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Historische Kring Benthuizen

Het gemeentewapen van Benthuizen

Groene Hart bodemvondsten

Het Beelaertspark in Benthuizen naar een tekening van Maarten van Noort. De tekenaar is
een telg uit de aannemersfamilie Van Noort te Benthuizen. Hij heeft van tekenen en andere
uitingen op kunstzinnig terrein zijn vak gemaakt en geeft dat door aan jongeren op
middelbare scholen. Het jaartal op de afbeelding is fout. Dat moet zijn omstreeks 1915 in
plaats van 1900.

In dit nummer:



Ledenbestand
400 leden werden er geteld aan het einde van
het derde kwartaal. Om welke reden dan
ook, er vallen  ieder kwartaal weer leden af.
Nieuwe aanmeldingen houden het bestand
toch weer in evenwicht en dat willen wij zo
houden. 
Aan het einde van dit kwartaal roepen wij
een hartelijk welkom toe aan:
R.M.Gillissen en mevrouw E. Verschoor uit
Benthuizen en aan de familie Qualm uit
Hoofddorp. Wie volgen er in het nieuwe
jaar?

Medeleven
Ons medeleven gaat uit naar de families
Havenaar en Vis. Twee van onze leden, de
heren P. Havenaar en G. Vis zijn de
afgelopen periode overleden. Vanaf deze
plaats wensen wij de families veel sterkte
met dit verlies. 

Het Molenhuis
De oudheidkamer heeft weer een druk jaar
achter de rug. Er was veel belangstelling
voor de fototentoonstelling Een school in het
polder land en de lopende tentoonstelling
Groene Hart bodemvondsten. Deze
tentoonstelling is ook in januari nog te zien.
We kunnen wel zeggen ‘die moet u zien’,
want zoiets komt niet zo snel terug. De
eigenaar van de verzameling, Pieter de Breuk
is bijna alle zaterdagmiddagen aanwezig om
uitleg te geven.
Over de opening en het onderwerp van een
nieuwe tentoonstelling komt een bericht in
de huis-aan-huis bladen.

Overige activiteiten
De traditionele nieuwjaarsreceptie 2005 is op
vrijdagavond 7 januari. Aanvang 20.00 uur in
De Bron. Naast het gezellige praatje met
elkaar kijken wij weer plaatjes uit het heden
en het verleden. Onderwerp is het dorp
waarvan onze vereniging de geschiedenis
vastlegt en onder de aandacht van alle
bewoners brengt.

In het eerste kwartaal van een nieuw kalender-
jaar valt ook de jaarlijkse ledenvergadering.
Het bestuur legt dan verantwoording af over
het gevoerde beleid en niet te vergeten;
nieuwe bestuursleden worden daar gekozen.
Een aanvullend programma is in
voorbereiding. Voor deze avond in maart
ontvangt u een aparte uitnodiging. 

Zwerven door musea gaat weer een nieuw
seizoen in.
Op 16 februari gaan wij naar het Leger -
museum in Delft. Of het vredestijd is of
oorlogstijd, het Nederlandse leger vervult
sinds eeuwen een taak voor het land. Hoe
langer geleden, hoe mooier waren de
soldaten, en vooral de oversten, aangekleed.
Delft vervult een grote rol in de vaderlandse
geschiedenis. Een bezoek aan het Leger -
museum is min of meer een vervolg op de
geschiedenis, die wij al eerder in Het
Prinsenhof tijdens de rondleiding hebben
gehoord en gezien. Onbekende feiten en
nieuwe gezichtspunten komen naar voren.

wordt vervolgd op pagina 10
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Een bezoek aan de Hoge Raad van Adel
In de hoop meer duidelijkheid hierover te
krijgen maakte ik een afspraak voor een
bezoek aan het kantoor van de Hoge Raad.
Daar werd ik met veel egards ontvangen.
Geen moeite was de medewerkers teveel 
om een antwoord te vinden op de vragen
die ik op hen afvuurde. Deze mensen waren
er zich zeer van bewust dat adeldom
verplicht.
Het in Ollefen en Bakker beschreven - en
afgebeelde wapen is een afgeleide van dat
van het geslacht Mathenesse. Van enige
relatie tussen het geslacht Mathenesse en
Benthuizen is niets bekend. Benthuizen heeft
nooit een ambachtsheer gehad met die
naam.

Zij troffen enkele brieven aan waarin de
Schout van Benthuizen in 1817 de aan het
gemeente bestuur gestelde vragen over het
wapen van Benthuizen beantwoordde. En ik
kreeg kopieën van die brieven mee.
Het leek een betrekkelijk geringe oogst. Na
thuis deze brieven minutieus te hebben
nagelezen bleken ze wel de sleutel te zijn tot
het antwoord welk van beide wapens het
oudste was. Een succesje. 

4 juli 1817
Gedateerd 4 juli 1817 gaat er een brief uit van
de Hoge Raad waarin het gemeentebestuur
wordt verzocht een omschrijving en een
afbeelding te geven van het wapen van
Benthuizen.
Op het secretarie treft men geen gegevens
over een wapen aan. Mogelijk komt het wel
voor op een glasinloodraam in de kerk. 

Een medewerker wordt naar de kerk
gestuurd om het raam te bekijken. Deze treft
inderdaad het wapen aan. 

De Schout stuurt per 1 augustus 1817 de
bevinding van zijn medewerker (een
bevinding die overigens achteraf niet geheel
juist blijkt te zijn) naar de Hoge Raad.
De inhoud van deze brief hebben wij in zijn
geheel overgenomen. Een kopie van de
oorspronkelijke brief is opgenomen op de
volgende pagina.

Benthuysen den 1 Augustus 1817.
Wij hebben de Eer UwEd. ingevolge UwEd.
aanschrijving van de 4 July ll. no. 146. met
dezen te doen toekomen, Een afdruksel van
het Wapen van Benthuysen zoo als wij het
gevonden hebben, en waarvan in een
overgebleven raam (1) van de Oude Kerk nog
een aftekening te vinden is, zijnde Een Witte
Grond met 9 groene Turven en een Veld
waarop Een Leeuw daaronder, de oorsprong
van dat Wapen is ons geheel onbekend, wij
hebben er niets van op het Secretary
gevonden, ook gelooven wij dat het door de
voormalige Heeren Schouten niet veel
gebruikt is. Echter zal het ons aangenaam
zijn, wanneer wij daarop de Confirmatie van
Zijne Majesteit, tot het voeren van hetzelve,
mogen ontvangen.

Het Gemeente Bestuur
van Benthuysen
Ter Ordonnatie
van het zelve

Jan Hendrk Smedingh

Aan Den Hoogen Raad van Adel 
in ‘S Gravenhage
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Het gemeentewapen van Benthuizen
In 1960 gaf uitgeverij Het Spectrum een pocketboekje uit met daarin een afbeelding en een
beschrijving van de wapens van rijk, provincies en gemeenten. In het tweede nummer van
de Turfjes (mei 1991) gebruikten wij onder andere dat boekje bij de beschrijving van het
gemeentewapen van Benthuizen. Dat wapen werd officieel vastgesteld bij besluit van de
Hoge Raad van Adel per 24 december 1817. 
Het logo van de Historische Kring vertoont een ander wapen. Dat wapen is ontleend aan het in
1796 uitgegeven boek van  Stad- en Dorpbeschrijver van Rhijnland L. van Ollefen en R. Bakker.
Heel lang gingen wij er bij de Historische Kring van uit dat het bij Ollefen en Bakker
genoemde wapen ouder was dan dat wat werd toegekend in 1817.
Toch bleef ik (A. Sch.) twijfelen aan de juistheid daarvan.



26 september 1817
Per 26 september 1817 vraagt de Hoge Raad
een nadere omschrijving van de kleuren.
De Schout begeeft zich deze keer zelf naar de
kerk, bekijkt het oude raam en gaat daarbij
zeer zorgvuldig te werk. De bode, mogelijk
de lantaarnopsteker, komt met een ladder.
De Schout klimt daarop om het raam beter te
kunnen bekijken. 

Een grappige situatie, de
hoogste burgerlijke autoriteit,
ongetwijfeld in geklede jas en
kuitbroek en schoenen met
zilveren gespen, klimt op een
ladder om een glasinlood -
raam te bestuderen.
Goed dat hij dat deed, want
de  waarneming door zijn
medewerker blijkt niet geheel
juist te zijn geweest. Behalve
een opgaaf van de juiste
kleuren, kan nu ook een
juiste opgaaf van het wapen
worden gedaan. Dit blijkt
overeen te komen met het
wapen op de bodebus. 
- De bodebus is een

onderscheidings teken, dat
in vroeger tijden gedragen
werd door boden in dienst
van Bestuurslichamen,
zoals de Kamers der Staten
Generaal, de Provinciale
Staten, Gemeentebesturen,
Hoogheemraadschappen,
Waterschappen en Polders. 
De bodebus van Benthuizen
is gemaakt in de periode
dat de gemeente Rotterdam
ambachtsheer van
Benthuizen was. Hij
bevindt zich nu in een
vitrine in het Molenhuis.

Helaas is de bodebus niet
van zilver, in dat geval zou
het aan de hand van het
zilver merk eenvoudig zijn
geweest de juiste ouderdom
vast te stellen. Ons
bestuurslid Piet van Vliet,
kenner van oude zilveren
voorwerpen, kon ons wel
vertellen  dat de Benthuizer
bodebus dateert van ruim
voor het jaar 1800.  

De Schout gaat snel te werk, zijn
bevindingen stuurt hij reeds per 3 oktober
1817 naar de Hoge Raad. 

Het wordt een hele kluif voor de lezer, maar
deze brief is te interessant om hem niet in
zijn geheel over te nemen.
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Weledelen Heere
Het Wapen waarvan wij de Eer gehad hebben
een afdrukzel te zenden, is datgeene wat zich
alhier op het Secretary bevind, doch het komt
ons voor dat het niet juist gevolgd is naar het
Origineele Wapen van Benthuysen, op
UwelEdelens aanschrijving van den 26 der
vorige Maand om een nauwkeuriger opgave
der kleuren van het Wapen, begaf de Schout
zich in persoon naar het Oude Kerk huys,
alwaar hij genoodzaakt was op een ladder of
trap te klimmen, en alsdaar ontdekte hij daar
de Glazen in het Lood staan, dat het geen men
voor een een Leeuw behoorende dat het
Wapen van Benthuysen heeft aangezien, was
behorende tot een ander Wapen, waarvan dat
van Benthuysen in  menigte omringd (2) was,
zoo dat het eigenlijke Wapen van Benthuysen
is als volgt                               De Negen Turven
zijn groen                               op een wit Ivoiren
grond, de                              streep in het midden
van het                             onderste gedeelte is
insgelijks                           Wit Ivoir, en de twee
zijstukken                          van de streep zijn
Koorn blauw Couleur, dit Wapen komt juyst 

overeen met het Wapen dat onze Bode in een
Bus(3) op de borst draagt, en hetwelke
verbeeld het Wapen van Benthuysen, vast
gehouden door twee Leeuwen, en een Kroon
daarboven, van onderen rust het op een klein
voetje, waardoor een slinger gevlogten is,
waaop de naam Benthuysen staat.
Het is ons niet mogelijk nauwkeuriger opgave
van ons Wapen te doen, en ’t zal ons
aangenaam zijn, wanneer het voldoende zal
bevonden worden. 

Vervolg van pagina 4: 
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Het hierboven beschreven wapen wordt officeel vastgesteld bij besluit van de Hoge Raad per 24 december 1817. Het origineel
hangt aan een wand in het Molenhuis, een kopie ervan hieronder. 



(1)Omstreeks 1795 is er ter vervanging van
de bouwvallig geworden hervormde kerk
op dezelfde plaats een nieuw kerkgebouw
neergezet.
In 1817, slechts 22 jaar later, spreekt de
Schout over “een overgebleven raam van
de Oude Kerk”, Daaruit is de conclusie te
trekken dat dit raam bij de nieuwbouw
van de kerk is overgeplaatst. Een
handeling die aangeeft dat bij hen die
toen de besluiten namen, historisch besef
aanwezig was. Helaas is het raam in later
tijd, in ieder geval na 1817, verloren
gegaan. Een stukje historie verdween,
waarschijnlijk omdat de toenmalige
kerkvoogden er het belang niet van
inzagen. Je zou postuum nog boos worden.

(2)De Schout ontdekte dat het
gemeentewapen in het glasinloodraam,
“in menigte omringd was met andere
Wapens”. Jammer dat er die tijd nog geen
digitale camera’s waren, dan zouden wij
nu nog kunnen zien om welke wapens het
ging. Nu kunnen wij daarover alleen maar
speculeren.
Mogelijk was het het Rijkswapen en het
Provinciewapen, daarbij waarschijnlijk
ook de wapens van vroegere
Ambachtsheren, van het
Hoogheemraadschap en van de Polders.

Overigens heb ik een stille hoop dat er te
eniger tijd, bijvoorbeeld in het gemeente -
archief van Rotterdam, nog eens een
afbeelding van het ontwerp of een werk -
tekening van de glazenier opduikt.

(3)De gemeentebode van Schipluiden, de
heer M. Agterberg heeft in respectievelijk
1980, 1981, 1983 en 1985 een viertal
boekjes samengesteld met daarin een
beschrijving van de bodebussen in ons
land en in België. Deze boekjes zijn in het
Molenhuis aanwezig en voor
belangstellenden in te zien.

De geschiedenis van de bodebus, zo
schrijft Agterberg: gaat terug tot in de
vroegste Middeleeuwen. Boden, die
berichten moesten overbrengen, droegen
deze geschreven en met een zegel van de
opdracht gever voorziene stukken in een
bus aan de gordel. (Bus is afgeleid van het
Griekse “pyxis” – oorspronkelijk een
palmhouten cylindrische doos – wat
zoveel wil zeggen als “waar iets in
geborgen kan worden”).

H. Lippold, de laatste
gemeente bode van
Benthuizen. 
Rechts op zijn colbert
het gemeente wapen,
links de bodebus.

Arie
Schellingerhout
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rectificatie

Boerderijbouw anno 1877 
In dit artikel in de Turfjes van het derde kwartaal behoeft de zinsnede “van de aardbodem
verdwenen” enige nadere toelichting. 
Na circa 50 jaar kwam de boerderij in het bezit van de ondernemende familie De Lugt, die
vrij grootscheeps de boerderij uitbreidde en vernieuwde, waarbij ook nog een deel van de
bestaande boerderij werd ingepast.
De opmerking “van de aardbodem verdwenen” geldt dus letterlijk voor de hooibergen en
de bijgebouwen en een deel van het hoofdgebouw. Figuurlijk voor de boerderij als geheel,
die door de aanpassing aan de vernieuwde inzichten over bedrijfsvoering een geheel ander
aanzien kreeg.
Tot zover de rectificatie en voor nadere geschiedschrijving mag ik verwijzen naar het uit te
brengen boek van de Historische Kring: De boerderijen van Benthuizen.

Piet van Noort
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De basis voor het ontstaan van de interesse
voor bodemvondsten werd gek genoeg
gelegd tijdens een vakantie op Gran Canaria.
Daar vond ik als tienjarig jochie op het
strand een prachtige gouden armband.
Eenmaal weer thuis op de boerderij in De
Kwakel begon ik fanatiek pijpenkoppen en
allerlei scherven van het land te rapen. Er lag
hier immers geen goud, dus ik moest wat
anders gaan zoeken. Veel verder kwam het
niet en toen de oude bouwvallige boerderij
werd gesloopt verdwenen de dozen met
scherven mee in het puin. Mijn ouders en
broer verhuisden naar een boerderij in
Benthuizen, ik bleef hangen in De Kwakel en
kocht mijn eerste metaaldetector. 

Met die eerste detector begonnen de zaakjes
te lopen. De weilanden rond Ouderkerk aan
de Amstel lagen vol met duitjes, koperen
muntjes uit de achttiende eeuw. Door de
intensieve bemesting meestal finaal
weggerot, dus daar ging de aardigheid na
een aantal jaren wel vanaf. Gelukkig vond ik
af en toe ook wel eens een zilveren munt en
na vijf jaar eindelijk een gouden munt; een
dukaat van 1750. Nu geldt er in het
detectorwereldje de vuistregel dat je maar
eenmaal in de zeven jaar goud vindt, dus dat
deed ik nog niet zo slecht.

Intussen belandde ik voor mijn werk in
Amsterdam, waar ik op een gegeven
moment  langs een bouwput liep. Onderin
zag ik een paar gasten die, bewapend met
metaal detectors, druk aan het spitten waren.
Het bleken een paar aardige jongens te zijn,
maar wat ze vonden was echter nog veel
aardiger. De koperen munten en voorwerpen
die ze vonden zagen er bijna nog als nieuw
uit. Vanaf dat moment waren de weilanden
vergeten; bouwputten en gronddepots
werden het nieuwe zoekterrein.

De enorme bouwput in het centrum van
Alphen aan de Rijn trok in 2002 mijn
aandacht. Het archeologisch onderzoek naar
het Romeinse fort (“castellum”) dat hier ooit
heeft gelegen was nog in volle gang. Het fort
in Alphen, Albaniana geheten, is
waarschijnlijk aangelegd in de jaren dertig

van de 1e eeuw na Chr., in opdracht van
keizer Caligula. Net als Matilo, het castellum
van Leiden-Roomburg en Nigrum Pullum
(Zwammerdam) een onderdeel van de
Romeinse rijksgrens. Die liep in ons land
langs de zuidkant van de Oude Rijn. De
forten hierlangs lagen op strategische
plaatsen langs de rivier, onderling
verbonden door een weg. Vermoedelijk
hebben hierlangs ook nog diverse
wachttorens gestaan.
Het archeologisch onderzoek werd eind 2002
afgesloten, een groot deel van de grond zou
verder worden afgegraven zonder dat het
was onderzocht. De tijd begon namelijk te
dringen, de aannemer wilde verder met de
bouw. Eerst waren er nog plannen om de
grond apart op te slaan om het vervolgens
uit te zeven, maar hiervoor bleek uiteindelijk
geen geld. Daarom werd besloten de
afgegraven grond ‘gewoon’ te storten op het
depot langs de N11, toepasselijk genoeg
vlakbij het Archeon

Op maandag 16 juni 2003 komt dan eindelijk
het bericht dat het afvoeren van de grond uit
de bouwput is begonnen. Meteen uit mijn
werk richting Alphen, ik dacht “dan ben ik
een van de eersten”. Nou dat was een
tegenvaller; er liep al zeker een man of zes te
zoeken. Allemaal onbekenden voor mij. De
moed zonk me meteen in de schoenen, want
alles was al afgezocht. De eerste zoekers
waren er al mee gestopt en ze deden een
beetje geheimzinnig over wat ze hadden
gevonden. Volgens eigen zeggen niet veel,
maar dat is zo’n beetje het standaard
antwoord van elke zoeker tegen een
nieuweling. Toen ik uiteindelijk na uren als
enige nog liep rond te zwaaien met mijn
detector en de moed net wilde opgeven,
kreeg ik een mooi vol signaal. En ja hoor een
zilveren denarius, ik zag het meteen. Mijn
eerste Romeinse munt! En hij zag er nog
perfect uit ook. Eenmaal thuisgekomen
hoefde ik hem alleen maar af te spoelen. Op
de voorzijde staat het gelauwerde hoofd van
Hadrianus, op de keerzijde de zittende godin
Concordia. De munt is geslagen te Rome in
118 na Chr. Onvoorstelbaar dat je zoiets
moois dat zo oud is kunt vinden.

Groene Hart Bodemvondsten - een zoekverslag
Onderstaand artikel is geschreven naar aanleiding van de tentoonstelling Groene Hart
Bodemvondsten die nog enige tijd te bezichtigen is in Het Molenhuis te Benthuizen.
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De volgende dag kan ik gelukkig wat eerder
weg van mijn werk, maar ook nu loopt er al
weer een stel te zoeken. Gelukkig worden er
net nog een paar verse vrachten gestort; als
een zwerm sprinkhanen storten we ons op
de verse hopen. Het is vrijwel gelijk raak,
een zware glimmende goudgele munt rolt uit
een kluit aarde. Dit lijkt wel goud!  Even
later een mooi beslagstuk in de vorm van
een vrouwenhoofd. Vervolgens een
roodkoperen munt en verder nog de nodige
frutsels. Weer thuisgekomen blijkt de grote
munt van geelkoper; het is een sestertius van
Augustus, geslagen door Nerva in 98 na Chr.
De roodkoperen munt is een as van

Domitianus
geslagen in 

87 na Chr.

Voor- en keerzijde
sestertius 

Het romeinse
geldstelsel is als
volgt opgebouwd.
Bovenaan staat de
aureus, een gouden munt
ter waarde van 25 denari. Een
denarius is een zilveren munt van
ongeveer 3,5 gram. In een denarius gaan
4 sesterti. De sestertius, bekend uit de strips
van Asterix en Obelix, is een grote geel -
koperen munt van 25 gram. Hierna komt de
dupondius, eveneens van geelkoper, er gaan
er twee van in een sestertius. Als laatste komt
de as, een roodkoperen munt waarvan er
twee in een dupondius gaan. Een klein reken -
sommetje leert dan dat er 400 assen in een
aureus gaan. Om aan te geven hoe zeldzaam
een aureus is, er is er tijdens het archeologisch
onderzoek maar eentje gevonden, terwijl er
totaal toch zo’n 800 munten zijn gevonden. In
het dagelijkse betalingsverkeer kwam hij dan
ook niet voor.

Het storten van de grond ging een dag of
tien door. Vrijdag 27 juni was de laatste dag,
de teller stond bij mij toen op 26 romeinse
munten en 9 fibula’s. Fibula’s zijn bronzen
mantel- of sierspelden die dienden om de
kleding bij elkaar te houden. Ze lijken een
beetje op veiligheidsspelden. 

Fibula

Verder de nodige andere voorwerpen, zoals
ringen, mesjes en pijl- en lanspunten. En
natuurlijk veel aardewerkscherven, zoals het
vaak prachtig versierde “terra sigillata”.
Omdat er elke dag wel zo’n 6 mensen aan
het zoeken waren kun je nagaan hoeveel er is

gevonden. Gelukkig had ik deze mensen
intussen ook goed leren kennen,

onderling bewonderden we elkaars
vondsten en wisselden we

informatie uit. Over het
algemeen kon je stellen dat het
gros van de voorwerpen
stamde uit de tweede helft van
de eerste eeuw na Chr.
Onvoorstelbaar dat sommige
dingen als nieuw uit de grond
kwamen. Zelfs de ijzeren

voorwerpen kwamen zonder
roestplekken tevoorschijn.

Oorzaak hiervoor was dat de grond
was uitgegraven uit de rivierbedding

van de Oude Rijn. In bijna 2000 jaar tijd
was er nooit zuurstof bij gekomen, waardoor
er dus geen oxidatie kon plaatsvinden.

Zondag 29 juni was een prachtige dag en ik
kon het niet laten om toch weer naar Alphen
te rijden. Aldaar aangekomen was er
niemand te bekennen, iedereen dacht
schijnbaar dat alles al goed was afgezocht. Ik
zocht een mooi plekje op, de grond was wat
donker gekleurd en zat vol met botresten. Ik
begon te graven met het voornemen de grond
heel secuur af te zoeken. Een uurtje en
tientallen spijkers verder begon ik het al weer
aardig zat te worden. Inmiddels waren er
twee andere zoekers gekomen, de ene vond
in een mum van tijd een prachtige dupondius.
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Dat gaf mij weer moed om door te zoeken.
Opeens kreeg ik een zwak signaaltje,
mmm…, zal wel weer zo’n klein
schoenspijkertje zijn. Toch maar weer
opgraven. Een paar seconden later heb ik een
klein glimmend schijfje op mijn hand, dat ik
meteen herken!
Mijn hart begint te bonken; ik heb een
gouden tremissis van Dorestad gevonden!
Dat zijn de eerste in Nederland geslagen
gouden munten, ze zijn aangemunt door de
Franken rond 630 na Chr. Het muntje van
één gram is nauwelijks een centimeter groot,
maar is zijn gewicht in goud dubbel en
dwars waard. En hoewel niet Romeins is dit
het enige goud dat hier, voor zover ik weet,
gevonden is. In een roes graaf
ik verder en vind even
later ook nog een mooie
Romeinse haarnaald.
Nou deze dag kan
niet meer stuk en
zeer tevreden keer
ik huiswaarts.

Voor- en keerzijde
tremissis

Nu het storten is afgelopen en de oppervlakte
van het terrein minutieus is afgezocht haken
een aantal zoekers af en blijven de echte
‘gravers’ over. De komende maanden zal het
terrein veranderen in een maanlandschap; er
worden ontelbare gaten van soms meer dan
twee meter diep gegraven. En niet zonder
succes, er blijkt nog behoorlijk veel in de
grond te zitten. Ook ik ben behoorlijk actief
en vind nog diverse munten en fibula’s. Mijn
mooiste vondst is een mesje met een prachtig
bewerkt bronzen heft. 

Verder vind ik nog een
mooie bronzen
sleutelring en twee
ijzeren ringen met een
“gem”, dat is een
ingegraveerde glassteen.
Andere mooie vondsten
zijn een ijzeren lemmet
van een dolk en een
bronzen lepeltje.

In die maanden ontstaat
er een hecht  clubje
diehards, jongens die
bijna elk weekend staan
te spitten in de hoop iets
moois aan hun

verzameling toe te
kunnen voegen.

Intussen komen
we regelmatig
bij elkaar over
de vloer om
elkaars
vondsten te
bewonderen.
Ook komt de

provinciaal
archeoloog van

Zuid-Holland, Frits
Kleinhuis, bij

iedereen thuis om de
vondsten te fotograferen
en te documenteren. Te
zijner tijd zal er namelijk
een rapport verschijnen
over alle vondsten die
gedaan zijn door de
detector-amateurs, zodat
de informatie erover niet
verloren gaat. Dat zal
dan waarschijnlijk een
behoorlijk dik boekwerk
worden!

Mesje

We zijn nu ruim een jaar verder; nog steeds
wordt er in Alphen driftig gegraven. Want
hoewel er nog maar sporadisch iets wordt
gevonden blijft er toch die
aantrekkingskracht vanuit gaan. Het blijft
een kick om een voorwerp van 2000 jaar oud
te vinden en in je handen te kunnen houden.

Pieter de Breuk



De vertrektijd is 09.00 uur bij Het Molenhuis.
Terugkomst circa 13.00 uur. De kosten
bedragen a11,50 euro en u kunt zich
aanmelden bij Inge van Eeden Peterman,
telefoon 079 331 00 67. Deelnemers
ontvangen voor 16 februari nog een bericht
met bijzonderheden.

Agenda voor het 1e kwartaal 2005
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn
geopend op zaterdagen van 13.30 –17.00 uur.
De Winkel van Sinkel is ook geopend op
woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur.
-  de 1e zaterdag van de maand genealogie

inloopmiddag
-  thematentoonstelling op de zolder.
De Bron
-  7 januari Nieuwjaarsreceptie, 

aanvang 20.00 uur.
Zwerven door Musea
-  16 februari naar het Legermuseum in Delft.
Extra activiteiten worden bekendgemaakt via
de huis-aan-huis bladen of een Nieuwsbrief.

Het bestuur en de redactiecommissie wensen
u goede kerstdagen en een voorspoedig 2005.

Van de redactie
Bij dit nummer is een nieuwe index gevoegd.
U kan zo nog eens nakijken waarover in
14 jaren in De Turfjes is geschreven. Het is
altijd mogelijk om nog eens iets in te zien
wat u destijds ontgaan is. Neem dan contact
op met de redactie of het secretariaat en u
ontvangt het nummer waar uw interesse
naar uitgaat. 
Veel leesplezier.
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Bestuursmededelingen

Anado b.v.  kleinmeubelen

Autorijschool J.  Bremmer

Verkeersschool  Bremmer b.v.

Verkeersschool  Bross b.v.

Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.

Groen en Bregman Bouw

G. B. Hijdra

Jobarco b.v.

Ir. S. V. Khandedar b.v.

Groentekwekerij  G. J. van der Kooij

Van Leeuwen  Mechanisatie b.v.

Leune Bouw

Aannemersbedrijf  Van der Meer

Bloem- en interieurstyling Fleur Magnifique

Administratiekantoor  W. Pos

Schoonmaakbedrijf  Pos

Pos-Kaart

R. E. D. Systemen

Aannemingsbedrijf  Gebr. Schellingerhout

Service Equipe

Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’

Speedwash b.v.

Speedwash b.v. Delft

Tuincentrum  Van der Spek

Boomkwekerij  Bij de Vaate - De Peinder

Van Waaij b.v.  Interieurverzorging

Kantoor  Zaal

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:


