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Van de voorzitter

Alweer een jaar om

Het is bijna Kerstfeest en het is weer gelukt om een 
mooi en gevuld magazine op tijd af te leveren.

Het afgelopen jaar is weer als een razende aan ons 
voorbij gegaan, voor de DDA was het een prima jaar.
Wij kunnen terug kijken op mooie en goed bezochte 

ledendagen en onze aanwezigheid bij diverse activiteiten en beurzen.

Voor het nieuwe jaar staan er ook weer diverse activiteiten in de planning, 
zo zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen van de voorjaarsle-
dendag (meer hierover in het volgende magazine en onze website). In het 
eerste kwartaal verwachten wij dat de nieuwe website van de DDA online 
gaat.

Het is de bedoeling dat in 2015 de samenwerking met de AWN verder geïn-
tensiveerd word. Zo is het de bedoeling om in 2015 samen met de AWN een 
3-tal determinatiedagen te organiseren. Meer info hierover volgt t.z.t.. 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe locaties (velden met accommo-
datie) waar wij de ledendagen kunnen houden, wij staan open voor alle 
suggesties en goede ideeën.

Hele fijne kerstdagen en een  
goede jaarwisseling toe gewenst.
Good Hunting,

Albert van Es

Gert bedankt!!
Op de Ledendag in Gees werd Gert Lugthart, die in het voorjaar was afgetre-
den als voorzitter van de vereniging, in het zonnetje gezet. Naast zijn functie 
als voorzitter, was en is Gert ook altijd druk met de rubrieken ‘Mijn mooiste 
munten’ en de ‘Top 10 en het kippenvelmoment’.
Als dank voor alle werkzaamheden voor de vereniging kreeg Gert kreeg een 
speciaal voor hem vervaardigd boek overhandigd. Een boek waar de eerste 25 
afleveringen van de ‘Top 10 en het kippenvelmoment’ in zijn gebundeld. 
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Van de redactie
 

Domplein-special
Net voor de Kerst ligt het extra dikke Detector Magazine 
weer bij u in de bus. Met dit keer o.a. aandacht voor het 
Domplein in Utrecht. De muntschat van gouden munten, 
piepen op het plein, DOMunder, enz.

We hadden al, vanaf het afgelopen voorjaar, regelmatig 
contact over het project op het Domplein en hadden toen ook al plannen 
voor een special. In de zomer kwam het nieuws naar buiten over de specti-
culaire muntschat van de gouden Tremisses, die daar met de metaaldetector 
was gevonden. 
In september bezochten Johan en ik het DOMunder in Utrecht om e.e.a. 
verder te bespreken. We werden door Nils Kerkhoven rondgeleid onder het 
Domplein en werden toen helemaal enthousiast. Dit is voor Nederland echt 
een uniek project, iets wat je als detectorzoeker gewoon gezien en ervaren 
moet hebben.

We zijn dan ook supertrots dat het Detector Magazine de primeur heeft om 
met het definitieve verhaal over de muntschat en het vinden van de munten 
naar buiten mag komen.

Verder uiteraard inzendingen voor ‘Vondst van het Jaar’, de Top 10, een 
verslag van de ledendag in Gees, de nieuwe rubriek ‘de verukkelijke fibulae’ 
en nog veel meer. We hopen dat u ervan geniet, wij hebben in ieder geval ons 
uiterste best gedaan.  

We wensen alle lezers een fijn uiteinde en een gezond en succesvol nieuw 
zoekjaar.

Namens de redactie,
Kees Leenheer



Pieterman Metaaldetectors
Zijlsterweg 10, 9988 RK Usquert,  Tel. 0595 - 42 33 82
E-mail info@pieterman-detectors.nl 
Website www.pieterman-detectors.nl

Replacement / Accessory Coils
11” Biaxial Replacement Search Coil – 11COIL-T2*…..$199.00
10” Concentric Replacement Search Coil –10COIL-TEK**..$179.00
8” Concentric Open Face Replacement Coil –8COIL-7TEK**.$119.00
11” Biaxial Accessory Coil –11COIL-TEK**.....$199.00
5” Biaxial Accessory Coil for the T2 – 5COIL-T2*...$139.00
5” Biaxial Accessory Coil – 5COIL-TEK**…..$159.99

Coil Covers
Specially made to protect your coil from abrasion and damage.
11” Biaxial Coil Cover – COVER-11DD…….$19.99
       (used with 11COIL-T2 & 11COIL-TEK)
10” Concentric Coil Cover – F70COVER…….$19.99 
       (used with 10COIL-TEK) 
  8” Concentric Open Face Coil Cover.$19.99
       8COVER-7 (used with 8COIL-7TEK)
  5” Biaxial Coil Cover…….$7.99
       5COVER-CZ3

Teknetics® Padded Carrying Bag
Protects your Teknetics® metal detector from the 
elements. Made of rugged double-stitched nylon 
construction. Includes handy outside zip-pocket for 
extra batteries or small accessories. A must-have item.  
CBAG-T ……$29.95

Lesche Knife
Made from high quality heat-treated tempered steel. The 
ultimate digging tool comes with a durable sheath. 12” 
in length with a 7” serrated blade …$49.95

Armstrap for T2

ARM-STRAP75 ……$11.95

Gold Pick
A serious digging tool; tempered steel head is 
10” long and the edge is 3 1/4 ” wide. The overall length is 19” 
with a durable fiberglass handle and a rubberized hand grip.  
Includes a powerful super magnet attached to the head to 
quickly discriminate iron targets and magnetic hot 
rocks. The tool is well balanced and weighs 2 lbs.  – 
GOLDPICK…$45.00
Teknetics® Stereo Headphones
Designed especially for use with Teknetics® metal detectors 
with true stereo. Utilizes 1/4-inch & 1/8-inch plug. 
Compatible with all Teknetics® models with 1/4-inch & 
1/8-inch jacks. HEADT…$39.95
Teknetics® Pinpointer
Pinpoints exact location of buried metal objects. Designed to 
be used with any of our metal detectors to help find treasures. No 
assembly required, runs on one 9-Volt Battery. PIN POINTER .$69.95
Teknetics® Face Rain Covers
Specially made to protect from weather
FACE-COVER. . ……$10.95*
FACE-COVER13B.…$14.95** 
Teknetics® Battery Compartment Rain 
Cover*
Specially made to protect the battery compartment from 
weather. ELBOW-COVER…$10.95 
* For the T 2 metal detector
** For the Alpha, Delta, Gamma, Omega or G 2 metal detectors

   
 Alpha Delta Gamma Omega G2 T2

Target ID     
Numerical Target ID System  X X X X X
Non-Numerical Category Target ID X X X X X X
Number of Target  ID Categories 8 8 8 8 50 8
Discrimination / Notch      
Number of Tones / Audio ID 3 3 4 4 2 99
Audio ID Tone Choices 3 3 4 4 1 5
Levels of Adjustable Discrimination 6 6 80 65 65 80
Notching Capabilities X X X X  
User Interface     
LCD X X X X X X
Adjustable Sensitivity / Gain X X X X X X
Battery Life Indicator X X X X X X
Operation Status (non-menu driven)    X X 
Depth Readout X X X X X X
Signal Strength    X X 
Running Depth Graph  X X  X 
Pinpoint  X X X X X
Knob Control Interface    X X X
Touch Pad Control Interface X X X X X X
Operation Details     
Search Modes 1 3 2 2 2 2
Discrimination Mode X X X X X X
All Metals Mode  X X X X X
Transmit Frequency 7.8kHz 7.8kHz 7.8kHz 7.8kHz 19.2kHz 13kHz
Ground System     
Preset Ground Balance X X X X X X
Manual Ground Balance   X X X X
Standard Searchcoil     
Concentric 8-Inch Open-Face Coil X X X   
Concentric 10-Inch Open-Face Coil    X  
Elliptical 11-Inch Biaxial
Open-Face Coil     X X
Batteries     
9V Alkaline 1 1 1 1 1 
AA Alkaline      4
Headphone Jack     
1/4 Inch X X X X X X
1/8 Inch X X X X X 
Warranty     
In Years 5 5 5 5 5 5

Openingstijden:  
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdagmiddag open van 13.00 tot 
18.00 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur en zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur 

Makro pointer

Wat de beste  
metaaldetector is....   
Wij kunnen het u niet vertellen, 
wat we wel weten is dat er in 
het topsegment geen slechte 
metaaldetectors meer zijn. Wat we u 
ook kunnen vertellen is, welk model 
het beste bij u past en dat ze bij ons 
allemaal op voorraad zijn.

Kom eens kijken in onze vernieuwde 
showroom, buiten is er volop ruimte 
om te testen.

• waterdicht (1 meter max.)
• toon en/of vibratie
• 3600 detectietop
• LED-spotlight 
• incl. luxe opbergbox

€ 120,-

Makro pointerAKA metaaldetectors
Zeer krachtige metaaldetectors met 
meerdere zoekfrequenties, een groot LCD 
display met VDI-nummer en hodogram 
weergave van vondsten. Deze detectors 
met gepatenteerde technologie hebben 
instelmogelijkheden welke u op andere 
metaaldetectors niet zult vinden. 

Meerdere frequenties. Een breed scala van instellingen: 
gevoeligheid, grondbalans, threshold, tonen, volume 
(algemeen zwakke voorwerpen, ijzer), enz. Instellingen 
kunnen in 3 verschillende modi worden opgeslagen.
Met de Molotok loopt u zowel in discriminatie- en alle 
metalen modes tegelijk waardoor u dieper kunt zoeken. 
U krijgt een betere doelidentificatie dankzij de verschil-
lende aantal tonen en de getoonde VDI waardes op 
het display, evenals het gebruik van de gepatenteerde 
hodogram. 

Molotok bied u verbluffende resultaten op ijzer en 
verzadigde bodems dankzij zijn ongelooflijke herstel 
snelheid.

•  2 meegeleverde frequenties: 14 & 22 kHz
•  Kies uit frequenties tussen de 1 en 30 kHz dankzij 

optionele zoekspoelen.
•  3 preset instelb. programma’s
•  Groot scherm met Hodogram, vdi & backlight
•  Instelbare recovery speed, audio response, ijzer level, 

threshold, discriminatie, zwak signaalvolume
•  Uitgebreid ijzer discriminatie bereik
•  12.5 x 9.5 inch waterdichte DD spoel

Krachtige diepzoekende multi-frequentie de-
tector. Een breed scala van instellingen: gevoeligheid, 
grondbalans, threshold, tonen, volume (algemeen 
zwakke voorwerpen, ijzer), enz. Instellingen kunnen in 
3 verschillende modi worden opgeslagen.
Met de T72, de meest krachtige detector van AKA loopt 
u zowel in discriminatie- en alle metalen modes tege-
lijk waardoor u dieper kunt zoeken. U krijgt een betere 
doelidentificatie dankzij de verschillende aantal tonen 
en de  getoonde VDI waardes op het display, evenals 
het gebruik van de gepatenteerde hodogram. 
De T72 bied u verbluffende resultaten op ijzer en 

verzadigde bodems dankzij zijn ongelooflijke herstel 
snelheid.

•  3 meegeleverde frequenties: 7, 14 & 22 kHz
•  Kies uit frequenties tussen de 1 en 30 kHz dankzij 

optionele zoekspoelen.
•  3 preset instelb. programma’s
•  Groot scherm met Hodogram, vdi & backlight
•  Instelbare recovery speed, audio response, ijzer level, 

threshold, discriminatie, zwak signaalvolume
•  Pinpoint
•  Uitgebreid ijzer discriminatie bereik
•  12.5 x 9.5 inch waterdichte DD spoel
•  2 jaar garantie

AKA Molotok

 AKA T 72

NIEUW!

€ 999,00

€ 1299,00



Dinsdagmiddag, ik kom net terug van een middagje zoeken en 
plof klinkt het op de deurmat. Ik loop naar de deur, pak het pak-
ket reclamefolders op en leg het op tafel. Voor de verbouwing 

had ik nog zo’n NEE NEE sticker. Sinds we 
een nieuwe deur hebben, heb ik niet 
de moed gehad om er weer èèn op te 
plakken. Sterker nog, toen dat kleine 
jongetje met die te grote fiets voor de 
deur stond in de regen, bril beslagen, 
hinkend om zijn evenwicht te bewa-
ren was mijn hart gebroken. „Meneer, 
u had eerst zo’n sticker op uw deur, 
maar mag ik nu wel de folders in uw 

brievenbus doen?” Hoewel ik bekend 
sta als keihard kon ik niet anders dan 

Ja Ja  zeggen. Ik weet dat dit jongetje 
dankzij mij elke week € 0,02 cent 

verdient. Over 350 jaar als hij zijn rijbe-
wijs haalt kan hij zeggen dat hij dat aan mij 

te danken heeft. Hij weet het niet, maar meestal 
gooi ik de folders net zo snel weer in de oud papier bak. 

Ik heb daar geen probleem mee want daar verdient onze 
voetbalclub elke maand weer zo’n € 0,11 cent mee aan oud 

papier geld. Het schijnt dat ze, dankzij mij, voor het jaar 2025 
nieuwe shirts hebben besteld. 

Zo rond december kan ik me toch niet helemaal beheersen en 
open ik het folderpakket. Ik sneup de foldertjes af naar leuk 
kado ideeën voor de decembermaand. Terwijl ik blader valt het 
me op dat er geen enkel ”Pietje” meer te bespeuren valt in de 
decemberfolders. De bedrijven zijn naar mijn idee zo wel heel 
erg schijn-Heilig. Slechts een enkel stafje en Sinterklaashoofdje 
rechtsonder in de hoek. Duidelijk is dat hij volgend jaar waar-
schijnlijk uit de folder is verbannen en de folders de term ’De-
cemberaanbiedingen’ mee gaan krijgen. Ik bemerk aan mezelf 
dat de lol er eigenlijk wel wat af is. Het is gedaan met de goed 
Heiligman; zijn blazoen is besmet.  Ach, er zal vast ondergronds 
hier en daar nog wel Sinterklaas gevierd worden, maar dan wel 
met de gordijnen dicht. Wij besluiten dat dit een mooi moment 
is om ons te ontdoen van het juk van voor € 5,- zo veel moge-
lijk kado’s te moeten kopen, dichten, inpakken en dobbelsteen 
gooien. Nee, wij doen het vanaf nu zoals in Engeland, we gaan 
voor SantaClaus. Lekker uitslapen op kerstochtend en dan met 
je slofjes op de bank kado’s uitpakken, onder het genot van een 
kerstbroodje met koffie. 

Op 5 december staan wij bij het tuincentrum om als eerste 
Nederlander een 1.2 meter hoge scharrelboom te kopen voor 
de weggeefprijs van € 54,95. Eenmaal thuis staat de boom fier 
overeind zoals de toren van Pisa. Thema en trend, dit jaar is 

’zilver’. Terwijl vrouw en kinderen in de bal-slinger fase verkeren, 
wacht ik op mijn piek moment. In afwachting hiervan check ik 
even de mail. Ik krijg een mailtje van een maatje uit Engeland 
met de tekst: ”Moet je dit zien… bij ons om de hoek.” Dus ik draai 
het filmpje af en zie tot verbazing hoe een horde mensen slaags 
raakt in de Tesco*. Black Friday, overgewaaid uit Amerika, is de 
dag dat men massaal inkopen gaat doen voor de kerst, gelokt 
door folders en aanbiedingen. Oma’s worden omver gedrukt 
door, de rest van het jaar, bankhangend tuig. TV’s worden uit 
de stellingen gerukt, dozen opengescheurd. Ik dacht dat ik zat 
te kijken naar een zoveelste rel uit Amerika waarin hele winkels 
worden geplunderd. Nee, dit zijn mensen die vrijwillig ’s och-
tends voor de deur gaan staan wachten om bij opening als een 
gek door de winkel te rennen; pakken wat je pakken kan.. want 
het is goedkoop!

Als shop eigenaar zou ik me helemaal blauw lachen. Wetende 
dat ik al die mensen dingen laat kopen die ze niet nodig hebben, 
ze een momentje van ‘geluk’ bezorg en zelf mijn zakken vul. Of 
denkt men soms echt dat die goederen weggegeven worden? 
Geeft alleen maar aan hoe ‘onnozel’ de massa aan het worden 
is. Zoals de Romeinse dichter Juvenalis al schreef: “Panem et 
circenses” of “geef het volk brood en spelen”; De gedachte om de 
gunst van het volk te winnen/het volk te beïnvloeden door met 
oppervlakkige behoeften het volk te paaien. 

De twijfel slaat bij mij toe, ga ik nu mee doen aan die gekkigheid? 
Misschien moeten wij maar wijs zijn, dat hele gedoe overslaan en 
ons bezig houden met waar het werkelijk om gaat in het leven. 
Bezig zijn met dingen die je zelf leuk vindt. Ik denk dat ik er 
voortaan in december een aantal extra zoekdagen bij heb. 

Ik wens u allen voor het komende jaar vooral veel gezondheid en 
vele mooie zoekbelevingen toe. 

Klaas Bot

* Tesco: Is een groot supermarkt en warenhuis keten.

Panem et circenses
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Wie: Danny Ronda

Zoekt sinds: augustus 2013

Vindt de mooiste munten op: akkers

Mooiste munt: gouden pseudo imperiale Tremissis

Wenst nog te vinden: zilveren sceatta
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  Gert Lugthart  tekst & foto’s
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1. Gouden tremissis, pseudo imperiaal Friesland; 500-580, B. 5386-5387; MEC 373-375, 
diameter: 15 mm., 1,1 gram.

2. Gouden tremissis pseudo-Madelinus/Dorestad, diameter 15 mm, 1 gram.

3. Gouden Ecu de France, couronné sous un soleil François I, Parijs 1515/1540,  
diameter: 30 mm., 3,3 gram.

4. Zilveren Generaliteits gulden, 1721 geslagen te Gelderland, diameter: 31 mm., 10,61 gram. 

5. Ziveren penning, Willebrand van Oldenburg, 1227-1233, bisdom Utrecht, diameter: 10 mm., 1,2 gram. 

6. Bronzen barbaar imitatie Constans/Constantius II, 2 Victoria’s staan tegenover elkaar en houden krans 
vast, VICTORIAE DD AVGG NN, diameter: 11 mm., 0,9 gram.

7. Bronzen city commemorative follis AE3, URBS ROMA - , Romulus en Remus door wolvin (Lupa)  
gezoogd, diameter: 16 mm., 2,2 gram, RIC VII 529 Trier.

8. Zilveren 1/2 Ecu 1661 Lodewijk XIV Limogés, diameter 32 mm.,11,1 gram.

9. Zilveren dubbele wapenstuiver Zeelandia uit 1731, diameter: 21 mm., 1,62 gram.

10. Zilveren 25 cent 1849 Willem II, Utrecht KM # 76, Diameter: 19 mm., 3,1 Gram. Eerste zilveren munt!



 Tekst/foto’s: Gert Lugthart  
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van:

>>

aren geleden toen de schans in Westervoort nog ge-
woon landbouwgrond was, maar liefst zo’n 7 hectare, 
had ik het geluk dat ik toestemming had van de drie 
eigenaren om daar te mogen zoeken. 

Aangezien het diverse percelen betrof had ik er heel wat 
moeite voor moeten doen om uiteindelijk toestemming te 
krijgen van de drie eigenaren. Toen dit gelukt was ging ik 
gelijk de volgende ochtend opgetogen naar Westervoort om 
voor de eerste keer op deze locatie mijn geluk te beproeven. 

Eenmaal aangekomen stapte ik op de akker en begon te zoe-
ken. Een van de eigenaren stond met zijn vrouw en kinderen 
achter een hek argwanend te kijken wat ik daar allemaal wel 
niet zou vinden.  Na een poosje liet ik hem mijn eerste vond-
sten zien, wat kleine dingetjes en wat afval waaronder enige 
treklipjes. De eigenaar was blijkbaar gerustgesteld, dat het 
geen gouden vondsten waren en vertrok met zijn gezin. 
Ik zocht verder. Al snel deed ik mijn eerste mooie vondsten, 
zoals een Romeinse munt. Op een gegeven moment kreeg ik 
weer een mooie piep. Ik groef het voorwerp op en raapte het 
op. Ik zag duidelijk dat het een mooi klein beeldje was.  

“J Dit moest wel 
Romeins zijn, gezien 
de overige vondsten! 
Even later stopte ik 
met zoeken. Als ech-
te “Gröninger” reed 
ik inwendig blij naar 
huis. Thuis gekomen 
maakte ik het beeldje 
voorzichtig schoon. 
Ik pakte het boek van 
“Zadoks” - een stan-
daard werk over in 
Nederland gevonden 
Romeinse beeldjes - 
en zocht net zolang 
tot ik een vergelijk-
baar beeldje zag. En 
ja hoor! Het beeldje 
stond er in! Het bleek 
een Victoria beeldje uit de 1e – 3e eeuw te zijn. Victoria was 
wel heel toepasselijk voor het gevoel dat mij bekroop bij deze 

unieke vondst! 

Na later bleek, was ik nog net op tijd geweest 
want enige tijd na mijn vondst kreeg het 

terrein een publieke functie en is het inge-
richt als park. Gelukkig heb ik dit beeldje 

uit de grond kunnen halen en is het 
nu een van mijn mooiste gevonden 
voorwerpen!”

Het kleine maar ó zo mooie beeldje 
uit het kippenvelmoment van Jan 
Ringenaldus is een unieke vondst.  

Jan Ringenaldus

1  Bronzen Victoria beeldje, (voetstuk 
mist), inheems Romeins van boven de 
rivieren, 1e – 2e eeuw. 

2  Bronzen Romeins mesheft van klap-
mes met erotische voorstelling; het 
betreft een copulerend paar op de rug 
van een slaafje. Lengte 62 mm.

3  IJzeren Romeinse dolk met schede 
ingelegd met koper en glaspasta. 1e 
– 3e eeuw. Lengte dolk 27 cm. De ach-
terkant van de schede was van leer, 
klink voor bevestiging nog aanwezig.

4  Bronzen Romeinse ring met gem met 
voorstelling springend hert. 1e – 2e 
eeuw. 24 mm.

5  Merovingische beugelfibula met 
halfronde kopplaat met 5 knoppen. 
6e eeuw. Lengte 58 mm.

Aflev. 35
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>> Jan is 69 jaar en zoekt al ruim 25 jaar. “Ik liep altijd al buiten 
om te “struinen”. Toen ik nog werkte vond ik al mijn ontspan-
ning in de natuur te rond te dwalen. Ik woonde destijds bij 
een zandwinningplas waar ik mijn eerste oogvondsten deed 
die ik mee naar huis nam. 
Later ontmoette ik iemand die in het bezit was van een 
metaaldetector. Ik ging een keer mee waarna ik er zelf direct 
ook één aanschafte; een Garrett. Nu loop ik al jaren ‘digitaal’ te 
zoeken met een Teknetics T2.” 

Waar zoekt Jan zoal? “Overal waar ik wat mag verwachten, 
zoek ik. Ooit werd er bij mij in de buurt een ondergrondse 
parkeergarage gebouwd over een voormalig burchtterrein. De grond werd afgevoerd naar een bouwterrein elders, waar 

ik gezocht heb. Hier vond ik hele leuke voorwerpen zoals 15e 
-eeuwse kannetjes, pijlpunten en een mesheft. Ook zoek ik 
wel eens in opdracht, bijvoorbeeld om een verloren onder-
deel van een machine voor een boer op te zoeken. Daarmee 
kan ik mooi iets terug doen voor de toestemming, die ik krijg 
om te zoeken.”

9

8
6  IJzeren klotendolk en lanspunt 

met getordeerde punt van zelfde 
vindplaats, vermoedelijk van de 
tempeliers. 15e eeuw. Lengte 
lanspunt 36 cm.

7  Bronzen Hanzegewicht (dubbel 
conisch) met stempel leeuw, Laat 
middeleeuws 14e – 15e eeuw. 
116,5 gram 32 mm breed.

8  Bronzen vogelfibula. Merovin-
gisch 6e-7e eeuw, B 30 mm., H 26 
mm.

9  Drie zilveren en twee bronzen 
“kaliber” of maat, veelal met 
concentrische cirkels versierd. 
Kan ook gewicht of sieraad zijn.  
Bronzen langste 42 mm., kortste 
zilveren 12 mm.

10  Twee kapfibula  
Lengte 53 mm. en 49 mm.

6

7

8



We gaan naar de top 10 van Jan. Op de eerste plaats staat het 
Victoria beeldje uit het kippenvelmoment.
Op de zesde plaats staat een bronzen Hanzegewicht. “Dit 
gewicht is in de buurt van Doesburg gevonden. Voor zover 
bekend is er alleen nog een gelijk gewicht in het museum van 
de Hanzestad Zutphen bekend, een zeldzame vondst dus!”
Op  de zevende plaats staan twee prachtige ijzeren voorwer-
pen; een klotendolk en een lanspunt. “Enkele jaren geleden 
werd een hoofdwaterleiding aangelegd,waarvoor er behoor-
lijk diepe gleuven werden gegraven. Eerst werd de bouwvoor 
eraf gehaald, waardoor een lange brede strook beschikbaar 
kwam om te zoeken. Op een bepaald moment vond ik meer-
dere voorwerpen, waarvan ik vermoed dat ze met de tempe-
liers van doen hebben. Naast de genoemde ijzeren voorwer-
pen vond ik daar ook nog een paar 15e-eeuwse muntjes.”
Ook is Jan nog op diverse andere fronten actief. Zo is hij, zoals 
bekend, secretaris van de DDA en ook actief op zoekdagen. 

Ook is hij al jaren lid van de AWN en werkt ook dit jaar weer 
mee aan een booronderzoek in de regio om delen van het 
tracé van de Limesweg te ontdekken.

“Ik ben stikgelukkig met deze hobby en spreek de wens uit, 
ook als bestuurslid, dat iedereen zich houdt aan de huisregels 
van de vereniging. Want ik hoop, ook na ruim 25 jaar zoeken, 
nog jarenlang te kunnen genieten van deze mooie hobby!”     

Stenen bijl

Steensoort; vermoedelijk dioriet

Datering: Neolithicum
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boekrecensies
Romeinen rondom het Domplein

Ook een historisch geïnteresseerde 
burger kon het tot voor kort 
volledig ontgaan dat Utrecht een 
Romeinse geschiedenis heeft. Maar 
er is nu geen excuus meer om de 
Romeinse wortels te missen. Loop 
je via de Servetstraat naar de 
Domtoren dan stap je over een 
metalen strook die de limes, de 
Rijngrens, verbeeldt. Op het 
Domplein wappert de vlag bij een 
trap die je doet afdalen naar 
DomUnder. Archeologische sporen 

Leon Mijderwijk

Ester Smit, 
Romeinen rondom  
het Domplein,  
beproef, bewandel, 
bewonder 
(Utrecht 2014)

ISBN 978-90-822482-0-3, 140 p., rijk geïllustreerd, € 19,95
Verkrijgbaar in de Utrechtse boekhandels en VVV Utrecht (Domplein 9 
Utrecht) of via romeinenrondomhetdomplein@gmail.com.

van het castellum, het fort waar de 
soldaten verbleven, doemen voor 
je ogen op. Utrecht blaast de eigen 
Romeinse geschiedenis eindelijk 
nieuw leven in. Voor degenen die 
dat mee willen beleven, is het boek 
Romeinen rondom het Domplein 
een mooi startpunt.

Historica Ester Smit laat haar 
enthousiasme voor de Romeinen 
de vrije loop. In de subtitel 
Beproef-Bewandel-Bewonder komt 
al naar voren dat zij de lezer niet 

alleen een geschiedenisverhaal 
voorschotelt. Ook de inwendige en 
actieve mens krijgt aandacht. Het 
boek is in 4 delen verdeeld: 
Historie, Recepten, Archeologie, 
Wandeling. Op subtiele wijze zijn 
de delen door vormgeving met 
elkaar verbonden.

De eerste 3 delen zijn een synthese 
van eerdere onderzoeksresultaten 
door historici en archeologen. Zo 
zijn de recepten onder meer 
ontleend aan Van soeter cokene, 
Recepten uit de oudheid en 
middeleeuwen van Johanna Maria 

van Winter. Deze historica prijst in 
het voorwoord Romeinen rondom 
het Domplein aan “om zich nog 
beter in het Romeinse verleden van 
Utrecht in te leven.” 

De wandeling (er zijn 3 varianten) is 
”misschien wel het meest span-
nende deel van dit boek” aldus 
Ester Smit. Het is sowieso al prettig 
om door delen van de Utrechtse 
binnenstad te lopen. Met de 
Romeinse resten in gedachten heb 



boekrecensiesvondst van het jaar 2014

Zondag 12 oktober; deze dag zal ik nooit vergeten.
We gingen die dag met 5 man zoeken. Tijdens het zoeken kwam 
de boer even kijken en hij gaf aan nog meerdere stukken grond 
te bezitten waar we ook mochten zoeken.
Helaas waren de andere twee zoekers in de middag verhinderd.
We reden naar de nieuwe akker en daar aangekomen eerst maar 
eens wat eten. Na wat broodjes knaks en een kopje soep, gingen 
we de akker op.
Het leek niet veel te zijn en ik speelde even met de gedachte naar een 
andere locatie te gaan. Maar kort daarna schreeuwde ik een vreugde-
kreet over deze akker. Ik dacht eerst aan een penning maar al snel zag 
mijn zoekmaat dat het ging om een Merovingische denier.
Dit geluk heb ik met hen kunnen delen en dat is een zeer bijzonder 
gevoel.

Reinier

Redactie: Omdat Renier niet wist welke munt dit precies was zijn we op on-
derzoek gegaan en van Bouke Jan van der Veen kwamen we op de volgende 
determinatie:
De munt waarmee Reinier mee doet aan de “vondst van het jaar” is 
een zilveren Merovingische denarius. Het is geen sceatta uit ons Fries/
Frankisch gebied maar naar het Frankische gebied zuidelijker (Neus-

tria - Austrasia ??). Een zelfde type is gevonden in Domburg en uit die 
vindplaats beschreven door De Man (1883) onder nr. V-8. Het type staat 
in De Belfort vermeld onder No 5692. In de catalogus van Domburg door 
W. Op den Velde & C.J.F. Klaassen (Middelburg 2004) staat een vergelijk-
baar exemplaar beschreven onder nummer 913: Het stuk van Reinier is 
echter een variant daarop, daar de grote S op de voorzijde hier niet in 
spiegelbeeld staat. De datering zal rond het jaar 700 liggen. Wees er wel 
van bewust dat deze determinatie alleen gebaseerd is op de bekende 
stukken uit Domburg en dat houdt in dat een dergelijke variant al reeds 
in andere overzichtswerken vermeld zou kunnen zijn, maar ik heb hier 
geen andere referenties.

Denier (denarius), zilver.
Vz. een grote letter A waaronder een cirkel omgeven door punten en 
punten in het veld.
Kz. monogram bestaande uit de letters I S T

Merovingische  
denarius

Categorie: zilver

vondst van het jaar 2014
C A T E G O R I E

goud zilver brons/koper/messing  lood/tin

munt, sieraad, voorwerp munt, sieraad, voorwerp munt, sieraad, voorwerp voorwerp

 4 categorieën
Je kan nu vondsten voor 4 verschillende catego-
rieën opsturen. 

 Hoe doe je mee?
Stuur 1 of 2 foto’s van je vondst met een klein 
verhaal (min. 75 woorden) waarin je vertelt hoe 
je, jouw vondst gedaan hebt aan:  
redactie@detectoramateur.nl.  
Je kan met meerdere categorieën meedoen.

Sluitingsdatum is 15 januari 2015.
 

Na de sluitingsdatum worden door de leden en 
redactie via een kaart en/of onze website de win-
naars bepaald.

 Prijzen
Voor elk van de 4 categorieën is er als prijs 
een boekenpakket van € 100,00. Daar-
naast wordt voor de mooiste vondst (van 
alle categorieën) een speciale Spoony 
(gemaakt door onze columnist Botas) ter 
beschikking gesteld.

Extra prijs: elke 2 maanden wordt er onder de 
geplaatste inzendingen een mooi boek verloot.



DOMunder 
onderzoek en bouw van 
een bijzonder centrum

 

Twee oude opgravingsputten
Het particuliere initiatief van de enkele jaren geleden opgerichte stich-
ting Initiatief Domplein richtte zich vooral op het toegankelijk maken 
van de geschiedenis van het Domplein. Aangezien het Domplein 
een archeologisch rijksmonument is, was het absoluut niet mogelijk 
om zomaar een willekeurige locatie te kiezen voor de ondergrondse 
ontdekking. De aanwezige archeologische resten dienen namelijk 
intact te blijven en mogen niet verstoord worden. De locatie van de 
ondergrondse ontdekking werd daarom in twee oude opgravingsput-
ten – met de nummers XIX en XX - uit 1949 gepland. Deze werkputten 
liggen op een locatie waar tot 1674 het schip van de gotische Dom 
stond en waar zo’n 1500 jaar eerder de belangrijkste wegen binnen 
het Romeinse castellum bij elkaar kwamen. 

 Proefsleuf in werkput XIX
In 2011 is het archeologische onderzoek gestart met een proefsleuf in 
het noordelijke deel van werkput XIX met het doel meer inzicht te ver-
krijgen over de staat van de aanwezige archeologie. Bij een vergelij-
king met veldtekeningen en foto’s uit 1949 bleek dat de oude sporen 
bijzonder goed bewaard waren gebleven. Binnen de twee sleuven 
bevinden zich onder meer de pijlerfunderingen van het voormalige 
schip van de gotische Domkerk, de veldkeien funderingen van de ou-
dere romaanse Dom, restanten van grafkelders en diverse interessante 
archeologische bodemprofielen die teruggaan tot in de 1e eeuw na 
Chr. Tot op een diepte van circa 4.5 meter ligt de archeologie hier op-
gestapeld, waarbij de onderste lagen net een halve meter boven het 
grondwater liggen. De goede staat waarin de archeologie verkeert en 
de manier waarop hiermee zou worden omgegaan was voor de RCE 
reden genoeg om goedkeuring voor de bouw te geven. 
In de toekomstige toegankelijke ondergrondse ruimte van onge-
veer 380 vierkante meter zouden de archeologisch restanten echter 
blootgesteld worden aan een ander klimaat. Daardoor zouden de 
bodemprofielen kunnen uitdrogen en scheuren en zouden er algen 

DOMunder is een ondergrondse ontdekking waar 

2000 jaar geschiedenis van het Domplein in Utrecht 

toegankelijk, beleefbaar en zelfs aanraakbaar wordt 

gemaakt voor het publiek. Vooral die aanraakbaarheid 

voor het publiek is uniek en in Nederland nog niet op 

deze schaal gedaan.  

Bodemprofiel met daarin de verschillende lagen en funderingen van  

2000 jaar geschiedenis op het Domplein.

Robert Hoegen

Overzicht opgraving 1949 werkput XX gezien vanuit de Domtoren 
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en schimmels kunnen gaan groeien. De negatieve gevolgen moes-
ten kortom zoveel mogelijk beperkt blijven en opgelost worden. Dat 
gold ook voor de omringende archeologie die op geen manier door 
de aanwezigheid van de ondergrondse ontdekking mocht worden 
aangetast. Uiteindelijk is er gekozen voor een gesloten ruimte die niet 
in contact staat met de omringende archeologie en alleen van onder 
open is, zodat het klimaat binnen deze ruimte door een klimaatinstal-
latie beheerst kan worden. 

 Omleggen kabels en leidingen
Aangezien er verschillende leidingen en kabels door het plangebied 
van DOMunder liepen, moesten deze eerst worden verlegd. Logistiek 
was dit een zeer complex project dat in 2013 in samenwerking met 
verschillende kabelmaatschappijen onder archeologische begeleiding 
moest worden uitgevoerd. Op basis van kleine proefsleufjes, histo-
rische bronnen, reconstructies van kerkgebouwen en oude opgra-
vingsgegevens uit de jaren dertig en veertig is uiteindelijk het meest 
gunstige tracé gekozen. 

 Ontgraven eerste meters en proefsleuven
Om de damwand te kunnen plaatsen, moest de exacte positie worden 
bepaald van de twee oude werkputten XIX en XX uit 1949. Door de 
bovenste laag grond te verwijderen konden de pijlers en de oude 
putranden exact worden ingemeten. Op basis van oude opgravings-
tekeningen was bekend dat dieper langs de randen van de putten 
verschillende grafkelders, pijlerfunderingen en romaanse muren uit de 
wanden staken. Aangezien de damwanden binnen de putcontouren 
pal langs de rand zouden worden geplaatst, moesten ook deze obsta-
kels met kleine proefsleuven en grondradar exact worden ingemeten. 

Dit onderzoek bood tevens de mogelijkheid de funderingsmuur van 
de noordelijke transeptarm van de Heilig Kruiskapel en de noordelijke 
muur van de principia, het tufstenen hoofdgebouw van het Romeinse 
fort, te onderzoeken. De exacte positie en afmetingen van de pijler-
funderingen van de gotische Domkerk, de romaanse funderingen, 
verschillende grafkelders en de Romeinse muur zijn uiteindelijk met 
behulp van 3D laserscanners in kaart gebracht. 

 Damwand en dek 
Op een kwetsbare plaats als het Domplein met de verschillende monu-
mentale gebouwen en kerken kon de damwand niet met de gebruike-
lijke methode de grond in worden geslagen. Dit moest gebeuren met 
een trillingsarm systeem waarbij de damwandplanken naar beneden 
worden gedrukt. Het betonnen dak van het museum dat na het aan-
brengen van de damwanden kon worden geplaatst, rust niet alleen 
op de wanden maar ook op enkele fundamenten van de 15e-eeuwse 
pijlers van de Domkerk.

 Opgraving
Bij de opgraving werd gebruik gemaakt van een minigraver onder het 
dak en een kraan met knijpbak bovenop het dak om de grond door 
de gaten naar boven te takelen. Aangezien het een heropgraving 
betrof, bestond de vulling van de putten voornamelijk uit grond die 
na de opgraving in 1949 weer was teruggestort. Er waren hierin dus 
eigenlijk alleen vondsten te verwachten die toentertijd niet gezien 
waren. Aangezien er in 1949 nog geen metaaldetector werd gebruikt, 
waren er vooral nog metalen voorwerpen te verwachten. Maar om ook 
de andere kleine vondsten niet te missen, werd een deel van de grond 
gezeefd door de archeologische werkgroep Nederland (AWN).

Een van de meest bijzondere archeologische objecten in DOMunder 
is een groot bodemprofiel waarin 2000 jaar geschiedenis van het 
Domplein zichtbaar is. Onderin is een brandlaag van klei en houtskool 
te zien, die is ontstaan tijdens de Bataafse Opstand in 69 na Chr. toen 
het houten Romeinse castellum volledig afbrandde.  

Overzicht zuidelijk deel proefopgraving 2013 met op de voorgrond de 

tufstenen fundering van de noordelijke muur van het hoofdgebouw van 

het Romeinse castellum en op de achtergrond de veldkeienfundering van 

de Heilige Kruiskapel.

Damwandplanken worden op het Domplein ingebracht door middel van 

statisch drukken, het zogenoemde ABI-systeem.

3D scan (Pelser Hart-

man) van fundering 

Heilige Kruiskapel.
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Verder zijn er in ditzelfde profiel verschillende andere opvallende spo-
ren te zien, zoals de fundering van de 11e-eeuwse Dom van bisschop 
Adelbold en de pijlers en grafkelders van het 15e-eeuwse schip van de 
gotische Domkerk. Dankzij de vondst van twee vroegmiddeleeuwse 
munten konden verschillende lagen en funderingen in dit profiel vóór 
de bouw van de romaanse Domworden gedateerd. Ook werden er 
Romeinse sporen aangetroffen, zoals de Romeinse weg en verschil-

lende palen van houten gebouwen. Twee palen van de wegfundering 
konden door jaarringenonderzoek in het jaar 56 en 80 n. Chr. geda-
teerd worden. 

 Inrichting DOMunder
Nadat de archeologische opgraving was afgerond, is er gestart met de 
schoonmaak, restauratie en het prepareren van de bodemprofielen. 
De profielen en funderingen werden met een stoommachine gerei-
nigd. Loszittende stenen van de romaanse en gotische Dom werden 
weer onzichtbaar vastgezet met een mortel die was samengesteld 
uit historische mortelmateriaal dat afkomstig was van het Dom-
plein zelf. Verder zijn er een enkele kleine experimenten uitgevoerd 
met het impregneren van oppervlakten en zijn twee funderingen 
geïnjecteerd om een betere stabiliteit te krijgen. De bodemprofielen 
kunnen grofweg in twee delen worden opgesplitst, namelijk onderin 
de vochtige kleilagen en bovenin de drogere grond en puinlagen. Het 
onderste deel kan onder normale luchtvochtigheid echter gemakkelijk 
uitdrogen en scheuren. De aangebrachte klimaatinstallatie zorgt voor 
een goede luchtvochtigheid en temperatuur van respectievelijk 75% 
en 16 graden. Verder zorgen glasplaten er voor dat de lucht die voor 
de kleilagen langs stroomt volledig is verzadigd. Om het ontstaan van 
schimmels, algen en paddenstoelen tegen te gaan, wordt er momen-
teel gewerkt aan een methode met UV licht. Om achteruitgang van de 
archeologie te voorkomen, is een nauwkeurige monitoring nodig. 

Het is in deze bijzondere ruimte dat de bezoekers over een loopbrug 
door de opgraving heen kunnen lopen. Met behulp van een zogehe-
ten ‘slimme zaklamp’, die verborgen sensoren activeert, is er via een 
oortje allerlei informatie over de archeologie te horen. Dat maakt een 
rondwandeling onder het Domplein tot een bijzondere en leerzame 
belevenis.

 

Restauratie en schoonmaak archeologische resten in DOMunder. 
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De opgraving in 1929 leverde ook de eerste metaalvondsten van het 
Domplein op. In de vulling van de een Romeinse waterput werden een 
paar kleine stukjes brons, een ijzeren haak die waarschijnlijk aan een 
touw heeft gezeten om een emmer met water uit de put te halen, een 
lanspunt en verschillende fragmenten van ijzeren hoepels gevonden.  
Ook bij vrijwel alle opgravingen na 1929, zijn één of meer metaal-
vondsten gedaan. Omdat archeologen tot de jaren tachtig van de 
vorige eeuw nog geen beschikking hadden over een metaaldetector, 
werden bij de oudere opgravingen vooral de wat grotere metalen 
voorwerpen, zoals bepaalde Romeinse munten, sleutels, fibulae en 
allerlei soorten gespen, op het oog gevonden.  

Een van de spectaculairste metaalvondsten kwam tijdens een opgra-
ving in 1933 tevoorschijn. Onder de resten van de verbrande vloer van 
een barak werd een muntschat van maar liefst 50 aurei gevonden.  
De samenstelling van dit muntcomplex laat zien dat de gouden 

In 1929 vond onder leiding van de beroemde 

archeoloog A.E. van Giffen het eerste 

archeologisch onderzoek plaats op het Domplein. 

Naast de funderingen van de middeleeuwse 

Heilig Kruiskapel kwamen er voor het eerst 

ook aanzienlijke sporen van een Romeins 

fort of castellum tevoorschijn. De Utrechtse 

geschiedenis bleek daarmee wortels te hebben 

die veel verder teruggingen dan ooit gedacht. 

Dit leidde tot groot enthousiasme en in de 

daaropvolgende decennia werden door Van 

Giffen en andere archeologen op en rond het 

Domplein tientallen grote en kleine opgravingen 

uitgevoerd.

De vondsten uit de vulling van de Romeinse waterput met daarbij de eerste metaalvondsten van het 

Domplein. De vondstnummers van de metaalvondsten zijn in rood onderstreept. 

Op het oog en  
met het oor,  
metaalvondsten  
van het  
Domplein1

Herre Wynia

DOMPLEIN-special

Een deel van de 50 aurei met beeltenissen van keizer Augustus,   

Tiberius, Claudius en Nero.
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munten daar net voor of tijdens de Bataafse Opstand in 69 na Chr. 
bewust zijn begraven. Tijdens de opstand is het Utrechtse castellum in 
de as gelegd, en de eigenaar is blijkbaar niet meer in staat geweest de 
munten voor of na de brand op te graven. 

De Bataafse Opstand is niet de enige onrustige periode in de Utrechtse 
geschiedenis geweest. De komst van de Franken aan het eind van de 
zevende eeuw was blijkbaar ook voor iemand reden om een voor-
raadje munten in de grond te verstoppen. Dat is althans af te leiden uit 
de tientallen vroegmiddeleeuwse munten die dankzij het gebruik van 
de metaaldetector bij archeologisch onderzoek in 2011 en 2013/2014 
zijn gevonden (zie daarvoor de bijdrage van Nils Kerkhoven in dit ma-
gazine). De ontdekking van deze nieuwe muntschat was de aanleiding 
om de meldingen van eerdere muntvondsten op het Domplein nog 
eens goed te bekijken. En zoals uit het volgende verhaal blijkt, waren 
archeologen niet de enigen die prachtige vondsten uit de grond van 
het Domplein hebben gehaald.

 Te mooi om waar te zijn
In de jaren veertig van de vorige eeuw fietste scholier H. Deys 
regelmatig van zijn huis in de buurt van het Wilhelminapark via het 
Domplein richting de HBS-B aan de Catharijnesingel in Utrecht. In 
1949, hij was toen 16 jaar, zag hij op het Domplein een berg aarde en 
puin liggen die dagelijks hoger werd. De grond was afkomstig van een 
grote opgraving tussen de Domkerk en Domtoren. Het steeds dieper 
wordende gat was met een hekwerk voor het publiek afgesloten 
maar de berg aarde lag vrij toegankelijk buiten de hekken. De scholier 
grasduinde wat in de berg en vond tussen de aarde wat scherven en 
een menselijke onderkaak met tanden en kiezen. De opzichter van het 
werk ontmoedigde hem echter om verder te zoeken omdat alle grond 
al nauwkeurig door de archeologen was onderzocht en er in de res-
terende hoop dus niets meer van waarde te vinden zou zijn. Scholier 
Deys liet zich echter niet ontmoedigen en bleef zoeken in de berg. En 
niet voor niets zo bleek, want uit de donkere aarde kwamen op een 
dag vlak bij elkaar twee kleine glimmende muntjes tevoorschijn. Hij 
stopte ze in zijn zak en ging naar huis. Al snel kwam hij erachter dat het 
om zeldzame vroegmiddeleeuwse muntjes ging. 

Decennia later, aan het begin van de jaren tachtig, wilde hij ze via een 
veiling verkopen. Hij nam ze mee naar een antiekbeurs en hoorde van 
een handelaar dat de muntjes erg zeldzaam waren en dat het vinden 
ervan ‘te mooi om waar te zijn’ was. Het moest dan ook zeker om verval-
singen gaan. Een volgende handelaar wist beter en verkocht via een 
veiling één van de twee munten aan, zo bleek later, de Nederlandse 
Bank. Van het geld kocht H. Deys zijn eerste computer, een Apricot met 
een harde schijf van 10 mb. Het andere muntje werd niet verkocht en 
is door de inmiddels 81-jarige vinder in 2012 aan het Geldmuseum in 
Utrecht geschonken. 

 Sleuf XIX en XX
De berg grond die de scholier in 1949 dagelijks zag groeien, was af-
komstig van een van de laatste en tevens grootste opgravingen die op 
het Domplein zijn uitgevoerd. In dat jaar werden tussen de Domkerk 
en de Domtoren de werkputten XIX en XX door Van Giffen uitgezet, die 
precies op het kruispunt van de twee hoofdwegen van het castellum 
lagen. 
De grond waar de scholier de twee munten uithaalde, was afkomstig 
uit sleuf XIX, zo wordt duidelijk uit een schets die hij toen maakte. Ook 
had hij twee foto’s gemaakt die de opgraving in een vergevorderd 
stadium laten zien, waarbij opvalt hoe netjes en georganiseerd alles 
er uitzag. Dat blijkt ook uit de tekeningen en foto’s die Van Giffen zelf 
van de opgraving maakte. Hij was dan ook een van de belangrijkste, 
en voor zijn tijd ook zeer moderne, Nederlandse archeologen van de 
twintigste eeuw. Zijn benadering van complexe archeologische vind-
plaatsen, zoals het Domplein, en de zorgvuldige manier van opgraven 
en documenteren is tot op de dag van vandaag toonaangevend. Zijn 
nauwkeurige en gedetailleerde tekeningen, documentatie en foto’s 
van sleuf XIX en XX vormden zelfs de basis voor het bepalen van de 
precieze plaats waar DOMunder gerealiseerd kon worden.

>>



 Waardevolle munten
De opzichter die in 1949 Deys probeerde te ontmoedigen, had dus 
ongelijk. Er lag, zo is duidelijk geworden tijdens het onderzoek met 
metaaldetectoren, in die berg aarde en puin een archeologische schat 
verborgen die nieuw licht zou werpen op de datering en samenstel-
ling van vroegmiddeleeuwse muntcomplexen. Bovendien zijn enkele 
munten direct te koppelen aan een archeologisch spoor dat verwijst 
naar de tweede helft van de zevende eeuw, een turbulente peri-
ode waarin Friezen en Franken vochten om het strategisch gelegen 
Utrecht. Wie het oude voormalige Romeinse fort in handen had, 
controleerde immers zowel de handel en scheepvaart op de Vecht 
richting het noorden als die op de Rijn naar het westen. Het zouden 
uiteindelijk de Franken zijn die aan het eind van de zevende eeuw aan 

het langste eind trokken waardoor de zendeling Willibrord omstreeks 
695 Traiectum als uitvalsbasis kon inrichten. 
Zou de muntschat misschien vlak daarvoor door een Fries in de grond 
zijn gestopt in afwachting van betere tijden die nooit zouden komen? 
In de decennia of eeuw daarop is de schat mogelijk vergraven en zijn 
de muntjes verspreid geraakt. Dankzij de metaaldetector zijn ze in de 
eenentwintigste eeuw weer te voorschijn gekomen, waardoor er weer 
een bijzonder en spectaculair verhaal van de Utrechtse geschiedenis 
verteld kan worden. 

Herre Wynia, gemeentelijk archeoloog Utrecht 
november 2014

Note:
1 Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op het eerder verschenen artikel in: Kerkho-

ven en Wynia 2014, ‘Te mooi om waar te zijn’, Archeobrief 2, 2014.
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Pieterman Metaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /  
Garrett / Teknetics / White’s / Nokta / inruil 
mogelijk

Zijlsterweg 10, 9988 RK  Usquert 
Tel. 0595-423382  06-42203240 (op afspraak)
www.pieterman-detectors.nl  •  info@pieterman- 
detectors.nl

FLEVOLAND

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

Kerkpad 18, 8316 DB  Marknesse N.O.P.
Tel. (0527) 20 39 29, mobiel 06-22242848
flevodetectors@planet.nl
www.flevodetectors.nl

NOORD-HOLLAND

Handelsonderneming  
D. J. Laan
Golden Mask / Maz / Tesoro / Minelab / XP / 
C.Scope / Fisher / Bounty Hunter / White’s / 
Troy / Garrett beveiligsdetectie 
Importeur: Golden Mask / Viking / Maz / 
ProTectors /Greenlight Publishing boeken / 
Anderson detectorstelen + accessoires

Koningstraat 1-3, 1777 AA  Hippolytushoef  
Tel. (0227) 59 32 86, 06-20227790 (Dirk Jan) 
06-13745021 (Mathijs)
info@djlaan.nl  •  www.djlaan.nl

OVERIJSSEL

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White’s / XP / Powerlift 20 / 
Handboek voor zoekers / Verkoop / Verhuur / 
Inruil / Opsporing

Hengelosestraat 298, 7521 AM  Enschede  
tel. (053) 430 05 12
info@detect.nl  •  www.detect.nl

UTRECHT

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

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

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

Schonauwen 54 • 3401 HH • IJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl • tel. (030) 761 05 21
www.fortikacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
www.jeohunter.nl  • www.goldenking.eu

GELDERLAND

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

Mortelweg 1B, 6551 AE Weurt - Nijmegen 
(Nijmegen)
Tel. 024-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors.nl  
www.arena-metaaldetectors.nl

NOORD-BRABANT

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

Breukrand 215, 5403 LG, Uden 
Tel. 0413 - 25 95 97, Mob. 06 - 44 32 44 16  
(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.nl

Gelan Detectiesystemen BV
Importeur van C.Scope / Fisher / Troy

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML ’s-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 11 99, fax: (073) 548 11 95
info@gelan.nl  •  www.gelan.nl

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

Keepstraat 2, 5702 LH Helmond
Tel. (0492) 57 45 25
info@metaaldetector.nl 
www.metaaldetector.nl   •  www.tesoro.nl

BELGIë

Belgadetect (Calmeyn Jean Pierre)
White’s / Black Knight / Tesoro / Minelab / 
diepzoekers / onderwater detectors / pijp- en 
leidingdetectors / bodem radar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten / 
detector verhuur / opsporingsservice

Hagedoornstraat 12, 8800 Roeselare,  
West-Vlaanderen, België
Tel. 051/20.50.06, fax 051/24.07.55
Gsm: 0477/31.66.56
jpcalmeyn@skynet.be  •  www.belgadetect.be
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Wil je ook een keer met jouw ‘Top 10’ 

of met ‘jouw mooiste munten’ in het  

Detector magazine, stuur dan een mail 

naar de redactie.



Nils Kerkhoven

Aan het werk.
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Al in de eerste fase van de heropgraving op het Domplein in 

2011, waarbij een proefsleuf in een deel van de oude werkput 

XIX van professor Van Giffen werd gegraven, kwamen honderden 

metaalvondsten tevoorschijn. Naast de vele ‘gewone’ metaalvondsten, 

zoals Romeinse en laatmiddeleeuwse munten, mantelspelden en heel 

veel fragmenten middeleeuws raamlood, leverde dit proefonderzoek 

ook een paar opvallende vondsten op. Uit de oude sleufvulling kwamen 

maar liefst veertien zeldzame vroegmiddeleeuwse gouden munten, 

zogeheten tremisses, tevoorschijn. Dat er bij één opgraving zoveel 

van dergelijke munten worden gevonden is al bijzonder, maar wat de 

vondst nog specialer maakte, is dat de muntjes allemaal van hetzelfde 

type zijn. Hoorden de munten misschien bij elkaar en vormden ze een 

verspreid geraakte Merovingische muntschat? En horen andere in het 

verleden gevonden munten ook bij deze schat, zoals twee oogvondsten 

van een scholier uit 1949 en de enkele exemplaren die 

bij archeologisch onderzoek in de jaren dertig met het 

blote oog gevonden waren? Een belangrijke vraag 

bij het vervolgonderzoek was dan ook of er 

nog meer tremisses in de rest van de vulling 

gevonden zouden worden en of er uit de 

vulling van sleuf XX ook van dit soort muntjes 

tevoorschijn zouden komen. 

De vroegmiddeleeuwse  
muntschat van het  
Domplein

Een update1 

DOMPLEIN-special



Vier tremisses met duidelijke verschillen in kleur en goudgehalte en twee sceatta’s van het 

het Continentaal-runentype (onderste rij: de twee munten rechts)

29

 Madelinus 

De groep van 49 munten bestaat, op twee 
exemplaren na, uit tremisses van het zoge-
naamde pseudo-Madelinustype.2 

Dit zijn, zoals de naam al enigszins 
aangeeft, imitaties van goudstukken uit 
Dorestat. De oorspronkelijke munten 
dateren uit ongeveer het midden van de 
zevende eeuw en zijn in deze beroemde 
vroegmiddeleeuwse handelsplaats onder 
verantwoordelijkheid van de Frankische 
muntmeester Madelinus geslagen. Ze 
vertonen de omschriften DORESTATI FIT 
(gemaakt in Dorestat) en MADELINVS M. 
(M van monetarius). Dat de originele Ma-
delinus munten populair waren, blijkt wel 
uit het aantal gevonden imitaties. Hiervan 
zijn er tot nu toe meer dan 550 gevonden, 
terwijl van de originelen nog geen 100 
exemplaren bekend zijn. Door wie en 
waar al die nabootsingen gemaakt zijn, 
daar is vooralsnog weinig van bekend. Ge-
zien de grote variatie moet de muntslag 
wel op veel verschillende plaatsen zijn 
uitgevoerd. Een gevolg van het imiteren 
is namelijk dat er in het ontwerp kleine en 
grote veranderingen plaatsvinden, waar-
door er soms zelfs volstrekt onleesbare 
teksten overblijven.

 Schaars goud

Niet alleen de teksten en afbeeldingen 
variëren, ook het goudgehalte van de 
munten vertoont grote verschillen. In de 
periode 585-675 nam het goudgehalte in 
het gehele Frankische gebied geleidelijk 
af van ongeveer 95 procent tot slechts 
enkele tientallen procenten, waarna rond 
675 het gebruik ervan vrij abrupt stopte 
en er nog uitsluitend met zilver werd 
gewerkt. Die nieuwe Frankische zilveren 
munten, die geslagen werden tussen 
675-750 en globaal hetzelfde formaat 
en massa hebben als de gouden voor-
gangers, heten dan denarius, terwijl de 
gelijktijdig geslagen en vergelijkbare An-
gelsaksische en Friese zilverstukjes sceatta 
worden genoemd. 

 Verschillen en overeenkomsten

Ook bij de op het Domplein gevonden 
pseudo-Madelinus tremisses loopt het 
goudgehalte nogal uiteen. Dit is goed 
te zien aan de kleur van de munten 
die varieert van diep goud tot vrijwel 
helemaal zilver. Ook is de kenmerkende 
variatie in stijl zichtbaar. Dit betekent 
dat het merendeel van de gevonden 
tremisses op verschillende plaatsen en op 

verschillende momenten zijn geslagen. 
Vorm en goudgehalte laten zien dat de 
munten ruwweg in de tweede helft van 
de zevende eeuw gemaakt zijn en dan 
waarschijnlijk ergens in de noordelijke 
periferie van het Frankische rijk en dan in 
zowel Fries als Frankisch gebied.

 Muntslag in Utrecht?

Toch hebben de op het Domplein gevon-
den munten naast genoemde verschillen 
ook enkele opvallende overeenkomsten 
die wellicht wat meer kunnen zeggen 
over de oorsprong en datering ervan. 
Een van de opvallendste daarvan, een die 
bij andere muntvondsten vrijwel nooit 
voorkomt, is dat veertien exemplaren, dus 
bijna een vijfde van het totaal, zijn gesla-
gen met exact dezelfde stempels en dus 
uit hetzelfde muntatelier afkomstig zijn. 
Daarbij komt ook nog dat ze ‘stempelfris’ 
zijn en dus heel erg kort of zelfs helemaal 
niet in circulatie zijn geweest voordat ze 
in de bodem terecht zijn gekomen. Dit 
zijn kenmerken die erop kunnen wijzen 
dat in het laatste kwart van de zevende 
eeuw op het Domplein of nabije om-
geving een muntatelier heeft gefuncti-
oneerd. Zolang er echter geen directe 
aanwijzingen zijn, zoals de vondst van 

Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Het aantal tremisses is met de opgravingen vanaf 2011 tot april van dit jaar en 
het onlangs uitgevoerde detectieonderzoek op de stort, gestegen tot maar liefst 49 exemplaren. Aangezien archeologisch 
onderzoek in DOMunder in 2015 waarschijnlijk wordt voortgezet, zal dit aantal mogelijk nog verder groeien!
Bij de definitieve heropgraving van Van Giffen’s werkputten XIX en XX is ondertussen ook in werkput XX een aantal tremisses 
gevonden. Dit betekent dat Van Giffen niet verantwoordelijk was voor het verspreid raken van de munten en ze dus misschien 
al in de vroege middeleeuwen in de ondergrond verspreid moeten zijn geraakt. Sleuf XIX en XX hebben namelijk nooit 
tegelijk opengelegen. Ook het feit dat diverse munten in verschillende en niet door Van Giffen verdere onderzochte zuivere 
archeologische contexten zijn gevonden, duidt op een vroege verspreiding van de munten. Gaat het hier inderdaad om een 
Merovingische muntschat op het Domplein?

>>



1.  Een verse tremisses uit de diepte.

2.  Sfeerfoto van de kleine opgravingsput in 2011.

3.  Verspreidingskaartje van de vroegmiddeleeuwse munten in de oude 

werkputten XIX en XX (Daan Claessen, erfgoed gem. Utrecht).

4.  Een gedeeltelijk aangekoekte tremissis (boven) en een volledig 

aangekoekt exemplaar (onder).

5. Een sceatta van het Continentaal-runentype met het zelfde 

aankoeksel als de tremissis. 

PUT XX

PUT XIX

Gotisch
Romaans
Kruiskapel
Principia
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stempels of zogenaamde proefslagen, is 
dit niet met honderd procent zekerheid 
te stellen. Een extra opvallend gegeven is 
dat het merendeel van de serie stempel-
gelijke of stempel gekoppelde tremisses 
zijn getest en een zogenaamd hakje in de 
muntrand hebben. 

 Adelbertus

Naast de groep van pseudo-Madelinus 
tremisses is nog één ander type tremissis 
aangetroffen. Ook hierbij gaat het om een 
nabootsing en wel om een imitatie van 
een munt die oorspronkelijk door de Fran-
kische muntmeester Adelbertus is gesla-
gen in Maastricht. Vooralsnog betreft het 
een unieke munt, want nooit eerder is een 
pseudo-Adelbertus gevonden. Van deze 
muntmeester is bekend dat hij gelijktijdig 
met Madelinus, en dan voordat deze naar 
Dorestat verhuisde, munten heeft gesla-
gen in Maastricht rond of kort voor het 
midden van de zevende eeuw. Het origi-

nele exemplaar vertoont vergelijkbare 
omschriften als die van Madelinus: 

TRIECTO FIT (gemaakt in 
Maastricht) en ADEL-

BERTUS M. (van 
monetarius). 

In het verleden is overigens wel getwij-
feld of de tremisses met de vermelding 
TRIECTO FIT in Maastricht of in Utrecht 
werd geslagen. De numismaten gaan 
echter uit van Maastricht. Frappant is wel 
dat één van de twee exemplaren die een 
scholier in 1949 van de stort van sleuf XIX 
raapte een originele Frankische tremis-
sis van Adelbertus uit Maastricht is en 
dat daarmee op één plek dus zowel een 
originele en een imitatie zijn gevonden. 
Aangezien dat niet vaak voorkomt, zou 
dat een extra argument voor een lokale 
Utrechtse (imitatieve) muntslag kunnen 
zijn. 

 Ook sceatta’s!

De vulling van de twee oude werkputten 
van Van Giffen bevatte naast de gouden, 
bleekgouden en zilveren tremisses ook 
nog 20 andere voor de vroege middel-
eeuwen karakteristieke zilveren munt-
jes, namelijk zogeheten sceatta’s. Deze 
zilveren muntjes zijn vergeleken met 
tremisses kleiner en relatief dik. Tot nu toe 
zijn er dertien sceatta’s van het continen-
taal runentype tevoorschijn gekomen, 
waarbij drie van het stekelvarkentype, één 
van het ‘bird on cross’ type en één van het 
BMC type 10 tijdens de heropgraving. In 
de opgravingen van 1934 en 1935 waren 
al een sceatta van het ‘bird on cross’ type 
en een sceatta van het ‘stekelvarken’ type 

bekend. Deze munten worden over het 
algemeen jonger gedateerd dan de tre-
misses. Zoals hierboven beschreven, ont-
stond aan het eind van de zevende eeuw 
een goudschaarste waardoor de gouden 
tremisses steeds minder goud bevatten 
en ze uiteindelijk werden vervangen door 
de zilveren sceatta’s. Gezien de archeolo-
gische context waarin zowel de tremis-
ses als de sceatta’s op het Domplein zijn 
gevonden, lijkt het erop dat deze datering 
nog wel eens bijgesteld kan worden. 
Maar daarvoor zijn nog meer vondsten uit 
gesloten contexten nodig. 

 Wel of geen muntschat?

Om de datering van de munten aan te 
kunnen scherpen, is het van belang of de 
gevonden munten wel of niet tot een ver-
stoorde muntschat behoren, met daarin 
dus zowel sceatta’s als tremisses. Numis-
matisch gezien is dat echter niet mogelijk, 
omdat in dat geval alle munten in één 
concentratie bij elkaar gevonden moeten 
worden. Het merendeel van de Domplein 
munten is echter zonder context in de 
oude sleufvulling teruggevonden. Puur 
op deze formele grond kan er dus geen 
sprake zijn van een muntschat. Ook de 
verschillen in goudgehalte en stempels 
en het feit dat sceatta’s en tremisses 
niet samen zouden kunnen voorkomen, 
pleiten tegen een muntschat. Op basis 

>>



PUT XX

PUT XIX

Gotisch
Romaans
Kruiskapel
Principia

31

3

4

5

van archeologische argumenten kunnen 
de tremisses en sceatta’s echter wel in één 
keer met elkaar in de grond terecht zijn 
gekomen en kan er vanuit dat oogpunt 
dus wel sprake zijn van een muntschat. 
Dat bleek begin 2014 toen bij het schoon-
maken van het westprofiel van werkput 
XIX in een archeologisch spoor waar in 
2011 een tremissis werd aangetroffen nu 
ook een sceatta tevoorschijn kwam. Wat 
bovendien opvalt, is dat de concentratie 
van beide soorten in de vulling van sleuf 
XIX richting het zuiden in vergelijkbare 
mate toeneemt. Wat ook pleit voor het te-
gelijkertijd voorkomen van de twee typen 
is dat in de vulling van werkput XIX en XX 
tot nu toe geen andere metaalvondsten 
uit die vroegmiddeleeuwse periode dan 
de munten zijn aangetroffen. Verder duidt 
ook de homogene samenstelling van het 
type tremisses binnen het muntcomplex 
erop dat alle munten bij elkaar hebben 
gehoord. Opvallend is bovendien dat het 
buitenoppervlak van zowel een aantal 
tremisses als sceatta’s een sterk overeen-
komstig paars aankoeksel heeft. Metingen 
met behulp van een XRF-analyse hebben 
aangetoond dat deze aankoeksels het 
gevolg zijn van een rottingsproces van 
organisch materiaal dat op de munten is 
neergeslagen, daarbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het vergaan van een 
buidel van leer of textiel. Van corrosieve 

werking van het muntmetaal is dus geen 
sprake. Sommige aankoeksels bedekken 
een munt maar gedeeltelijk of slechts aan 
een zijde, waarbij de andere zijde brand-
schoon is gebleven. Dit kan erop duiden 
dat ze tijdens het rottingsproces tegen 
en op elkaar gelegen hebben. Op een 
microscopische opname is in één van de 
genoemde aankoeksel zelfs een textielaf-
druk waarneembaar. Mogelijk kan dit een 
verdere aanwijzing zijn dat de tremisses 
en sceatta’s ooit in dezelfde buidel zaten. 
Een laatste aanwijzing voor het feit dat 
munten tegelijk in de grond zijn terecht-
gekomen is dat van de 49 tremisses maar 
liefst 14 stempelgelijk dan wel stempelge-
koppeld zijn!

 Remmerden look-a-like?

In 1988 werd bij de aanleg van een 
industrieterrein in Remmerden een grote 
hoeveelheid vroegmiddeleeuwse munten 
gevonden. Net zoals bij het Domplein 
bestaat deze schatvondst uit originele 
Frankische emissies van tremisses en 
een aantal latere nabootsingen hier-
van, waaronder veel pseudo-Madelinus 
tremisses. In deze muntschat zaten ook 
veel sceatta’s. Ook toen, en eigenlijk nog 
steeds, werden er vraagtekens gezet bij 
de bijzondere samenstelling. Het geza-
menlijk voorkomen van deze verschil-
lende en elkaar opvolgende munttypes 
was tot dan toe nog nooit aangetroffen. 
Ook in het geval van de schatvondst van 
Remmerden ging het om een verploegde 
en dus verspreide schatvondst. Het 
destijds door de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) 
uitgevoerde archeologisch onderzoek 
op de vondstlocatie toonde echter aan 
dat alle verschillende typen munten tot 

een en hetzelfde depot moesten hebben 
behoord. In de discussie naar aanleiding 
van de schatvondst van Remmerden of de 
tremisses en sceatta’s wel bij elkaar horen, 
is ook wel geopperd dat het zou gaan om 
twee muntcomplexen die op een bepaald 
moment bij elkaar zijn gekomen. Opval-
lend is dat de samenstelling van de Dom-
plein muntschat en die van Remmerden 
op het eerste oog veel gelijkenis vertonen 
en daarmee elkaar in hun bestaansrecht 
lijken te bevestigen. Zo zijn bijvoorbeeld 
enkele pseudo-tremisses van het Dom-
plein stempelidentiek aan enkele munten 
van de muntschat van Remmerden. Een 
verschil met de Domplein munten is wel 
dat het merendeel van het totaal aan 
pseudo-tremisses van de Remmerden 
schatvondst uit exemplaren bestaat die 
een aanzienlijk hoger goudgehalte bezit-
ten dan de meeste pseudo-tremisses van 
het Domplein. Met de dan wat vroegere 
datering voor deze goudstukken, ten 
opzichte van de op basis van de legering 
chronologisch wat later te dateren blekere 
exemplaren van het Domplein, bezit de 
Remmerden vondst een groter ‘gat’ in 
de tijd ten opzichte van de periode van 
aanmunting van sceatta’s. Kortom, en 
niet minder interessant, de met aanzien-
lijk minder goud gelegeerde pseudo-
tremisses van het Domplein zitten dichter 
op periode van overgang naar uitsluitend 
aanmunting in zilver. 

 Stand van zaken

Ten tijde van het verschijnen van dit 
artikel is de uitwerking van de bijzondere 
muntvondst van het Domplein nog in vol-
le gang. Voordat de munten bijvoorbeeld 
schoongemaakt kunnen worden, dienen 
deze eerst in hun vondstconditie te >>
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worden geanalyseerd. Mogelijk herbergt 
de ‘verse’ hoeveelheid aan tremisses en 
sceatta’s van de stortcampagne nieuwe 
informatie in zich en kunnen mogelijk ook 
andere opgravingsresultaten eventueel 
nog gaan bijdragen aan een interpretatie 
van het geheel.

Het type munten en de vondstlocatie ma-
ken het zeer aannemelijk dat ook de twee 
in 1949 door de scholier gevonden mun-
ten en nog 4 andere bij archeologisch 
onderzoek in de jaren dertig met het oog 
gevonden exemplaren (2 tremisses en 2 
sceatta’s) tot de muntschat behoren. Dit 
betekent dat de muntschat dan, in ieder 
geval voorlopig, uit maar liefst 69 munten 
bestaat. In de komende jaren kunnen 
daar mogelijk nog enkele exemplaren aan 
worden toegevoegd. 

Op de vraag hoeveel tremisses en sce-
atta’s er uiteindelijk nog onder het Dom-
plein zouden kunnen liggen, kan geen 
zinnig antwoord gegeven worden. De 
vondstdichtheid en verspreiding van de 
tremisses en sceatta’s en ook het feit dat 
in het verleden al meerdere exemplaren 
met het blote oog zijn gevonden, doet 
vermoeden dat in de ondergrond van 
het Domplein nog een schat aan munten 
moet liggen! 

1 Dit artikel is met nieuwe aanvullende informatie 
gedeeltelijk gebaseerd op het eerder versche-
nen artikel in: Kerkhoven en Wynia 2014, ‘Te 
mooi om waar te zijn’, Archeobrief 2, 2014.

2 De beschrijving van de munten is gedeeltelijk 
gebaseerd op bijdrages van Arent Pol in R.P.J. 
Kloosterman (2015, in voorbereiding), Domplein 
revisited en in R.D. Hoegen (2016, in voor-
bereiding), Archeologische Basisrapportage 
Gemeente Utrecht: heropgravingen Domplein/
Realisatie DOMunder.

Foto’s: 
Erfgoed gem. Utrecht
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 Metaaldetectie onderzoek
Tijdens de opgravingen waren voortdurend drie detector-
specialisten bezig met systematisch metaaldetectie onderzoek. 
In eerste instantie betrof de metaaldetectie voornamelijk de 
in 1949 in de oude werkputten uitgegraven en weer terugge-
brachte stortgrond. Daarnaast zijn de opnieuw vrijgelegde en 
deels verder teruggezette en intacte bodemprofielen en nog 
niet eerder in kaart gebrachte zones nauwkeurig onderzocht op 
aanwezige metaalvondsten. De uitgegraven grond is daarna op 
een externe locatie nog een keer onderzocht.

 Werkmethoden in de put
Opzienbarend was dat bij de start van de opgraving, bij het 
verwijderen van de eerste laag al twee gouden munten werden 
gevonden. Logisch dat het enthousiasme en de drang om 
nog meer munten te vinden groot was. Tijdens het detectie-

Piepen op het Domplein, een gouden muntschat 

vinden, welke detectoramateur wil dat ook niet. 

Op het Domplein is voorafgaand aan de bouw 

van het DOMunder een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd in de oude opgravingsputten 

van Van Giffen. Tegenwoordig wordt de 

metaaldetector steeds meer en zorgvuldiger in 

het opgravingsproces geïntegreerd. Omdat er in 

1949 tijdens de opgraving op het Domplein nog 

geen onderzoek met metaaldetectieapparatuur 

mogelijk was, verwachtte men met het nieuwe 

onderzoek een redelijk grote hoeveelheid aan 

archeologische metaalvondsten uit verschillende 

tijdsperiodes vanaf het begin van de Romeinse 

tijd. Er waren al eerder gouden munten op het 

oog gevonden, zouden er nog meer gouden 

munten worden gevonden?

Een van de speerpunten van de heropgravingen 

was dus het metaaldetectie onderzoek. Toch is 

metaaldetectie tijdens een dergelijke opgraving 

wel heel iets anders dan lekker rustig zoeken op 

een akker. Onder vaak extreme omstandigheden 

was het regelmatig vaak letterlijk en figuurlijk een 

loodzware taak.

DOMPLEIN-special

Nils Kerkhoven - Kees Leenheer

Piepen  
op het plein

>>
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onderzoek in de oude opgravingsput werd telkens een maxi-
male laag van 5 cm grond met een graafmachine verwijderd. Er 
werd daarbij in vakken van 5 x 5 meter gewerkt, dit met het oog 
op verspreiding. Daarna werd met de metaaldetector de laag 
steeds afgezocht. Zo ging men laagsgewijs steeds dieper. De 
ferro vondsten gingen in een algemene zak, de non-ferro metaal 
vondsten kwamen in een aparte zak, speciale vondsten werden 
3-D ingemeten. En als er dan op een gegeven moment zelfs 
gouden munten in het bodemprofiel worden gevonden, dus in 
archeologische context, dan beleef je een zelfde euforisch ge-
voel als elke zoeker beleeft als die iets speciaals heeft gevonden. 
Om ook maar niets te missen werden de afgegraven vakken in 
de put steeds in meerdere richtingen met de metaaldetector be-
lopen. Toen de put op bepaalde diepte was, werd het betonnen 
dak op de put aangebracht en bleven er een aantal grote gaten 
open om bijvoorbeeld grond te verwijderen. In die betrekkelijk 
kleine afgesloten ruimte werd het detectieonderzoek verder 

uitgevoerd. Vanwege schadelijke dampen werd op het laatst ge-
bruikt gemaakt van een kleine elektrische minigraver. Totaal zijn 
er in de uitgegraven grond een groep van 63 gouden tremissis 
en sceatta’s gevonden. 

 Storing en maskering
In 1674 is tijdens een tornado het schip van de Domkerk ver-
woest en ingestort. Het is dus niet verwonderlijk dat er in de 
bodem op het plein veel bouwresten lagen. Zo bleek tijdens het 
detectieonderzoek al snel dat de aanwezigheid van enorm grote 
hoeveelheden ferro objecten en grof bouwpuin een sterk mas-
kerende werking had op het detecteren van non-ferro metalen 
en met name op kleine voorwerpen. 
Ook de grote metalen stelplaten voor het stutten van de 
bodemprofielen, de later aangebrachte damwanden en de 
enorme hoeveelheid kabels en leidingen bemoeilijkten een 
goed metaaldetectieonderzoek. Zo was een strook langs de 
metalen damwanden niet ter plekke te onderzoeken en werd 
apart in depot gezet voor nader onderzoek. Mede omdat er in 
de  in 1949 teruggebrachte stortgrond gouden tremisses waren 
gevonden en de verwachting voor meer exemplaren groot was, 
werd ook besloten de grond uit de opgravingsputten op een 
externe locatie nog eens te onderzoeken.

 Stortonderzoek afgevoerde grond
De afgevoerde grond werd naar een beveiligd depot afgevoerd 
waar de grond beter onderzocht kon worden. Metaaldetectie 
in vaste door de gronddruk gevormde grond heeft, zoals elke 
zoeker weet, natuurlijk altijd de voorkeur boven het zoeken van 
metaalvondsten in losse stortgrond. De geleiding van metalen is 
in vlakke compacte grond vele malen beter dan in losse minder 
vlakke grond. Maar op deze manier konden mogelijk alsnog 
metalen objecten die vanwege de maskeringsomstandigheden 
in de werkputten niet gedetecteerd konden worden, nu wel 
gedetecteerd worden.
De grond werd eerst met behulp van een schudzeefmachine 
gezeefd. Groot puin en ijzer werden verwijderd, en d.m.v. ver-
schillende zeefwijdtes werd een ideale ‘schone’ grond voor het 
zoeken verkregen. Uiteraard werd de grond met het achterge-
bleven afval ook nog secuur afgezocht.

Met een kraan werden telkens bedjes van max. 5 cm aange-
drukte gezeefde grond gemaakt, welke dan minimaal in 2 
richtingen met de metaaldetector werden belopen. De kraan 
die een centrale opstelling had verwijderde en verspreide con-
tinu de grond. Een enorme klus, er werd gelijktijdig door 3 à 4 
detectorspecialisten, 4 weken met werkdagen van regelmatig 9 
uur gewerkt. Totaal zijn met het detectieonderzoek op de stort, 
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naast duizenden non-ferro metaalvondsten, ook nog eens 11 
tremisses en 7 sceatta’s te voorschijn gekomen! 

 Lood, lood en nog eens lood
Hoewel het detectieonderzoek voornamelijk was gericht op het 
detecteren van non-ferro metaalvondsten wist men dat er ook 
enorme hoeveelheden aan ferro metaal, zoals spijkers en ander 
veelal gefragmenteerd en gedegradeerd materiaal gedetec-
teerd zou worden. Van te voren was besloten om in het kader 
van een vlotte voortgang van de werkzaamheden steeds per 
vak een klein aantal ferro metaalvondsten steekproefsgewijs te 
onderzoeken voor eventuele selectie voor verder onderzoek. 
Hierbij zijn enkele honderden ferro metaalvondsten verzameld. 
Een goede inschatting van het werkelijke totaal aan ferro ob-
jecten dat in de grond van de opgravingsputten aanwezig was 
is een onmogelijke opgave. Meer dan 100.000 ijzersignalen zijn 
echter zeker wel gehoord!
Bijzondere en nog goed herkenbare vondsten van ijzer zijn bij-
voorbeeld de teruggevonden gereedschappen van de werklui 
die in 1949 onder leiding van professor van Giffen het eerdere 
onderzoek hebben verricht. Zo zijn scheppen, veilen, onderde-
len van kruiwagens en ook de destijds gebruikte meetpennen 
aangetroffen. 

 Metaaldetectieapparatuur
Een metaaldetectieonderzoek zoals op het domplein is gedaan, 
is niet zo gemakkelijk. Je hebt te maken met allerlei factoren, 
zoals de storende en maskerende werking van leidingen, kabels, 
damwanden, de enorme hoeveelheden bouwpuin en extreme 
hoeveelheden ferro metalen. Daarnaast heb je ook te maken 
met grote verschillen in grondsamenstelling, zoals klei, zand, 
zavel, resten van funderingen, brandlagen enz.
Om in die omstandigheden een zo optimaal mogelijk resultaat 
te krijgen, zijn tijdens het detectieonderzoek in de opgravings-
put en de stort dan ook verschillende typen metaaldetectoren 
gebruikt. Eén metaaldetector die in alle boven genoemde 
omstandigheden goed werkt bestaat immers niet.
Er is gewerkt met zowel digitale als analoge, motion en non-mo-
tion metaaldetectoren. Tijdens het detecteren werd regelmatig 
van zoekfrequentie (toegepaste range van 14 Khz - 20/60 Khz), 

gewisseld, werden verschillende discriminatie, gevoeligheids- 
en grondinstellingen gebruikt en de reactiesnelheid aangepast.
Bij een hogere reactiesnelheid herstelt de detector zich sneller 
na een signaal en heb je op een terrein met veel ferro metalen 
meer kans de non-ferro metalen er tussen uit te detecteren.

Bij concentraties van extreem veel ferro metalen werd tevens 
gebruik gemaakt van metaaldetectoren met kleinere zoekschij-
ven (tabel). Kleine concentrische zoekschijven hebben minder 
dieptebereik, maar dat is bij een opgraving, afhankelijk van de 
opgravingsmethode, minder belangrijk. Ze zijn echter, door hun 
kleinere oppervlakte en doordat ze meer met een smalle punt 
de grond in gaan, beter in staat non-ferro metaal tussen grotere 
hoeveelheden ferro metalen te detecteren.

Tijdens het onderzoek werd er veel gewerkt met de XP Dēus, 
een lichte detector met draadloze verbinding tussen zoek-
schijf en kastje en hoofdtelefoon. De detector is door de vele 
instelmogelijkheden uitermate geschikt voor een specialist. De 
detector stond voornamelijk ingesteld op de stand ‘fast 3 – 5’, 
met steeds afwisselend verschillende instellingen voor gevoe-
ligheid, discriminatie en signaalversterking. Een lichte detector 
bleek met name tijdens het afzoeken van de wandprofielen 
ideaal. Deze profielen werden voor de nauwkeurigheid veelal 
met alleen de schijf in de hand afgezocht. Al had de Dēus door 
de draadloze verbinding tussen schotel en ontvanger, op het 
drukke Domplein toch nog wel eens hinderlijk last van bijvoor-
beeld al het telefoonverkeer. 

 Vondsten
Er is tijdens het detectieonderzoek op het Domplein een 
enorme hoeveelheid metalen objecten gevonden, waaronder 
ongeveer 15.000 à 20.000! non-ferro objecten. Daarvan zijn on-
geveer 1500 objecten determineerbaar op vorm of functie en in 
verschillende periodes te plaatsen. Zo zijn er  enkele honderden 
munten uit verschillende periodes gevonden.

Merk detector Type Systeem Frequentie(s) Zoekschijf

XP Dēus digitaal: motion 4 / 8 / 12 / 18 Khz 9 inch DD widescan

C-Scope 1220R digitaal: non-motion 17 Khz 6 inch concentrisch

Fisher Goldbug digitaal: motion 19 Khz 5 inch concentrisch

Minelab Eureka Gold analoog: motion 6,4 / 20 / 60 Khz 10x5’’ DD widescan

Overzicht van gebruikte detectieapparatuur met enkele specificaties.
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FOtO’s: FemKe

Vondsten van de Dag
1. Germaanse steunarm-/Stüzarm 

fibula, brons, 4e-5e eeuw.

2. Halve gouden reaal z.j. (1562-76) 

Koning Philip II, geslagen vm. te 

Nijmegen. Zie ook pag. 45.

3. Spaanse Reaal, zilver. Moet voor 

nadere determinatie eerst schoon 

worden gemaakt.

Om kwart voor vijf ging bij mij de wekker voor 
wat een zeer geslaagde ledendag zou worden. 
Na het opbouwen kwamen, tijdens het opkomen 
van de zon de eerste bezoekers al binnen. De 
teller bleef steken op een recordaantal van 265 
zoekers, waarvan 264 betalend (1 had zich aan-
gemeld als BHV-er). Gezien de hoeveelheid aan-
meldingen hebben wij tijdens de wedstrijden 
zelfs extra prijzen gekocht, als aanvulling op het 
grote prijzenpakket dat er al was. De doelstelling 
van de DDA is namelijk om op ledendagen rond 
de nul uit te komen.
Het weer was gezien de tijd van het jaar prach-
tig. De velden waren goed begaanbaar en omdat 
de akkers groot genoeg waren liepen mensen 
elkaar niet in de weg. 

Helaas waren de bijvondsten wat minder, maar 
toch zijn er enkele hele mooie vondsten gedaan. 
Het was een moeilijke keuze voor “de vondst van 
de dag”-prijs, een schitterende Spooney. 
Er was tijdens de eerste wedstrijd een gouden 
munt gevonden van Koning Philip II van Spanje. 
Onderzocht wordt of deze munt misschien 
onderdeel is geweest van een schatvondst uit 
de jaren 60 van de vorige eeuw.  Daarnaast werd 
ook nog een zilveren Spaanse Reaal gevonden.
In de tweede wedstrijd is een Germaanse steun-
arm fibula gevonden. De prijs ging, gezien het 
belang voor de omgeving, uiteindelijk naar de 
fibula. Deze vondst zal natuurlijk officieel aange-
meld worden.

Na de wedstrijden konden winnaars zelf al de 
kleinere prijzen ophalen. De grotere prijzen en 
de prijzen van de loterij werden in sneltreinvaart 
uitgereikt.  Na het opruimen en de lange rit 
huiswaarts vielen moe maar voldaan mijn ogen 
bij het eerste biertje al dicht.
De organisatie bedankt hierbij voor deze gezel-
lige dag onze hoofdsponsor Detect, alle andere 
sponsoren, het complete determinatieteam, 

de fotografen, de vrijwilligers, 
de goudsmid, de AWN en “last 
but not least” alle zoekers en 
geïnteresseerden voor wie we 
de dag organiseren. 

We hopen spoedig de locatie en de 
datum van de voorjaarsledendag bekend 
te maken.
Tot de volgende keer! 

Friso Backer
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vondst van het jaar 2014

De vondst van mijn leven (tot nog toe)  
Op 6 november kon ik na een lange tijd van lichamelijke onge-
makken eindelijk weer eens gaan zoeken.
Ik wist eerlijk gezegd niet waar ik moest gaan zoeken en kon 
geen keuze maken. Thuis had ik er al over zitten mijmeren waar 
ik heen zou gaan. Toen ik plots het idee kreeg om op twee 
verschillende briefjes een naam van een akker te schrijven. Ver-
volgens vouwde ik de briefjes dubbel en liet mijn vrouw, die al 
een beetje naar haar voorhoofd wees, een briefje pakken.
Ja en toen pakte ze uitgerekend de akker waar ik mijn twijfels bij 
had, omdat ik wist dat ie los getrokken was. Maar goed niet zeu-
ren en ach wat maakte het ook uit, ik kon weer een paar uurtjes 
zoeken en dat was op zich voor mij al genoeg.

Op de akker aangekomen leek de boel troosteloos en de lucht 
was grauw en grijs. Het mooie weer van de afgelo-

pen tijd was op dat moment echt weg. Som-
mige boeren waren al bezig om de bomen 

uit hun boomgaarden weg te halen. Kortom 
alles werd al winterklaar gemaakt.

Ik startte mijn e-Trac op en begon aan 
mijn vaste route op deze akker, op 
zoek naar de plekken waar je veel 
ijzersignalen kreeg.  Dat was en is 
meestal een garantie voor succes.
Ik was nog maar net bezig of de 

eerste draadfibula zag na en slordige 
1800 jaar het daglicht. Dat gaf de bur-

ger moed en vrolijk ging ik verder om 
na een uurtje even een pauze te houden. 

Verdorie dacht ik: “moet ik nu al stoppen 
vanwege die verrekte darmklachten”.  Ik 

nam een lange pauze om even te zitten en 
wat te drinken en te eten, om vervolgens naar die 

akker te gaan staren. In gedachten probeerde ik het beeld van 
wat er zich toen in het verre verleden heeft afgespeeld op die 
plek voor mijn geest te halen. Wie zou die draadfibula hebben 
gedragen die ik had gevonden? En meer van dat soort vragen. Ik 
denk dat iedere zoeker zich wel eens een voorstelling probeert 

te maken van dergelijk taferelen die hebben plaatsgevonden op 
een zoekplek.
Ik rechte mijn rug en begon aan mijn tweede sessie. In tegenstel-
ling tot wat ik eigenlijk meestal doe liep ik eens de andere kant 
op. Ja hoor na een mooie piep kwam er een follis naar boven. 
Niet echt mooi, maar het gaf mij goede moed om dit stuk eens 
wat beter te gaan afstruinen.

Na een kwartier kreeg ik een heel flauw signaaltje en wanneer 
ik de e-Trac er wat langzamer overheen liet zwaaien werd het 
wat duidelijker. Ik besloot om mijn schep in de grond te zetten 
en aan de zijkant van het kuiltje zag ik wat zitten. Toen ik het er 
tussen uit peuterde kon ik mijn ogen niet geloven en begon een 
klein dansje te maken. Ik keek nogmaals in mijn hand en wist het 
direct dit is heel bijzonder Cees. Het was een ruiter op een paard 
met in het hoofd een rode steen. Ik kende deze fibulae wel uit de 
boeken, maar had er nog nooit een gezien. Er zat een behoor-
lijke koeklaag op en ik besloot om deze heel voorzichtig op te 
bergen in een boterhamzakje dat ik nog bij me had. Tegelijkertijd 
realiseerde ik me dat dit een topvondst was.
Ik richtte mij tot de hemel en met een traan in mijn ogen be-
dankte ik mijn ouders die niet meer in leven zijn. Ik was zo blij 
dat na een tijd van ellende en tegenslagen deze topper kwam. 

Op de plek heb ik nog even gezocht, al voelend in mijn zak of 
het paardje er nog was. Ik probeerde nog verder te gaan, maar 
de pijp was leeg en voorzichtig met de steken in mijn onderbuik, 
maar ook met blijdschap die overheerste ging ik naar mijn auto.

Na een vakkundige reiniging door mijn maatje Johan kwam 
onder de koeklaag een heel bijzondere fibula te voorschijn.

Het is een Frankische ruiterfibula uit eind 5e/ 6e eeuw.  
De fibula is van zilver met vergulding en het oog is van alman-
dijn. Volgens mevr. Willemsen van het RMO een zeer zeldzaam 
museumstuk waarvan in dit type geen tweede bekend is.

Cees Ouwehand

Frankische ruiterfibula

Categorie: zilver



Aansteker met 7 munten

Categorie: brons/koper/messing

Een niet alledaagse vondst uit Eindhoven
Onlangs ben ik in het weekend in het bosgebied rond Eindhoven 
gaan zoeken met de detector, waar ik in de afgelopen jaren al 
aardig wat leuke dingen gevonden heb.
Meestal ging het dan om het gebruikelijke oude Nederlandse 
geld en uiteraard kilo’s afval. Uiteraard zitten er ook wel apartere 
vondsten bij, als zilveren dubbeltjes en kwartjes, zilveren sieraden 
en Juliana guldens, een gouden trouwring, 2 militaire ID-plaatjes 
uit WO II, en RWB plaatjes.

Deze keer zat er iets heel verrassends bij de vondsten! Iets waar ik 
eigenlijk nog nooit iets over gelezen heb, in het Detector maga-
zine. 
De zoektocht begon met wat Juliana muntjes, een zinken dub-
beltje, een Maria medaille, niet veel aparts. Langs een smal paadje, 
een meter of 2 de bossen in, kreeg ik plots een goed geluid.
Op zo’n 10 cm diepte kwam ik een oude aansteker tegen, die aan 
de zijkant wat weggerot was, en tot mijn grote verbazing, zag ik 
tijdens het schoonwrijven een rand van een munt. Voorzichtig heb 
ik een stuk van de zijkant verwijderd, en in de onderkant van de 
aansteker zaten in totaal 7 munten!

Na enigszins het zand eraf geveegd te hebben, kwamen deze 7 
munten tevoorschijn:

Argentinië, 20 centavos 1901
Duitse Keizerrijk, 10 pfennig 1908
Weimar Republiek, 200 mark 1922 
Oostenrijk - Hongarije, 20 filler / heller 1894
Oostenrijk, 1000 kronen 1924
Polen, 50 groszy 1923
en CCCP, 15 kopeek 1937.

Omdat er tijdens WO II behoorlijk wat legereenheden van verschil-
lende nationaliteiten rond Eindhoven gezworven hebben, zou ik 
denken aan een soort gelukspotje, of kleine verzameling munten, 
die door een militair verloren is.

We zullen het helaas nooit zeker kunnen zeggen, maar een leuke 
en aparte vondst is het zeker!

groetjes 
Hans van Gemert, Valkenswaard
medewerker Archeologisch Centrum Eindhoven

Wij hebben helaas niet alle inzendingen voor de ‘Vondst van het Jaar 2014’ in dit magazine kunnen plaatsen. 
Deze worden met de nieuwe inzendingen in het komende magazine geplaatst.

Sluitingsdatum voor de ‘Vondst van het Jaar 2014’ is 15 januari.
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maria met Kind
Collectie Familie van Beuningen
Vindplaats: stortgrond afkomstig van Drievriendenhof, 
Dordrecht
Materiaal: zgn zilvertin, resten polychromie
Afmeting: 8,4 cm hoog, 2,5 cm breed, 2,5 cm lang

p weg naar een grondstortterrein gelegen op de Staart 
in de Merwelanden bij Dordrecht, waar al wekenlang 
grote ladingen grond afkomstig van een bouwput op de 

Drievriendenhof in Dordrecht waren gestort. Het was niet de 
eerste dag dat we in die bergen grond gingen zoeken, eerder 
was al ontdekt dat er op een bepaalde plaats een concentratie 
goede oude grond was gestort. Deze grond moet leefgrond 
zijn geweest van rond de 14e eeuw. Daar waren namelijk 
duidelijke aanwijzingen voor, zoals de kleine oude Jacoba 
scherfjes en enkele kleine muntjes uit die tijd. En zo af en toe 
een enkel snippertje van een pelgrimsinsigne en een oude  
gegoten bronzen vingerhoed. Dus toch maar, met in gedach-
ten: weken niks gevonden, daar verder gaan; je kan nooit 
weten… 

En dan geheel onverwacht na een paar uurtjes graven, genie-
ten en spitten in de bergen grond, klonk er in de koptelefoon 

een kort zwak signaal. Nadat wat ruimte was gemaakt, was 
de juiste plaats en ligging wat beter te detecteren. Het was 
inmiddels een kuil geworden van 2 x 2 meter en op een diepte 
van ongeveer 1 meter werd het signaal voor het eerst goed 
gehoord. Na de zoveelste poging om het object met schop 
en detector te lokaliseren, lag toch nog heel onverwacht 
bovenop de rand van de gegraven kuil een prachtige peer-
vormige, klont beer ter grootte van een flinke vuist! Toen ik 
de detectorschijf van het object tilde en het geluid duidelijk 
en lang te horen was, wist ik dat ik goed zat. De fantasie sloeg 
op hol. Beer heeft, als je eraan ruikt als graver, een heerlijke, 
heel aparte zachte, penetrante geur, goed te vergelijken met 
gekookte spinazie. Zo zie je maar weer bij graven gebruik je 
niet alleen je handen, maar ook je neus! 

En inderdaad, je gelooft je ogen niet als je het ziet gebeuren: 
nadat ik de klont beer voorzichtig met de rechterhand op-

18 mei 1991 begon gewoon als een 
dagje lekker zoeken. ‘s Ochtends erop 
uit met een boterham en iets te drinken, 
het schopje en de metaaldetector. Iets 
vinden is nooit het belangrijkste, het 
genieten van de dag en het bezig zijn 
met zoeken staat voorop. En als je iets 
leuks vindt is dat mooi meegenomen. 

O

‘	De	vondst	
	 van	je	
	 leven’
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Heilig en Profaan 4, cat.1
Na het verschijnen van Heilig en profaan 3 in 2012, heeft de 
werkgroep heilig en Profaan weer plannen voor een nieuwe 
publicatie, Heilig en Profaan 4, cat.1.

Het stichtingsbestuur van de leden van de werkgroep Heilig en 
Profaan doen een oproep aan: musea, wetenschappelijke instellingen, 
archeologische diensten, provinciale depots en vooral ook op 
amateur-metaaldetectorzoekers, om zich uiterlijk 28 februari 2015 
te melden, wanneer zij insignes hebben die naar hun oordeel in 
aanmerking komen voor opname in Heilig en Profaan 4.
Aanmelding bij voorkeur via een e-mail naar info@mediavalbadges.org 
met opgave van afmetingen en vindplaats.

Zaterdag 28 februari 2015, Langbroek
Bijeenkomst in Langbroek met gelegenheid tot determinatie en 
documentatie van insignes. En bovenal een samenkomst van veel 
oude bekenden en nieuwe gezichten in een ontspannen sfeer.

H.J.e. van Beuningen
H.J.E. van Beuningen heeft besloten zich na 28 februari 2015 geheel 
terug te trekken uit de Stichting en de werkgroep. Dat heeft ook tot 
gevolg dat hij dan zal terugtreden uit de groep van auteurs die zich 
met publicaties en communicatie bezighouden. Hij blijft uiteraard 
met belangstelling de voortgang van het insigneonderzoek volgen.

Adres: Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek  
Email: info@medievalbadges.org
Contactpersoon: mevrouw drs. Willemijn Gertsen

Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes

pakte, maakte ik met de duim licht vegende bewegingen van 
links naar rechts, en met grote verwondering en totale verbijs-
tering werd een nog onder beer bezoedeld Madonna-achtig 
gezichtje flauw, maar toch duidelijk genoeg zichtbaar. Het 
lieve, zachte gezichtje van de Madonna straalde, misschien 
wel uit dankbaarheid, daar leek het op, voor de bevrijding van 
de heel zware last. Ons lieve Madonna’tje had zeker wel zo’n 
dikke 500 jaar in de schoot van de aarde vertoefd. Wat een 
mooi sereen gezichtje en met zulke grote prachtige ogen en 
hoge boogvormige wenkbrauwen; ze draagt een kroontje. De 
vondst van je leven! Alleen het mooie gezichtje was nog maar 
zichtbaar en ik fantaseerde over wat er nog meer in de klont 
beer zou kunnen zitten… 

Eenmaal thuis, ging ik de vondst uiterst voorzichtig reinigen. 
Met een heel klein straaltje water loste de beer langzaam op 
en viel van de vondst af. En heel, heel langzaam werd zicht-
baar wat er in de klont zat; net door een beeldhouwer, maar 
dan niet met hamer en beitel, maar met de kleine waterstraal 
als gereedschap. Als eerste werd het mooie gezichtje van de 
Madonna schoon en helder zichtbaar, en het werd alleen maar 
mooier. Daarna haar borstje en dan  -haast niet te geloven- 
haar kindje. Met het geleidelijk afspoelen van de laatste beer 
werd alles duidelijk, iets wat niet in een keer te begrijpen 
was – het was alsof de ogen langzaam geopend werden. Wat 
we te zien kregen, was een klein gaaf en compleet beeldje 
van verguld tin, een snoepje. Een tronend Maria’tje met haar 
kindje. Een ‘Sedes Sapientiae’, Maria dienend als zetel voor 

het heilige kind. Een zo’n teer beeldje gegoten van tin, je kan 
het je niet voorstellen: vijf eeuwen onder de grond, wel 3 à 4 
meter diep, nat en donker, met erop de enorme last van die 
grond. Onvoorstelbaar, maar en dat is zeker, goed beschermd 
door de grote kracht.

En het beeldje wordt nog elke dag mooier. Als je ernaar kijkt, 
dan zie je een ongeëvenaarde schoonheid, kijken in stilte, 
denken met veel opkomende vragen, wat heeft het beeldje in 
die vroege tijd allemaal meegemaakt? Het zal waarschijnlijk 
een ridder of een pelgrimsganger zijn geweest die het heeft 
gekocht in een pelgrimsoord als aandenken en als bescher-
ming op de lange, vermoeiende reis terug naar huis. Thuis zal 
hij het beeldje met diep ontzag en liefde hebben aanbeden, 
goed verzorgd en vereerd, en misschien is het daarom zo 
goed bewaard gebleven. We moeten ons realiseren dat we te 
maken hebben met een miniatuur van een waarschijnlijk niet 
meer bestaand wonderbeeld. Een wonderbeeld dat voor veel 
mensen een steun en toeverlaat moet zijn geweest, dat met 
een wonder heeft kunnen helpen bij het verlichten van het 
lijden.
Nu het beeldje weer, na een eeuwenlang verblijf onder de 
grond, terug is op aarde, kunnen we door de Madonna met 
kind, waarin de expressie met kunstzinnige hand is aange-
bracht, een kleine blik werpen in de tijd van toen.
 
Hennie van Uitert (†)

Golden Mask
Met ingang van 17 november is Handelsonderneming D.J. Laan aan-
gesteld als exclusieve importeur van Golden Mask metaaldetectors 
in Nederland. Sinds juni 2013 waren Mathijs & Dirk Jan Laan reeds 
importeur maar deelden dat met een ander bedrijf.

Vanaf 17 november worden de hoogwaardige metaaldetectors van 
Golden Mask (5 jaar garantie!) dus uitsluitend nog geïmporteerd door 
Handelsonderneming D.J. Laan. Officieel aangestelde dealers worden 
vermeld op de site www.djlaan.nl 
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Toegegeven, er werd niet direct uitgegaan van een fibula 
toen het op een diepte van bijna vijf meter onder het huidige 
maaiveld van het Domplein werd aangetroffen. Het sierlijke 
stuk werd in 2011 tijdens de eerste fase van de heropgraving 
van sleuf XIX aangetroffen en in eerste instantie dan ook als 
vermoedelijk 2e eeuws Romeins sier- of beslagstuk geadmi-
nistreerd. Nader onderzoek na het schoonmaken van het stuk 
toonde echter aan dat het om een vrij zeldzame en nog in-
tacte fibula bleek te gaan! Op het eerste gezicht doet het stuk 
ook helemaal niet aan als een fibula. De sierlijk vormgegeven 
en geëmailleerde ‘S’ vormige bronzen plaat bezit immers niet 
de klassieke veer- of scharnierconstructie en naaldhouder 
die we doorgaans van mantelspelden uit de Romeinse tijd 
kennen. 

De fibula kan worden geschaard onder de groep van zoge-
heten draakachtige of drakenfibulae, in de Engelse literatuur 
bekend als dragonesque brooches. Het type fibula behoort tot 
een soort waarbij dus gebruik is gemaakt van een enkele en 
los scharnierende pin of naald die met een oogje aan de fibula 
is vastgezet. Hierbij ontstond een vrij eenvoudig bevestigings-
principe waarbij de vloeiend gebogen naald door de mantel 
werd gestoken en vervolgens om de fibulae heen werd 
geklemd. Opvallend gegeven is dat naalden van drakenfibu-
lae altijd een stuk dikker zijn in vergelijking tot de vrij dunne 
scherpe naalden van de ons beter bekende en ‘’klassieke’’ 
Romeinse fibulae. Vermoed wordt dan ook dat dit type fibulae 
gedragen werd op dikkere kleding en mogelijk zelfs specifiek 
is te relateren aan een bepaald soort uitdossing.1 

De draakachtige, zeepaardachtige of wellicht beter als fabel-
dierachtige te beschrijven vorm van de twee gelijke ‘’koppen’’’ 
op de uiteindes van dit type fibulae wordt als een typisch 
Romeins-Britse vorm gezien.2 Een vrij betrouwbare aanname 
gezien het feit dat deze ‘’drakenfibulae’’ hoofdzakelijk op de 

Britse eilanden worden aangetroffen, en dan voornamelijk in 
het noordelijke gedeelte daarvan. De Romeinse cultuurlink 
van bepaalde varianten van het type zit hem, naast bijvoor-
beeld de typische Romeinse geometrische en geëmailleerde 
motieven, vooral ook in de datering. De opkomst van het type 
is namelijk te dateren vanaf het begin van de Romeinse oc-
cupatie op Brits grondgebied, omstreeks het midden van de 
eerste eeuw na Christus (Claudische invasie in 43 n. Chr.).3 De 
Keltische link wordt toegeschreven aan het feit dat 

Tweekoppig monster  
uit de diepte

verrukkelijke fibulae 

N.D. Kerkhoven

Een nagenoeg identiek exemplaar afkomstig uit Kirmington, 
Humberside (Eng), niet op schaal. Naar Hattat 2000, 351.

Voor- en achterkant van de drakenfibula in vondstconditie.  
Foto: Erfgoed Gemeente Utrecht.

De drakenfibula van het Domplein (na restauratie).  

Foto: Erfgoed Gemeente Utrecht.
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Verrukkelijke Fibulae,  
een nieuwe rubriek?

Een nieuwe rubriek in het magazine? Laten we het proberen. We? 
Waarom niet? Het idee is dat wij met zijn allen een vaste rubriek gaan 
onderhouden over fiebels, over ‘verrukkelijke fibulae’. Een rubriek 
waarin wij uitsluitend verrukkelijke mantelspelden gaan beschrijven. 

Fibulae vinden we veel, heel erg veel. Steeds meer (fanatiekere) zoekers en 
daarmee explosief groeiende aantallen. Natuurlijk niet alleen door detec-
toramateurs, ook binnen de Nederlandse archeologie wordt steeds vaker 
en beter de piepstok gehanteerd. Dit met het resultaat van per jaar grotere 
aantallen metaalvondsten en dus ook van fibulae. Exacte aantallen zijn niet 
op te voeren, maar een schatting van duizenden per jaar is aannemelijk! 
Neem nu de internetfora, in het hoogseizoen voor uitjes met de piepstok zie 
je er tientallen per week voorbij zweven! Kleine stukjes, grote stukjes, maar 
ook volledig intacte en super zeldzame Romeinse, vroegmiddeleeuwse of 
middeleeuwse fibulae passeren dan de revue. Prachtig, een paar honderd 
neurotisch flikkerende smiley’s met begeleidende gillende teksten bij alweer 
een nieuw exemplaar en pats, de volgende exotische topfiebel kan al weer 
worden bewonderd. En als je dan nog een beetje geluk hebt staat er nog 
een correcte determinatie bij ook! Maar daar kan meer mee. Juist, publiceren 
in het Detector Magazine! Het doel is duidelijk: meer achtergrondinformatie 
over typen van fibulae, datering, bijzondere of opvallende vondstlocaties, 
ruimer kennisbeeld in verspreiding, vervaardigingstechnieken, enz.

Ok, leuk, maar wanneer is een fibula nu verrukkelijk? Voor de een is het een 
verrukkelijke omdat het die ene hele zeldzame is, voor de ander omdat 
het zijn of haar eerste fiebel is. Voor weer een ander omdat de fibula nog 
helemaal intact is, of omdat hij van zilver of mischien wel van goud is! Of 
juist omdat het een exemplaar van ijzer is. Maar het kan ook een bepaalde 
context zijn waarin een fibula is gevonden: een archeologische opgraving, 
een verdwaalde riviervondst, je favoriete zoekstek, een vondst uit jouw 
achtertuin. Kortom, de vondstcontext kan een fibula ook ‘verrukkelijk’ 
maken! Het maakt dus niet zo veel uit waarom een bepaalde fiebel als ‘ver-
rukkelijk’ wordt beschouwd. Als jij denkt of vindt dat een bepaalde fibula in 
deze rubriek zou kunnen passen, voel je dan vrij om deze in het magazine te 
publiceren. 
Romeinse, of ook middeleeuwse? Laten we gewoon alle perioden doen! 
Persoonlijk vind de schrijver van dit artikel dat de wijze van publiceren in 
deze rubriek niet al te zwaar aan regels gebonden moet zijn. Het mag oer-
saai en wetenschappelijk verantwoord, het mag licht en fris, kort of lang, het 
maakt niet uit. Een klein aantal spelregels is echter wel te bedenken. Zo is 
de vindplaats van een verrukkelijke fibula natuurlijk belangrijk. En ja, dit ligt 
soms gevoelig maar laten we afspreken dat we minimaal de gemeente van 
de vindplaats van een verrukkelijke fiebel vermelden. Goede en duidelijke 
plaatjes van de betreffende fiebel(s) en parallellen zijn uiteraard wenselijk. 
En in het geval van wat uitgebreidere informatie op het gebied van datering, 
vergelijking of verspreiding is het wel zo handig als ook de juiste bronnen 
worden vermeld.

Alleen leden van de DDA? Nee, het Detector Magazine wordt ook veel ge-
lezen door niet leden. Ook vaklui uit de Nederlandse archeologie lezen ons 
magazine! Dus een ieder die zich geroepen voelt een fiebel of een bepaalde 
groep fiebels te presenteren is welkom.
Het kan natuurlijk zijn dat iemand graag zijn of haar fiebel als verrukkelijk 
in het magazine wil presenteren maar het schrijfwerk of fotowerk niet hele-
maal ziet zitten of simpelweg niet weet waar te beginnen. De redactie van 
het magazine en ondergetekende helpen dan graag verder. 

Ter aftrap van deze mogelijk nieuwe vaste rubriek in het Detector Magazine 
een aflevering als pilot, en in het kader van de Domplein Special dan ook de 
presentatie van een fibula die werd gevonden tijdens de (her)opgravingen 
op het Domplein.

Nils Kerkhoven
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verreweg het grootste aantal van de bekende ‘’drakenfibulae’’ 
is aangetroffen in het gebied dat in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling behoorde tot de Brigantes, een van oorsprong 
Keltische stam.

Binnen de groep van drakenfibulae zijn overigens redelijk wat 
subtypes bekend waarvan de geëmailleerde variant zoals die 
van het Domplein er een van is.4 Van specifiek dit subtype is 
vrij recentelijk geopperd dat van de groep bekende draken-
fibulae uit zuidelijker gebied in Engeland het voornamelijk 
deze geëmailleerde varianten betreft.5 Dit type zou dus meer 
populair zijn geweest in geromaniseerde context.6 Kortom, 
regionale verschillen met vermoedelijk ook wel enig verschil 
in datering en verspreiding tussen de verschillende subtypes 
van drakenfibulae. De verschillende types binnen de groep 
van drakenfibulae kennen een lange periode van gebruik tot 
ver in de tweede eeuw.7 

In tegenstelling tot de reeds honderden bekende vondst-
exemplaren uit bovengenoemd gebied is het voorkomen van 
drakenfibulae op het Europese vasteland vooralsnog als zeer 
zeldzaam te betitelen. Zo is er in Nederland officieel slechts 
een handjevol fragmenten van dit type bekend. Dit kleine 
aantal is overigens alleen bekend van verschillende internet-
fora met betrekking tot metaaldetectie en bodemvondsten. 
Het betreft hier dus fragmenten waarvan de vindplaatsen 
waarschijnlijk in Nederland liggen. Maar met volle zekerheid 
valt dit dus niet te zeggen. Van de vondstcontext of vindplaats 
van deze fragmenten is namelijk niets bekend. Het exemplaar 
van het Domplein is vooralsnog het enige bekende complete 
exemplaar in Nederland.
De bijzondere drakenfibula maakt momenteel onderdeel uit 
van een selectie bijzondere vondsten afkomstig van archeo-
logisch onderzoek op het Domplein en is nu in DOMunder in 
het echt te bewonderen!

1 Johns 1996, 153.
2 Idem.
3 Johns 1996, 149.
4 Mackreth type DRAG.3.1
5 Greep and Marshall 2014. 4.
6 Idem.
7 Johns 1996, 153.
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Op de zoekdag op 22 november 2014 te Gees 
werden onder andere de volgende
gewichten ter determinatie aangeboden:

<< Loden gewicht,  
1/4 pond, verm. geijkt te 
Meppel in 1774. Bodem-
vondst Blokzijl / Steenwijk. 
Massa 123,3 g.

Krukgewicht,  
1/8 pond, geijkt te 
Groningen in 1811. 
Bodemvondst  
Stedum.
Massa 59,51 g. >>

Gewichten

Muntgewichten

Gezien op de ledendag >>

Laatmiddeleeuws sluitgewicht, 1/4 
pond (indien compleet), model D1 
(ca. 1350 - ca. 1450). IJzeren schar-
nierpen en (restant) vertikale ijzeren
pijlsluiting. Geijkt in Frankrijk (enkel-
koppige adelaar, Franse lelie in
ruit). Bodemvondst Frankrijk. Massa 
van de onderdelen:
huis: 60,74 g

kommen: 30,73 - 15,35 - 3,81 g

R.J. Holtman
www.gmvv.org
www.muntgewicht.nl

Redactie: In het volgende magazine is 
een verhaal van de vinder te lezen.

Tijdens de determinatie op de zoekdag in Gees heb 
ik weer veel verschillende items gezien. 

Een redelijk  mooi muntgewicht voor de 
Gelderse Rijder. De afbeelding is een ruiter te 
paard naar links. Rond het paard staat een getal 
in romeinse cijfers LXXVI (snedegetal) met wat + 
tekens als versiering. De letter L = 50, de letter X = 
10, de letter V = 5, en de letter I = 1, dat maakt dan 76. 
Dit snedegetal geeft aan hoeveel gouden munten er uit 
1 mark Troois (244,75 gram) geslagen dienen te worden. 
Hieruit blijkt dat de massa van 1 munt 3,24 gram is. Op 
het muntgewicht staat in de rand staat ook de tekst GEL 
of GHEL en er is zelfs HEL bekend. Dit laatste zal een fout-
je van de stempelsnijder zijn geweest. Het was natuurlijk 
de afkorting voor  Gelria ( Gelderland). Hierna volgen de 
gouden Gelderse munt en 3 verschillende muntgewich-
ten voor dezelfde munt.

Na de eerste zoekwedstijd kwam er een 
zoeker binnen met een gouden munt, 
vers van het veld! 
De munt met afbeelding met het hoofd 
van Philips II en een spreuk als rand-

Ruiter te paard 

en de letters GEL 

zonder snede-

getal.

Gouden munt ruiter te paard met de letters 

GEL eronder.

Ruiter te paard en 

de letters GHEL en 

met Snedegetal 

LXXVI en versiering 

*.*...

Ruiter te paard 

en de letters HEL 

en snedegetal 

en + tekens als 

versiering.
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tekst : DOMINVS MICHI ADVITOR = De 
Heer is mijn helper.  Op de achterkant 
het wapenschild van Spanje. Philips II 
was ook heerser van Gelderland. Op de 
munt staat: PVS.DEI.G.HISP.REX.DVX.GEL. 
Door ruimtegebrek op de munt werd de 
tekst vaak afgekort. De volledige tekst 
is Philips dei gratia hispania rex ducatus 
Gelria, dat betekent Philips bij de gratie 
Gods koning van Spanje en Hertogdom 
Gelre (Gelderland). Onder het hoofd van 
Philips staat ook het muntteken kruisje 
met lelie uiteinde als muntmeesterte-

ken. De ½ Reaal 
van Gelderland 
heeft een massa 
van 3,45 gram, 

de massa bij het slaan hoort 3,50 gram 
te zijn. Op deze munt staat geen jaartal, 
deze is gemaakt tussen 1560-1576. Voor 
de volledigheid plaats ik er nog een 
muntgewicht bij. 

Verder heb ik nog diverse muntgewich-
ten gezien, veel Amsterdamse muntge-
wichten deze keer. 
Ook kwam er nog een vrouw van een 
zoeker langs met een boekje met 
munten, met de vraag: “is dit nog iets bij-
zonders”? Er was 1 muntgewichtje bij van 
Gerrit Geens Amsterdam 1612 voor een ½ 
Rozenobel, makersmerk met de jakobs-
schelp en de letters GG en jaartal 1612.  

Ruiter te paard en 

de letters GEL zon-

der snedegetal.

Makersmerk op 

muntgewicht GG 

= Gerrit Geens 

Amsterdam 1612 

en afbeelding 

jakobsschelp. 

Graangewichtje 

van ½ GG, in 1836 

geijkt. 

Duit 1690, er is 

nog net iets van 

de tekst te zien  D 

GEL  RIA en klop 

stadswapen Deven-

ter. XXMuntgewicht ½ 

Reaal, afbeelding 

hoofd Philips met 

de letters HR halve 

Reaal. 

In het boekje 
zat  ook een 
gewichtje met 
½ G-G en nog 3 
letters R V W. Dit 
is een graangewicht, en de letters zijn 
jaarletters van de keuring in 1836. Voor 
het wegen van graan was een speciale 
balans met eigen gewichten set en daar 
is dit het kleinste gewichtje van, afmeting 
15x15x1 mm en massa 2,28 gram. 
Verder zaten er wat koninkrijk muntjes 
XX in het mapje, en ook een versleten 
duit  D GEL RIA 1690 met een duide-
lijke klop met het stadswapen van 
Deventer, een adelaar met gespreide 
vleugels. De klop Deventer zal in 
het jaar  1701 of 1702 zijn gedaan, 
het juiste verhaal van de klop is nog 
niet bekend. Er is maar kort gebruikt 
gemaakt van het kloppen. De klop 
komt op  duiten uit de gehele Republiek 
voor. Zie foto rechts voor de afgebeelde 
duit met klop. 
Allemaal weer bedankt voor het laten 
zien van de vondsten en graag tot een 
volgende keer.
GR DJ  
Iets vragen kan natuurlijk via :  
djmuntgewicht@telfort.nl
www.muntgewicht.nl
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Vraag: Hoi Johan, een paar jaar gele-

den heb ik dit ding gevonden tijdens 

het zoeken naar vliegtuigresten in het 

Markermeer! Via via had ik begrepen 

dat het een deel van een stokanker 

kon zijn, het lag in mijn schuur tot 

gisteravond. Het blijkt een mortier 

granaat te zijn uit de 17e eeuw, lijkt mij 

aannemelijk, want hoe kan deze bol 

zogenaamd van een stokan-

ker, los raken van het anker ?

Een andere zoeker had eenzelfde gevonden, de diameter komt overeen (8 

cm) alleen het gewicht is verschillend, de mijne is 695 gram zwaarder. Ik heb 

er vandaag een laag blanke lak overheen gedaan, op de plek waar deze van-

daan komt heeft de marine ook enkele kanonskogels omhoog gehaald in de 90er jaren.

In afwachting op je reactie? Groeten, Johan Vegelien.

Antwoord: Johan, het was even 
zoeken maar de door jou opge-
geven maat van het voorwerp 
bracht duidelijkheid. We hebben 
te maken met een zgn. handbom 
oftewel de voorloper van de 
handgranaat. Vanaf de 17e eeuw 
tot einde van de 20e eeuw wer-
den deze handbollen gebruikt. 
In die tijd waren belegeringen 
gangbaar, en de handbom was een effectief wapen tegen vijanden die achter een 
verdedigingswal lagen.
Hoe de door jouw gevonden handbom in het water terecht gekomen is, is niet te zeg-
gen, we kunnen niet zien of hij is gebruikt. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat hij 
tijdens het overladen op (oorlogs)schepen in het water is gevallen. 
De bom zat eenvoudig in elkaar: het was niet meer dan een ijzeren bol gevuld met 
kruit en een gat voor de snel brandende lont. Om de bom aan te steken had de 
soldaat een tweede lont bij zich, die langzamer brandde. De bom was zwaar en werd 
daarom toevertrouwd aan grote en sterke soldaten – de zogenaamde grenadiers.
Bron: http://historianet.nl/vraag-het-historici/waarom-tekenen-we-bommen-als-
kogels-met-een-lont 

Vraag: Hoi Johan, nog even 2 foto’s, 

ik realiseerde me dat ik nog een deel 

had van net zo een item, die is al-

leen van zilver en goud verguld, ook 

kleiner, maar helaas niet compleet. 

Ze komen beide van 2 akkers die 

door een grote sloot zijn gescheiden. 

Ik hoor graag van jullie uit welke 

periode deze zijn, en de functie, kan 

het ook nog zo zijn dat de grote ook 

van zilver is, maar een groen patina 

heeft gekregen door de bodemzuren ? Het is nog zo gaaf, koperen munten van dezelfde 

plek zijn wel aangetast !

Groeten, Johan Vegelien 

Antwoord: Johan het sieraad dat je gevonden hebt 
is een kledingsluiting om rijglijfjes en mouwen e.d. te 
sluiten. Het vastnaaien gebeurde door de twee tegenover 
elkaar liggende oogjes. In het andere oogje kwam een 
haakje als sluiting die ook werd vastgezet op de andere 
zijde van het kledingstuk (haak en oog principe). Deze 
haakjes zijn meestal niet gemerkt. Ze zijn er nog kleiner 
en simpeler. Haakjes werden ook verbonden door een 
kettinkje als sluiting. Om te weten of het complete exem-
plaar van zilver is zal je het zelf nog even beter moeten 
schoonmaken. Zelf hebben we het idee dat het een 
koperen uitvoering is welke verzilverd is geweest. Vaak 
werden ze ook verguld. 
Datering eind 16e eeuws, begin 17e-eeuws.

Vraag: Deze mooie zilveren knoop gevonden. Graag zou 

ik er iets meer van willen weten,

Bijv. jaartal en/of waar die gemaakt kan zijn.

Gevonden in Friesland.

M.v.g, Raymon de Jeger

 

Antwoord: Raymond de zilveren knoop behoort tot de 
zgn. keelknopen en waren een onderdeel van de streek-
klederdrachten. Eén paar keelknopen, bestaat altijd uit 2 
stuks die door een ring aan elkaar zijn verbonden en die 
dienden om een hemd of boezeroen aan de bovenkant 
te sluiten.
Niet alleen in Friesland maar ook in Zuid-Beveland, 
Walcheren, Volendam, Marken en Staphorst waren ze 
onderdeel van de klederdracht. De vroege exemplaren 
(vanaf de 17e eeuw) zijn bijna allemaal van zilver, de 
latere (19e-20e eeuw) exemplaren zijn van goud, maar de 
motieven zijn hetzelfde qua uitvoering.
Lith.: Nederlands Klein Zilver en Schepwerk. ISBN 90 6825 
148 1

Redactie: Johan Koning
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Fisher GoldBug Pro                                  

Fisher Pro-Arc                                  

Fisher F2                                

C.Scope CS4MXi                                

Bounty Hunter Tracker IV                                

Bounty Hunter Commando

Bounty Hunter VLF2.1
C.Scope CS1MX                                

C.Scope CS6MXi                                

Grote gevoelig-
heid voor kleine 
voorwerpen, 
11 inch DD 
zoekschijf, 
19 kHz.

Discriminatie 
en gevoeligheid 
instelbaar, pinpoint, 5,9 
kHz, zoekschijf 
8 inch concentrisch.

Voor de professionele 
zoeker. Deze detector is af-
geleid van de Fisher F75, echter 
met een aantal vernieuwingen 
waaronder een nieuw display 
lay out.

Met het uitgebreide accessoire pakket komt 
de professionele zoeker weinig tekort.

Eenvoudig instelbaar, dub-
bele discriminatie, afneembare 
kast, geleverd met 11 inch elliptische 
zoekschijf, 17 kHz.

Dubbele discr. 
instelbaar ijzervolu-
me, kast afneembaar, 
17 kHz.
Autom. en instelb. grondbalans.
Wordt geleverd met 8x11” 2D ellip. 
schijf. Extra leverbaar: 8” conc. polo schijf,
11x14” 2D ellip. schijf. 

3 zoekstanden, automatische grondballans, 
2 toons audio discriminatie, 8 inch zoekschijf.

Een-
voudig 
instelbaar, 
lichtgewicht, 
8 inch polo zoek-
schijf, 17kHz. Lichtgewicht, 

7 inch zoek-
schijf, 
discriminatie 
en gevoelig-
heid instelbaar.
Voor kinderen 
tot ca 8 jaar.

Eenvoudig instelbaar, 2 toons audio discrimi-
natie, 3 zoekstanden, 8 inch zoekschijf.

Kijk voor onze dealers op www. gelan.nl of neem contact met ons op.

Bounty Hunter Tracker IV 

Leverbaar in Camo Green 
of Camo Pink

De detector voor Goud, zilver 
en hele kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz.
Variabele Notch instelling
Duidelijk afleesbaar display, ook in het 
donker door de Backlight
Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf
Lichtgewicht 1,1 kg 

 Fisher F19 LTD

Bounty Hunter Tracker IV Bounty Hunter Tracker IV C.Scope CS6MXi 

De detector voor Goud, zilver 
en hele kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz.
Variabele Notch instelling
Duidelijk afleesbaar display, ook in het 

Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf

Bounty Hunter Tracker IV C.Scope CS6MXi Bounty Hunter Tracker IV C.Scope CS6MXi                                

De detector voor Goud, zilver 
en hele kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz.

Duidelijk afleesbaar display, ook in het 

Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf




