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Beste mensen,

Het einde van de zomer komt helaas in zicht maar tegelijk biedt het weer mogelijkheden nu de aardappels, bieten, tarwe en de bollen

van hetland gaan; het najaarseizoen begint!

wij hebben een bijzonder enerverende en drukke tijd achter de rug met de verhuizing en opening van ons nieuwe bedrijfspand aan de

Koningstraat 1-3 en in feite is dat nog steeds het gevall Het was en is ontzettend leuk en po

enthoisiaste reacties krijgen op onrJnieuwe zaak, zeker omdat we vrijwel alle producten d

aanwezigzijn en uit voorraad worden geleverd I We hebben zelf mnr een paar dagen het gevoe

Detectie spå ciaalzaak maar daarnavoelde het alsof we hier al jar rn zitten, een goed teken toc

loopt als een trein en dat is natuurlijk helemaal leukl De deelname formulieren voor de te winne

Niet zo verwonderlijk want een dergelijke actie is nog niet eerder vertoond maar wel heel interessant!

Er is in de tussentijd alweer veel gebeurt. Met ingang van 1 juli 2o'13 hebben we het colden Mask importeurschap voor Nederland

overgenomen van Friesland Detectors, zie ook www.goldenmask.nl, Co worden geleverd als 8 en als 18 kHz

deteãtors enzijn bijzonder krachtig en concurrerend gãprijsd. Colden Ma en daarnaast allemaal over een NiMH

oplaadpack en'standaard over een 27 cmDDzoeksch[f. Rlie colden Mask everd met 5 jaar schriftelijke garantie!

De colden Mask 1+ bijvoorbeeld is een kracñtige i8 kïz detector van € 379,- die op de onafhankelijke testsite

www.metalldetektortest.eu bijzonder goed uit de buikomt. Deze detector is door de hoge frequentie bijzonder goed in het

detecteren van kleine, laag gelãidende ðblecten. ln tegenstelling tot veel andere detectors kunnen colden Mask detectors klein non-

ferro goed detecteren ¿atllãt naast ijzer lrgt aat weg gãdiscrimineerd wordt. Helemaal nieuw is de 18 kHz Colden Mask 4 W PRo met

WS1õ3 draadloze hoofdtelefoon voor € 749,-. oeze colaen Mask 4 W (wireless) PRo (carbon) is voorzien van een lichte WS103

draadloze hoofdtelefoon en een superlichte carbon midden- en ondersteel. Er is met deze hoofdtelefoon geen sprake van eniSe

vertraging en de behuizing is nu nog kleiner dan bij de andere modellen. Kortom een bijzonder scherp geprijsde detector die bijzonder

goede prestaties levertl

Tenslotte nog een paar korte berichten:
. De gurant,"terrijn van XP is met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013 u itgebreid naar 5 jaarl

. VoordeXpDEUSisupdate3.l beschikbaar,tedownloadenviahttp://www.xpmetaldetectors.com/metal-detector

. Op onze site vindt u het nieuwste assortiment scheppen met o.a. RVS / kunststof Draper scheppen !

. Nieuw in ons assortiment is ook de Carrett CSI PRO!

Tot zover ons nieuws. We wensen u allen nog een mooie nazomer en het lijkt ons leuk om ut.z.t' in Hippolytushoef te mogen

begroeten ! Onze openingstijden vindt u op onze site.

K¡jk voor open¡ngstijden en alle andere informatie op onze site www-dilaan.nl



vwrntgtng
Van de voorzitter

lrederrd ag
?3 november
Het team bestaande uit Albert van Es, Friso Backer en
Evert Slappendel zijn voortvarend aan de slag gegaan

met het vinden van geschikte locaties voor onze leden-
dagen. De DDA ledendag zal op zaterdag 23 november

2013 worden gehouden in en rondom zalencentrum,,Het W¡tte Huis,,in het
plaats zeeland in Noord-Brabant. Met veel enthousiasme zijn ze al druk bezig
met de organisat¡e en de invulling van het programma. Wij hopen velen van
jullie weer te ontmoeten op deze dag!

ln gesprek met provinciaal archeoloog Groningen
Onlangs had ik naar aanleiding van de forumdiscussie op de noordelijke dag
van de archeologie op 20 april een zeer prettig kennismakingsgesprek met
Provinciaal archeoloog Henny Groenendijk van de provincie Groningen. ln dit
gesprek zijn we onder andere in gegaan op de doelstelling van de provincie
en de drijfveren van zoekers en hun behoefte aan erkennlng. Het verder
onderzoeken waard is het (in samenwerking met de AWN) organiseren van
een aanmelddag in de provincie Groningen volgend jaar. Wij hopen op een
verdere samenwerking met de professionele archeologie.

Voor de meeste zoekers gaat deze periode het zoekersbloed weer sneller
stromen. De akkers liggen de komende maanden op ons te wachten. Veel
zoekplezier gewenst en houdt ons op de hoogte overje vondstenl

Gert Lugthart

detecto r AuIATEUR

Adressen

Ledenadministratie
Opgove van nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen,
ledenpas, vragen over de contributie enz.

Postadres: lt Nije Paad 2,846TfAVegellnsoord
e-mail: ledenadm i nistratie@detectora mateur.nl

Algemeen secretariaatsadres
Overige correspondentie aan de verenìging

Postadres: lt Nije Paad 2,846TIAVegelinsoord
e-mai l: secreta riaat@detectora mateu r.nl

Ledendagen, zoekdagen
Vrogen, suggesties over zoekdagen, determinatiedagen
e maíl: zoekdag@detectoramateur nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas stuurt u een posfoto
met op de achterzijde uw noom en adres oan:

Postadres: lt Nüe Paad 2,846TIAVegelinsoord
e-mail: ledenpassen6detectoramateur nl

Bestuur en medewerkers

Penningmeeste¡ Jan Ringenaldus
Xian-Wei Lu (Tijdelijk secretariaat en
penningmeester@detectoramateur.nl ledenadministartie)

Voorz¡tter
Gert Lugthart
g iugthart@detectoramateur nl

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdagPdetector¿mateu r nl

Algemeen bestuurslid
Anneke Groothoff
a.g roothoff6ldetectora mateu r.n I

Friso Backer

Evert Slappendel
Ed der Nederlanden

Metaaldetector mee en leuke dingen
gevonden op vakantie? Mooi museum

bezocht en daar interessante voorwerpen
gezien? Laat uw medelezers meegenieten

van uw vondsten en verhaal.

Lidmaatschap veren¡g¡ng
Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt al-
tijd per kalenderjaar en wordt zonder opzegging altijd st¡lzwijgend
met een jaar verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk op l5 decem-
ber schriftelijk of via emaii bij de ledenadminstratie b¡nnen te zijn.

Het Detector Magazine verschijnt 6 keer perjaar. Degenen die vóór
1 5 juli lid worden, ontvangen de reeds verschenen magazines van
dat jaar en betalen € 33,00 (6 Magazines). Degenen die na 1 5 juli lid
worden ontvangen alleen de nog te verschijnen magazines van dat
jaar en betalen € 16,50 (3 magazines). Bij aanvang van uw lidmaat-
schap ontvangt u dus een betalingsverzoek voor € 33 (heel jaar) of
€ 1 6,50 (halfjaar). Aan het e¡nde van het lidmaatschapsjaar ont-
vangt u dan een acceptgirokaart voor de contributie van het nieuwe
Jaar.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,00
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00

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

Ereleden
Theo Kolkman, Dick Eekhol Wim Woudstra, Johan Koning,
Kees Leenheer, Klaas Bot
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Adressen magaz¡ne

Redactie Detector magazine
Kopij en andere inzendingen voor het magazìne

Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,

redactie@detectoramateur nl

Vraagbaak Detector magazine
Vragen over bodemvondsten

Prlnsessenweg 1 1, 8931 EC Leeuwarden,

vraa g baa k@detectora mateu r nl

Top 10 en het kippenvelmoment

Het Kromme Rijngebied in de 8e eeuw

71 kleine zilveren muntjes

De zilveren eeuw - schatvondst Cothen

Van de redactie

Stoml
ln het vorige Detector magazine schreef ik dat een zoeker

uiteraard altijd zijn detector meeneemt op vakantie, want

je weet maar nooit. En wat doe ik zelf, ik ga op vakantie

zonder de detector mee te nemen.

Op de terugreis in Duitsland leek het ons leuk om nog

een paar dagen te kamperen in de buurt van Xanten. Op de plek waar eens

een Romeinse stad lag, ligt nu een groot archeologisch park met Romeins

museum en daar was ik nog nooit geweest.

Net naast het oude stadje vonden we een camperplek waar we met de cara-

van konden staan. Toen ik naar het oude toiletgebouw ging zag op de terug-

weg dat ze bezig waren met de fundamenten van een nieuw sanitairgebouw.

Er lagen wat bultjes aarde. Tja, en dan moet je toch even kijken' Al snel zag ik

een rond stukje aardewerk uit de grond steken.Toen ik het uit de grond trok

had ik tot mijn verbazing een Romeins kannetje in handen. Bij de hals was het

weliswaar afgebroken, maar toch. En vlakbij lag een zelfde kannetje maar dan

de helft. Dat kwam dus uit de sleuf die gegraven was voor de fundering' Het

werd al donker, dus de volgende dag maar even verder kijken in de sleuf.

Toen ik de volgende ochtend wakker werd en uit het raam van de caravan

keek, zag ik een grote betonmolen bezig beton te storten in de sleuf van de

fundering. ln de grond ernaast vond ik slechts nog een paar kleine scherfes.

Op dat moment denk je,"stom, had ik nu de detector maar bij me gehad'i

Bijna 2 jaar geleden deden Johan Koning en ik een bijzondere muntvondst.

vanaf 3 september is deze vondst in het RMo in leiden te zien. ln dit magazine

kunt u meer over de vondst lezen.

De redactie is al volop bezig met het volgende magazine (Romeinennummer).

Veel leesplezier en een goed zoekseizoen.

Kees Leenheer

Redactie en medewerkers
Hoofdredactie: C B Leenheer, redact¡e@detectoramateurnl

Redact¡e: C B. Leenheer, J. Koning, K. Bot

Medewerkers redactie: G. Lugthart, J Zijlstra, L.C. Mijderwijk,

A van Herw¡jnen, W Spoeldet J Bosma

Data magaz¡nes
U¡terste adnlev. døtd koPii

Nr.131 4oktobet
Nr.132 23 november
Nr.133 2februari
Nr. 134 4 april

Ve rsch ij n i n g s d ata m a g azì n e

4 november
21 december
3 maart
4 mei

Colofon
Detector magaz¡ne is het verenigingsblad van de'De Detector Amateur'.

Advertenties: Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertent¡es zonder opgave

van redenen te weigeren Door het opnemen van advertenties doet de redact¡e van

het Detector Magaz¡ne c q de vereniging De Detector Amateur geen aanbeveling

van de daar¡n vermelde producten of diensten.

Advertentieverkoop: tarieven: Grafi sch bureau Creatype E-mail: studio@creatype.nl

Vormgeving en productie: Grafisch bureau Creatype, Drachten, (051 2) 54 52 40,

www.creatype nl

Druk: De Marne, Leens

ISSN: I 386-5935

@Copyr¡ght: N¡ets uit deze u¡tgove mag worden verveelvuldigd en/ofopenbaor ge-

maakt door middel von druk, fotogÍofie, m¡crofrlm, ¡nternet ofop welke wiize dan ook,

zonder voorofqaande,schr¡ftel¡ike toestemm¡ng van de rcdoct¡e



MUNTMANIFESTATIE 2013
ZATERDAG

09.30 -16.00
21 SEPTEMBER

UURlEntree€4

EXPO HOUTEN
Meidoornkade 24, 3992 AE

aan A27, Afrit 29 gratis parkeren
Rechtstreeks via Buslijn 47 vanaf Utrecht CS

Met deelname van gespecialiseerde standhouders en
veilinghuizen die uw numismatische bodemvondsten kunnen

determineren en/of taxeren. Met name op het gebied van
Romeinse, Provinciale en Koninkrijksmunten

G ROOTSTE N U M ISMATI EKBEU RS

OOIT IN NEDERLAND !

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

voor het melden

van v0ild$ten

taih op: rYrglt,

detettoratnateur.ill

OPROEP
lk bentinds kort in het bezit van een
detector en lid van de DDA.
Nu ben ik op zoek naar iemand met
ervaring die mij een beetje wegwijs wil
maken in deze voor mij nleuwe hobby.
lkwoon in Eerbeelç maar ben best
bereid een eindje te rijden naar een ge-
schikte locatie,.. Mijn telefoonnummer
is O6 - 53 li49 7O4 of mail: MartinHolle-
ring@lnnerSolution.nl
Martin Hollering

tmbw
najaarsdag

wordt gehouden in het dorpje
Zeeland in Noord-Brabant.

Er zijn zoals altijd zoekwedstrijden met veel mooie prijzen.
Op twee grote akkers - waar nog nooit eerder gezocht mocht wor-

den - gaan maar liefst 1 000 "prijspenningen" de grond in.
Na het succes van de vorige editie hebben wij er weer voor gekozen veel kleinere pruzen uit te
reiken in plaats van enkele grote,
Voor de"vondst van de dag" is er ook een mooie prijs en er is een loter'rj.

q U kunt bij onze groep van experts en bij de goudsmid terecht voor determinaties en advies.
Vleerdere winkels zijn aanwezig met detectoren, accesoires en boeken,

De toegang is voor iedereen
gratis.

Deelname aan de wedstrij-
den kost €20,- p.p.
Leden van de DDA en hun
gezinsleden betalen slechts
€ 15,. p.p.

Zie voor meer informatie:
www.detectoramateur.nl

UtAltilrnilng
2l ns
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Vindplaats Smalle Ee (omgeving).

Vorm en materiaal Rond met handvat en oog; brons'

Collectie/data J. Bosma, is ook de vinder.

Randschrift

Voorstelling

Datering

Literatuur

Opmerkingen

S'|OHA...."DE ROO... =zegel van Johan(nus) de Rode (of van Roden).

Heraldisch links en midden onder een ruit. Boven kwartier her.

Rechts onherkenbaar.

1 4e eeuw.

Ongepubliceerd.

Het stempel is zwaar gemineraliseerd en moeilijk leesbaar' Na voor-

zichtige reiniging lijkt bovenstaande reconstructie waarschijnlijk.

Buiten het boekie
Heerlijk, de meiden zijn even een paar weekjes onder dak, maar niet

bij ons. Klinkt gek, ik weet het, maar het is heerlijk om soms

even een tijdje met zijn tweetjes door te

brengen, zonder hormonale pubertjes

om je heen. Als een verliefd stelletje

plannen wij ons reisje voor de vakantie;

tentje mee en gaan. De tent is wel iets

groter en comfortabeler geworden

door de jaren heen, maar het gevoel

is hetzelfde gebleven. We zijn weer

op weg naar onze favoriete vakantie

bestemming; Engeland. Hoewel nog

vroeg in het oogstseizoen, toch voor de

zekerheid de detectors mee - je weet

het maar nooit.

Ook deze keer gaan we op zoek naar een

nieuwe hoek in Engeland. We z¡jn n¡et van die

types die dertig jaar naar dezelfde camping gaan en elk

grassprietje kennen. We zijn meer zoals echte pioniers, altijd

op zoek naar nieuwe plekjes; familie Columbus nieuwe stijl

zo gezegd. Campings, parken en restaurants waarop staat aange-

geven:'Wij spreken Nederlandsi rijden we steevast met piepende

banden voorbij. Ook de campings die aangegeven zijn in de ANWB

campingplanner zijn niet aan ons besteed. Voor ons is het Neder-

lands aanwezigheidspercentage op deze campings dan aan de te

hoge kant. Nee, geef ons maar de ruige werkelijkheid; tussen de

lokale mensen en opgaan in de'samenlevingi De uitdaging is dan

ook om in het buitenland zoveel mogelijk te voorkomen in contact

te komen met'eigenheimersiTraditie is dan ook, als we Nederlan-

ders tegenkomen, dat we gelijk overstappen op de Engelse taal' lk

denk dat ik een soort van fobie heb ontwikkeld, voor verre vakan-

tieoorden waar het Nederlandse leven gewoon doorgaat' Een klein

stukje Nederland zogezegd;'s ochtend in de te krappe rode badslip

naar de AH-campingsuper voor een pakje DE-koffie,'s middags

langs Piet Patat voor een frietje speciaal en 's avonds aan de werg-

werpbarbecue van de Action... alles net zoals'thuis'. Als u daar wel

enorm van geniet en op vertrouwd; mijn zegen heeft u. Weinig kans

dat wij elkaar op vakantie ooit zullen tegenkomen. Een super-Bingo,

Crocjes en met de telegraaf onder de arm richting het toiletgebouw

aan de Franse Riviera zijn niet echt aan mij besteed'

Als ik op vakantie ga, wil ik zoveel mogelijk opgaan in de lokale

bevolking, waar dan ook. Soms vind je het niks, soms juist wel' Net

zoals in Engeland bijvoorbeeld, daar voel ik me helemaal happy

tussen de mensen. Een pint drinken in een pub tussen de oudjes die

daar een tweede thuis hebben. Verhalen horen van hoe ze leven,

wonen en werken; dat interesseert me. lk heb ook het idee dat je

makkelijker geaccepteerd wordt en meer hoort en ziet, als je alleen

of met zijn tweetjes daar aanschuift. Stel je voor dat er bij jou een

hossende colonne van gele kentekenplaten met sleurhutten een

invasie plannen op je dorp, dan frons je wel even met je wenk-

brauwen. Ook deze keer zaten we op een kleine camping als enige

Nederlanders.

Eenmaal gesetteld raak je aan de praat met de lokale bevolking. Zo

maakte ik een praatje met de eigenaar van de camping en ontstond

er een leuk onderonsje. Voor ik er erg in had, hadden we het over

het zoeken en vertelde hij mij van zijn eenmalige avontuur op het

veld. lk gaf hem wat tips en vertelde hem dat hij wel een keer met

me mee kon zoeken als hij daar zin in had' Zo kwam het ook dat

hij vertelde dat zijn buurman boer was en land heeft aan een oude

Romeinse weg. Hmmmm, ik durf het haast niet te vragen, maarrr"'

Ja hoor, hij zou mij wel even introduceren en voor ik het wist had ik

toestemming om daar te zoeken. Vandaar dat ik ook mijn column

nu afrond, want terwijl u dit leest

sta ik waarschijnlijk op het veld om

mijn derde fibula op te graven. En

volgend jaar? Gewoon weer een

camping die buiten het boekje valt.

Klaas Bot
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"Toen ging ik naar de hal om
naast de steunbeer te gaan
graven, Daar trof ik mijn schat
onaongetast aan, De Vikingen
waren niet naar Oxton geko-

men,"

Helaas voor detectoramateurs
zijn niet alle schatten die vroege

middeleeuwers aan de bodem

toevertrouwden, in de bodem
gebleven. Soms waren eigena-

ren in staat hun kostbaarheden

weer op te graven. Een troost, de

schat hierboven is een fictieve.

Het is de schat van Uhtred,

hoofdpersoon van De w¡tte ruiterl

een krijger die zijn schat weet te
waarderen:"Een man kan nooit
genoeg zilver hebben. Met zilver
koopt hij land, de trouw van

krijgslieden. De macht van een

heer wordt bepaald door zilver,

en zonder zilver moet een man

buigen of hij wordt een slaafl'

Historische oorlogsromans
De witte ruiter is het tweede
deel van een fantast¡sche serie

historische romans'De Saksische

vertellingeni over de strijd tus-

sen Vikingen en Angelsaksen.

Dewitte ruiter en voorganger Het

laatste koninkrrTk spelen zich af in

negende-eeuws Engeland.

De strijd tussen Vikingen en

Angelsaksen woedt in het land.

Deze strijd is in goede handen

bij de ongekroonde koning van

het genre van de oorlogsge-
schiedenisrom ans (war history

novel s): Berna rd Cornwel l.

Cornwell heeft de naam

's werelds beste auteur van his-

torische oorlogsromans te zijn.

Zo'n titel ¡s altijd te betwisten,
maar gezien de kwaliteit van zijn

De witte ruiter - Bernard Cornwell

(www.bernardcornwell,net)

Zutphen 201 3

|SBN 978 90 5730 910 6,€24,95

Het laatste koninkrijk (2012)

|SBN 978 90 5730 884 0

Uitgeverij Walburg Pers

(www.wa lbu rgpers.nl)

romans en de enorme productie

heeft hij die verdiend. Hij schreef

trilogieën over koning Arthur en

de Honderdjarige oorlog, een

vierling over de Amerikaanse

Burgeroorlog en vele op zich

staande romans en thrillers. Een

doorlopende serie is die over

Richard Sharpe die strijdt in de

Engelse kolonie lndia en op het

Europese continent tijdens de

Napoleontische oorlogen. De

verfilmingen met Sean Bean zijn

eveneens de moeite waard.

Qua omvang begint ook de

Saksische serie een kloeke vorm
aan te nemen. Een zevende deel

over hoofdpersoon Uhtred in

het middelpunt van zwaardge-
vechten en schildmuren is in de

maak. De eerste twee delen zijn

nu in het Nederlands verkrijg-
baar,

Angelsaks onder de Vikingen
Uhtred van Bebbanburgh is de

zoon van een Angelsaksische

\\'ITTT RL'ITTR

I

Alfred and the Gakes

Koning Alfred (reg. 871-899) is

de enige Angelsaksische koning
met de bijnaam de Grotei Die

bijnaam heeft hij weliswaar pas

in de 1 7u eeuw gekregen, maar

is niet onverdiend. Vanwege zijn
verzet tegen de Vikingen, maar

vooral ook om zijn aandacht
voor kennis en wetgeving. De

koning vertaalde zelf boeken

en zette ook anderen aan het
werk om Latijnse boeken in
het Oud-Engels te vertalen. ln
de Victoriaanse tijd (late 19"

eeuw) maakten de Engelsen van

Alfred een lichtend voorbeeld
voor iedere burgerman. Hij
paste helemaal in het plaatje

van de voorvechters van het
trotse Britse Rijk. Had hij niet als

eerste een vloot gebouwd? En

beheerste de Britse vloot nu niet
de wereldzeeën?

ln de mythevorming past

naadloos het verhaalvan Alfred
die koeken laat aanbranden. Als

zijn koninkrijk u¡t niet meer dan

een stuk moerasland bestaat,

neemt hij zijn toevlucht tot een

bescheiden onderkomen. Hij is

logé bij een varkenshoeder. ln

overpeinzing zit hij daar, bij het
vuur. Als de vrouw des huizes

binnenkomt, valt zij tegen hem

uit waarom hij de koeken heeft
laten verbranden. De vrouw
weet niet dat het de koning is te-
gen wie ze tekeergaat. ln plaats

van haar terecht te wijzen, buigt
Alfred berouwvol zijn hoofd. ln
het vervolg zal hij zijn volk beter
dienen.

Dankzij een eigentijdse biografie
van Alfred is er veel over hem

bekend, zeker in vergelijking
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edelman. Hij komt uit Northum-

brië, in het noordoosten van

Engeland. De Vikingen teisteren

het noorden van het land met

aanvallen. Eerst'bezochten' zij

Engeland voor buit. Met name

kloosters waren het doelwit. Als

zìj het groene, vruchtbare land

leren kennen, komen zij terug

om zich te vestigen. De Viklng

Ragnar neemt Uhtred gevangen

bij de strijd om York. Uhtred

groeit op te midden van vijan-

den. Hoewel, vijanden. Hij vraagt

zich juist af bij wie hij nu hoort.

Bij de Vikingen aan wie hij zich

verwant is gaan voelen of toch

bij zijn eigen volk, de Saksen, die

onder leiding van koning Alfred

van Wessex tegen de Vikingen

vechten. Over dit dilemma

blijft hij tobben. Verwacht geen

zwa re psychologische strijd

van de hoofdpersoon want die

laat liever zijn wapens voor zich

spreken. Ook in De witte ruiter is

zijn zwaard Slangenadem veel-

vuldig aan slag. Er valt ook veel

om voor te vechten want koning

Alfreds koninkrijk is verkleind

tot een klein stuk moerasland.

Het grote heidense leger onder

leiding van de Viking Guthrum

staat klaar om ook deze laatste

Saksische koning te verslaan.

De sfeer en snelheid die zo

kenmerkend zijn voor Corn-

wells verhalen zijn prima

overeind gebleven in de

vertalì ng. De tekstredactie

had wel wat scherper gemo-

gen want er zijn relatief veel

inconsequenties in de tekst

geslopen, bijvoorbeeld bij

plaats- en persoonsnamen.

Ook slordige'tikfouten' en

dubbelingen van woorden

hadden gemakkelijk gecorr¡-

geerd kunnen worden. Dankzij

Bernard Cornwell zijn er nog

delen genoeg uit deze serie om

dit te verbeteren. De sfeervolle

omslagen van de romans zijn

dezelfde die voor de originele

Engelse uitgave zijn gebruikt,

met andere vroegmiddeleeuwse

koningen. Het verhaal van de

koeken dateert van later tijden.

De historiciteit kan niet worden

aangetoond en eerlijk gezegd

is het niet erg geloofwaardig.

Generaties Engelsen zijn er

niettem¡n mee opgegroeid

en opgevoed en het is in veel

gevallen de enige associatie die

zij kunnen maken met koning

Alfred.

Het verhaal kent vele versies.

Ook Cornwell heeft zijn versie

geschreven in De witte ru¡ter.

"lk zei toch dat je erop moest

letten!': schreeuwde ze en razend

ols ze was gof ze de koning een

mep met een gevilde aal. Het

maakte een kletsend geluid en

de klap had zoveel kracht dat

Alfred opzij viel. De twee soldaten

sprongen meteen overeind, hun

handen schoten naar hun zwaard

maar ik wuifde hen weg terwiil

Elwide de verbrande koeken van

de stenen graaide. "lk zei toch dat
je erop moest letten!" krijste ze

weer. Alfred bleef liggen waar hij

neergevallen was en ik meende

dat hij huilde, maar toen zag ik

dat hij lachte. HÌj lag slap van het

lachen, zo gelukkig als ik hem nog

noo¡t had gez¡en. Omdat hij een

plan had om zijn koninkrijk terug

te veroveren.

Meer over Alfreds aange-

brande koeken vind je op www.

h istorien.nl/koning-alfred-
verbra ndt-koeken

UIT DE

Een prachtig 196 pagina's tellend boek

met harde kaft en ingenaaid, met meer

dan 
.l 
300 kleurenfoto's van ruim 2500

Romeinse voorwerpen u¡t de stort van

Alphen aan den Rijn.

Het boek bestaat uit 14 hoofdstukken

zoals aardewerk, munten, uitrusting,

paard, fibula, sleutel en werktuig. Elk hoofdstuk heeft een

inleidende tekst, foto's van de vondsten, een overzicht, soms

in tabelvorm, en een bibliografie.

Naar verwachting komt het boek eind september in de ver-

koop en kost € 29,95 (exclusief verzendkosten). Het boek is te

bestellen via de website www'gereduitdegrond.nl'
Na 1 januari 201 4 kost het boek € 34,95.

Het boek is gemaakt door DDA-leden Peter Bakker en

Jan Willem Bron. ln het eerstvolgende nummer een u¡tge-

breid interview en afbeeldingen van dlverse voorwerpen die

in het boek te bewonderen zijn!

Voorwerpen u¡t de tiid van Napoleon

VEENKOLON IAAL MUSEUM, VEEN DAM

Van 28 november 201 3 tot 27 april2014 organiseren wij

in het Veenkoloniaal Museum te Veendam een tentoonstel-

ling over de erfenis van Napoleon.

Wat is er overgebleven uit de Bataafs-Franse tijd (1795-

1815)? Zijn er misschien zoekers die voorwerpen uit die tijd

in de bodem van Groningen hebben gevonden? Of zijn er

andere overgeleverde herinneringen?

Reacties s.v.p. naar: maters@veenkoloniaalmuseum.nl
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mTån.teÏg Laurent Ualgasi tekst & foto's

1 Zilveren 6 stuiverstuk van Groninger Ommelanden, geslagen in 1681, 4 gram'

2,5 cm.

2 Bronzen sestertius van Marcus Aurelius 164 -180, op de achterkant de godin Vic-

toria met in het schild vlc GER, overwinning op de Germanen), 26,3 gram,3,2 cm.

Dit wos mijn allereerste Romeinse munt en tevens de dag dat ik miin vaste zoekvriend

.)acques Peustjens leerde kennen. Door hem heb ik deze munt gevonden en net hierom is

dit m¡jn dierbaarste munt. Jacques gìng in 2007 na een meedogenloze ziekte van ons heen.

(Magazine 95, in memoriam Jacques)

3 Gouden Hemi stater, type au fleuron, 1e eeuw v. Chr. (deze munt is een zeer zeldzame eigentijdse

imitatie ván een Griekse stater van Philippus), 2,2 gram,l,5-cm.

4 Gouden stater van de Nerviërs, type à l'epsilon, 50 v. Chr',6 gram, 1,6 cm.

5 Potin munt van de Nerviërs, type au rameau - classe lV 3 gram,2 cm.

6 Zilveren sterling van Jan 1,1282 geslagen te Brussel, 1 gram, 1,6 cm.

7 Zilveren sterling van Jan ll, 1309 geslagen te Leuven, 1 gram, 1,7 cm.

8 Zilveren munt van Karel De Grote, geslagen tussen 768 - 814 te Melle, 1,5 gram, 1,9 cm.

9 Zilveren Denarius van Septimius Severus,193 -2'11,2,4 9ram, 1,8 cm.

1 O Zilveren denarius van Julius Caesar, l OO - 44 v. Chr., 2,3 gtarÃ,1,8 cm.
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Nieuwe tijd - provinciaal Nieuwe tijd -Willem I



Allex Kussendrager
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nader bekeken

ln dit artikelwil ik (mogelijke) bakenloodjes bespreken om
hierin enige duidelijkheid te scheppen. Door contacten
met andere verzamelaars, musea en detectoramateurs
heb ik het één en ander boven water kunnen krijgen.
Vooral ook de kontakten met- en het bezoek aan- het
Scheepsarcheologisch museum te Ketelhaven (met name
de gesprekken en correspondentie met de toenmalige
conservator André Wijsenbeek) hebben mij geholpen.
De opgedane'kennis'en de in de loop der jaren verzamelde
aanvullingen wil ik graag delen met anderen om zodoende
meer inzicht te krijgen in de loodjes materie en anderen te
stimuleren om aanvullende informatie toe te voegen zodat
we via internet (www.loodjes.nl) een zo volledig mogelijke
database kunnen raadplegen.

bewijs waren dat er tol was betaald om

een bepaalde plaats / tol te passeren.

mensen en ze werd gedoofd zodra

iedereen weer veilig thuis was. Eerder

zullen er ook al tekens voor overdag zijn

opgericht, zoals stokken en tonnen om

op het water ter plekke te waarschuwen

voor ondiepten.

Over vuurbakens is voor het eerst door
de Romeinen schriftelijk wat vastgelegd.

De Romeinen bouwden in ons land

vuurtorens, niet alleen voor vissers,

maar ook voor handelaren en militai-
ren die de oversteek naar Engeland

maakten en voor het kunnen vinden van

de monding van de Rijn bij Karw¡jk. Ze

bouwden burchten en het is vrijwel ze-

ker dat aan het grote kasteel Brittenburg
een hoge toren ¡s gebouwd waarop een
vuur brandde.

ln de 18e eeuw spraken vissers uit
Katw¡jk nog over de toren van Kalla,

waarvan de ruïnes op enige afstand uit
de kust hinder opleverden doordat hun

'Loodjes' is een algemene benaming,
maar de penningen hoeven niet per de-
finitie van lood te zijn en kunnen net zo
goed van andere metalen vervaardigd
zijn. ln dit artikel zal ik echter alleen de

naam'loodjes' hanteren. lemand zal vroeger wel op het heldere
idee gekomen zijn vuur uit de stook-
plaats te nemen om daarmee de zoe-
kende vissers bij te lichten en de plaats

te wijzen waar ze aan land konden gaan

met hun vangst.

Zo'n vuur werd slechts ontstoken als

het nodig was voor de terugkomst van

de schepen. Een simpel houtvuur of
een vuur van een ander gemakkelijk
verkrijgbaar brandbaar materiaal zoals

turf of mest was bestemd voor de eigen

ng zijn dat de

jhet bewind van keizer

Chr.) gebouwd is.Loodjes als belasting- betalingsbewijs:
hieronder kunnen worden verstaan;

baken-, haven-, vuur-, veer-, tonnen-
loodjes, sluis- en moddergeld dus

loodjes welke betrekking hadden op de
scheepvaart in algemene zin, een soort
van vroege belasting. Er valt echter ook
te denken aan tolpenningen welke een
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Kaart van Pieter
Goos uit '1666.
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YEvenals van deze vuurtoren zijn

de mogelijke bewijzen voor de

eerste vissersvuren langs de kust

door zware overstromingen en

de daardoor teruggedrongen

kustlijn volledig weggevaagd.

De voortdurende veranderingen

in de zeegaten en de rivier-

mondingen waren kenmerkend

voor de vroegste geschiedenis

van ons land. Duidelijke bewij-

zen over kapen en vuurbakens

komen pas, als zaken worden

beschreven, wat direct ver-

band houdt met de groeiende

en bloeiende scheepvaart en

handel.

ln de begintijd was het varen

veel belangrijker dan we mis-

schien zouden denken.

Ons land was, vooral in het wes-

ten en het noorden, door de vele

moerassen en veenplassen, over

land een moeilijk begaanbaar

gebied. De hoger gelegen ge-

bieden waren dicht bebost en er

was dus veel durf en inspanning

nodig om met kostbare goede-

ren over land van de ene naar de

andere plaats te gaan.

De natuurlijke waterwegen,

rivieren en de kreken, waren wat

dat betreft veel aantrekkelijker.

Vijanden en rovers moesten m¡n-

stens ook over goede schepen

beschikken om de goederenstro-

men te verstoren en dat was een

handicap, die in het voordeel van

de ontwikkelde steden uitviel. ln

die tijd was het dus veiliger en

gemakkelijker om over het water

te gaan in plaats van over land.

Bovendien waren juist de rivie-

ren en meren op hun beurt weer

onoverkomelijke hindernissen

voor het landverkeer. Vandaar

dat de ontwikkeling toen geheel

door de loop van het water werd

bepaald, wat we ons nu haast

niet meer voor kunnen stellen,

Tot diep in het binnenland be-

vonden zich handelsplaatsen, zo-

als Maastricht, Venlo, Roermond,

Nijmegen, Zutphen, Deventer,

Hasselt, Zwolle, Kampen, Harder-

wijk en Elburg, welke via de rivier

bereikbaar waren. De steden

hadden groot belang bij een vlot
en veilig scheepvaartverkeer.

Zodra die zich ging uitstrekken

tot de Oostzee en naar Engeland

en Frankrijk, met als achterland

het Rijnland, werd de verken-

ning van de kust ook voor dat

achterland belangrijk. Daarom

zijn overal langs de kust al in de

middeleeuwen vierboeten en

kapen opgericht: Nieuwpoort,

Blankenberge, Heist, Westkapel-

le, Schouwen, Goedereede, Den

Briel, Ter Heyde, Scheveningen,

Katwijk, Noordwijk, Egmond,

Huis-duinen, Texel, Vlieland

en Terschelling. Soms werden

ze met name genoemd, soms

stonden ze op oude kaarten of
was er sprake van het heffen van

vuur- en bakengeld, één van de

inkomstenbronnen van de land-

graven. Sommige waren alleen

van plaatselijk (vissers)belang,

andere voor de doorgaande

scheepvaart.

Bakengeld was al heel vroeg in

de Nederlandse geschiedenis

bekend: een Schepenbrief van

Steenbergen, van 1 8 mei 1 337

legt vast dat een bepaaldejaar-

rente zal worden gebruikt als

'bakenghelde, die diepe mede

te bakenne van Steenberghen

noertwaart tot der Strienen

toe ...'enz. Ook voor de kosten

van het in standhouden van de

bebakening werd dus het woord

bakengeld gebruikt. (Uit: Oude

Vaderlandse Rechtsbronnen, mr.

W. Bezemer: Oude rechten van

Steenbergen.'s-Gravenhage, M.

Nijhoff, 1897.)

Er werd dus van oudsher Baken-

geld betaald. Een probleem was

echter het betalingsbewijs voor

deze vorm van belasting of tol.

Omdat papier niet echt handig

was op het water is toen gekozen

voor loden penningen.

De Zuiderzee
Op- en rond de voormalige

Zuiderzee zijn de meeste loodjes

gebruikt en ik wil dan ook met

het bespreken van de hier ge-

bruikte loodjes beginnen.

Op de kaart van Pieter Goos uit

1666 van de Zuiderzee is te zien

dat deze zee moeilijk begaan-

baar was, vooral bij maanloze

nachten en slecht weer. (afb. 01)

De meest noordelijke stad aan

de voormalige Zuiderzee waar-

van mij bakenloodjes bekend

zijn is Medemblik. Het zilnzeer
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waarschÜnlijk vuurloodjes voor

het plaatselijke havenvuur uit

1 660 en 1 680. (afb. O2)

Van het volgende loodje is geluk-

kig wat meer bekend. Ze zijn

mij bekend van 1890 tot en met

1 921. (afb. o3)

Eind 19" eeuw werd er behoorlijk
geïnvesteerd in de havenver-

lichting van Medemblik en dit
leidde tot de herinvoering van

het vuurgeld. Aanvankelijk werd

de inning hiervan uitbesteed. De

gemeente verpachtte in 1883 de

haven- en vuurgelden voor een

periode van drie jaar, maar in
'l 892 werd van deze verpachting

afgestapt en besloot men de in-

ning van de gelden zelf ter hand

te nemen.

Gelijktijdig werd de functie van

havenmeester nieuw leven in-

geblazen. Een van zijn taken was

het toezicht op het ontsteken
en doven van de havenlichten.
Daarbij hoorde ook de con-

trole op het schoon- en in orde

houden van de lantaarns en de

glazen. Het ontsteken en onder-

houden van de lichten bleef een

taak van twee gemeentewerkers.

Een andere belangrijke taak van

de nieuwe havenmeester werd

het innen van de haven- en

vuurgelden.

Het ingeslagen nummer is een

volgnummer wat de havenmees-

ter gebruikte voor zijn adminis-

tratie welke hij verplicht was bij

te houden voor het geTnde vuur-
geld. Elk lood was in het register

terug te vinden, onder vermel-

ding van de datum, de naam

van de schipper en het nummer

van het lood. Wanneer het een

vissersvaartuig betrof werd in het

register van de havenmeester
ook het letterteken en nummer

van het schip genoteerd. De

hoogte van het vuurgeld in Me-

demblik bedroeg een gulden per

jaar. Elke schipper die de haven

van de stad aandeed diende dit
bedrag aan de havenmeester te

voldoen.

Als betaalbewijs ontving de

schipper het hierbij afgebeelde

zogenaamde vuurlood als bewijs

en kon hij de rest van het jaar

zonder betaling van vuurgeld de

haven van Medemblik binnen-

lopen.

ln de'Jaaruitgave Oudheidkun-

dige Vereniging "Medenblick"

nr.15i Medemblik, 2006, heeft Pe-

ter Swart op pagina I7 - 28 een

interessant artikel geschreven;

'Een baken voor de stad: de
geschiedenis van het Medem-
blikker havenlichtl (Dit artikel is

ook na te lezen op www.loodjes.

nllCWF.html). (afb. 04)

Suyderzeese vuurbakens
ln de verordening van 1699 be-

sloten de Staten van Holland en

West-Friesland om drie vuurto-
rens langs de Zuiderzee te laten

bouwen. De bouw wasin 1702

voltooid. (afb.05)

Er werd een vuurbaken gebouwd

bij de Gelderse Hoek (het huidige

De Ven), op het eiland Marken

en bij het lJ-oord (Durgerdam).

ln de collectie van het Teylers

museum te Haarlem bevindt zich

een zilveren gedenkpenning

uitgegeven in 1702 met het op-

schrift "Suyderzeese Vu u rbakens"

en de afbeelding van de drie

vuurtorens, de middelste toren is

afgebeeld met een lantaarn, de

buitenste twee torens hebben

een open kolenvuur (dit zou



echter geen juiste weergave van

de werkelijkheid blijken te zijn).

(afb.06)

ln 1714 is er ook een zilveren pen-

ning uitgegeven ter nagedachte-

nis van het leggen van de eerste

steen voor het licht bij Durger-

dam. Op de penning staan twee

kolenvuurbakens en één lantaarn.

Dat was de oorspronkelijke be-

doeling. Echtet de vuurbakens bij

Durgerdam en de Gelderse Hoek

kregen beide een lantaarn.

De drie vuurtorens werden

de Suyderzeese Vuurbakens

genoemd, of in tegenstelling tot
de vuren langs de kust voor de

zeeschepen de'binnenvureni De

toren op Marken had als enige

een open kolenvuur, de twee

andere waren uitgerust met een

lantaarn waarin olie of traan werd

gestookt, dit in tegenstelling met

de bedoeling van de Zuiderzee-

schippers, welke minstens twee

torens wilden hebben waarop

kolen werd gestookt, omdat het

schijnsel van het kolenvuur veel

Afb.0s

verder reikte. Om de kosten te

beperken, werd echter besloten

om één kolenvuur te bouwen.

Het geld voor het onderhoud van

de bakens werd in Amsterdam

geïnd.

Enkhuizen had al vóór 1 700 een

vuurtoren welke aan de Noorder

Dijk, b¡j de Ven Hoek stond. Een

schip van boven de 12 last moest

perjaar 32 stuivers betalen voor

de in standhouding van de be-

bakening. Een schip onder de 1 2

last moest hiervoor de helft, dus

16 stuivers perjaar betalen. Eén

last was ongeveer 2 ton.

Zeeschepen kregen in de regel

een kwitantie van papie¡ maar

voor de kleine scheepvaart op

de Zuiderzee was dit minder
geschikt. Een loodje was wa-

tervast, redelijk goedkoop en

eenvoudig te bewerken of her te

verwerken. Grote schepen kregen

een groter loodje dan de kleinere.

Visserschepen, loodschuyten en

waterschepen kregen korting.

Het bakenloodje was dus een

bewijs van betaling. Als teken dat

een reductie was toegepast werd

van het vuurlood voor vissersche-

pen en loodschuiten een stuk

afgeknipt.

De schippers waren creatief in het

vinden van een manier om geen

belasting te hoeven betalen. Als

de ene schipper aan wal bleef

werd het loodje uitgeleend aan

een collega. Om dit misbruik

tegen te gaan werden op de

loodjes de initialen van de schip-

per ingeslagen.

Tot ongeveer 
.l 

750 werden er

loodjes uitgegeven met soms

het stadswapen van Amsterdam,

Enkhuizen, Haarlem, Hoorn en

andere steden boven de leeuw,

hierna werd een algemene ster

afgebeeld. Vanaf ongeveer 1 808

tot 1836 werd het omschrift ver-

vangen door'HOLLANDi (afb. O7)

Tonnenloodjes
Enkhuizen
Enkhuizen verzorgde de beton-

Afb.06

ning van de Zuiderzee. Hier-

voor werden grote- en kleine

tonnenloden uitgegeven. (afb.

08,09) De grote loden dragen

het gekroond stadswapen van

Enkhuizen binnen een'touwka-

derl met aan weerszijden van het

wapen het jaartal, links ingesla-

gen de twee eeuwcijfers en rechts

geklopt met de twee cijfers van

het jaartal.
Wordt vervolgd.

Afb.09

Afb.07

Afb.08



Leenheer / foto's: Kees Leenheer, Johan Bosma
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Q e"nny zj. (Tower mint,

onder de koning '1625-'1642)

Engeland

Muntheer: Charles I (1625-1649)

Literatuur: Seaby 2822

Tilver

(Ð ou¡t
Zeeland

1748

O o¡t is geen Romeinse, maar

een Byzantijnse munt van keizer

Justinianus I uit de periode 527

tot 565 na Christus.

Het is een bronzen 16 nummi

stuk, geslagen te Thessalonica.

Omschrift: DN IVSTINIANVS PP

AVG

Keerzijde: Grote letter ltussen A

en SB in de afsnedeTES

Brons

@ n¡ng
Viking look maar gefelst aan de

binnenkant, is met blote oog te
zten.

Modern

@ Denarius z;.
8e eeuw

Franken

Muntheer: Pepijn de Korte (752-

768)

Muntplaats: Dorestad (?)

Literatuur: Van der Chijs lX-1

(variant); Morrison/Grunthal 25

(variant)

Zilver

@ ou¡t
Groningen en Ommelanden

1692

Vz. Opschrift in een fijn gear-

ceerde rand

It. Gekroond wapen zonder

versrefln9

Koper

Hergebruikt als bijvoorbeeld

bouwoffer. Duit werd dan aan

een staander of balk gespijkerd.

@ c"li¡t"r-igefibula
Brons

9e-1 I e eeuw

G) lollan¿se penning zj.
Graafschap Holland

Muntheer: Jan I (1296-'1299)

Muntplaats: Dordrecht

Literatuur: Grolle 1 2.3.1

G) Donar amulet
Vroeg middeleeuws

Brons verguld

@ ou¡u"|" wapenstuiver
Holland
't751

Vz.: Wapen van Holland met

kroon tussen 2 en S

Kz.: HOLLANDIA, jaartal en munt-

teken roosje tussen 2 punten

L¡t V.56.4

Zilver

Op de zoekdag Doesburg ge-

vonden

@ Pommel

Brons

Middeleeuws

@ Penningzj.
1 3e eeuw

Abdij Corvey (Duitsland)

Muntheer:5imon I van Lippe (als

Tuior,1247-1277)

Mu ntplaats: Volkmarsen

Literatuur: Weingärtner 34

Het keerzijde omschrift is:

+WOLCMERSE CIVITAS = stad

Volkmarsen.

Simon I was bisschop van Pader-

born.

Tilver

@ rraal
Aardewerk

Baksel lijkt vroeg middeleeuws
(verschraling)

@ eenning otro ll, 1229-1271

Arnhem,

v.d. Chijs l, I
Zilver

@ L""u*"ndaalder
Willem Oswald, 1 546/ 1 577

Muntplaats Hedel

Zilver met ijzeren kern , geplat-

teerd

42.5 mm. Doorsnede bij 18.62

gram

cNN. 2.2s.1s

@ Mesheftbekroning
Brons met inleg van een leeuw

met twee blaadjes

Laatmiddeleeuws

@ c"rp
'l3de eeuw

Brons

33 mm / 3.14 gram

Voorwerpen op 1 50%o o

o

@
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Met dank aan: A. van Herwijnen, J. Zijlstra, W Spoelder, D. Dijs, J. Kuipers, F. Groenendijk,
K. Pannekeet, Anton Cruysheer, R. Holtman

o
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0p j0 september 1 581 troffen beide legers elkoar ietsten westen van Noordhom.

Aonvonkelijk leek de stiljd in het voordeel van de Stootsen te vnllen, m0ü veruolgens

zetteVerdugo knnonnen in. Be¡de zijden veiloren veel soldlten ti¡dens de gevechten, mant

deSpoonsgezinden kregen de overhond en sloegen de Stnltsetroepen terug. De Staotse

nnnvoerdeß Nonits,Sonoy en Willen Lodewijk von Nossou-Dillenburg moesten zich 0l
vechtendterugtrekken. Von Nassau-Dillenburg werd tijdens de slog meermalen gerlakt

door kogels, maor deze keßten op zijn harnos of. De Spoonsgez¡nden wonnen de slag.

Verdugo trok zich na de slog terug naor Grijpskerk, naor werd daor verdreven doordot

Stoatsgezinde troepen een dijk doorstoken.

Er is in de archieven veel bekend over de Slag bij Noordhorn. Er zijn ook veel vondsten gedaan

door voornamelijk detectorzoekers. De vondsten zijn voor een deel bekend maar de juiste plek

waar precies deze In het terrein van de voormalige frijd zijn gevonden is niet opgetekend.

Het doel van het project is om te proberen om door middel van de vondsten en de juiste

vindplaats de slag voor een deel te reconstrueren.

Afbeelding von de slog b¡j N00rdh0n 0p 30 seplenbet I 581 De St11tse s1ldIten zwemmen, 0l vluthtend voor de Sponjoarden, door de )ude

R¡et b¡j N¡ez¡jl. 0p de o(htergrond is de kerktoren von Nllrdhlrn te z¡en De lÍbeeld¡ng klnt u¡t het boek'Afbeeldinge en de bexhrijvÌnhe von olle

veldlogen endebelegeringonder beleydtvon den pinrcvInqneng¡en ende prinrc M1ut¡tsde Nlss1u"v1n W B1ud1tt¡us(Ansledûn,l615)

Tijdens de Maand van de geschiedenis in oktober 2013, zal er samen met leden van de AWN,

deVereniging van Vrijwilligers in de Archeol0gie, en leden van de DDA, vereniging De Detector

Amateur, een veldverkenning worden uitgevoerd op de landerijen waar de 5lag zich heeft

voltrokken.

Zaterdag 26 oktober
ln aansluiting hierop zal samen met het bestuur van M0len Fortuna uit Noordhorn op

zaterdag 26 0ktober een vondstenmelddag worden georganiseerd waarop vinders de

vondsten kunnen laten zien en laten beoordelen. De opzet van de dag is te vergelijken met

hetlV,- programma "Iussen Kunst en Kitsch"of"Kunstschatten" bij RTV Noord.

0p deze dag kan ieder laten zien en laten beoordelen watzij hebben gevonden. Een aantal

deskundigen staat dan klaar om de vondfen nader te determineren. Bij de vondsten gaat het

0m voorwerpen dle herinneren aan de Slag bij Noordhorn maar zeker o0k andere vondfen

zoals stenen bijlen ofaardewerkscherven kan men laten determineren.

Ten overvloede: de voorwerpen blijven in het bezit van degenen die deze hebben

gevonden.

De werkgroep die verantwoordelijk is voor de organisatie zal via de media, de website van

molen Fortuna (www.molenfortuna.nl) en de website van de AWN (www.awn-archeologie.

nl) iedereen op de hoogte houden.

Fred G. van den Beemt, AWN afd. 1 Noord-Nederland

Gert Lugthart, De Detector Amateur

Molen Fortuna Noordhorn, Gerda Jaarsma, molengids

18

Inleveringen vanaf heden mogelijk !

Wij zoeken voor onze uitgebreide klantenkring doorlopend goede munten, d¡e

wij middels onze regelmatige prijslijsten (duizenden !) ter verkoop aanbieden.

Voor U biedt dat een aantal belangrijke voordelen :

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

opgebouwd. Hierdoor vinden wijvoor Uw munten steeds de juiste kopers....,

zelfs slechts 5% | Dit hangt uiteraard af van de te verkopen m unten.

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

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

MUNTHANDEL G.HENZEN . POSTBUS 42 o 39582T AMERONGEN
I 0343-430564 . FAX 0343-430542 . E-MAIL: tNFo@HENZEN.oRG . www.HENZEN.oRG
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MINELAB
Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuwsgierig uit

naar de opvolger. Het duurde lang, maar daar is tie dan.

De CTX3030. Wat een detector! Het is ook geen opvolger, maar

een nieuwe dimensie! i
ErisdriejaardoormeerdereMine]abingenieursaange-
werkt en dat is te zien. Deze detector is met bijna militaire

nauwkeurigheid gebouwd. Wat ons betreft doet de inhoud ,
trouwens niet onder voor zijn imposante uiterlijk. De eerste

resultaten van enkele Nederlandse zoekers zijn uitstekend.

Vooral is deze detector nog weer veel beter in het herkennen

de nieuwste metaaldetectorrevolutie van Minelab!

CT 3030

ll

van goede signalen op met rommel

verontreinigde terreinen. En als het
MTNELAB ) warm wordt, gaan we er het water mee in.

oe \

f{INÉLAA

ì.

De CIX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan

dus prima voor het waadzoeken gebruikt worden.

De CfX3030 is voozien van GPS (GIobal Positioning

System) waarmee je kunt zien waar je gezocht hebt,

bovendien kun je er de locatie van je vondsten ermee

invoeren.

Volop informatie over
metaaldetectors, zoek-
technieken, vindplaatsen,
vondsten en langver-
borgen zoekgeheimen.
360 pagina's en rijk
geTllustreerd met meer
dan 400 foto's en

€ ,e0 o.n T',[i:ìi:iil Ïiiïll;l'
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen bij Detecl: madk 39,90 eun ovet (potTokosten gratís)

ovet op GIRO 48i8918 t.n.v Deted te Enschede.

Vanuit Belg¡e: Maak 19,90 + 3,00 euro pono over naar onze Bank

IBAN NL57RAE0 0396743870 SWFI RAB0NL2U naar DETECT ¡n

Enschede Vergeet niet je volledige naan en adres aan ons door te

geven bij de banktransfer of via: info@detect,nl K¡es de biibeho'

rende code voor het boek in de juiste taal: N1003 (Nederlands)

€, 23 9 5, 00,*,.*M loen batrerijhouder

incl.21% BIW

+ Met de CtX3030 kun je je eigen favoriete hoofdtele-

foon gebruiken zonder die in de detector te pluggen.

Deze plug je in je WM 1 0 (draadloze ontvangst).

+ Het scherm, de display van de CTX3030 is full color.

+ Ultieme ljzer discriminatie via Smartfind 2.

+ Ergonomisch ontwerp, deze detector is in perfecte

balans.

+ De CDß030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engelg

Duis, Frant Spaans, ltaliaant Portugeet Rusisch,Turk

en Pools.

Garantie:3 jaar

De CTX3030 is nu bij ons en de meeste dealers uit voorraad leverbaar' Er wordt een

zorgvuldig vertaalde en zeer complete Nederlandstalige handleiding bii geleverd.

(De CTX3030 wordt door enkele zeer ervaren klanten als'de beste detector

die ik ooit had'omschreven)
Let op: ondank de BTW verhoging naar 21% blijven de prijzen inclusief BTW bij ons

voor deze metaaldetectors ongewijz¡gd!

POWERlIFT
POWERLIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke rícht-

magneet van neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

niets ¡ngeboet Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilo, dubbel

zoveel als de vorige.

Door een andere produc-

t¡ewijze is deze magneet echter goedkopet

dan de oude Powerlíft.

PRIJS: 79,50 euro

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

Bijzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht

zi.jn en dus meer diepte bere¡kt moet worden, of .':

voor te[einen waar we¡n¡g ligt en waar met een

grote schilf sneller meer land kan worden afgezocht.

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

Minelab E-Trac / Frpl / 5afad ! ./ t ,/
Minelab Sovereign - 1/ t t/
Tesoro le¡on, l-obo,vaquero, Cibola / t
Tesoro alle andere landmodellen / ./
White's DÐ(, MXI M6 - ]/ / r'
White's Prizm t/ t/ 1/
XPG-Maro(enADX r'
XP Gold Maxx Power 1/
GarettAce t / t
Fisher t75 ./

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
Volg ons op twitter!



Excalibur ll kent trivee

uitvoeringen, met 25 en met

cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

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

7' qrF 
langs de waterlijn veel minder zwaar is.

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

heíd. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-
telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.

c995,-
Zonder extra accessoires

E-TRAC
Zoek je veel op grote akkers en
wil je niet te veel rommel opgra-
ven? Dan is de E-Trac nog altijd de
no. 1 in de wereld, superdiep en hypergevoelig.
De E-Trac pakt de allerkleinste muntjes ook een Trientje op zijn kant,
maar laat cokes en ijzer rigoureus liggen!

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 compleel
vernieuwd en uitgebreid.

- Nog snellere processort waar-

door o.a. minder camouflage

van ljzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar extreem veel ijzer

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

eru¡t!
- Groter dieptebereik, o a. door

grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere

Gain te gebruiken, daar waar

26 cm
wide scan
(DD)

schijf

€ 166,-

26 cm
elliptische
schijf
€ 166,-

1399,

X.TERRA
Minelab X-Terra 305, 505 en 705.

Met de nieuwe X-Terra serie zet Minelab
een nieuwe standaard voor de middenklasse.

Deze detectoren kunnen zich meten met veel duur-
dere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

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

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

te plaalsen. Frequentie: 7,5 kHz, option

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

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X-TERRA 5os € 599r-

X.TERRA 705

c729,-

Deze detector ¡s misschien wel

de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen
zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf3 of 18,75 kHz

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

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

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac en voelt
zich thuis onder alle omstandigheden (ook aan zee

lussen eb en vloed) De Safari is superstabiel, je hoeft

het kan.

Ultra lichte schijf en een andere

hoek van de handgreep,

waardoor de algehele balans

beter is.

Via de PC en een USB kabel

uitwisselbare programma'1

waardoor je niet zelf de experl

hoeft te zijn.

Logischer opbouw van de

programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel

we¡nig rommel op te
graven, hoge gevoelig-

heid voor kleine muntjes
en een heel goed dieptebe-
reik voor normale voorwerpen

Voozien van een 26 cm wide scan

zoekschijf (gespaakt), die breed de
grond in gaat en bij elke zwaai meer
grond afzoekt dan detectors die met concenlrische

zoekschijven z¡jn u¡tgerust.

op ijzerinhoud en geleidings-

waarde zelf een discriminatie

programma maken.

2 grondstanden, een voor
normale grond en een voor

ertreem lastige grond.

0p deze pinpointer zitten enkele bijzondere mogelijk-
heden:

- Deze Minelab PRO-FIND 25 pinpointer geeft door
een versnelling van de p¡eplonen âan wanneerje
het metalen voorwerp nadert. Dal ¡s een enorme

verbetering t.o.v. de oude pinpointers.
- lrapsgewijs de gevoeligheid verhogen of verlagen
- Geluid kan worden uitgezet
- De PR0-FIND 25 is spatwaterdicht, kan echter niet

onder water gebruikt worden
Werh op 1 st 9 volt batterij.

1495,-
Zie voor onafhankeli-
jke beoordeling op het

Intemet (l\4inelabown-

ers) en maak contact

met de nu al talloze

E-lrac bez¡tteß

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondonlstoring, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Terra 305
dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had.
Frequentie: 7,5 kHz, option. sch'rjf 18,75 kHz.

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

Hengef osestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl wr¡vr¡v.detect.nl

Precision Pinpointing

€ 139,50



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

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

met een superlichte 1 5 cm of 20 cm schijf, waardoor deze nog geschikter is

op stort en terreinen met veel ijzer.

Compadre met'15 cm schijf € 249,-
Compadre met 20 cm schijf € 269, -

\-È-, Silver FMax

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

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector. Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

C!BOLA
499,- þIOttANDIA

afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs bepaalde
'ijzertijdscherven' opgezocht kunnen worden 0p de

die nog geen kilo weegt De Cibola Hollandia heeft een

Nederl¿nds logo en op het frontje staat nu gevoeligheid

gewone discriminatiestand kan op de laagste stand versch¡l i p v sensitivity en threshold heet nu gewoon basistoon

gemaakt worden tussen het'goede' (smeedijzer) i1zer en Warm aanbevolen voor stadsgrondzoekers!

G tiger dan hun voorgangers (+20%)
en zijn daarmee echte krachtpatsers
voor een milde prijs. Het gewicht
van deze twee modellen ligt rond
de 'l kilo, terwijl er toch een schijf

Vaquero

€ 5 6 9, - i: .ï:il Jtr¡Íi,i.'.'''#,.n,ut voor ers ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terreinen met weinig vervuiling, klei en

andere zware grond.

Verschil tussen be¡de detectors is dat de
Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

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-

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

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond. Nu ook extrâ grote

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

15 cm concentrischeschijf vooradig De Lobo is intwee
uitvoer¡ngen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x24 cm concentrische schijf

Respectievelijk € 849,- en € 899,-

Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24

cm concentrische schijf (makkelijke grond), beschermkap, originele Tesoro
regenhoes en 9 Volt batterij.

De aanleiding voor het laten maken van het'slechte' ijzer (gietijzer)

een Nederlandse versie van de Cibola, de De Cobola Hollandia is als deze is u¡tgerust met een ellip-

Cibola Hollandia ¡s, dat met name een aantal tische DD schijf (26 cm) extra geschìkt voor archeologische

archeologische bedrijven graag een vaste 'Alle l\4etalen doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op

Stand' met een basistoon op hun detector wilden hebben gemineraliseerde bewonìngsgrond die vervuild is met klein

Daarmee kan een (amateur)archeoloog de detector zodanig ijzer En toch een detector met een makkelijke bediening

Cibola & Vaquero,
iwee kraehtÍge middenklassers

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Cortes € 869,-

De Cortes is een uiterst goed

doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel bilzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt

batterijen ::itten onder de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen f,3

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 te¡rein zoeken. 

€ 669r -

I



De cerste

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

1000 gram. De steelverbinding is binnen 3 seconden

geheel in te schuiven tot een klein pakketie. Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de

prijs inbegrepen.

Deusnl standaard € 1495,00

Deus nl lite (zonder huis) € 895,00

Deus nl lite plus (met huis,

zonder hoofdtelefoon) € 1 206,00

Deus nl met ws-5 € 1569,00

G-MAXX tl
Buitengewoon krachtige detectoI geschikt voor het zoeken naar munten en

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

edienen is. Ook is een speciale
len door dg'aaïwezigheid van
ziin sffi ínzi¡n súbiliteit
roWgldtector.

ADX 150 il .r Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij
. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

¡ De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die geli¡kti¡d¡g als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

specr

goede werking

(1 500 gram) en

595,00

. Analyse van de signalen door

mtcropfocess0rs

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleenADVENT|S ll)

. Alle toestellen zijn voozien van

ingebouwde transmitter
. Draadloze hoofdtelefoon (WSl,

WS3) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1 /Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (chl /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

Draadloze hoofdtelefoons WS I (met 2 kanaten) f 75,00
ws 3 225,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen
Met een XP (uitgezonderd de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdteiefoondraad op pad. Geen hinder van
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
DeWSI isopvouwbaarenkleinenweegtT0gram. DeWS2 ¡seenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer. Eeide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ wâarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen. Oplaadtijd 2 uur Batterijduur 50 uur.

o o*. I
(ê

''b-*fo'

stfektADX 150 met
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Pieterman M etaaldetectors
Tesoro / Minelab I XP I Fisher / C.Scope /
Garrett / Teknetics / White's / inruil mogelijk

Koningstraat 1-3,'1777 AA Hippolytushoef
Tel. (0227) 59 32 86, I ax (0227 ) 59 1 1 29
mobiel:06-2O22779O
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

'},

Zijlsterweg 10, 9988 RK Usquert
Tel. 0595-4233 82 06-42203240 (op afspraak)
www,pieterman-detectors.nl . infoppieterman-
detectors.nl

FRIESLAND

De Trije Stinzen Metaaldetectie
Tesoro / Minelab / Laser / XP / inruil mogel-
ijk / verhuur / opsporing en beveiliging
part¡cul¡eren en bedrijven

Weth. Beerdastraat 21,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel.06 23 41 3977 (op afspraak)
info@detr¡jestinzen.nl . www.detrijestinzen,nl

FLEVOLAND

Flevo Detectors - !íilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en
opsporingsservice

Kerkpad 18,8316 DB Marknesse N.O.P.

Tel. (0527) 20 39 29, mobiel 06-22242848
flevodetectors@planet.n I

www.flevodetectors.nl

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.J. Laan
Tesoro / Golden Mask / Minelab / XP / C.Scope
/ Fisher / Viking / Bounty Hunter / White's /
Troy / Garrett beveiligsdetectie
lmporteur: Anderson detectorstelen + acces-
soires

OVERIJSSEL

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / XP / Powerl¡ft 20 /
Handboek voor zoekers / Verkoop / Verhuur /
lnruil / Opsporing

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (N'rjmegen)

Tel. O24-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors,nl
www.a rena-metaa ldetectors.nl

Hengelosestraal 298, 752'l AM Enschede
tel. (053) 430 05 1 2, fax (053) 434 55 58
¡nfo@detect.nl . www.detect.nl

UTRECHT

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

Zwaluw 15,3752 NW Bunschoten
tel. 033-299 94 91, mobiel 06-21885695
info@midholland.nl
www.midholland.nl . www.detector.nl
www.minelab.nl . www.coiltek.nl

Forti ka Company detectiesystemen
Voor al uw top metaaldetectors, tevens specia-
list in bodemradarsystemen, diepzoekers,
(onder)waterdetectors, Power Pull supermag-
neten, accessoires etc.
Officieel dealer, advies, verkoop en inruil.
Merken o.a.: White's, Fisher, C.Scope, Nokta
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter

Schonauwen 54.3401 HH . ljsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl . tel. (030) 761 05 21

www.fortikacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
wwwjeohunter.nl . www.goldenking,eu

GELDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaaldetectors, Grondradars, onderwaterde-
tectors, diepzoekers, accessoires, mag neten
enz. o.a.: Garrett, Teknetics, Golden Mask, OKM

NOORD-BRABANT

Detector Plaza - Van der Bolt
Metaaldetectors
Minelab, Garrett, Fisher, White's, XP, Teknetics,
C,Scope, Nokta, Ground Force, Jeohunter /
detectors voor alle toepassingen, voor alle
ervaringsniveaus, in alle pr'rjsklassen ! / 30 jaar
ervaring, eigen technische dienst

Breukrand 2'15, 5403 LG, Uden
Tel. 041 3 - 25 95 97, Mob. O6 - 44 32 44 16
(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.nl

Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C,Scope / Fisher / Troy

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 1 1 99, fax: (073) 548 1 1 95
info@gelan.nl . www.gelan.nl

Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro / Viking /
Lortone tumblers / EMAG/Emmi ultrasoon
reinigers

Keepstraat 2,5702 LH Helmond
Tel. (0492) s7 4s2s
info@metaa ldetector.n I

www.metaaldetector.nl . www,tesoro,nl

BELGIË

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight / Tesoro / Minelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / pijp- en
leidingdetectors / bodemradar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten /
detector verhuur / opsporingsservice

Hagedoornstraat l2, SS00 Roeselare, .i -
. West-Vlaanderen, België' 

, i Tel. 051 /20.50.06, fax O51 124.07 .55
: 
-.. Gsml. o477 t31.66.56
¿ jpcalmeynqtelenet.be . www.belgadetect.be

Laat .ie
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Doe mee met de
en maak

kans op een boekenpakket
t.w.v. 125 euro!

Stuur 1 ol2 foto's op van het door u gevonden
voorwerp of munt, met een verhaaltje van ongeveer
125 woorden naar

Alles van vóór 15OO dient te zijn aangemeld.
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van

ik vroeg hem of hij

het nog wat mooier

wou verdelen; ?on
komt hetwel goed

aan de toog", zei ik

tegen hem. Dat vond

h'rj wel oké en hij

verspreidde de grond

mooi gelijkmatig

voor mij uit. Nu zocht

ik de laag grond af.

lk vond weer enige

duiten en gespen. De

chauffeur wachtte tot
ik klaar was waarna

hij de grond nog

op dat moment op een akker te zoeken. lk stopte gelijk
en reed direct naar de opgegeven locatie. Het was zo'n 40 km

verder en na drie kwartier arriveerde ik bij de plek. lk zag een

berg grond liggen die net gestort was. Tegelijkert'ljd kwam
er weer een vrachtwagen aan die zijn lading grond naast de

berg stortte. Dit was ook gel'ljk de laatste vracht, omdat er
niet meer grond werd uitgegraven en afgevoerd. Het was niet
zoveel grond omdat er een kelder moest worden gebouwd. lk
bekeek de bulten eens goed en zag 15e en i 6e eeuws aarde-

werk liggen. Dit was interessant!

lk pakte mijn metaaldetector en liep over de eerste berg.

Al snel had ik mijn eerste duiten in de zak. Ook vond ik een

mooie stuiver van Zwolle. Daarna ging ik naar de tweede

berg. Al snel kreeg ik een harde piep. Het bleek een flink
lakenlood van Middelburg te zijn. Daar was ik superblij mee.

lk zocht verder maar het werd donker zodat ik wel moest
stoppen en ik reed terug naar huis. De volgende dag ging ik
weer terug. Eenmaal aangekomen was er een bulldozer bezig

de twee bulten plat te rijden. lk kende de chauffeur goed en

verder verspreidde. lk zocht weer verder en kreeg weer een

goed signaal. lk groef het op en het was een zwaar donker

voorwerp."Weer een lakenlood'i dacht ik. lk liep met het voor-

werp naar een plas water en spoelde het af. Toen zag ik een

prachtige voorstelling. lk dacht dat het een mespuntbescher-

mrng was.

lk ging naar huis en plaatse het voorwerp op diverse fora.

Al snel kreeg ik een determinatie. Het bleek een puntgave

15e-eeuwse loodtinnen riemtong te zUn met een prachtige

voorstelling van diverse flora en fauna. Tot op heden is dit
mijn mooiste zoekervaring en vondst!

De riemtong én het zoekavontuur uit het kippenvelmoment

van Rob, beter bekend als Rakker, zijn uniek in hun soort.

Robzoektnuzo,nzesjaar.Maarzo,n35jaargeledenzocht>>

Ë"î.

¡ ;\,

r'p10
1 Bronzen riemtong, met voorstelling fazant

vis en bloemen, l5e eeuws, afmeting
41 mm.

2 Lederen mesbeschermer met loodtinnen
mespuntbeschermer, l4e eeuW 14,8 mm.

3 Lood tinnen herdenkingspenning van de
Kroning van Karel de V, door paus Clemens
Vll. Per¡ode 16e eeuw. Afmeting 30 mm.

4 Loodtinnen speelgoed-vijzel, per¡ode 1óe-

1 7e eeuw.

5 Loodtinnen vogelfluitje in de vorm van een

haan, l4e-15eeeuw.

6 Bronzen fabeldier schijf fibula, + I 1 e-l 2e

eeuw.26 mm.

7 Loodtinnen pelgrimsampul, zeskantig,
per¡ode 1 5e eeuw.

DETECTOR MAGAZINE 1 30
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White. Er zat maar één knop op; aan en uit. En je kon draaien

tot je het geluid niet meer hoorde. lk zocht toen vooral naar

militaria. lk vond alleen maar kogels, munten kon je niet

vinden met dat ding. Toen ik snel daarna in dienst moest, is

er niets meervan gekomen. Zes jaar geleden kreeg ik, na een

paar zware rugoperaties, het advies van de chirurg om meete
gaan bewegen. Vanaf dat moment heb ik gelijk een XP en

later een G-Max gekocht. lk begon eerst weer te zoeken op

militaria uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. lk begon nu

ook munten te vinden en al snel veranderde mijn interesse

naar oudere vondsten.

Doordat ik stuurman ben op een sleepdienst ben ik regel-

matig lang thuis waardoor ik veel kan zoeken. "lk zoek nu al

een paar jaar, als ik thuis ben elke dag twee à drie uur. lk heb

hele mooie akkers tot mijn beschikking. Sommige boeren

bellen mij zelfs op wanneer de oogst eraf is. Vorig jaar in de

winter kwam plotseling een boerin het land oplopen. Ze had

een thermoskan soep voor me

meegenomen, omdat ze dacht

dat ik het koud had.

lk zoek ook graag op stort-
grond. Zoals al in het kippen-

velmoment genoemd hebben

mijn zwagers een bouwbedrijf
zodat ik regelmat¡g getipt
wordt als er weer eens ergens

grondwerk is of grond gestort
wordt."

Ook heeft Rob een keer mee-
geholpen bij een archeologisch

onderzoek. "Daar vond ik bij de

bouw van een nieuw museum

een zeer zeldzame

lood-tinnen penning

Het is een herdenkingspenning van de kroning van

Karel de V door Paus Clémence Vll uit de 16e

eeuw (de nummer drie van de top 10). Het

is het enige bekende exemplaar. Deze

vondst blijft op dezelfde plek maar

komt alleen zo'n vier meter hoger

te liggen in het nieuw te bouwen

museum!"

We gaan naar de top 10 van Rob. Op de eerste plaats staat

de riemtong uit het kippenvelmoment. Op de 2e plaats staat

een mespuntbeschermer. "Op een stort vond ik in een dot

vette klei een

middeleeuwse

leren mespunt-

beschermer

met twee lood/
tinnen beslag-

stukken. Heel

bijzonder is dat

het leer zo goed

geconserveerd

uit de klei is ge-

komen. lk heb

hem gelijk nat

gehouden en

later geconser-

veerd in glycerineJ'

Op de 6e plaats staat een zeer zeldzame zeskantige pelgrims-

ampul. "Er is maar één andere zeskantig exemplaar bekend

en die staat in het nationale museum van Frankrijk in Parijs.

Mijn exemplaar heb ik geschonken aan het stadsmuseum van

Hulst, waar hij nu in een vitrine staat te pronkenl'

Tenslotte is de hobby en vooral de aanleiding heel bijzonder

voor Rob. "Zoals Johan Cruijff zei; "Elk nadeel heeft zijn voor

deel".Door de zware operaties aan mijn rug heb ik mijn oude

hobby weer opgepakt. Nu zou ik het voor geen goud meer

willen missen. lkzir.zelfs in bibliotheken en oude archieven te

snuffelen om daar goede zoeklocaties op te sporen. Zo heb ik

zelfs op een akker een oude middeleeuwse kloosterhoeve ge-

vonden waarvan de exacte plek tot op dat moment onbekend

was! Bovendien mag ik niet klagen; ik heb al heel wat mooie

vondsten mogen doen!"

I Bronzen zêEelstempel met makermerk en

lefters S:N ERMELRI Cl, perlode 14e-t 5e

eeuw 24 mm.

9 Loodtlnnen insig.nq doedelzakdier, 14e-l 5e

eeuw lengte 23 mm.

10 L¡.kênlopdvan Middelburg periode 1626.

Diâmeter 54 mm.

DETECTOR MAGAZINE I3O



Leon Mijderwijk

Een geschiedenis van
omwentelingen

HrtKrnmmtR[ngthiril
inilrfrrwurl

Hoe Wynfreth naar het lancl van ele Friezen komt
716 na Christus
In 716 gaat \A¡)'nfreth in Lundennic aan boord \¡ln een schip. Lurulenwic

is een grote plaats. Een Angelsaksisclre plaats die in de r-rabijheicl r'an het

oude Romeinse Londûúwn is ontstaar'ì. Londen is in de vroege achtste eeurv

een christelijke stad waar een bisschop zetelt in zijn kathedraal en kelkerr

veuijzen. Alle koninkrijker.r in Angelsaksisch Engeland zijn christelijk. Het

land is rijk aan kloosters, kelken en heiligen. Het heidendorn sluirnelt nog

door in volksgebruiken, maal ua ruim een eell\v van sticl-rtelijk u.elk, r'trn

bekeren, dopen en prediken zijn de Engelscu een christelijk volk.\'\Jntleth

u'eet dat andere volken het voor hem lvale geloofniet hebben. Nog niet.

Het schip kiest het ruitne sop. \{1'ntì'eth gaat naat'de heidense Get'tnerause

volken aan de andere kant van de zee. Zrj hebben dezelfde voolr'¿deren als

de Angelsaksen en het is tijd om hen het evangelie van Jezus Chrislr.rs te

brengen. Hij wil als missio¡raris de Friezen en Oude Saksen bekeren.

\\¡ynfleth is ons beter bekend als Bonif¿tius. Zijn naar.nsvelarnderir.rg is sr.n.r-

bolisch. Syrnbolisch voor cle verander:ing in het ìeven r.an cle mission¿rris die

zijn oude leven van zich afwerpt en aan eeu nieurv leven begint. \reltrnde-

ring is kenmerkend voor de tijd rvaarin Bonifatius actief is. De eelste helft

van de achtste eeuw is een tijd van veranderingen. Zeker in het Kronrnre

Rijngebied waarheen zijn schip koelst. De omu'entelingen vrn politieke

macht, r'an economische voorspoed en van religie ziin cle onder:rverpeìl \¡¿ul

dit artikel.

De timing van \Afnfreth is ronduit belabberd. De heidense Friezen hebben

de macht in het Kromme Rijngebied in hanclen. Daarmee is ook de rnissie

een halt toegeroepen. Kerken zijn ver'\\,oest. De verering van de oude goden

herleeft. l)e Fr¡iuken rìlet \çie tle Fliezen onr tlit qrensgebied str:iiden. ziln

teruggeclrongen niri.rr het zuiclen. Om betcr illzicht te krijgen in de stliid

g¿ìrÌn \ve langs bij tle rivirliserentle ptrrtijen, om te begiunc'n bij de Flrnken.

Hoe de Pippinielen de mae ht krijgen in het Frankise he rijk
714 na Christus
De Flies Rrrìtgru tìtrtrtlt in l-uik in april il-l Grinro¿rltl, cle zoot.t vitu hointei

er Pip¡rijn ll. Op l6 clecenber'7tl ster'ft rle hotìtreiel zelt. \t'ie nroet Pippiin

opvolgel? Eeu hofìlreiel is ttrch irlìeen nlir¿rr t1e rechterlliuitl ritn r]e lioning,

iemrrncl tlie hem bijstirirt in het bestuur. De koninq krtn tocli een op\'(ìlgel'

aanrvijzen? l):rt het niet zo ccn\-r)ì.rclig liet, \\'iist tle ¡rolitieke geschieclenis

r'¡rn de Frrnkcn uiL.

l)e ì\,ieror ingische konins die in tle gt'schiedschriìr'irtg nlc't kolt e¡ ,.¡lnr.,-

ders boven zijn voolgirngels en opr olgers uitsteekt, is Cloi is (i -; I I ). t)e

genelirties voor Clolis, ontìer rçie (llìiì iìlure-\ rìiìrntqe\ cf r ¡n rle th nitstie

Àielovech, \'oereìl eeu Flrrnkische stàlìì iriìn. L)oor anrlere Fr¡nkischc'strùì-

men te vershul ell coucurrenLen t¡it ,lc fìnrilie uit te nroorr'len, breidt t--lo-

vis zijn nucht gestriìg uit. Hii is nict lanqcr stirtuleicler, ltliìitI r'l!'\'ol'st riìrì

een glonclqebiecl die heerst oçer'¿Ìlc bcrroners liur tlrtt rlebierl. "Hii lrc'gon

¿ls Frankisch koniug en eindiri.le als koninq r an het Frirnkische r iih.'

De eenheicl r'¿rn het lijk blijft nict lens in st¡rrrl Zìin vir'r'zonc'n kriigen bii

ziin tlood in -511 allen een gelijk tleel. De tlech'ìiken i7i'i/rt'ic/r,') ziin niet

zozeer geliik in qrootte lllai.ìr'rìreel'in econtrtuisch ol.zicht I [{oertt'l e'r rirkct'

r'¿rn deze verdelingen pll¡tslin.len in tle zes.le ccuu', is el niet echt splitke

\'¿ì11 een irlgerneen ¿ì¿ìn\¿r;.u(l erflecht cìie zorgt voor eerì \'rr'r'dliìtììe opvol

ging. Fanrilie['rlerr vechten elkirar laak dc'tent uit. Souts zorgc'n 'tìxtuinlijke'

lØart gebnseerLi ap lt4 A.H Corver,

SLtttan l'lao, Btii.tl Graunil oí
í¡rút], Bnl¡sh iriLtseum Prest,

La](lon I 998
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sterfgevallen ervoor dat één koning alle gebieden in handen krijgt. Vaker is

er strijd. In die strijd laten ook edelen van zich horen. Zij voeren oppositie

om hun eigen positie te verbeteren. In het noordoosten van het Frankische

rijk is de adellijke familie van de Pippiniden dominant. Feitelijk is er sprake

van een deelrijk Austrasiê met als hoofdstad Metz. Ook in het westelijke

deel van het Frankische rijk roert de adel zich. Net als in Austrasië is Neus-

trië een landsdeel waar een koninklijke functionaris wordt benoemd. Deze

hofmeier (maior domus) is het hoofd van de vorstelijke hofhouding.

De zelfstandigheid van de hofmeiers groeit tijdens de zevende eeuw, ten

koste van de werkelijke macht van de koning. Om hun invloed te laten

groeien, strijden de hofmeiers ook onderling. Een boeiende strijd die

bondig valt samen te vatten. Hoewel Neustrië aanvankelijk de dominante

partij is, wint uiteindelijk Austrasië. Pippijn II dient in 687 de genadestoot

toe. In de bloedige Slagbij Tertryverovert hij de alleenheerschappij in het

Frankische rijk. Voor de schijn laat hij de Merovingische koning zitten. De

Pippiniden hebben hun stamland in de stroomgebieden van de rivieren de

Moezel, Sauer, Rijn en Maas. Pippijn heeft ondermeer in Keulen zijnhof.
Niet langer ligt het centrum van het Frankische rijk in het westen. Het ligt
in het oosten en de blik is naar het noorden gericht, naar het land van de

Friezen.

Hoe de Friese koningen regeren en waar zij dat doen
678 na Christus
Volgens de Angelsaksiche monnik-historicus Beda de Eerbiedwaardige

(I ZZS na Chr.)3 bezoekt zijn landgenoot bisschop Wilfrid in 678 de Friese

koning Aldgisl. Naar goed Germaans gebruik ontvangt de gastheer zijn

bezoeker beleefd. Wat zal hij werkelijk gedacht hebben van Wilfrid? Een

man die geen krijger is, die zijn tijd besteedt aanlezen en bidden, die vertelt

dat hij geen goden maar één God vereert en op weg is naar Rome om een

zekere paus te bezoeken. Het is een vreemdeling zekerl De Friezen zijn in de

zevende eeuw ongeletterde heidenen. Dat is niet mijn waardeoordeel. Het

is wel het oordeel van degenen door wie de geschiedenis van de Friezen ons

heeft bereikt. Die geschiedenis is overgeleverd door monniken, uiteraard

christelijk en vaak nog Frankisch ook. Er zijn geen eigentijdse Friese bron-

nen die hen tegenspreken.

Archeologische bronnen zijn over het algemeen minder veroordelend dan

historische dat kunnen zijn. De vroegmiddeleeuwse archeologische sporen

van de Friezen lokken eerder bewondering uit dan afgrtjzen. Indrukwek-

kende vondsten zoals de mantelspeld van Wijnaldum en de goudschat van

Wieuwerd doen vermoeden dat al in de vroege zevende eeuw er internatio-

nale handel in luxe goederen plaatsvindt waarbij de Friese eiite kostbaarhe-

den ontvangt. Geschenken geven en onwangen (gift exchønge) verhogen het

prestige van zowel de gever als de ontvanger.

Op basis van de vondsten is voor de zesde, zevende eeuw als kerngebied

Westergo, het westen van de huidige provincie Friesland, aan te wijzen. Is

dat ook het geval als Aldgisl regeert? Waarschijnlijk is de machtsbasis dan

verschoven naar het Hollandse kustgebied. Volgens archeoloog Wim van Es

zou het Friese koningschap zelfs in het Hollandse kustgebied kunnen zijn

ontstaan. Het kustgebied heeft volgens hem in ieder geval een grote rol ge-

speeld in de uitbreiding van de Friese macht in de richting van het Kromme

Rijngebied.a Met welke stelligheid onderzoekers hun gedachten ook op

papier zetten, de onzekerheden over het hoe en waarom van het Friese

koningschap zijnlegio. Waar ligt nu de machtsbasis? Hoe ver strekt het

gebied van de Friezen zich uit? "Omdat zo weinig bekend is over het lriese

koninkrijk is er veel over geschreven"s merkt archeoloog Menno Dijkstra

gevat op, voordat hij concludeert dat 'bmvang en staatsbestel van het Friese

machtsgebied in de zevende eeuw lastig zijn te bepalen."6

De Friese koningen zijn dan misschien vage historische figuren, maar helder

is dat hun koningschap niet als teremonieel is te omschrijven. De Friese

koningen pakken meer dan eens de wapens op om de Franken te bevech-

ten. Het grensgebied aan de

Kromme Rijn is een speelbal

tussen de fwee volken. Dan is

het Fries, dan weer Frankisch

De Merovingische koning

Dagobert I kan in 632 een

kerk stichten in Utrecht. Zijn

koninkrijk strekt zich dan uit

tot over de Oude Rijn. In de

tweede helft van de zevende

eeuw zijn het de Friezen die

Utrecht en het nabijgelegen

Dorestad weer in handen

hebben totdat Pippijn II op

het strijdtoneel verschijnt. In
690 verslaat hij Radboud en

hebben de Franken in ieder

geval het zuidelijke deel van

het Friese land in handen.

De goudschot von Wieuwerd,

7e eeuw. U¡t: M. Mostert, 754:

Bonifatius bij Dokkum vermoord
(Hilversum 1999) 52.



Bewoning in

0 50km

t

kuslgebred

!Deventer

Ë:

CAnmerpen

l{oe het Kromme Rijngebied voorgoed Frankisch wordt
719 na Christus
De verhouding van de Friese koningen tot de Austrasische hofmeiers is niet

duidelijk. Waren de Friese koningen opstandige vazallen of -niet al te

trouwe bondgenoten- van de Franken? Het huwelijk in 771 van de dochter

van Aldgisls opvolger Radboud met Pippijns zoon Grimoald lijkt op het

laatste te wijzen.; Een huwelijk helpt om plooien glad te strijken en banden

aan te halen. Of Grimoalds dood drie jaar na de huwelijksvoltrekking bar'-

sten doet vertonen in een bondgenootschap is onduidelijk. Daarvoor zorgt

rvel de dood van Pippijn IIin714. De Friese koning Radboud ruikt zijn

kans en r.'ult het machtsvacuüm in. Hij herovert het Kromme Rijngebied.

Utrecht en Dolestad zijn rveel Fries en zijn dat nog als Wynfreth/Bonifatius

aanmeert en zich meldt bij Radboud. AÌs hij vraagt om een plaatsje om te

prediken klijgt hij nul op het rekest en keert onverrichter zake terug naar

Engeland.s Radboud blijft en regeert tot zijn dood in 719. Dan al heeft in

het Frankische rijk Pippijns bastaardzoon Karel het heft in handen. Karel

heeft een bijnaam als een wielrenner Martel, de Hamer. Hij overu'int de

weerstanden van familieleden die zijn opvoiging bestrijden. In noord, zuid

en oost laat hij zijn hamer neerdalen op vijandige volken. Deze Karel Martel

is de grondlegger van de roemruchte dynastie der Karolingen. Zijn klein-

zoon Karel de Grote brengt het tot keizer van het West-Romeinse Rijk.

Bewoonburtr lor¡dschap in de zevende en acl¡tste eeuw geprojecteerd op de kaart van Nederlo¡td

Uit: J Bazelmons, M Dijkstra en lan de Koning, 'Hollond in het eerste m¡llenniLrn: ¡n: T. de Nijs erì

E Eeukers red , Geschiedenis von Hollond tot I 572, deel I (Hilversum 2002) 20

Karel Martel weet in 719 de Friezen terug te dlijven tot het Vlie, het waler

boven West-Friesland. Wie dan de Friese aanvoerder is, is ous onbekend

In 734 rukt Karel nog velder op, richting de n'rond van de Boorne. Hertog

Bubbo (ook bekend als Poppo) voert de Friezen aan in de SIag aan de

Boonte Tevergeefs. Bubbo sterft. De Friezen zijn verslagen. Nu voorgoed?

Het lijkt er wel op. "Karel heeft door zijn overrvinning op Bubbo iedere

droom van een herboren Fries koninkrijk vernietigcl."e Het grensgebied

aan de Klomme Rijn is niet langer een twistappel. Het is niet langer een

grensgebied. Hoewel de Friezen nog gewoon aanrvezig zijn in het Kromme

Rijngebied, zijn Dorestad en Utrecht nu Frankisch bezit. Welke veranclerin-

gen dat teweegbrengt, zullen u'e zien.

Hoe de handel floreert in Dorestad
735 na Christus
In 735 bereikt een schip na een reis vanuit het zuiden Dorestad.r0 De

scheepslui zijn moe en hongerig. Ze kunnen uiet rvachten om hun schip

op de oever te tlekken. Hun geduld wordt op de proef gesteld. Er lijkt geen

einde te konen aan deze plaats. Ze voeren langs tientallen, honderden rne-

ters bebouwing. De nederzetting is trvee tot drie kilometer lang. Eindelijk

komen zij in het noordelijke havengebied aan. Hier liggen steigers boven

het drassige land. De steigers lopen tot aan de oevers van de Kromme Rijn.

Pure noodzaak, want de rivier heeft in de Ìoop derjalen zijn stloomgebied

verlegt naar het oosten. Achter de steigers ligt een weg. Aan de weg liggen

huizen, pakhuizen en u'erkplaatsen. Dol'estad is een bedlijvige plaats net
zo'n 2.000 inwoners. Met vereende kracht eu met wat hulp tlekken de

scheepslui hun schip de oever op. Hun reis zit erop. Voor even. Als zij hun

lading hebben verkocht zullen z1j hun reis hervatten, r'erder naar het noor-

den. Hopelijk met een nieuwe lading en zakken vol klinkende munt.

zg
Dorestad is een dlukke plaats, de mainportvan noordwest-Europa. Vanaf

720heeft de groei echt doorgezet. Inderdaad, sinds de Franken echt voet

aan de grond kregen nadat Radboud is gestorven. Dorestad is nu eett plaats

in het Frankische rijk in plaats van een grensplaats waarom wordt gevoch-

ten. De ligging van Dorestad is verkeertechnisch ideaal. Het ligt op een

kruising van wegen. \Vaterwegen, welteverstaan. De rivieren de Lek en de

Kromme Rijn komen hiel samen. De Lek is de smalste van de twee en tnin-

der druk bevaren. Niettemin is het de directe weg naar de Noordzee. Een

oversteek brengt je in de handelsplaatsen in Oost-Engeland zoals Lunden-

wic, Ipswich of verder naar het zuiden Hamwic (Southampton).rr Op het

continent liggen kustafwaarts Quentovic (in Neustrië) en dichterbij Dom-

burg(Walacras). De Kromme Rijn is een brede rivier die handelaren naar

het noorden voert, Z1j passeren bisschopsstad Utrecht waar ze cle Oude Rijn

op kunnen maar waarschijnlijker varen zij naar het noorden naar het A1-

mere. Via het Vlie ligt de zee voor hen open naar Scandinavische gebieden.

In het zuiden ligt het Frankische kerngebied. De aanvoet van goederen uit

het zuiden is sterk toegenomen sinds de 'Frankische vrede' een feit is.

De Frankische aanwezigheid mag dan zorgen \¡oor een economische boost

maal het voert te ver om het belang van Dorestad alleen toe te schrijven aan

de kracht van de hamer van de Karolingen. Hebben zij de plaats gesticht?

Of de Friezen? De strategische Ìigging rvas a1 eercler herkencl. Natr-rullijk

door de Romeinen die daar immers oog voor hadden. Op de kruising van

rivieren stichtten zij het fort (castellum) Levefanum. De Romeinen u'alen

al eeuwen geleden vertrokken. De goede ligging bleef, erkenden ook de

vroege middeleeuwers. In de eerste helft van de zevende eeuw is het belang

van Dolestad toegenomen. Meer en meer schepen vinden hun bestemming

op het rivierstrand.r2 Muntmeester Madelinus vestigt zich el om gouden

'Groeiende'steigers in de Kromme Rijn bijDorestad. U¡t: J H.F.8loemers, L P. Louwe Kootjmons,

H Sorfotij, Verleden lond, Archeologische opgravingen in Nederland, 1 35.
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trientes te slaan. Als muntmeester is hij niet in dienst van de koning, maar

hij moet "een minimum aan Frankische steun toch wel in zijn rug gevoeld

hebben 1r3 Hij zal zrchveilig voelen en erop vertrouwen dat zíjn activiteiten

in Dorestad voor hem winstgevend zijn.

Deze winstgevendheid kan zeker een rol gespeeld hebben in de Frankisch-

Friese machtsstrijd die gedurende de zevende eeuw plaatsvindt. Het bezit

van Dorestad is het vechten waard. In 695 strijden Pippijn II en Radboud

zelfs direct om de plaats tn de Slag bij Dorestad. Die strijd, die Pippijn wint,

zal zijn gestreden bij het castellum Levefanum. Het fort vormt slechts een

van de drie delen van wat nu onder de noemer Dorestad valt. Noordelijk

buiten het fort is al in de zevende eeuw de Kromme Rijnoever bebouwd.

Aan het einde van de zevende eeuw ontwikkelt zich een nog noorderlijk

gelegen havengebied .

Dit havengebied vormt het latere economische hart van Dorestad. Althans

dat lijkt er op na intensieve archeologische opgravingen die, met onderb¡e-

kingen, vanaf 1842 plaatsvinden in en bij het stadje Wijk bij Duurstede. Met

name de opgravingen vanaf 1967 onder leiding van de eerder genoemde

Wim van Es hebben het belang van het noordelijk havenkwartier aange-

toond.ra Het archeologisch beeld is weliswaar vertekenend. De intensivi-

,0 teit waarmee de gebieden zijn onderzocht, is onevenredig verdeeld. Het

castellum Levefanum is door het water van de Lek verzwolgen en het zijn

baggervondsten die daarvan sporen opleveren. Het middenstuk is alleen

fragmentarisch onderzocht doordat de historische binnenstad van WUk bij

Duurstede zich niet leent voor grootschalig onderzoek en ook hier erosie

vernietigend werk heeft verricht. "Het best -maar ook lang niet volledig-

bekend is het noordelijkste domeinl'1s

Het beeld dat uit de opgravingen is op te maken is niet volledig, maar wijst

er niettemin op dat Dorestad verschillende functies in zich verenigt.Er zljn

agrarische en ambachtelijke activiteiten naast de handelsfunctie. Die han-

delsfunctie vindt op verschillende schalen plaats. Het meest tot de verbeel-

ding spreekt de internationale handel waarbij Dorestad het knooppunt is in

de Fernhandel met handelsrelaties over zeer grote aßtanden. Het hele jaar,

dat wil zeggen het hele jaar waarin het klimaat het toelaat, komen kooplui

uit alle windstreken samen om hun waren uit te wisselen. Exotische waren.

De Franken brengen wapens en kostbare sieraden, glaswerk en aardewerk,

al dan niet met inhoud. Geliefd bij afnemers zijn zeker de Rijnlandwijnen.

Wat de Scandinaviërs en Engelsen meenemen, is slecht gedocumenteerd en

ook archeologisch niet duidelijk aantoonbaar. Waarschijnlijk gaat het vooral

om vergankelijke producten, zoals pelzen, wol, walrusivoor en slaven. Ook

al is Dorestad in de achtste eeuw een Frankische plaats, de Friezen spelen

een centrale rol in deze handel. Het begrip Fries wijst dan niet zozee¡ meer

op de afkomst van de handelaar, maar is een synoniem voor schipper en

handelaar. De Friezen zijn bij uitstek de tussenhandelaren tussen noord en

z;r:jd. Zij verblijven permanent in het noordelijk havengebied van Dorestad

waar zij handel drijven ofvan waaruit zij zorgenvoor het transport.

Alleen in dit artikel is tot dusverre Dorestad al zon vijftien keer direct

gekoppeld aan het woord'handell Een eventueel beeld dat kan ontstaan van

Madelinus-munt, co. 640, met het randschrift: Dorestat frt, geslagen in Dorestod; ook

gevonden in Dorestad. Uit: J.H.F. Bloemers, L.P. Louwe Kooijmans, H. SorfatÌj, Verleden land,

Archeologìsche opgravingen ¡n Nederlond, I 34.

een vroegmiddeleeuwse equivalent van het immense Rotterdamse havenge-

bied contrasteert sterk met de werkelijkheid. "Het is buitengewoon moeilijk

zich ook maar enige voorstelling te maken van Dorestads handelsvolume.

Te veel moet men er zich niet van voorstellen. De vroegmiddeleeuwse

werkelijkheid zou ons verrassend kleinschalig voorkomen.", concludeert

Van Es.16 Het zijn wel de lengte van het handelsseizoen en de permanente

aanwezigheid van kooplui die Dorestad uitzonderlijk maken als vroegmid-

deleeuwse handelsplaats.

De langeafstandshandel in Dorestad spreekt tot de verbeelding vanwege

het internationale karakter en de exotische producten. Als afzetgebied en

toeleverancier van grondstofen is de directe regio van meer belang. Die

directe regio bestaat uit het Kromme Rijngebied, de Maas- en Rijndelta, het

Hollandse kustgebied, plaatsen aan het Almere, Vecht en Ilssel en de Veluwe

waar ijzerwinning op steeds grotere schaal plaatsvindt. De ambachtslieden

in Dorestad verwerken de grondstofen tot producten met als doel deze

weer te verhandelen. De productie ligt in handen van vahnannen uit de

plaats zelf, maar kooplieden kunnen ook tijdelijk'vreemde' ambachtslieden

in dienst nemen. Juist door het komen en gaan van schippers, handelaren

en ambachtslieden vervult Dorestad nog een functie, een religieuze functie.

Dorestad wordt in de achtste eeuw een'tentrum van geloofsverbreiding'ir7

Voor de Scandinavische kooplieden die nog een heidens thuisland hebben,

is het Kromme Rijngebied een lichtend baken van christenheid. Ook op

dit vlak is er veel veranderd sinds Wynfreth/Bonifatius in 716 in Dorestad

aanmee¡de.

Hoe het Kromme Rijngebied christelijk wordt
753 na Christus
In 753 keert Bonifatius terug naar het land der Friezen om nogmaals zijn

geluk te beproeven heidenen te bekeren. Hij is nu een man van naam en

faam. Hij heeft diverse kloosters gesticht; correspondeert met tal van ker-

kelijke voormannen en -vrouwen; heeft sterke banden met opeenvolgende

pauzen. InT22benoemt paus Gregorius II hem tot bisschop, dat wil zeggen

tot een missiebisschop zonder vast gebied, die direct verantwoording aan de

paus af moet leggen.ts In 732 benoemt opvolger Gregorius III hem zelfs tot

aartsbisschop wat Bonifatius de mogelijkheid geeft ook bisdommen te stich-

ten en in te richten. Bonifatius neemt zijn taken serieus. In de hervorming

van de Frankische kerk en de vorming van de jonge Germaanse kerk heeft

hij de hand gehad, onder meer door kerkvergaderingen te houden en pries-

ters te wijden. Ook houdt hij een kritisch oog op de gebeurtenissen in zijn

vaderland, Engeland. Kortom, hij is druk met de organisatie van de Kerk in

gebieden waar het christendom al redelijk stevig geworteld is. Al met al is

er van het missiewerk onder de heidenen niet veel gekomen.re In 753 is hij

een oude man. Bijna tachtig. "In de jaren die hem nog restten, dacht hij nog

een kleine bijdrage te leveren aan de kerstening."20 Maar dan is er al heel wat

bekeringswerk verzet, zeker in het Kromme Rijngebied. Bonifatius heeft

daar een aandeel in gehad, zij het bescheiden. We blikken terug.

Nadat Bonifatius in 716 in Engeland is teruggekeerd na zijn mislukte missie,

reist hij al snel weer af naar het continent. Hij gaat naar Rome om de patts

toestemming te vragen voor zijn werk. Deze stemt in en in 719 gaa|hij

daadwerkelijk aan de slag met het bekeren, nadat de paus hem als missiona-

ris heeft aangesteld en hem zijn Latijnse naam heeft gegeven. Hij doet zijn

missiewerk onder leiding van een andere Angelsaks, Willibrord. Willibrord

is de eerste Angelsaksische missionaris die met enig succes te werk gaat als

missionaris onder de heidense Friezen.
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In 690 gaat Willibrord naar Pippijn II om toestemming te vragen om te

preken. De daadwerkelijke bekering van de Friezen start pas in 695 als Pip-

pijn hem naar Rome zendt om zich tot bisschop te laten wijden. Willibrord

krijgt de titel aartsbisschop der Friezen. Nu Pippijn II het Kromme Rijnge-

bied in handen heeft, kan deze het oude castellum Trajectum (Utrecht) als

verblijfplaats voor de aartsbisschop aanwijzen. Willibrord bouwt daar twee

kerkjes en een klooster.

Radboud verwoest dit complex weer als hil het Kromme Rijngebied ver-

overt. Zoals uit Radbouds sloopwerk in Utrecht blijkt, is voor het succes

van de missie de steun van de Frankische machthebbers onontbeerlijk. Niet

alleen staat hun bereidheid om hun wapens te gebruiken ter bescherming

garant voor een zekere mate van veiligheid voor de missionarissen, ook

is hun vrijgevigheid van belang voor de financiering van kerkenbouw en

het onderhoud van de geestelijken. Die vrijgevigheid bestaat voornamelijk

uit de gift van landgoederen waarover de Kerk ook de fiscale voorrech-

ten krijgt. Willibrord wordt rijkelijk bedeeld met giften in oncler meer

Echternach (Luxemburg), Susteren, in Brabant en het Nederrijngebied. Met

name Karel Martel is een gulle gever. Zo draagt hij in 723 het koninklijke

eigendom over het castellum Utrecht over aan de kloostergemeenschap

daar. Voor de Franken zelf is de missie immers ook van politiek belang.

'iA.anname van het christendom, bijvoorbeeld door de Friezen, bracht een

algehele reorganisatie van hun leef- en denkwereld met zich mee. Zo kon-

den naast het christendom ook Frankische instellingen hun intrede doen.""

Als Radboud sterft, kan Willibrorci rle schacle herstellen en kunnen hij en

zijn volgelingen zich mengen onder de Friezen. Over de activiteiten van

Willibrord en consorten in het Kromme Rijngebied zijn nagenoeg geen

historische bronnen overgeleverd. De kerkjes diezijn naam dragen zijn het

magere bewijs voor kerkstichtingen, maar documenten zijn er niet,22 Uit

niets blijkt dat Willibrord een planmatige opzet heeft om een kerkprovincie

vanuit Utrecht op te bouwen.

Voor korte tijd,vanaf 719, is Bonifatius een van de volgelingen van Willi-
brord. Hij is oncler meer werkzaam in Woerden en het niet geïdentificeerde

Attingahem aan de Vecht, in de nabijheid van Utrecht. Daarna gaat hij

naar het noordelijker gelegen Velsen "bmdat dat deze plaats dichter bij de

heidenen lag'; zuidelijker was het grove werk dus al wel gedaan."2'Onder de

noemer'zuidelijker'valt ook het Kromme Rijngebied dat dus rond 720 een

christelijk gebied genoemd kan worden.

Het 'grove' geestelijke werk bestaat in eerste instantie erLÌit om heidenen

te dopen. Voor zij worden ondergedompeld beloven zij hun bude goclen

zoals Wodan en Donar af te zweren en alleen te geloven in God. Om hen

tot de doop te brengen, verwoesten de missionarissen ouder meer heidense

heiligdommen. Dat is geen zinloos geweld, maar moet de heidenen ervan

overtuigen dat de kracht van God groter is dan dat van hun eigen goden.

Als de bliksem of een omvallende boom niet direct de prediker velt, dan is

cle krachtstrijd in het voordeel van de christelijke God verlopen.

In 721 verzoekt Willibrord Bonifatius om hem bij te staan als bisschop,

maar deze wijst dit af en vertrekt om zijn eigen pad te kiezen. De worteling

van het christeÌijk geloof en de daarbij horende instituten in het Kromme

Rijngebied gaat door. Het klooster en de daaraan verbonden klooster-

school in Utrecht floreren. Niet a1leen wordt een bibliotheek opgebouwd

maar monniken schrijven ook zelf. De eerste historische bronnen sinds de

Romeinse tijd van'eigen bodem gaan over bijgelovige praktijken. Een teken

dat er nog het een en ander gezondigd wordt. Dat dan weer wel. Totdat

de samenleving in zijn geheel is gekerstend, za1 er nog veel water door de

Kromme Rijn vloeien.

Ondertussen leidt Bonifatius'eigen pad tot succes, zoals beschreven. Zijn

voornemen in 753 zijn laatste jaren te wijden aan het bekeren van Friezen,

in het gebied van de huidige provincie Friesland wordt door zijn doelgroep

erg letterlijk genomen. Slechts enkele maanden kan hij zijn boodschap

verkondigen. Dan is het voorbij. In Dokkum, dan op de grens van de Fran-

kische invloedssfeer, doorklieft een Fries het hoofd van Bonifatius met een

zwaard. Zelfs een boek kan hem niet beschermen. Op 5 juni 754 komt een

eínde aan het leven van de heiÌige die meer dan een getuige was van tal van

omwentelingen in het K¡omme Rijngebied.

Hoe dit art¡kelten einde komt
2013 na Christus
Aan de hand van Wynfreth/Bonifatius hebben we gezien dat het Kromme

Rijngebied in de eerste helft van de achtste eeuw enkele ingrijpende

veranderingen ondergaat. De strijd tussen Franken en Friezen beslechten

de Franken in hun voordeel. Dat zorgt voor een relatieve veiligheid die de

handelsplaats Dorestad, als spin in het web van doorvaart in noordwest-

Europa, geen windeieren legt. Met de Franken in hun rug kunnen de chris-

telijke missionarissen hun bekeringswerk doen waardoor de samenleving

na verloop van tijd een diepgaande verandering op velerlei gebied door zal

maken.

Op een dag, in deze woelige tìjden, begraaft iemond ziin muntschat...

rW.AVantu,'Fíezen,FrdnkenenVikinqen'in:l{.Àv¿nE5enVJ"qMHetsing,Rone¡nen,FiøenenFnnken¡nhethonvqnNederl,nd,V\nføiedunlot

Dorcrod 50 v.C 900 n ( lllrecht/Àmeßfood 1 994) 82 1 1 9, ¿ld¿dr 94
1 I Wood,Ihe Mùovingion kingd\ns 450-751 lLondenlgg{l 60) Bedò\DeKetketijkegeçh¡edenßvøndefngeßevolkenl]11)¡smededoordekritischewerkwijzev¿nBed¿eenu¡te6tbelangíjkebronvoordevroegmid-

deleeuwseqschieden¡tvan Engel¿nd Desubtìtelsv¿n ditanikel ziin in Bed¿3{ijl ges(hreven
I \¿nEs,'Fìüen, konken en Vik¡ngen: 9{)
5 Mt.P.DijlsÍÃ,ßondondemondingenvInt¡jn&Moot,Londs(hopenbryoningtussildeJeen9eæuw¡nZu¡dHoll1nd,¡nhetb¡jzondetde1udeRiinçrcek

(Leiden 2011) 162
6 DiksÍ¿,nondon de mond¡ngen von Rijn & M005,369I RRijnl)es,'VIntinet-foûnootn¡st¡epott:Woestentedig,iledeìondvóótWüibtotdModoanjdt(hr¡ftowdeMiddelæuv¿¡(jaargang9,n[3(flilveßum

19951 157-169, àldaar 166 167
A AGWeilet,W¡llibtoiltn¡ttie,(htßtendomentuhuu¡ndezqendeeno(hrtleeeuwlïiltùsumt989)156

'q H H¿lbeftsma,fiiðldnóoudheid,Het¡jkvøndefr¡6ekan¡ngen,opkanttenonderg\ng(Urecht2000)230
r0 ln tegenstellinqtotdeðnderegebeunenisren i5de bo0lreisv¿nde handel¿ien een lidieve.
rrH¿iwich,wadiveelNederlande6a¿nkomen¿lsInqel¿ndberoekeß,i5ond¿nkd€uitg¿ngwid¡,nietvroegm¡ddeleeuwl

l2 Dor€î¿dbetekent'eenfr¿ndofn¿tuuilijkeh¿v€nbijeenveßterlinq:loh¿nHendrik,PtßnqArcheolog¡eindeLoge¿¿rder(Uùecht1994)228
lr vân Er,'frie2en, Fnnken enV¡kinqenl9l
ra 

over de ondeEoekresu I t¿ten: WA v¿n tt en W A M Hessing, RoneÌnen, fieen en Fnn*en ¡n hel hort v\n Nede¡l1nd, V\n |rc¡edun tql Doßtad 50

¿f 900 n C (utredìVÄmeßfoon 1 994 ) over de wedftij¿e v¿ n Van E5:'Dorc5l¿d: de opg6v¡ng d¡e m¿¿r nìet eindigdel I foebos(h, Gondweù, 200 loot
q\heoloq¡e in Nedeilqnd l{nÍerd¿m 2003) 150-164

t5 U¿rls,'fr¡uen, Fønken en Wungil', 104
1É 

\¿n1s,'Fr¡ezen, fønken üWk¡ryen: 101
11 Uàa:s,'fiezeL fønlen env¡k¡nqeni 111
tì M Motrcft, 754: Bonif1tius bìj Dok\um vemood (Hil\eßun 1999) 4l
ü 

N J Hiqhdm en MJ Ryòn,Ihe Anglo Soxon wild (New H¿v€n en Londen 20ll) 222'224
1r Mos\en, 7 54: Bonifolius, 63
ì1 

Mosren, 7 54: Bon¡Íotius, 46
ù weileL will¡btodt nßt¡e, 125
lt 

D P.Blok, De honken ¡n Ned¿rld¿d (eerste druk 1968; Bu!5um 1979) 51

Missiereizen tot 739 (dood van WillÌbrord). U¡t: De Bosotlos von de geschiedenis van

Nederland (Groninqen 201 I ) 8l (D).

,1

l--I

alsóoÀ¡
,i¡rnecrr
\(6et

I
aa¡ --

KEULE

f_ l rner roninknrr van nedbad

I r'*" 1*.s*-en Osoonneg€bie¿€n)

DÉl vòn her Fr€se gebid d¿l
vå¡ ó9o rot71+ rñ Frònkß.he h¿n¿en tr

- 

crenr v¿n h€t Fr¿n!ßcheßUknô?14

Grens b rdom
+
a B f.hops¿er€l (doñUp ketr

I Be angrul kæ*e'

- 

añ9ê sðkrr.he mßi e

a rr¿nlr.h/c¿llr.¡".tt"

(4e eeuw)

\



W tå ## tr

å r;är;r;sa

I loc ondcraan clc rcqeìnbooc¡ de droorn van [wce zoel<e.rs uitl<w¿rrl

,;y¿,'11[rr-;rrr ',-r.{-r'lI¡¡-,lrr.{:]1tlrt{¿,r'¡t¡þtlr.d;¡'-rrihir,l¿11 ,ihir+fl*.rL¡t,)iuFilr-{-Jlt.¡de{ri ,Ér{rl



Het is begin oktober 2011, als Johan
en ik vanaf de camping op pad gaan

om te zoeken. De weersvoorspel-

lingen zijn niet geweldig, maar door
een beetje regen laten we ons niet
tegenhouden. De week ervoor hadden
we niet veel succes bij het vinden van
een vrije akker. Ook deze dag lijkt het
niet mee te z¡tten, want overal staat de
mais nog op het land, Dan zien we een

veld waar de mais net af is. We hebben
er nog niet eerder gezocht, maar het
lijkt ons wel een interessante akker,

want vlakbij stroomt de Kromme Rijn

en dat riviertje vormde zo'n 2000 jaar
geleden de grens van het Romeinse

rijk. Het is een akker met in het mid-
den wat verhogingen waar zich rivier-
klei heeft afgezet.

Een sceatta!
We brengen de boer die we kennen en

tegenover de akker woont een bezoek

en gaan daarna de akker op. Op de ak-

ker gaan we ieder ons eigen weg. Johan

loopt kris-kras over de akker en ik loop
wat langs de rand van de akker. We zijn

al op bijna driekwart van de akker en

hebben nog niet veel gevonden, als

Johan mijn richting op komt voor een

praatje. Tegelijkertijd krijg ik opeens een

klein piepje in de koptelefoon en terwijl
ik de schotel nog een keer over de plek

zwaai zie ik een klein rond muntje half
boven de grond uitsteken. "Hé, dat lijkt
wel een klein middeleeuws muntje".

Als ik het muntje tussen mijn vingers

een beetje schoon veeg schrik ik, het
is een zilveren sceatta en ook nog een

mooi scherp exemplaar. Duidelijk zie ik

de tekening van het stekelvarken-type.

ln de bijna 30 jaar dat ik zoek heb ik

nog nooit een sceatta gevonden. Zo'n

oud muntje in je hand houden is heel

bijzonder, de geschiedenis wordt dan

heel tastbaar. Met zo'n muntje is mijn
weekend wel weer goed. lk loop Johan

zijn kant op en roep'!ohan, moet je

eens kijken, een sceatta'i lk wordt door

Johan gefeliciteerd en we praten wat
verder.

Na enige tijd bij elkaar gestaan te

hebben, besluiten we de plek van het

muntje verder goed af te zoeken. Johan

vindt al snel ook een sceatta en ik volg
met mijn tweede exemplaar.

2 sceattas op elkaar
D¡t lijkt een geweldige akker te worden.

Maar nadat Johan twee sceattas op el-

kaar vindt, blijft het echter een tijdje stil

in de koptelefoons. Het weer wordt er

intussen ook niet beter op, regelmatig
hurken we langs de kant van de akker

in elkaar om voor de buien te schuilen.

De klei blijft aan de laarzen, zoekschotel

en de schep plakken. Nadat we een half

uur verder gezocht hebben en niets

noemenswaardig meer naar boven

hebben gehaald, gaat Johan richting

de plek waar we eerder de sceattas

vonden. lmmers sceattas zitten volgens

hem niet zomaar op elkaar, er zouden er

toch meer moeten liggen. lk loop nog

iets verder terug. Opeens bingo, johan

toont triomfantelijk een sceatta, num-
mer 4 en al snel ook nummer 5. Ook ik

vind dan 2 sceattas op elkaar. We raken

steeds meer opgewonden en beseffen

dat we iets bijzonders aan het vinden
zijn, dit moet wel een schat zijn.

Een kluitje met munties
lk stel de basistoon van mijn detector

nog wat harder af om ook het allerklein-

ste signaaltje te horen. We zoeken super 1,
geconcentreerd verder. Nadat we nog

een paar sceattas gevonden hebben,

krijg ik een duidelijk piepje wat toch
anders is dan de eerdere geluidjes, en ik

weet gelijk dat hier meerdere muntjes

moeten liggen. Het ligt ook wat dieper
dan de muntjes die ik eerder had

gevonden. lk roep Johan en die pakt de

schep om te helpen graven. We spreken

al dat wat we vinden, we ook samen

delen. Uit de kuil komt een kluitje

waarin we diverse muntjes zien zitten.

Uiterst gespannen gaat de zoekschotel

weer over het gat en de grond erom-

heen. Op zo'n25-30 cm naast het gat

klinkt nog een signaal én ook daar komt
een kluitje met muntjes uit.



Kippenvelmoment
Op zo'n moment giert de adrenaline

door je lichaam, een kippenvelmoment,

het moment waar iedere detectorzoeker

van droomt. Een schat vinden, eigenlijk

geloven we het nog niet helemaal. Heel

toevallig zien we op dat moment ook

een regenboog in de lucht.

We besluiten om de kluitjes compleet

mee te nemen en pas op de camping

schoon te maken. lk probeer met mijn

telefoon foto's te maken, maar of het nu

door de kou komt, de emoties, of beide,

het valt niet mee om het toestel goed

stil te houden. We bellen het thuisfront
met de mededeling dat we een schat

hebben gevonden en horen een gil

door de telefoon. Na de vondstplek
goed gemerkt te hebben, besluiten we

richting camping te gaan en de andere

dag verder te zoeken.

Kluitjes openbreken
Op de camping aangekomen, eerst een

warme douche en dan lekker eten.

De munten nog niet gereinigd.

,¿
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En dan brelea we de
kluitjes voorziehtig uit
ef-k4af.....

De munten in de kluitjes.

niet de eigenaar van de grond is, maar

de pachter. Dat maakt een eventuele

toekomstige fi nanciële verdeling wat

gecompliceerder. We moeten dus ook

met de landeigenaar om tafel.

Aanmelden
We besluiten Arent Pol van het Geld-

museum te bellen en spreken af om de

vondst diezelfde week bij het Geldmu-

seum in Utrecht te brengen. We spreken

ook af dat Arent Pol de archeoloog Ton

van Rooijen van Landschap Erfgoed

Utrecht (meldpunt vondsten provincie

Utrecht) uitnodigt. ln Utrecht worden

we later die week ontvangen door Arent

Pol, Jan Pelsdonk en Ton van Rooijen.

Het blijkt dat van de vondstplek nog

geen andere vondsten bekend zijn.

We hebben op de vondstplek ook
geen fragmenten aardewerk of andere

vondsten aangetroffen, die wijzen op I5
bewoning op de plek in die periode.

Een opgraving wordt daarom eerst niet

nodig geacht.Ton van Rooijen herkent

op een foto van de kluitjes een struc-

tuur, van textiel in de klei. Mogelijk dat

de munten in een zakje hebben geze-

ten. We laten de muntjes in het Geldmu-

seum achter voor nader onderzoek en

reiniging door Archeoplan in Delft. De

schatvondst wordt nu ook voortaan als

de schatvondst Cothen benoemd.

Op een gegeven moment krijgen we

Wies en lna, onze echtgenotes, zijn

intussen wel heel benieuwd naar hoe

onze schat er uit ziet. Én dan komen

de vondsten op tafel. Voordat we de

kluitjes uit elkaar halen, maken we er

eerst foto's van. En dan breken we ze

voorzichtig uit elkaar, wat een spanning,
het ene na het andere muntje komt te
voorschijn. En er zitten ook nog alle-

maal verschillende typen tussen. Johan

spoelt ze gelijk een beetje schoon in

een bakje met water. Ook dat moment

zullen we ons altijd blijven herinneren.

Totaal liggen er uiteindelijk 65 muntjes

op tafel, 56 sceattas en 9 Merovingische

denarii. Na een'fl inke' borrel probe-

ren we toch maar te slapen, want we
gaan natuurlijk morgenochtend vroeg
weer terug. Midden in de nacht word

ik wakker, ik heb geen rust meer en lig
constant te draaien. Stel je voor dat er

morgenochtend al andere zoekers op

de akker bezig zijn. Johan heeft wat

minder last van de spanning.
's Ochtends als we weer op de akker

arriveren is het stralend weer en na-

tuurlijk zijn er geen andere zoekers. We

stellen de detectors nog wat scherper af

en vinden toch nog 4 sceattas. De stand

is dan 69 muntjes, later vinden we nog

eens 2 muntjes. Alle muntjes hebben

we op een oppervlakte van ongeveer

1 5 à 20 m2 gevonden.

De boer
We brengen de boer een bezoek om

hem het grote nieuws te vertellen. We

laten de munten zien en vertellen hem

dat deze vondst eigenlijk in een muse-

um thuis hoort, en praten nog even hoe

de verdeling van een schatvondst in de

wetgeving beschreven staat. De boer

vindt het echter vooral leuk voor ons en

gunt het ons. Hij vertelt ons ook, dat hij

\Uß



.>.-: van Arent Pol foto's toegestuurd van

de gereinigde muntjes. Wat zien ze er

schoongemaakt prachtig uit! Nu blijkt
ook dat alle muntjes van een kras zijn

voorzien. Deze kras is met een scherp

voorwerp aangebracht om de munten

te toetsen op de zuiverheid van het

metaal. Dit zou voor zover bekend nog

niet eerder in Nederland op een munt-

schat zijn aangetroffen. De muntjes

wegen ongeveer 1 gram per stuk en

voor zeventig stuks kon je in die tijd
bijvoorbeeld een koe kopen, ofeen
lans en schild. De foto's en gegevens

van de munten worden nu voor een

numismatische analyse naar Wybrand

Op den Velde gestuurd, een expert voor

dergelijke munten uit die periode. Deze

analyse wordt in samenwerking met

l6 D.M. Metcalf in Oxford uitgevoerd.

RMO in Leiden
Zoals eerder gezegd waren we van me-

ning dat de vondst uiteindelijk in een

museum thuis hoort. We hadden al een

lijstje gemaakt van musea die in aan-

merking zouden kunnen komen en zijn

reuze blij dat op een gegeven moment

het Rijksmuseum van Oudheden (RMO),

die bezig is met de voorbereidingen

van een grote tentoonstelling over de

Merovingische periode, belangstelling

toont. We zijn bijna een jaar verder als

na besprekingen met het RMO en de

landeigenaal de gemaakte afspraken

op papier worden gezet.

En dan is eindelijk de grote dag aange-

broken. We hebben de muntjes opge-

haald bij het Geldmuseum in Utrecht en

worden verwacht bij het Rijksmuseum

van Oudheden in Leiden. Daar worden

we vergezeld door onze echtgenotes

ontvangen door o.a. de directeur van

het RMO, Wim Weijland en Annemarieke

Willemsen. We maken afspraken over

de publicaties in o.a. Detector Magazine

en andere media en spreken af pas bij

de aankondiging van de tentoonstel-

ling het nieuws van de muntschat naar

buiten te brengen. Vol trots overhan-

digen wij het doosje met de munten.

We lopen nog even het museum in en

zien de plek waar straks de muntjes

zullen liggen. Een mooiere plek kan je

als trotse detectorzoeker niet voorje
vondsten wensen.

De vraag
De vraag hoe de muntjes daar in de

grond terecht zijn gekomen blijft je

bezig houden. Het was een tijd met

regelmatig gevechten tussen de Friezen

en Franken. Zijn de muntjes achterge-

laten door een handelaar of misschien

een geestelijke die van Dorestad op

weg was naar de stad Utrecht. Zag hij

in de verte soldaten aankomen, is hij

daarna vermoord en heeft hij de munt-
jes niet meer op kunnen halen? Het

zal waarschijnlijk altijd wel een vraag

blijven, maar wel één waar je over kan

blijven fantaseren.

Publicatie
Op een gegeven moment krijgen we

van Wybrand Op den Velde die samen

met D.M. Metcalf bezig is met de

numismatische analyse, meer infor-

matie over de munten. Het blijkt een

heel bijzondere vondst te zijn. Vooruit

lopend op de publicatie in het Jaarboek

voor munt- en penningkunde waren zij

bereid mee te werken aan een artikel

voor het Detector magazine (zie de

volgende pagina's).

Tja en dan is het alleen nog maar

wachten op de bekendmaking van de

muntschat op 3 september in het RMO

te Leiden. Maar dat leest u wel in een

volgend magazine.

Kees Leenheer

Fotot: Kees Leenheer, lna Leenheer,

Johan Koning

Rijksmuseum van OuAheden

Met dank aan:

Arent Pol, Annemarieke Willemsen, Wybrand Op den Velde en

Ton van Rooijen.

We vinden het jammer dat Ton van Raoijen de publicatie van de

muntvondst niet meer heeft moqen meemaken Ton is in 2012 na

een ziekbed overleden

25 aprif - 26 oktober 20'14

Gouden Middeleeuwen. Nederland in de
Meroving ische wereld (400-700).

ln deze tentoonstelling zal de muntschat het sluitstuk vormen.

De muntschat is vanaf 3 september 20'l 3 in de Tempelzaal van het
RMO in Leiden te bewonderen.

Rapenburg 28,231 1 EW Leiden
www.rmo.nl
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o Dorestod

De sceattas hebben vrijwel nooit leesbare opschriften die de plaats van

vervaardiging of de naam van een muntheer vermelden. Op een aantal

Merovingische deniers komt dat wel voor, en die munten zijn daardoor

vrij exact te dateren, indien de regeerperiode van de vermelde heerser

bekend is. De datering van de vele sceatta tfpen berust in hoofdzaak op

de analyse van enkele Franse schatvondsten met Merovingische deniers

en sceattas.

Muntslag in Dorestad en Wijnaldum
Op basis van wat eerder in Engelse en Nederlandse bodem is gevonden

werd tot ongeveer 1960 verondersteld dat de stekelvarken/standaard

,8 sceattas van Engelse origine waren. Nader onderzoek heeft echter uitge-

wezen dat dit type in grote hoeveelheden in het gebied is geproduceerd

dat thans Nederland omvat (Metcalf & Op den Velde 2009/2010). Er waren

één of meer belangrijke munthuizen in het gebied van de grote rivieren,

waarschijnlijk bij Dorestad. Daarnaast was er een productieve munt

in Friesland, mogelijk bij Wijnaldum. De vele vondsten van dit sceatta

type in Engeland zijn te verklaren door betalingen van grootscheepse

aankopen door Friese handelaren van producten uit Engeland die naar

het Europese vaste land werden vervoerd, en vervolgens verder naar het

Oostzeegebied, het Frankische rijk en het Rijnland.

Domburg
Op het strand van Domburg zijn vanaf de l6e eeuw meer dan duizend

sceattas en Merovingische deniers teruggevonden. Het is daarom aanne-

melijk dat daar een belangrijke overslaghaven annex handelscentrum was

gevestigd. De Friezen speelden in de 7e en 8e eeuw een steeds voorna-

mere rol in de handelsnetwerken die de kusten van de Noordzee, Noord-

Frankrijk en het Duitse Rijnland omspanden. In de schaarse geschreven

bronnen uit die tijd worden Friese handelsposten in Londen, York en bij

Parijs genoemd.

Productie van 50 miljoen s(eattas
Op grond van stempelvergelijking kan het totale aantal stempels dat

werd gebruikt om de'stekelvarkeri sceattas te slaan worden geschat. Het

is grofiueg bekend hoeveel muntjes er met een set boven- en onder-

stempels kon worden gemunt. Geschat wordt dat in totaal ongeveer 50

millioen stekelvarken/standard sceattas zijn geproduceerd, over een

periode van 40 à 50 jaar. Dat is een indrukwekkende hoeveelheid. En

de losse vondsten zijn bepaald niet beperkt tot de grote handelscentra

en marktplaatsen uit die tijd. Dat betekent dat Nederland reeds in de

7e - 8e eeuw een goed ontwikkelde monetaire economie had, en dat het

gebruik van muntgeld niet beperkt was tot relatiegeschenken ofgrote

handelstransacties. Ook in het dagelijks leven van de þewone man'was

het ingevoerd. De vroegere opvatting dat ruilhandel een belangrijke rol

speelde is achterhaald.

Muntschatten
Helaas zijn vondsten van muntschatten uit de eerste helft van de 8e eeuw

vrij schaars. Daarentegen is de hoeveelheid goed geregistreerde losse

vondsten in de afgelopen decennia enorm toegenomen, vooral door de

ijver van vele serieuze metaal detectorspeurders. Uit Nederland waren tot

voor kort 7 schatvondsten met sceattas bekend.

In de Duitse provincie Ostfriesland werd in 1838 bij Hesel een nieuwe

weg aangelegd. Bij het uitgraven van stenen voor de bestrating werden

ruim 800 sceattas, allemaal van het stekelvarken/standaard t¡pe, door de

dagloners gevonden (Op den Velde & Bärenfinger 2013)'

In 1863 werd bij graafwerk aan de oever van het riviertje de Boorn een

groep muntjes ontdekt, in een hoeveelheid vette substantie (adipocira),

waarschijnlijk de overblijfselen van een lijk.

In het zeer drassige Noord-Nederlandse gebied werden in de vroege

middeleeuwen kunstmatige woonheuvels aangelegd tegen de bedreiging

van overstroming. Deze terpen bevatten veel organisch afral, waardoor

de aarde zeervruchtbaar is. In de tweede helftvan de l9e eeuw is men in

Friesland begonnen de terpaarde als meststof in exploitatie te nemen. Bij

het afgraven van terpen bij Hallum en Franeker lavamen daarbij munt-

vondsten aan het licht. ln I9l7 zijn in de buurt van het Gronigsche Baflo

24 sceattas gevonden, de vondstomstandigheden zijn niet goed vastge-

legd, mogelijk was dit ook een terpvondst.

Daarna duurt het tot 1980 voor een amateurarcheoloog met zijn me-

taaldetector in een veld bij Escharen in een oude ploegvoor 9 sceattas

ontdekte.

Het waren wederom detectorzoekers die in 1988 bij Remmerden 97

gouden tremissen en 163 sceattas vonden. Mogelijk gaat het hier om twee

gescheiden vondsten, die in de loop der jaren verspreid zijn geraakt.

Bij grootschalig archeologisch onderzoek in de nieuwbouwwijk van

het stadsdeel Leidsche Rijn zijn veel belangrijke vondsten gedaan uit de

Romeinse tijd, zoals een deel van de weg tussen twee castella en resten

van crematiegraven. Een grote verrassing was een sceattavondst in een tot

dan toe onbekende dichtgeslibte zijtak van de Rijn (Graafstal & Pol 2004).

Zie ook Detector magazine 77, ll-14
De drie laatstgenoemde schatvondsten zijn uit het gebied van de grote

rivieren, waar ook veel losse vondsten zijn gedaan. In de periode ca. 650-

720 was deze streek een speelbal tussen de Frankische en Friese machten,

waarbij de overblijfselen van de oude Romeinse grensversterkingen

opnieuw betekenis kregen. De Franken kregen echter de overhand, en

na 740 kwam een eind aan de Friese onafhankelijkheid. Hun handel ging

echter ongestoord door, met Dorestad als de belangrijkste basis.

Terwispel (Fr) '18ó3

Hallum (Fr) 1866

Franeker (Fr) 1 868

Lutje-Saaksum(Gr, 1917

Escharen (Gld) 1980

Remmerden (Gld) 1988

De Meern (U) 2004

>720 161 0 0

c.720 >223 15 3

c.755 c. 4'10 c. 360 6

c.74O 24 24 0

c.700 9 0 0

c.71O 163 4 1

..73O 122 I 18 0

tolaal stekelvarken Merovingische
eantal sceattas deniers
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Denier
Voorzijde Kru¡s in c¡rkel van bolletjes
Keerzijde Kru¡s op 2 gebogen Ii.jnen

Type De Belfort no.5724.
Rethaan Macaré (1 838) l1168; Cat 235

Muntplaats onbekend

De schatvondst bij Cothen past goed in dit patroon. Deze bestaat uit
9 Merovingische deniers en 6l sceattas, die zonder uitzondering van het

stekelvarken/standaard type zijn. Alle muntjes bleken na professionele

reiniging heel goed bewaa¡d te zijn gebleven. De vondst is in diverse

opzichten bijzonder te noemen.

Zesyan de Merovingische deniers zljnvat een type dat naar alle waar-

schijnli¡'k in of dichtbij de Franse stad Metz is geslagen (Wendling 1979).

De plaats van aanmunting van de overige Merovingische deniers is niet
duidelijk, maar ze tonen veel overeeenkomst met Noord-Franse tfpen.

De ttekelvarkens'in de Cothense schat zijn ook uitzonderlijk. Het gemid-

delde gewicht is 0,82 gram, terwijl de stekelvarken/standaard sceattas in
het algemeen rondom 1,20 g wegen. Gezien de goede conservatie is dit
niet het gevolg van gewichtsverlies door corrosie of slijtage. In de eerder

Denier
Voorzijde D met Kru¡s

Keerzijde ME.

Type De Belfort no. 297 5-2977 .

Muntplaats Metz.

genoemde schawondsten met'stekelvarkend zijn de meeste exemplaren

afkomstig uit de grote munthuizen rondom Dorestad en de Friese munt.

In de vondst Cothen ontbreken deze gangbare varianten geheel. Sommige

exemplaren hebben wel stijlkenmerken die aan deze typen doet denken,

maar de details - zoals de randornamenten op de keerzijde buiten het

vierkant - zijn afi,r'ijkend. De oficiële emissies zijn gekenmerkt door de

reguliere koppeling van karakteriestieke afbeeldingen op de voorzijde en

de keerzijde. Dat is niet het geval bij de bij Cothen gevonden typen.

Dit wettigt de conclusie dat wij hier te maken hebben met contemporaine

imitaties. Die nabootsingen zijn verre van zeldzaam. Kennelijk veroor-

zaakte de bloeiende economie en handel een grote vraag naar pasmunt,

Ìvaarin de oficiêle muntateliers maar ten dele konden voorzien. Daar-

naast was er sprake van private muntslag, mogelijk door rondreizende

zilversmeden, en kleinere particuliere muntwerþlaatsen. Op grond van

vergelijkingvandevondstverspreidingvandenietoficiëlesub-varianten>>

Voorz¡jde Monogram LA

Keerzijde Monogram
Type De Belfort
Muntplaats onbekend

SCHATVONDST COTHEN

Schawondst Cothen,
munten na re¡ni9¡ng
door Archeoplan
in Delft.
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aangemaakt, maar dat een aantal sub-varianten veel verder weg, vooral

in Engeland zijn geproduceerd. Er is één sub-variant gevonden, die veel

stijlkenmerken met de bij Cothen gevonden'stekelvarkens' gemeen heeft.

De losse vondsten van deze sub-variant zijn geconcentreerd in Noord-

Frankrijk (Metcalf & Op den Velde 200912010 p 169-173). Tesamen met

deniers uit Metz wijst dit op een som geld die in het noorden van Frank-

rijk, in de omgeving van Metz, bij elkaar is gebracht. Mogelijk was dit het

handelskapitaal van een reizende Franse koopman.

40
Er is nog een ander opzicht waarin de Cothense vondst bijzonder is. Alle

munten zijn met een mes ingekerfd. Dit werd gedaan om te controleren of
het geen vervalsingen waren, met een verzilverde koperen kern. Dergelijke

ingesneden muntjes uit die tijd zijn eigenlijk alleen bekend uit de noor-

de$ke streken, waar dit later ook door de Vikingen veel werd gedaan. In

een schatvondst vari sceattas op het Noordduitse eiland Föhr uit de jaren

1976-1986 zaten ook een aantal ingesneden exemplaren.

Het is daarom denkbaar dat de bij Cothen gevonden schatvondst, bijeen-

gebracht in Noord-Frankrijk, via een omweg over Denemarken, Cothen

heeft bereikt.

De vondst Cothen zal omstreeks het j aar 730 zijnverborgen. De sa-

menstelling is voor Nederland heel ongebruike$k, omdat de muntjes

waarschijnlijk in Noord-Frankrijk zijn geproduceerd. Numismatisch on-

derzoek van deze belangrijke schatvondst kan nieuwe inzichten opleveren

over de muntomloop en de handelsbetrekkingen in de eerste helft van de

8e eeuw.

Een gedetaillssrde beschrijving van deze vondst in het faarboek voor

Munt- en Penningkunde is in voorbereiding.

Negen stekelvarken/standaard sceattas u¡t

de vondst Cothen.

De munten zÜn op de foto iets vergroot.

Graafstal, E.P. & Pol, A. Een schawondst uit de tijd van Bonifatius. Mu ntkoeriet33,

18-22.

Grierson, P. & Blackburn, M. 1986. Medieval European Coínage.Cambridge, p 81 -1 1 0.

Metcall D.M. & Op den Velde, W. 2009/201 0. The monetary economy of the Nether-

lands, c. 690 - c. 760 and the trade with England: a study ofthe'porcupine'sceattas

of Series E, Jaarboekvoor Munt- en Penningkunde,96-97, p.1-506.

Op den Velde, W. & Metcall D.M. 2012. Merovingian deniers in the Netherlands

and in England, in G. Dethlefs, A. Pol & S. W¡ttenbrink (Eds.) Nummi Docent! Münzen

- Schötze - Funde. Festschriftfür Peter llisch zum 65. Gebuttstag am 28. April 2012'

Osnabrück, p.35-43.

Op den Velde, W.. & Bärenfänger, R. 201 3. The Anglo-Frisian sceatta hoard of"Kloster

Barthe'l Gem. Hesel, Ldkr. Leer, East Frisia from 1838: Catalogue and comment'

Nach rìchten ous Níedersachsens U rgeschichte 81, 3-80.

Wendling, E. 1979. Corpus nummorum Lothoringiae l. Metz.

Foto's munten: Geldmuseum, Utrecht en Kees Leenheer.

Alle munten zijn ingekerfd met een mes om te controleren of het geen verval;s¡ngen waren.
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Fisher CZ-21
lþ aarde wannt op? ln het water vindt u verkoeling!

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

legendarische

CZ-2\.Zowel in het water als op het land voelt deze

detector zich thu¡s.

Volume-gound-gevoel¡ghe¡d en discriminatie zijn instelbaar.

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde p¡npoint techniek.

GeschiK 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

genoegen neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het efote 'verlichte' LCD

display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaakte instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.

ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

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

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

filter-discriminatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

de meter en voor het batter¡jcompartiment.

Twiifelt u? Maak een afspraak bii Gelan of één van onze

dealerc!

NIEUW!!
Nieuwe 15 inch zoekschijf

voor Fisher F70 en F75.

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult

verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voonverp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

I

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object ¡dentificatle en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert

Fisher een digitale alleskunner,

en dan ook nog eens aantrekkelijk
geprijsd.

Met behulp van de 4-toons objectidentificatie

en de numeriek targetidentificatie, weet u waar

u opgraven wilt.Tijdens het pinpointen weet u automat¡sch

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.

ondermeer:
- Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine goudklompjes, dunne

gouden kettinkjes en kleine vooMerpen.

- Probleemloos werken op gemineraliseerde gond.

Het resultaat mag er zün !

Een detector met een frequentie

van 19 kHz, u¡tstekende
gevoel ¡ gh eid, verbl uffende

d¡epgang, en uiterst betaalbaar!
Met instelmogelükheden voorfrequentie shift,

discriminatie- en Notch, grondmineral¡satie aanduid¡ng, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

De F2 laat zich eenvoudig bedienen,

mede door het goed uit te lezen LCD display.

Goldbug Pro

De Goldbug Pro is het resultaat van

hard werken door de engineers van

Fisher. Bij het ontwikkelen van deze

detector waren de u¡tgangspunten



CS6MX¡ Met de bedieningskast onder de steel, ligt deze
detector prettig in de hand, degelijkheid staat hoog in het vaandel.
Ook bij deze detector staat de frequentie I TkHz aan de basis voor veel
zoekplezier.

Dubbele discriminatie geeft de mogelijkheid om eenvoudig te determineren, zonder
digitale uitlezing. Met instelbaar ijzervolume en discriminatie volume heeft u goede
troeven in handen om waardevolle voorwerpen te onderscheiden van oud ijzer.

Automatische en instelb. grondbalans.

De juiste ligging kan worden bepaald door middel van pinpointen.

Bedieningskast afkoppelbaar.
Wordt geleverd met 8 x l l"schotel.

kan

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Hef Sterrenbeeld 48, 52 ì5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (O)73 548 1199 fox: +31(0)73 548 I i95
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

C.Scope 3MX

De cs3MX is een hoogwaardige professionele detector. De 'l 7 kHz frequentie is ontwikkeld
door C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en goud.

Al 25 jaar luistert C.Scope

naar ervaflngen van
zoekers, en gebruikt dit een
goede detectors te maken.
De CS3MX is makkelijk in
gebruik, ook voor beginners,
De behuizing is afneembaa¡ en
aan de riem worden bevestigd.
De CS3MX is een volwaardig alternatief voor duurdere detectors.

- Ruim 35 joor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Delectors mel CE keurmerk

- Eigen gorontielermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding
- Eigen servicedienst
- Open op zoterdog (no ofsprook)
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0413 - 25 ?5 97 conlqct@detectorplozq.nl 06 - 4432 4416
Showroom in Uden, op ofsproqk ook in Almere en Bredq
www.deleclorplozo.nl Breukrqnd 215, 5403 LG, Udpn


