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* De actie loopt van I 7 juni t/m 24 december 2013

etMathijs & Dirk Jan Laan
Koningstraat 1-3
1777 AA Hippolytushoef
Tef .: 0227 - 59 32 86
Mobiel: Dirk Jan 06 20 22 77 90
Mobiel: Mathijs 06 13 74 50 21
E-mail: info@djlaan.nl
Website: www.djlaan.nl
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Bezoek onze website of bel voor een vr¡¡blijvende afspraak!
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We zitten inmiddels midden in het najaar en "vliegen" van de ene zoekdag / evenement naar de andere. Wij vinden het altijd een hele

gezellige maar drukke tijd en genieten er erg van I Omdat we onze zaak op zaterdag niet gesloten willen laten, gaat steeds één van ons

met assistentie naar zo'n evenement terwijl de ander de winkel die dag runt. Op de aanstaande DDA zoekdag komen we echter

samen en hebben we "vervanging" in dezaakl ln onze vorige advertentie meldden we van het verkregen importeurschap van Colden

Mask reeds. Colden Mask gaat goed I Het product is goed, de contacten met de fabrikant ziin prima en de reacties van onze Colden

Mask klanten zijn erg enthousiast. We hebben zelfs nog een paar prijzen, die toch al behoorlijk concurrerend waren, kunnen verlagen !

De prijs van de Colden Mask 4 W PRO (met draadloze hoofdtelefoon en carbon onder- en middensteel) is bijvoorbeeld verlaagd naar

€675,-. Bovendien leveren we elke Colden Mask nu met zoekschilf naar keuze zonder meerprijs. Dus of u uw nieuwe Colden Mask nu

met een 15x2Ocm SEF schijf wilt of bijvoorbeeld met een grote 33x37cm DD zoekschijf, het is ons om het even en uw detector wordt

er nietduurderdoor! Uniek in detectorland!

Xp heeft voor de XP DEUS inmiddels versie 3.2 gelanceerd. De reacties op deze laatste update zijn enorm positief. ledere XP DEUS

bezitter kan 'm gratis downloaden via de site van XP Er is ook een nieuwe (3e) schijf voor de XP DEUS beschikbaar. Het is een ronde

27cm DD schijf die precies tussen de standaard 22,5cm en de grote 28x34cm schijf valt. We hebben er flink wat van besteld maar XP

levert maar mondjesmaat uit zodat er een wachttijd ontstaat. Wilt u de schijf ook bestellen? Dat kan, wij plaatsen uw naam op de lijst

en leveren u zo snelals mogelijk is uit.

Wijzijn recentofficieelimporteurgeworden van MAZ hoofdtelefoons, beschermhoezen, detectortassen en vondstentassen. Mooie

kwalitatief goede producten waarmee we blijzijn in ons assortimentl

We hebben momenteel een paar interessante Minelab acties: Minelab CTX3O3O met gratis accessoires naar keuze t.w.v. € 389,-.

MinelabE-TRACofEurekaColdmetgratisPro-Findpinpointert.w.v.€149,5O.Letop, dezeactieszijnslechtstijdelijkl
Verder hebben we een ruim assortiment Black Ada scheppen aan ons assortiment toegevoegd, het bekijken zeker waard. U vindt alle

25 verschillende scheppen op onze site onder "accessoires".

We willen nogmaals aangeven dat we bijna alle artikelen die u op onze site vindt uit voorraad leveren. De ene werkdag voor 16.00 uur

besteld is bijna altijd de volgende werkdag met postN L in huis, het is maar dat u het weet!
Tot slot nog even dit: Onze " Minelab CTX3O3O Openings Actie" geldt nog tot kerst (2013). Tot die tijd kunt u bij iedere aankoop vanaf

€ 50,- een deelname formulier invullen en meedingen naar de te verloten Minelab CTX3030. De notaris doet vlak na kerst de trekking!

Tien we u nog op de DDA zoekdag in Zeeland?

Vriendelijke groet, Mathijs & Dirk jan

l(i¡k voor open¡ngstijden en alle andere informatie op onze site wwwdjlaan.nl
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Van de voorzitter

Ve el- ni euwe l-ed en
Hier is hij dan; ons extra dikke Romeinennummer!

Wederom verdient Kees Leenheer de complimenten

voor dit toch wel uniek stukje werk dat je nu in je

handen hebtl lk hoop datje er veel plezier aan zult

beleven.

Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2014 niet te verhogen en

gelijk te houden aan die van 2013.

Het gaat momenteel sowieso goed met de vereniging. Tot 1 oktober hebben

we dit jaar maar liefst 188 nieuwe leden mogen verwelkomen bij de vereni-

ging. ls het onze aanwezigheid in het land (zie verenigingsnieuws hieronder),

de ledendag, de samenwerking met de AWN, het magazine of het aankomen-

de jubileumboek? Naar de reden kunnen we slechts gissen, maar het bestuur

hoopt deze ontwikkeling de komende jaren vast te houden.

Onlangs had de DDA de eer om het eerste exemplaar van het boek'Gered

uit de Grond'in ontvangst te mogen nemen, samen met de voorzitter van

de AWN, Tonnie van de Rijdt-van de Ven en de archeoloog Rien Polak. Kees

Leenheer en ondergetekende zijn daarvoor naar het Archeon in Alphen aan

de Rijn gereden. Dit boek is een heel mooi voorbeeld van samenwerking tus-

sen amateurs en professionals. Een interview met de makers vind je verderop

in dit magazine. Beide mannen hebben na drie jaar hard werken met de

realisatie van dit boek een topprestatie geleverd en het bestuur feliciteert ze

van harte met dit prachtboek!

De'echte'zoekergaat inmiddels, metflinkveel adrenaline in zijn bloed, op

de vers gemaaide akkers op jacht naar een topvondst. En veel van jullie staan

hopelijk al weer klaar om ons te ontmoeten op de ledendag op zaterdag

23 november ¡n het plaatsje Zeeland in Brabant. Het bestuur en alle vrijwil-
ligers hopen velen daar weer te ontmoeten.

Gert Lugthart

Vwrnigingsnieuuus

Regelmatig zijn

bestuurs-, redactiele-

den en medewerkers

van de DDA in hun

vrije tijd op pad om

de belangen van de

DDA en de zoekers te
behartigen. Zo waren

we onlangs op de WB

muntenmanifestatie

Houten, presentatie
van een boek in het Archeon, Archeologische contactdag Utrecht,
Acheologiedag Overijssel en de vondstmeldingsdag Zuidhorn.
ln november zijn we o.a. aanwezig op de Reuvensdagen.

detecto r AMATEUR

Adressen

Ledenadministratie
Opgave van nieuwe leden, opzeggìngen, adreswijzigingen,
ledenpas, vrogen over de contributie enz.

Postadres: lt Nije Paad 2,846Tf\Vegelinsoord
e mail: ledenadminìstratie@detectoramateur.nl

Algemeen secretar¡aatsadres
Overige correspondentie oan de vereniging

Postadres: lt Nije Paad 2,846TIAYegelinsoord
e-mail: secretariaat@detectoramateu r.nl

Ledendagen, zoekdagen
V r ag e n, su gg e sti es ov er zoe kd age n, dete r m i n at i ed a g e n
e-mail: zoekdag@detectora mateur nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas stuurt u een pasfoto
met op de achterzijde uw naam en odres aan:

Postadres: lt Nije Paad 2,846Tf\Vegelinsoord
e mail: ledenpassen@detectoramateur nl

Bestuur en medewerkers

Penn¡ngmeestet Jan Ringenaldus

Xian-Wei Lu (Tijdelijk secretarìaat en

penninqrneester@detectoramateurnl ledenadmin¡startie)

Voorzitter
Gert Lugthart
g lugthari@detector¿m¿teur nl

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdag@detectoramateur n I

Algemeen bestuurslid
Anneke Groothoff
a.groothoff@detectora mateur.n I

Friso Backer

Evert Slappendel
Ed der Nederlanden

Lidmaatschap veren¡g¡ng
Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt al-
tijd per kalenderjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend
met een jaar verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk op l5 decem-
ber schriftelijk of via email bij de ledenadminstrat¡e binnen 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 ju li 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 jaa0 of
€ 1 6,50 (halfjaar). Aan het einde van het lidmaatschapsjaar ont-
vangt u dan een acceptg¡rokaart voor de contr¡butie van het nieuwe
JAa r.

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

Bank: NL 09 RABO 01 07 681 0 48 t.n.v. De Detector Amateur te
Apeldoorn

Ereleden
Dick Eekhol Wim Woudstra, Johan Koning, Kees Leenheer, Klaas Bot

urúrû. d et e et orama t eur . nl,
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Adressen magaz¡ne

Redactie Detector magazine
Kopij en andere inzendingenvoor het mogazine

Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,

redactie@detectoramateu r n I

Vraagbaak Detector magazine
V ra g e n over b o de mv o n dste n

Prìnsessenweg 1 1, B93l EC Leeuwarden,

vraa g baakqdetectora mateu r n I

Redactie en medewerkers
Hoofdredactie: C.B Leenheer, redactie@detectoramateurnl

Redactie: C.B. Leenhee¡ J. Koning, K Bot

Medewerkers redact¡e: G. Lugthart, J. Zijlstra, L.C. Mtderw¡jk,
A. van Herw¡jnen, W Spoelder, J. Bosma

Van de redactie

AVE
Het was een bijzonder moment toen we in het Rijksmu-

seum van Oudheden in Leiden bij de vitrine, met de door

Johan en mij gevonden muntschat stonden.

Na de publicatie van de muntschat van 71 kleine zilveren

muntjes in het vorige magazine en de presentatie in

het RMO kwam er nogal wat op ons af. Radio- en TV

interviews, krantenartikelen enz. Het was een drukte van belang, maar ook

heel leuk om dat allemaal mee te maken. We hebben geprobeerd van de

media-aandacht voor de muntschat, tegelijkertijd ook een stuk promotie voor

de hobby en de DDA te maken. Leuk waren de vele felicitaties die we binnen

kregen, bedankt.

"AVE", diT was lang geleden een Romeinse groet. Voor veel zoekers is iets

'Romeins'vinden toch iets bijzonders. We gaan terug naar de Romeinse tijd
met een extra dik Detector magazine de'Romeinen-speciali Een magazine

met interessante artikelen en boordevol vondsten uit de Romeinse tijd. Aan

dit magazine hebben veel leden en deskundigen medewerking verleend,

waarvoor dank.

Zoals Gert in zijn voorwoord opmerkt, draait de vereniging goed. Daardoor

kunnen we extra dingen doen voor de leden, bijvoorbeeld een extra dik ma-

gazine uitbrengen. We hopen dat u van dit magazine geniet.

We zijn in de tussentijd ook bezig met de voorbereidingen van het Jubileum-

boek. Dit determinatieboek wat onze leden t.z.t. gratis krijgen, wordt een

voor Nederland uniek boek.Voor dit boek hebben we nog veel foto's van

allerlei voorwerpen nodig. Dus als u naar de ledendag in Zeeland komt, neem

dan vooral veel vondsten mee voor de fotografie.

Veel leesplezier en tot ziens op de Ledendag.

Kees Leenheer

Data magaz¡nes
Uiterste aanlev. dotd kop¡j

Nr.132 23 november
Nr.133 2februari
Nr. 134 4 maart
Nr. 135 4 mei
Nr.136 laugustus

Ve r s ch ij n i n g sd at ø m ø g azì n e

21 december
3 maart
4mei
4 juli
3 september

Colofon
Detector magaz¡ne ¡s het veren¡gingsblad van de'De Detector Amateur'.

Advertent¡es: Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertenties zonder opgave
van redenen te we¡geren Door het opnemen van advertent¡es doet de redact¡e van
het Detector Magazine c.q. de vereniging De Detector Amateur geen aanbeveling
van de daarin vermelde producten of diensten

Advertentieverkoop: tar¡even: Grafsch bureau Creatype E-ma¡l: stud¡o@creatype nl

Vormgeving en produ(tie: Grafisch bureau Creatype, Drachten, (051 2) 54 52 40,
www.creatype nl

Druk: De Marne, Leens

lS5N: I 386-5935

aCopyr¡ght: Niets u¡t deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/ofopenbaor ge-
moakt door middel van druk, fotogrofie, m¡crofrlm, ¡nternet ofop welke wìjze dan ook,
zonder voorafgoande, schr¡ftel¡jke toestemming von de redoctie.
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De najaarsda g201 3 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 worden - gaan maar liefst 1000 'prijspen-
ningen'de grond in. Na het succes van de vorige ledendag hebben wij er voor geko-

zen veel kleinere prijzen uit te reiken in plaats van enkele grote.

W'lj zijn deze dag te gast in'Het Witte Huis'in Zeeland.

Diverse verkoopstands o.a.: MidHolland detectoren, D.J. Laan, Detectorplaza, lk zoek
een boek, Martijn Display (displays). Ook is Edelsmid Sand 'Or aanwezig voor restau-

ratie van sieraden.

Programrna
08.00-09.30 Zaal open en inschrijven.

09.30-10.00 Opening door voorzitter en organisatie.

10.00-12.00 wedstrijd 1

12.00-14.00 Pauze

13.00-13.30 Ondervoorbehoud kinderwedstrijd

14.00-1 6.00 wedstrijd 2.

16.00-1 7.00 Prijsuitreikng en loterij.

17.00-17.30 Afsluiting

Inschri jfeeld zæl<wedstri jden
Leden:€15,-p.p.
Niet-Leden: € 20,- p.p.

Gezinsleden van betalende DDA leden betalen de ledenprijs (€ 15,-).

Opgave als nieuw lid is natuurlijkter plekke mogelijk.
Voor bezoekers die alleen voor de dealers, de determinaties of uit
belangstelling komen is de toegang gratis.

\\

loeatie
HetWitte Huis

Reekseweg7,54l1 RB

Zeeland

www.het-wittehuis.nl

Zie voor meer informatie:
www.detectoramateur.nl

Vordst van de Dag
Voor de vondst van de dag is er een prijs en een bokaal.

loteri j
Loterü met mooie prijzen.

Determinaties vondsten
Het determinatieteam bestaat uit o.a.:

R. Holtman - gewichten,W. v.d. Brandhof - Romeins, Rob Reijnen -
Romeinse munten, Michael de Hartog, Jos Benders - munten

Fotograf.e vontisten
U kunt uw mooiste meegenomen vondsten laten fotograferen voor
eventuele plaatsing in het Detector magazine en het nog te verschij-
nen nieuwe Determinatieboek.

Sponsors: o.a. Fa. Detect - Gert Gesink, D.J. Laan Handelsonderneming, MidHolland detectoren, Detector Plaza,
lk zoek een boek, Martijn Display.

.13-- ' 3oito*n



Er is ook aLtijd wel- watl
Ruim tweeënhalf uur moet genoeg tijd zijn om vanaf hier naar Hoek

van Holland te komen. Zo gezegd, zo gedaan. De wagen is weer

afgeladen vol met bverlevingslspullen. Niet zo zeer van mU;'k heb

maar een bescheiden hoeveelheid ingepakt onder het motto'Travel

light, move fasti Nee, de hoeveelheid zit hem meer in de bepakking

van de andere twee reizigers. Vraag me af, bij de aanblik van het

geheel, of ze bij een 40 kilometer mars voor de boeg ook zo veel mee

zouden meenemen... Tja, zal wel weer zo'n leeftijdskloof e zijn. Terw'tjl

ik, als veredelde taxi, mijn ronde doe langs de

huizen van mÜn maatjes, zie ik ze al zitten met

de knietjes op de banken; vol verwachting als

ik de oprit oprij, zo'n lief gezicht. Het lijkt net

Sinterklaas. AIleen ben ik het maar, zonder de

Sinter. Zo'n zoekweekend naar Engeland is

altijd spannend voor de heren; vol verwachting

klopt hun hart.

Als eenmaal de deuren dicht zijn en de'kinder-

tjes'op hun plekje zitten, kunnen we vertrek-

ken. Volgens mij liggen we boven verwachting

mooi op schema, in principe zouden we met

90 km per uur over de snelweg kunnen tuffen

en dan nog de boot riant halen. Onderweg zou

ik ze dan kunnen vertellen over de omgeving;

"Kijk jongens, d¡t is nu

de poldeL dit was

vroeger de zee" en

klanken als"Ohh"en

'Ahh"zouden mij dan ten deel vallen.

Maar ik verkies toch de snelheid, omdat

de eerste achterin al in slaap is gevallen.

Bovendien kunnen we dan halverwege

een plas- en rookpauze inlassen. Eenmaal

de A7 opgedraaid begint de ellende al

snel. Nee, ze hoeven niet al te plassen,

maar een ware wegobstipatie ligt aan de

horizon. Lange rijen blik in añrvachting

voor een wegopbreking. Plots krijgt een

van beide heren een ingeving;'Hier er

al hier er afi Om geen spelbreker te zijn neem

ik de afslag. Wat toen volgde was één grote ellende

van boerenweggetjes, drempels, kuilen en doodlopende

straten. De bagage en extra's van de heren slingert van links

naar rechts in de kofferbak; al die pakjes batterijen,2l pannen,33

blikken Struik, kaakjes en plasflesjes. Koelbloedig probeer ik controle

te houden over mijn ltaliaanse bolide over de B-, nou ja, zeg maar

het C-wegennetwerk. De tfd tikt door, daar gaat jul¡ie plaspauze en,

wat erger is, mijn rookpauze. U¡te¡ndelÜk toch nog een echt verweerd

ANWB-bord gevonden, met een verwijzing naar een snelweg. Hè, hè,

we kunnen weer onderuit zakken in mijn ltaliaantje. Laat mijn bolide

maar zijn werk doen, waar hij goed in is; kilometers maken.

Door het vurige temperament van mijn wagen maken we al snel wat

tijd goed, waardoor een rookpauze weer in het verschiet komt. Al

langzaam begin ikte verlangen naar dat kleine ondeugd. Langzamer-

hand begin ik een voorzetje te geven over een eventuele rookpauze.

Als reactie krUg ik, dat mijn grote vriend naast me nog shag moet

kopen.'Even kijken joh'- inderdaad. ln de verte zie ik een heel groot

nieuw tankstation in volle verlichting. Gelijk maar de daad bij het

woord voegen en de afslag van de benzinepomp nemen. De afslag

eindigt op een rotonde waarvandaan vele wegen lopen, behalve

naar de pomp. Een prachtig nieuw tankstation; totaal onbereikbaar.

lnmiddels hebben we alle keuzemogelijkheden van de rotonde benut

om dit mooie tankstation te bereiken. Uiteindelijk maar de conclusie

getrokken dat dit tankstation toch wel de meest rustige langs de

snelweg moet zijn; een mooi moment om te

stoppen met roken vriend...

Het tijdsbestek op de koers naar Hoek van

Holland loopt aardig richting gevaren-

zone, niet kr¡tiek, maar wel een punt van

aandacht. lk vervolg de weg weer, terwijl

TomTom de koers herberekend. Langza-

merhand naderen we de kust, goed nieuws.

Achterin de wagen is één van de kinderen

langzaam aan het ontwaken en begint zijn

zoektocht naar voedsel. Volgens TomTom

nog een kleine 15 m¡nuten tot aan de boot,

op tijd dus. Bij de verkeerslichten begint

mijn Haagse vriend naast me zich met de

koers te bemoeien;'Nee joh, hier reg doo¡

veel korterri Tja, wie ben ik dan als Den

Haag iets beslist?l? Vertrouwend op een

goeie afloop en ondanks protest van Tom-

Tom, volg ik zijn aanwijzingen op. Ging best

goed, ook na mijn vraag wat dat oranje omleggingsbord betekende,

leek het eerst nog wel goed te gaan.Iotdat we tot stilstand kwamen

voor een rood-witte balk en een gapend gat in de weg. lk heb bij deze

balk, in een kort tijdsbestek, weer heel wat Haagse scheldwoorden

geleerd. Terw'rjl ik deze rustig op mij in liet werken, keerde ik de auto.

U begrijpt dat alle ogen en hoop weer op mij en mijn trouwe ltaliaan

waren gevestigd. Vol gas reden we terug naar het punt van Haagse

bemoeienis en stippelden wij een nieuwe koers uit. Gaat de telefoon...

de rederij: "Waar blijven de heren"? Dit omdat over enkele minuten

de poort dicht gaat en de boot vertrekt. lk heb toen aan mijn maatjes

uitgelegd dat we in Friesland ook een paar mooie scheldwoorden

kennen terwijl ik met hoge snelheid door de wijken vloog, drempeltje

op, drempeltje af. Met rook aan de banden kwamen we tot stilstand

bij de marechaussee, "Heren wij hebben zojuist telefoon gehad..li Shit

dacht ik, denkend aan mijn F1 manoeuvres van zojuist."De klep van

de wagen staat open"- Huh?!? Gelukkig, alleen maar een klepje open,

terwijl ik in mijn hoofd een streep door de recordhoge snelheidsboete

zette. lk naar achter om deze te sluiten. Eenmaal kijkend naar de in-

houd van de wagen, zag ik dat er toch iets meer ruimte in de kofferbak

was. Mijn geroutineerde tent lag nog keurig netjes daar waar ik hem

had gelegd. Maar duidelijk was dat de tentjes van de heren uit de auto

waren gestuiterd tijdens een van de jumps op het laatste stukvan het

parcours.

Tja, gerechtigheid of niet?!?

lk zeg dan maar:"Er is ook altijd

wel wat'i

Klaas Bot
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Jeugdliefde Nehalennia
Ge:1:;e:ËlÊr-iO!r.;¡li,:; yr:.;ì[¡ çlç:¡ S¡,clLìralii rä1(l¡iìt¡iiiíùqlii'ô:írì!r'Ìì

Toen Kees Leenheer aankon-

digde dat een exemplaar van

Nehalennia van Domburg naar

me op weg was, antwoordde
ik dat ik erg blij was met een

nieuw bericht van mijn Jeugd-
liefdel lk denk niet dat ik er

KRO's Memories mee haal, want
Nehalennia is een inheemse

godin van zo'n 2000jaar oud. En

ze is van steen. Mijn kalverliefde

valt trouwens sowieso in het niet

bij de trouwe liefde die classicus

en archeoloog dr. P Stuart voor
haar koestert.

Handel
Enkele honderden terugge-
vonden altaarstenen getuigen

van het vertrouwen dat in

Nehalennia werd gesteld in

de eeuwen dat de Romeinen

in deze gebieden waren. Met
name handelaren wisten haar

te vinden. Een altaar richtte je

namelijk pas op nadat de godin

haar bescherming daadwerkelijk
had gegeven. De letters V.S.L.M.

op de stenen staan immers

voor Votens Solvit Libens Merito:

gelofte ingelost, graag en met

reden. Het voor-wat-hoort-wat-
principe sprak kooplieden van

toen (en nu) zeker aan. Voor een

handelaar aan zijn handelsreis

begon, vroeg hij Nehalennia's

bescherming en als zijn zaken-

reis goed was verlopen dankte

hij de godin.

Domburg en Ganuenta
Omdat bijna alle handel in de

Romeinse tijd per schip plaats-

vond, is het logisch dat de twee
bekende heiligdommen aan

de kust liggen. ln het Zeeuwse

Domburg en in het water bij

Colijnsplaat zijn de altaren

van Nehalennia gevonden. ln
Domburg zorgde een storm in
1647 ervoor datêenighe groote

Steenen'vanonder de duinen
tevoorschijn kwamen. Het

heiligdom bij Colijnsplaat is pas

in 1970 ontdekt, toen de eerste

stenen uit het water van de

Oosterschelde worden gevist. ln

1971 volgen er bij gericht onder-
zoek nog enkele honderden.

Hoewel ze haar taak als be-

schermvrouwe blijkbaar goed

Nehalennia van Domburg,
Geschiedenis van de stenen

monumenten - P Stuart

Twee banden: 1 . Tekstband; 2. Af-

beeldingen. (Utrecht 201 3)

lsBN 978.90.5345.463.3, € 29,9s

287 blz., ingenaaid. Uitgeverij

Matrijs, www.matr¡js.com

uitvoerde, was Nehalennia niet
in staat haar eigen altaren te
beschermen. Reeds in de derde
eeuw werd het heiligdom bij

Colijnsplaat in een plaats, toen
Ganuenta genaamd, door het
water verzwolgen. Bijna alle

stenen uit Domburg gingen

verloren bij een brand in de

Domburgse kerk (1848) waar de

stenen waren opgeslagen.

Nehalennia van
Domburg
Over de stenen in Domburg
heeft P. Stuart de publicatie

N eh alen n ia va n Dom bu rg,

Geschiedenis van de stenen

monu menten geschreven en

sa men gesteld. Verbazi n gwek-

NEHAI ENNIA \AN DOMI]UR(J

CESCI IITDINIS VÁN

DE STENEN MONU¡VlFNTËN

NEHATENNIA VAN DOMBURC
C;ESCHIIDENIS VAN
DF SIINTN I\lONUÀIENTFN

kend genoeg werd het weten-
schappelijk onderzoek zeer kort
na de vondst in 1647 ingezet.

Voordat de kerkbrand zijn

verwoestende uitwerking kon

hebben, zijn de stenen getekend

en beschreven.

van Oudheden (Middelburg,

Leiden 1971) waar dhr. Stuart

een van de zeven art¡kelen voor
schreef en samen met archeo-

loog J.E. Bogaers de catalogus

samenstelde.

l0

¡o bs r¡

Nehalennia

Wie literatuur zoekt over de

altaren van Nehalennia kan niet
om P. Stuart heen. Als conserva-

tor van de afdeling Romeins

Nederland van het Rijksmuseum

van Oudheden was hij nauw
betrokken bij het bergingswerk
van de altaarstenen die werden
opgevist u¡t de Oosterschelde.

Nog in hetzelfde jaar van de

ontdekking van de archeologi-
sche vindplaats in de Ooster-

schelde (1 970) schreef Stuart een

boekje in de Actuele Onderwer-
pen-reeks (nr. 1 340) onder de

titel Nehalennia.

ln 2001 publiceerde hij de

wetenschappelijke uitgave van

deze vondsten ¡n:

Stuart, P. und J.E. Bogaers,

Neh alenn ia, Röm¡ sche Ste¡ nden k-

mäler aus der Oosterschelde bei

Colijnsplaat (Leiden 2001 )

Een publieksvriendelijke uitgave
verscheen in 2003: P. Stuart,

Nehalennia. Documenten in steen

(Goes 2003)

Antiquarisch ook regelmatig te
verkrijgen is: Deae Nehalennia.

Gids bij de tentoonstelling
Nehalennia - De Zeeuwse godin,

Zeeland in de Romeinse tijd,

Romeinse monumenten uit de

Oosterschelde, Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, Rijksmuseum

A
.rctÙf,lE
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Na enkele korte inleidende

hoofdstukken over vinding en

bewerking; beelden en symbo-

len; inscripties; de kerk van Dom-

burg; Domburg en Colijnsplaat,

gaat Stuart over naar wat hij in

de inleiding het belangrijkste

van het boek noemt. Dat zijn

'îe tekeningen, lithografieën uit

de zeventiende, achttiende en

negentiende eeuW omdat dit
vaak het enige is wat ons toont
hoe de stenen er precies hebben

uitgezienJ'

ln de tekstband staan de

beschrijvingen van de stenen,

steeds voorzien van commen-

taar, geschiedenis en docu-

menten (beschrijvingen van

onderzoekers uit 17", I8" en 19"

eeuw). ln het commentaar geeft

Stuart fouten aan die tekenaars

maakten, welke afwijkingen

er zijn tussen de verschillende

afbeeldingen, maar ook wat in

eerdere eeuwen nog gezien kon

worden voordat brand en an-

dere kwalijke omstandigheden

schade aanbrachten. Een aantal

afbeeldingen is niet eerder

gepubliceerd. De oudste geven

een schetsmatig beeld van de

godin. Het oogt simpel, net als

Nehalennia simpel oogt - in de

goede zin van het woord - met

haarfruitmand in de handen

en trouwe hond aan haar zii.

Kortom, een godin om verliefd

op te worden.

Nehalennia nu
Onder meer in het Zeeuws Mu-

seum in Middelburg, het Mari-

tiem Museum in Zierikzee en het

Rijksmuseum van Oudheden in

Leiden zijn Nehalennia-altaren te

zien. Een replica van een tempel

gewijd aan Nehalennia is te zien

in het Archeologisch Themapark

Archeon in Alphen a/d Rijn. Ook

in de plaatsen van herkomst zijn

er'nieuwe sporen'van de godin.

ln Colijnsplaat is een replica van

een tempel te zien. ln Domburg

zit Nehalennia op een bankje, te

kijken naar de bemanning die

zij een behouden vaart heeft

bezorgd.

Nehalennia op bank ¡n Domburg

Brcn foto (2007): wwwjackbazen com

The Three Tiles

Een boek van lulian Evan-Hart.

lulian is een van de vaste schrij-
vers van het Engelse metaalde-

tectie tijdschrift Treasure Hun-
ting. Vaak gaan zrjn artikelen
over zijn hobby metaaldetectie

in combinatie rnetzrjn enorme

kennis als luchtvaartarcheoloog.

In zijn eerste roman neemt hij
ons mee naar de velden van

Oxfordshire. Als eenvoudige

zoeker stuit hij op iets, wat al

meer dan 2000 jaar veilig voor
de mensheid begraven ligt My-
the, legende of werkelijkheid;
sommigen zeggen dat er nooit
naar had mogen worden ge-

zocht, anderen zijn zelfs bereid

hun leven te geven om het ge-

heim te bewaren. De mogelijk-
heid van het bestaan heeft velen

bezig gehouden. In 1938 kreeg

het zelß de aandacht van Adolf
Hitler. Laat u meenemen in de

strijd tussen goed en slecht.

Beleef het avontuur van de

eenzame zoeker en zijn vondst.

Enige kennis van de Engelse taal

is wel vereist, maar als u straks

Iekker in uw stoel wilt genieten

van een spannend zoekersavon-

tuur, een absolute aanrader.

The Three Tìles - Julian Evan-Hart,

Greenlight Publishing, ISBN 978-1 -

897738-44-3

Klaas Bot



illi jr: mooiste

--=faYuiø 
aãY-

q97 
-

-.4

sP

keizertijd

øo@ooø@ oo
Romeinse republiek

ca.23iy:Gh



\r.*ermunten Gert Lugthart tekst & foto's

1 Geelkoperen dupondius, geslagen te Lyon op naam van Titus, als Caesar onder
Vespasianus in77 - 78 na Chr. Diameter 27 mm,11,83 gram. Lit. RIC (Vesp)776

2 Bronzen as van Nero, geslagen te Lyon,65 na Chr.Vz kop naar rechts, geen krans,

kz Genius. Diameter 27 mm,10,15 gram. L¡t. RIC 64.

3 Bronzen as van Vespasianus, geslagen te Lyon, 77 -78 na Chr. Diameter 27 mm,

10,31 gram. Lit. RIC 753 l.

4 Bronzen as van Domitianus, geslagen te Rome, 90 - 91 na Chr. Diameter 27 mm, 10,94 gram. RIC 397.

5 Bronzen dupondius van Nero, geslagen te Lyon, 67 na Chr. Diameter 29 mm,'14,6 gramR¡C 597.

6 Bronzen dgpondius van Vespasianus, geslagen te Rome, 71 na Chr. Diameter 26 mm,9,66 gram. RIC 481.

7 Bronzen As vañ Vespasianus, geslagen te Rome, 71 na Chr. Diameter 28 mm, 12,81 gram. RIC 502.

8 Zilveren denarius van Trajanus, geslagen te Rome in 98 - 99 na Chr. Diameter 18 mm, 3,23 gram. Lit, RIC 2.

9 Zilveren denarius van Titus, periode 79 - 81 na Chr. Kz dolfijn op anker. Diameter 18 mm, 3,22 gram.

1O Zilveren denariusvan Septimus Severius,194- 210 na Chr. Diameter'16 mm,2,48gram.

v. llr"ß

Nieuwe tijd - provinciaal Nieuwe tijd -llUillem I



tekst:Leon Mijderwijk

ø-7

Negotiator Britannicus,
handelaar op Brittannië
Negotiator Britannicus. Dat is hij. Pla-

cidus, Vidicus'zoon, uit de omgeving
van Rouen. En dat laat hij weten op het

altaar dat hij schenkt aan de godin Ne-

halennia. Voor de reis heeft de hande-

laar de godin om een gunst gevraagd.

Wat deze wens is, kunnen we raden.

Voor een handelaar die vaart op Brittan-

nië is die gunst zeker de vraag om een

veilige zeereis en een voorspoedige en

winstgevende handel. Uit zijn thuisland

neemt Placidus waarschijnlijk wijn mee,

want Franse wijn valt goed in de smaak

in Brittannië. Welke goederen hij mee-

neemt op zijn terugreis, is niet bekend.

Ook dat zal hem winst gebracht hebben
want hij dankt Nehalennia en lost zijn

gelofte aan haar in door een altaar te
wijden, graag en met reden, zoals de

vaste formulering luidt.

Afbeelding von de Rome¡nse tempel ¡n Elst.

Placidus richt het altaar op in het heilig-

dom bij het huidige Colijnsplaat in

Zeeland. Van Colijnsplaat, beter gezegd

Ganuenta, is bekend dat het niet alleen

een religieuze plaats is in de Romeinse

tijd, maar ook een doorvoerhaven naar

en van het Britse eiland.

We hoeven aan Placidus' oprechtheid

omtrent zijn relatie tot Nehalennia niet

te twijfelen, want ook in York doet hij

een wijding.r Dat hij niet de enige han-

delaar is die de oversteek maakt via de

Scheldemonding bewijzen andere alta-

ren uit Colijnsplaat en Domburg. Hande-

laar in aardewerk Marcus Secund(inius)

Silvanus heeft zelfs in beide plaatsen

een altaar aan Nehalennia gewijd.'z

--
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Hulptroepen
De band tussen de Britse en'Neder-

landse'gebieden gaat verder dan de

handelsroute. Bataven dienen in het Ro-

meinse leger; wat heet: "Weinig etnische

gemeenschappen binnen het Romeinse

Rijk zijn zo intensief geëxploiteerd voor

de werving van soldaten als de Bata-

venÍ3 Vier cohorten Bataven vechten

in de Slag om Mons Graupius (83 na

Chr.) in het noorden van het huidige

Schotland op bevel van de Romeinse

gouverneu r Agricola. Hu lptroepen,

auxi liarii, van niet-Romeinse afkomst

zijn van groot belang voor de slagkracht

van het Romeinse leger. Zij zijn zeker

geen'kanonnenvoerl maar worden
juist doelbewust ingezet in situaties

waar zwaarbewapende en -bepakte

legionairs slecht uit de voeten kunnen.

Zo zijn de Bataven bij u¡tstek geschikt

om als amfibische troepen in te zetten4,

maar ook in de hooglanden bewijzen zij

hun waarde tegen de Caledoniërs die

zich boven op de heuvel Mons Graupius

hebben opgesteld. Agricola kan zijn

legionairs in reserve houden en toezien

hoe de hulptroepen de slag winnen.

Vindolanda tabletten
De Bataven blijven in het noorden. Zij

laten hun sporen na. ln het fort Vindo-

landa doet de archeoloog Robin Birley

in '1973 een schatvondst. Geen gewone

schat, met bergen aan munten en gou-

den en zilveren artefacten. De schrijf-

tabletten die Birley aantrefç zijn een

historische schat. De tabletten dateren

veelal van 92-1 1 5: na Chrn dus voor de

t'rjd van de Muur van Hadrianug. Ze ge-

ven een onthullend beeld van het lèven

in het fort,Veel zakelijke informatie zoals

voorraadl'rjsten en milita¡reorders; maar

ook persoonlijke zaken. Uit de vele hon-

derden tabletten valt te concluderen dât

de geletterdheid hoog is in de militaire
gemeenschap.

Ook de Bataven laten zich niet onbe-

tuigd op de schrijftabletten. Vanaf 101

is de Bataafse edelman Flavius Cerialis

bevelhebber van het negende Bata-

vencohort. Zijn vrouw Sulpicia Lepidina

hoeft zich niet te vervelen in het fort,

v Wij-altaar voor de godin Nehalennia

van Placidus, handelaar op Brittannië.

Deae Nehalennia. G¡ds bij de tentoonstelling

Nehalennia - De Zeeuwse godin, Zeeland in de

Romeinse tijd, Romeinse monumenten uit de

Oosterschelde, Koninklijk Zeeuwsch Genoot-

schap der Wetenschappen, Rijksmuseum van

Oudheden (Middelburg, Leiden 1971) afb.45.

r Vindolanda tablet; uitnodi-

ging van Claudia Severa aan

Sulpicia Lepidina, vrouw van de

Bataafse commandant Cerialis.

Hobbs, Richard en Ralph Jackson,

Roman Britoin, Life at the edge of

Empire,fhe Brit¡sh Museum Press

(Londen 2O11)76.



tabletten. Haar vriendin Claudia nodigt
haar uit'bm naar de viering van mijn
verjaardag op 

.l 
1 september te komen,

en mijn dag op te vrolijken met je

aanwezigheid. Groet jouw Cerialis van

mij. Mijn Aelius groet jou en je zonen. lk

verwacht je, zuster."s

Ook brieven van en aan Cerialis zijn

bewaard gebleven. Ritmeester Mas-

clus van de ruiterafdeling schrijft hem:
"Masclus groet zijn koning Cerialis. lk

vraag u, heer, instructies te geven wat u

wilt dat wij morgen doen. [...] Het ga u

goed. Mijn medesoldaten hebben geen

bier meer; ik vraag u orders te geven dat
te sturenÍ6

Dat Cerialis slechts enkele decennia na

d e., Eatpt[qS'=.o.Rl!?.19 lgS " 
n d e Ro m e i n e n

dat een Bataaf kansen heeft om zich te
onderscheiden in het Romeinse leger.

Ook al betekent dat dat je dienst moet
doen in het noordelijkste puntje van het

Romeinse Rijk.

Literatu ur
Deae Nehalennia Gids bijde tentoonstelling

Neholennia De Zeeuwse god¡n, Zeeland in de

Romeinse tijd, Romeinse monumenten uit de Oos

terschelde, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der

Wetenschappen, Rijksmuseum van Oudheden
(Middelburg, Leiden 1 971 ).

Roymans, Nico,Ton Derks en Stijn Heeren,
'Romeins worden op het Bataafse platteland. Een

synthese; Een Batoofse gemeenschap in de wereld

von het Romeinse R¡jk, Opgrav¡ngen te Tiel-Posse

waaij (UtrechT.2007) 11 32

Noten
I Brouwer, Marilke, De Romeinse tijcl in Nedeiland

(Amsterdam 1993) 42-43

2 Bogaers, .J.E.,'Nehalennia en de epigrafi-
sche gegevensj Deae Nehalennio Gids bij de

tentoonstelling Nehalennia - De Zeeuwse godin,

Zeeland in de Romeinse tijd, Romeinse monu-

menten uit de Oosterschelde, (Middelburg,

Leiden 1971) 32-43.

3 Roymans, Nico,Ton Derks en Stijn Heeren, Een

Botaofse gemeenschap in de wereld van het

Ro m e i n se R ij k, O p g rav i ngen te Ti el - Pa ss ewaaij
(Utrecht 2007) 1 3

4 Gilliver, Catherine M.'Mons Groupius and the

role of ouxiliaries in battlei Greece & Rome, vol.

xliii nr. 1 (april 1996) 54-67, aldaar 62,

5 Vuijsje, Herman, Een grensvan steen,Op

verkenning longs de Muur van Hadrianus (Am-

sterdam 2001 ) 92,

6 Roymans, Nico,Ton Derksen Stijn Heeren, Een

Botaafse gemeenschap in de wereld van het

Ro m ein s e Rijk, Op g rcv¡ n g en te T¡el -Po ssewoaij
(Utrecht 2007) 15.
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Uc ltÃuur vnn HailriÍMus
De Muur van Hadr¡anus, Hadr¡an'swall,ishel
grootste Romeinse monument in Groot-Brittannië.
ln vorm versch¡lt de Muur nogal met de noordel¡jke
grens van het Romeinse Rijk die door Nederland
loopt, maar net als de rivier de Rijn, is de Muur
onderdeel van de limes.

Wind. Van alle kanten wind, met af en toe een (sneeuw)
bui. Een erg aantrekkelijke opdracht ¡s het n¡et voor
drie legioenen om een muur te bouwen in het noorden
van Brittannië. Niet zomaar een muur, maaf één van 117
kilometer lang, van kust tot kust. Tijdens zijn inspectie-
tocht in 122 heeft de Romeinse keizei Hadrianus zelf tot
de bouw besloten. Natuurlijk is het een machtssymbool,
maar het is ook het tegenovergestelde: de Britse stam-
men waren niet'tam'te krijgen en de Rome¡nen gaven
daar aan toe. De Muur is er niet zozeer om het Romèinse
zuiden van het barbaarse noorden te scheiden, maar ':

om act¡v¡te¡ten aan beide kantei¡eregúleren. De stam-
men kunnen niet langer hun krachten bundelen.

'ci/

De Muur is niet alteen een'muur. Aan dä nôordzijde
loopleen gracht; ten zuiden een militaire weg. ledere
mijl is er een fort met ertussen twee torens. ln de nabij-
heid vàn de Muur zijn er zestien grote forten, zoals

'',
' ('^

-t¡g

nus nog steeds het landschap van Noord-Engeland.
Als het symbool van Rome¡ns Brittannië.

Vindolanda en Housesteads. De Muur en forten wor-
den bemand door zo'n 12.OOO manschappen. Niet de
legionairs die de Muur bouwen, maar soldaten u¡t de
hulptroepen, aux¡r¡ar¡¡. Uit iedere windstreekvan het Ro-

me¡nse Rijk komen zij. Syriërs, Hongaren, Spanjaarden
en vooral ook Bataven bevolken de forten. Z¡j vèided¡-
gen de Muur in een tand datvoôr somm¡gen op het eind
van de wereld moet hebben geleken.
De Muur heeft geledeñ onder de aanvallen van noordelij-
ke stammen en na de aftocht van de Romeinen door het
gebruik als afhaalplaats van bouwmaterialen. Ondanks
de afbraak en het verval domineert de Muur van Hadria-

:ii ¡in .
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Legenda:
a Handel
. Militaria
'r, Paardentu¡g
a Sieraden / kledlng

Vaatwerk
. werktuig

Romeinse tij

Locatie van de opgraving van LR62

en andere opgravingen in de directe

omgeving van het Romeinse castellum

op de Hoge Woerd in De Meern.

ndsten uit de

LK)J

LR43

D

Verspreiding van de voor analyse bruikbare

metaalvondsten van 1R62. De werkputten

zijn haaks op het tracé van de fossiele rivier-

bedding gezet.

Vanaf het begin van het archeologisch onderzoek in Leidsche Rün (de

grootste Vinex-wijk van Nederland) voert Afdeling Erfgoed van de Ge-

meente Utrecht systematisch metaaldetectie onderzoek bij opgravin-
gen uit. Aan de hand van de minutieuze aanpak, de continue aanwezig-

heid van maar liefst twee professionele metaal- en detectiespecialisten,

de verbluffende resultaten maar zeker ook de wijze van publiceren

van archeologische metaalvondsten, kan worden gesproken van de

Utrechtse standaard als het gaat om het gebruikvan de metaaldetector
binnen archeologisch onderzoek.

Onder de duizenden metaalvondsten, vanaf de late lJzertijd tot en met
de Nieuwe tijd, bevinden zich duizenden munten, hondeiden fibulae,

verschillende muntschatten, ontelbare kledingaccessoires, wapentuig,
werktuigen, paardentuig, sieraden, beeldjes etc. Noem maar op of het
is gevonden in Leidsche Rijn. Deze verbluffende hoeveelheden metalen

voorwerpen uit vervlogen tijden zijn steeds weer het resultaat van het
grondig gebruik maken van dat ene handige apparaat: de piepstok.

Zo ook in 2008, toen tijdens een opgraving binnen de periferie van

het Romeinse castellum in De Meern (LR 62), in een oude en verlande

Heldammer rivierloop een aantal spectaculaire Romeinse vondsten is

aangetroffen.r Dit onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over de

topografie en ontwikkeling van directe omgeving ten noordwesten

van het Romeinse castellum en bijbehorende vicus (kampdorp). Het

vondstmateriaal dateert vanaf het laatste kwart van de eerste eeuw

tot ¡n de derde eeuw en is zowel militair als burgerlijk van karakter. Het

hoogtepunt van de menselijke activiteit ligt in de tweede helft van de
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RESTAURA 50 MM

De speer en

onderdelen in

overzicht en detail.

Foto's: Restaura.

tweede eeuw tot in de eerste helft van de derde eeuw. De aard en ver-

spreiding van de vondsten laten zien dat de vicus zich in deze periode

langs de oevers van de rivier heeft uitgebreid. De rivier uit de Romeinse

tijd leverde unieke Romeinse scheepsresten (De Meern 6 & 7), houten

beschoeiingen van een kadefront en tal van andere bijzondere losse

archeologische vondsten, zoals een fragment van een leren schild-

hoes en een in Nederland nog niet eerder gevonden concentrat¡e van

afgeschoten ballistakogels op. Maar wat het onderzoek echt bijzonder

maakt, zijn de metaalvondsten. Naast bronzen vaatwerk, werktuigen,

munten, fibulae, sieraden en paardentuig is een aantal metaalvond-

sten van m¡litaire oorsprong spectaculair. Zeldzaam zijn de zeer goed

bewaard gebleven fragmenten van een maliënkolder (lorica hamata),

losse zwaard- en zwaardschedeonderdelen, riem- of gordelbeslagen,

speerpunten en geschutspijlen.

Emnmplctt spnr
De vondst van een complete houten speer met ijzeren speerpunt en

ijzeren voet kent geen gelijke! Voor zover bekend is dit de eerste com-
plete houten speer uit de Romeinse tijd ooit gevonden.

Omdat voor het eerst van een dergelijke speer ook het hout bewaard is

gebleven, kan nu de lengte van een dergelijk wapen worden vastge-

steld! De totale lengte van de speer, gemeten vanaf de speerpunt tot
de punt van de voet is maar liefst 1.95 meter. De totale lengte van de

speerpunt is 38 cm, de lengte van de schoen meet 9,5 cm. Door mid-

del van röntgenonderzoek is gebleken dat de 147,5 cm lange houten

schacht, zowel in de holle schacht van de wilgenbladvormige speer-

punt als in de holle schacht van de conisch gevormde voet, met behulp

van een nagel is vastgezet,2 ln beide gevallen zijn deze aan de buiten-

tg

zijde verzonken aangebracht. Zowel de schacht van de ijzeren speer-

punt als die van de voet heeft een overlappend gesmede verbinding.

Diverse metingen van de dikte van de in doorsnede ronde houten

schacht laten zien dat deze vanaf de onderzijde van de ijzeren schacht

van de punt voor een gedeelte naar het midden toe langzaam verdikt

en naar de Uzeren voet toe weer verjongt. Zowel bij de speerpunt als

bij de voet bedraagt de doorsnede 14 mm. De ijzeren schoen van de

speer heeft een conisch gesloten schacht en eindigt in een massieve

punt. De schoen diende, naast bescherming van de onderkant van

de houten schacht, voornamelijk om de speer rechtop in de grond te

kunnen steken. ln noodgevallen zouden speer- of lansschoenen zoals

deze ook in de strijd ingezet kunnen worden.3 Het hout van de schacht

is afkomstig van een hazelaar (Corylus ovellana).4

Werpspeer of stootlans?
Op de vraag of de speer als werpspeer (iaculuml of als stootlans (hosto)

gezien moet worden, is waarschijnl'tjk vooral de afmeting van de ijzeren

speerpunt van belang. ln zijn verhandeling over Romeinse militairen in

de eerste eeuw na Christus oppert Deschler-Erb dat speren met ijzeren

speerpunten groter dan 21 cm als stootwapen gezien kunnen worden,

kleinere speerpunten zouden tot de categorie werpsperen behoren.s

Met een grootte van maar liefst 38 cm voldoet de ijzeren speerpunt

van LR62 ruim aan deze kwalificatie om de complete speer een stoot-

lans te laten zijn.

Bishop en Coulston noemen echter ook de mogelijkheid dat veel

speren als een werp- of als stootwapen kunnen zijn gebruikt.6 Zij

noemen dat de lengte maar vooral de diameter van de speerschacht

eenbelangrijkerolzoukunnenspelenbijhetkwalificerenVaneen>>
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speer als werp- of stootwapen.TTot de vondst van de speer van LR 62

ontbrak het aan complete speren uit de Romeinse tijd en kon er geen

onderzoek naar worden verricht, Nu we met het exemplaar van LR62

wel een complete speer voorhanden hebben, en de diameter van de

houten schacht in ogenschouw nemen, is de 1,5 cm dikke schacht vrij
slank zoniet erg dun te noemen, in tegenstelling tot een wat dikkere

en dus stevigere schacht die men zou verwachten bij het gebruik als

stootwapen. Een gebruik van de speer als werpwapen lijkt daarom het
meest aannemelijk. Mogelijk maakt de combinatie van de meer dan

manshoge speer, de lange doch slanke wilgenbladvormige speerpunt
en de vrij kleine diameter van de houten schacht, dat de speer van LR62

evenwel als voorbeeld kan dienen van een werpspeer die in in geval

van nood ook als stootlans ingezet kon worden.

Datering en Gontext van de werpspeer
Aangezien de vaak eenvoudige vormen van ijzeren onderdelen van

Romeinse speren typologisch niet of nauwelijks zijn te dateren,s zijn

we afhankelijk van de datering van de context. De speer is aangetrof-
fen in de oudste afzettingen van de Heldammer stroom. Op basis van

de datering van enkele Romeinse munten uit dezelfde vullaag, de

stratigrafische relatie met de eikenhouten beschoeiing, waarvan enkele

dendrodateringen bekend zijn, kan de vondstcontext eenduidig in het
laatste kwart van de eerste eeuw na Christus worden geplaatst.

lJzeren speer- of lanspunten, waarvan een groot aantal varianten

bestaan, en speer- of lansschoenen kennen een zeer grote spreiding
door het gehele Romeinse Rijk en ver daarbuiten. ln Nederland zijn
grotere concentraties van dergelijke vondsten voornamelijk bekend

uit de Limes-caste//o. Het gebruik van werpsperen en/of stootlansen

wordt vooralsnog veelal aan het gebruik door Romeinse hulptroepen
toegeschreven, zowel bij infanterie als ook de cavalerie.e

Een bijzondere naam
Bij het schoonmaken van de speerpunt kwam ook nog een inscriptie
met de tekst "VllRAX" op de holle schacht tevoorschijn wat deze vondst
nog eens extra bijzonder maakt. Opvallend is de vorm waar¡n de naam
geschreven is, namelijk de nominativus (onderwerp), in plaats van de

vaker voorkomende genitivus die bezit aangeeft (dit zou dan VIIRACIS

Kluiten met opgerolde resten

van lorica hamata (maliën-

kolder). Rechts een detailop-

name.

worden:'van Verax').10 Voor deze ongewone naam zijn in Nederland

toch enkele parallellen voorhanden: twee terra sþll/ota-scherven uit
Vechten en een umbo (schildknop) uit Valkenburg.ll Voor het aarde-

werk uit Vechten is echter geen context bekend. De umbo dateert uit
de tweede eeuw. Waar Bogaers een mogelijk Keltische of Gallische her-

komst van de naam vermoedde, lijkt een Bataafse oorsprong meer voor
de hand te liggen: bij Tacitus wordt vermeld dat Verax, een neef van Ju-

lius Civilus, de opstandige troepen leidde in de aanval op Arenacum.l2

Een offer aan de goden?
De vraag blijft hoe of waarom de speer in de rivier terecht is gekomen.

ls een soldaat de speer per ongeluk verloren?Tijdens een gevecht of
uit onhandigheid? Of is er sprake van een opzettelijke depositie in de

rivier? "Er zi)n aanwijzingen voor een Romeinse voortzetting van de

inheemse traditie van depositie van wapens in natte contexten, met

name in de eerste eeuw na Christus, en soms in de buurt va n castella".l3

Mogelijk kan de VERAX-speer in dit verband worden gezien, en is het

wapen als dank aan de goden, of om deze gunstig te stemmen, aan de

rivier geofferd. "Het gebruik van de nominatiyus is bekend van inscrip-

ties op vaatwerk, dat door de context waarin dit is gevonden met enige

zekerheid als offergoed beschouwd kan worden'i'a

Al blijft het puur hypothetisch, hetzou toch zomaar kunnen dat het de

eerder genoemde Verax was, neef van Julius Civilus, die door zijn rol bij
de Bataafse opstand tijdens en na zijn leven als BB'er (Bekende Bataaf)

voor langere tijd als oorlogsheld werd vereerd en waarbij in tijden van

oorlogsgeweld in zijn naam de goden gunstig moesten worden ge-

stemd door het offeren van wapens, voorzien van zijn naam.Toch is het
evengoed mogelijk dat het wapen tijdens een gevecht of gewoon door
pech in de Heldammer stroom is geraakt en de eigenaar het wapen

niet meer kon terugvinden in het diepe water. De werkelijke toedracht
van de aanwezigheid van de complete speer in de Heldammer stroom

kan op basis van alleen de archeologische aanwijzingen niet worden

achterhaald.

20
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Het zwaard in situ, kort na de ontdekking.

Reconstructie van de 2e- of 3e-eeuwse draagwijze

van een spatha aan een schouderriem. Naar Bishop/

Coulston 1993,frq.92.

Hd zwü¡d låat Fn
niddrib of sleuf"jeo

Röntgenopname van de spatha en foto

van voor de schoonmaak en conservering.

Foto: Restaura.

middenrib noch één of meerdere geulen op één van de twee zijdes.

Het 20 cm lange gevest is samengesteld uit drie losse onderdelen: een

ronde eindknop, een gefacetteerde en geribde greep en een halfronde

gevestknop of pareerstang. Zowel de ronde eindknop en de halfronde

gevestknop hebben een ovale of'eivormige omtrek. Specialistisch on-

derzoek aan het hout heeft uitgewezen dat de eindknop en de greep

net als het hout van de zwaardschede uit lindehout(t¡l¡a) zUn vervaar-

digd.'s Door de minder goede kwaliteit van de gevestknop kon geen

houtdeterminatie worden uitgevoerd. Aannemelijk is wel dat ook dit
onderdeel uit lindehout is vervaardigd. Lindehout is een zachte hout-
soort en daarom goed te bewerken en is bovendien licht in gewicht.

De schede bestaat u¡t twee platen van lindehout die (oorspronkelijk)

door een leren omhulsel bij elkaar zullen zijn gehouden. Tijdens de

berging zijn ook een ijzeren schedepuntbeschermer en een ijzeren

riemhouder los van het zwaard aangetroffen. Deze onderdelen zullen ))

z1

Ín nmplrttspothn
Voor een tweede spectaculaire en eveneens uiterst zeldzame vondst
zou eenzelfde scenario denkbaar kunnen zijn. Maar dan in de midden
Romeinse tijd. Het betreft hier de vondst van een Romeins ijzeren lang-
zwaard dat met resten van de houten zwaardschede bewaard is geble-

ven. Dit uitermate goed geconserveerde langzwaard, beter bekend als

spatha, is aangetroffen in een van de onderste twee vondstlagen in de

voormalige rivierloop.

De spatha heeft met de angel en kling een totale lengte van 74 cm en

bezit naast de resten van een houten zwaardschede ook nog een com-
pleet en redelijk goed bewaard gevest. De tweesnijdige zwaardkling
heeft een bladlengte van 54 cm waarbij het begin van de kling 8 mm

wordt overlapt door de houten gevestknop. De kling eindigt in een

korte driehoekige punt. De buitenzijdes van de kling vertonen geen
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in de loop van tijd van het natte en zachte schedehout los zijn geraakt.

De schedepuntbeschermer betreft een exemplaar van het eenvoudige

peltavormige type en zat oorspronkelijk aan de onderzijde om het hou-
ten schede-uiteinde geklemd. De riemhouder is van een eenvoudige
trapeziumvormige uitvoering en zat oorspronkelijk aan het bovenste

deel van de voorzijde met de twee stiften aan de achterzijde in het
hout van de schede bevestigd.t6 Een schouderriem kon dan eenvou-

dig door de smalle rechthoekige opening aan de voorzijde van de

riemhouder worden gevoerd . Spathae werden in de tweede eeuw met
behulp van een schouderriem (balteus) aan de linkerzijde gedragen en

waren doorgaans aan de heupgordel bevestigd.Vondsten van riem-

houders alsook schedepuntbeschermers in een ijzeren uitvoering zijn,

in tegenstelling tot veel bekende exemplaren uit Duitsland en Zwitser-

land, voor Nederland tot op heden vrij zeldzaam te noemen.

Type, datering en functie
De spatha van LR62 kan op basis van de lengte, de klingopbouw als ook

de uitvoering van het gevest en de losse schedeonderdelen, en daar-

mee de draagwijze, worden betiteld ali een spatha van het Straubing/

Nijdam type (Nicolay type82).17 Dit type geldt als doorontwikkeling van

de gladius-achtige spathae van het type Newstead: een combinatie van

een Romeinse gladius (kortzwaard) en een laat-LaTene-zwaard uit de

eerste eeuw na Christus.ts Het Straubing/Nijdam type is in de vroege

tweede eeuw de vervanger van het Newstead type en is tot in de late

derde eeuw in gebruik geweest.re Nicolay geeft aan dat dit zwaardtype

zowel in het Romeinse rijk als in het gebied noordelijk van de Rijn is

geproduceerd.20

ln tegenstelling tot de vroegere gladìi en spothoe die qua specifiek

gebruik aan respectievelijk de infanterie en cavalerie kunnen worden

IrrrrrrrrrlilrrrrilrIrrrrrrrrrIrrrrrrrrrIrrrrrrril|5
cm

Zeer grote opengewerkte gespplaat met

peltamotieven. Resten van de gesp en het

scharnierende gedeelte zijn nog zichtbaar.

Datering:3e eeuw na Christus.

Diverse details van de spatha. Foto: Restaura.

toegeschreven , zijn spathae van het type zoals die van LR62 zowel door

de infanterie als cavalerie gebruikt.2l Met dit laatste wordt vermoedelijk

de veranderde strijdwijze in de (Romeinse) oorlogsvoering geïllustreerd

waarbij het gebruik van kortzwaarden in de man tot man gevechten in

de vroege tweede eeuw na Christus in onbruik zijn geraakt.

ln tegenstelling tot meerdere bekende complete g/odrï met bijbehoren-

de schedes (o.a. uit Nijmegen) is in Nederland tot op heden niet eerder

een complete en goed bewaarde spotha aangetroffen. ln tegenstel-

ling tot de in Nederland vele bekende zwaardschede-onderdelen van

Spothae, van zowel Romeins militaire als civiele vindplaatsen, zijn in

Nederland slechts enkele losse ijzeren zwaardklingen of klingonder-

delen van spathaevan het Straubing/Nijdam type bekend uit Lobith,

Alem, Rossum en Empel.22 Bij deze exemplaren gaat het net als in het

geval van het zwaard van LR62 om riviervondsten. Deze vondsten zijn

voornamelijk aangetroffen tijdens baggerwerkzaamheden.

Tot in detail bewaard geb¡even
Zowel de speer als het langzwaard zijn door de gunstige anaerobe

millieuomstandigheden in de diepere vondstlagen van de Heldammer

geul tot ¡n deta¡l bewaard gebleven. Het schoonmaken, stabiliseren en

conserveren van de metalen onderdelen in combinatie met het zeer

kwetsbare organische materiaal was een ander verhaal. Het waren de

heren Ton Lupak en Jo Kempkens van de Firma Restaura die met hun

uitzonderlijke vakmanschap het oorspronkelijke uiterlijk van deze top-
vondsten vooide toekomst hebben kunnen behouden.

De twee topvondsten zullen vanaf eind 2014 in de vaste tenstoonstel-

ling in het te realiseren Castellum Hoge Woerd te bewonderen zijn.

Veel meer informatie over de topvondsten en andere bijzondere
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Diverse onderdelen die

oorspronkelijk tot één

en dezelfde zwaard-

riem of-gordel hebben

behoord. Datering: ca.

1 50-250 na Christus.

Bevesti g i n gsconstruc-

tie aan de achterzijde

van de gespplaat en

gesp. De gespplaat

werd met naald en

stiften door openingen

in het leer gedrukt

waarna de naald in

een naaldhouder werd

gestoken en zo kon

worden bevestigd.
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5ierschijf met portretafbeelding: Minerva?

resultaten van de opgraving van LR62 is te lezen in de gratis te
downloaden publicatie op de website van de Gemeente Utrecht:
Zoeken>Archeologie>Rapportages archeologie>Basisrapportage 43:

"Scherven, schepen en schoeiingen", LR62:Archeologisch onderzoek in
een fossiele rivierbedding bij het castellum van De Meern.

Voor een andere en vrij recentelijk verschenen publicatie omtrent de
resultaten van archeologisch onderzoek op het Romeinse castellum
in De Meern in 2010, waarvan de kern een zeer intensief metaal-
detectieonderzoek betrof kan hier ook verwezen worden naar een
grat¡s te downloaden versie op de website van de Gemeente Utrecht:
Zoeken>Archeologie>Rapportages archeologie>Basisrapportage

59: "Rondom het Castellum', LR69: Archeologische begeleiding en

metaaldetect¡e-onderzoek bij de aanleg van de track op de Hoge
Woerd in De Meern.

I LR62: Archeologisch onderzoek in een fossiele rivierbedding b¡j het castellum van De
Meern (Basisrapportage archeologie 43).

': Röntgenondezoek met¡ngen, conservering en restauratie uitgevoerd door de firma
Restaura.

I Deschler-Erb l 999, 22.
4 Determinatie: P. van Rijn, Biax Consult.
t Deschler-Erb 1999, 21.
6 Bishop en Coulsron 2006,76.
7 ldem.
€ Deschler-Erb 1 999, 21 -22.
e Bishop en Coufslon 2006,77-78;DeschlerErb, 1 999, 20
¡o Aarts 201 2, 256.
1t {afts2012,256.
12 ldem.

'3 Dielemans 2012,2ó1.
t4 ldem.
r5 Houtdeterminatie: L. Kooistra, Biax Consult.

'ó Vgl. Oldenste¡n 1 976, tafel 1 5-1 7 voor ¡dentieke uitvoeringen van zwaardriemhouders.
f7 Voor vergelijkbare zwaardklingen of greeponderdelen zie Nicolay 2005, type 82,pl.20,373

en Pl.21,374.

'6 Nicolay 2005,27-28.
B Van Hemert 201 0, 37.

Zwaardriemhouder met gehoornde ring.

Datering: ca. 150-250 (>300) na Christus.

'zo 
Nicolay 2008, 369.

,r Nicolay 2005, 28.

'¡2 N¡colay 2005, 30.
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Redactie: Johan Koninq, Kees Leenheer / foto's: Kees Leenheer, Johan

O roll¡s (brons)

Geslagen te S¡scia in de periode

330-ca.346.

Voorzijde: Personificatie van de

stad Constantinopel met scepter

O msch rift: CONSTANTI NOPOLIS

Keerzijde: gevleugelde Victoria,

staand op scheepsboeg, met

scepter en schild.

ln de afsnede: punt B 515 punt

Geslagen ter gelegenheid van

de inwijding van Constantinopel

als nieuwe hoofdstad van het

Romeinse Rijk.

Dia.1B.7 mm,2.41 gram.

O Denarius (zilver)

Geslagen te Rome in 92-93. Do-

mitianus (81-96 na Christus).

Voorz'rjde: gelauwerde kop van

Domitianus naar rechts.

Omschrift: IMP CAES DOMIT AVG

GERM PMTRP XII.

Keerzijde: Minerva met schild en

speer.

Omschrift: IMP XXll COS XVICENS

24 PPP.

Catalogus: RIC 171 (RlC 173 is een

type met Minerva met bliksem-

schicht en speer).

C) Denar¡us

Clodius Albinus.

Zilver.

236 gram en dia. 18 mm.

Ric 43.a.

@ Fallushanger

Romeins.

Brons.

O Fr"grn"nt Romeinse ring
ln de gem een afbeelding van

een paard. Zou de eigenaar een

ruiter zijn geweest?

Brons met gem.

@n'
Vermoedelijk Valerianus l, 252-260

na Chr.

Brons.

4e kwart 3e eeuw.

Dia.2'l .4 mm // 3.36 gram.

@ slangenring
Goud.

Romeins, 
.l 

e eeuw na Chr.

4.2 gram, dia. 18 mm.

(Dit is een Romeinse ring, gevon-

den in dejaren 70 opVechten).

@ Vuþa-beslagvan paarden-

tuig
In gebruik bij de Bataafse hulp-

troepen, auxilia.

1 e eeuw na Chr.

Brons.

@ vulva-beslag van Romeins

paardentuig.

Romeins.

Brons.

Opm. misschien kunnen we beter

over inheems-Romeins spreken,

want de meeste ruiters, de auxilia,

werden door de Bataven geleverd

25 mm.

@ lnh""-r" ¡m¡tatie Romein-

se munt
+ 27O naChr.

Brons.

ln Doesburg tijdens zoekdag

gevonden.

@ Phalerahanger

Onderdeel van paardentuig.

Romeins.

Brons.

@nt
Domitianus.

86 v. Chr.

Brons.

Diameter 30 mm.

@ Denarius (zilver)

Geslagen door muntmeester

Q. Salvius in 40 voor Christus.

Octavianus.

Voorzijde: Kop van Octavianus

Omschrift:C CAESAR lllVlR R P C.

Keerzijde: Bliksemschicht.

Omschrift: Q SALVIVS IMP COS

DESIG.

Lit.: RSC 514.

Octavianus werd later keizer

Augustus.

Doorsnede 19 mm bij 3,24 gram.

@ Argenteus (zilver)

Rond 300 na Chr.

MAXIMIANUS,

Voorzijde: buste van Maximianus

naar rechts.

Omschrift : MAXIMIANVS AVG.

Keerzijde: de vier keizers (te-

trarchen) offerend boven een

driepoot. Op de achtergrond een

legerkamp.

Omschrift: VIRTVS MILITVM.

Deze munt dateert uit de t'ljd van

deTetrarchie, een korte periode in

de Romeinse geschiedenis, toen

het Rijk werd bestuurd door 4

keizers.

Dia.19.7 mm,2.92gram.

Voorwerpen op 150o/o
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Q Draadfibula
Brons

2e-3e eeuw

@ Haakolielamp
Brons

O Haa¡naald

Zilver verguld

3e-4e eeuw, type Wijster

@ Gordelmes

Uzer

1 e-2e eeuw

() tauegeldoosje
Brons

@ T"rr" sigillata wandfragment
van een kom

Dragendorff 37

Ø xandvat
Knopversiering aan uiteinden

Brons

G) Draadfibula
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D.J. Laan uit Hippol¡ushoef heeft onlangs een

paar nieuwe importeurschappen verworven, Het

gaat hierbij om Golden Mask metaaldetectors en

MAZ accessoires,

Go]'tlen Masl
Golden Mask is een redelijk nieuw merk dat zeer

krachtige detectors bouwt die allemaal voorzien

zijn van een accupack en een DD zoekschijf. Golden

Mask detectors worden geleverd in 8 kHz en 1B

kHz uitvoeringen. De voordeligste Golden Mask is

de Golden Mask 1 die € 355,- kost. Uniek is dat een

Golden Mask detector kan worden aangeschaft

met een zoekschijf naar keuze voor één standaard

bedrag! Alle modellen worden steeds uit voorraad

geleverd.

\[.a2:
MAZ is sinds jaar en dag een fabrikant van kwali-

tatief hoogstaande detector accessoires. Het MAZ

assortiment bestaat u¡t hoofdtelefoons, detector-

tassen, vondstentassen en beschermhoezen. D.J.

Laan heeft recent het importeurschap van MAZ

verworven,

Blaek Ada
Vrijwel het gehele Black Ada scheppen assortiment

is sinds kort verkrijgbaar bij D.J. Laan.

XP
XP lanceert een nieuwe I l"zoekschijf voor de XP

DEUS! De vraag is enorm groot en er wordt slechts

mondjesmaat uitgeleverd dus het is wel even

geduld hebben. Daarnaast is recent de nieuwste

update voor de XP DEUS gelanceerd, de versie

3.2.Deze update kan elke XP DEUS eigenaar gratis

downloaden via de site van XP, http://www.xpme-

ta ldetectors.com/meta l-detector .

î :.i'.îî:::l *:ìlî:i::" "

".liîiii'"ukom met
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Munthandel G. Henzen
Postbus 42 . NL-3958 ZT Amerongen . Telefoon' 0343-430564 o Fax 0343-430542
E-mail , info@henzen.org . website: wwwhenzen.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 opvolge[ maar

een nieuwe dimensie! i
Er is drie jaar door meerdere Minelab ingenieurs aan ge-

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 t
resultaten van enkele Nederlandse zoekers zijn uitstekend.

Vooral is deze detector nog weer veel beter in het herkennen

van goede signalen op met rommel

de nieuwste metaaldetectorrevolut¡e van Minelab!

trT 3030

",¿: fr-l
+

è-j-'r-:!-':nê!- '--= *='--*--** 
verontreinigde terreinen. En als het o ê

M'NELÃB ) warm wordt, gaan we er het water mee in.

T

MINÉLAB

"æ^9.%l 
i

J,
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æ
CTX 17 Smart Coi

WM 10 RePlaceable

Wheless Module Battery Pack

De CfX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan

dus prima voor het waadzoeken gebruik worden.

De CIX3030 is voozien van GP5 (Global Positioning

System) waarmee je kunt zien waar ie gezocht hebt,

bovendien kun je er de locatie van je vondsten ermee

rnv0eren.

cD( 06
Smart Coil

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

€ ,90 o.n l'åi:ìiïil ii'.'ilf:'
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen bij Detect: naak 39,90 eurc ovet (pot'tokosten grat¡s)

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

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + 1,00 euro pofto over naðr onze Bank

IBAN NLSTRABO 0396743870 SWIFT: RABONL2U naar DETECT ¡n

EnschedeVergeet n¡et je volledige naam en adres aân ons door te

geven bij de banktransfer of via: info@detea,nl Kies de bíjbeho-

rcnde code voot het boek ¡n de juiste taal: NL00J (Nederlands).

€, 23 9 5, 00,,0.*, ro en batterijhouder

incl.21% BTW

+ Met de CDß030 kun je je eigen favoriete hoofdtele-

foon gebruiken zonder die in de detector te pluggen.

Deze plug je in je WM 10 (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 CtX3030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engelg

Duib. Frans, Spaans, ltaliaans, 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 b'rj geleverd.

(De CTX3030 wordt door enkele zeer ervaren klanten als'de beste detector
die ik ooit had' omschreven)

Let op! Ondank5 de BTW verhoging naar 21 0,6 blijven de prijzen inclusief BTW bij ons

voor deze metaaldetectors ongewijzigdl

POWERIIfT
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-

magneet van neodymium

De nieuwe Powerlìft is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

n¡ets ingeboet. Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilo, dubbel

zoveel als de vorige

Door een andere produc-

t¡ewijze ¡s deze magneet echter goedkoper

dan de oude Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

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

Bijzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht

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

grote sch¡if sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" 12"xI0" 15"x12" 18"x15"

Minelab E-Trac / Expl / Safari ./ ./ | ./
Minelabsovereign - / t r'
Tesoro Teþn, Lobo,Vaquero, Cibola t/ t
Tesoro alle andere landmodellen / (
Whitet DD( MXI M6 - ./ t t
Wh¡te'sPr¡zm r' r' /
XP G-ManenADX t
XP Gold Maxx Power r'
GarettAce t ( (
thher f75 t/

159,00 189,00 199,00 225,00

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

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede

Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl wvvw.detect.nl
Volg ons op twitter!



Excalibur ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en met

cm zoekschijf.

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

Slimline schijl die minderweegt,
waardoor het zoeken op het land ol5ç langs de watelijn ver:l minder zwaar is.

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

heid. Als duikdetector tot 40 meter d¡epte 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 5E, maar het software programma is compleet

vernieuwd en uitgebreid

- Nog snellere processors, waar-

dooro a minder camouflage

van rlzer.

- Er kan zelfs op siles gezocht

worden waar extreem veel ijzer

ligt, de E-Trac'slaat nìet dicht'
maar pakt de goede metaaltjes

eruit!
- Groter dieptebereik, o.a. door

grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere

Gain te gebruiken, daar waar

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 kwalite¡t 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 zoekschi.iven

met verschillende frequenties eronder

te plaatsen. Frequent¡e: 7,5 kHz, option.

schilf 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-TERRA5os € 599r'

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaan

zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 1 8,75 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' herstelt¡jd, waardoor je meer goede

voorwerpen in met ijzer vervuìlde grond kunt vinden!

Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf

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

tussen eb en vloed). De Safari is superstabiel, je hoeft

het kan.

lJltra lichte schijf en een andere

hoek van de handgreep,

waardoor de algehele balans

beler is.

Via de PC en een USB kabel

uitwisselbare programma's,

waardoor je niet zelf de expert

hoeft te zijn.
- Logischer opbouw van de

programma's en instellingen.
- Eenvoudige Quickmask, snel

weinig rommel op te
graven, hoge gevoelig-

heid voor kleine muntjes

en een heel goed dieptebe-

reik voor normale voorwerpen,

Voorzien van een 26 cm wide scan

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

zoekschi.jven zijn uitgerust

op ijzerinhoud en geleidings-

waarde zelf een discriminatie

programma maken.

2 grondstanden, een voor

normale grond en een voor

extreem lastige grond.

0p deze pinpoinler zitten enkele bijzondere mogelijk-
heden:
- Deze Minelab PR0-FIND 25 pinpointergeeft door

een versnelling van de pìeptonen aan wanneer je

het metalen voorwerp nädert. Dat is een enorme
verbetering t,o.v. de oude pinpointers

- Trapsgewijs de gevoeligheid verhogen of velagen
- Geluid kan worden uitgezet
- De PRo-FIND 25 is spatwaterdicht, kan echter niet

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

1495,-
Zie voor onafhankeli-
jke beoordel¡ng op het

lnternet (Minelabown'

ers) en maak contact

met de nu al talloze

E-Tr¿c bezìtters

De X-Tena 305 heeft t.o.v. de 30 een
extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie
regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had.
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 1 8,75 kHz.

X.TERRA 705

c729,-

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen natout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

26 cm
wide scan
(DD)

schijf
€,166,-

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

Precision Pinpointing

€ 139,50



Compadre met 15 cm schijf € 249,

Compadre met 20 cm schijf € 259,

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 !

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

detector te gebruiken. De Compadre heeft 0-discriminatie en is nu uitgerust

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

op stort en terreinen met veel ijzer.

cibof a €, 469,'

EIBOLA

499,- HOLLANDIA
Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 2l x 24

cm concentrische schijf (makkelijke grond), beschermkap, originele Tesoro

regenhoes en 9 Volt batterij.
De aanleidìng voor het laten maken van het'slechte' ijzer (gietijzer)

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

Cibola Hollandia is, dat met name een ¿¿ntal tische DD schijf (26 cm) extra geschikt voor archeologische

archeologische bedrijven graag een vaste'Alle lvletalen doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op

Stand' met een basistoon op hun detector wilden hebben gemineralìseerde bewoningsgrond die vervuild is met klein

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

afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs bepaalde die nog geen kilo weegt, De Cibola Hollandia heeft een

'ijzertijdscherven'opgezocht kunnen worden Op de Nederlands logo en op hetfrontje staat nu gevoeligheid

gewone discriminatiestand kan op de laagste stand verschil i p.v, sensitiv¡ty en threshoid heet nu gewoon basistoon

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

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

€ 5 6 9, - i:'"ï:lJ Jåì¡Í'oili,'#,.n,nt voor ers ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

"r--Ç ïiT':ïii:iiet 
weinis vervuirins' krei en

Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.

Niets is minder waar!

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

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

onde¡ zit van 21 x 24 cm. Ook

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper, Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

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

15 cm concentrischeschijf voonadig De Lobo is ¡n twee

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

21 x24 cm concentr¡sche schijf.

Respectievelijk € 849,= en € 899,-

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
onhvikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de gevoe-

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

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

Kleur: blauw, zwart en grijs.
Licht-gewicht: 1,3 kilo.

a /- aa,r
Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterilen (2 houder met 4 AA
T¡ekschakelaar met dual discriminatie.

€,749,-
baü).

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als

HawkEye. De aanduidingen op de display van de DeLeón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diep'
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,
parken en vervuild terrein zoeken. 

€ 669r -

Cihola & Vaquero,
twee krachtige 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 bijzonder is het, dat de display

op de zeer krachtíge metalenstand aangeeft of het

ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt
batterijen ;:itten onder de armsteun ven¡lerkt, in combinatie

met de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijf, ¡s een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

Teión

DETECT - GER GESINK Hengelosestraat 29& 7521 AM Enschede

Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)

Volg ons op w I

t



De eerste

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 hef
huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige

handleiding 4 zoekfrequenties naar keuze. Het huis is

afkoppelbaar Superlicht, de detector weegt nog geen

1 000 gram. De steelverbinding is binnen 3 seconden

geheel ìn te schuiven tot een klein pakketje. Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de

prijs inbegrepen.

Deus nl standaard € 1 495,00

Deus nl lite (zonder huis) € 895,00

Deus nl lite plus (met huis,

zonder hoofdtelefoon) € 1 206,00

Deus nl metWS-5 € 1569,00

4,6KHZ

G-MAXX il
Buitengewoon krachtige detector; geschikt voor het zoeken naar munten en
speciaal voor hen die naar grotere voorwerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie), Evenals de Adventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een
Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Batteñ:jduur 45 tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krãchtige all round detector.

o Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. E¡gen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij
. Werkt op: 8Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

o Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

825,00 ADX 150 en ADVENTIS ll
specificaties:

" Buhengewoon goede werking
. Lichtgewicht (1 500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mrcropr0ceSS0ts

. 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 (W51,

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
595,00

Draadloze hoofdtelefoons WS f (met 2 kanaten) 175,00
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 hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken
De W51 is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram De W52 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met opladeç waarmee de kleine oplaadbare Lithium batter¡j (7 gÍam)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen Oplaadtijd 2 uur. Batterijduur 50 uur.

150 met
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GRONINGEN

Pieterman Metaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /
Garrett / Teknetics / Wh¡te's / inruil mogelijk

Z¡jlsterweg 10, 9988 RK Usquert
Tel. 0595-4233 82 06-42203240 (op afspraak)
www.pieterman-detectors.nl . infoEpieterman-
detectors.nl

FRIESLAND

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

OVERIJSSEL

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

NOORD-BRABANT

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

Hengelosestradl29S, 7521 AM Enschede
tel. (053) 430 05 1 2, fax (053) 434 55 58
info@detect,nl . wwwdetect.nl

UTRECHT

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

Breukrand 2'15,5403 LG, Uden
Tel. 041 3 - 25 95 97, Mob. 06 - 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

Weth. Beerdastraat 21,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tef. 06 23 41 39 77 (op afspraak)
info@detrijestinzen.nl . www.detrijestinzen.nl

FLEVOLAND

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

Zwaluw 15,3752 NW Bunschoten
tel. 033-299 94 91, mobiel 06-21 885695
info@midholland.nl
www.midholland.nl . www.detector.nl
www,minelab.nl . www.coiltek.nl

Forti ka Com pany 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.: Wh¡te's, Fisher, C.Scope, Nokta
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter

Het Sterrenbeeld 48, 521 5 ML 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 1 I 99, fax: (073) s48 1 1 95
info@gelan.nl . wwwgelan.nl

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

Kerkpad 1 8, 831 6 DB Marknesse N.O.P.

Tel. (0527) 20 39 29, mobiel O6-22242848
fl evodetectors6planet.nl
www.flevodetectors.nl

NOORD-HOLLAND

Handelsonderneming D.J. Laan
Golden Mask / Maz / Tesoro / Minelab / XP /
C.Scope / Fisher / Viking / Bounty Hunter /
Wh¡te's /Troy / Garrett beveiligsdetectie
lmporteur: Golden Mask / Maz / Anderson
detectofstelen + accessoires -

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, magneten
enz. o.a.: Garrett, Teknet¡cs, Golden Mask, OKM

Keepstraat 2, 5702LH Helmond
Tel. (0492) 57 4s2s
i nfo@metaa ldetector.n I

www.metaaldetector.nl . wwwtesoro.nl

BELGIË

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

Wh¡te's / Black Knight / Tesoro / Minelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / pijp- en
leidingdetectors / bodemradar Nokta Gold- _

en King / pinpointers / supermagneten /
detector verhuur / opsporingsservice

Kon¡ngstraat 1-3, 1777 AA Hippol¡ushoef
Tel. (0227) 59 32 86, 06-20227790 (Dirk Jan)
o6-1374s021(Mathijs)
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

. ri,
Sprongstraat 9, 6573 BN Beek (NÜmegen)

Tel. O24-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors.nl
www.arena-metaaldetectors.nl
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Doe mee met de
en maak

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

Stuur 1 oÍ 2 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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n het kippenve,iom ent

Aflev.29

van:

nige jaren geleden was ik op een zondag met Ed en Kas

op de stortgrond in Alphen hele grote gaten aan het
graven, op zoek naar Romeins. We waren al zeker drie
jaar op deze plek aan het zoeken en nog steeds vonden

we mooie voorwerpen. Kas vond op een geven moment een
prachtige Titus sestertius. Toen we stopten hadden Ed en ik
niks, terwijl we toch de hele dag hadden gegraven tot wel drìe
meter diep! De volgende dag stapte ik ochtends vroeg mijn
huis uit op weg naar mijn werk. Mijn auto wou echter niet
starten en mijn startmotor bleek stuk te zijn. Balen, want ik ben

zelfstandig ondernemer. Werken zou niet meer lukken en ik
besloot van ellende dan deze dag maar weer te gaan graven.

Ik pakte mijn fiets en binnen tien minuten arriveerde ik bij de
stortgrond. Ik liep naar de plek waar we de vorige dag hadden
gegraven. lk keek in het gigantische gat dat'De Ed'had
gegraven en waar hij niets in had gevonden.Tjonge,tjonge
wat een gat.lk besloot maar in dat gat verder te gaan.

lk sprong er in en stak drie'happen'grond uit de wand. Tot
mijn verbijsteringzag ik een munt in de wand zitten. lk haalde
hem er met mijn handen uiT. Een pracht¡ge munt met een

gouden rivierpatina, die als goud in mìjn handen blonk! lk zag
gelijk aan de grootte van de munt en de dikke onderkin dat
het een sestert¡us van Nero was. lk was zo blij dat ik hem gelijk

daar opeens met nog een voorwerp in mijn handen! Het was

een lang smal dingetje. lk wreef het verder schoon en wist
niet wat ikzag. Een puntgave bronzen oorlepel van wel vijftien
cm lang! Ongelofelijk dat deze nog helemaal heel was! Na

enige tijd besloot ik het gat van Ed maar achter me te laten.
lk klom eruit en sprong in mijn eigen kuil van de vorige dag.
Ook deze was zeker drie meter diep. Na een half uurtje graven

kreeg ik weer een mooi signaal. lk zag gelijk het voorwerp en

pakte het op. Niet te geloven! Een prachtige bronzen complete
frbula met naaldl lk stapte hierna uit mijn kuil en maakte de
balans op. lk had deze ochtend binnen een uur maar liefst drie
puntgave Romeinse voorwerpen gevonden; een bronzen

sestertius van Nero, een bronzen oorlepel en een complete
fibula. Zo werd deze - naar het eerst leek - pechdag uiteinde-
lijk een geluksdag voor mij!"

in mún fietstasje stak

en naar huis wou
fietsen. Bovendien

dacht ik dat er verder
wel niets meer zou

liggen. Maar ik

bedacht mij en zocht
toch nog even verder.

Na tien minuten

kreeg ik weer een

mooi signaal en

warempel stond ik

1 Bronzen Romeins mes met leeuwenkop,
vertÍnd íjzer,lengte 148 mm.

2 Sestertiusvan Nero en een as van

Vespasianus.

3 Romeinse dolk; pugio-ijzer,lengte 28 cm.

4 Vier Romeinse fibula3, brons, grootste
67 mm.

5 Dr¡e Romeinse ijzeren ringen met gem.

6 Bronzen Romeinse klokjes, vertind brons
met ijzeren klepel, 2x hoogte ¿14 bij 35 mm
en 62 bij 42 mm.

l,'
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meegemaakt als die van René Nieuwland in zijn kippenvelmo-
ment. René Nieuwland is 53 jaar en zoekt vanaf 1999. "Toen ik
veertien jaar was had ik al mijn eerste metaaldetector; de
eenvoudigste C-scope die in die tijd toch al wel zo'n vijftig
gulden koste. lk vond echter alleen maar stuivers en oude
fietsen waardoor de hobby al snel over ging.

Op een gegeven moment was er op tv een bierreclame,

waarin men op het strand met een detector Spaanse gouden
munten vond. Daardoor kreeg ik weer zin om te gaan zoeken.
lk kwam iemand in de buurt tegen die mij tipte om op
internet te zoeken. Dat heb ik gedaan en ik kwam uiteindelijk
uit bij Ruud de Heer in Zalk. Daar heb ik mijn volgende
detector gekocht: een Whites Classic SL3. Nu zoek ik met een
XP GoldMAXX. ln het begin zocht ik in de polder en op diverse
veldjes maar dat was het eigenlijk niet zo. Door de stort van
Alphen en het contact met de ervaren zoekers die ik daar
tegenkwam leerde ik steeds beter zoeken. lk begon te
begrijpen hoe je de detector zo optimaal mogelijk kon
benutten door het zoeken naar bijvoorbeeld ijzer. Al snel

vond ik mooie voorwerpen, zoals de ijzeren sleutels die Ed

ook had gevonden."

Na jaren zoeken op de stort heeft René een fabelachtige
collectie Romeinse voorwerpen bij elkaar gevonden. De mooi-
ste daarvan trefje aan in zijn top 1 0.

Op de eerste plaats staat een bronzen mes met ijzeren
lemmet met een leeuwenkop. "lk was de hele dag al aan het
graven geweest en had nog niks gevonden. lk liep naar huis
en kwam langs een kuil van een ander. lk besloot er nog even

7'Stapel'Romeinse ijzeren sleutels bestaande
uit dr¡e haakleutéls (grootste is 16 cm) en
vier hefschulf-sleutels (grootste is I 7,5 cm,
kleinste 47 mm).

8 Geelkoperen (orichamon) Romeinse gesp
met plaat. Lengte 75 mm.

9 Bronzen Romeinse oorlepel, Iengte
145 mm.

lO Drie Romeinse kuisboog balisto pülpun-
ten, grootste 94 mm.

in te springen en begon een klein gaatje in de zijwand te
maken. Na een halve meter ver in de wand gestoken te
hebben hoorde ik een mooi geluid. lk haalde er een lang en

dik aangekoekt mes uit. De volgende dag begon ik het met
een drevel grof schoon te maken en gelijk schoot de drevel

door het voorwerp. lk bleek precies met de drevel in de bek

van een dier te zitten.Toen maakte ik het verder heel voor-
zichtig schoon. Uiteindelijk kwam dit prachtige mesje met
leeuwenkop te voorschijn.'

Op de 2" plaats staan twee prachtige munten. "Helaas zijn bij

een inbraak deze munten gestolen. Een maand later zag ik ze

op Marktplaats waar ze verdorie onder mijn ogen werden
verkocht, zonder dat ik er wat aan kon doen. Misschien is het > >

DETECTOR MAGAZINE 
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Hârnas-scharnieren

Ring Alphen



Pantserhaken

in handen kreeg want ik was ontzettend kwaad. Ze hebben
zeker tien van mijn mooiste munten u¡t m¡jn vitrinekast
gestolen."

Op de 5" plaats staan drie ijzeren Romeinse ringen met gem.
'Jaren ben ik aan het graven geweest en had ik twee gemmen
gevonden, maar nog niet zo'n moo¡e als bijvoorbeeld Ed had.
Op een van de laatste dagen dat er nog gezocht kon worden
pakte ik deze bijzondere ring met gem, een schilderijtje op
zich zelf ; zo'n mooi portretje van een vrouw die wierookstok-
jes offert aan Priapis, de god met de grote fallusJ'

Ook zoekt René graag in het buitenland."Mijn vrouw komt uit
Hongarije waar we een vakantiehuisje hebben. Een paar keer
per jaar gaan we h¡er naar toe, soms met zoekvrienden en dan

zoeken we hier met groot enthousiasmej'

Tenslotte geniet Rene heel erg van het gezamenlijk zoeken en
de gezelligheid.'Als een ander iets vindt kan ik daar heel erg

van genieten. Wat ik ook belangrijk vind is dat alle vondsten
gedeeld worden en dat iedereen wat kan leren van de

vondsten die worden gedaan. Daarom plaats ik veel van mijn
gevonden voorwerpen op een forum of geef ik inzicht in mijn
vondsten via dit interview zodat iedereen er wat aan heeft."

Gallo-romeinse knopen
of haken

DETECTOR MAGAZINE I31



frlty stcrirus zw naril Dnldrkf in W nrr drn

Het is alweer bijna acht jaar geleden

dat Pieter met zijn metaaldetector

een aparte vondst deed. Maar sinds

begin dit jaar is die vondst, een bij-
zonder zwaard uit de Romeinse tijd,
in het Stadsmuseum in Woerden te
bewonderen.

ln het centrum van Woerden liggen in de

grond de restanten van het Romeins castel-

lum 'Laurium'. Tussen 2002 en 2006 werd

in Woerden op het Kerkplein een groot-

schalige opgraving uitgevoerd en werd

grond uitgegraven ten behoeve van de

bouw van een parkeergarage. De enorme

massa grond werd in een nieuwbouwwijk

van Woerden gestort. Uiteraard bood dat

zoekers de kans de vrijgekomen grond met

de metaaldetector te doorzoeken.

Tijdens het zoeken stuitte Pieter o.a. op

een roestig langwerpig voorwerp.Toen hij

er met de schep een tik tegen gaf spatte

er een stuk roest af en zag hij een soort

koperen knopje op een handvat. Een paar

meter verder vond hij het tweede stuk

van het zwaard. Blijkbaar was het bij het

graafwerk kapot gestoten. De vondsten

werden aangemeld en inmiddels is het

zwaard dankzij de gemeente Woerden en

Hazenberg Archeologie gerestaureerd. Het

is schoongemaakt en er is een stukje tus-

sen de twee delen gezet. De lengte is nu 53

cm. Het zwaard zit nog in de schede en op

de schede zit een haak waarmee het aan

een riem kon worden gehangen.

Het zwaard is geen typisch Romeins

zwaard, maar toont gelijkenissen met een

5paans-Romeins type, het zgn. falcate type,

maar dat kwam in de tijd dat de Romeinse

soldaten zich in Woerden vestigden niet

meer voor.Tijdens een international con-

gres bleek dat het zwaard overeenkomsten

vertoont met exemplaren die in Scandina-

viè en de Baltische landen zijn gevonden.

Waarschijnlijk komt het zwaard dus uit

Noord-Europa. Het zou in de late lJzertijd,

tussen 50 v Chr. en 20 na Chr. gemaakt zijn.

Hoe het in Woerden is terechtgekomen

blijft echter een raadsel.

Pieter heeft het zwaard in bruikleen gege-

ven aan het Stadsmuseum in Woerden.

Bronnen: Hazenberg archeologie en

Stadsmuseum Woerden
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meinse tijd

ill'Ï äi,t"1ï.bruikten de emaille-techniek' Aanvankelijk sebruikte

men enkel rood, maar vanlio" ì t ""t* "' 
Chr' ook blauw en geel' De

emaille-techni"rt i' in n"¿l'-ä-"'munie ¿un ool dlor de Keltische bevol-

king en niet door de *"tä"" n"t"troduceerd' 
Vooral in het midden

en het zuiden uun ttt"Ot'tun¿ *J'Otn regelmatig met emaille versierde

mantelspelden "n 
rur'"gliooosjes gevonden' Maar ook de Germanen

droegen, zoals uit vondsten blijkt' geëmailleerde fibula'

:Ïï[::"":iTiult"g (gtu'poeder) dat na Ï:'ll']"n 
in de uitsparinsen

van het metalen """'*i;;î;; 
u*stb:tlt 

ln 
de Romeinse tijd werd

het veel op bronzen uoo'1"'O"n gebruikt' Door toevoeging van ver-

schillende *"tuulo*yd*iäin t"" verschillen'de kleuren' Het is een

zeer duurzame *trtni"rt' i"i"tu"n o"¡u"n vaak helder' alleen de rode

kleur is na zoveel eeuwen vaak brokkelig geworden'

i glastechniek' ofwel het

ie in Alexandrië of misschien

rsiering werd een hoeveelheid

vestigd' Zo was het mogelijk om

tzelfde patroon erôp te produceren'

glaskleuren rood-wit-blauw'

De vorm van de mantelspelden is heel divers' vaak zien we dat op veÊ

schillende manieren ro"ã"-ll 'u't"ormen 
gebruikt worden' Daarnaast

waren spelden in de vorm van een dier populair'

;rif;:ut ¿r:t'"'4 -
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Romeinse
munten C

?

1Over munten, keizers en de

ìnvloed van de Romeinen

op het huidige Nederland.

ln Nederland worden heelwat Romeinse munten gevonden.ln dit artikel
wordt in gegaan op het Romeinse muntstelsel, de Romeinse periode in het
huidige Nederland en de keizers die in deze periode hebben geregeerd
waarvan je diverse soorten munten kunt vinden.

@q

Oorsprong van de munt
Rond 625 voor Chr. werden in Klein-Azië

in de stad Sardes in Lydië (het huidige
Turkije) voor het eerst munten (a) uit
electrum (een natuurlijke legering van
goud en zilver) geslagen. Vanaf 575
voor Chr. namen de Grieken dit over en
voerden verscheidende munten in (b).

Alexander de Grote maakte aan deze
verscheidenheid een einde en voerde
één type zilveren en één type gouden
munt in.Toen na zijn dood het rijk uit-
een was gevallen, sloegen de verschil-
lende koningen ieder hun eigen munten
met hun eigen beeltenis. De glorieuze

eeuwenlange rij van munten met por-
tret van de regerende vorst was hier
mee geopend. De Romeinen begonnen

vanaf289 v. Chr. - in navolging van het
Griekse voorbeeld - munten te slaan en

brachten het systeem van gemunt geld
naar Nederland.

De eerste Romeinse munten:
de republikeinse tijd
ln de 3" eeuw voor Chr., in 289, werd de
koperen as ingevoerd. Deze munt werd
gegoten. Naast deze munt werden de

semis (1/2 as), triens (1/3 as), quadrans
('l/4as) en unica (1/12as) ingevoerd.

Het bekendste type gegoten as met de

dubbele kop van Janus op de voorzijde
en een voorsteven op de keerzijde, werd
235 voor Chr. gemaakt (c). Vanaf 200

voor Chr. werd de as geslagen.

ln 269 voor Chr. werden de eerste zilve-
ren munten geslagen; de didrachmen.
ln 235 voor Chr. volgden de quadrigati.
ln het laatste kwart van de 3e eeuw voor
Chr. werden als zilveren munt de de-

narius (d) en /z denarius; een quinarius
ingevoerd. Rond 80 voor Chr. werd op
beperkte schaal een gouden munt, de

aureus met een waarde van 25 denarii
uitgegeven, niet als onderdeel van het
muntstelsel maar veeleer als teken van

macht en rijkdom. Het republikeinse rijk
gaat in hetjaar 27 voor Chr. over in de

keizertijd.

(a)
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Materiaal Gewicht + Diameter + Waarde

Aureus (1)

Quinarius (aureus quinarius) (2)

Denarius (3)

Quinarius (4)

Sestertius (5)

Dupondius (6)

As (7)

Semis (8)

Quadrans (9)

De Romeinen ¡n Nederland
ln het jaar 1 2 v.Chr. liet de eerste Ro-

meinse keizer, Augustus, de Romeinse

legioenen Nederlands grondgebied bin-

nentrekken, met als doel heel Germanië

te veroveren.

De Rijn als noordgrens van
het Romeinse r¡jk in de 1e
eeuw na chr.
Pas ten tijde van keizer Claudius (4'l-54

na Chr.) werd besloten definitief af te
zien van de verovering van Germanië en

werd de Rijn ingericht als noordgrens

van het Romeinse r'ljk. Langs deze rivier

- in West-Nederland is dat de huidige

Oude Rijn - werd een keten van forten
(castella) aangelegd. Op Nederlands

grondgebied lagen er ongeveer twintig,
elk met een capaciteit voor het herber-

90 v. Chr. - 324 na Chr.

90 v. Chr. - 324 na Chr.

200 v. Chr. - 260 na Chr.

200 v. Chr. - 260 na Chr.

23 v. Chr. - 260 na Chr.

23 v. Chr. - 260 na Chr.

3e eeuw v. Chr. - 260 na Chr.

1 e eeuw - 2e eeuw na Chr.

1 e eeuw - 2e eeuw na Chr.

Goud

Goud

Zilver

Zilver

Orichalcum (brons)

Orichalcum (brons)

Koper

Orichalcum (brons)

Koper

gen van maximaal 600 soldaten.

Geheel zonder slag of stoot verliep de

inlijving van zuidelijk Nederland niet.

ln het jaar 69 na Chr., toen in Rome een

burgeroorlog woedde na de moord

op keizer Nero, brak hier te lande een

gevaarlijke opstand uit onder leiding

van Julius Civilis, de hoofdman van de

Bataven. Een goed georganiseerde troe-
penmacht van Bataven, Cananefaten en

Friezen plunderde alle Romeinse forten

en brandde ze plat.

Maar zo gemakkelijk als de Romeinen

de Elbe als rijksgrens hadden opgege-

ven, gaven ze de Rijn niet op. ln 70 na

Chr. werd de opstand neergeslagen

door een Romeinse overmacht van acht

legioenen, zo'n 40.000 man.

Na het neerslaan van de opstand der

Bataven, werden de Romeinse forten

8,18 - 4,67 g

4g

2,9 -3,89 g

1,4-'t,9 g

20-309

10- 12 g

10-129

3-69

3g

'18 - 20 mm

15 mm

18-20mm

14- 15 mm

30- 38 mm

26-30mm

26-30mm

18-20mm

15-17mm

1/2 aureus

1 /25 aureus

'll50 aureus of 8 assen

1 /1 00 aureus of 4 assen

1/200 aureus of2 assen

1/400 aureus of4 quadranten

l/800 aureus of 2 quadranten

1/.l600 aureus

EnstrRnmrinsrkrizrl

Meestal wordt het Romeinse Keizer-

rijk geacht begonnen te zijn met

keizer Augustus, adoptiefzoon van

Caesar. |ulius Caesar was geen keizer

van Rome. Hij werd in 44 v. Chr.

benoemd tot dictator perpetuus (dic-

tator voor het leven). Een maand later

werd hij al vermoord. Er volgde een

burgeroorlog, die in 27 v. Chr. eindig-

de..Augustus werd daarna de eerste

Romeinse Keizer. Het woord'keizer'

is afgeleid van de naam Caesar. (De C

werd door de Romeinen oorspronke-

lijk als K uitgesproken en ae als ai).



Atgenteus van Diocletionus
(284-305 no Chr.) geslagen te

Rome ¡n de kotte peilode dot
het Rijk werd geregeerd door
4 keizerc tegelijk, deTetrorchie.

Op de keerzijde een offerscene

met de 4 tetrorchen

Materiaal Gewicht + Diameter + Waarde

44

Antoninianus (10)

Dubbele sestertius (1 1)

Argenteus (1 2)

Follis (13)

1 /2 Follis (1 4)

Solidus (15)

Siliqua (16)

Miliarense (17)

Maiorina (18)

Centenionalis (19)

l/2 centenionalis (20)

Tremissis of triens (21)

Zi lver, verzi lv., koper

Koper

Zilver

Verzilv., koper

Koper

Goud

Zilver

Zilver

Koper

Koper

Koper

Goud

22à23mm

24à37 mm

25 mm

15-26 mm

20 mm?

20 mm

17-2Omm

21 à24mm

20 mm

23 mm

9-10 mm

13 mm

215 - 260 na Chr.

midden 3e eeuw

294-323naChn

294 - 348 na Chr.

294 -348 na Chn

312 na Chr.

323 - 1/2 5e eeuw na Chr.

348 - 1/2 5e eeuw na Chr.

348 - 395 na Chr.

348- 1/2 5e eeuw na Chr.

379 - 1/2 5e eeuw na Chr.

383 - 7e eeuw na Chr.

Nijmegen, de brandhaard van het Ba-

taafse verze! een leg¡oenskamp (castra)

aangelegd dat plaats bood aan 5000

soldaten.

De bloeitijd in de 2e eeuw
na Chr.
Aan het begin van de tweede eeuw was

de toestand zo stabiel dat het tiende
legioen Nijmegen weer verliet. ln 104 na

Chr. werd het naar Boedapest over-
geplaatst. Na de ontmanteling van de
legerplaats werd de stedelijke ontwikke-
ling van Nijmegen gestimuleerd.

Ulpia Noviomagus, zoals de stad in de
Romeinse tijd heette, kreeg marktrecht
en later in de tweede eeuw zelfs de

status van municipium, dat is een stad

met stadsrechten waarvan de inwoners

burgerrecht hadden. ln het algemeen

kan deze periode worden gekarakterÈ

seerd als bloeitijd.

Het muntstelsel in de 1e en 2e
eeuw na chL
ln de keizertijd werd een n¡euw munt-
stelsel ingevoerd. Dit muntstelsel dat
door keizer augustus in 23 voor Chr.

werd ingevoerd heeft bijna 200 jaar

gefunctioneerd. De gouden aureus
vormde de bovenkant van het muntstel-
sel. Daaronder bevond zich de zilveren

denarius die'l/25 aureus waard is. On-

der de denarius volgden de quinarius,
de sestertius, de dupondius, de as, de

semis en de quadrans, die elk de helft
waard waren van hun voorganger.

dubbele denarius

dubbele sestertius

denarius of 5 follis

vervanger van antoninianus

1/2follis

24 siliqua

1/24 solidus

1/18 solidus of 1,33 siliqua

?

vervanging van follis

1/2 centenionalis

1/3 solidus

Politieke onÍust in de 3e eeuw
na Chr.
Aan de bloeitijd kwam in de loop van de

derde eeuw een einde. Grote volks-
verhuizingen vanuit het noorden van

Germanië stuwden de volksstammen

langs de grens op. Daarbij ontstond na

de dood van Severus Alexander (235 na

Chr.), de laatste keizer van de Severische

dynastie, grote en langdurige polit¡eke

onrust in het hele Romeinse rijk. Na

herhaalde inva llen trokken rond 27 O

na Chr. overal Germaanse stammen de

grens over. Ze brandden de forten plat,

plunderden het platteland en de steden.

Hoewel de orde tegen het einde van de

derde eeuw officieel weer hersteld heet-

te te zijn, bleef het onrustig. De meeste

grensforten werden na 270 na Chr. niet

meer opgebouwd. De overheid stond

5,1-5,4 g

25-50 g

2,27 g

1,5à109

1,8 g

4,3 à 4,55 g

1,7 à3,49

4àsg

4à59

4àsg
't,3 à 1,8 g

1,51 g
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(1 e)

O O(20)
(2i)

(1 s)

toe dat Germaanse volksstammen, zoals

de Franken, zich op Romeins grondge-

bied vestigden in ruilvoor hulp bij de

grensverdediging. Duidelijke aanwijzin-

gen voor Romeinse militaire aanwezig-

heid op Nederlands grondgebied zijn er

eigenlijk alleen in het zuidoosten.

Einde van het Romeinse rijk
in de 5e eeuw na Chr.
De genadeslag kwam in 406 na Chr.,

toen Germaanse stammen opnieuw

massaal de noordwestgrens van het

Romeinse rijk overtrokken. De nog

aanwezige Romeinse troepen werden

teruggetrokken. Onze streken werden

aan hun lot overgelaten. De Romeinse

tijd is dan, wat Nederland en België

betreft, voorbij. Schriftelijke bronnen

over de dan volgende periode ontbre-

(1 3)

ken. De val van de provinciehoofdstad

Keulen in 459 na Chr. is als eindpunt te

beschouwen van de Romeinse periode

in onze streken.

Munten in de 3e en 4e eeuw
na Chr.
Door de politieke onrust in de 3" eeuw

werd ook het muntstelsel in verwarring

gebracht. Tal van maatregelen werden

genomen. ln 215 na Chr. werd een dub-

bele denarius, de zilveren antoninianus
ingevoerd. De denarius en as verdwe-

nen in 260 na Chr. ln 2g4naChr.voerde
Diocletianus een belangrijke munther-

vorming door. De antoninianus werd

vervangen door de verzilverde (later

puur koperen) follis en ook werden

de % follis en de zilveren argenteus
ingevoerd.

lnvloed Romeinse tijd op
Nederland
De nabijheid van het Romeinse

rijk had grote invloed op de aan-

grenzende gebieden in het vrije

Germanië. Tussen de stamhoofden

en de Romeinse overheid ontstonden

vriendschappelijke betrekkingen die

er bijvoorbeeld toe leidden dat de

Friezen soms manschappen leverden

als hulptroepen voor de Romeinse le-

gioenen. Daarnaast bestonden er veel

handelscontacten. Bij opgravingen 4,
van nederzettingen in de noordelijke

helft van Nederland komen Romeinse

gebruiksvoorwerpen aan het licht.

Het Noorden
In het Noorden behield de bevolking

zijn inheemse karakter. Het Romeinse

bestuurssysteem, met opgelegde

belastingen en dienstplicht, werd hier

immers niet ingevoerd. De ver-

schijnselen fort, stad en villa rustica

drongen hier niet door. Romeinse

gebruiksvoorÌMerpen deden in veel

mindere mate hun intrede dan in de

zuidelijke helft van Nederland. De

bevolking bleef vrijwel uitsluitend het

inheemse, handgevormde aardewerk

gebruiken.

Het Zuiden
In de zuidelijke helft van Nederland

was de Romeinse invloed veel groter

aangezien dit gebied deel uitmaakte

van het Romeinse rijk. Alle inwoners

merkten dat, alleen al door de opge-

legde belastingen en de dienstplicht.

Verder veranderde er voor een groot

deel van de bevolking niet zoveel.



namen niet met zekerheid. ln elk geval

waren deze munten naar verhouding
veel dunner dan hun voorgangers. Ook

hoefden rekeneenheid en munt niet
noodzakelij kerw'rjs overeen te komen.

ln 348 na Chr. werd de follis vervangen
door de koperen centenionalis, waar-

aan in 379 na Chr. de koperen halve
centenionalis werd toegevoegd.
ln de eerste helft van de 5e eeuw hield
het aanmunten van koperen munten
op. Ook verdween in deze periode de

door Constantijn de Grote in 323 na Chr.

ingevoerde zilveren siliqua. Alleen de

door Constantijn de Grote in 312 na Chr.

ingevoerde gouden solidus en de door
Theodosius in 383 na Chr. ingevoerde
tremissis of triens (1/3 solidus) hand-
haafden zich nog enkele eeuwen.

Jeroen Nijdam vindt (gevolgd door een opgraving ¡n 2009) een

Romeinse muntschot von ¡n totaal I 1 0 zilveren denori¡ ¡n Anloo De

denarii was de belongr¡jkste mun[ in de Rome¡nse keîzertijd. Foto\

Drcnts ploteou

Numismatici classificeren vanaf ca. 31 3

na Chr. de bronzen munten ook wel
naar grootte en gewichtsindeling. Ze

spreken dan in afnemende grootte/
gewicht van de munttypen AE1( groter

dan 25 mm), AE2 (tussen 21 en 25 mm),

AE3 (tussen 17 en21 mm), AE4 (kleiner

dan 17 mm), en soms onofficieel van de
piepkleine AE5.

Het zou enkele eeuwen duren voordat
in de Germaanse rijken in de 6" en 7"

eeuw een eigen muntslag ontstond,
namelijk imitaties van de gouden

Romeinse solidus en tremisses (of

triens) en zilveren sceatta's.

Bronnen:
Muntwijzer voor de Romeinse tijd

Rome¡nse munten, R.W Reijnen 199j.

Webs ite w ww. m u seu m ke n ni s.n I
Fora: www.bodemvondstenwereld.nl, www.

m u nte n b ode mvo n d ste n. n l,

Artikel 'Nederlandse munten door de eeuwen

heen'in Detector magazine nr.105.

Munten, met dank aan Danny Hendriks,

Pieter "MadeIinusi Edwin der Nederlanden.

Met dank aan Henk Sloots voor de aanvul-

lingen en verbeteringen.
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Augustus

Tiberus

Caligula

Claudius

Nero

Galba

otho
Vitellius

Vespasian us

Titus

Domitianus

Nerva

Trajanus

Hadrianus

Antoninus Pius

Lucius Verus

Marcus Aurelius

Commodus

Pert¡nax

Didius Julianus

Clodius Albinus

Septimius Severus

Caracalla

Geta

Macrinus

Diadumenianus

Elagabalus

Alexander Severus

Maximinus I

Gordianus I

Gordianus ll

Pupienus

Balbinus

Gordianus lll

Philippus I

Philippus ll

Decius Trajanus

Herennius Etruscus

Hostilianus

27 v.Chn- 14 na Chr.

14-37
37 -41

41 -54
54-68
68- 69

69-69
69-69
69 -19
79-81
81 -96
96-98
98 - 117

117 - 138

138-161

161 - 169

161 - 180

177 - 192

193 - 193

193-193
193-197

193 - 211

198 - 217

209 - 211

217 -218

217 - 218

218 - 222

222-23s
23s -238

238
238
238

238

238

244 -249

247 -249

249 - 251

251

251

Trebonianus Gallus

Volusianus

Aemilianus

Valerianus I

Gallienus

Saloninus

Postumus

Claudius Gothicus

Marcus Aurelius Marius

Quintillus
Victorinus

Tetrlcus

Aurelianus

Tac¡tus

Florianus

Probus

Carus

Numerianus

Carinus

Diocletianus

Maximianus

Constantius I Chlorus

Galerius

Severus ll

Maxentius

Constantinus I

Licinìus I

Maximinus ll

Constantinus ll

Constans I

Constantius ll

Mag nentius

Vetrianus

Nepotianus

Julianus Postata

Jovia nus

Valentinianus I

Valens

Procopius

Gratia n us

Valentinianus ll

Theodosius I

Arcadius

Max¡mus

Victor

Eugen i us

Honorius

Theodosius ll

Attalus

Constantius lll

Johannes

Valentinianus lll

Marcianus

Petronius Maximus

Avitus

Maiorianus

Leo I

Libius Severus lll

Anthemius

Olybrius

Glycerius

Leo ll

Zeno

Julius Nepos

Basil iscus

Marcus

Romulus Augustulus

Anastasius I

Justinus I

Justinianus I

Justinus ll

Tiberius ll Constantinus

Mauricius

Blauw = gallische keizer

Groen = oostelijke keizer

Gr¡js = usurpator

367 - 383

375 - 392

379 - 395

383 - 408

383 - 388

384 - 388

392 - 394

393 - 423

402 - 4sO

409

421

423 - 425

424 - 455

450 - 457

455

455 - 456

457 - 461

457 -474

461 - 465

467 - 472

472

473 - 474

473 - 474

474 - 491

474 - 475 (480)

475 - 476

475 - 476

475 - 476

491 - 518

518 - 527

527 - 565

565 - 578

518 - 582

582 - 602

251 - 253

2s1 - 253

253

253 - 260

253 -268

259

260 - 269

268-270
269

270

269 - 271

271 - 274

270 - 275

275 - 276

276

276-282
282- 283

283 - 284

283 - 28s

284 - 305

286 - 305

305 - 306

305 - 31 1

306 - 307

306 - 312

306 - 337

308 - 324

31 1- 313

337 - 340

337 - 350

337 - 361

350 - 353

350

350

360 - 363

363 - 364

364 - 375

364 - 378

36s - 366

47

Geldmuseum - NUMIS

We kregen net voordat het magazine naar de drukker ging, ber¡cht over het

Geldmuseum en NUMIS. De collectie van het Geldmuseum in Utrecht, dat

op 1 november de deuren sloot, ¡s grotendeels gered. Het grootste deel van

de collectie, het zogeheten num¡smatische (muntkundige) deel, gaat naar

De Nederlandsche Bank. Een klein deel van meer archeologische en kunst-

historische aardzal naar het Rìjksmuseum van Oudheden in Leiden gaan.

Muntvondsten kunnen gemeld worden via de (tijdelijke) website:

www.numis.geldmuseum.nl
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Het was rond 1974/75, toen Ernst Frings in Rotterdam woonde
en belangstelling kreeg voor archeologie en lid werd van de
plaatselijke AWN, afd. Nieuwe Maas. Ernst werkte in die tijd b'rj

een firma die grootkeukens installeerde en zodoende kwam

hij ook bij de Johannes stichting in Zwammerdam die net een

nieuw gebouw had laten bouwen. ln de periode 1968-1975

'Tekst/foto's: Kees Leenheer

eq ¡-

waren er

Johannes sticht¡n(] Er werden resten aange-

troffen van een

Romeinse Rijnoever

Toen Ernst weer in Zwammerdam .1" i" werk was, trokken

de bulten aarde op het terrein van de stichting zijn aandacht.

ln de lunchpauze ging hij nieuwsgierig wat in de bulten aarde

rond snuffelen. ln de aarde vond hij toen zonder metaaldetec-
tor diverse voorwerpen.

Op een werkavond van de AWN in 1979,liet hij wat voorwer-
pen aan dhr. Stam van het Bureau Oudheidkundig Bodemon-

derzoek in Rotterdam zien. Die bracht Ernst toen in contact

met dhr. Haalebos. En daaruit volgde in 1981 een publica-

tie van dhr. Haalebos in de Westerheem van de AWN.

Tussen 1971 en 1974 werden er in Zwammerdam Ro-

meinse transportschepen opgegraven. Van 1 986 tot
1 994 hebben een aantal van de door hem gevonden

voorwerpen in de expositie gelegen die rondom

de restauratie van het Zwammerdamschip was

georganiseerd.

Fragment van
mogelijk een gezichtsmasker

(vizier) behorende bij een

ruiterhelm. Aan de voorzijde is een

gedeelte van een bekleding van

bronsblik bewaard gebleven. Het laat
duidelijk een oorschelp zien. Gezichtsmaskers werden

waarschijnlijk alleen tijdens parades en ruiterspelen gedragen en

waren niet bedoeld om in gevechten te gebruiken.

Ruiterhelm met gezichtsmasker.

Fragment van een terra sigillata kommetje
Dragendorf 27 met de naam (TRAIANll) van

de eigenaar ingekrast.
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ln 1983 vond hij in het centrum van Rotterdam een munt-

vondst van 153 munten. Het bijzondere van de vondst is, dat

die bestond uit louter koperen munten van diverse provincies,

en het volledig ontbreken van munten van hogere waarde.

De jongste munt in de vondst is van 1692. ln dat jaar zijn ook

de laatste 17e-eeuwse duiten geslagen.ln1702 kwam het tot
een sanering van de duitencirculatie. De totale waarde van de

vondst van 153 munten was slechts 19 7¿ stuiver.

De munten zijn gedetermineerd en beschreven door dhr.

A. Pol van het toenmalige K.P.K. in Den Haag en staan ook

vermeld in de door het Koninklijk penningkabinet uitgeven

boekje'Muntvondsten uit 19 eeuwen'van A. Pol.

Al deze vondsten heeft hij gedaan zonder metaaldetector. Het

zoeken met de detector, daar is hij pas later mee begonnen.

De eerste jaren behoorlijkfanatiek maar de laatste jaren zoekt

h'rj alleen nog op zoekdagen.

Fragment van een met zilver ingelegde
schede van een dolk of pugio. Dergelijke
dolken werden veelvuldig door Romeinse

soldaten gedragen. Rechts een tekening van
een compleet exemplaar uiti Romon Militairy
Equipment, ed2,2006, M.C, Bishop & J,C.N.

Coulston.

Bronnen:
J.K. Haalebos, 1981 . Door een bezoeker opgeraapt, Westerheem

xxx3/4 1 981 .

P Beliën, 1996. Het Romeinse leger in Nederland. Legermuseum,

Delft.
P Bakker, J.W. Bron, 201 3. Gered uit de grond.

A.Pol,1984. Muntvondsten u¡t 1 9 eeuwen. Koninklijk Penningka-

binet, Den Haag.

M.D. de Weerd, 1976. Archeologen werken in Zuid-Holland, Het

Romeinse fort, de hoven en de schepen van Zwommerdom.Riiks-

museum van Oudheden, Leiden.

Wikipedia.

lJzeren gordelmes met benen heft,
De benen beslagplaten zijn d.m.v.

lijnen en arceringen versierd.
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t nslrll um Ni qr um P ullum

Het castellum Nigrum Pullum (Zwanrnerdam)

is verrnoedelijk tusselr 47-69 na Chr. aangelegd.

De naam Nigrum Pullum betekent'zwarte aarde';

een verwijzing naar de donkere veengrond. Het

castellurn lag langs de Limes, de noordgrens van

het Romeinse Rijk aan de Rijn. Net als veel andere

castella en nederzettingen werd Nigrum Pullum

tijdens de Bataafse opstand in 69 verwoest. In 80

rverd een nieuw castellum gebourvd, en in 175 in

steen herbouwd. Nadat het castelluln in275 door

brand werd venvoest, n'erd het door de Rorneinen

verlaten,

Tussen l97l en 1974 rverden zes riviersclrepen

opgegraverl: drie vissersboten van uitgeholde

boomstammen en drie militaire platbodem-trans-

portschepen van 20-34 meter Iang die door de Ro-

¡neinen o.a. n'erden gebruikt oln zrvare materialen,

zoals stenen oln de castella te versterken, vanuit het

huidige Duitsland over de Rijn te vervoeren.



lnterview met Peter Bakker en Jan Willem Bron,

makers van het boek:

+++

T,EREUUITTE[fl
Romeinse vondsten van Castellum Alb

"Een prachtig 196 paginat
tellend boek met meer dan

1300 kleurenfoto's van ruim
2500 Romeinse voorwerpen
uit de stort van Alphen aan

den Rijn. Een boek dat zijn
gelijke niet kent in Neder-

land!"

Peter en Jan Willem zijn de

DDA-leden die dit prachtige

boek hebben gerealiseerd

en dit voor Nederland unie-
ke project hebben opgezet.
Wij zijn razend nieuwsgierig
naar hun verhaal en hoe het
boek uiteindelijk tot stand is
gekomen!

lkzit in Leiden in huize Bron metJan
Willem en Peter Bakker. Op het moment
van dit interview zijn de afspraken met
de uitgever gemaakt en is de druk van

het boek bijna een feit. Er zitten twee
trotse personen tegen over me. Maar

ook zichtbaar opgelucht omdat het
boek er na drie jaar intensief werken

definitief gaat komen en het project

afgesloten kan worden! lk mag alvast

even snuffelen aan de inhoud van het

boek, waarna we beginnen met het

interview.

Hoe zÍjn jullie op het idee gekomenT

We zijn allebei lid van de AWN afde-
ling Rijnstreek. Op één van de avonden
van de AWN waren er ook een aantal

zoekers. Op deze avond maakten Jan

Willem en Peter voor het eerst kennis

met elkaar en ze spraken met diverse

zoekers over de stort van Alphen. Peter,

die al ruim 30 jaar verbonden is aan

de archeologie, was destijds zelf als

vrijwilliger aanwezig bij de opgraving.
Nadat de opgraving van het Castellum

Albaniana gereed was, besloot men de

grond te storten langs de N11.

De grond zakte vrijwel direct weg in het
veen en werd intensief afgezocht door

de AWN. Uiteindelijk werd het vrijgege-
ven waarna veel zoekers nog zeven jaar

lang gezocht hebben, totdat het voor

eeuwig onder de grond verdween on-

der de aangelegde sportvelden. Samen

met vele zoekers had Peter het er vaak

over gehad dat het zonde was om de

gedane vondsten niet te publiceren.

Dat is altijd in zijn achterhoofd geble-

ven. Peter gafdie avond wederom aan

graag een boek te willen samenstellen

en met name de vondsten te fotografe-

ren, terwijl Jan Willem dit ook zag zitten

met zijn schrijf- en redactionele erva-

ring. Het eerste geloof in het realiseren

van een catalogus was geboren.

Hoe hebben jullie het dangepakt? Dat
was best nog een zoektocht. Jan Willem
is meer van de korte projecten terwijl
Peter perfectionistisch is en meer houdt
van een gedetailleerde aanpak. Uitein-

delijk vonden ze een goede balans.

ln het begin was het vooral een boek
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Gordelmet scheermes?, brons/¡jzer, I e-2e eeuw.

"voor zoekers door zoekers" maar gaan-

deweg werd de aanpak steeds profes-

sioneler. Er werden voor beschrijvingen

steeds meer deskundige amateurs

ingeschakeld en ook de professionele

archeologie leverde een bijdrage aan de

determinaties.

Voor de indeling van het boek en het

rubriceren van de voorwerpen, werd

als voorbeeld het boek van de profes-

sionele opgraving gebruikt: 'Alphen aan

den Rijn - Albaniana 2001-2002'i Verder

is alles door Peter en Jan Willem zelf ge-

daan. Peter stortte zich op vormgeving

en het maken, bewerken en selecteren

van foto's en de lay-out. Jan Willem

hield zich bezig met de bewerking van

de aangeleverde teksten. Uiteindelijk

hebben ze de eindredactie van het boek

in zijn geheel samen uitgevoerd.

Hoe hebben jullie de mensen met voor-
werpen van de stort kunnen vÍnden?

We kenden allebei veel mensen van de

stort. Langzaam werd deze groep groter

doordat de mensen die we spraken ook

andere zoekers van de stort kenden en

Bustevan sol (Helios), brons, 3e-4e eeuw.
t--
'fu
tr€
Þ-

Overhandiging von de eerste

boeken door Peter Bakker en

Jan Willem Bron aan Tonnie van

de Rijdt-von de Ven, voorzìtter
van de AWN en Gert Lugthort,

voorzittervan de DDA.

,1

ons met hen in contact brachten.

Woar bestaat het boek uit? Het boek

bestaat uit 14 hoofdstukken met

thema's zoals aardewerk, munten,

uitrusting, paard, fibula, sleutel en

werktuig. Elk hoofdstuk heeft een inlei-

dende tekst, foto's van de vondsten, een

overzicht, soms in tabelvorm, en een

bibliografie.

Staøn er ookzelf gevonden voorwer-
pen van jullie in het boek? )azeker, we

hebben zelf ook gezocht op de stort.

Peter vooral de eerste paar jaar met als

meest interessante vondst een buste

van Sol. De Romeinse god Sol lnvictus

was afgeleid van de Griekse god Helios.

Jan Willem zocht de laatste anderhalf
jaar en vond een prachtig mes met

benen handvat.

Hoe kwam de samenwerking met
specialisten en professìonols tot
stand? Archeoloog Marco Zander

verzocht via een forum informatie over

fibulae van de stort van Alphen. Jan

',f++

Zwaardschedebeslag, brons

Willem nam later contact met hem

op met het verzoek mee te werken

aan determinatie van fibulae en een

inleidende tekst over het Castellum.

Via een opgraving in Oegstgeest

kwamen we ¡n contact met archeo-

logie studenten Svenja Hagedoorn

en Robin Nieuwenkamp die ook hun

medewerking hebben verleend en voor

diverse hoofdstukken determinaties en

inleidingen hebben geschreven. Voor

de hoofdstukken aardewerk en munten

en sleutels zijn respectievelijk Henk Kop,

Paul Schaap en Addie Keizer benaderd

die meer specialistische amateurarche-

ologen zijn. De illustraties zijn gemaakt

door Dick Bron.

Waren er ook knelpunten?WaT een

uitdaging was, was om enige uniformi-

teit te krijgen in de hoofdstukken. Want

je wil ook graag ruimte geven aan de

verschillende schrijvers met behoud

van hun eigen identiteit en inbreng.

Ook vroeg het wel enig geduld. Soms

moest je wachten op aanlevering van

een hoofdstuk. Je werkt tenslotte met
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vrijwlll¡gers, waardoor je het tempo niet
alt|d zelf kunt bepalen. Ook kwamen
veel mensen met enthousiaste voorstel-
len en wensen, wat wel eens extra druk
gaf.

Wot waren bijzondere ervaringen bij
het maken van het boek? Peter: Het

leuke is dat je met de hobby bezig bent
en naar mensen toe gaat om foto's

te maken. Ik had zelf een opstelling
gemaakt met een fototoestel waardoor
ik relatief snel en gestandaardiseerd

foto's kon nemen. Ook de enthousiaste
reacties van de archeologen aan wie we

vertelden dat we met dit project bezig

waren werkten erg motiverend.

Jan Willem: ledere keer was het weer
een hoogtepunt als we een onderdeel
of hoofdstuk hadden afgerond, daar-

mee kwam de daadwerkelijke realisatie

van het boek weer een stukje dichterbij.
Peter: Mijn zoekmaat, die helaas is

overleden, vond verschrikkelijk mooie
munten. Drie van deze munten zijn
door beeldhouwerJan van lpenburg
nagemaakt in klei en in vergroot
formaat in brons gegoten waarna ze in
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het plaveisel van het Rijnplein te Alphen
aan den Rijn zijn ingelegd. Ook heeft hij

een phalera van keizer Caligula gevon-

den, een soort militaire onderscheiding.
Hiervan zijn replica's gemaakt door de-
zelfde kunstenaar en deze zijn te koop
in het Archeon. Allemaal voorwerpen
die ook in het boek zijn opgenomen.
Eigenlijk zit achter elk voorwerp wel een

verhaal!

Wat we beiden speciaal vinden aan het
boek is dat het is opgeplust met arche-

ologische kennis. Het unieke van het
project was ook dat we met z'n tweeën
een klein team vormden, waardoor we

in goed overleg makkelijker konden
werken en beslissingen nemen, dan

wanneer we dat met een groter team
hadden gedaan.

Hoe hebben jullie een uitgever
gevonden?Via kennissen hebben we
meerdere uitgevers benaderd. Uiteinde-
lijk hebben we gekozen voor een locale

drukker door wie we het hebben laten

drukken. Dit bleek wel erg praktisch

door het directe contact.

Wat kost het boek en hoe gaat de

verkoop? HeT. 1 96 pagina's tellende

boek op A4 formaat met harde kaft en

ingenaaid kost € 29,95 (exclusief ver-

zendkosten). Speciaal voor de verkoop
van het boek is een website gemaakt:

w ww.geredu itdeg ron d.nl. Op deze site

wordt een deel van het boek getoond

en kan het boek besteld worden. Na 1

januari wordt het boek duurder en gaat

dan € 34,95 kosten. Er is een beperkte
voorraad en er geldt: op is op!

Wat verwachten jullie tenslotte van het
boek?We hopen dat het voor zoekers

een interessant boek is, maar ook dat
het voor de archeologische wereld een

mooie en nutt¡ge bijdrage zal zijnl

lnterviewer: Gert Lugthart

Foto',s: Peter Bakker

Cingulum, bevestigi ngsgesp met beslogploot, loú-t¡n leger¡ng.
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We horen voor het eerst van de stam

der Friezen en Chauken bij Romeinse

geschiedschrijvers uit de eerste eeuw.

Friese jongelingen nemen dienst
in Romeinse legereenheden, ook
na 47 na Chr. als Corbulo voor het
laatst pogingen in het werk stelt om

het noord-Nederlandse gebied te
romaniseren.Zo komen we Friezen

tegen in hulptroepen. We kennen een

zevental grafschriften van Friezen

in Romeinse dienst, onder andere
van een gevallen ruiterofficier uit
een Thracische cavalerie eenheid uit
Watermore bij Cirencester in Engeland

en van een paar jongelingen die
onderdeel uitmaakten van keizerlijke
gardetroepen uit het Rome van Nero.
(Leemans, 18441

Detail van beeldje van Mars met een gezichtsmasker

voorop de helm.

Foto: Kees Leenheer
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Mercurius, god van de handel, met vleugeltjes

aan enkels, en geldbuidel in de hand.

Terp Vaardeburen bij Blija.

Vondstjaar vóór 1 886. Hoogte I 1.2 cm.

Foto: Fries Museum

Friese terpengebied

Buste van Ceres, godin van de landbouw

(bundels korenaren).

Terp Ondersma -State bij Hallum.

Vondstjaar vondst 1 870i 1. Hoogte 1 5.5 cm.

Foto: Fries Museum

it het Friese terpengebied zijn momenteel ruim veertig

Romeinse bronzen godenbeeldjes geborgen, hier geïm-

porteerd of meegenomen door dergelijke huurlingen is

de gangbare veronderstelling. De voorliefde van Friezen voor
de goden Mars en Mercurius, die volgens de zogenaamde

interpretatio Germanica Tiwaz en Wodan zouden kunnen re-

presenteren, wordt bevestigd door het aantal vondsten van die

goden, meer dan twintig stuks. Er zijn echter ook beeldjes van

onder andere Apollo, Minerva, Bacchus en Hercules gevonden.

Religieuze context
Een als votiefoffer geïnterpreteerde vondst van Marren in
het naburige Noord-Duitsland geeft religieuze context aan

Romeinse godenbeeldjes uit Friese bodem. Hierdoor wordt
het aannemelijk dat het geen souvenirs of wat dan ook betrof,

maar dat zevoor sacrale doeleinden gebruikt zijn.

Sommige onderzoekers opperden dat dergelijke kleine go-

denbeeldjes in het Vrije Germanië in huisaltaartjes werden

geplaatst. De naakte, gehelmde Mars fungeerde dan als een

geheroïseerde krijger. (Zadoks-Josephus fitta, Peters, &van Es,

1967) De vondst te Marren bij Cloppenburg in Noord-Duits-
land mag misschien als voorbeeld gelden voor de wijze waarop

/'t
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de inheemse bevolking zich vreemde goden toeëigende.

Deze vondst, midden in het stamgebied der Saksen, in Noord-
Duitsland \lT1875-'76 en 1960 omvatte respectievelijk drie
godenbeeldjes (twee van godheid Mars, één Larenfiguur),

een sokkel met Victoria inscriptie, beslagstuk in de vorm van

leeuwenkop, griffioenkop van parade-uitrusting of gladia-

torenhelm, Decentius keizersmunt 351-353, en een zilveren

orakelstaafe. De voorwerpen werden aangetroffen binnen
een stenenk¡ans van ca. ø víjftig cm, aangeduid met 14 of 15

zorgvuldig uitgekozen kiezelstenen.

Een zeldzaam belangrijke vondstcontext dus, ook voor het be-

stand aan praktisch alle contextloze Friese vondsten. Dankzij
zorgvuldige analyse van een dergelijke gesloten vondst krijgen
de tientallen helaas te vroeg ontdekte-als losse, sterk gecor-

rodeerde poppetjes opgedolven tijdens terpafgravingen van
1845-19401'45- en dus contextloze bronzen godenbeeldjes uit
het Friese terpgebied toch nog een aanvaardbare gebruikscon-

text. Ze zijn niet als sloopbrons ofin de vorm van de bekende

spiegeltjes ofkraaltjes naar het stamgebied der Friezen afgezeT.

door Romeinse kooplieden maar wel degelijk bewust ingepast

in een gebruik van huisaltaartjes, votiefoffers en dergelijke.

Ook de laatste jaren bereiken ons af en toe vondstmeldin-
gen van Romeinse godenbeeldjes. Na de grote commerciële

Bokje uit terp Un¡a-State, Franjumburen bij

Marssum,

Vondstjaar vóór 1 904. Hoogte 7.8 cm.

Foto: Fries Museum

Mars, god van de oorlog. Vaste attr¡buten zwaard en schild

ontbreken.

Terp De Vlaren bij Tzum. Vondstjaar 191 l. Hoogte 18.4 cm.

Foto: Fries Museum

terpafgravingen zijn het nu plaatselijk grondverzet in terpen en

de introductie van de metaaldetector die daar debet aan zijn.

Zokan de standaardlijst van Zadoks et al uit 1967 (Roman

Bronze Statuettes from the Netherlands) voor Friesland inmid-
dels worden aangevuld met een Mercurius uit Groot Vlaeren

bij Tzum, een Mars uit Herbaijum, een bokje uit Almenum

bij Harlingen, een Bacchus uit Hijlaard en een groot hoofd

met Korintische helm van de god Mars uit een terpje onder

Berlikum. De grootte is exceptioneel althans ten opzichte van

de andere Marsbeeldjes uit het Fries Museum, die in grootte

variëren tussen 8,8 en23,0 cm. Het hoofd meet bij dit exem-

plaar van kin tot helmkam (waarvan voorstuk ontbreekt)

alleen al bijna 5 cm.

In het nieuw Fries Museum in Leeuwarden wordt vanzelf-

sprekend aandacht besteed aan de topattractie uit de collectie

terpvondsten: het Romeinse godenpantheon.

In Nederland zijn Romeinse godenbeeldjes bijna uitsluitend

uit het Fries-Groningse terpengebied bekend. De nu ruim
veertig in het Fries Museum aanwezige unieke sculptuurtjes uit
de klassieke oudheid verdienen buitengewone behandeling als

zeldzame getuigenissen van smaak en mode in het Romeinse

Rijk uit de eerste eeuwen van onze jaartelling.

,t



Bacchus, appliek met fraai gekruld hoofdhaar.

Terp Hylaard. Subrecente (1 994) detectorvondst.

Hoogte 5.8 cm.

Foto: Fries Museum
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Terp Lions. Vondstjaar 1 903/04. Hoogte 1 5.6 cm.

Foto: Fries Museum

Gietprocede
Pas na reiniging zichtbaar, is het hoofd ook bij vrijwel

alle beeldjes zeer minutieus afgewerkt, wat wijst op een

oorspronkelijke wasvorm waarmee d¡t soort detaillering

mogelijk was. Deze beeldjes werden namelijk gegoten in

de zogeheten verloren-was-methode (cire-perdue): het

vormgegeven wasmodel werd omgeven door een mantel

van klei waarna het vloeibare brons de plaats van de was

innam na het gietproces. Na afkoeling worden de kanalen

weggezaagd en het gietsel wordt afgewerkt bramen en

uitsteeksels worden weggeslepen en gaten en ongewens-

te holten worden dicht gehamerd of gelast. Daarmee is elk

beeldje dus uniek, geen herhaalde gieting was mogelijk

zoals bij dubbele mallen het geval is.

Mars
Het totaal aan Mars-beeldjes uit Friesland staat momenteel

op tien stuks. Andere vindplaatsen zijn Cornjum, Dronrijp,
Spannum, Dongjum, Tzum, Nijlanderzijl, Herbaijum, één

exemplaar van een onbekende vindplaats in Friesland en de

jongste vondst van een hoofd met helm te Berlikum. Eén

vermoedelijk Marsbeeldje is met een ander godenbeeldje in de

begin jaren vijftig zoek geraakt tijdens een uitstaand langdurig

bruikleen aan het stedelijk gymnasium in Leeuwarden. Mocht

zich onder de lezers van dit tijdschrift iemand bevinden die

ons op discrete wijze een vingerwijzing weet te geven: de Friese

archeologen zijn tipgever maar ook huidige bezitter alvast zeer

erkentelijk want het "bruikleen' staat nu lang genoeg uit...

Zoals al eerder vermeld, veronderstellen sommige onderzoe-

kers dat dergelijke kleine godenbeeldjes in het Vrije Germanië

in huisaltaartjes werden geplaatst. De naakte, gehelmde Mars

fungeerde dan als een geheroïseerde krijger. Bij Mars wordt
zelfs aan Alexander de Grote gedacht, de grote veroveraar. Niet

meer bestaande beelden van hem - naakt en met de Korinthi-
sche helm - zouden dan als inspiratiebron hebben gefungeerd
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voor de latere ven'aardigers van deze sculptuurtjes, waarvan

niet een identiek is aan de ander vanwege het eenmalige giet-

PIocedé.

In de eerste helft r'an de eerste eeÌ-l\t¡ voerden de Friezen strijd

tegen het o\.ermachtige Rome (in 28 na Chr. uitmondend in

een regelì:echte opstand naar aanleiding van te hoge belastin-

gen) dus komt het grote aantal Marsbeeldjes uit Friese terpen

niet als een colnplete verrassing. Ze n;Jl,en aìle Germanen - net

als de Romeinen aanbaden de inheemse starnmen meerdere

goden - stellig hebben aangesproken.

Dat Rome uiteindelijk de grote rivieren in Midden-Nederland

als grenslijn verkoos boven de Elbe ligt echter minder aan het

verzet der Gerrnauen dan aan de gewijzigde politieke situatie

in Rome rond het midden van de eerste eeur,q

Het clebâcle van het Romeinse leger in het Teutoburgerwoud

- de zgn. Hermannschlacht in 9 na Chr. r.r'aarbij Varus met een

aantal legioenen in de pan werd gehakt - had u'eliswaar diepe

wonden geslagen bij de Romeinen en men vergat niet gauw,

nlaar belangrijker was de inlijving van Engeland, een operatie

die door keizer Claudius uiteindelijk tocl.r aantrekkelijker werd

ber.onden dan het op touw zetten van nieuwe militaire caln-

paglìes in het moerassige en econornisch minder winstgevende

kustgebied van Noordwest Europa.

BRONVERMELDI NG

Bovenstaand stukje heb ik vooral ontleend aan mijn artikel-

in-bewerking, getiteld'Het geloof bij deTerpfriezen:

Veel details ¡n woord en beeld over onze godenbeeldjes is

te vinden in deel I van het nog steeds onovertroffen werk

Roman Bronze Statuettes from the Netherlands van Zadoks,

Peters en Van Es u¡t 1 9ó7.

Nieuwe vondsten zün de laatste decenn¡a vooral gepubli-

ceerd door klassiek archeologe Marjan C. Galest¡n, tot voor

kort verbonden aan het GIA te Groningen
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Cuijk aan de Maas (Ceuclum) - Op één van de

in december 2011 gevonden lanspunten is na

restauratie en conservering een verrassende

versiering te zien. Onder de corrosielaag

kwamen de versieringen'CCCC' te voorschijn.

e twee lanspunten en b'rjl wer-

den bij baggerwerkzaamheden

in 201 1 boven water gehaald. De

vindplaats in de Maas bü Katw|k
zou een doorwaadbare plaats geweest

,8 kunnen zijn richting Noviomagum (Nij-

megen), als voorloper op de Romeinse

brug te Cuijk.

De restauratie en conservering werd op

een prachtige wijze uitgevoerd door

Restaura uit Haelen. Het ontzouten en

daarna conserveren van de voorwerpen

heeft ongeveer een jaar in beslag ge-

nomen.Van het hout in de lanspunten

en de bijl zijn houtmonsters genomen

om bij verdere studie en onderzoek

Zo werden de

vootwetpen

u¡t de Moos

opgeboggerd.

met de koolstof methode een meer

zuivere datering vast te kunnen stel-

len. Door passie en inzet van Cuijkse

amateurarcheologen en met mede-

werking van de gemeente Cuijk zijn de

waardevolle voorwerpen voor nu en

toekomstige generaties te beleven en

te onderzoeken. De lanspunten en de

bijlzijn gemeld bij het archeologisch

depot van de provincie Noord-Brabant

in Den Bosch en worden opgenomen in

de nationale database ARCHIS van de

Rijkdienst Cultureel Erfgoed.

Spectaculaire versieringen op
Romeinse lanspunt'CCCC'
Op de schede van één lanspunt is aan

weerszijde vier keer de letter C aange-

bracht met koper en een loodlegering.

Volgens de restaurateur kwam deze

wijze van versiering aanbrengen nau-

welijks voor, meestal werden versierin-

gen ingeslagen.

Met enige fantasie zou de betekenis
(C)aesar, (C)astellum, (C)euclum en (C)

uijk kunnen zijn.

De versieringen werden misschien

aangebracht om de soldaten moed

in te spreken. De naam Caesar werd

de eretitel voor de eerste Romeinse

keizer Augustus (in 27 v.Chr.) en alzijn
opvolgers. ln de westerse wereld is deze

titel bl'rjven voortleven in de woorden
'keizer'oftsaarl

Ceuclum werd rond het jaar 50, tijdens

de regering van keizer Claudius,

gesticht op een heuvel bij de Maas. De

plek moest uiteraard verdedigd worden

door soldaten van een legioen. Het graf

van een legioensoldaat FlDEL|S werd in

1992te Cuijk gevonden.

Het castellum was oorspronkelijk een

houten fort met aarden omwalling met
palissadewanden en omgeven door
grachten. Vele sporen van het castellum

zijn in Cuijk gevonden. De Romeinse

DETECTOR MAGAZINE 131
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Viet keet C,

oongebrocht

met koper en een

loodlegering.

Maasbrug bij Cuijk was een schakel in

de verbinding Noviomagum (Nijme-

gen), Cuijk aan de Maas, Blaricum en

Tongeren.

Stamt de bijl u¡t de Romeinse-
of Merovingische tijd?
Volgens de restaurateur kan de ge-

vonden bijlzowel een Romeinse als

Merovingische datering hebben. Bij

onderzoekvan de Romeinse Maasbrug

te Cuük is bij het opruimen van de

onderzoeksvakken een b'rjna identiek
exemplaar gevonden. Koolstofanalyse

van de houtresten van de steel zou

uitsluitsel kunnen geven.

De lanspunten en bijl zijn pronkstukken

en een geweldige aanvulling op de rijke

Romeinse collectie van het museum

Ceuclum in Cuijk aan de Maas.

Het museum Ceuclum is van mei t/m
oktober dagelijk gratis te bezoeken

van 13.30-16.30 uur, behalve op maan-

dag, en ook is de 40 m. hoge toren uit
de 15" eeuw te beklimmen. Cuijk is een

plaats met verrassingen, gelegen aan

de Maas, aan het spoor en aan de A73,

uitstekend bereikbaar en een bezoek

meer dan waard. De Romeinen vonden

Cuijk ongeveer 2000jaar geleden al een

belangrijke strategische plek.

Werkgroep Arch eol ogi e Cuij k

Jon Kusters
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Fisher CZ-21
De aade wamt op? ln het water vindt u verkoeling!

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

legendarische

CZ-2l.7owel in het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie z¡jn instelbaar.

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint 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 grote 'verlichte' LCD

display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.

ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-sch¡jf 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 batterijcompartiment.

Twiifelt u? Maak een afspraak bü Gelan of één van onze

dealers! ã
NTEUW!!
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 voonruerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente d¡epte uitlezing, object identif¡catie en pinp0int

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
gepr¡jsd.

Met behulp van de 4-toons objectidentif¡catie

en de numeriek targetidentificatie, weet u waar

u opgraven wilt.Tijdens het pinpointen weet u automatisch

de diepte van het object.

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

concentrische zoeksch ijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

ondermeer:
- Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine goudklompjes, dunne

gouden kettinkjes en kleine vooruerpen.
- Probleemloos werken op gemineraliseerde grond.

Het resultaat mag er zün !

Een detector met een frequentie

van 19 kHz, uitstekende
gevoe I ¡ gh e id, verbl uffend e

diepgang, en uiterst betaalbaarlMet instel mogelijkheden voor frequentie shift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, 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 uitgangspunten



csc
CS4MX¡ Dat digitaal niet altijd het toverwoord is, bewijst de 4MXi detector.

Dubbele discriminatie geeft de mogelijkheid om eenvoudig te determ¡neren, zonder
digitale uitlezing.

i','fi:îäl!.i:,.':,,'.1i.?fl113;ilïj'l,iï',':l'll,:lî:iåïïI:g:ïì:'.' 9,""''n* ''öï,"",rr. 
",""9zorgen dat deze detector haar weg naar veel zoekers zal weten te

vinden.

Automatische en instelb, grondbalans. Pas na 50 uur zoeken zullen
nieuwe batterijen nodig zijn, ook prettig!

Wordt geleverd met I x I l "schotel.

DlSr ?

3 zoekschijven leverbaar:

8"conc, Polo schijf

2D elliptische schijf
8x11"

2D elliptische schijÍ 11 x14" CS MX¡
17 kHz
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Hel Sterrenbeeid 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0]173 5481199 Íox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

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 1 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 I l "schotel.
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G.Scope 3MX

De C53MX is een hoogwaardige professionele detector. De '17 kHz frequentie is ontwikkeld
door C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en goud.

Al 25 jaar luistert C.Scope

naar ervanngen van

zoekers, en gebruikt dit een
goede detectors te maken.

De C53MX is makkelijk in
gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is afneembaar, en

aan de riem worden bevestiqd.
De C53MX is een volwaardig alternatief voor duurdere detectors.

- Ruim 35 ioor ervoring

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

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)
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Wij verwelkomen u groog mel een kopje koffie in onze showroom voor uitgebreid odvies !

Deteclor Plozo is een iniliolief von Williom en Adrie von der Boll Melooldeleclors

0413 - 25 95 97 conlqct@delectorplozq.nl 0ó - 4432 4416
Showroom in Uden, op ofsproqk ook in Almere en Bredq
www.deleclorplozo.nl Breukrond 215, 5403 [G, Uden


