetal¡ng
vid 6iro 48J8918 tnv Detect in Enschede hepaald de datum van aflevering.

Graag van u eerst een e-mail net uuv naan en adres, tel. numme¡ dan krijgt u van ons alvast een PR] FORMA FACTIJIJR per
mail toegestuurd.

E

ir\

\

E M IN ELAB

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. Via e-mail kunnen programma's uitgewisseld worden met
andere zoekers.

De basistechniek van de E-Trac komt van de Explorer 5E, maar

het software programma is compleet vernieuwd en uitgebreid.

De nieuwe E-Trac:

- Nog snellere processors, waardoor o.a. minder camouflage

van rJzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht worden waar extreem veel

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

metaaltjes eruit!

Groter dieptebereik, o.a. door grotere schijfvan 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.

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.

2 grondstanden, een voor normale grond en een voor extreem

lastige grond.

Volop informatie over

zoektechnieken, vind-
plaatsen, vondsten en
langverborgen zoekge-
heimen. 360 paginat

rijk geTllustreerd
meer dan 400

foto's en tekeningen
in kleur. Meer dan 1000

€, 1495,-
Met accessoires

Zie voor onafhankelijke
beoordeling op het
lntemet (M¡nelabown'

ers) en maak contact
metde nu al talloze
E-Trac bezitters.

afb. van vondsten.

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetector¡mporteurs en dealers en

boek- en munthandel,

Bestellen bij Detect: naak j9,90 euro over (poftokosten gnt¡s)
ovet op GlR0 4838918 t.n.v Detect te Enschede.

Vanu¡t Selg¡e: Maak 39,90 + 3,00 eurc porto over naar onze

Bank: IBAN NL57RAB1 0396743870 SWIF\: ßABONL2U naar
DETEC| in EnschedeVeîgeet niet je volledige naam en adres

aan ons door te geven hij de banktransfer of via: info@detea.nl
Kies de bijbehorende code voor het boek in de juiste taal: N1003
(Nederlands)

POWERIIfT
POWERTIFT NU MET

40 kilo, dubbel zo-

als de vorige. Door

andere productiewijze

dan de oude Powerlift

S: 79,50 euro

dieper en stabieler!
Detech SEF zoeksch¡jven zijn stabieler dan
de originele schijven, gaan dieper en de
pinpointing is beter.

Bijzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht

zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terre¡nen waar weinig ligt en waar met een

grote schiif sneller meer land kan worden afgezocht

8"x6" 12"x10" 15"x12" 18"x15"

E-trac/Expl/Safar¡ t t I t/
Sovereign-r'r'r'
White's DFX, MTX - ./ t !
XP G-ManenADX r' -

XP Gold Maxx Power / -

GarrettAce / / /
Fishe¡ F75 t/

159.00 189.00 199.00 225.00

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

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



Excalibur ll kent twee
voer¡ngen, met 25 en met 20

zoekschijf.

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

Slimline schijl die minder weegt,
waardoor het zoeken op het land ol

F -E 
langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.
Uitstekende kwalite¡t, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en waterdicht-

heid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-

telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.
X.TERRA

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

veel duurdere detectors. Lekker licht,
perfecte balans.

Minelab is overtu¡gd van de
kwaliteit die ze maakt en geeft
maar liefst 3 JAAR

GARANTIE!

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

extrâ discr¡minatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Terra 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had

Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf'l 8,75 kHz.

X-TERRA 305

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Terra 50 heeft de X-Terra 505 de

mogelijkheid om 3 i.p v. 2 zoekschijven

metverschillende frequenties eronder

te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option.

schijf 3 of 1 8,75 kHz. Verder is de

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden vefijnd.

€,479,-

26 cm
elliptische
schijf
€ 166,-

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van Minelab. Ten opzichte van

zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' herstelt¡jd, waardoor je meer goede

voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden !

Bovendien 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

X-TERRAsos € 599r-

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaan

zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 1 8,75 kHz.

26 cm
wide scan
(DD)

schijf
€ 166,-

€ 3695,

EMin Mennen: /l l¡eb y¿ndaag de GP Extene (vooiloper GPX-4000 en 4500) eens

echt op de prcel ges¡eld op een gatenkaas ¿kket wdar ¡n helverleden al neet z¡lvercn

Pl detector met discriminatie van

ìjzer (was tot voor kort onmoge-

lijk) Geschikl voor diegene die op

terreinen waar niet al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte wil, omdat

de kans groot is, dat de 'goodies'

nog net iets dieper l¡ggen Bijvoor

beeld op teneinen waar ooit een

schatvondst is gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt.

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt, Monoloop schijven

z¡jn n¡et in staat ijzer uit te schâ-

kelen en zijn daarom meestal

minder geschikt, hoewel ze

; wel ìets dieper gaan dan de

DD schijven

voor w¡e extreem wil!
Specificaties:
- Pl l\4otion detector
- 11 inchdubbelDschijf
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy.

- Lithium lon batterij systeem

- Lengte: m¡n I 1 00 mm, max. 1 300 mm

- Gewìcht 2400 gram

- Steel bestaat uit twee delen

- Extra schijven: beschikbaar

(levert¡jd wegens

enofme vÍaag,

ongeveer 8 weken)

en gouden nunten w¿ren gevonden, ndat waar nu n¡enand neer ieß vond. Z¡e h¡et een Þ^ |
gouden en een ¿ilvercn Kell. Leeshetvolledige lesvebl¿g opM.delecl.nl r '- '

Sovereign GT € 895,-De Sovereign GT hoort bij de absolute top!
Diepstzoekende analoqe detector voor binnenlandse terreinen. 'P¿terreinen. 'Pakt' vooral ook grotere voonruerpen op diepereDiepstzoekende analoge detector voor

niveaus. Bovendien is de 5overeign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werkt op I 7

frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine munties.

Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, voor een goede balans, ombouwen tot heupmodel

is in een wip gebeurd. Het batterijpack, met 8 penlight batterijen klik je in 2

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. lncl. oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack.

€ 995,-
Zonder extra accessoires

kleine muntjes

en een heel ;

goed diepte-

bereik voor normale

voorwerpen.

Voorzien van een 26 cm

wide scan zoekschijf
(gespaakt), die breed de grond in gaat en bij elke zwaai

meer grond afzoekt dan detectors die met concentri-

sche zoekschijven zijn uitgerust.

EfY+-üt

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen nauout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale



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

up detector te gebruiken. De Compadre heeft O-discriminatie en ¡s nu
u¡tgerust met een superlichte 1 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter
is op stort en terreinen met veel iizer.' € 2"{49,-

Silver FMax
:\-È_,

€ 349,-
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,

VaOUgf O voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
' schijven: een concentrische van 15 cm en een

Æ wide scan van 25 x 30 cm.
€ ¡r 

* 
De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-

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.

minatie.

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 li De Tiger heeft een

speciale zoutwaterstand die afrekent met het 'natzouteffect'

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

Met beschermkap € 899,-

€,749,-

Cortes

Cibola & VaqueFo,
twee krachtige middenklassers

cibola € 46 M"

Afgezien van de kleuren en de rode pinpo¡nt
schakelaar liikt er niet veel veranderd.

Niets is minder waar!

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

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook

U--*,:.
Kleur: blauw, zwart

en grijs. Licht-gew¡cht: 1,3 kilo.G
knop die secuur moet worden af
(2 houder met 4 AA batt). Treksc

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.

terijen zitten 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!

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de DeLeón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,
parken en vervuild terrein zoeken. € 669,-

Teión

-,/

.':HJJ:Jçffi
Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op
gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

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

1 5 cm concentrische schijf voorradig De Lobo is in twee
uitvoer¡ngen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x 24 cm concentrische sch¡jf.

DETECT - GERT GESINK Hengel t298,7521 AM Ensthede

Ë-mâil¡ i .nl
NT

Respectievelijk € 849,- en € 899,- Momenteel door de fabrikant niet leverbaarl



Kijk en verbaas je over deze nieuwe telg van XP met de

vormgeving van een Ferrari!

Geen kabels meer, ook niet op de zoekschijf, de schijf
communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.

4 zoekfrequenties naar keuze, Het huis is afkoppelbaar. Superlicht, de

detector weegt nog geen 1 000 gram. De steelverbinding is binnen

3 seconden geheel in te schuìven tot een klein pakketje. Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zìjn bij

de prijs inbegrepen Nu al te bestellen! (tegen aanbetaling van

250,- euro)

www.xpmetaldetectors.com en www.xpmetaldetectors.com/xpforum

G.MAXX II
Buitengewoon krachtige detector, geschikt voor het zoeken naar munten en

speciaal voor hen die naar grotere vooruerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals de Adventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een

Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector.

429,00

549,00

ADX 150, ADX 250 en
ADVENTIS ll specificaties:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcfoprocess0rs

. 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 transm¡tter

. Draadloze hoofdtelefoon (W51,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt,

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. 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 deADX 100) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
DeW51 isopvouwbaarenkleinenweegtT0gram. DeWS2 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.oplaadtijd 2 uur. Batterijduur 50 uur.

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

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afrp k)

E-mail: lnfo@d .nl
detect.nl



nog geen bewerking op los was
qÊlat"n. Hier konden we wel eenst.
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Het is al weer een jaar

onze zoon op het idee
samen eens te gaan

het gras altijd groener
de'bverburen". De

ln eerste instantie werd er niets gemeld

door de schotel maar plots, na een

kwartier kwam er een flink signaal door.

Even mikken met de schotel (Tejón) en

de kluit klei naar boven gewerkt. En dat
was niet voor niets want er lag even

later een mooie gepatineerde pijlpunt
op de grond! Dat was even de adrenali-

nekraan vol open op dat momentl

Mijn zoon geseind dat hij even dit fraais

moest komen bekijken en even later

stond hij vol bewondering met de punt
in zijn hand. "Dit is toch iets waar je wel

even stil van wordt'i prevelde hij en ik

kon hem alleen maar gelijk geven. Hier-

na weer de draad opgepakt en verder
gesnuffeld. Maar, typisch genoeg, hoe

we ook zwaaiden en draaiden met de

schotel, het bleef één grote radiostilte
in de koptelefoons. Na een uurvonden
we het welletjes, pakten onze spullen in

en gingen weer terug naar Wely.

De dagen erna hebben we de punt ge-

reinigd en geconserveerd (micro wax)

en aangemeld bij de officiële ¡nstantie

als Romeinse pijlpunt. Echter, een be-

vestig¡ng van deze melding hebben we

niet gekregen.

n DEELI

Op de volgende 2 pagina's vindt
u het eerste deel van de nieuwe
serie'Tijdlijn metaaldetector-
vondsten'Het is de bedoeling
om in de komende magazines

de daarop volgende delen te

Hiermee was het verhaal van de punt
af, dachten we... want wat schetst onze

verbazing? Een half jaar later kwamen

Johan Koning en Kees Leenheer op
bezoek voor het interview, ze zagen

de pijlpunt liggen en kwamen met de

mededeling dat het hier wel eens om

een punt kon gaan uit de bronstijd!
Een doormelding naar mevrouw Steeg-

stra was hier zeker op zijn plaats. Zij is

de persoon bij uitstek (assistent van

bronstijddeskundige Jay J. Butler) om

iets dergelijks nader te onderzoeken.

Zo gezegd, zo gedaan. De punt werd
netjes ingepakt en Kees heeft hem toen
overhandigd aan mevrouw Steegstra.

Haar beschrijving luidde als volgt: "Het

is geen pijlpunt maar een mini speer-

punt en nagemaakt van een groter

exemplaar. Het aardige is dat er nog

een groot bevestigingsgat aan zit. D¡t

wordt merendeel gemist bij derge-
lijke vondsten. Deze "minispearheads"

komen weinig voor en de meeste van

deze miniaturen zijn geen wapens.

Tot nu toe zijn er twee van dergelijke
exemplaren aangemeld. Uit welk deel

van de bronstijd ze stammen is moeilijk
te zeggen. Ruwweg ligt de datering van

2000 tot 900 v. Chr. en ze zijn gemaakt

naar een veelvoorkomend model."

nt

Ook wordt geadviseerd om de punt nog

te laten controleren door een goede

restaurator om eventuele, niet direct

zichtbare corrosie, te ontdekken en

onschadelijk te maken. Hier gaan we

ook gehoor aan geven t.z.t.

Hiernaast de schets die van de punt is

gemaakt (met copyr¡ght toestemming

van Jay Butler en Hannie Steegstra, GlA,

Groningen).

Al met al

bleek dat het
gras bij de

'bverburen'i

in dit geval

toch groener

was......!

Met vriende-

lijke groet,

Piet van

Schuppen

Tij
I

dli plaatsen. ln deTijdlijn die begint
bij de bronstijd en eindigt in de

moderne tijd plaatsen we door
onze leden gedane vondsten in

het daarbij behorende tijdvak.
U krijgt zo een globaal overzicht
van wat voor soort vondst of
voorwerp uit welke tijd komt.
U zult waarschijnlijk begrijpen
dat we niet alle typen fibula's of

munten van een tijdvak hebben
kunnen plaatsen.

ln het onderste gedeelte van de

Tijdl'rjn vindt u historische gege-

vens die qua jaartal of periode

u wat meer informatie geeft
over het tijdvak van de erboven
geplaatste vondsten.

o8 2714

DeTijdlijn is in het midden van

het magazine geplaatst. U kunt
de Tijdlijn dus eventueel voor-
zichtig uit het magazine halen, en

de verschillende delen aan elkaar

bevestigen, om bijvoorbeeld op
te hangen.

Kees Leenheer

t
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Keltisch kopje

Oorhanger

Keltische stater van
Eburonen

Keltische triquettum
munt (regenboog-

schoteltje)

Fragmentbijl

Caesor,47-46 v.Chr.

(a, 1 4OO v. Chr.

.2300v,Chr.
Begin Elp- en Hilversumcul-
tuur. Vondsten laten zien
dat er een internationaal
handelsverkeer is.

23OO v. Chr.
De mens ontdekt het sme-
den en gebruik van metaal.
Begin van de wikkeldraad-
cultuur.

.110Ov.Ch¡.
Urnenveldcultuur, doden
worden gecremeerd i.p.v.

begraven.

ca.4O0 v. Chr.

.....3
. tSOv.Chr.

De Germanen dringen op
en verdrijven langzaam de
Kelten.

Tiiill IIn DEELI

aaaaaa

! oso u. chr.
! De eerste kolonisten

vestigden zich op de Fries-

Groningse kwelders.
Als de zee stijgt worden
de eerste terpen opge-
worpen,

! uro rr. an"
Het zuiden van Nederland
komt onder de invloed
van de La Tène-periode.

55 v. Chr,
Julius Caesar bereikt na

de Gallische oorlog ook
zuidelijk Nederland.

50-t 2 v, Chr.
De Bataven die de Ro-

meinen goed gezind zijn,
vestigen zich in het Ne-
derlandse rivierengebied.
Ze vormen een buffer tus-
sen het door de Romeinen
veroverde Gallië en de
Germanen boven de Rijn.

De Cananefaten vestigen
zich in het westen van het
land.

ca. 15 v. Chr.
De eerste Romeinse
troepen worden op de
Hunerberg in N'rjmegen
gelegerd.

l2 v. Chr.
Druses leidt offensief
tegen de Germanen ten
noorden van de R'rjn. Hij
sluit een verdrag met de
Bataven en de Canane-
faten.

ca,10 v, Chr.
Op het Kops plateau in
Nümegen wordt een
legerplaats gebouwd.

Concept/tekst: Kees Leenheer

Foto's: diversen



Deksel

zegeldoosje

Beeldje god Mercurius

Eigendomsplaatje
Romeinse soldaat

Scharnîervon Lorica
segmentata, onderdeel
Romeins strokenharnas

Caligula,3T-41

Dena¡ius van

Figuurfrbulo,
geëmailleerd

350-353, met op de ach-
terzüde h et Ch r¡ sto g ra m
metde P en X¡n elkaor

Romeinse tijd
midden

I

3ze

tlZ

150

aaaaaaaaaaa

3 rzo-rso
lnvallen van Germanen
vanuit het gebied ten
noorden van de Limes.

aa o a a a a a a a a a a a a a a a,

: 23s
Crisis na de moord op
keizer Severus Alexander,
waarna de ene na de
andere soldatenkeizer aan

de macht komt.

240
De Franken steken de Rijn

over en willen zich in het
Romeinse rijk vestigen. Ze

worden bij Mainz versla-
gen en vestigen zich aan
de oostoever-

300

i izss
. Keizer Constantius I

. Chlorus onderwerot de

. Franken. Salische Franken
! beschermen nu de grens
! t"o"n de Germanen.

Z zto
Na de dood van Postumus
vestigen de Franken
zich over de Rijn. De Rijn

wordt door de Romeinen
opgegeven als verdedig-
bare grens.

Opstand van de
Friezen vanwege een
te hoge belastingdruk.
Tijdens de slag van
Baduhenna lijden de
Romeinen een enorme
nederlaag. De militaire
haven Velsen wordt
verwoest.

Corbulo leidt een straf-
expeditie in het Friese
gebied, maartrektzich
terug achter de Rijn. Het
eerste deel van de Limes
wordt aangelegd. De
Rijn geldt als natuurlüke
scheidingslijn. Corbulo
laat de Corbulogracht
graven tussen de Rijn en
de Maas.

ca.50
Versterking van de Limes
door de aanleg van een
aantal forten.

69
Bataafse opstand onder
leiding van Julius Civilus.
Veel volken in deze
streken sluiten zich hier
bij aan. Een groot aantal
Romeinse forten gaat in
vlammen op.

71

Het Tiende legioen wordt
in Nijmegen gestatio-
neerd.

HetTiende legioen wordt
verplaatst van Nijmegen
naar Boedapest.

3 lo¿-ros

i zsg
Onder Postumus onstaat
het Gallo-Romeinse Rijk

naast het echte Romeinse
RÜK. I rso

Constant¡jn de Grote
bekeert zich tot het
christendom. Ook in
Nederland verschijnen
de eerste Christenen.
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2Vzgulden
Koning Willem ll

1847, zilver

ø
Muntendoosje
met bezemstuivertje in deksel.

lnhoud diverse zilveren muntjes

uit de 17e - I9e eeuw.

19e eeuw, zilver

o
Kledinghaakjes
(deels afgebroken)

1 6-1 7e eeuw

Messing

@
La Tène-fi bula, verbogen
2 -3e eeuw v. Chr.

Brons

0
2 Maravedis
Zonderjaartal

Spanje

Muntheer: Ferdinand en lsabella
(1474-'t504)

o
Sleutel
1 6e eeuw
Messing

Ø
2Oe-eeuwse penning
Waarschijnlijk een nabootsing
van een munt uit Dorestad

o
Vuurslag
'I 6e eeuw, ijzer

o
Hangnummerslot
1 6e-eeuws, koperlegerin g

@
Engeland Groat
Zonder jaarta I

Muntheer: Edward lV (1461-1483)

Muntplaats: Londen

Literatuur:5eaby

(D
Slingerkogel
Romeinse periode,

gebakken aardewerk

rD
Leerstempel met
diervoorstelling
Voor boekband, 16e eeuw, brons

(D
Schijffibula
3e eeuw, brons

@
Tap

1 7e eeuw, koper

(D
Kaarsenstandaard
'l6e eeuw, koper

De voet ontbreekt

22

Ø

DETECTOR MAGAZINE 110



0

2l



Tekst / foto's : Gert Lugthart

J

"Een jaar of 9 geleden ging

ik weer eens zoeken, Het

was een mooie dag en ik

ging niet zo ver van mijn
huis een willekeurige akker

op.Tot die tijd had ik vooral

in de bossen gezocht naar

voorwerpen uit de Tweede

Wereldoorlog. lk begon het

zoeken steeds leuker te vin-

den en ging ook op akkers

zoeken. Zonder al te hoge

verwachtingen betrad ik de

akker. Na een paar uur had

ik al diverse na-mid-

rat 1

[r
a

-;t:{}

deleeuwse muntjes

opgegraven, wat

ik geweldig

a
t
t

vond.

Opeens

begon

het vre-

selijk te

onweren,

lk schuilde

onder de

bomen en ik dacht:

'Als het nu niet ophoudt,
ga ik naar huis". Zo plotseling

als de buigekomen was, ging hij

¡,..

2

Gouden

Mercvingísche

ing u¡t de periode

550-650.

kippenvelmoment

Aflev.8

Chru Trvt'nftff{r

.(

ook weer weg. lk besloot om verder te gaan

zoeken. Na een paar meter kreeg ik een gewel-

dige piep. lk schepte het voorwerp op en in mijn hand lag

een mooie munt.

lk zag een prachtige stier en op de keerzijde keek een kop mij

aan. lk vroeg mij af of het Keltisch of zo was - ik kon het nauwe-

lijks geloven en schreeuwde het uit. lk pakte mijn mobiele tele-
foon en belde mijn zoekmaat Leon op. Die zei: "Kom maar langs".

lk reed direct naar hem toe. Vol trots liet ik mijn aanwinst zien en

Leon vertelde dat het een Romeinse munt was.Thuis ging ik met

de munt in bad en belde vanuit het bad een andere zoekvriend.

lk moest van hem op-

lezen wat er op stond,

maar dat ging niet. Hij

zei dat ik van achteren

naar voren moest lezen

en ik las vervolgens:

'Augustus". Hij begon

toen door de telefoon

te schreeuwen dat het

een hele vroege zeld-

zame munt was!

Het bleek een zilveren

denarius van Augustus

uit de periode 27 voor

Chr. tot 14 na Chr. te

zijn. De hele week heb

ik nog met mijn hoofd
in de wolken gelopen

en ben al mijn vrien-

den langs gegaan om

mijn eerste bijzondere

vondst te laten zien.

Deze vondst is nog

steeds mijn eerste liefdeÍ

Het vinden van je eerste b'rjzondere mun! zoals in het kippen-

velmoment van Chris Trompetter, ook wél bekend onder de

forumnaam "Co¡nhunter Chris'| is voor vele zoekers één van de

mooiste ervaringen. Chris was er al vroeg bij. "Toen ik een jaar of
10 was vond ik bij het bouwen van hutjes geweerpatronen, wat

ik helemaal geweldig vond. Op mijn 14" leende ik een metaal-

detector van mijn oom, eentje van de Kijkshop die overal op

piepte. Daarmee zocht ik naar militaria. Op mijn 16" kocht ik mijn

eerste metaaldetector; een C-scope. lk ging vaak alleen naar de

Ardennen, op zoek naar militaria en de hond ging altijd mee. La-

ter ging ik met mijn zoekvriend Leon op pad. Af en toe vonden

we in een schuttersput ook munten. Zo'n 1 0 jaar geleden kwam

de ommezwaai en ging ik vooral op akkers zoeken. "

En dat bleek geen slechte keuze gezien de enorme verzameling

voorwerpen die Chris heeft gevonden. Hij heeft inmiddels drie

metaaldetectors, een Laser Rapier, een Minelab en een E-trac.

u

sä
u

n
9rDp 

1

1 Zilveren denarius, Augustus,2T v Chr. tot
14 na Chr.

2 Gouden Merovingische r¡ng met granaat
steentjes en blauwe glaspasta ingelegd.
Per¡ode 550 à ó50 na Chr.

3 Drie gouden staters,2 van de Eburonen met
gestileerd paardje en tr¡skeles en 1 van de
Ambìanii met gestileerd gezicht en paardje,
I e eeuw voor Chr.

4 Romeinse bronzen hanger van een zakmes
in de vorm van een uiltje, 45 millimeter
doorsnede, periode 1 e tot 2e eeuw na Chr.

5 Bronzen Keltisch wiel met 2 ophangringen.
Heeft vermoedelijk aan een torque (hals-

ring) gehangen. Periode 50 v. Chr.

6 Bronzen Romeinse millefori (glaspasta)

fibula, plusminus '15 bij 15 millimeter, 2e tot
3e eeuw na Chr.

7 Zilvercn haarnaald, in de vorm vân een
haan. Periode 2e - 3e eeuw na Chr.

8 Bronzen zegelstempel met voorstelling van

duif met tekst, 13e eeuw.

9 Gouden Gesp, periode 1 óe -1 7e eeuw.

I 0 Romeinse z¡lveren sandaalring, periode 1 e
tot 2e eeuw.
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"Meestal zoek ik met vrienden en we gaan ook wel eens op zoek

naar haaientanden. lk zoek vooral in het grensgebied van Neder-

land, België en Duitsland. Op deze löss-grond zijn in dit gebied

veel restanten van Romeinse villa's en voorwerpen te vinden en

door de talrijke beekjes vind je ook veel Keltische voorwerpenJ'

De hobby betekent heel veel voor Chris. Hij besteedt er veel tijd
aan en de hobby is dé afleidingsbron van zijn leven. Chris is ook

nog op een andere manier met de hobby bezig. "lk heb met een

vriend uit Utrecht een eigen forum. Hier ben ik medeoprichter

van en ik determineer er voornamelijk gevonden Romeinse

muntenl'

We gaan naar de top 10 van Chris. Dat viel nog niet mee. "Samen

met mijn zoekmaat Leon ben ik uren bezig geweest om er uit de

ongeveer 100 fibulat, de vele Romeinse munten en alle andere

voorwerpen, tien te selecterení

Op de eerste plaats staat zijn eerste Romeinse munt, de zilveren

denarius van het kippenvelmoment. Op de tweede plaats staat

een prachtige Merovingische gouden ring. "lk stond met een

paar vrienden tijdens een akkertocht even uit te rusten en een

biertje te drinken. lk heb echter de rust niet en al snel ging ik

alvast verder zoeken. Na 20 meter kreeg ik een goede piep. lk

zette de schep in de grond en pakte een kluit aarde. lk zag goud

blinken! lk schrok me de'pleuris'en liep met reuzepassen terug

naar mijn zoekmaten. "Fen mooie denarius?" riep er een vragend.

" Nee, goudlli riep ik en gaf het voorwerp aan Leon. Volgens hem

was het een gouden Merovingische ring. lk kreeg hem terug en

zag nu ook dat het een gouden ring met stenen was. lk danste

op de akker en vloog iedereen die aanwezig was om de nekl'

Ondanks enige innerlijke onrust loopt Chris altijd rustig en

geconcentreerd. "Dwing niks al maar geloof er in, dan wordt
het beloond. Als je denkt: "Hier ligt niks" dan gaat het tegen je

werken en is de kans groot dat je ook niks vindtl'

z6
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Adriaan Hoogendoorn
Gedraaid goudbaartje ,laat 6e/
vroeg 7e eeuw

Piet Verwey

Romeins godenbeeldje van Mars

Harjo Buikema

29 rijderschellingen en I arendschelling

weken met mijn been omhoog, want ze

hebben een ijzeren plaat in mijn been

gezet. lk heb nu alle tijd om alle detec-

tormagazines weer eens door te nemen

en mij zo vast voor te bereiden op mijn

eerstvolgende tocht met de detector. Mijn

stok zal wel flink gaan piepen want de

ijzeren plaat moet voor altijd in mijn been

blijven. Maar ondanks deze handicap zal

ik altijd blijven zoeken.

Groeten van Kees en Naomi Scheer, Lopik

DãTitslag:

De lJzeren Plaat
Na 15 jaar in de grond te hebben gewroet

. en heel lyat oogvondsten te hebben ge-

.,,tidàn heb ik besloten een metaaldetector

te kopen. Als boomkweker ben je altijd

" met de grond bezig en vind je weleens

.- het3en en ander, zoals pijpenkoppen,

. musketkogels, tanden en kiezen van di-
verse dieren en een enkele munt. Omdat

wij langs de rivier wonen was onze eerste

zoektocht ook daar. Langs de Lek gingen

wij, Naomi, mijn dochter (ook aangesto-

ken door het zoekvirus) en ik, geregeld

zoeken. Na veel oud ijzer en schroot

vonden we onze eerste munt, een gulden

uit 1 967. Voor ons een leuke vondst.

Mijn dochter is nu aan het sparen om

ook een detector te kopen. Laatst ging

er een vriendin van haar mee zoeken, de

buit bedroeg één fietssleutel en een stuk

gereedschap. Eind vorig jaar viel er niks

meer te zoeken door sneeuw en ijs. Jawel,

ijs - onze tweede hobby.4 januari gingen

we op de ijsbaan schaatsen. Na een stuk

of 10 ronden sloeg het noodlot toe. lk viel

in een bocht en brak mijn scheenbeen

op twee plekken. Nu zit ik voorlopig zes

De winnaars ontvangen een boekenpakket

t.w.v.80 euro.

Mooiste bijvondst: Heitzer Pomme - Pijlpunt.

Uit de stapel ingezonden kaarten is de kaart

van H. van Esch getrokken.

Zij winnen allebei een boek.

ledereen gefelÍcìteerd! De prijzen worden
z.s.m. verstuurd.

DETECTOR MAGAZINE I1O.



FRIESLAND

De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight I XP I inruil mogelijk /
verhuur / opsporing en beveiliging
particu lieren en bedrijven

Weth. Beerdastraat 2r,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 41 39 77 þp afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen.nl
I nternet: www.detrijestinzen. n I

DRENTHE

r Detectorg¡gant
White's / XP detectors / Tesoro /
Minelab / verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

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

OVERIJSSEL

r Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / tJlhite's / XP /
Powerlift zo I Hand5oek voor zoekers /
Verkoop lYerhuur I lnruil / Opsporing

FtEVOtAND

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

r

Wooldriksweg 88,75t2 AV Enschede
tel. (o53) 43o 05 rz, fax (o53) ß45558
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect.nl

BELGIË

Belgadetect lcalmeyn Jean Pierre)

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

I pijp- en leidingdetectors / bodem-
radar Nokta Colden King / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
opsPon ngsservrce

H agedoornstraal 12,
88oo Roeselare, llest-Vlaanderen, .

Belgie
Iel. o5r /2o.5o.o6, fax o5r | 24.o7.55
Gsm o47713t.66.56
E-mail: jpcalmeyn @telenet.be
I nternet: www bel Sa_detect. be

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

UTRECHT

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

Zwaluw \,3752 NW Bunschoten
tel. qyz9g 94 9r, mobielo6-21885695
E-mail: info@midholland.nl
I nternet:
www.midholland.nl www.detector.nl
www.minelab.nl www.coiltek.nl

GELDERTAND

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

Wingerdstraat 6, 664l BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63
E-mail: w.hofman@chello.nl
I nternet: www. metaa ldetectie.com

NOORD-HOLLAND

r Handelsondernem¡ng
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ llhite's lTroy I lmporteur:
Anderson detectorstelen

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

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

NOORD-BRABANT

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

Keepstraat 2,57o2 LH Helmond
tel. (o492) 57 45 25

E-mai I : i nfo@ metaaldetector.n I

I nternet: www. metaa ldetector. n I

wwwtesoro.nl

Pieter Maatsstraat 12

t777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 1t 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mai l: info@dj laa n. n I

I nternet: www.djlaan.nl
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Eeuwenoud kinderspel

,\ttttc t1e pop,

ilí t úop (r eeii ol)

Åtute tle paer,

ilt leg ci een tteét

)[oed¿r tla vlt¡o,

ilt¡ [,iit ntc zoo

,liL bi¡t nte zaer,

ik la.q cr L'i'it 1tc¿t

28

inderspelen zijn even oud

als de mens zelf. Het oudste

speelgoed kennen we uit
het oude Griekenland, Egypte

en het Romeinse rijk.Zo zijn er

afbeeldingen op Griekse vazen

bekend van jonge vrouwen die

bikkel spelen. Maar ook ver buiten

Europa, in Polynesië werd het spel

gespeeld.

Aanvankelijk werd het bikkelspel gebruikt

om de toekomst mee te voorspellen,

maar geleidelijk ontwikkelde het zìch tot
een behendlgheidsspel. Het bikkelspel

was een populair spel waar je maar heel

eenvoudige attributen voor nodig had,

een paar bikkels en een balletje.

We kennen het bikkelspeì vooral als

een spel dat de laatste eeuwen door

meisjes werd gespeeld, al schijnt het spel

daarvoor mogelijk ook door volwassen

mannen en vrouwen te zijn gespeeld. Dit

is onder meer af te leiden aan het formaat

(ca. 3 cm lang en 2,5 cm breed) van de

bikkels. Bikkels werden vroeger gemaakt

van de voetbotjes van een schaap of geit.

Voor een kleine meisjeshand was het

waarschijnlijk heel moeilijk om een aantal

van deze flinke bikkels tegelijk tussen de

vingers vast te houden.

lÌ; [tou t:, cett lttttsjc,

\ht¡ knll¡, ccn klrrtsjc,

\iu¡ l;nllt cn stectl:

Ddar gotti ilt ci rtti¡tt biltlcel ltcctt

Soms worden bij opgravingen, maar

ook door zoekers wel eens benen bik-

kels gevonden die voor het spel zljn

gebruikt. Deze vertonen dan vaak een

donkere glans die is ontstaan door het

veelvuldig in aanraking komen met de

hand.

Toen de huisslacht eind 'l 6e begin

17e eeuw steeds mìnder voorkwam,

werden de bikkels van schapen steeds

meer vervangen door kleinere bikkels

gemaakt van andere materialen, zoals

lood, tin en messing. En deze bikkels

worden dus regelmatig gevonden door

detectoramateurs. Tot aan het eind van

de 19e eeuw werd het bikkelspel nog

veelvuldig gespeeld.

Een behendigheidsspel
Zoals op dìverse oude tekeningen is te

zien, werd het spel meestal door 2 per-

sonen zittend of gehurkt op een glad

oppervlak zoals bijvoorbeeld de grote

hardstenen stoep van een huis of kerk

gespeeld. Ook grafstenen waren een

geliefde plek.

Het bikkelspel is een echt behendig-

heidsspel want er mocht bovendien

-*s-
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Holle zijde

Bolle zijde

Vlakke zijde

maar één hand worden gebru¡kt. De

spelregels verschilden per streek, maar

veelal werden er 4 bikkels van

gelijke vorm en een bikkelbal gebruikt.

Het spel bestond hieruit, dat de bikkel-

bal met kracht op een stenen onder-

grond werd gegooid of gekaatst. Het

opspringen, neerkomen en opvangen

van de bikkelbal gafde speelster een

aantal seconden de tijd, om naar vaste

regels een aantal handelingen te doen.

Bijvoorbeeld het keren, hergroeperen,

opnemen, oppakken, rangschikken of
omdraaien van de bikkels. Doordat de

zijden van de bikkels duidelijk verschil-

lend waren was het mogelijk verschil-

lende spelpatronen te volgen.

trhikktl
Een bitkel heeft 4 verschillende zijden, met elk

zijn eigen benaming en betekenis. Per streek kan

die benaming overigens verschillen. Veel gebruikte

benamingen zijn:

Holle zijde - put, kuilder, koeldertje

Bolle zijde - bolleke, bokkeltje, bocheltje

S-uormige vløkke zijde - es, essie, esse¡ essertje

Andere ùakke zijde - glød, staander, staøntje,

staandertje

Bij elke nieuwe beurt werd de moeilijk-

heidsgraad zwaarder. Als afronding van

het spel moest de bal op een bepaalde

manier tussen 2 vingers worden vast

gehouden en gekaatst. Daarna moesten

de bikkels met de zelfde hand ook

tussen de vingers worden opgepakt.

Probeer dat maar eens na te doen.

Winnaar was uiteindelijk diegene die de

afgesproken handelingen in zo weinig

worpen verrichtte.

Tijdens het spelen werden er vaak

versjes opgezegd of opgedreund. Ook

die versjes of rijmpjes verschilden per

streek.

Soms werd om de vlakke zijden duidelijker van

elkaar te onderscheiden, in de S-vormige zijde een

S, enkele putjes of een putje geslagen. Zoals op

de foto is te zien, verschilden de metalen bikkels

onderling nogal qua grootte en vorm. Bij sommige

is de S-vorm ook beter zichtbaar.

Om het spel te spelen had je ook een bikkelbal

nodig. Deze bestond meestal uit een gebakken

knikker (gres) van ongeveer 30 mm doorsnede.

Later werd een ¡ubberen of gummibal gebruikt.

ln sommige streken werd het spel met

5 of 6 bikkels en soms zelfs zonder bal

gespeeld. Soms dienden de bikkels na

het opgooien, op de rug van de hand

opgevangen te worden.

Literatuur

A. B u rkiiBa rte I i nk, Antiek speel goed,

Van Dishoek 1 966

J. Baort, Opgravingen in Amsterdam,

Van Dishoek 1 977

Jan Pluis, Kinderspelen op tegels,

Van Gorcum, Assen 1979

zg

Kinderspelen

Op het schilderij'Kinder-

spelen'uit 1 560 van de

schilder Pieter Breughel

de Oude staan ongeveer

250 kinderen en zo'n

70 spelletjes afgebeeld.

Linksonder ziet u meisjes

het bikkelspel spelen.

Collectie: Kunsthistori-

sches Museum, Wenen.
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vanuit je luie stoet.
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Surf naar onze webshop op

Wij zorgen voor een snelle

www.metaaldetector.nI en bestel
Levering van:

Detectors . Accesoires . Scheppên . Occasions

Wil. je ons liever bezoeken?

Munsters
Detectie
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,;rlffMaak dan even een afspraaft:,01492-51-,
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Mooi geel en schoon, dan weet
je meteen dat het goud is

Als er een nieuw nummer van het Detector

Magazine binnenkomt, blader ik er eerst even

door om te zien of er iets ¡nstaat wat ik zelf ook

in de verzameling heb. Voor mij is dat maar

zelden het geval. Er speelt ook in mee dat hier

in midden Friesland geen Keltisch en Romeins

gevonden wordt,

Maar in nummer 108

staat een gouden

ring afgebeeld (in

de Vraagbaak) die

gevonden werd door

V. Roelofs.

lk vond tien jaar gele-

den precies zo'n ring,

wel meer gesleten en kleiner in doorsnee, 18 à

I9 mm is de mijne. Bij de foto in het magazine

staat jammergenoeg geen maat vermeld. Bij

de juwelier in ons dorp toen gevraagd naar de

ouderdom van mijn ring, maar de mevrouw zei:

"Het is geen goud, het is koper"Je kon dat zo

zien vanwege de gele kleur! Maar mijn zoekmaat

en vraagbaak van toen, Ronald, was een andere

mening toegedaan. Hij vroeg mij: "Hoe vond

je die ring toen hij uit de grond kwam?" lk zei:

"Mooi geel en schoon'i En Ronald weer:"Dan

weet je meteen dat het goud is'i Later heb ik de

ring in Dokkum aan een juwelier getoond, Na

onderzoek daar was de conclusie 4,3 gram, 20

karaat, Turkse of Griekse makelij en (toen) t 40,-

waard. Mijn advies en raad aan iedere detector-

zoeker: laat de mening van één persoon over

jouw voorwerp niet altijd doorslaggevend zijn.

Zeker twee personen hebben de ring van alle

kanten gefotografeerd, maar ik heb er nadien

niets meer over gehoord. Wel kwam ene Lucky

Luuk langs, hier al eens eerder genoemd, en die

bood veel geld voor de ring. Mijns inziens moest

hij dan wel eerst z'n paard verkopen om aan dat

geld te komen. Maar ik verkoop niets, zoveel

vind je hier al niet en in water zoeken wil ik niet.

Zoals Roelofs ook schrijft, een ring is moeilijk te

dateren, zeker als er geen merken instaan. Hoe

ik de ring vond was al op een vreemde manier

en dat ik de ring negen jaar kwijt was, was nog

vreemder. Maar omdat allemaal te vertellen

wordt wel een heel lang verhaal. Rest me nog

Roelofs te feliciteren met zijn vondst en de

redactie te bedanken voor hun werk in, met en

rondom het Detector Magazine.

A. de Boer, Burgum

Het online archief van oude Detector magazi-

nes breidt zich langzamerhand steeds meer uit.

De redactie is behalve de werkzaamheden voor

de nieuwe magazines, tussendoor ook druk

bezig met het scannen van oude nummers

van het magazine. Er staan nu inmiddels 63

oude magazines in het online archief. Eerdaags

zal hier weer een jaargang aan toegevoegd

worden. U kunt met de zoekfunctie zelfs naar

specifieke onderwerpen of voorwerpen zoeken

in het archief.

Veel Ieesplezier!

Online archief

#

Huv. el ijks of v nendschops

nng, 1 Se,tbegn 1 
ge-eeuv/s

Gevonden door V Roelofs
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DODENRIT OVERLEEFD

Wat ik al sinds tien jaar vreesde

dat ooit eens zou gebeuren, is nu

geschiedenis, Op 2 maart 2010

raakt de stabil¡satiemachine van

de mij bekende firma Cloet een

gasleiding. De gevolgen zijn

catastrofaal. Een vuurstraal van

t¡en meter spat ¡n het rond en in

de hoogte. Vier arbeiders raken

cnm¡uncxtNE -
RAAKT GASTEIDING:
ONTPTOFFING OP Ì
INDUSTRIETERREIN
SPIERE.HELKIJN

gewond en dit haalt uitgebreid

het nieuws. Omdat ik er enkele

mensen heel goed ken, neem

ik contact op met de firma. Wat

was er gebeurd?'s Morgens was

de firma gestart met stabilise-

ringswerken voor de aanleg van

een grote parking. Dit op het

industrieterrein ljzeren Bareel in

Spiere-Helkijn. Kort na de middag

liep het fout. De freesmachine

raakte een gasleiding. En toeval-

lig waren er drie personen in de

machinehut. 's Ochtends was er

een lek geweest aan de brand-

stofleiding van de freesmachine.

De chauffeur en de twee herstel-

lers waren alles nog eens aan het

controleren. De drie konden de

brandende machine nog verlaten

maar hun kleding stond volledig

in brand. Twee zijn er erg en toe,

op het moment dat ik dit schrijf

ztjnzein een kunstmatige coma.

Ze zilnvoor 60010 verbrand....

Vele jaren terug heb ik voor deze

fi rma tientallen gevaarlijke situa-

ties aangedu¡d. De metaaldetec-

tor was een onmisbaar bijzonder

apparaat. Zeker op de Noordelijke

lndustriezone waar de tweede en

derde slag om Ieper gepasseerd

zijn. Het grote gevaar waren

blindgangers en Britse gasflessen

(fosgeengas) en ook munitie-

dumps. Daar moesten ze soms

dwars doorheen rijden. Gelukkig

is dit allemaal voorkomen en is er

nooit iets gebeurd.

En voor mij zal dit altijd zo blijven.

De metaaldetector brengt de

geschiedenis naar boven. Als er

goede samenwerking mogelijk is

dan redt hij zeker soms men-

senlevens. En de mensen die

dit meegemaakt hebben zullen

heel zeker dit euvel nooit meer

vergeten......

Pqtrick van Wanzeele ,1

Brsnzffihirlhill
Op een mooie warme zaterdagmiddag

ging ik weer een keertje zoeken op de

maïsvelden waar ik al vaker had gezocht,

met wisselend resultaat.

Omdat de tijd vliegt als je met je hobby

bezig bent en je altijd hoopt een mooie

vondst te doen, besloot ik die week dus

terug te gaan naar het veld waar ik al

eerder had gezocht.

Toen ik op een dinsdag vroeg thuis was

van mijn werk heb ¡k m¡jn White's Prizm

4 gepakt en ben naar het veldje gereden

om te zoeken. Nadat ik een paar uur had

gezocht en enkele zwaar beschadigde

munten had gevonden en heel veel

geweerhulsjes en een paar zegelloodjes

besloot ik naar mijn auto te gaan.

Opeens kreeg ik een mooie piep en toen

ik met mijn schep wat zand omhoog

haalde viel mijn oog op een groot stuk

messing - toen ik het oppakte bleek dat

het brons was. Het leek op een bijl die ik

wel eens op internet gezien had.

lk heb deze vondst laten zien aan de

regio-archeoloog en het bleek een

Noord-Nederlandse hielb'rjl te zijn van

rond 1 500-1 000 voor Christus.

Omdat de vondst gedaan is in de regio;'

Apeldoorn moet deze ook gedetermi-

Gert Mulder

neerd worden door de gemeentel'lj

archeoloog.

Vriendetijke groet en veelzoekpleziet 
*å'il



OPROEP:
Drinkhoornbeslag uit Nederland
Een oproep tot het melden van drinkhoorn-
beslag voor een complete inventarisatie.

De laatste decennia is onze kennis van La Tène - en Romeinse

metaalvondsten dankzij metaaldetectie enorm toegenomen.

Toch zijn er nog verschillende vondstgroepen waar weinig

duidelijkheid over bestaat, Een goed voorbeeld hiervan is het
'Germaans' drinkhoornbeslag.

Buiten een artikel van Van den Brandhofen Verwey in het

Detectormagazine (nr.62), is het drinkhoornbeslag uit Nederland

nauwelijks bestudeerd. Daarom wordt het hoog tijd dat dit gaat

gebeuren. Hiervoor is uw hulp hard nodig!

Om een zo compleet mogelijke inventarisatie te maken wil ik alle

detector amateurs die in bezit zijn van drinkhoornbeslag oproe-
pen om hun exemplaar - eventueel anoniem - te melden bij de

auteur dezes. Het gaat alleen om typen uit de (Vroeg-)Romeinse

tijd, zoals beschreven door Redlich (fig.1-2).'

Jelle van Hemert

M A- stu d e n t V r ij e U n i ve r si teit A m sterd a m

Doorningstra at 22, 5328 CS Rossum

jel leva nhemert@hotmail.com

06-1 2596050

T
ñ
w¡rt )(

D

Fig 1 . Verschillende typen drinkhoornbeslag. naar Redlich 1 977, abb.l .

Redlich, C. 1977:Zurtrinkhornsitte bei den Germanen der älteren

Kaiserzeit, P rä h i stori sch e Zeitsch rift 52, abb.1.

Fig 2. Drinkhoornbeslag Redlich type A u¡t Empel en tweemaal type

B uit Zaltbommel-De Wildeman (schaal 1:1).Type A naar: Roymans/

Derks 1994, DeTempel van Empe[ fi9.2c;type B: foto J. van Hemert
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ZntRilAg Alll onoarrks de stechte weersvooruirzich-
ten waren er toch nog zo'n 130 zoekers naar Ane gekomen
om deel te nemen aan de wedstrijden. Vaakvergezeld van
familieleden. De weersvoorspellingen kwamen uit, het was
zo nu en dan slecht weer. Het lijkt wel of er ook steeds meer
zoekers alleen voor de determinatie komen. Er stonden
steeds flinke rijen aan de determinatietafels en er werden
heel wat voorwerpen en munten bekeken en gefotografeerd.
Ook deze dag waren we er met dank aan de aanwezige
importeurs en dealers weer in geslaagd om een heel mooi
prijzenpakket samen te stellen. Op de foto's ziet u o.a. enkele
gelukkige prijswinnaars. Al met al een geslaagde dag!
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Tekst /foto's: Tj ibbe Noppert
'l'' R

Tweem aal zilver is goud ...??

ijn zoekmaat Marten vond op

een gezamenlijk zoektochtje een

mooie zilveren kuit- of schoen-

gesp. Dat kwam zo: wij liepen over een

weilandje naar de Riet, een oude Mar

(riviertje), die langs ons dorp stroomt.

Deze was uitgebaggerd en daar zouden

wij ons geluk even beproeven.

Maar zoals natuurlijk vaker voorkomt:

nul komma nul. Alleen maar rommel.

Terug lopend over het weiland richting

het hek, zwaaide Marten ondertussen

nog wat met zijn detector en kreeg wa-

rempel ook nog een mooie piep. En jul-
lie raden het natuurlijk al, een prachtige

gave zilveren kuit- of schoengesp kwam

te voorschijn. (foto linksboven).

lk natuurlijk jaloers, al wilje dat niet

altijd direct toegeven. En Marten de

volgende dagen maar pronken met zijn

mooie gesp. Hij ging zelfs zoveç dat hij

hem bij een zilversmid na liet maken en

die gesp, vanaf dat moment, altijd als

hanger om zijn nek draagt.

De weken daarna, wanneer wij gingen

zoeken, zag ik steeds wéér die gesp.

Maar gelukkig, het tij keerde alsnog

voor mij. Alsof het zo had moeten zijn:

op een middag vond ik op een andere

akker in de buurt bij ons dorp ook zo'n

zilveren kuit- of schoengesp (zie onder).

lk natuurlijk opgetogen naar Marten,

om samen mijn gevonden gesp en de

daar in geslagen zilver- en makersmer-

ken te vergelijken met die van hem.

Model en zilvergehaltemerk (zwaardje

1814 -1906) waren hetzelfde, maar jam-

mergenoeg waren de makersmerken

niet gelijk.

Dus onze gespen waren geen'broertjes'

of 'zusjes'die ooit naast elkaar een om-

metje door ons dorp hadden gelopen.

Missch ien, heel m isschien zijn zij elkaar

op die manier wel eens tegen gekomen,

maar dat zullen wij natuurlijk nooit

weten.

Dezelfde avond ben ik al aan het inter-

netten geslagen om de makers van dit
moois te proberen op te sporen. Die van

mij bleek al gauw, net als zijn vinder,

een in Groningerland verdwaalde Fries

te zijn. Het makersmerk (foto) bleek te

staan voor Johannesz Schijfsma, deze

werkte van 1844 tot 1847 in Woudsend

en had daarna zijn atelier tot 1898 in

Sneek. Dus het'wiegje'van mijn gesp

heeft of in Woudsend, of in Sneek

gestaan. Jammer genoeg was het

makersmerk van Marten zijn gesp erg

onduidelijk en niet meer goed leesbaar.

De þeboorteplaats' va n zijn gesp zal

daarom wel voor altijd in nevelen ge-

huld blijven. Jaloers, ben ik nu natuurlijk

niet meer op Marten. (Al is die van hem

toch nog wel veel mooier).

Wij staan dus weer gelijk en op zijn

Gronings zou je dan kunnen zeggen:

"Baident sulver en den is't goud"

Tjibbe Noppert

I

i

Mokersmerk

Johonnesz

Schijfsmo

Makersmerk

onbekend

t,



Tekst en foto's: Maarten Lichteveld

In plaats van carnaval te vieren, besloten mijn
vriendin en ik om een weekendje naar de Ardennen

te gaan. Op 27 februari 2006 wilde mijn vriendin
's middags gaan winkelen en besloten we dat zij me

onderweg ergens af zou zetten zodat ik eventjes

lekker door de bossen kon gaan struinen.

t4
anders te vinden was. Toen ik een tijdje
gelopen had dacht ik een vaag signaal
gehoord te hebben. lk draaide me om,

verwijderde wat van de bovenlaag en
ja hoor, hier lag duidelijk iets diep en zo

te horen geen oud ijzer. Na een tijdje
vond ik diverse gespen en wat militaire
kledinghaken. En nog iets dieper vond ik
waar mijn detector op gereageerd had.

Een complete en een halve Amerikaanse

messkit, totaal doorboord met kogels en
granaatscherven. Ze waren in uitste-
kende staat, daardeze van rvs gemaakt

z'rjn.Toch een bijzondere vondst, die ik
meteen liet zien toen mijn vriendin me

weer kwam ophalen.

oewel mijn voorkeur niet echt bij
militaria ligt, wist ik natuurlijk ook
wel dat hier waarschijnlijk niet veel

LANG 7981
Na een paar leuke dagen liet ik mijn
vondst gelijk aan mijn vaderzien die
ook graag met zijn detector erop uit
mag trekken. We stonden bij mij binnen
toen ik ze mijn vader liet zien en ik dacht
opeens een c'rjfer 7 te zien.Toen keek

ik nog eens en zag de letter en c'rjfers
,G 7981"staan. Wat er voor de letter G

stond was eruit geschoten. Toen pakte

ik snel de andere helft van de messkit

en waarempel, daar stond het. Je moest
heel goed kijken want je zag het bijna
niet, maar het stond er echt: LANG 7981.

Dit was niet standaard maar dit had

iemand erin gekrast. lk denk niet dat ik
uit hoef te leggen wat er toen door me

heen ging, ik wou natuurlijk weten wie
deze man was en of hij nog zou leven.

Dit was het begin van een fasinerende
zoektocht.

Eerst natuurlijk googlen, internetten
en wat niet allemaal om uit te vinden
wie deze man was. Na een maand had

ik nog helemaal niets gevonden. Via

een museum in de Ardennen ben ik in

aanraking gekomen met een meneer
Roger Marquet. Deze meneer gaf me het
webadres van een internetsite waar alle

WO ll veteranen opstaan. Deze site had

ik zo gevonden en toen werd het wel
erg spannend. lktypte de naam LANG

in en zag dat er meer dan 2700 LANG's

gediend hadden in WO ll. Dus moest ik
zoeken op de laatste 4 cijfers 7981. Na

20 minuten BINGO.

Ray R.
Dit was de man die ikzocht RAY R.

LANG 1604798'1. Dat was toch wel heel

bijzonder. lk kwam gelijk veel details
van hem te weten, wanneer en waar hij
geboren was, wanneer hij was opgeko-
men, en dat hij b'rj het ARMY AIRCORPS

gediend had. Dit is een kwestie van tijd,
dacht ik voordat ik hem zou vinden.
Dus niet. Na een t'rjd heb ik een krant uit
lllinois ingeschakeld om hem te vinden.
Die plaatsten een foto van mij en de

messkit met de oproep of iemand deze

man kende. Geen reacties.Toen werd
het wel erg lastig en dacht ik "lk ga ge-

woon mensen bellen in lllinois die RAY

LANG heten". Weer niets.Toen ben ik
op goed geluk maar veteranenbureaus
gaan bellen en toen gebeurde erop een

dag iets wonderbaarlijks. lk belde op
een dag een klein veteranenkantoor op
en ik weet bij god niet meer hoe ik aan

hun adres kwam want ik had ondertus-
sen met zoveel mensen gebeld dat ik
soms per ongeluk mensen vaker dan
één keer opbelde. lk kreeg een vrouw
aan de lijn en legde mijn verhaal uit.
Zezeidatze me eigenlijk niets mocht
doorgeven zonder toestemming van

de familie, maar ze vond mijn verhaal
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zo interessant dat ze wel eventjes in

de computer zou kijken. Ze kwam er

al gauw achter dat hij daar ook niet in

stond. Toen zei ze dat ze achter nog wat

originele files had liggen en daar toch

ook even in zou kijken. Toen pakte ze

de telefoon weer op en zei dat ze file

had van een LANG 1604... en voordat

ze de zin af kon maken zei ik"7981" -

waarop ze vroeg: "Hoe weet je dat?" Dit

was hem, nu had ik zijn orginele file
gevonden.

Gevonden
Wat een goed gevoel, na 6 maanden

zoeken had ik hem opgespoord.

De vrouw gaf me het oude adres van

toentertijd, dus gelijk weer internetten

op usa phonebook en wat denkje?

Er woonde nu nog steeds een LANG.

Tjonge tjonge, dat was me wat, nu

moest het toch gaan gebeuren. Telefoon

gepakt en bellen maar. Een man nam

de telefoon op, ik stelde me voor en

probeerde het verhaal uit te leggen.

Hij werd meteen boos en zei dat ik er

mee moest stoppen en dat hij er geen

interesse in had en hing toen op. Dus ik

dacht: die heeft dat verhaal in de krant
gelezen en heeft er geen zin meer in, die

heeft teveel meegemaakt. En nu?

Na een week wachten toch nog maar

een keer proberen. Hij nam de telefoon

op en ik vroeg hem om niet meteen op

te hangen maar te luisteren wat ik hen

te vertellen heb. lk vertelde mijn verhaal

en toen zei hij alleen:'lesus Christ'i

Wat bleek nu? Dit was de zoon van RAY

LANG, ROBERT LANG. Hij en zijn zus

woonden nog steeds op de boerderij

van hun ouders. Hij excuseerde zich

voor het ophangen van de telefoon,

hij had gedacht dat ik een telefonische

verkoper was. RAY R. LANG pleegde

zelfmoord op 7 september 1978. Hun

moeder was nog geen jaar dood. Mijn

vriendin en ik hebben toen besloten

om naar Amerika te gaan om de mes-

skit terug te brengen en er een mooie

vakantie van te maken. En wat denk je,

mijn beste vriend is 10 jaar geleden naar

Amerika verhuisd en woont er vlakbij.

Amerika
We zijn hartelijk ontvangen met een

feest van een paar honderd man, ik

werd persoonlijk door de zoon bedankt

en kreeg een staande ovatie. Een onver-
getelijke en fantastische ervaring. lk heb

voordat ik op vakantie ging zelfs nog

een persoonlijke bedankbrief gekregen

uit naam van alle Amerikaanse WO ll

veteranen, van niemand minder dan

Wild Bill Guarnere van de beroemde

serie Band of Brothers. Daarna heb ik

hem nog verschillende malen

gesproken.

Mysterie
Hiermee is het verhaal nog niet hele-

maal afgelopen. Wat blijkt nu? RAY R.

LANG is volgens zijn officiële file nooit

in Europa geweest. lk heb met verschil-

lende mensen van de tv en documan-

tairemakers gesproken en zij zijn er van

overtuigd dat hij meer gedaan heeft

dan we weten. Zo is hij op de dag dat

het Ardennenoffensief begon ergens

anders naar toegegaan, zegt zijn file.

Hij is in erg korte tijd 6 maal(!) gepro-

moveerd en "dat is teveel voor iemand

die als vliegtuigmonteur geregistreerd

stond'i zei iemand die ook in het AMERI-

CAN AIR CORPS heeft gediend. Waarom

heeft hij nooit met iemand over de

oorlog gesproken als hij maar een

'eenvoudige' vliegtuigmonteur was. We

hebben van alles geprobeerd om het uit

te vinden maar komen hier waarschijn-

lijk nooit achter. Want als er echt iets aan

de hand is, dan is het - zegt men - nooit
opgeschreven of 'tlassified'i lk denk dat

ik er nooit achter kom, dus ondanks dit
bijzondere verhaal is het op deze manier

nooit afgesloten.

Moarten Lichteveld

It
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Aan deze rubriek werkte mee: A. van Herwijnen

Vraag 1

Hallo Johan,

Vindlocatie: Akker in Bommelerwaard

Eerlijk is eerlijk, heb geen flauw idee wat dit voor een muntje (?) kan

zijn, ook niet na uitgebreid onderzoek op het -rM\À{M.

Misschien kun jij met jouw kennis mij verder helpen?

PS: Nog niet kunnen aanmelden bij geldmuseum (website ligt plat).

Met vriendelijke groeten,

lohn van Hooft

Antwoord: John, je zilveren munt is als volgt gedetermineerd:

1 3e eeuw

Hertogdom Brabant

Penning zj. (1 235-1 280)

Muntplaats: Brussel

Literatuur: De Witte 98-1 31

Vraag 3

Beste vraagbaak, ik heb een penning gevonden, maal ik
kan de tekst niet lezen. Kunt u me helpen? Ik heb wel al op

internet gekeken maar kon niks vinden. Zie de foto's, ik
hoop dat u wat kan vinden.

Groeten, Ronald Broersen te Hørderwijk.

Antwoord: Ronald, de getoonde penning is in 1886 in

Utrecht gemaakt bij de firma Begeer ter gelegenheid van

de maskerade (een soort feestelijke optocht)
gehouden door de Universiteit van Utrecht.

Dergelijke maskerades, die elk universiteitslustrum wer-

den gehouden, hadden altijd een historisch thema tot
onderwerp.

ln 1886 waren dat de 250ste verjaardag van de Universi-

teit van Utrecht (1 636), De Vrede van Utrecht (1 71 3) en de

Unie van Utrecht. Deze unie was in l579 tot stand geko-

men door
bemiddeling

van graaf

Jan van Nas-

sau. Deze

pennrng ts

dan ook te

zuner ere

gemaakt.

Op de

voorzijde de

Hollandse

leeuw met lans en vrijheidshoed, staand in'de Hollandse

tuini met rechts van hem de opkomende zon die het

stadswapen van Utrecht toont.

Op de keerzijde in het Latijn:

Johannes/graaf van Nassau/ Anno 1 579/wegbereider van

de Verenigde gewesten/ter herinnering/Anno I 886

Met dank aan: drs C.M.P (Carolien) Voigtmann,

conservator penningen, Geldmuseum

s3
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Yraag2

Geachte redactie,

Vorige week maandag ben ik weer gaan zoeken, na de winterstop. Op
een klein veldje, met veel rommel, vond ik al snel een soort hangertje.

Het bestond uit een beugeltje met een oogje daarboven. Daartussen zit
een rond schijfe, ter grootte van lien eurocent.

Het schijf e lijk wel van zwarte steen, met aan de ene zijde

een ruiter te paard, aan de andere zijde een hert rnet een

groot gewei. Na overleg met mijn zoekmaat Tjibbe Nop-
pert, dacht hij dat het een zegelstempeltje was.

Wij zijn elg benieuwd wat het is en hoe oud het is.

Bij voorbaat hartelijke dank,

Marten Bolt, Spijk.

Antwoord: Marten, het voorwerp datje hebt gevonden

is een dubbel pseudosignet vermoedelijk behorende bij

een horlogeketting. De eigenaar was vast een f iefheb-

ber van de jacht gezien de voorstellingen. Het signet is

niet bedoeld geweest als zegelstempel, de afbeelding

ligt namelijk op de steen en is niet verdiept. We zien een
jager te paard achter een edelhert aan met daaronder

twee landschapjes. De steen bestaat uit donkerblauw
glas gezien de vele groeven op het oppervlak. De glazen

steen ¡s dan ook in een mal gegoten/geperst.

De datering is 1Be/1 9e eeuw.
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG I 1, 8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR,NL

Yraag4

Goedendag,

Ik heb dit lakzegel gevonden tijdens een van

mijn zoektochten in de Friese klei. Na deter-

minatie op piep piep.nl werd ik doorverwe-

zen naar jullie. Weten jullie misschien iets van

de afkomst en hoe oud het is?

Een tijdje geleden heb ik nog een lakzegel

gevonden, bleek later na het schoongemaakt

te hebben. Ik had hem wel gedetermineerd op

piep piep.nl maar ik kreeg geen respons over

leeftijd of waar of wanneer het gemaakt is.

Het lijkt een soldaat. Hij is van

brons, in 2009 gevonden in
Oosternijkerk aan de rand van de

Peasens.

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,

Jefta de Weger

Antwoord: Jefta, het eerste zegel

wordt gedateerd in de periode

17 5O-1825, brons, gekroond

monogram. Het monogram zelf is

moeil ijk te ontcijferen.

Tweede zegel: Datering i 9e

eeuw, brons, gegoten beeldje met

zegelstempel. Monogram is te

lezen als J-P-L.

Dan de voorstelling van het

figuurtje. Op het eerste gezicht

zou je kunnen denken dat het een

soldaat is. Een andere beschrijving

kun je maken als je rekening houdt met de omgeving,

de periode en de kleding van de uitgebeelde persoon.

De man heeft laarzen aan zijn voeten en een muts/hoed
die duidelijk bescherming moet gaan bieden aan de

weergoden. Mogelijk hebben we hier te maken met een

zegelstempel van een vissersman. Laat het beeldje eens

zien op een zoek- of determinatiedag van de DDA of ga

eens langs bij de Noordelijke musea die ook determinatie
mogelijkheid bieden. Zie bijvoorbeeld de agenda op

www.detectoramateur.nl. Daar kun je ook advies krijgen

hoe het beeldje verder schoon te maken en te conserve-

ren t5.

Vraag 5

Geachte,

Graag zou ik meer informatie willen hebben over deze vondst. Het

voorwerp is gevonden bij het laatmiddeleeuws kasteel van Rumbeke

(midden 16e eeuw).

Dit voorwerp is in koper, er zijn geen laspunten. Het openplooien van

het dekseltje is mogelijk door een dun lang staaf e.

Dit koperen doosje is 100 mm lang op 30 mm breed en 35 mm hoog.

lean-Pierre Calmeyn

Antwoord: Jean-Pierre, het zou

een geurdoosje kunnen zijn,

maar zeker weten doen we dat

niet. Misschien dat één van onze

lezers uitkomst kan bieden.

Correctie Detector magaz¡ne 109
Ondanks dat we ons u¡terste best doen gaat er

toch wel eens iets verkeerd. Gelukkig worden we

hierop onmiddellijk door onze oplettende lezers

op geattendeerd.

Op blz.24 van Detector Magazine 109 in de

Top 10 van Gerard de Wit was iets mis gegaan.

De afbeeldingen van fibula nr. 5 en nr. 8 waren

omgewisseld, dus nr. 5 in het lijstje is nr. 8 op de

foto.

De rollenkapfibula is van de Ostlichen hauptserie

(Al m g re n j 7 -4 1, waars ch ij n I ij k Al m g ren A3 7 ). Date-

ring tussen laat le eeuw en vroeg 2e eeuws.

'Rollenka pfi bu la'

een vijand gegooid en de slinger was dan ook een geducht wapen.

Wie heeft loden of aardewerken slingerkogels in z'tjn collectie?

Voor een artikel zoeken wij fotomateriaal.

Reacties naar: redactie@detectoramateur.n¡
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Fisher CZ-21
lle aade wannt op? ln het water vindt u vedroeling!

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 discriminat¡e 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

I ichtgewicht detector.

Het grote'verlichte'LCD display laat z¡ch onder alle
omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlez¡ng. Eenmaal gemaakte instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnÌeuw instellen is n¡et nodig.
ongewenste interferent¡es worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schijf garandeert een goede diepgang, ook
voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
fi lter-d iscriminatie.

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

batterijcom partiment.

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 voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met ¡nstelmogelijkheden voor fiequentie shift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Simpelheid troef met
topklasse eigenschappen,

in een zeer betaalbare
prijsklasse!

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.

Met ¡nstelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt,

Permanente diepte uitlez¡ng, object ¡dentif¡catie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceeft Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numeriek

targetidentificatie, 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 zoekschijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher F5
De Fisher F5, het alternatief voor

digitaal en analoog.

Met onder meer instelbare

discriminatie-notch-ga¡n en treshold is

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomstandigheden worden

continu weergegeven in het

display.

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere voorwerpen niet over.

Leer deze detector kennen, en u

heeft een vriend erbijl
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 lol73 5481199 fox: +31 (O)73 548 l'195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3l,lX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
detector. De 17 k1z frequenlie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dit een goede deteclors le moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem
worden bevesligd.
De CS3MX is een volwoordig olternolief voor duurdere
deteclors.

- Ruim 25 joor ervoring

- Alle modellen op voorrood
- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen gorontielermijn von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog (no ofsprook)
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van 8

Doe mee met de'Vondst van het jaar
\ ,2010'en maak kans op een boeken-

t.w.v.80 euro!

Schrijf een verhaal van tenminste 1 50
woorden en stuur duidelijke foto's mee
(hoge resolutie) van het door u gevonden
object. Alles van vóór 1500 dient te zijn
aangemeld.

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

Verder alles voor de hobby zoals accessoires,
boeken etc verkrij gbaa r.

MidHolland Detectoren
Zwaluw l5
3752 NW Bunschoten
fel:033-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

Inleveringen vanaf heden mogelijk !
Wij zoeken voor onze uitgebreide klantenkring doorlopend goede munten, die
wij middels onze regelmatige prijslijsten (duizenden !) ter verkoop aanbieden.

Voor U biedt dat een aantal belangrijke voordelen :

leg met U vast. Dit voorkomt dat munten onder een door U gewenste prijs worden verkocht !

opgebouwd. Hierdoor vinden wij voor Uw munten steeds de juiste kopers.....

zelfs slechtsS% | Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten.

de waarde van de munt minimool 80% in Uw handen en niet maar maximaal zo'n 60%o.

maniervan werken hoeft U niet maanden langte wachten tot Uw munten worden aangeboden.

MUNTHANDEL G.HENZEN . POSTBUS 42 o 39582T AMERONGEN


