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Ons doel is om u zo goed en
objectief mogel¡jk te adviseren!

ONZE 1O TROEVEN:

. Een betrouwbaar adres voor metaaldetectors sinds 1980.. Een enorm assortiment A-merk metaaldetectors uit voorraad leverbaar.. Een enorm assortiment accessoires zoals boeken, tumblers,
beschermkappen, beschermhoezen, detectortassen,
pinpointers, detectorstelen, RVS en kunststof scheppen,
hoofdtelefoons (1 8 verschillende soorten !), zoekschijven
(vele tientallen verschillenden), goudpannen, water
handschoenen, batterijhouders, accu's, magneten, etc. etc.
uit voorraad leverbaar!. Officieel dealer van Minelab, XP, Tesoro, Fisher, C-Scope
en White's metaaldetectors.. Officieel importeur van BLISSTOOL metaaldetectors en
ANDERSON detectorstelen en accessoires.

. Wij geven een goede inruilprijs voor uw gebruikte detector.

. Altijd een zeer gevarieerd assortiment gebruikte metaal-
detectors met schriftelijke garantie en inruilmoqelijkheid op voorraad.. Wanneer u meldt dat u lid bent van deze Detectorclub ontvangt
u altijd 5% korting bij aanschaf op een nieuwe metaaldetector.. Bij on-line bestellingen boven de € 100,- komen de verzendkosten
voor onze rekening. Beneden de € 1 00,- bedraagt uw aandeel in
de verzend / administratiekosten slechts € 5,-.. Ruim 95o/o van de on-line bestellingen gaan dezelfde dag
nog de deur uit zodat u ze de volgende dag in huis heeft.

Bezoek onze website of
bel voor een vr¡jblijvende
afspraak.
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WEG BLABLA..
U heeft het zeker al opgemerkt dat de tekst op de linker pagina van deze dubbele A4 advertentie is gewijzigd. Jaren lang heeft er

gestaan: "Bij ons geen blabla, loze beloften en koude drukte" en nu is het er dan af en ben ik overgegaan tot het noemen van

onze troeven. Aan de ene kant dacht ik: nu moet het er maar eens af hoewel ik zeer regelmatig met (potentiële) klanten word

geconfronteerd die deze belofte / werkwijze weten te waarderen.

Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik met weemoed terug kijk naar die "oude" advertentie omdat ik mij vrijwel dagelijks stoor

aan alle blabla die er in "Detectorland"wordt uitgekraamd. De diepst zoekende, de meest verkochte, de beste, de allerbeste, tot
bestverkozen (??verkiezingen??),gazomaar doorlDebestedetector?Hetwordtmij heel vaakgevraagdensteedszegikweerdat
de beste eigenlijk niet bestaat omdat de aanschaf van een detector maatwerk is in mijn ogen. Wat wil je ermee, wat zijn jouw

specifieke wensen en hoe zit je in elkaar. lk ruil vaak heel recente detectors in die verkocht zijn als zouden ze bi)na perfect zijn voor

de genoemde toepassing of voor het genoemde profiel. Het zijn vrijwel altijd prima detectors maar meestal niet voor de toepassing

die de klant ambieert. lk heb bijna alle leverbare modellen van Blisstool, C-Scope, Fisher, Minelab, Tesoro, XP en White's uit

voorraad leverbaar. Mij maakt het niet uit waarmee een klant weg gaat als het maar de detector is waarvan we beiden denken dat

die het beste past bij de wensen en eisen van de klant. Altijd weer verrassend waarmee de klant uiteindelijk op pad gaatl

Mijn advies luidt dan ook om wanneer u op zoek gaal naar een nieuwe detector, u breed en uitvoerig te oriënteren.

Dan nog een nieuwtje: ln de loop van april hebben we, als het goed, is eindelijk de nieuwe Tesoro TigerShark binnen gekregen. Na

bijna2jaar niet leverbaar te zijn geweest wordt de TigerShark nu weer geleverd maar dan met een vaste schijf verbinding. De

TigerShark kan worden geleverd met een 8" /2O cm of met een 1O,5" /26,5 cm concentrische zoekschijf. lk heb er gelijk maar een

mooi partijtje van besteld!

Nog geen twee jaar geleden hebben we een verbouwing gepleegd. Er werden een toilet en portaaltje aangebouwd en er kwam

boven op mijn "detectorarium" een verdieping met magazijn en

inpakruimte. Nu vraag ik mij regelmatig af hoe ik het twee jaar
geleden nog voor elkaar kreeg om dit bedrijf uit te oefenen omdat
het nu alweer woekeren met de ruimte is!

Dat houdt mij echter niet tegen om het assortiment steeds verder
uit te breiden met alles wat met metaaldetectors te maken heeft.

Hoewel ik wat op achter ben met het aanvullen van de site is er

steeds wat nieuws te vinden. On-line bestellingen kunnen bijna
allemaal uit voorraad en direct worden geleverd, leuk toch?

ledereen alvast een fijne zomer toegewenst!

Dirk Jan Laan
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Van de voorzitter

Ired envergadering
18 mei

Na een periode van mooi lenteweer is

toch de gebruikelijke regen op ons land

neer gedaald. Zo ongeveer gelijktijdig met

de omslag van het weer is op 1B mei de

ledenvergadering gehouden. Anneke Groothoff is tot het bestuur

toegetreden. Anneke was het afgelopen jaar al zeer actief met het

voeren van de ledenadministratie. Van harte gefeliciteerd Anneke

en we zijn blij met jou als versterking van het bestuur. Het bestuur

blijft op zoek naar een vijfde bestuurslid met als aandachtsgebied

archeologie.

Het bestuur streeft naar transparantie en wil de leden zoveel mo-

gelijk inzicht geven in het wel en wee van de vereniging. Daarom

zal hetjaarverslag over 201 0 en het verslag van de ledenvergade-

ring op de website beschikbaar worden gesteld.

ln een van de vorige magazines heeft het bestuur aangegeven

geïnteresseerd te zijn in jouw vondsten die zijn gepubliceerd door

een archeologische instantie of die door een museum zijn aange-

kocht of tijdelijk zijn tentoongesteld. Er zijn al enkele meldingen

bij ons binnen gekomen waarvoor onze dank.

Heb jij ook zo'n vondst gedaan dan stellen wij het nog steeds op

prijs als je daar informatie over zou willen mailen naar:

redactie@detectoramateur.nl.

Een aantal weken geleden heb ik kennisgemaakt met de nieuwste

zoektrend, namelijk magneet vissen. Met twaalf man aan de wa-

terkant een gracht leegvissen. Het was erg gezellig en weer eens

iets heel anders dan zoeken met een metaaldetector. Maar het

moet ook mogelijk zijn in deze zomer, om op de "normale" manier

met een detector een mooie bodemvondst te doen. Hoe en waar

je het ook doet, veel plezier gewenst deze zomer met onze mooie

hobby.

Gert Lugthart

Vermigingsntruluus

Zoekdag 5 november
Meer informatie volgt in het

septem bern u m mer.

Van de redactie

?"oekelL.-..

Aan het eind van hetjaar bestaat de vereni-

ging 20jaar. Hoe we hier aandacht aan gaan

besteden is nog niet helemaal duidelijk, maar

we houden u hiervan op de hoogte.

20 jaar, om de 2 maanden een magazine laten verschijnen is niet

niks. Met veel plezier en enthousiasme zijn een klein aantal vrijwil-

ligers in de vrije tijd bezig om elke keer weer te zorgen dat het

magazine bij u op de mat ligt. Maar ja, we zijn als vrijwilliger ook

nog zoeker en ook wij gaan er graag zo nu en dan even tussenuit.

Daarom hebben we als redactie echt versterking nodig. We

zoeken leden die het leuk lijkt om ook regelmatig iets voor het

magazine te doen.

Dat kan bijvoorbeeld zijn:

- een bepaalde rubriekverzorgen,

- over de techniek van metaaldetectoren schrijven,

- over de techniek van het zoeken schrijven,

- bepaalde metalen voorwerpen behandelen,

- het schoonmaken van vondsten uitleggen,

- interviews met andere leden verzorgen.

Maar wellicht heeft u nog andere ideeën.

Leden die wel wat willen doen kunnen zich aanmelden via email:

redactie@detectoramateur.nl

Wij hebben geprobeerd weer een interessant en gevarieërd num-

mer te maken en we hopen dat u het met plezier leest.

Prett¡ge vakantie toegewenst.

Namens de redactie en andere vrijwilligers,

Kees Leenheer

oe detect or AMATE.JR

Jaarverslag
Hetjaarverslag 201 0 wordt eerdaags op

onze website geplaatst.

www.detectoramateur.nl



Vlak voor 'n feestje
een gelijkarmige fibula

De zondag na koninginnedag werd ik wat

brak wakker, waarschijnlijk de dag ervoor

een oranjebitter teveel gehad. leder jaar

hetzelfde liedje, Oranje boven en de

andere dag hoofdpijn. Tja, het zijn dingen

die er bij horen, niet waar?

Na het gezamenlijke ontbijt met vrouw

en kinderen besloot ik om nog even te

gaan zoeken. Maar waar? Want in mei

nog een leuk akkertje vinden valt niet

mee. De meeste akkers zijn ingezaaid en

dus besloot ik om eens een bouwputje

:.--

onder handen te gaan nemen. lk had

daar voor aanvang van de grote bouw al

een paar fi bula-fragmenten gevonden.

Maar de hopen van de sleuven die daar

gegraven zijn, waren al verdwenen. Die

aanblik stemde mij niet vrolijk. Maar

goed, blijven proberen, zegt men.

lneens kreeg ik een mooie piep en ik wist

niet wat ik zag. Daar lag me toch een

joekel van een gelijkarmige fibula, niet

normaal meer. Zo'n groot exemplaar had

ik in ieder geval nog niet gezien (5 cm),

laat staan gevonden. De fibula zaTzwaar

onder de koek en ik kon mijn nieuwsgie-

righeid maar moeilijk bedwingen.

Diezelfde middag heb ik de fibula mee-

genomen naar het feest van'Bodem-

vondstenwereldi De aanwezigen daar

waren het er eigenlijk wel over eens dat

dit een zeldzaam stukje is.

Een defintieve match was er nog niet

omdat er nog geen vergelijkingsmate-

riaal gevonden is. Bertonius heeft deze

fibula voor mij gereinigd en verdient in

mijn ogen alie eer voor het resultaat. Bert,

nomaals bedankt.

Cees Ouwehand

Determinatie Louis Swinkels Museum

Valkhol Nijmegen: De fibula behoort tot de

gelijkarmige fibulae en dateert waarschijn-

lijk u¡t de 7e tot 9e eeuw. lk voeg scans bij

uit een publicatie over de metaalvondsten

van Domburg, die voor een belangrijk deel

uit dezelfde t¡jd dateren. Het zijn over het

algemeen kleine stukken. Vijf centimeter ¡s

aan de grote kant voor zo'n fibula.

I

lç

Mathijs, nieuw
gezicht bij
D.J. Laan

Sinds I juni heeft Dirk
Jan Laan van Handels-

onderneming D.J. Laan,

assistentie gekregen van

zijnzoon Mathijs Laan.

Mathijs gaat zijn vader
helpen in de verkoop,

neemt de telefoon op

en zal ook mail beant-
woorden.
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LEWAKE MEROMAN

Leeuw

14e eeuw

Ongepubliceerd

De persoonsnaam "Lewake" is waarschijnlijk een vleivorm

van "Leeuwe'| in een wat ongebruikelijke spelling.

Leeuwe komt van "Liaf" (oud fries voor Lief) en niet van leeuw. We moeten "Leeuweke" lezen en de associatie met

een leeuw ligt voor de hand, evenals een sprekend wapen.

De familienaam of bijnaam Meroman doet denken aan Meerman of Mersman (koopman).

Kapt e in lgl-o

We zitten alweer halverwege hetiaar als ik achter miin computer

mijn column zit te schr¡jven. We hebben er inmiddels al een zomer

opzitten, hele gezinnen zijn al bii en in de zee geweest.ln hetwater en

op het strand zijn ze duidelijk voorzichtig geweest. Er víel zeer weinig

te vinden, op een enkele haarspeld met bloemeties na. Duideliik is dat

overbevissing ook een belangrijke rol speelt. Het ziin ollemaal fases:

de gemiddelde zoeker is wel klaar met natte pakken en

zandkastelen graven als hij of zii een paar keer achter

elkaar thuiskomt met een 2 eurocent munt, 5 trekringen

en een bierdop.

Overbevissing doet me denken aan de tÌid dat ikwel

eens ging zeevissen op Kabeljauw. lk had in die tiid een

grote vr¡ezer met ru¡mte voor heel wat kiloties vis. ln het

ochte nd g I oren werde n we a I I e r v ri e n d e I ii kst ontva n g en

door kapitein lglo met zijn viskotter "Le Notendop'!

Buiten een heftig briesje en hoge golven, onderdeks

muffe luchtjes en oploskoffre van gister. De wens op vis

h¡eld de stemming er in. Op weg naar het eerste wrak,

waar onze kobeljauwvrienden zich schuil zouden houden, begon miin

vismaatje alvast de visjes bij te voeren. Ziin hoofd had alvele kleuren

laten zien voordat hij naar boven liep; groen, geel en wit. De visjes en

de meeuwen vermaakten zich prima met het lokvoer; net als ik. Het

eerste wrak werd bereikt, horende aan de knauwende woorden van

kaptein lglo, die probeerde het eten van een broodie kaas te combine-

ren met zijn omroepkwaliteiten.

Zorgen dat je een goede plek hebt op het schip is van groot belang.

Zotg dotje geen spetters om de oren kriigt van de mensen die lokvoer

aan het verspreíden zijn; inmiddels vier man om precies te ziin.

Hengeltjes u¡t en hopen maor. Het enige wat ik bereikte is dat ik op

een gegeven ogenblik het milieu aardig aan het verpesten was met al

dat lood wat ik overboord sloeg. De hele handel bleef steeds hangen

aan deTitanic onder ons. Joren later zou dit gestraft worden, een

zoekende met zijn detector ín hetwater: 'Hmm, weer een visloodie!

Om me heen kijkend bleek dat er we¡n¡g leven zat in het water onder

ons, blanke haakjes vielen ons ten deel. Dit feit was onze vriend lglo

ook niet ontgaan.'We gaan verder', klonk het vanuit

de roestige stuurhut.

Mijn vismaatje had een grote maaginhoud, te zien

aon de tijd dat hii het volhield om met lokvoer te

strooien. Zijn hengel bleef nog steeds onaangeroerd

in zijn koffer. Ondertussen onderliinties knopen om

straks weer te kunnen verliezen bii het volgende

wrak. Na een half uur kregen we het signaalom het

nog eens te proberen. De Lutine gaf ook weinig priis

van hoar zwemmende schatten. Zo verging de hele

dag, hoppen van wrak naar wrak, voor anderhalve

spiering en een donatie van 5 kilo lood aan moeder

Zee. Mijn visemmer en -koffer waren net zo leeg als de maag van

mijn vÌsmaatje. Het leek wel of hii 5 maanden op zee was geweest, zo

blij was hij land te zien. Ziin kleur begon al aardig terug te komen' lk

groette kaptein lglo en bedankte hem voor deze mooie overwinning,

gevolgd door een cynische vraag waar de dichtstbiiziinde viskraam

was. lJit zijn snelle routebeschriiving kon ik opmaken dat ik niet de

eerste was die hem deze vraag had gesteld.

Ach, net als b¡j het zoeken, ie bent er echt even uit.

Klaas Bot

COLUMN



Vind: literaire helden en de middeleeuwen

Als dit Detecto rmagazi ne ver-
schijnt, staat de zomervakantie
voor de deur. Voor veel detecto-
ramateurs zullen bezoekjes aan

historische plaatsen (of nog lie-
ver: velden) op de agenda staan.

ln deze'Boekrecensies' aandacht
voor MacBeth heeft echt geleefd,

een boek waarin'uitstapjes'
zijn beschreven naar Europese

plaatsen die verbonden zijn met
literaire helden zoals MacBeth,

Wilhelm Tell en Robin Hood. Veel

van deze helden beleefden hun

avonturen in de middeleeuwen.
Om de kennis over dit tijdperk
weer op te halen is De Middeleeu-

wen in een notendop een geschikt

handboek.

Op zoek naar h¡stor¡sch-
literaire helden
MacBeth heeft echt geleefd is niet

alleen een boek dat je wilt hebben

gelezen, maar vooral dat je zelf

wilt schrijven. Want wat klinkt
het prachtig: Europa doorreizen

op zoek naar historisch-literaire

helden. Pieter Steinz deed het. Hij

zocht zestien historische figuren

op die "ten minste twee keer

geboren" zijn:'één keer als mens

van vlees en bloed en daarna als

mythe"en maakte daarvan reisre-

portages.

Passages als"zo rijd ik op een

mooie herfstochtend door het

glooiende landschap" wakkeren

de romantische gevoelens aan

over het schrijverschap. Maar

Steinz schrijft ook dat zijn queeste

weleens tot n¡ets leidde. Zo

hebben ze in het Franse plaatsje

Bergerac wel veel vernoemd naar

Cyrano maar"hij -Cyrano- is er

zelfs nooit geweestl'Veel is er op

de plaats van herkomst van de

dode legende niet te vinden uit de

tijd van de hoofdpersoon.

ln de lnleiding geeft Steinz aan

duidelijke criteria gekozen te
hebben voor de selectie. De

zest¡en figuren zijn Europees

omdat hij'êrvan overtuigd is dat

Europa vóór alles verenigd wordt
door een gedeelde cultuur." Hun

uitstraling moet wel de lands-

grenzen hebben overschreven en

zij moeten onder eigen naam de

cultuurgeschiedenis zijn inge-
gaan. De afkomst van de helden is

verspreid over heel Europa. Nu ja,

bijna heel Europa want onder-
meer Scandinaviê en Nederland

hebben geen vertegenwoordiger.

De auteur heeft"zo'n Hollandse

cultuurheld of -heldin niet kun-

nen vinden, want of niet bekend

over de grenzen of niet historischl'
juist dankzij de heldere criteria

is Steinz'keuze niet willekeurig,

maar welte bediscussiëren en/of
uit te breiden. Een vervolg kan er

dan ook gerust komen.

MacBeth heeft echt geleefd is prima

geschreven en nodigt uit om

verder te graven in het leven of
legende van een van de helden.

Middeleeuwen ¡n een
notendop
ln de reeks'ln een notendop'is
het deel over de middeleeuwen

geschreven door FrankTang. ln

164 pagina's slechts schetst hij een

helder beeld over de periode die

grofweg van 500 tot 1500 loopt.

De opzet is chronologisch: van de

vroege (500-1 000), hoge (1 000-

1300) naar late middeleeuwen
(1 300-1 500). Tang weet zich zeer

bekwaam tot de hoofdlijnen te

beperken. Hoe snel laatjeje als

schrijver niet verleiden om even

uit te weiden over een of andere
(wan)daad van een koning, paus

of keizer.

ln de notendop past niet alleen

maar de politieke en militaire,

maar ook de religieuze en sociaal-

economische ontwikkelingen.

Tang laat deze moeiteloos in

elkaar overlopen. De ontwik-
kelingen worden geschetst aan

de hand van een gebied, vooral

Frankrijk, Engeland, Spanje of het

'Duitse' keizerrijk; naar gelang

deze regio zich leent als voor-

beeld. Andere landen komen aan

bod'als het zo uitkomt'; in het

hoofdstuk over de koning wordt
in vogelvlucht ook de rest van Eu-

ropa beschouwd. De Nederlanden

komen ook summier aan bod.

Een handvol kaarten helpt om de

veranderingen in Europa tijdens

de middeleeuwen te visualise-

ren. Ook met personenregister.

Kortom, een prima handboek om

een overzicht van de middeleeu-

wen te (her)krijgen.

FrankTang

De Middeleeuwen ìn een notendop
(Amsterdam 201 1)

lsBN 978 90 3s1 3s604 € 12,50, 164
pagina!
Uitgeverü Bert Bakker

Vind, een verleidelijk
tijdschrift
Vind is de n¡euwe naam voor Pol-

dervo ndsten, gewoonweg omdat

îe vlag aljaren de lading niet

dekt'| want naast archeologische

vondsten is er in het tijdschrift
ruim aandacht voor geschiede-

nis, oude kunst en antiek. De

verandering blijft niet beperkt

tot de naamsverandering. Ook de

opmaak is gewijzigd. Bij vergelij-

king valt op dat de vormgeving

rustiger oogt wat er -in ieder

geval bij mij- toe leidt dat je je eer-

der op de tekst richq een goede

ontwikkeling. Het aantal pagina's

is met acht toegenomen. Met de

voorplaat van het eerste nummer

maakt de redactie in ieder geval

een statement: geschiedenis is

sexy en verleidelijk.

Voor een uitgebreid verslag over

Vind zie de bespreking in de'Tijd-
schriftwijzer' op www.historièn.n l/
tijdschrift-vind-poldervondsten.

Pieter ste¡nz

MacBeth heeft echt geleefd,
Een reis door Europa ìn de voet-
sporcn von 1 6 literoÍre helden
(Amsterdam 201 l)
lsBN 978 90 46809969,€24,9s,240
pagina3

Uitgever'rj Nieuw Amsterdam
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Hoogseizoen in
Archeon
16 JULI T/M 1 5 AUGUSTUS

Veel extra spektakel in Archeon!

Riddertoernooi data:
23 &24 juli
30 & 31 juli
20,21 en 22 augustus

1 T/M l4AUGUSTUS:

12e Romeins Festival
Veertien dagen lang verzorgt

Legio ll Augusta uit Britannia

shows en demonstraties die een

beeld geven van het leven in de

provincies van het Romeinse Rijk.

Niet alleen de Romeinse soldaten

staan centraal, maar ook de bur-

gers, handwerklieden en slaven.

Een uniek evenement in deze

Augustus Romeinen maand!

25 T/M 28 AUGUSTUS:

lnternationale Viking-
week
Met de grote Vikingmarkt. Zo'n

250 Vikingen uit Nederland,

Duitsland, Scandinavië, Engeland,

Frankrijk, Polen en Tsjechië slaan

in Archeon hun tenten voor een

grote handelsmarkt.

Archeonlaan 1

2400 AP Alphen aan den Rijn

Tel.0172-447744

www.archeon.nl

Historisch Openlucht-
Museum Eindhoven
11.00-17.00 uur

9EN 10JU1t2011

Textielbewerkers
Textielbewerkers in het prehisto-

rische dorpje Eversham laten het

dagelijkse leven in die tijd zien.

Zij bewerken vlas, verven wol en

spinnen dat met de hand. ln het

middeleeuwse stadje Endehoven

zijn ambachtslieden aan het werk.

De wevers zijn druk in de weer

met wol en linnen en je kunt zien

hoe het vilten van wol in die tijd
werd gedaan.

20 EN 21 AUGUSTUS 201 1

Kermis in de Middeleeuwen
Potsierlijke narren, kwakzalvers,

vrolijke muzikanten en trotse rid-

ders. Allemaal zijn ze van de partij

op deze middeleeuwse kermis.

Laat je toekomst voorspellen,

vergaap je aan goocheltrucjes en

pas op voor de buideldieven en

bedelaars.

Boutenslaan 161 B

5644TV Eindhoven

Tel. (040) 2s22281
www.homeind hoven.nl

Klassiek ha nd boek is Geschiedenis

van de Middeleeuwen van H.P.H.

Janssen. Gedegen, stevige kost

(580 pagina's). De eerste druk

stamt uit 1978, maar het is nog

steeds in druk. De publicatie is

feitelijk samengesteld uit twee

eerdere losse delen van Jansen:

een Algemene geschiedenis der

Middeleeuwen en de Middeleeuwse

ges ch iede n i s de r N ed e rl a n den

(1 968). Ju¡st omdat in De Middel-

eeuwen in een notendop slechTs

beperkt aandacht voor de Neder-

landen is, is deze (ondertussen

tweede-, derde- of vierdehands)

pocket een goede aanvulling.

Romeinen, Vikingen
en Vlam¡ngen...
in Dorestad
VANAF 5 JUNI 201 1

Unieke expos¡t¡e ¡n
Museum Dorestad
Dorestad was in vroeger tijden

een echte we-

reldhaven. Een

kruispunt van

wateren waar

volkeren uit het

Noorden, Oosten

en Zuiden elkaar

ontmoetten om

handel te drijven.

Handel die over

de rivieren aan-

en afgevoerd

werd. Speelde de

Rijn een belang-

rijke rol in onze geschiedenis, de

Schelde deed dat in de geschiede-

nis van Vlaanderen! De Vlaamse

handelsplaatsen Antwerpen, Gent

en Kortrijk hadden hun bloeiende

bestaan te danken aan deze rivier.

Omdat de geschiedenis van Dore-

stad en deze Vlaamse steden veel

overeenkomsten kennen, heeft

Museum Dorestad goede relaties in

België, zoals die met het Museum

Van Bogaert-Wauters te Hamme.

Dit museum herbergt een indruk-

wekkende verzameling voorwer-

pen. Ze werden gevonden tijdens

baggerwerkzaamheden en opgra-

vingen in de Schelde- en Durme

en samengebracht door Alphonse

Van Bogaert (1 882-1 967). Vooral

de vroegmiddeleeuwse collectie

vertoont veel overeenkomsten met

die van Museum Dorestad. Daar-

door is Museum Dorestad nauw

betrokken bij het determineren en

catalogiseren van de verzameling

in Hamme. Een direct

gevolg van deze hechte

samenwerking is dat wij

nu een groot aantal top-

stukken uit de verzame-

ling Van Bogaert-Wauters

in Wijk bij Duurstede

kunnen tentoonstellen.

De tentoonstelling is tot
eind oktober in Museum

Dorestad dagelijks te

bezoeken tijdens de re-

guliere openingstijden. Er

hoeft niet extra betaald te worden

voor deze expositie. Zie voor infor-

matie www.museumdorestad.nl

Limburgs Openlucht-
museum Eynderhoof
1 3.00 tot 17,00 uur

zondag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Diverse leerrijke activiteiten ¡n de

zomermaanden. Kijk op de site

voor meer info.

Milderspaat 1

6034 PL E¡nd (gem.Nederweert)

boeki ngen : 0495-626421

www.eynderhoof,nl
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ls je met een metaaldetector gaat

zoeken, zulje daar logischerwijs

voorwerpen van metaal mee

vinden. Maar zoals het bij de meeste

zoekers wel zal gaan, gebruik je dan

niet alleen je oren, maar ook je ogen.

En dan bedoel ik niet om daar alleer.r je

dìsplay mee af te lezen. Op met stadsvuíl

bemeste akl<ers en ook in bouwputten en

op storthopen is er namelijk grote kans

op'oog'-vondsten, die niet van metaal

zijn, Vaak is dit aardewerk, glas of been en

jammergenoeg bijna altijd gebroken of

beschadigd. Toch zitten daar soms hele

leuke en bijzondere dingen bij, die zeker

verzamelwaardig zijn.

Zo vond ik jaren geleden bij de herinrich-

ting van de 'stadskern'van Delfzijl een

'baksteen'van 14,5 x 1 0 x 6 cm, met op de

voorkant een mooie versierìng (Foto 1).

lk had zo'n steen nog nooit eerder gezien

en wist niet waarvoor hij was gebruikt

en wat die vreemde gezicl-rten voorstel-

den. De ouderdom van de steen was wel

direct duidelijk, tenminste als het jaartal

dat er op stond klopte (1 588),

Ha¡a n'c,is'i:<+enl

lk had toen nog geen computer en van

internet nog nooit gehoord. Om er dan

achter te komen wat die steen voorstelde,

was nog niet zo gemakkelijk. Een afbeel-

ding van eenzelfde soort steen kwam ik

een aantal jaren later tegen in het blad

'Tussen Kunst en Kitsch'en ik begreep

toen dat het een z.g.n. haardsteen was. lk

wist nu wat meer en had in ieder geval nu

ook de naam. Ja, ik hoor sommige lezers

al inwendig lachen, maar in die tijd'voor

internet'moest je eigenlijk alles uit boe-

ken halen en kon je nìet, zo als nu, even

op "haardsteen" googlen en in een fractie

van tijd een aantal antwoorden hebben.

Maar, na tijd komt raad, en op één van

de zoekdagen van de onze vereniging

vond ik de oplossing bij een boekenstal-

letje en wel in de vorm van het prachtige

boekwerk'Hertsteen en Cronementi

Hierin wordt de gehele geschiedenis van

haardstenen beschreven en een groot

aantal (230) staan afgebeeld. Eenzelfde

exemplaar als die van mij staat er ook in

en natuurlijk heb ik dat boek toen direct

gekocht, want voor mij is een vondst niet

eerder compleet dan wanneer ik'het ver-

haal'achter de vondst ook ken. En, zo als

zo vaak gebeurt, is het verhaal erachter

meestal uitgebreider dan je van te voren

verwachtte. Hier volgt de verkorte versie

daarvan en voor wie er meer over wil

weten is het hierboven genoemde boek

een echte aanrader.
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Open haard
Vanaf de twaalfde eeuw werd bij de

bouw van kloosters en kerken steeds

meer gebruikgemaakt van ter plaatse

uit klei gebakken stenen (kloostermop-

pen). Dit bouwmateriaal was goedkoper

dan het voordien gebruikte en van ver

aangevoerde tuf- ofzandsteen. Ook de

benodigde brandstof voor het bakken

van deze stenen was in de regio vaak

gemakkelijk en goedkoop te verkrijgen

in de vorm van turf en hout. ln de latere

eeuwen werden de huizen van welgestel-

den ook steeds meer met deze klooster-

moppen gebouwd. Daarin nam de open

haard natuurlijk een belangrijke plaats

in, voor verwarming, koken en deels voor

verlichting. Uit deze'Steenhuizen'van de

1 5e en 1 6e eeuw komen nu de door ons

gevonden haardstenen. Deze werden ge-

bruikt om de (buiten)muur, waar de open

haard meestal tegenaan was gebouwd,

te beschermen tegen te hoge tempera-

turen. Zij werden achter de vuurplaats

tegen de muur gemetseld, in naar boven

toe steeds korter wordende lagen. De bo-

venste kortste laag werd afgesloten met

een mooie dek- of sluitsteen (Foto 2).

Maar al in het midden van de 17e eeuw

werden zij weer verdrongen door de

opkomst van de versierde gietijzeren

haardplaten die nog veel beter tegen die

hoge temperatuur bestand zijn. Haardste-

nen zijn dus betrekkelijk kort in gebruik

geweest en het vinden van zo'n gave

haardsteen is dus toch wel bijzonder.

t

Typologie haardstenen
Haardstenen kunnen op grond van

herkomst of versiering op onderstaande

manier worden ingedeeld.

Onversierde haardstenen
(kleiner formaat dan de toen gebruikte

kloostermoppen) Versiering: geen.

Vervaardigd in o.a. Langerwehe, Raeren,

Brunsum en Schinveld.

Datering: l5e eeuw.

Haardstenen met afweertekens
(Foto 3) Versier¡ng: ¡n gestempelde geo-

metrische symbolen

Vervaardigd: o. a Luik.

Datering: l5e eeuw.

'Luikse' haardstenen met een
brede lijst
(Foto 4) Versiering; heraldische mot¡even,

Franse lelie's, religieuze taferelen, Heiligen

e.a.

Vervaardiging: Luik. Datering: i 5e eeuw /
I 6e eeuw.

Antwerpse' haardstenen met
smalle l¡jst
(Foto 5) Versiering: als " Luikse" haardste-

nen en uitgebreid met weergave oudtes-

tamentische verhalen.

Vervaardiging: Antwerpen.

Datering: 16e eeuw.

'Antwerpse' haardstenen zonder
lijst
(Foto 6l Versiering: in doorlopend
patroon over gehele beeldvlak o.a.

medaillons met fi guren. Vervaardiging:

Antwerpen.

Datering: I 6e eeuw / 1 7e eeuw

Geglazuurde haardstenen
(loodglazuur).

Versiering: in doorlopend patroon zonder

lijst en voorzien van jaartal.

Vervaardiging: Luik, Antwerpen en later

ook in Holland en Utrecht.

Datering: laatste kwart 16e eeuw.

Dek-of sluitstenen
(Foto.7a-7b)

Varianten: rechthoekig met daarop

stompe driehoek of halfronde uitvoering.

Versiering: o.a. wapen van regerend vorst

of stadhouder en familiewapens.

Vervaardiging: zelfde vervaardigings-

plaatsen als haardstenen.

Datering: 16e eeuw/ 17e eeuw.

Fotoverantwoording:

Fato't 2, 3, 4, 5 6,70, 7b u¡t he( baek "Hensteen en

Cronement" 155¡!:9A-53¿5 28.4 2 lmet ioetÍemm¡ng

Q tiii iùthiticli¿ C?")rleG ú t rcah i )
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Angelsaksisch e zw aard p i ram iden
uit de zesde en zevende eeuw

lz

en Angelsaksische gouden munt uit
de Nederlandse bodem. Het artikel

van Doede Wiersma in Detectorma-

gazine 1 1 6 over de door hem gevonden

thrymsa was opzienbarend. Het is zeker

niet de eerste bodemvondst die wijst op

de banden tussen vroeg-middeleeuws

Engeland en het vasteland. Zijn er nog

meer Angelsaksische vondsten te ver-

wachten uit onze vaderlandse bodem?

We kunnen in ieder geval maar beter

goed voorbereid zijn. ln dit artikel staat in

ieder geval al een interessante vondst-

groep uit de Engelse Dark Ages in de

schijnwerpers: de zwaardpiramide.

Het lied van het zwaard
"De held zag het vervloekte wezen uit de

onderwereld. Hij trof haar met een grote

slag van zijn zwaard. Het staal zong een

schaamteloos oorlogslied tegen haar sche-

del. Maar hij ontdekte dat zijn vlammende

zwaard nog geen schram op haar huid kon

maken. De kling van het zwaard deed niet

wat nodig was. Dit was de eerste keer dat

de verdienste van deze kostbaarheid niet

toereikend was."1

Pa reersta ng

I o,.".0
YI

Angel

Weinigen zullen zo lyrisch zijn over een

zwaard als de verteller in Beowulf,het
Engelse heldendicht dat is geschreven in

Angelsaksisch Engeland en een inspi-

ratiebron vormt voor velen, onder wie

hedendaagse fi lmmakers.

De Angelsaksen waren in de zesde eeuw

van hun Germaanse thuislanden de zee

overgestoken naar het Britse eiland. Zij

dreven met geweld de oorspronkelijke

Keltische bewoners terug naar het wes-

ten. De onderlinge strijd tussen de Angel-

saksische vorsten ontbrandde al voordat

zij zich als heersers hadden gevestigd.

Een veelheid aan koninkrijkjes was een

bron voor een oneindige concurrentie-

strijd tussen vorsten met honger naar

macht. ln vroeg Angelsaksisch Engeland

zongen de zwaarden dan ook veelvuldig

in het rond.

Afbeelding 2

Anatomie van het Angelsaksische zwaard,

Bron: wwwmyarmoury.com/feature_

anatomy.php. Bewerking:Thimo Dirkse.

Punt

Afbeelding I

De vorst van Sutton Hoo werd in de vroege

zevende eeuw in een scheepsgraf aan de

aarde toevertrouwd. Veel kostbare bezit-

tingen werden bijgezet in het schip.

Bron: Martin Carver, Sufton Hoo, Burial

ground of kingsT (Londen 1 998) plate ll;

ìii; reconstructietekening door Caroline

Fleming.

Speren en zwaarden
Het zwaard was het waardevolste wapen

dat een Angelsaksische krijger kon

bezitten. De speer was verreweg het

meest gebruikte wapen. Een'gemiddelde'

strijder betrad het strijdveld met een

Pommel
vast aan angel

(contragewìcht)

Gevest

DETECTOR MAGAZINE 117
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speer, schild en mogelijk een werpspeer.2

Het zwaard was bij uitstek het wapen van

koningen en hoge edelen. Archeologisch

onderzoek bewijst dat het zwaard een

elitewapen was. Verhoud ingsgewijs wordt

in mannengraven op iedere twintig spe-

ren slechts een zwaard gevonden.

Het zwaard ging van vader over in

handen van de zoon, soms generaties

lang. Het was een trouwe kompaan in de

strijd; een kompaan die een eigen naam

verdiende, zoals Naegling, het geliefde

wapen van Beowulf. Deze naam doet

vermoeden dat het zwaard zich zelfs door

metalen nagels heen kon werken.3 Welke

vijand was tegen zo'n wonderwapen be-

stand? Wat zal er door zo'n tegenstander

heen zijn gegaan als hij oog in oog stond

met een gepantserde krijger die hem met

het zwaard te lijf ging. Oog in oog, want

de krijgers die zich een zwaard konden

veroorloven, trokken het uitsluitend als z¡j

te voet vochten.

Wapenbegrav¡ngen
Het lied van het rondzingende

zwaard stopte abrupt als het met

zijn bezitter meeging in het graf.

Het is interessant om de ken-

merken van de'wapenbegrafenis'

nader te beschouwen. De gewoon-

ten veranderden namelijk door de tijd
heen. Een aantal doden uit de eerste helft

van de zesde eeuw vertonen sporen van

geweld als gevolg van gevechten.

De meeste wapenbegravingen vonden

plaats in de tweede helft van de zevende

eeuw. Juist toen was het relatief rustig

op het str'rjdtoneel. Je zou daaruit kun-

nen concluderen dat de nabestaanden

dachten dat als ze de wapens toch niet

hoefden te gebruiken, ze ook wel met

de overledenen meekonden in het graf.

Maar de gedachte achter de grafgiftzal

mogel'rjk eerder'tactisch' van aard kunnen

zijn. ln vredestijd zou het juist wenselijk

zijn om de familiale status te demonstre-

ren door tijdens de begrafenis de nodige

kostbaarheden mee het grafin te geven.

ln oorlogstijd, als glorie in het gevecht

viel te halen, was dit uiterlijk vertoon niet

nodig.a

Afbeelding 4

Reproductie van het zwaard uit het

scheepsgraf van Sutton Hoo waarop de

accessoires zijn verwerkt die bij het zwaard

werden gevonden.

Bron: http://ang losaxoncsi.wordpress.

com/category/people/

Afbeelding 3

Constructie van het gevest.

Bron: Kevin Leahy en Roger Bland, Ihe

Stoffordshire hoard (Londen 2009) 30.

Anatomie van het zwaard
Dankzij de archeologische vondsten is er

ook een goed beeld van hoe het vroege

Angelsaksische zwaard eruit zag. Het ver-

schilde weinig van het Kelt¡sche zwaard

uit de lJzertijd. Het zwaard, de spatha,is

circaT5 centimeter lang. Beide zijden van

de kling zijn scherp en de punt is spits. De

Angelsaksische krijgers gebruikten het als

slagwapen.

Het blad was dun vergeleken met d¡e van

later gesmede zwaarden. Sommige zijn

pattern welded, een techniek om ijzer te

smeden.

U



Afbeelding 5

Onversierde bronzen piramide, gevonden in

Kent. De piramide is hol; de riem kon achter de

stang door worden gehaald om de piramide te

bevestigen.

Bron: Nigel Mills, Saxon &Viking artefocts

(witham 2oo1) 99; AS27 5.

stroken en vlochten deze ineen. Dit

vlechtwerk werd tot een dun blad gesla-

gen waardoor een gevlochten patroon

ontstond. Dit werd omrand door hard

staal. Het gevlochten metaalzorgde dat

de kling flexibeler was dan de zwaarden

die uit een stuk metaal waren geslagen.

De kern van de handgreep vormt een

geheel met het zwaardblad. Om ervoor

te zorgen dat het zwaard goed in de

hand lag, gebruikte de zwaardmaker

hout of soms bot en omwond dit met

doek of leer. Als zijn opdrachtgever diep

in de buidel tastte, gebruikte hij zelfs

zilverdraad. Om te voorkomen dat een

vijandig wapen het zwaard kon gebrui-

ken als geleider om de vingers te fileren,

zorgde een rechthoekig blok onder aan

de handgreep voor enige bescherming.

Enige bescherming, want het houten of
benen blok steekt aan iedere zijde slechts

twee en een halve centimeter uit. Aan

de bovenzijde van de handgreep zit de

pommel, een knop die ervoor zorgde dat

de handgreep op zijn plaats bleef.

De spathazou nog eeuwen in zwang

blijven, tot aan het einde van de achtste

eeuw een sterk verbeterd zwaard in de

mode raakte. Dat nieuwe zwaard had niet

alleen een sterkere kling, maar ook een

'ergonomisch' handvat met een pareer-

stang die daadwerkelijk bescherming

bood. Een krijger droeg zijnzwaardin
een schede. Deze is meestal gemaakt van

twee met leer omhulde latjes. Sommige

schedes werden bijeen gebonden door
metalen strips.s

Afbeelding 6

Gouden piramide, gevonden in Bembridge op

lsle of Wight. Goed is te zien hoe de piramide

bevestigd kan worden. Bron: Bron: http://www

fl ickr.com/photos/fi nds/2505390090/in/photo-

stream/

t4

Zowel de schede als de handgreep, en

met name de pommel, waren vaak rijk

versierd. De smeden gebruikten edelme-

talen als zilver en goud, en bewerkten

deze met technieken als filigraan, email

of niello, een zwartkleurige legering. Een

lust voor het oog en vast ¡mponerend als

je tegenover zo'n breedgeschouderde

krijgsheer stond.

Zwaardpiram¡de
De diversiteit in kracht en pracht van

een zwaard was groot; de keuze van de

materialen, de uitbundigheid van de ver-

siering en het vakmanschap van de smid

zorgde voor een grote verscheidenheid.

Geen spatha was gelijk. Deze diversite¡t is

al even groot bij een curieus accessoire:

de zwaardpiramide. Deze'versiersels'

hebben -wat een verrassing- de vorm

van een piramide, waarvan de top (apex)

plat is.

De piramiden hebben een basis van zo'n

twee centimeter lang en een vergelijk-

bare hoogte. Tot zover de (relatieve)

eenvormigheid, want qua materiaal en

versiering komt hier weer het hele scala

aan grondstoffen en techn¡eken aan bod

die ook op zwaardpommels en riembe-

slagen worden toegepast.

Er is dus een grote variatie aan zwaard-

piramiden, maar wat zijn het eigenlijk?

Naar goed archeologisch gebruik kan dit
niet met zekerheid worden gezegd. De

piramidevormige kleinigheden zijn als ac-

cessoires bij het zwaard gedetermineerd

omdat deze in de nabijheid van (de res-

ten van) zwaarden zijn gevonden. Dit was

bijvoorbeeld het geval bij het zwaard in

het scheepsgraf van Sutton Hoo (Suffolk)

dat werd opgegraven in 1939. Aan beide

zijden van het gevest werd een piramide

gevonden.

Vredelievende bedoelingen
Al in 1888 werd in Broomfield (Essex) een

Angelsaksisch graf ontdekt waarin naast

De zwaardpiramide van Ezinge is de enige u¡t Nederlandse bodem die in dit
artikel bij name ¡s genoemd. Kees Leenheer heeft per mail al aangegeven dat
hij misschien nog een aantal exemplaren kent.e Zeker omdat het begrip sword

pyramid geen internationaal begrip is, kunnen achter begrippen als'riembe-

slagi 'Grabbeigaben'of 'sword fitting'ook zwaardpiramiden verscholen zitten.

Heb je in je collectie ook zwaardpiramiden
dan verneem ik dat graag. lk hoop dat er

voldoende reacties binnenkomen om een , 
ji

vervolg te geven aan dit art¡kel. .ê'

'!t' "'u
Ook meldingen van andere Angelsaksische

vondsten uit Nederlandse bodem zijn welkom:

leonmijderwijk@hetnet.nl

DETECTOR MAGAZINE I17



Afbeelding 7

Gouden piramide met inlegsel van almandijn. Riembe-

slag van een zwaardschede uit de dorpsterp van Ezinge.

Datering eerste helft zevende eeuw; hoogte 1,6 cm, uit

particuliere collectie. Bron: Johan Nicolay, Koningen van

de Noordzee - 250 tot 850 no Chr. (Leeuwarden 1 999) 59.

Foto: FM, Johan van der Veer

een zwaard een paar piramiden lagen.

Naar aanleiding van deze vondst stond in

de British Museum Gu¡de to Anglo-Saxon

antiqu¡ties 1 923 Ie lezen dat "het doel

van deze piramiden heden onbekend

isl'6 Hoewel het nog steeds slechts goed

giswerk is, is een plausibele interpreta-

tie dat de zwaardpiramide diende als

versiering van een lint of riem. Dit lint of

riem moest ervoor zorgen dat het zwaard

niet zomaar uit de schede kon. De naam

'vredesbanden'is op deze functie terug

te voeren. De piramiden zijn hol aan de

achterkant. Het lint kon achter een stang

worden gehaald ter bevestiging.

De piramiden moesten goed zichtbaar

zijn om iedereen te overtuigen van de

vredelievende bedoelingen. De vredes-

banden moesten mogelijk voorkomen

dat een krijger zijn trouwe zwaard af

moest leggen. Zeker in vijandige kringen

zal een strijder zijn zwaard graag aan de

zijde hebben gehad.

Terwijl hij's avonds samen met de andere

krijgers zich in de hal tegoed doet aan vlees

en mede, Iuistert hij naar een lied woarin de

zanger zingt over helden, een weerzinwek-

kend monster en nog erger: een moeder van

een weerzinwekkend monster. De slavin op

zijn schoot voelt warm en zacht. Bijna ge-

dochteloos laat hij zijn vingers afglijden. . .

naar de schede van zijn zwaard. Ja, ze

z¡tten er nog, mijn juweeltjes. vanavond zal

ik de vrede bewaren, maar als ik de linten

losmaak, zal ik het lied van mijn zwaard

weer luid laten zingen en het bloed van mijn

vijanden laten stromen als de mede in mijn

keel. Verhalenvertellers zullen nog eeuwig

mijn zwaardlied laten klinken in de hallen.

Of alleen zesde- en zevende-eeuwse

krijgers deze wellustige gedachten

hadden aan een zwaardgevecht, valt

te betwijfelen. Angelsaksisch Engeland

bleef een groot strijdtoneel waar krijgers

hun eer met het zwaard verdedigden en

hun glorie vergrootten. Wel is het gebruik

van zwaardpiramiden beperkt tot de

zesde en zevende eeuw. Deze datering

is gebaseerd op de stijlen van versiering

van Angelsaksische artefacten; in de be-

treffende periode wordt deze versiering

gekenmerkt door diermotieven.

Germaanse piramiden
Niet alleen de Angelsaksen maakten

zwaardpiramiden. Er zijn ook exemplaren

bekend uit gebieden waar de Alaman-

nen, een verbond van Germaanse stam-

men, vandaan kwamen. Uit Scandinavië

zijn geen exemplaren bekend.? ln het

Fries Museum is een exemplaar aanwe-

zig afkomstig uit de opgraving van de

wierde, de dorpsterp, in het Groningse

dorp Ezinge.

Het gebruik en bezit van de piramiden

was blijkbaar modegevoelig, want alle

exemplaren zijn op zijn laatst a ls laat-

zevende-eeuws te dateren. Waarom de

piramiden daarna in onbruik raakten,

is niet bekend. Natuurlijk is het gezien

de datering aantrekkelijk om dit toe te

schrijven aan de kerstening van de Angel-

saksen. Misschien werd aan de piramiden

een magische'lading'toegeschreven,

aangezien het bij Germaanse volken

gangbaar was om aan bepaalde materi-

alen en objecten magische krachten toe

te kennen. Zwaardmagie zal als heidens

zijn gezien en dus not done na bekering

Afbeelding I
Twee piramides u¡t de Staffordshire hoard.

De hogere heeft een ronde basis.

Bron: Kevin Leahy en Roger Bland, Ihe

Staffordshire hoard (Londen 2009)

34.

Afbeelding 9

Zwaardpiramide uit de

Staffordshire hoard (zie

afbeelding 8), voor het

conServefen,

Bron: http://www.

fl ickr.com/photos/

elegaer/41O34O98291

tot het chr¡stendom. Evengoed kan er

een praktische reden of modegevoelig-

heid zijn waardoor krijgers niet langer al

die frutsels aan hun zwaard en schede

wilden.

Metaaldetector
Traditiegetrouw kan ik een artikel over

archeologische vondsten besluiten met

de opmerking dat er nog veel onderzoek

gedaan moet worden om tot antwoor-

den te komen. Bijvoorbeeld waarvoor de

zwaardpiramiden dienden, waarom ze

relatief kort in bmloop'waren en wat het

verspreidingsgebied was. lk kies voor een

positiever slot, hoewel niet veel origine-

ler: een lofrede op de detectoramateur.

Tot in dejaren zeventig, tachtig van de

twintigste eeuw werden de zwaardpira-

miden alleen bij archeologische opgra-

vingen gevonden. ln de nabijheid van het

zwaard of samen met andere waardevolle

hebbedingetjes in een lang vergane
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Afbeelding 10

Zwaardpiramides u¡t de Staffordshire hoard.

Bron: http://www.fl ickr.com/photos/

stokemuseums I selslT 21 57 6233887'l 2958 I
with|43487261241

aan. Opgravingen vonden - relatief -

zelden plaats, dus de piramide was een

zeldzame vondst. Het gebruik van de

metaaldetector vanaf het einde van de

twint¡gste eeuw heeft het aantal zwaard-

piramiden dat aan het bodemarchief is

onttrokken, explosief doen stijgen.

Geen doorsnee vondst, maar wel illustre-

rend voor de verrassingsmogelijkheden

die de bodem nog herbergt, is de spec-

taculaire detectorvondst van de Sfof-

fordshire Hoard (2009). Deze schat bestaat

uit honderden zilveren en vooral gouden

voorwerpen. Archeologen dateren deze

schat als gedeponeerd midden-zevende-

eeuws, hoewel er wel discussie is of som-

mige objecten, waaronder enkele van

de piramiden, u¡t de late zevende eeuw

zouden stammen. Het bijzondere van de

samenstelling van de vondst is dat deze

grotendeels bestaat uit voorwerpen van

krijgers, waaronder pommels, helmfrag-

menten maar ook enkele christelijke

kruizen.

De tien zwaardpiramiden, waarvan acht
gouden, die deel uitmaken van de schat,

zullen zeker een bijdrage leveren tot ex-

tra aandacht voor deze vondstgroep. I Wij

wachten daar niet op en vergapen ons

hier al aan de creativ¡te¡t en het vakman-

schap van de Angelsaksische smeden.

(Eindnoten)

1 Vrij naar Beowulf .

2 Mark Harrison, Anglo-Saxon thegn AD 449-

1066 (Oxford 1993) 14.

3 David Wilson, The Anglo-Saxons (1966;

geraadpleegde versie: Aylesbury 1 975)

1 08-1 09.

4 C.J. Arnold, An archaeology of the early

Anglo-Saxon kingdoms (1 988; geraad-

pleegde versie: Abingdon 2OO5) 21 5

5 Wilson, Anglo-Saxons. 109-112

6 http://northstoke.blogspot.co m/20O8/08/

saxon-bu rial-at-broomfi eld-chel msford.htm I

7 Brett Hammond,'Saxon swords & mysteri-

ous pyramidsi Treasure hunting, Britain's

best selling metal detecting magazine (juli

2O1O) 46-47.

8 Kevin Leahy en Roger Bland, The Stafford-

shire hoard (Londen 2009) 9-1 1. Aan de

schatvondst is ook een eigen internetsite

gewijd: www.staffordsh i rehoard.org.uk

9 Maìl Kees Leenheeraan auteur,26 mei

2011.

Als redactie ziin wii uiteraard nieuwsgierig naar

uw detectorvakani¡everhalen' Uw inzending

worAt beloond met een mooi boek!

r e d a cti e @ d ete cto r o m ote u r'n I
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NIEUW!
XP Deus schijf
34 x28 cm € 389,-
Wordt geleverd met beschermkap, u

ondersteel, een bout en moer.

\

trEU=
I

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 I'Jederlandstaliç¡ scherm en I'Jederlandstalige handleiding 4 zoekfrequenties naar keuze Draadloze koptelefoon met

keuzetoetsen v;orclt bilgeleverd. Het huis is aTkoppe baar Superlicht, de detector weegt nog geen 1000 gram. De steelverbinding is

binnen 3 seconden ç¡eheel in te schuiven tot een kleìn pakketje 0plaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen,

Kilk voor meer inforr¡atie op: r.rvnv,xpmetaldetectors,com en \'^JVv\¡J xpmetaldetectors com/xpforum

'1,!a een dip in de Deus verkopen, veroorzaakt door een aantal aanloopproblemen (o a met de stelen) zit de verkoop in Nederland

rteer flink in cte lift. De Deus blijkt een echte toppeí en verd in een enquete oncler zoekers dls tveede genoemd (na de E-Trac) als

meest begeerde metaaldetector. ln de rest vdn Europa hdnteren de importeurs rtachtlijsten, omdat de fabrikant de vraag nog steeds

n¡et ddnkan ln cle komende tnaanden venyachten we ook een lanqzame aanvoer vanuit XP, tvaardoor een t /dchttiid zal ontstadn

vdn tr'/ee tot zes Lveken'. (Gert Gesink, Detect)

xP #flît o^,

-( ''

E-TW
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 SE, maar

het software programma is compleet vernieuwd en uitgebreid.

De nieuwe E-Trac:

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

van uzer.
- Er kan zelfs op sites gezocht worden waar extreem veel

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

metaaltjes eruit!

MINELAB

€ 1495,-
Met accessoires

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 uitlvisselbare 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
metaaldetectors, zoek-
technieken, vindplaatsen,
vondsten en langver-
borgen zoekgeheimen.
360 pagina's en rijk
geillustreerd met meer
dan 400 foto's en

€ ,eo o.n l',H:ìi:iil iiä,liil'
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetector¡mporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Eestellen bü Detect: naak j9,90 euro over (poftokosten grat¡s)

over op GlR) 4838918 t.n.v Detect te Enschede.

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro porto ovet naàr onze Bank:

IBAN NLSTRABO 0396743870 SMFT: RABONL2U naat DETEC| in

EnschedeVeryeet n¡etje volledìge naan en adres aan ons door te

geven bij de banktransler of via: info@detect.nl K¡es de b¡ibeho'

rende code voor hetboek in de juiste taal: N1003 (Nederlands).

zie voor onafhankelijke

beoordeling op het
lnternet (M¡nelabown-

eß) en maak contact
met de nu al lalloze
E-Trac bez¡tte6

POWERlIÍT
POWERTIFT NU MET

VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-

magneet van neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

niets ingeboet. Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilo, dubbel zo-

veel als de vorige Door

een andere productiewijze

is deze magneet echter

goedkoper dan de oude Powerlift

PRIJS: 79,50 euro

çr

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

Bijzonder geschikt voor terre¡nen die flink afgezocht

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

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht

8"x6" 12"x10" 15"x12" 18"xí5"

Minelab E-Trac / Expl / Safari / ( ./ ./
M¡nelab Sovereign - t/ / /
Tesoro Ïe¡on, tobo, V¿quero, Cibola ( (
Tesoro alle andere landmodellen r' r'
White'sDFX,MTX - r' / t/
XP G-Maxx en ADX ./
XP Gold Maxx Power 1/

GarrettAce ./ 1/ r'
F¡sher t75 r'

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
voeringen, met 25 en met 20

zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

Slimline schijf, die minder weegt,
waardoor het zoeken op het land of

r -sE 
langs de waterlijn veel minder zwaar is.

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

heid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, wâterdichte hoofd-
telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.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 duur-
dere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

X.TERRA

X-TERRA 305

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

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305
dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 1 8,75 kHz.

€,479,-

Ten opzichte van zijn voorganger, de
X-Terra 50 heeft de X-Tena 505 de
mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option
schijf 3 of 18,75 kHz. Verder is de

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-
reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfilnd.

X.TERRA 705

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' herstehijd, waardoor je meer goede

voomerpen 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

voor w¡e
extreem wil!
Specif¡cat¡es:
- Pl lvlotion detector

i Ç...

Pl detector met discriminatie van

ijzer (was tot voor kort onmoge-

lijk). Geschikt voor diegene die op

terreinen waar niet al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte wil, omdat

de kans groot is, dat de 'goodies'

nog net iets dieper liggen Eijvoor-

beeld op teneinen waar ooit een

schatvondst ¡s gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt.

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt Monoloop schijven

zijn niet in staat ijzer uit te schake-

len en zijn daarom meestal minder

geschikt, hoewel ze wel iets dieper

gaan dan de DD schijven.

€ 895,-

X-TERRA5o5 € 599r-
- 1 1 inch DD schijf + 1 1 inch lVlonoloop ., :
- Nieuw timings, gevoeligervoor kleine nu!gè'bl

- cewicht 2400 gram
- Steel bestaat uit twee delen
- Extra schijven: beschìkbaar

De v@¡loper van de GPX-5000, de GPX-4500 is nog beperkl leverbaar, de prijs wordt door M¡nelab

opgetrokken naar € 3995,00 Het afgelopen jaar heeft [¡ìnelab v¡a haar d¡str¡buteurs en dealeE
meer dan 10 000 v¿n deze gouddetectors verkocht, o a door de enorme 'goldrush' in Sudan en

enkele ande¡e delen van de wereld!

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top!

(uit vootraad

leverbaar)

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen natout effect)
maar evengoed kun je met deze X-Tena 705 naar
de goudvelden van Scandinavia of Canada (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaan

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

26 cm
wide scan
(DD)

schijf

€ 166,-

Diepstzoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen. 'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere
niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werkt op 1 7

frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.
Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, voor een goede balans, ombouwen tot heupmodel
is in een wip gebeurd. Het batterijpack, met I penlight batterijen klik je in 2
seconden in en u¡t 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.

€TSafari

De Safari geeft veel waar voor zijn geld en verslaat
alle machines van de concufrent in zijn prijsklasse.

€ 995,-
Zonder extra accessoires

kleine muntjes

en een heel

goed diepte-

bereik voor normale

v00rwerpen

Voorzien van een 26
cm wide scan zoekschiif
(gespaakt), die breed de grond in gaat en bij elke zwaai
meer grond afzoekt dan detectors die met concentri.
sche zoekschijven ziln uitgerust.

GPX5000



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

up detector te gebruiken, De Compadre heeft 0-discriminatie en is nu

uitgerust met een superlichte l5 cm schijf, waardoor deze nog geschiktet

is op stort en terre¡nen met veel ijzer a. ; ,t'A0 ..

Silver FMax

€ 349,-
Als.le een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector. Weegt 999 graml

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding l

e iß{_} H=,4
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Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met elliptische DD'schijf, met beschermkap, originele Tesoro

regenhoes en 9 Volt batterij.

De aanleiding voor het laten maken van

een Nederlandse versie van de Cibola,

de Cibola Hollandia is, dat met name een

aantal archeologische bedrijven graag een vâste
'Alle lVlet¿len Stand' met een basistoon op hun detector

wilden hebben Daarmee kan een (amateur)archeoloog de

detector zodanig afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs

bepaalde'ijzertijdscherven' opgezocht kunnen worden

Op de gewone discriminatiestand kan op de laagsle stand

verschil gemaakl worden tussen het 'goede' (smeedijzer)

ijzer en het 'slechte' ijzer (gietijzer)

De Cobola Hollandi¿ is doordat deze nu standaard is uit-

gerust met een elliptische DD schijf (25 cm) extra geschikt

voor archeologische doeleinden; zoeken op stort; op lastige

terpaarde en op gemineraliseerde bewoningsgrond die

veruuild is met klein ijzer En toch een detector met een

makkelijke bediening die nog geen kilo weegt De Cibola

Hollandia heeft een Nederlands logo en op het frontje

staat nu gevoeligheid ¡ p v sensitivity en threshold heet

nu gewoon basistoon Warm aanbevolen voor stadsgrond'

zoekersl

Vaquero

€ :$6q,-

É

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 batteriihouders met elk 4 x 1,5 volt
batterijen ¡:itten onder de armsteun verwerkt, in combinatie

met de superlichte2l x24 cm spider zoekschiif, ¡s een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

€ 869,-

749,-

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire

ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de gevoe-

ligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen het diepte-
bereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt dieper de grond

ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteit!
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

Kleur: blauw, zwart en grijs.

Licht-gewicht: 1,3 kilo.

/: a na,a
Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA batt).
Trekschakelaar met dual discriminatie.

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en veruuilde grond Nu ook extra grote

wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kle¡ne

15 cm concentr¡scheschijf voonadig De Lobo ¡s in twee

u¡tvoer¡ngen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x24 cm concentrische schijf

Respectievelilk +: í,311,|;), tlill è [J!)ij,

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

Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel krach-
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 schiif

onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schilven: een concentrische van 15 cm en een

wide scan van 25 x 30 cm.

De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-

vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terreinen met weinig vervuiling, klei en

andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

Drie vederlichte TESORO reuzen!
Cortes, Teión, Deleón

Cortes

Teión

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. 

€ 669r -

t



Deze Franse lichtgewicht heeft alles: uitstekend dieptebereik,
hoge gevoeligheid en extreem hoge reactiesnelheid en dat

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

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 schuiven tot een klein pakketje. Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de

oriis inbeoreoen.
Binnenkort verwacht: 25 cm DD schijf voor de Deus)

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

4,6KHZ

G.MAXX II
Buitengewoon krachtige detector, geschikt voor het zoeken naar munten en
speciaal voor hen die naar grotere voorwerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals deAdventis 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. Batter¡jduur 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

mrcfoprocess0rs

o 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van

ingebouwde transmitter
. Draadloze hoofdtelefoon (WSl,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch 1 /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.

o Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

o Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

o 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 (met2kanaten) 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.
De W51 is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram. De WS2 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine oplaadbare Lithium batteríj (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen. Oplaadtijd 2 uur. Batterijduur 50 uur.

edasÊ

eéesR

/'D/fNTIS\,7

DETECT - GERT GESINK
lmporteur van Tesoto, Minelab en
Uitgever van 'Handboek voor zoe fs'

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E- ¡l: ¡nfo@detect nl

detect.nl



Engeland heeft eerr rijke historie en is

daarom een waar Eldorado voor de man

of vrouw met een metaaldetector. Vanaf

de prehistorie tot heden zijn er mooie

vondsten te vinden. Het kan voorkomen

dat op één akker vondsten te vinden

zijn uit de Steentijd, Brons- en l)zerlijd,

Romeinse tijd en de Middeleeuwen.

Daarnaast is het een mooi land qua na-

tuur, waardoor je er heerlijk kunt zoeken

en dus ontspannen!

Het probleem van alle zoekers is natuur-

lijk de vraag waar je moet beginnen, Hoe

kom ik aan een boer die toestemming

geeft om op zijn land te mogen zoeken

en hoe weetje (van te voren) dat daar iets

liqt?

Een rnethode die bij mij goed werkte

was dat ik via een Bed & Breakfast (B&B)

website, welke gespecialiseerd ìs in

Farmers, een aantal boeren in een gebied

aanschreef. Als je voor jezelf hebt uitge-

vonden in welk gebied je ongeveer wiìt

gaan zoel<en dan kun je via sites als www,

farmstay,co,r-r k of www,farmstaya nglia.

co.uk het e-mail adres van een aantal

boeren opzoeken. Je kunt dan zelfs nog

onderscheid maken of je boeren wilt met

Bed & Breakfast of Self-catering, of met

beiden,

lk stuur dan aan circa 20 boeren een stan-

daard mail, waarin ik uitleg wie ík ben, dat

ik graag gebruik wil maken van hun Bed &

Breakfast-faciliteiten en dat ik ook graag

op hun land wil zoeken. (Sommige

boeren staan overigens alleen zoe-

me aan alle regels houdt en dat ik

alle vondsten aanmeld en daarnaast

een offrciële "Export License" regel,

Diverse boeren zullen antwoorden dat

ze niet willen dat je zoekt, sommigen

hebben al iemand anders die er loopt, of

zelfs een hele metaaldetectorclub. Maar

er zijn er altijd een aantal die wél positief

reageren. Deze boeren kun je dan via

hun postcode in Google Earth opzoeken

en vervolgens begint de zoektocht (via

Google of bijvoorbeeld www.roman bri-

tain.org) of er in die omgeving ook sporen

zijn van oude bewoning. Dat dit veel tijd
kost hoeft geen betoog, maar het levert

uiteindelijk wel vondsten opl Zodoende

kom je uiteindelijk uit bij één of twee

boeren waarje kunt gaan zoeken.

Vergeet niet om ook via lnternet te

zoeken naar gebieden waarje NIET

mag zoeken omdat ze archeologisch

beschermd zijn, bijvoorbeeld via www

magic.def ra.gov.u k
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Afhankelijk van het re¡sdoel kun je ervoor

kiezen om te reizen via de tunnel of met

de boot of zelfs met het vliegtuig. Meestal

gebruik ik de boot van Calais naar Dover

of van Hoek van Holland naar Harwich.

Dover heeft het voordeel dat de overtocht
vrij kort is (een kleine 2 uur) maar via

Harwich kun je gebruik maken van een

nachtboot. Dit heeft het voordeel datje
slaapt tijdens het reizen en om acht of
negen uur's ochtends bij de boer kunt
zijnl Hierdoor gaat de eerste dag dan niet

verloren aan het reizen, maar kan volledig

benut worden voor het zoekenl

Eenmaal aangekomen moet er natuurlijk
links gereden worden en dat kan wel eens

problemen geven. Wat mij vooral gehol-

22 pen heeft is het gebruik van navigatie. Het

is sowieso slim om navigatie te gebruiken

in Engeland, omdat veel boeren alleen

te bereiken zijn via hun postcode en die

is moeilijk vindbaar via een kaartl Door

navigatie te gebruiken kun je boven-

dien je aandacht volledig richten op het

Iinks rijden en hoef je geen borden en

dergelijke in de gaten te houden. Op het

scherm staat duidelijk hoe je de rotondes
(en die zijn er veel!) moet nemen en hoe

je de snelweg op komt. Let vooral op als

je even gestopt bent en daarna weer de

weg opgaat: voor je het weet rij je u¡t

gewoonte weer rechts...

Flet verblijf
Je kunt bij sommige boeren op een soort

mini-camping je tent opzetten en zo de

tijd doorbrengen, maar ik kies zelf altijd

voor een B&B. Het genot van een warme

douche na een dag zoeken en's ochtends

een heerlijk Engels ontbijt (waarop je de

hele dag kunt teren) wegen absoluut op

tegen een matrasje op de koude grond

in het natte grasl 's Avonds eten we in

de pub, wat dan ook nog het

voordeel geeft datje in

contact komt met de

lokale bevolking. En

niet zelden hebben

we op die manier een

boer ontmoet die ons

toestemming gaf om

op zijn land te zoeken!

Qua kosten moet je on-

geveer rekening houden

met € 100,00 per dag

per persoon. Dit

geldt als je de auto

mee neemt op

de nachtboot en

je verblijft in een

B&B en je eet in de

pub. Uiteraard kan

dit goedloper als je het

liever anders regelt.

Het zoeken
Omdat de velden in Engeland gigan-

tisch groot zijn is het heel moeilijk om te

bepalen waar je moet beginnen. Meestal

gaat iedereen een kant op en zoeken we

een beetje willekeurig de akker af .Zodra

er iets belangrijks gevonden wordt door
iemand meldt diegene dat in de walky

talky en gaan we met zijn allen dat gebied

uitkammen. Vaak liggen de vondsten

namelijk dicht bij elkaar en als je eenmaal

een dergef ijk gebiedje gevonden hebt
kun je er ieder jaar (na het ploegen) weer

vanuit Nederland de Google Earth place

marks te mailen naar de archeoloog, maar

door tegenwoordig een GPS te gebruiken

bespaar ik me veel werk en hoef ik ook

niet meer mijn hersens te pijni-

gen, waar ik de vondsten ook

alweer had gevonden.

Regelgeving
ln Engeland geldt de

regel dat je niets van wat
je gevonden hebt mag

meenemen, als dat ouder

is dan 50 jaar zonder een

zogenaamde "Export License'i

Die "Export License" kan je niet

àil. van tevoren regelen, omdat je

niet weet wat je gaat vinden.

Je moet dus je vondsten in En-

geland achterlaten. De eerste

keer dat ik in Engeland was

stuurde ik de vondsten naar de

"Export Licensing Unit" in Lon-

den, maar dat was niet de bedoe-

ling! Daarna liet ik de vondsten achter

bij de boer. Omdat er soms archeologisch

belangrijke vondsten bij zaten werd me

gevraagd of ik de vondsten wilde aanmel-

den bij de archeoloog. Geen probleem na-

tuurlijk, maar toen werd de boer gevraagd

de vondsten naar het museum te brengen

en na registratie weer op te halen. Dat wil

ik liever niet, omdat ik afhankelijk ben van

de boer voor toestemming en ik wil niet

dat hij last van mij heeft.

Tegenwoordig stuur ik daarom de vonds-

ten rechtstreeks op naar de archeoloog.

Daarbij doe ik wel wat Engelse ponden

in de doos voor de verzendkosten naar

Nederland! Als je kennissen hebt in Enge-
I tã;O tqn;e die ook inschakelen voor het

,bèwqre'n van devondsten.

, lqgislratiÊ;van de vondsten
Ðe ùonästen, welke ouder zijn dan

25iA íaài,woiden door de archeoloog

lri
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geregistreerd en komen in een database

die via www.finds.org.uk te benaderen

is. Hier kun je ook een eigen account

aanmaken. Als je dit account doorgeeft

aan de archeoloog kan deze je vondsten

aan je account koppelen, waardoorje na

inloggen je eigen vondsten in een mooi

overzicht te zien krijgt. Dit overzicht kun

je eventueel gebruiken om aan de boer

te tonen, waardoor hij kan zien dat alles

netjes geregistreerd is en zo de geschie-

denis van zijn land gewaarborgd is. Ook

dat blijkt weer deuren te openen. . .

De Export License
Op mijn website www.detector.nl staan

alle formulieren die je nodig hebt, met

daarbij een uitleg hoe je die moet ¡n-

vullen. (Kijk onder de knop'Buitenland'
en dan onder'Engeland')
Het verkrijgen van de benodigde "Export

License" gaat in het kort als volgt:

ln Enge la nd maa k je foto's va n a lle vond s-

ten (beide kanten van de vondst).

Thuis gekomen vulje de papie-

ren in voor de "Export Licensing

Unit'l Dit is de organisatie die de

vondsten bekijkt en bepaalt of
ze het land uit mogen. De foto's

moeten in uitgeprinte vorm erbij

gevoegd worden in drievoud. De

ingevulde formulieren worden

dan verzonden naar Engeland. Na

goedkeuring komt er een stempel

op de papieren en worden die

verzonden naar degene waar de

vondsten in depot liggen. Die kan

dan de vondsten naar Nederland

sturen inclusief de goedgekeurde

export license papieren. Je kunt

ze natuurlijk ook zelf ophalen.

Het is nog nooit voorgekomen

dat bepaalde vondsten niet mee

mochten, omdat ze alsTreasure

aangemerkt werden. Zelfs gouden

staters konden gewoon meegeno-

men worden naar Nederland!

Toch hoop ik nog eens een vondst

te vinden, welke wél onder de

treasure wet valt, gewoon om

eens mee te maken hoe dat werkt.

De theorie is dat het museum dan

de kans krijgt om de vondst te ko-

pen. De waarde schijnt te worden

bepaald door een onafhankelijke

commissie en de vinder krijgt (na

verkoop) de helft van de waarde

en de boer de andere helft. lk

denk, dat je in een dergelijk geval

bij die boer niet meer stuk kunt.

Je bent daar dan ongetwijfeld je

hele verdere leven welkom om te

zoeken!

Met vriendelijke groet,
Wilhelm Bos

info@midholland.nl

Varsseveld -Varusveld

Uarusslas in Gelderland !

Het is namelijk niet bewezen dat de Romeinen

hier veel hebben uitgevoerd. We hebben de

Romienendiek bij Varsseveld en het verhaal dat

de legioenen vanVarus daarzouden hebben

gestreden, en we hebben de legende dat het

kasteel in Vorden door de Romeinen zouziin
gesticht. Maar veel bewijs voor de aanwezigheid

van Romeinse legioenen kan men daar niet uit
putten. Verder hebben we wat Romeinse vonds-

ten, meest munten: op een akker bij Winterswijk

een bronzen munt van Galba, te Groenlo een

munt van Vespasianus, te Vorden wat Romeinse

munten bij het kasteel, te Warnsveld een bronzen

munt van Augustus, in Zutphen een Romeinse

munt, bij Eefde in de Witte-wievenbult een munt

van Traianus en bij de Germaanse begraafplaats in

Epse een zilveren munt van Antoninus Pius. Maar

uit niets blukt dat de Romeinen zelf die hebben

verloren. En tenslotte mag men zich met reden

afuragen wat de Romeinen er te zoeken hadden.

Als het verhaal van Varus en Varsseveld juist zou

zijn, dan moest de 55 m hoge koperen mannetjes-

putter die bij Hiddesen in hetTeutoburgerwoud

staat eigenlijk in de Achterhoek worden geplaatst.

Deze Hermann, die eigenlijk Arminius heette,

heeft de legioenen van Varus verpletterend ver-

slagen en daarmee een definitief eind gemaakt

aan de Romeinse heerschappij beoosten de Rijn.

Een theorie zegt dat Varus die geweldige klap in

oostelijk Gelderland zou hebben gekregen. Vars-

seveld zou dan eigenlijkVarusveld moeten heten,

en Harreveld Harmensveld. Daartussen loopt de

Romienendiek bij de herberg de Radstake. Het zal

een bebost gebied zijn geweest, en de Romeinen

hadden een hekel aan bossen.

Bron: De Achterhoek p.56

Overg enomen u ¡t http://ww w.m a ri a n nesweb.nl/

s a g e n / h i sto r i sch es a g e n. ht m
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FRIESLAND

r Friesland detectors
lmporteur van Colden Mask /
Deeptech I Rex I Black Ada digging
tools
Dealer van White's / accessoires

Buren r9, 87r3 KB Hindeloopen
Iel. o6-4t763475 Qonder afspraak)
E-ma i I : i nfo @fries I anddetectors. n I

I nternet: www.fries I a nddetectors. n I

r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
Vy'hite's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight I XP I inruil mogelijk I
verhuur / opsporing en beveiliging
particulieren en bedrijven

Weth. Beerdastraat 21,

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

HÉiå

Byte rc, 774t MK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8

.: E-mail: info@detectorgigant.nl
r f nternet: www.detectorgigant.nl

FLEVOLAND

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

NOORD-HOLLAND

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Blisstool / Fisher / llhite's / Troy
I mporteu r: Anderson detectorstelen
+ accessorres

OVERIJSSEL

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

Keepstraat 2,57c2 LH Helmond
tel. (o492) 57 4525
E-mail: info@ metaaldetector.nl
I nternet: www. metaaldetector. n I

www.tesoro.nl

BELG!E

f Belgadet€ct (Calmeyn Jean pierre)

Pieter M aatsstraal 12
t777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z86,fax (ozz7) 59 1t 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
I nternet: www.djlaan.nl

UTRECHT

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

Hengelosestra at 298,752l AM Enschede
tel. (o53) 43o oS tz, fax (oy) ß4 55 58
E-mail: info@detect.n I

I nternet: www.detect.n I

NOORD-BRABANT

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

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548tt gg,fax: (o7l548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: www. gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

lYiking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

DRENTHE

r Detectorgigant
!íhite's / XP detectors / Tesoro /
Minelab I verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz. ,:

Zwaluw \,3752 Nll Bunschoten
tel. o33-299 94 9r, mobiel o6-
zr 885695
E-mai I : i nfo@ mid holland.nl
I nternet:
www.midholland.nl www.detector. nl
www.minelab.nl www.coiltek.nl

GELDERTAND

r Arena metaaldetectors
Metaaldetectors, Crondradars, onder-
waterdetectors, diepzoekers, acces-
soires, magneten enz. o.a.: Carrett,
Teknetics, Colden Mask, OKM
Sprongstraat 9,6573 BN Beek
(Nijmegen)
fel. oz4-844343o bezoek op afspraak
E-ma i l: info@ a rena-metaaldetectors. nl
I nternet: www.arena-metaa ldetectors. n I

u

.l

White's / Black Knighr lTesoro / Mine-
lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

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

/ supermagneten / detector verhuur I
opsponngsservtce

. . Hagedoornstraat r2,
'¿ " 88oo Roeselare, lVest-Vlaanderen,

t.:. - België
, .. Tel. o5t lzo.5o.o6, fax o5t 124.o7.55

Çsm o477l3'r.66.56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be
I nternet: wwwbelgadetect.be
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gevonden in Engeland!

reasure oftewel schat is de wettelijk
gebruikte term, toegekend aan be-

langrljke gevonden archeologische

voorwerpen, die men in Engeland voor

de toekomst veilig wil stellen.

De hanger is op 30 januari gevonden

door de detectorzoeker Kevin Hillier. Hij

heeft de kleine gouden penis, zoals de

wet vereist aangemeld bij de autoriteiten

als mogelijke'schatl en onderzoek heeft

dit nu bevestigd. De Engelse wet vereist,

dat elke zllveren of gouden vondst ouder

dan 300 jaar, bij de bevoegde instanties

wordt gemeld.

Erica Darch, woordvoerster van de arche-

ologische instanties in Norfolk omschrijft

de hanger als volgt:

Hol, gevormd van goudblik, dat in de lengte

aan elkaar is gesoldeerd, aan het eind afge-

rond en met een kleine opening aan beide

zijden. Een oog van drievoudig gebogen

goudplaat is aan het boveneinde gesol-

deerd. Aan beide zijden zit een massieve

ronde testikel afzonderlijk gemonteerd. Aan

het andere etnde markeert een draad met

onregelmatige dwarsgroeven de grens van

de voorhuid.

Het ¡nteressante aan dit gouden voor-

werpje is dat dergelijke voorwerpjes

niet uniek zijn, maar meestal worden er

bronzen exemplaren gevonden. Ook in

Nederland worden deze bronzen fallus-

hangers regelmatig gevonden.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek door de

rechtbankvan Lynn, is een gouden hanger in de

vorm van een fallus, officieel tot'schat'verklaard
door de Norfolk CoronerWilliam Armstrong.

2'

Er bestaat geen inheems Engeìse traditie

van fallusaanbidding, dus is dit stuk waar-

schijnlijk afkomstig van een Romeinse

soldaat. Andere fallusamuletten zijn

gevonden in gebieden met een Romeinse

bezetting, maar deze zijn meestal van

brons.

Hangers ìn het oude Rome waren talis-

mannen, ze werden gebruikt om het boze

oog te weren. De Fallus-godheid werd

Fascinus genoemd (afgeleid van fasci-

nare, wat zoveel betekent als een vloek

uitspreken over iemand, en wat ook de

oorsprong is van ons woord fascinatie).

Tekens en amuletten in de vorm van

penissen en testikels, werden gedragen

om de beschermlng ln te roepen tegen

kwade geesten. Deze afgodverering werd

hoofdzakelijk veroorzaakt door jaloezie

(invidia) en was gericht op de grootste

rijkdom van anderen, nl. vruchtbaarheid

van mens en dier en een voorspoedige

oogst.

Zo werden fallushangers vaak aan baby's

en kinderen gegeven om bezweringen,

bedoeld om hun groei te belemmeren, af

te wenden. Tijdens het'Liber Pater'-feest

werd een groot fallusbeeld, vanaf diverse

plaatsen op het platteland naar de stad

Rome gedragen om de nieuw gezaaide

gewassen te beschermen.

De fallus had ook een officiële rol in de

Romeinse staatsreligie. De Vestaalse

maagden bewaakten de'fascinus populi

Romanii het heilige fallusbeeld, dat sa-

men met het heilige vuur van Vesta de

veiligheld van de stad garandeerde.

De heìlige fallus was de mannelijke

tegenhanger van de vrouwelijke voort-
plantingskracht, die verbeeld werd door

Vesta's vuur. De Vestaalse maagden waren

ook verantwoordelijk voor het bevestigen

van een fallussymbool aan de bodem van

de strijdwagen van een zegevierende

generaal, teneinde hem te beschermen

tegen allerlel kwaad.

Vertaling en bewerking van een artikel op:

w w w.th e h i sto ry b I og, co m



Tekst: Gert Lugthart

kippenvelmoment
van:

wtri k \vtfft \v¿r"sdnn'r

ijn man en ik wilden in het najaar van 2010 in de buurt
van onze woonplaats gaan zoeken op een stuk land.
We kwamen bij een akker aan die in het zelfde gebied

ôi
It:
I

lk brak een stukje

open en zag een

glimmend stukje

zilver. De opwinding
gierde door mij heen

terwijl ik de grond er

vanafveegde. lk had

direct door dat dit een

mooie munt was die

voor deze omgeving
vrij oud moest zun.

lk liet mijn spullen

liggen en draaide

mij om, op zoek naar

René. lk zag hem een

stuk je verder lopen

met de boer er niet
ver achter.'Oeps' dacht
ik,'even niet gillen en

rustig naar hem toe lo-
peniTijdens het lopen
siste ik voorzichtig
maar zo hard mogelijk
"René, René, ik heb zil-

ver en het is oud. Mijn
hele dag is al goed; we

kunnen naar huis!'i

Aflev" 1 5

2t

lag waar we al eens eerder een prachtige middeleeuwse munt
hadden gevonden. Wie weet lag er hier ook wat. We belden
aan om toestemming te vragen. De eigenaresse deed open en

in het gesprek dat volgde bleek dat zij zelf ook geïnteresseerd

was in oude munten. Maar we kregen evengoed toestemming
om te zoeken.

Haar man liep met ons mee naar de akker en gaf aan dat er
op het voorste deel een kas had gestaan en dat die plek erg
verontreinigd was. Hij raadde ons aan om naar het achterste
gedeelte te gaan. lk had er zin in en liep enthousiast naar het
midden van het veld.'Hier ¡s het wat hoger'dacht ik en in mijn
dromen zag ik de ridders van destijds voorbijkomen, waarbij
ze af en toe wat voorwerpen of munten verloren. René liep
achter me en daarachter zag ik de boer wat ronddralen terwijl
hij ons nieuwsgierig in de gaten hield.

Na nog geen vijf minuten zoeken p¡epte mUn apparaat. Het
was een mooi geluid en vol spanning schepte ik een kleine
kluit de grond uit. lk hurkte erbij neer en brak rustig stukje

voor stukje de kluit uitelkaar.

Dat doe ik vaak op deze manier

om de spanning nog wat op te
voeren, omdat ik dit het mooi-
ste moment van het zoeken

vind.

,'è
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1 Zilveren Hollandse penning ofdenier van
Willem I u¡t de 12e eeuw doorsnede I 3

mm, gewicht 0,65 gram. GRAAFSCHAP

HOLLAND, Muntheer: WILLEM l, Graaf van
Friesland: 1 1 95 -1 2 I 3, Graaf van Holland:
1213 - 1222. Muntplaats: Dordrecht?
Beschrijv¡ng munt:
Voorzijde: Borstbeeld naar rechts met
pothelm en zwaard. De pothelm is versierd
met drie Andreaskru¡sjes. Tussen parelran-

den het omschrift, start op 1 1 uur.

Omschrift: "WILLEM':
Keerzijde: Dubbel(lijnig) kruis, in elk kwa-
drant een Andreas kruisje, omschrift tussen
parelranden.

Omschrift: "+ HOLLANDIA"(+ = ¡nitiaal-
teken no.: I ).

2 Bronzen zegelstempel van 2,8 cm hoog,
stempel 1,7 x 1,3 cm gew¡cht 7,55 gram uit
vermoedelijk del Te eeuw met voorstelling
vrouw met anker en duil en letters CD8.

3 Bronzen Angelsaksische riemtong (Engelse

rallyvondst) u¡t de 8e of9e eeuw met kruis-
vorm¡g motief; lengte 5,3 cm en maximaal
1 cm breed, gewicht 2,60 gram.

4 Z¡lveren Edward I penny, geslagen te Lon-

den 13e eeuw Diameter 1,8 cm gewicht
1,20 gram. Class 9b (o.a. herkenbaar aan de
ster op de borst).

5 Zilveren naairing met eeuwigdurend
jachttafereel. Per¡ode I 600. Hoogte 1,9 cm

en diameter onder 1,6 cm boven 
,l,2 

cm.
Gew¡cht 5,65 gram.

6 Spaanse mat zilveren l-8 escudo Cobmunt
/Spaanse mat/ I reaal geslagen te Mexico
herkenbaar aan de bolletjes op de uitein-
den van het kruis: een stijlkenmerk dat
alleen ¡n de munt van Mexico gehanteerd

werd. D¡ameter 3,1 cm gewicht 3,25 gram.

7 Heiligenhangertje met voorstelling. Diame-
ter 2,2 cm gewicht2,4o gram.

8 Zilveren flabbe van de stad Groningen.
Diameter 3 cm gewicht 3,20 gram.

9 Eronzen ruiterspoor of hakspoor/radspoor
van 6,5 cm en gewicht 39 gram vermoede-
lijk begin 17e eeuw.

1 0 Bronzen vezelkam met puntversiering,
periode 1500 lengte 5,8 breedte 3,4 cm.
Diameter bu¡sje 1,3 cm, gewicht I 6,75
gram.





rondlopen. René bekeek de munt en gafaan dat het inderdaad
een mooie zilveren .l 

6" eeuwse munt kon zijn. We besloten
toch maar om door te zoeken en hebben de hele middag nog
gezocht en nog een paar leuke voorwerpen gevonden.
Thuis gekomen ging René meteen op ¡nternet uitzoeken wat
het was. Hij ontdekte al snel dat het een Spaanse mat oftob
munt'was uit de 16" eeuw. ln eerste instantie was ik enigszins
teleurgesteld, omdat ik hoopte dat het een middeleeuwer zou
zijn. Maar toen ik het verhaal hoorde achter deze munt en de
bijbehorende geschiedenis was het toch een topvondst voor
mij!" De opwinding van Yvette in dit kippenvelmoment is voor
menig zoeker herkenbaar.

René is in20O4/2005 begonnen met zoeken."Na een zwaar
ongeval moest ik revalideren waarbij het voor de stabiliteit
van mijn been belangrijk was om veel te lopen. Aangezien ik
niet echt een wandelaar ben, heb ik maar een metaaldetector
gezocht. lk was al bekend met de hobby en erg geïnteresseerd

in archeologie, geologie en paleontologieíVia internet kocht
hij een Tesoro compadre om daarmee op de akker bij mij in de
buurt te gaan zoeken. " Yvette ging op een gegeven moment
steeds vaker mee, en na een jaar kocht ik een nieuwe en ging
Yvette met de oude detector zelf ook zoeken."
Yvette dacht altijd dat René kon zoeken, omdat hij dat zijn hele
leven had gedaan. " lk dacht dat ik te weinig geduld had om
ook wat te kunnen vinden. Totdat ik opeens tijdens een van

mijn eerste zoektochten samen met René

en zoekvriend Richard een musketkogel
vond. Toen was de kogel letterlijk door
de kerk en wist ik dat ik ook dingen kon
vinden. Nu zoek ik zelfs wel eens'stiekem'
tijdens het werk. Speciaal daarvoor heb ik
alt¡jd zoekkleding en operatiehandschoe-
nen in de auto, omdat ik voor mijn werk
schone handen nodig hebl'
Yvette ¡s helemaal weg van de hobby.
"Wat ik zo leuk aan zoeken vind is; je bent
buiten, je bent in beweging, je valt af,

je hoort de vogels fluiten en de span-
ning die je beleeft bij het graven na een mooie piep. ledereen
kan wat moois vinden. lk snap daarom niet dat er niet meer
vrouwen zijn die zoeken, want die kom je niet veel tegen bij
deze hobbyl'

Het samen zoeken vindt Yvette geweldig. "lk vind het heel
bijzonder om deze hobby te delen en daar samen veel plezier

aan te beleven. lk ben wel een jaloers op René zijn vondsten,
terwijl hij het mij helemaal gunt:"lk hoop dat je goud vind"
zegt René vaak. Maar dat gevoel is snel voorbij en daarna mo-
tiveert een mooie vondst van René mij des te meer om verder
te zoeken. Bovendien komen al onze vondsten in dezelfde

Ze zoeken het liefst op akkers in de buurt. "Maar we zoeken

ook wel in Engeland, Frankrijk of in de rest van Nederland. En

als we naar mijn moeder gaan staat René binnen een mum

van tijd op de akkers daar. Ook besteed René veel tijd aan de

hobby als moderator van militaria op het forum muntenbo-
demvondsten.nl.

We gaan naar de top 1 0 van René & Yvette. Op de eerste plaats

staat een 'zeer scherpe'middeleeuwse penning van Willem I

die vrijwel net zo mooi en schoon uit de grond kwam als hij nu

is. Op de tweede plaats staat een zegelstempel. "Toen ik (René)

deze stempel vond belde ik direct vanaf de akker mijn zoek-

vriend Richard om te vertellen wat voor moois ik gevonden

had. Thuis gekomen wilde ik graag een mooie afdruk maken.

lk heb direct online zegellak besteld. Daarmee heb ik inder-

daad een aantal mooie afdrukken kunnen maken waarmee de

voorstelling zich openbaardeJ'

Op de derde plaats staat een mooie Angelsaksische riemtong
die gevonden is tijdens een Engeland rally. Yvette: "Tijdens

zoektochten hebben wij meestal onze portofoons bij ons om

zo op de akker contact met elkaar te houden. Zo ook tijdens
deze rally. Op een gegeven moment piepte René mij op met

de portofoon om even gezamenlijk wat te gaan eten en te
rusten. lk liep naar de afgesproken plek waar René al was en

op vijftig meter afstand hoorde ik eindelijk een piep. lk haalde

een soort haakje uit de grond. Bij René aangekomen liet ik het
voorwerpje direct zien. Ondanks dat het bijna dubbelgevou-
wen was herkende hij er een oud riemtongetje in. Ter plekke

boog René hem recht en gelukkig is hij heel gebleven. "

Op de 7" plaats staat een doorYvette gevonden heiligen-
penning. "lk vond het voorwerp aan het begin van ons dorp op

een akker. Toen ik het voorwerp vond was het onherkenbaar

door een dikke aardkoek die er omheen zat. Rene wilde naar

huis en ikzei:"als je gaat, neem dan deze aardkoek maar mee,

dit is vast en zeker niks."Toen ik twee uur later thuis kwam

had hij hem volledig schoon gemaakt. Door flink te boenen

met een koperborsteltje en te peuteren met een cocktailprik-
ker was er toch nog een heel mooi voorwerpje tevoorschijn
gekomen. Tot mijn stomme verbazing zag ik een heilige pen-

ning met aan beide zijden zeer gedetailleerde afbeeldingen.
Onvoorstelbaar zo schoon als René dit voorwerp nog heeft
gekregenl "

"Door het ongeluk van Rene zijn we uiteindelijk op het spoor

van deze hobby gekomen waar we anders misschien nooit op
terecht zouden zijn gekomen. Samen zijn we een goed team
geworden. Na het ongeluk is bij ons ook het besef gekomen

dat je niet alleen voor'goud'hoeft te gaan maar dat'brons'ook
prachtig is. We kunnen ons voorstellen dat we dit nog heel

lang blijven doen en hopen dat we samen met het uitoefenen

van deze hobby oud worden. "



Een Karolinglsche
riemtong

ugust Niemarkt uit Bolsward

vond in Noordelijk Westergo

een interessante riemtong. Het

stuk is van brons, vertoont sporen

van verguldsel en is 3,5 <m lang.

De versiering in kerfsneetechniek is

ornamenteel c.q. te classificeren als

Anglo-Karolingische dierstijl. Ook de

contouren van het voorwerp wijzen

daarop. Het geheel heeft enigszins de

vorm van een diersnuit, en dat zien
we vaker in deze categorie. Overigens

maakt dat laatste geen deel uit van de

typische elementen van genoemde

dierstijl.

Het object'verdient'nog wel extra

aandacht en zou kunsthistorisch

nader geanalyseerd moeten worden,

zodat het (eventuele) dier afzonderlijk
getekend kan worden. Wellicht kan ik
het stuk nog eens tijdelijk in bruikleen
krijgen.

Voorlopige datering: 8e eeuw na Chr.
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o
Romeinse vingerring
Brons, 0-300

ø
Broche met haakslot. Dit haak-

slot is gekeurd in Utrecht. Onder
het wapen van Utrecht is een
jaarletter I te zien, dat is waar-
schijnlijk de jaarletter van 1792.

Het Hamertje is het meesterte-
ken van lzaak van Gelder.

lzaak van Gelder werd geboren

in1752 en is overleden in 1830.

Hij werd meester in 1782. Mees-

terteken volgens opgave 1807

een hamertje. ln 181 2 ingeschre-
ven bij de waarborg te Utrecht.

Soort werk toen: gouden ringen.
Het Centraal Museum heeft
een pijpenpeuter van hem. Het

hamertje op de pijpenpeuter
wijkt wel af van dit model maar

dat is het merk dat hij na 1807

gebruikte. Er is geen andere

Utrechtse zilversmid in die tijd
die een hamer voert dus is het

,0 aannemelijk dat dit hamermerk
ook van lzaak van Gelder is.

o
Franse m¡l¡ta¡re medaille
De vergulde medaille is rond
en in een zilveren lauwerkrans

gevat. ln het medaillon is

"Marianne'í het symbool van de

republiek Frankrijk afgebeeld. Op

de blauwe ring staat"République
Française 1 870" en op de keer-

zijde"Valeur et Discipline'i Als

verhoging dient een trofee. Het

lint is geel met een groene rand.

Men draagt de medaille op de

linkerborst. De medaille werd op

22 januari 1 852 door de Franse

keizer Napoleon lll ingesteld. Het

decreet vermeldt "voorbeeld ig

militair gedrag" als grond voor
verlening.

De medaille wordt aan onderof-
ficieren en soldaten verleend
die zich hebben onderscheiden
door dapperheid in het oog van

de vijand. Officieren kunnen
de medaille niet ontvangen.
Bij uitzondering wordt soms

een Médaille Militaire verleend
aan een officier. ln dat geval is
het de hoogst denkbare Franse

onderscheiding voor leiderschap.

De Franse maarschalken Joffre,

Foch, Leclerc, en Juin ontvingen
de Médaille Milita¡re. De Gaulle

kreeg de medaille niet.

Sinds de Eerste Wereldoorlog
wordt de medaille ook aan

oorlogsgewonden toegekend.
Gezien het verloop van de

Europese geschiedenis sinds de

oprichting, is het niet verwon-
derlijk dat meer dan een miljoen
onderscheidingen gemaakt. Er

zijn achtereenvolgens zijn negen

typen en een aantal specialisten

wijzen op meer dan 30 varianten
als een gevolg van verschillen in
de productie.

o
Kraal

Aardewerk

Romeinse periode,0-300 na Chr.

o
Mantelhaak
Messing

1 5e-1 6e eeuw

@
Merovingische vogelfi bula
Brons, 7e eeuw

o
S-vormige fibula
Brons,6e eeuw

o
Schelling 1583, zilver

Staten van Vlaanderen (uitgifte in

eigen naam,1583-1584)

Muntplaats: Brugge

Literatuur: Deschamps de Pas

4,14

o
Speelgoedpaardje
Lood/tin

20e eeuw

@
3 pfennig
't741

Mr.lnster, Clemens Aug

(D
Bajonet
Franse Labelle bajonet
Begin 20e eeury werd veel in de

WO I (1 914-1 91 8) gebruikt.

@
Horlogesleuteltje
'l9e eeuw

zilver

@
Romeins riembeslag
Paardentuig

Brons,2e-3e eeuw

o

@
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Met dank aan: D. Dijs, J. Kuipers, F. Groenendijk, K. Pannekeet, R. Holtman, J'Zijlstra,
A. van Herwijnen
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Iil SPAAilST MAT

Op een zondag, eind februaridit jaar, besloten wij
om met vier zoekbroeders met dezelfde gezonde

afwijking te gaan zoeken in de kop van Drenthe.

mstreeks 9 uur verzamelden wij
ons bij een groot aantal akkers.

Je kent het wel, het zijn van die
akkers die je roepen als je er langs rijdt,
je verdraait als het ware je nek elke dag.

Die dag stond de m¡st tot aan je middel,
een fraai tafereel. Je laarzen bewegen al

terwül ze nog in je kofferbak liggen, alles

en iedereen heeft er zin in.

Die ochtend leverde onze zoektocht niet
al te veel bijzondere vondsten op, wat
tinnen speelgoed, musketkogels en ver-

sleten muntjes. Halverwege de ochtend

werden wij vergezeld door twee jonge

knapen van 15 en 16 uit de buurt die op
de hoogte waren van onze expeditie. Ze

nodigden ons uit om eens bij hen in de

buurt te gaan zoeken. Aldus geschiedde.

Aldaar een werkelijk prachtige akker die

vrijwel direct wat m¡ddeleeuwse gespen

opleverde. Tijdens het zwaaien werd ik

op enkele meters parallel vergezeld door
één van de jonge knapen. Het doet mij
deugd datzulke jonge jongens bezig zijn
met onze historie en hobb¡ in plaats van

anderen het leven zuur maken. Niets dan
lof.Tijdens het praten piepte mün detec-

tor tevreden en gezien de waarde op mijn
display dacht ik een stukje aluminium

te gaan vinden. Op slechts 10 cm diepte

vond ik mijn allereerste gouden munt.

lk hoefde hem alleen schoon te vegen

om de schoonheid te kunnen aanschou-

wen... bling bling!!

De zon, die intussen was doorgekomen,

gaf de munt nog extra glans en de

uitMUNTende kwaliteit deed zich gelden!!

Helemaalgaaf en een duidelijk reliëf van

het randschrift. We keken met z'n tweeën

naar de munt in mijn hand zoals een aap

kijkt op een roestig horloge... huh???

Daarop werd de vondst omgeroepen:

"GOUDEN MUNT!!" De anderen kwamen

in snelle draf aan gerend, zo goed als dat

kon over een akker. Links en rechts wer-

den high-fives uitgedeeld. Zo stonden wij
met zes man om de munt, een onverge-

telijk moment. Het doet de hoop groeien

,z
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Naast zilverbaren is zilver muntgeld lange

tijd gebruikt als betaalmiddel in het

handelsverkeer. De waarde van de munt
werd bepaald door het gewicht. Welke munt
het was minder belangrijk, maar sommige

munten waren populair: hun gewicht
was bekend (bijvoorbeeld 27 gram) enze
werden overal geaccepteerd. Deze munten

werden uitgegeven door landen waar veel

zilver werd gewonnen. Die munten werden

vervolgens over de hele wereld gebruikt.

Spanje haalde zijn zilver vanaf de 16e

eeuw uit haar koloniën in Zuid Amerika.
Rijke zilvermijnen uit Peru (Lima), Bolivia
(Bogota en Potosi), Guatemala en Mexico
City leverden het merendeel van's werelds
zilverproductie. De Spaanse munten werden

aangemaakt in Potosi, Lima, Cartagena,

Cuzco en Mexico City. Om belasting op baar

zilver te vermijden werden de Realen ook
wel provisorisch als halffabrikaat geslagen

met een onregelmatige vorm (maar wel met
het juiste gewicht) waarna z¡j na transport
in Spanje alsnog als "echte" Realen werden
geslagen.

Nederlanders kennen deze ruwe munten
('tob's") als "Spaanse matten'l De naam

Spaanse mat, de bijnaam voor een munt van

I real, kreeg de munt door het ingewikkelde

wapen van de Habsburgse koningen van

Spanje, dat er op de munt uit zag als een

gevlochten raster of mat.

De naam Spaanse mat is onder andere

bekend van het lied dat over de verovering

van de zilvervloot door Piet Hein werd
geschreven en de volgende strofe bevat:

'Heb je van de zilveren vloot wel gehoord, /
De zilveren vloot van Spanje? / Die had er veel

Spaanse motten aan boord / En appeltjes van

Oranje'.

Vanaf Filips de Vijfde van Spanje en vele

opvolgende koningen was de bijzonder
populaire Real (reaal van Achten, ook

wel Pilaar-dollar of Mexicaan genoemd)

in Azië de Hoofdmunt. Nadat Mexico

zich in i 821 onafhankelijk verklaarde

bleefde Spaanse Reaal het belangrijkste

betaalmiddel, tot China in 1856 overging

op de Mexicaanse Trade Dollar, ook nog

wel eens Real genoemd, die sindsdien de

internationale standaard werd. Dat deze

munten zo gretig werden aanvaard komt
vooral door het hoge zilvergehalte.

Bron: djokja.nl, wikipedia.nl



nog meer te vinden en maakt dat je di-

rect de omgeving met chirurgische preci-

sie af wilt gaan zoeken. De munt wilde ik

niet in mijn kokertje doen omdat ik bang

was hem te beschadigen. lk scheurde

een stuk binnenvoering uit mijn jas en

wikkelde de munt daarin en stopte dit

in mijn broekzak (nadat ik had gecon-

troleerd of ik geen gat in mijn broekzak

had). Om de paar meter voelde ik of de

mu nt er nog zat, je kent het gevoel. . . Af

en toe kwam een zoekbroeder langs om

de munt nog even te kunnen aanschou-

wen. Die dag vonden we nog een aantal

leuke vondsten en het euforische gevoel

bleef die week nog lang hangen.

lk ben nog een paar keer teruggeweest

om op een andere stand te gaan zoeken

met mijn detector. Dat leverde helaas

geen gouden munten meer op, maar nog

wel een hele dikke Spaanse mat (bijna 9

gram) op zeker 35 cm diepte.

De gouden munt betreft een Rijnse

Goudgulden van Willem I (voor de opvol-

ging van Gulik) 1371 - 1393 zonderjaar.

Materiaal :goud

Muntplaats : Arnhem

VZ : Halflang borstbeeld van de graaf met

zwaard onder een baldakijn, daaronder

Gelders wapenschild.

Opdruk VZ : WILH*DVX*GELR*Z*CON*A

= Wilhelm Hertog van Gelre, Graaf van

Zutphen

KZ :wapentjes van Arnhem en Gelder-

land in zespas.

Opdruk KZ:

BENEDICT:QVI:VEN lT:l N:NOMIN E = geze-

gend die komt in de naam van God.

Deze munt werd geslagen in Arnhem.

Dergelijke identieke munten werden

tevens in Nijmegen geslagen, waarvan er

één exemplaar ligt in een Stätliches Mu-

seum in Berlijn die een waarde vertegen-

woordigd van € 7000.- Helaas voor mij

dat deze een andere muntplaats heeft.

Maar het gaat natuurlijk niet om het heb-

ben of de waarde er van maar om het

vinden en het moment daarvan!

Met vriendelijke groet uit het hoge

noorden,

Johan Kannegieter
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Dnep, dncp@ffo dnep$
Golden Mask 3+

Een topdetector die de c0ncurrent¡e
met andere topdetectors aan kan,

Golden Mask 1 €350,00

Golden Mask 1+ €395,00

Golden Mask 2 €395,00

Golden Mask 3 €495,00

Golden Mask 3+ €695,00

maar wel voor een redeli¡ke prijs.

Powerboost voor 30% meer diepte*
- Frequentie:8,2 Khz
- 3-delig alum. en carbon steel
- 1 en 2-tonige audio discr.
- Snelle recovery speed
- Handmatige en automat¡sche

grondbalans
Bulen 19, 8713 KB Hindeloopen lmporteur van: Golden Mask, Deeptech en

info@frieslanddetectors.nl Delta 6 metaaldetectors

www.friesrandderecrors.nr k';li[J:li å',]i;äi'.1iii::T::"

Dea lers: DS H, Vee ryad 2, 821 6 AP Zalk, www metaaldetectors nl

Zuid Holland Metaâldetectors, Energieweg 4,2382 NJ Zoeterwoude, tel 071-5214899

c.695,
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ln Roermond zijn in diverse
perioden munten geslagen.
De hertogen van Gelre hebben
in de 14e eeuw in Roermond,
als hoofdstad van het Gelderse
Overkwartier, munten laten
slaan. Hertog Arnold van Gelre
verf eende in 1472 aan de stad
het recht om kleingeld te slaan.

Yan 1492 tot 1679 heeft de stad
aanr,r.ijsbaar van dit recht gebruik
gemaakt. Eerst r'r'as dat inderdaad
ldeingeld met een waarde van hoog-
stens 1 % stuiver: het peercleken.

Korte tijd mochten er ook munten net
hogere waarden worden geslagen zoals

clemmerguldens en snaphanen. Sinds

1543 heeft Roermond alleen kleingeld
gesìagen: peerdekens, stuivers en on-
derdelen in zilrer en later ook koperen
oorden en duiten.

\¡oor dit artikel is de regeringspeliode
van Philips II (1555-1598) van belang.

Van deze muntheer is een niet eerdel
gepubliceerd muntje bekend gervorden.

Munten van Philips ll in
Roermond geslagen
Tijdens de regering van Philips II zijn
er in de periode 1593-1595 peer-
dekens, stuivers en kwart stuivers
geslagen. We concentrerell ons nu op
de kleinste gepubliceerde denominatie
omdat het nieuw bekend gervorden

muntje kleiner is ir diameter en

ger,r'icht dan deze kwart stuiver. In
de standaardliteratuur en overige

publicaties wordt, vanzelfsprekend
afhankelijk van de taal waarin is ge-

schreven, op verschillende rvijzen over
de kwart stuiver geschreven maar het
gaat uiteindelijk telkens over hetzelfde
munttype.
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Van der Chijs noemt de munt een

oord-stuiver en beeldt twee exempla-

ren af met rerschillende randschriften.
Het ene exemplaar (plaat VI-7) heeft
leeurvtjes en lelies in de hoeken van het

kruis, het andere (plaat\rII-2) niet.
Ilij Van Gelder en Hoc draagt hij cle

Franse naam liard en is opgenomen
als nummer 275; Wpe a heeft ook hier
lelies en leeur'vtjes terrvijl type b deze

mist.

De lvleyer lubriceert de munt als

Quart de sou - krvart stuil.er onder
nunìmer l0; everreens nlet vafianten
in omschrift en de kwartieren van het
kruis.
Tenslotte beschrijft Piot hem als "une

monnaie de billon" en toont hem als

nummer 4 op plaat XXL Hiel ook
weer met de bekende leeuwtjes en

lelies.

Geen van de hiervoor genoemde

auteurs geeft een gewicht bij dit munt-
type. Uit een Nederlandse verzameling
ken ik een exemplaar van 0,51 gram.
De gemiddelde diameter is zo'n 19

mm. De getekende afbeelding van de

kwart stuiver is uit Van der Chijs; plaat
Vi, nummer 7.

De voorzijde toont een klimmende
Ieeuw naar links en het omschrift luidt:
+.PHS.D. G.HISP.REX.D\/X. GEL

(lelie) (Philips, bij de glatie van God,
koning van Spanje en hertog van

Gelre). Het versierde kruis op de keer-

zijde eindigt in leliepunten en heeft
een lelie in het hart. De kwartieren van

het kruis worden beurtelings opgevuld
met leeun,tjes en lelies. Hier is het

omschrift : ÀiIONET NOVA RVREN{

UNDEN. Dit betekent "nierlrve nrunt
van Roermond. Volgens alle bron-
nen die ik heb geraadpleegd is dit de

kleinste denominatie die door de stad

Roelmoird is geslagen.

Beschrijving nieuw gevonden
munt
Het nieuu'gevouden muntje is met

een diameter van 12 tot 13 mm bedr-ri-

dend kleiner dan de kwart stuiver, Het
gervicht is 0,28 grarn en het zilvelge-
halte is laag.

.-.-aL
U-^l¿.-

.--<..*
Philips Il

(1 s27- 1 se8)



Op de voorzijde staat evenals op de

ky'alt stuiver een klimmende leeuw

naar links. De leeurv past echter niet in
de binnencirkel r'vaarcloor het om-
schrift wordt onderbroken cloor de

achterpoten. Têvens draagt de leeuu,

op dit muntje een kroon. Dit is niet het

geval bij de krvart stuiver. Het moeiìijk
leesbare omschrift is: xPHS.D.G HISP

REX D GEL.

De keerzijde toont een charntant't'er-
sierd kruis dat erg mooi uitkomt op clit

kleine rnuntje. Rond het opengeu'erkte

hart van het kruis, dat hier een bolling
vertoont, zijn 4 stippen te zien. De

uiteinden van het kruis zijn ook hier
leliepunten. Zowel de kwartieren als

het halt van het kruis zijn leeg gelaten.

Het omschrift van deze ziide is: NION
ENOVAR\/RE.

Hiermee hebben cle omschriften van

de krvart stuiver en dit nieuwe muntje
zorvel op de voor- als keerzijde de-

zelfde strekking.

Vindplaats
De vindplaats ligt niet rer van de

muntplaats. Het muntje is in 1998

gevonden in Herten (L); slechts enkele

kilometers ten zuidivesten van Roer-

mond.

Vaststelling van het munttype
Nlaar welk muntt)/pe werd onder de

muntmeesters Willem Stru1.55 vutt

Toer en Derick Boen geslagen en

daarna gecontroleerci door waardijn
Dederich van Moerss?

In de ordonnantie van de Roermondse

stadsraad van 5 augustus 1 593 is te

lezen dat er, na de periode van het
mogen slaan van clemmerguldens en

snaphanen, "wederom stucken van 7

1/z st., Peertgens genant und stucken

van einen stuver...." moeten rt'orden

gemunt om in de behoefte aan klein-
geld te voorzien. Deze tekst laat dus de

ruimte om ook kleinere denorninaties

dan de klvart stuiver te slaan.

De bevoegdheid van het Roermondse

munthuis ging niet verder dan het

slaan van kleingeld. En dat rverd

blijkbaar met enthousiasrne gedaan

want op 24 april 1595 krvarn het bevel

van de magistraat "døt dieser stødt

munte gegenwoirdich in stilstandt soldt

werden gestelt und verbliven bis thot 't
gebreck t,an cleyne munte dessen voert-

gønck weder soll vereyschen . . 'l In de

praktijk r'r,erden de muntjes van Roer-

mond rverden blijkbaar niet voor vol
aangezien, rvat de raad er toe bracht bij
het Hof van Gelderland tot erkenning
van c1e muntjes te gelasten.

Op I september 1605 ooldeelt de

stadsraad dat er rveer behoefte aan

klein geld bestaat en men bepaalt dat

er " I t/z st, stuivers, halve stuivers,

ortgens ende lupsen in roet coperen"

geslagen dienen te rvorden. Lupse is de

Oost-Nederlandse benaming voor de

l4e en 15e eeu\\¡se eenzijdige penning
van Lübeck en soortgelijke muutjes.

Het nieuw gevonden muntje is echter

niet eenzijdig geslagen dus mag deze

benan-ring niet clragen; tevens is het

niet van rood koper vervaardigd.

De genoemde muntsoorten in de

ordonnanties geven clus geen uitsluit-
sel over het mr-rnttype van onze vondst.

Danzal het gervicht de oplossing

moeten bieden. \blgens de eerder ge-

noemde ordonnantie van 25 septem-

ber 1593 diende de hele stuiver 2,05

gram te zijn.
Cezien het gervicht van ons mtrntje
0,28 gram is, mag lvorden aangeno-

men dat het om een achtste stuiver

gaat. Een achtste stuiver is gelijk aan

een duit dus we hebben hier te maken Binnenstad,

met de voorloper van de 17e eeu\^rse Munsterkerk

Roermondse duiten.

Slotoverweging
Van Gelder schreef in 1980 in de

Beeldenaar: "Niet minder dan 14 van

de 43 tot nu toe bekende Roermondse

muntq/pen zijn slechts in één exem- ,,
plaar bekend'l

À,Iet de vondst van dit muntje kunnen

we daar nu een type aan toevoegen.
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Aan deze vraagbaak werkten mee: J. Koning, J.Zijlstra, K. Leenheer, E. Kramer, D. Dijs, R. Holtman, J. Kuipers

Vraag 1:

I found it last week outside Sneek. The other side ofthe coin is just flat.
It is bigger Than a2 Euro coin. It's a shame its damaged but that's how I
found it. Hope you folk's at detector amateur can help us ID this weird
coin/object?

Rob

Antwoord: Het heeft even een tijdje
geduurd voordat men een mogelijke

determinatie kon afgeven maar het team

gaat ervan uit dat we te maken kunnen

hebben met een zilveren knoop met

Bijbelse voorstelling, l8e-19e eeuw. De

moeilijkheid bij dit voorwerp is dat het

toch vrij fragmentarisch is.

t6

Yraag2:

Goedendag, onlangs dit aambeeldje gevonden met in de nabijheid een

loden stempel. Nu is mijn vraag hoe oud het kan zijn.

Gr o etj es, J a ckij Roker s

Antwoord: Jackij, de eerste gedachte was dat het kinderspeelgoed
zou kunnen zijn, maar bij een rondgang langs onze special¡sten blijkt
dat dit soort en maat aambeeldjes nog in gebruik zijn bij goud- en
zilversmeden. We weten natuurlijk niet wat voor stempelje hebt
gevonden maar het kan best mogelijk zijn dat die twee vondsten
wat met elkaar te maken hebben. lmmers, er zijn meer vakgebieden
waarbij men gebruik maakt van een aambeeld. Gezien de oxidatie
gaan we ervan uit dat het aambeeld toch al wel een tientaljaren
terug aan de grond is toevertrouwd.

Yraag3:

Vraagbaakteam, kunnen jullie mij ook meer vertellen over

deze 3 zegelstempels van lood? Gevonden in de omgeving
van Drachten.

Dhr Wedzinga

Antwoord: De loden voorwerpen zijn geen zegelstem-
pels, maar gew¡chten. Eén exemplaar was helaas niet
meer te determineren.

Gewicht 1:

Loden gewicht, 1/8 pond (tikje gesleten).

Geijkt door de'landschapsijkerbf ijkmeester-generaal in
Friesland, 1717.

Uit'Meten en wegen in Frieslandi p.42,haal ik het vol-
gende:"De generale landschapsijker ijkte de gewichten
en de maten uit de grietenijen, die toen zonder ijker

moesten leven." 1702-1729: Martinus Simonsz.

Gewicht 2:

Loden gewicht van 1/8 pond. Die heeft flink in het vuil
gezeten. Jaartal 1803 lees je nog, maar stadsmerk /
ijkersmerk zijn moeilijk te bepalen...

Vraag 4:

Tijdens het zoeken in de omgeving van Vries raapte ik dit
stuk steen op. Kunnen jullie mij daar meer over vertellen?

Loes

Antwoord: Loes,je hebt volgens de kenners een stuk
Dryozoën vuursteen gevonden waarop duidelijke fos-

sielen te zien zijn, waaronder sponsjes.
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 1 1, 8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NT

Yraag 5:

Dit voorwerp is bij een zoektocht uit de grond gekomen.

De afbeelding erop is zo te zien een dubbelkoppige ade-

laar. Achterkant staat niks op. Materiaal is lood.

Hij is 2 cm in het vierkant, dikte is 5 mm. Hoe oud kan

dir zljn?

Met vriendelijke groeten, Ron aklltan àer Meer

Antwoord: Ronald, aanvullende informatie van jouw

kant, gewicht ca. 15 gram, geeft nog geen duidelijkheid.

Holtman heeft nog twijfels bij het loodje en schr'rjft:

"De achterzijde heeft een soort dunne'standringi Voor

een loden gewicht is zoiets ongebruikelijk. De massa van

ca. 1 5 g wijst wel weer op een gewicht van 1 'lood' (1/32

pond). Kortom, ik weet het nog niet."

De redactie vraagt nu aan de lezers die een gelijkend

voorwerp hebben gevonden zich te melden. Ook kan het

zijn dat we in de verkeerde richting zoeken en iemand

weet wel wat het precies is en waar het voor werd ge-

bruikt.

Hieronder een twee voorwerpen waarb¡j we de hulp van de lezefs

inroepen:

Deze'schoolLpenning werd getoond op de zoekdag te Harmelen.

Voorzijde: in een binnencirkel het wapen van Utrecht

Keerzijde: ln de buitencirkel PAROCHIE St. CATHARINA. ln de binnencir-

kel SCHOOLPENNING.

Materiaal: koper.

Via internet is er genoeg te vinden op de naam maar nergens is er nog

sprake van Schoolgeld. Ook het geldmuseum heeft de penning nog

nooit gezien.

We vragen dan ook de lezer of er meerdere exemplaren bekend zijn en

natuurlijk ook of er mensen zijn die het verhaal van deze schoolpen-

ning kennen.
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Een tweede vraag aan de lezers gaat over de volgende vraag die we

binnen kregen en er al een tijdje ligt te wachten op antwoord.

Hallo Johan,

Ik vond enige tijd geleden dit loden voorwerp met een letter M (of W -

ligt er maar aan hoe je het bekijktl). De afmetingen: diameter is 22 mm,

dikte is 6 mm en het gewicht is27 gram.

Alvast hartelijk dank voor de moeite.

m.v.g. Peter Derks

Vele leden van ons team beten hun tanden

erop stuk. Het is geen gewicht en ook in de

letterzetterij schijnt het niet thuis te horen.

We willen het toch graag weten, dus we

vragen ook hierbijjullie hulp!



Fisher CZ-21
De aa¡de wannt op? ln het water vindt u verftoeling!

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

legendarische

CZ-2l. owel in het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.
Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar
Exacte plaatsbepaling door vernÌeuwde pinpoint techniek.
Geschikt voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

gen0egen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

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

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.
ongewenste interferenties worden weElgefilterd, 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
filter-discri minatie.

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

Twiifelt u? Maak een afspraak bij Gelan of één van onze dealers!

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tUd, en u zult
verbaast staan over deze detector.
Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelmogelijkheden voor frequentie shift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u w¡lt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

[/et 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-gain en treshold is

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomstandigheden worden

continu weergegeven ¡n het

display.

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere voorwerpen niet over.

Leer deze detector kennen, en u

heeft een vriend erbijl

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.



11

C.Scope 3MX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele

detector. De 17 k1z frequentie is on¡wikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en

goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von

zoekers, en gebruikt dit een goede detectors te moken.

De CS3MX is mokkeli¡k in gebruik, ook voor beginners

De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem

worden bevesligd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere

delectors.

- Ruim 25 ioor ervorìng

- Alle modellen op voorrood

- Offlcieel imporleur C Scope en Fisher

- Deteclors met CE keurmerk

- Eìgen gorontietermijn von 3 ioor
- Nederlqndse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)

DETECT¡ESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sierrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0)23 5481199 fox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl



Schrijf een verhaal van tenminste 150
woorden en stuur duidelijke foto's mee
(hoge resolut¡e) van het door u gevonden
object. Alles van vóór 1500 dient te zijn
aangemeld.

Ofñcieel metaaldetector dealer van de merken:
White's, Minelab, Tesoro, Fisher en Laser
Verder alles voor de hobby zoals accessoires,
boeken etc verkrij g baa r,

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
Tel:033-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

Munthandel G. Henzen
Postbus 42 . NL-3958 ZT Amerongen . Telefoon, 0343-430564 ¡ Fax 0343-430542
E-mail 

' info@henzen.org . webs te: www.henzen.org


