Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar
ook als back up detector ofom in de stort te gebruiken,
deze detector heeft n.l o-discriminatie!

€ 299,Silver pMax
Als je een detector koopt
voor een van je gezinsleden of
als back-up, denk dan eens aan
deze detector. lleegt 999 gram!
Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding!

€

399,-

Wordt veel verkocht aan
archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige
bedìening, geringe
gewicht en door zijn hoge
gevoeligheid, ook in
lastige grondcondities
Nu met superlichle zt x z4 cm spider zoekschijf. Verschil
t.o.v. de Silver Sabre ¡r Max: de Conquistador heeft een
vaste alle metalen-stand en een frequentieschakelaar om
storingen van andere detectors uit te schakelen.

3lf.ut

¡tî

{ut

De Co¡tes is een

uiterst goed
doordachte detector
met de voordelen van het snelle knoppen werk én een
duidelijke aflez¡ng op de d¡splay. Heel bijzonder is het,
dat de display op de zeer krachtige metalenstand aangeeft
of het ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5
volt batterijen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed
uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

€,4gg,signaal wordt dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteitl De eerste Tejóns zijn verkocht aan
Tesoro liefhebbers, de kopers hebben gebeld en gemaild:
ze zijn verkocht! De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

Tiger Shark

Kleu¡: blauw, zwart en grijs. Lichtgewicht 1,3 kilo. Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA batt.) Trekschakelaar met dual discriminatie.

laten liggen.

€

1099,-

Deze detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige
detectors een topper. Bijzonder goed op gemineraliseerde grond ln twee uitvoeringen te koop: met z8 cm wide
scan schijfen met 2ì x z4 cm concentrische schijf.
Prijs respectievelijk

€ 949,- en € 999,-

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als HawkEye.
De aanduidingen op de display van de DeLeón worden groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diepzoekende detector. Zeer geschikt voor zoeke¡s die veel op st¡anden, parken en vervuild
terrein zoeken.

Minelab Detectors

Excalibur 1000

fabrikant Minelab
onderscheidt zich door zeer professio'
nele detectors te fabriceren in het hoogste marktsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend
nieuwe technieken waardoor ze tot de absolute top
behoren. De Explorer ll is hiervan het beste voorbeeld'
Onvergelijkbaar met andere digitale detectors!
Alle modellen zijn uitgerust met Wide scan zoekschiiven,
waardoor optimaal dieptebereik samen gaat met grote
stabiliteit.
De Australische

€,1495,-

l.r

, De Excalibur tooo is de onderwatervariant van de Sovereign. Werkt dus ook op
r7 frequenties. ln combinatie met de 25 cm wide
scan zoekschijf heeft dat tot gevolg dat de Excalibur tot
de krachtigste detectors behoort. ls als waaddetector te
gebruiken in zoet- en zout water (totaal geen storing, noch van
zout, noch van mineralen en toch uitstekende discriminatie van
ijzer, cokes en zilverpapier. Als duikdetector (tot 4o meter diepte) en
waar nodig als landdetector te gebruiken.
Wordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap.

Musketeer Advantage
Professionele analoge detector voor de priis van een
middenklasser! Prima akkerzoeker en scoort vooral zeer
goed op klei en andere zware grond, omdat er een wide
scan zoekschijf gebruikt wordt. Zoekschijf
keuze tussen zo of z5 cm schijf (met
beschermkap). Grondontstoring: zelf in
te stellen. Werkfrequentie: 5 kHz.
Om te bouwen tot heupmodel.
Cebruik: 8 penlight batterijen.
Carantie: 2 jaar.

€ 549,-

Accessoire
pack
N

ikkel/metaal hybride oplaadpacl + lader en een bescherm

€ 149,-

c.q. draagtas met band

s"

Sovereign Elite
De Sovereign Elite hoort bii de absolute top!

EXcelerator zoeksch¡¡ven
DETECH's EXcelerator zoekschijven van 35 en 45 cm doorsnede.
Speciaal gemaakt voor de Musketeer Advantage, Sovereign Elite en
de Explorer XS en ll. Vermeld bij de bestelling voor welke detector
je een EXcelerator zoekschijf besteld. Uitzonderlijk dieptebereik!

Prijs: 45 cm schüven
35 cm schÜven

€ tgg,

€

qg,-

Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen. 'Pakt'vooral ook grotere voorwerPen op diepere niveaus.
Bovendien is de Sovereign Elite een supergoede stranddetector, totaal geen storing door zoutinvloeden. Werkt op t7
frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes
Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, waardoor een goede balans verkregen wordt, maar ook ombouwen tot heupmodel is in een wip gebeurd.
De zoekschijfis een stuk lichter (dunner) dan van de oude modellen, de schìjfzelfheeft nu een
ingebouwde transmitter waardoor meer vermogen is verkregen. Het batterijpack, waar 8 penlight
batter¡jen ingelegd worden klik le in twee seconden in en uit het huis. De El¡te is u¡tgerust met een 20
cm ofeen z5 cm wide scan schiil aan jou de keuze. Detectors met wide scan schiiven gaan breder de
grond in en 'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en vondsten! Wide scan
schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met name in kleigrond.
Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack zijn bij de priis inbegrepen.

Accessoire pack

?å:::jl'j,l*r

€

199,-

en de draa4as met band zijn aparte

-","..

€,949,-
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Voor veel zoekers zal de aflasting van de zoekdag een
behoorlijke teleurstelling zijn geweest. Uit enkele
reacties op de aflasting bleek dat sommigen de reden
niet begrepen. Voor ona als bestuur was het de
moeilijkste beslissing die we ooit in het lz 11, jarig
bestaan van de DDA hebben moeten nemen. Het
bestuur verwachtte naar aanleiding van krantenpublicaties in vooral het noorden van het land, over een justitieel onderzoek
naar heling van een adverteerder, behoorlljk wat pers op de zoekdag. Ie
verwachten was, dat de pers niet kwam om leuke verhalen over de
zoekdag te schrijven, maar dat er geprobeerd zou worden een onterechte link te leggen tussen metaaldetectie en allerlei illegale activiteiten.
Kortom geen reclame voor onze hobb¡ maar waarschif nlijk sensationele
artikelen waarin onze hobby ten onrechte in een kwaad daglicht zou
worden gesteld.
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Op het moment dat we als bestuur hiermee geconfronteerd werden
moesten we een afweging maken: de zoekdag door laten gaan met het
risico dat er artikelen in de landelijke kranten zouden verschijnen die de
hobby meer kwaad dan goed zouden doen ofproberen de verwachte
publiciteit zoveel mogelijk te beperken en de zoekdag af te lasten.
Jammer genoeg konden we op dat moment i.v.m. de publiciteit niet een
duidelijke uitleg geven. Het bestuur kon en mocht echter hierin geen
risico nemen en heeft daarom besloten tot de aflasten.
Negatieve berichtgevingen over metaaldetectie zijn funest voor de
hobby. Vooral nu er de laatste tijd diverse gemeenten zijn die overwegen
een APV aan te kondigen, kan negatieve berichtgeving over onze hobby
er toe bijdragen dat er eerder een verbod komt. llij hopen dan ook dat u
begrip heeft voor deze beslissing van het bestuur.
Zoals u in het magazine kunt lezen zijn er een aantal bestuurswisselingen. Dirk Smilde is wegens studieredenen vervroegd afgetreden en
Johan Koning zal na de jaarvergaderin gzijn bestuursfunctie beëindigen.
\)le hebben gelukkig versterking gekregen van Klaas Bot.
lk heb een vorige keer al geschreven dat een dubbelfunctie van voorzitter en hoofdredacteur in principe een slechte zaak is, en daar is het
bestuur zich van bewust. Beide functies moeten onafhankelijk van elkaar
kunnen functioneren. De hoofdredacteur legt verantwoording afaan het
bestuur. Beslissingen worden alti¡d door het gehele bestuur genomen.
De dubbelfunctie is een noodoplossing van tijdelijke aard. Versterking
van het bestuur is dan ook vooral nu zeer dringend nodig.
Het is belangrijk dat een bestuur goed communiceert met de leden. ln
de toekomst zullen we u beter op de hoogte gaan houden van het beleid

waar het bestuur mee 6ezig is, de gesprekken die we met diverse instanties voeren en hoe we de belangen van de leden behartigen.

Op onze oproep om de meningte geven over het magazine is vooral op
de fora gereageerd. Hierin werd duidelijk dat er behoefte was aan
bepaalde veranderingen in heI magazine. Minder advertenties, meer
vondstenpagina's, enz. Nu is dit niet een, twee, drie te realiseren. We
zijn bezig de redactie te reorganiseren en gaan bekijken hoe we dingen
kunnen gaan veranderen. Ook is e.e.a. afhankelijk van de inbreng van de
leden. Dus graagnog even geduld a.u.b.
Zoals u in het voorgaande heeft kunnen lezen zijn we als bestuur en
redactie volop bezig, maar hebben we echt uw hulp nodig. Het bestuur
en de redactie bestaan uit vrijwilligers die hun spaarzame tijd opofferen
aan de vereniging. Uw vereniging, want de vereniging is er voor en door

Lidmaatscha
de leden. Het magazine is geen abonnement, maar een onderdeel van de vereniging.

Verderop in het magazine kunt u de aankondiging lezen van de
determinatiedag in Ter Schuur, en we hopen in het volgende
magazine meer informatie te geven over het zoekweekend in het

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende jaar- Opzeggingdient uiterlijk oP I augustus schriftelijk binnen
te zijn. Per janua ri zooz bedraagt de contributie € 26,-.
Prijs steunleden € 8,- en buitenlandse leden € 33,-.
Postbank r675ooo t.n.v. De Detector Amateu¡ Leeuwarden

naJaar.

Belangrijke adressen

Kees Leenheer

,oHAN KONTNG LEGT ZUN BESTUURSFUNCTIE NEER.
Een vereniging leiden metzo'n rgoo leden, is niet zomaar wat.
Want daarnaast heb je ook nog een gewone baan en een gezin.
Johan heeft zich de afgelopen jaren met enorm veel energie en
plezier ingezet voor de vereniging en de hobby. Daarbij was de
steun van zijn vrouw lliesje onontbeerlijk.

Regelmatig bezocht hij vergezeld van r of meerdere bestuursleden archeologische instanties om daar de belangen van de
vereninging en de hobby te behartigen. Dagelijks en zelfs in de
vakantie was Johan Koning bezig met de vereniging. Als voorzitter, maar de laatste jaren ook als de man die contacten legde met
mensen die we nodig hadden voor de determinatie op de zoekdagen en voor de vraagbaak In het magazine.
Daardoor bleef er niet zo veel tijd meer over om zelf te zoeken
met de metaaldetector.
Johan nog wel werkzaam binnen de vereniging en

Gelukkig blijft
redactie. Dus u kunt uw vragen voor de vraagbaak gewoon
blijven sturen. Ook zal hij op de zoekdagen het determinatieteam aan blijven sturen.
Johan bedankt voor wat je tot nu toe voor de vereniging hebt

Veel brieven, vragen enz. komen

Activiteitencom missie

nogal eens bij de verkeerde personen

Voor vragen, suggest¡es enz- over

van de vereniging terechL Vandaar

zoekdagen, determinatiedagen

dat we de adressen weer eens op een
r¡¡t¡e zetten. Wilt u zoveel mogeliik

kunt u terecht bij: C. Lukassen,
Meerpaal zr8, 9732 AM Groningen,

schriiven/mailen in plaats van
bellenì!!

Tel. (o5o) 548396.
zoekdag@detectoramateur.nl
Advertenties, Opgravert¡es,

Ledenadministratie

Occasions, Kopij

Opgave van leden, adreswijzigin-

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

gen¡ vragen over de contributie bii:

C.B. Leenheer, Hanebalken t53,

!L Woudstra, Melkemastate

9zo5 CL Drachten.

8925

16,

AP Leeuwarden.

w.wou dstra @ detectoramateu

r.

nl

Fax (o5tz) 545tt7.
redactie@detectoramateur.nl

Vragen

Determinatie/vraagbaak

Vragen over de vereniging kunt u

Voor determinatie van door u
gevonden voorwerpen dient u een

kwijt bij onze secretaris:
l. Huls
Croenendael zol

foto of duideliike zwart-wit
teken¡ng op te sturen naar:

8z7r EL lJsselmuiden

f. Koning, Roodborststraat zo

Tel. (o38) 33rr6Er
l. h u ls @ detectora m ateur. n I

vraagbaak@detectoramateur.nl

E9r6 AG Leeuwarden

Bestuursleden
::.:............................
AFSCHEID VAN DIRK SMILDE ALS BESTUURSLID
Dirk kwam als havo-leerling een jaar of 7-8 geleden bij ons in het
bestuur voor de functie van secretaris.
lle vonden het al gauw een handig jochie, en al heel snel ging
Dirk mee naar de besprekingen met AWN, ROB, KPK en SNA.

Doordat hij zijn taak bijna meer dan serieus opvatte en zich heel
snel de vaak moeilijke materie van regels, wetten enz. eigen
maakte werd hij snel een waardevolle aanwinst voor het bestuur.

Voorzitter a.i. & hoofdredacteur

Bestuurslid/ fotografìe vondsten

C.B. Leenheer

J. Bosma

Hanebalken t53

Drachtster Heawei t9a

9zo5 CL Drachten

9zr3 VE De Wilgen
Tel. (o5rz) 5t 5t tz
j.bos ma@detectoramateu r

Tel (o5rz) 54ß77 (na t8.oo uur)
Fax (o5rz) 545't'r7

redactie@detectoramateur.n

n

I

I

Bestuurslid/determinatie
Vice-voorzitter
H. Elsevier Stokmans

J. Koning

Mesdaglaan r4

89r6 AC Leeuwarden

Mede door de inzet van Dirk zijn de contacten van de DDA met
diverse arch. instanties de laatste jaren enorm verbeterd.
Als er een belangrijke brief naar een instantie of gemeente moest
of als er gereageerd moest worden op een rapport van de SNA of
ROB dan was Dirk daar de aangewezen man voor.

345r JH Vleuten
Tel. (o3o) 677o524

Tel.

Secretaris

Bestuurslid

Croenendael zol
8z7t EL lJsselmuiden

goe d ke

Al deze werkzaamheden waren op een gegeven moment niet
meer te combineren met zijn studie. Dirk, bedankt en veel
succes met je studie. lle hopen je uiteraard nog wel eens een
keer op een zoekdag te ontmoeten.

Tel. (o38) 33rr68r
j. h u ls@detectoramateu

Zaailand ro

Roodborststraat zo

/ fax (o58)

2165513

j.koni n g@detectora mateur nl

J. Huls

(onder voorbehoud, in ofwachl¡nq van
u ri n g joa n e rgo der¡ ñ9, 1 6 ju n i)

K. Bot

r. n

9zo5 EH Drachten
Tel. (o5rz) 51 0499

I

Penningmeester & ledenadministratie
W.

lloudstra

Melkemastate r6

De werkzaamheden van Dirk zullen worden overgenomen door

8925

Jan Huls voor het secretariaat en Hans Elsevier Stokmans voor

Tel

de externe betrekkingen.

w.woudstra @detectora mateu

/

AP Leeuwarden

\--'

(o58) z66r818
r.

nl
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XP Metaa I detectors gaan
verhazi ngwekkend d i ep..,
))

Technische eigenschappen

I

GoId MAXX

l
o Frequentie 18 kHz. o Regelbaar lJzer

¡ Heel sterk
in het detecteren van kleine voorwerpen en
kleine munten in vervuilde grond en onder stenen.
o Nieuwe gevoelerige microprocessor. ¡ Nieuwe metalen XP connector van hoge
volume in de alle metalen stand.

/

-à4

kwaliteit. ¡ Nieuwe dubbel afgeschermde XP elektromagnetische schotelkabel.
o Wordt geleverd met: Beschermkap, Batterijen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

))

Verschillende schotels
o27 cm. High EnergyWide scan schotel voor30% meerdiepte

o 22,5 cm standaard schotel
o Elliptische 24x 12 cm schotel

))

Technische eigenschappen
G-MAXX

o Frequentie 4,6 kHz zoals bij de
Adventis. o Regelbaar lJzer volume
in de alle metalen stand. ¡ Perfecte
stabil¡teit op alle grondsoorten.
¡ Heel sterk voor het detecteren van mun en en
grote massa's munten. o Nieuwe gevoelerrge mtcroprocessor.

¡ Wordt geleverd met: Beschermkap.
Batterijen, Heuptas + riem en Koptelefoon

o Zeer goede discriminatie.

))

XP-Gonectors

o Waterdichte vergulde connectors

))

Heuptas

o Heuptas voor alle XP- modellen

a-.G

--

))

--

Technische eigenschappen

ADVE

lS

4

o Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.
o Duurzame schotelkabel. o ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de
detector als ook als hip-mountte gebruiker . o Frequentie:4,6 kHz. o Dubbele

discriminatie. o Alle metalen stand.

¡ Silencer schakelaar

voor vervuilde grond.
Grondafstelling. e Voeding: I AA
Alkaline batteriien of oplaadbare pack. o Heupmontage voor nog meer zoekgemak.
o Verqulde afsluitbare schotelaansluiting.

))

r

0pties

o 0plader. o 0plaadbare pack. o XP-koptelefoon.
o Elliptische schotel. o 27 cm High Energy Wide scan schotel

))

Garantie

o Elektronica:2jaar op onderdelen en uurloon
o Schotel: 1 iaar op onderdelen en uurloon.

q

{.

IMPORTEUR:

Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst (NLl. Tel. (0114) 370480 - fax (01141 370481
f nt. 00 31 11 4370 480, E-mail: detect@wxs.nl, lnternet: www.xp-detectors.nl
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Van de redactie
Beste leden, voor u ligt alweer
nummer 74van de Detector Ama-

teur. ln dietz jaar heeft het blad
zich steeds verbeterd. Celukkig zet
deze ontwikkeling zich nog steeds
door. Dit is met name mogelijk door
leden die zich steeds weer inzetten
om een goed product neer te zetten.
ln de jaren is ook het internet een
medium geworden waar we niet
meer omheen kunnen.
Toch vinden onderzoekers met de
vraag naar speciale voorwerpen nog
steeds de weg naar dit blad. Of het

TOELICHTING

om een universitaire studie gaat of
om een oproep van iemand die

Locatie
De locatie zal afhangen van het aantal verwachte deelnemers. Eerdere ervaringen hebben geleerd dat het vanwege de geringe opkomst vaak niet nodig is om
een grote zaal te bespreken. Dit brengt bovendien extra kosten met zich mee.
Aan de andere kant wil het bestuur voorkomen dat een gehuurde zaal te klein

bijvoorbeeld onderzoek doet naar de
verspreiding van lakenloden van
een bepaalde streek ofstad, het kan
altijd geplaatst worden in het blad.
Als redactie zouden wii het fijn
vinden wanneer er bij een oproep
van de leden of een offìciële instantie wat meer informatie wordt
geleverd, hetzij met wat voorbeelden of met een klein algemeen
stukje tekst. Veelal komen er meer
reacties los als de lezer precies weet
wat men zoekt, tevens houdt deze
manier van oproepen het
blad vernieuwend.

ts.

Om tot een zo goed mogelijke zaalkeuze te komen heeft het bestuur op dit
moment nog de keuze uit meerdere zalen. De zaalkeuze moet echter ca tien
dagen voor aanvangvan de vergadering bevestigd worden.
Het bestuur verzoekt leden dan ook om uiterlijk twaalf dagen van tevoren door
te geven of men komt. Opgave kan bij secretaris J. Huls. Leden die zich hebben opgegeven ontvangen dan zo spoedig mogelijk de adresgegevens van de
vergaderlocatie.
Bestu

u

rssamenstelling

leder jaar zijn er twee bestuursleden aftredend volgens een vast rooster. Dit
iaar zijn dat Dirk Smilde en Kees Leenheer. Omdat Johan Koning te kennen
heeft gegeven vervroegd te willen aftreden, neemt hij de plaats in van Kees
Leenheer. Deze zal nu volgend jaar op het rooster staan.

Dirk Smilde heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Vanwege studieredenen heeft
hij gevraagd vervroegd, dat is per 7 aprilzoo4, te mogen aftreden. Het bestuur
heeft hierin toegestemd. Er zijn dus twee bestuursplaatsen vacant.
Voor opvulling van een van deze plaatsen draagt het bestuur dhr. Klaas Bot
voor. Voor opvulling van de andere bestuursplaats is het bestuur in gesprek
met meerdere belangstellenden. Omdat nog niet alle gesprekkenziin afgerond
volgt de officiële voordracht voor deze bestuursplaats later.
Leden hebben de mogeli¡kheid de kandidatenlijst aan te vullen. Deze aanvulling moet schriftelijk gebeuren. Bovendien moet de aanvulling mede ondertekend zijn door tenminste vijf andere leden.
De aanvulling dient dan, ondertekent en wel, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van
de vergadering in handen van secretaris Jan Huls te ziin. Aanvullingen die na
deze datum binnen komen, worden niet meer meegenomen naar de iaarverga-

dering.
Deelnemers
De ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging.
Derden kunnen niet tot de vergadering worden toegelaten. Deelnemende leden
dienen voor aanvang van de vergadering de presentielijst te hebben getekend.

Voor leden die ook eens iets willen
schrijven voor het blad en daar op
wat voor manier dan ook moeite
mee hebben, zoals het maken van
foto's van de voorwerpen, ofhet
schrijven van de tekst, laat het ons
weten. Daar is altijd eeen oplossing
voor te vinden.

Mart Hoffmann, redactie

Bestuursleden
Het bestuur en de redactie
zitten dringend verlegen om
versterking. Doordat de vereniging de laatste jaren behoorlijk
is gegroeid zljn dewerkzaam'
heden ool< behoorlljk toegenomen. Het bestuur wordt
gevormd door vrijwilligers die
allemaal op hun eigen manier
inbreng hebben in het bestuur.
Reacties kunt u sturen naar de
voorzitter.

r'r C>

Jan Zijlstra

Het is dit iaarrz5oiaar geleden dat
Bonifatius bij Dokkum werd vermoord en ter herdenking is het een
en ander georganiseerd.

CH KI ÍT€LUK€

ltNlfrÇNÀ

Mede gezien de bronnenschaarste is
de volgende vraag gerechtvaardigd:

Het antwoord moet luiden: niet heel veel, maar zeker wel wat.

llat

In ons magazine is eerder al uitgebreid aandacht besteed aan woeg Middeleeuwse schijffibulae; de meest voorkomende types zijn ronde emaiibroches met kruismotief. Ook in
Mannz, Westfalen en Saksische gebieden tot aan de Deense grens zlinze niel echt zeldzaam. EgonWamers schreef in 1986 daarover: 'Kann diese Verbreitung nicht mit der
damals in Angriff genommen Missionierung der noch heidnischen Sachsen und Friesen,

kunnen bodemvondsten en

meer speciaal detectorvondsten ons
eventueel vertellen over de

die vom Erzbistum Mainz aus koordiniert wurde, zusammenhängenl V/urde ans kirchentmd missions-politischen Gründen die Produktion von Bekennerfìbeln in Mainz betrieben, um dann die zum Teil auch zwangbekehrten Sachsen emblematisch zu bindenl
Datering der fibulae volgens'Wamers tussen 75o-85o. Bij deze waagstelling kunnen wel

kerstening van Nèderland.

enige kanttekeningen worden geplaatst:
De datering door'Wamers tussen 75o-85o lijkt aan de woege kant maar dat tast de kern
van ztjn suggestie niet aan omdat het kersteningsproces zich over een langere periode
zal hebben voltrokken.
z- Het kruismotief en in het bijzonder het gelijkarmige kruis is zo algemeen verspreid,
veel voorkomend en decoratief dat een Christelijke achtergrond lang niet altijd vast
staat, dan wel dat men zich van een dergelijke betekenis niet meer bewust was.

r-

Afbeeldingen tekeningen:

r

t/m 6

Karolingische Ottoonse
schijffìbulae

7

Crucifixhanger, brons, groep

8

Crucifixhanger, brons, groep

I

(tweezijdig), Oosterbierum
(tweezijdig), Dronrif

I

Veel schijffibulae bijvoorbeeld hebben andere decoratieve schema's zoals sterfiguren, triskeles, vierpassen, puntcirkels etc. Niettemin is het een interessant idee; sommige bekeerden kunnen wellicht op grond van hun religie gekozen hebben voor een broche met kruis
als uiterlijk teken (signum) daarvan. Het voorkomen van een ldeine groep met mogelijk
een gestileerd kruisbeeld (DDA magazine nummer 68 p. rr nummers z6'27) en de maje'
stas domini exemplaren p. 12 nurnrners 6z-65) zou ook in die richting kunnen wiizen.

p

(tweezijdig), Pingjum

Van een andere groep detectorvondsten staat \¡/el vast dat ze een christelijk karakter hebben. Dat z11n de kleine bronzen (vroeg) Middeleeuwse kruisl¡eeldhangers of crucifixen.
Deze ldeine materiaalgroep (ca. 5o exemplarenl) ìMas voor het detectortijdperk in Nederland vrijwel onbekend en kwam in het buitenland (Noord-Duitsland, Scandinavië) sporadisch voor waarbij de noordelijke prachtexemplaren van goud en zilver een aparte plaats
innemen. Het Nederlandse (voornamelijk Friese) bestand kan globaal worden verdeeld in

12

Crucifixhanger, brons, groep ll

drie groepen:

i3

Crucifixhanger, brons, groep ll

14

Crucifixhanger, brons, groep ll

'ì5

Crucifixhanger, brons, groep

9

Crucifixhange¡ brons, groep

ro

Crucifixhange¡ brons, groep

I

(tweezifdig), Pingjum
I

(tweezifdig), Pingjum

n

Crucifixhanger, brons, groep

I

(eenzijdig), Pingjum
(eenzijdig), Dronrijp
(eenzijdig), Pingjum

lll

(klein; eenzijdig), Pingjum

r6

Hanger, brons, opengewerkt met
kruis, Tzummarum

17

Fibula, brons, verguìdsel,

zilverinleg,

Ee

r
z
)

kruishangers met aan beide zijden een Christusfiguur
dito maar eenzijdig
zeer ldeine eenzijdige

cHRtSTELtJKE tNStcNA

De eerste groep is m.i. tevens de oudste: zij doet denken aan
de k¡uisvormige hangers (Brustkreuze) die tevens als reliek-

houders fungeerden en die in de 6e-7e eeuw in het Middenoosten in zwangkwamen en dat eeuwenlang bleven. Deze
reliekhangers hebben op de voorzijde een meestal gegraveerde voorstelling van Christus en op de keerzijde vaak een
afbeelding van Maria en zljn dus ook tweezijdig. Bij deze
Byzantijnse exemplaren zljn er die dermate geschematiseerd
of gestileerd zljn da| de afbeeldingen van f ezus en Maria op
elkaar lijken. Dat kan hebben geleid tot de "dubbele" FriesNederlandse types. Maar misschien was de tweezijdigheid wel
van meer praktische aard; als de hanger draaide bleef Christus toch "in beeld". Bij een halssnoer of collier zal dit draaien
nauwelijks het geval zijn geweest maar een andere draagwljze
bijv. aan het uiteinde van een ketting is ook mogelijk.
De tweede groep wordt gevormd door hangers met aan één
kant een Christusfiguur. Deze hangers hebben gemiddeld
ongeveer hetzelfde formaat als de eerste groep en ook stilistisch is er veel ove¡eenkomst. Bij beide groepen is Christus

r8

zeer eenvoudig weergegeven. Bij de beter geconserveerde

exemplaren zijn de handen inclusief vingers te zien en ook de
plooien van het kleed of lendendoek. Soms is er ook duidelijk
een gezicht waarneembaar! zeer eenvoudig en primitief al of
niet met zichtbare baard. De Christusfiguur als geheel is
verder recht, gestrekt en enigszins stijfweergegeven in tegenstelling tot bijvoorbeeld latere exemplaren waarbij het hoofd
vaak wat zljwaarts is gebogen en het lichaam ook meestal een
zekere kromming vertoont, uitdrukkende het lijden van

Christus.
Tot de derde groep worden hier gerekend ldeine tot zeer
ldeine hangers met een zeer gestileerd cor?us christi, waarbij
het hooftl door middel van een driehoekige verdikking ongeveer ter hoogte van de dwarsbalk van het kruis en dus in het
centmm is aangegeven. Deze relatief lage plaatsing heeft
sommigen doen veronde¡stellen dat hier een "sogenannten
Hertz-fesu" voorstelling is bedoeld hetgeen naar mijn oordeel
zeker niet het geval is.
Van de twee laatste hier besproken groepen zijn buiten Friesland exemplaren ofvergelijkbare stukken gevonden in Haithabu, te dateren in de 9-roe eeuw en van groep drie werd een
exemplaar aangetroffen in het Gelderse Hattum. Hoewel een
precieze datering problematisch is zijn deze voorwerpen,
mede op grond van enkele dateerbare parallellen toch wel
globaal tussen ca. 8oo en r2oo te plaatsen, waarbij de eerste
dubbelzijdige groep zoals vermeld waarschijnlijk de oudste is.
Het relatief veelvuldige voorkomen van (woeg) Middeleeuwse
crucifixhangers in noordelijk \Vestergo weerspiegelt mogelijk
het christianiseringsproces in het terpengebied waarvan men
wel aanneemt dat dit in het westen begon. Anderzijds is
duidelijk dat noordelijk'Westergo rijker was dan de rest van
het terpengebied, althans in de pré-Karolingische tijd.

O

'CM

Àfb. S- Specimina van laat-middeleeuwse, bronzen
vingerringen, voorzien van de inscriptie's. soNev¡srvs'

en op verschillende plaatsen in Friesland
Fries Museum Leeuwarden

-

gevonden.

Oudheidkamer Dokkum.

Examples of late medieval bronze finger rings with the
inscription 's. go¡¡pvlsrvs', found at various places ín
Friesland. Tek. G. J. de Vries.

't

Uit de late Middeleeuweîzljîet dan nog de pelgrimsinsignes. Deze zrjnin Noord Nederland relatief schaars. Een
bijzonder exemplaar behorende tot deze categorie is een te
Dokkum gevonden insigne van lood/tin, voorstellende een
bisschoppelijk borstbeeld dat associaties oproept met grote
zilveren reliekhouders. Alleen al de vindplaats maakt het

Afbeeldingen tekeningen:

r8

lnsigne, lood/tin, (ca 6 cm

)

+ r4oo. Waarschijnlijk Bonifatius, gevonden in Dokkum.

(stortgrond)

aannemelijk dat het hier een Bonifatiusinsigne betreft. Het is
een uniek stuk dat al eerder werd gepubliceerd in het onvol-

r9

Cegraveerde zilveren devotie-

2o

Gladde (open) vingerringen met

prezen standaardwerk Heilig en Profaan van H.J.E. van

inscripties S Bonevasivs.

Beuningen, A.M. Koldeweij en D. Kicken. Zieblz.37r, aÍb.

Ontleend aan H. Halbertsma,

156r.

penning; Mariengaarde Hallum

Berichten R.O.B. r96o/or

Voorts nog enkele sieraden met een mogelijke christelijke
betekenis. Het betreft een hanger uilTzurnrnarum met een
opengewerkt kruis en puntcirkels en een fibula uit Ee in de
vorm van een (vrijwel) gelijkarmig kn-ris; met sporen van
vergulding en zilveren bolletjes (ingelegd).

Hiervoor geldt hetzelfcle als voor de schijffibulae met kruis-

motief

de christelijke achtergrond is zeer goed mogelijk,

Uit Hallum komt een gegraveerde zilveren devotiepenning
waarop mogelijk Bonifatius is afgebeeld.'We zien een figuur
met priesterlijke sluier, boek en met op de achtergrond een
eik.
Tenslotte zljn er de zogeheten Bonifatius-ringen; brede
gladde vingerringen van brons met aan de binnenkant de
inscriptie: S. BONEVASIVS (varianten). Deze ringen die op
diverse plaatsen in Friesland gevonden ziin dateren waarschijnlijk uit de r6e eeuw, Ze komen ook voor met St. Barnardus en St. Andreas; sommigen van zilver.

wellicht zelfs waarschijnlijk maar niet zeker.
Foto's: Frans Andringa, (Fries Dagblad) nummers 7, 10,

Trotseerloodjes
Drie nieuwe vondsten
Op de stortpleats voor verontreinigde
grond uit Noord-Holland in de llieringenmeer ziin op dezelfde plaats twee loodjes
gevonden. Opmerkelijk is het leeftijdsverschil. Het loodje met de initialen ABBP is
gedateerd r86r (afb. r). Het exemplaar met
het huismerk dateer ik -gelet op de afbeelding, dihe van het lood, enz.- als vermoe-

ABBP"

delijk tweede helft r 6e eeuw (afb. z). Aangezien een loodje ABBP r86r is aangetroffen
op het dak van't Houten hoofd in Hoorn
lijh het waarschijnlijk dat ook het loodje
met het huismerk uit deze stad afkomstig
is. Navraag bij de Gemeente Hoorn leert
dat in de afgelopen jaren op diverse locaties een aantal oude panden zijn gesloopt
of gerestaureerd.

12.

oosten van Delfzijl (Gron.) dat is geruimd
in de 6o-er jaren t.b.v. de industrialisatie.
Het loodje is vermoedelijk uit de ze helft
van de r8e eeuw. Opmerkelijk is het kleine
formaat (4zx6o mm) en het ontbreken
van de later voor Groningen kenmerkende
staande leihamer en de punties tussen de
initialen.
lnformatie: R. Davids en J. Koster

Het derde loodje (afb. 3) met de initialen
IHR is gevonden in Hevekes OL Hörn
(Oude Hoek). Het was een terpdorp ten

lril
n

'l

Jan Huls

?'

Van horloge tot
oorlogsbu¡t

ijdens het zoeken met een metaaldetector naar een horloge in een maisbult
werd ik aangesproken door iemand die
mij vertelde dat haar moeder in de
Tweede wereldoorlog haar spaarpot
verstopt had en deze was nooit teruggevonden.
Dit verhaal wekte direct mijn interesse
en ik heb zoveel mogelijk informatie
gevraagd.

Haar moeder had in de oorlog, toen zij
nog een kind was, haar spaarpot, gevuld
met zilvergeld en een armband van
llilhelmina dubbeltjes, verstopt in de
grond van een boomgaard.
Dit werd toen gedaan omdat men het
anders bij de Duitsers moest inleveren,
maar omdat de armband door onderduikers was gemaakt had men daar natuurlijk geen belang bij.
Een bijkomend probleem was dat de
boomgaard in de oorlog tot brandhout
was gemaakt en de woning was door
brand verwoest, de plaats waar het
vermoedelijk moest zijn, was nu een
weiland.
Maar dat mocht de pret niet drukken,
het werd eigenlijk alleen maar een grote-

re uitdaging om de spaarpot weer boven
de grond te brengen.
Nadat ik met de moeder had overlegd
om een poging te wagen de spaarpot
weer op te zoeken, ben ik aan de slag
gegaan met de metaaldetector waarbij ik
werd gadegeslagen door haar echtgenoot die zich totaal niet kon voorstellen
datzo'n raar apparaat zoiets kan vinden.
Volgens hem was het tijdverspilling.
Ruim anderhalf uur later had ik nog niets
bijzonders gevonden, maar toen kwam
er een mooi en duidelijk signaal op een
behoorlijke diepte. Aan het geluid te
horen moest er een wat groter voorwerp
liggen, dat beslist niet van ijzer was.
Zulke signalen voeren de spanning altijd
lekker op, dus ben ik er naar gaan graven, en ja hoo¡ ditmaal leek het raak te
wezen.
Op ongeveer veertig centimeter diep zag
ik enkele zilveren muntjes liggen, daarop
heb ik het gat iets groter gemaakt zodat
ik niets zou beschadigen.
Het bleef niet bij een paar munten, maar
er lagen er 48 stuks bij elkaar, en ook
nog een mooie zilveren armband, de
resten van de spaarpot lagen er omheen.

Nadat ik de eigenaresse en haar echtgenoot had geroepen zodatzij ook konden
zien waar het gevonden was en op wat
voor diepte heb ik er enkele foto's van
gemaakt.
Deze vondst kan eigenlijk niet in geld
worden uitgedrukt, want de emotionele
waarde lag daar ver boven. Deze vrouw
was er vooral zo blij mee, omdat dit het
enige was wat er van haar jeugdtijd was
teruggevonden, omdat de rest door
brand was verwoest. Zelfs haar echtgenoot had zijn oordeel over dat rare
appar aaI veranderd in zeer veel lof er
over, zii hadden niet verwacht dat ik het
T.erugzou vinden.
De munten en armband heb ik thuis zeer
voorzichtig schoongemaakt en weer aan
deze mensen gegeven. lk heb er zelf
niets van gehouden omdat ik vond dat
het bij deze mensen thuis hoorde en
voor mij was hun dankbaarheid en
blijdschap al een belonin g op zich.
En tot slot kan ik ook nog vertellen dat
het horloge waar het allemaal mee
begon ook is terug gevonden met mijn
metaaldetector.

Bij aanschaf van een van deze 4 top-detectors
. GnRrs Tumbler met Grit
. Gnms Hoofdtelefoon
. GRrrs RVS Schep

ccer'roira
ÜtLrï '

Tesoro DeLeon

Tesoro Tejon

XP G-M axx

XP Gold-M axx

€ 899,-

€ 995,-

€ 915,-

€ gg9,-
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)
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KEEPSTFAAT2, HELMOND

MUSEUMNIEUWS
Bron: www.sna.nl
Leiden - r5 mei zoo3

Haarlem - z8 novembet 2oo3tlm zt mei zoo4
Pnoe¡ uer vERLEDEN. Oven tteN, DRTNKEN EN BoDEMVoNDSTEN
lnlichtingen: Archeologisch museum Haarlem, Grote Markt 18-k,
Haarlem, ozj-542 o8 88

lnlichtingen: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 29, Leiden,
www.rmo.nl

lnlichtingen: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden,
t

5,

www.rmo.nl
Leeuwarden -

Leiden - 8 april

zoo4tlm

r5 augustus2oo4

Leiden - rz september 2oo3tlm zomer 2ooj
Her voorsre urr oe AncneolocrE vAN Neoenuruo

Tongeren (België) - z5 oktober 2oo3tlm r9 september zoo4
Ne¡¡¡oentn¡lens ¡ru Eunop¡

lnlichtingen: Provinciaal Callo- Romeins Museum, Kielenstraat
Tongeren, België, +jz-tz-67 oj jo, www.limburg.be/gallo

t/m

Mvsrenle MlooeLe¡ulerrt

29 augustus 2oo4

Ger rru oe Sr¡o
lnlichtingen: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg zg, Leiden,
www.rmo.nl

llm

g januari zoo5

Rouerrueru rru Fnresu¡¡o

lnlichtingen: Fries Museum, Turfmarkt tt, Leeuwarden,
o58-255 55 oo

Water bii de wijn

Een bøørdrnønkruik
uit een veenpløs
Baardmankruik
Dateríng: t6d-t7a
Afmeting (breedste punt):

15

cm

Afmetíng hols: 4,6 cm
Omschrijving scherfwaarbij herkenboar is dat er sprake ís van een
bol potlichoam. Hols heeft awee krogen
Baksel: grìjsgeel
O ppe rul a he: beh

o

ndeld

et zoutgl o zuu

m

r

Decorat¡e: ovole baardman
Gebruikssporen: slijtoge bovenkant hals

Ooc slechts een aonzet is te zíen
Functiefnoam: baardmankruik, kruik voor wijn ofbier
P ro d u

cli e ce ntru m

V í n d pla

:

Rij n I a n d

ots:'1 Weegje, gem

ee

nte Woddinrueen

Vondstcomplex: zeventíende-eeuws aardewerk en puin, vewuild met

lqter materiaal

Een waardeloze

De baggerbeugel heeft
plaatsgemaal<t voor
grover materiaal

vondst

Sommige vondsten zijn het waard om bij stil te staan
Bij iedere vondst van het jaar blijkt dat weer. De
vondsten in die rubriek zijn vaak waardevolle voor-

werpen. Voor mij persoonlijk zijn soms 'simpele'
vondsten waardevol door de context: door de herinnering aan de zoekdag, de vondstomstandigheden ofde
aard van het voorwerp. De 'waardeloze' scherf van
een baardmankruik krijgt daarom mijn volle aandacht.
't Weegje is een klein natuurgebied ten noorden van
Gouda. Al is daar nu op het eerste gezicht weinig van
temg te zien, toch kent het gebied een rijke geschiedenis. De naam verraadt dat het pad't Weegje eens
deel uitmaakte van de middeleeuwse infrastructuur,
als verbindingsweg in de driehoek Gouda-Waddinxveen-Moordrecht. In dit gebied liepen meerdere
wegen. Door het al te enthousiast afgraven van turf
verdwenen deze wegen Tangzaarn maar zeker onder
het wateroppervlak van de Zuidplas. De betrekkelijke
stilte -de nabijheid van stad en snelweg blijft overal
hoorbaar- die in 't Weegje gebied heerst, maakt het
voor mij een geliefde plaats om te zijn. Ook als ik er
ben om even buitenlucht te happen, kan ik het nooit
nalaten om even de grond afte speuren naar sporen
van vroegere menselijke bedrijvigheid. Af en toe

neem ik mijn detector mee, voornamelijk als er net
gebaggerd is. Het gebruikelijke vislood en enkele
generaties colablikjes zijn de schamele opbrengst.
Over mooie 'bijvondsten' heb ik echter niet te klagen.
Een sierlijk spiritusflesje uit München, pijpenfragmenten, aardewerk met slibversiering en If sselsteentjes (voor mijn luinmuur!). De term bijvondst is ook
een term die meer blijk geeft van metaalkortzichtigheid dan werkelijke oudheidkundige passie. Maar
genoeg gemoraliseer, ook ik heb er de smoor in als ik
geen enkele metaalvondst van belang doe. De zoektocht in de verse baggergrond bood ook die keer geen
goud, zilver, koper of tin, maar wel een mooi stukje
aardewerk: een scherf van een l¡aardmankruik met de
hele kop zichtl¡aar . Altijd is er even die teleurstelling:
"'Waarom nu niet eens een hele!". Echter , in zo'n
verstoorde grondlaag mag je niet teveel verwachten.

l

En, als scherfofals geheel; het verhaal achter de
kruik blijft hetzelfde.
Steengoede baard mankruik
De basis voor de baardmaskers wordt in de tweede
helft van de vijftiende eeuw gelegd in Raeren, tegenwoordig een plaats in België, een stadje tien kilometer van Aken. De proto-baardmankruik wordt gekenmerkt door een schematische uitvoering: plakjes klei
en ingekraste lijnen vormen een gezicht dat slechts
een verre voorvader is van de rijk versierde kruiken
van enkele decennia later. De nabijgelegen plaatsen
in het Rijnland, met name Keulen en Siegburg werken ook aan de idee van de baardman en 'perfectione-

ren' het. Het Rijnland was dé exportmarkt van het
steengoed. Voor het steengoed werd ijzerarme klei
gebruikt. Na het bakken werd de klei tot een keihard,
nauwelijks waterdoorlatend l¡aksel. Ergo, ideaal voor
wijnkruiken. De eerste baardman met een natuurgetrouw gezicht werd rond r5oo in Keulen gemaakt.
Sindsdien onderging de kruik vele modegrillen.
Friederich wist aan de hand van uiterlijkheden in het
gelaat een datering aan de kruiken te geven.
Interessant is het om te kijken naar de gelaatsuitdrukkingen van de mannen. De ene lacht, de ander heeft
een grimmige trek en laat de toeschouwer zijn tanden
zÍen. Wat zal de zevenliende-eeuwer ertoe bewogen
hebl¡en om juist die kruik op de markt te kopenì
Misschien als waarschuwing voor degene die te diep
in de kan keek: "Als je teveel inneemt, krijg je ook
zo'n kop!". Immers, als de wijn is in de man, is de
wijsheid in de kan.
Naast de baardman, waarvan er soms meerdere op
een knrik werden gezet, werden er dikwijls nog
andere versieringen aangebracht. Veel voorkomend
waren de acanthusbladeren; een ornamentmotief dat
in de oudheid reeds werd gebruikt. Eiken- en beukenloof en bloemen zijn andere voorbeelden van florale
versieringen. De fries, een 'middenband' die over de
kruik loopt, werd versierd met bloemen of abstracte
figuren. Soms plaatste men een spreuk en, met veel

,.4
*

geluk voor de hedendaagse geinteresseerde, een
jaartal.
De vorm en de versiering doen de kruik vaak al in het
oog springen, maar de baardmankruik heeft nog een

opvallend karakteristiek: de ldeur. De kleur van de
kruik verraadt de soort klei waarvan het gemaakt is.
Het is echter de toevoeging van glazuur die aan de
meeste kannen een meerwaarde geeft. Het doel van
het glazuur was om de waterdoorlating te minimali'
seren, maar het was ook zeer decoratief. De onregelmatigheid van de luipaardprint (licht/donkerbruin)
en zelfs de onbedoelde glazuurvlekken maken iedere
steengoedkruik een uniek stuk. Ook werd glazuur
toegevoegd om bepaalde delen van het gezicht te

De ene Iacht, de ande¡
lool zijn tanden zíen.

De potlenbakker

(uit Ríen poodvliet,
De Tresoor).
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accentueren. In het lachende gezicht van (zie afbeelding) is dat gebeurd met blauwe blossen op de wangen. De levendigheid van het gezicht wordt hierdoor
versterkt.
Het verleden dichterbij
Het gezicht van de Weegje-kruik is eigenlijk wat
expressieloos. De vorm van het hoofd is ovaal. Geen
weelderig krullende baard. De ogen staren streng in
het niets. Aan de hand van vergelijkend materiaal
dateer ik de kruik als laat zeventiende-eeuws. De
scherf geeft geen aanwijzingen of er meer versieringen op de h:uik zijn geweest. Wel ziin er op de hals
sporen te zien van slijtage. Eens heeft de kruik dus
op de plank gestaan van een zeventiende-eeuwse
familie. De baardman kon vanaf zijn plaatsje het
leven in een tijd aanschouwen rvaarvan ik me slechts
een fragmentarische, geromantiseerde voorstelling
kan maken. Kon ik maar even door zljn ogen kijken...
faloers op de baardmanl fa, rnisschien wel. Was de
kruik werkelijk van één van de veenboeren die aan de
Moortse Veenweg het turf baggerde dat gretig werd
afgenomen en verhandeld in het nabijgelegen
Gouda) Of was het al een scherf toen het als afral op
die plek terechtlo¡vam waar ik het enkele honderden
jaren later opraapte. In ieder geval dankzil zo'n
vondst komt het verleden weer een stukie tot leven.
Kijken naar zo'n eeuwenoude scherf doet beseffen
dat het 'zljn' van mens, dier of ding weliswaar vergankelijk is, maar dat als het de moeite waard is, er
altijd iets van overblijft.

Epiloog
Een verhaal is nooit af. Ook al is de moraal aan het
einde nog zo'n mooie afsluiter. De voltooiing van dit
artikel over een 'vondst met een verhaal' naderde,
toen ik met mijn zoekwiend Hans naar een boer
tegenover't Weegje grng. Op zljnland zie je nog het
traject van de Moortse Veenweg. In het drassige land
dichtbij de spoorweg Gouda-Alphen a/d Rijn vond ik
een stukje steengoed. Inderdaad, een baardmannetje.
Om precies te zijn een puntneusbaardman. Het
gezicht lijkt op die van de woege kruiken, maar het
fragment is te klein om te dateren. Het geeft aan dat
je soms gewoon een dikke punt achter je werk moet
zetten, want er is altiid reden om door te schrijven...

Fleuodeleetors, Will¡o Roolr
0nbetwist
de deleclorspecialist. Meer dan twintig iaar zoelreruaring
\)Vij leveren diverse accesso¡res zoals r.v.s.

. MÍncIú
. XP llclcctots

scheppen, beschermkappen, hoofiltelefoons,
tumblers, div. boeken, batterijen,
detectortassen, bescherm hoesjes enz.
Met al deze merken hebben wij ruime zoekervaring
dus kunnen wij u precies vertellen hoe ze werken.

Fleuodetectors, llerkpad 18, 83tE IIB Marl¡nesse, lel. 05,27-203929, internet: www.lleuodetector.nl
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Deze keer als gebruikerservaring z verhalen
over de Tejón. Aan het woord 2 eryaren
zoekers met elk een eigen kijk op detectoren. Omdat schrappen van sommige overlappende delen in de verhalen
storend zou ziin voor het verband van het gehele verhaal
hebben we de verhalen

grotendeels intact gelaten.
Met voor de lezer veel nuttige
informatie over deze detector
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De redactie

altnj llart lløt'fwenn

De hieronder beschreven test is misschien
geen gebruikelijke test, maar meer een
gebruikerservaring. Toch probeer ik in de
veldtesten een zo goed mogelijk beeld te
creëren van de vele mogelijkheden van de
Tejón, en deze zijn gelukkig volop aanwezig. Ook de beschreven vondsten zijn
gedaan in de zeer korte periode waarin ik
de Tejón voor deze test heb uitgetest. De
vondsten zijn geen gouden munten of
voorwerpen van extreme waarde of zeldzaamheid, toch symboliseren zij de veelzìjdigheid van de nieuwste Tesoro telg.

Als ik begin februari Cert aan de telefoon
heb, komt het gesprek op de nieuwste
detector van Tesoro, de Tejón. lk had er
nog niets van vernomen, en dat klopte
want de detector was nog nauwelijks op de
N ederlandse detectormarkt verkri jgbaa r,
sterker nog er was nog niet eens reclamemateriaal voor gemaakt. Hoewel ik met
veel genoegen al een tijdje met de Lobo
zoek, vroeg ik me afofdeze detector
misschien iets zou toevoegen aan hetgeen
ik gewend was geraakt. Cert zei me een
exemplaar toe, dat ik kon uittesten.
Voor het zover was ben ik op internet op de
Tesoro website naar de Tejón gaan zoeken,
en vond daar genoeg informatie om een
eerste indruk te krijgen. llat me direct
opviel was dat men (zo leek het) zich erg
druk maakte over de nieuwe kleurcombinatie (blauw/grijs) van de detector. lk was op
zoek naar wat me echt bezighoudt, namelijk de veldtesten. De testen die ik las
spraken niets dan goeds over deze nieuwe
Tesoro telg, il< nam het wel met een korrel-

tje zout, daar de detector in Amerika was
getest onder (vaak) droge omstandigheden. ln de testen werd vermeld dat ze
voorwerpen hadden gevonden die tijdens
eerdere zoekacties met andere detectors
waren gemist.
Eerst wat informatie over de Tejón. Het is
een micro-max type en de kast is dus vrij
klein en is niet los te maken en als heupmodel te gebruiken. De Tejón is enkel uit te
rusten met de zoekschotels die ook bìj de
Lobo worden gebruikt. Verder bezit de
Tejón zes draaiknoppen en een driestanden schakelaar.

Threshold
Voor het instellen van de basistoon.
Ground adjust
Voor het ìnstellen van de grond ontstoring.
Vco tune
Hiermee kun je de toon van de detector
veranderen.
Disc level
De discriminatie (niet meer met cijfers)

Alt-disc level
Een tweede discriminatiecircuit.
Sensitivity
De gevoeligheid van de detector.
Driestanden schakelaar,
Om te switchen tussen all-metal en het
Alt disc level.

ln het rijtje van de hierboven genoemde
knoppen bevinden zich een paar nieuwe
die een betere uitleg vergen.
Vco

tune Deze knop zorglvoor de toonver-

schillen van de signalen. Als je de knop uit
laat staan dan heb je het fabriekssignaal
dat bij de Tejón hoort. Wanneer je hem

verder open
draait dan zal je een
steeds hogere toon horen.
Zo kan je de Tejón op een

!:
\Þ

persoonlijke toonhoogte voor een goed
voorwerp instellen. l\.4 ijn persoonlljke
instelling is voor drìekwart open, omdat je
dan beter het verschil tussen ferro en nonferro kunt onderscheiden.
Alt-disc level Het tweede discriminatiecircuit, eigenli.jk wat de Colden Sabre's ook al
hadden, zij het iets anders. lk zal even
uitleggen wat alt-disc inhoudt. Buiten de
gewone discriminaLìeknop is er nog een
discriminatieknop die een apart discriminatiecircuit bevat. Wanneer de normale
dìscriminatie bijvoorbeeld klein ijzer
aflrijst, dan kun je de alt-disc bijvoorbeeld
op minimaal duiten afstellen. In de prakti¡k
komt het hier op neer dat wanneer lk een
mooi signaal krìjg ik makkelijker kan kiezen
ofik zal gaan graven ofniet. Je stelt de altdisc in op een duit zodat die een fraai
signaal geeft en een hoefijzer een knetterend signaal. Als er tijdens het zoeken een
goed signaal aandient, haal je de schakelaar even om en je hoort meteen of het wel
of geen i.jzer ìs. lk kan niet anders zeggen
dan dat het wel erg snel werkte. Bij steekproeven bleel< dat de alt-disc perfect
functìoneerde, en dat alle signalen dle
werden genegeerd (knetterend signaal)
zonder uttzondering van ijzer bleken te
zt)n.

Wat de draaiknoppen betreft, ik ben van
mening dat die wel iets zwaarder hadden
mogen draaien. Ze veranderen als bijvoorbeeld het snoer van je hoofdtelefoon er
even achter hangt, wel erg makkelijk van

{
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van Tesoro.

ieb¡ttíKerlew
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lnsígne, t4oo-t5oo

positie. Dit probleem is makkelijk op
te lossen door er een klein rubber
ringetfe extra onder te bevestigen.
Driestanden schakelaar, om te
switchen tussen all-metal en het Altdisc level. Deze schakelaar bevindt
zich onder de detectorkast en is met
de rechterhand t¡jdens het zoeken te
bedienen. Als je zoals hierboven
beschreven een goed signaal ontvangt dan duw je de schakelaar naar
voren en luister je wat voor een
voorwerp het is. Als je de schakelaar
weer los laat, springt die weer terug
in de gewone discriminatiestand. Als
je de schakelaat naar je toe haalt dan
komt die in all-metal en kun je gelijk
pin-pointen. Ook kun je zo direct de

Ground adjust instellen.
Een ander groot voordeel is de
batterifhouder die aan de bovenkant
van de armsteun is bevestigd. De
batterijhouder bestaat eigenlijk uit

twee delen en aan elke kant van de
armsteun zit een deel, waarin een
blok van vier batterijen is gehuisvest.
Het blok batterijen is eenvoudig erin
te klikken. Door dit systeem is het
een stuk lichter zoeken, want het
gewicht van de detector is hierdoor
perfect verdeeld. Toch kleven hier
twee kleine nadeeltjes aan. Ten eerste

Kinderringetje, t7e eeuw

is de ruimte in de armsteun iets
kleiner waardoor het voor zoekers die
stev¡ge armen hebben in het begin
even wennen is. Toch is daar ook aan
gedacht door middel van een meegeleverde klittenband waarmee de Tejón
vast aan de arm is te bevestigen.
Doordat ik veel op stortgrond zoek is
het niet handig om een detector vast
aan je arm te bevestigen. Hier kom ik
bij het tweede nadeel van de batterijhoude( namelijk dat de ruimte aan
de achterkant van de armsteun wat
minder diep is en de Tejón makkelijker kan omvallen als je hem tegen je
been aanzet, voor als je een signaal

wilt opgraven. Ook hier geldt dat het
snel went en dat je na een paar keer
zoeken niet anders meer weet.
De veldtesten

Op vrijdag r3!! februari was ik in de
gelegenheid om eindelijk de Ïejón
voor het eerst uit te testen. De locatie
was een grondstort die werd afgegraven. lk had onder de Tejón een
elliptische zoekschotel gemonteerd.
Alhoewel ik er maar kort kon zoeken
en nog moest wennen aan de Tejón
had ik toch al een goede indruk van
de detector. De Tejón gaf duidelijk
aan ofer een goed voorwerp lag, en
als je het voorwerp had uitgegraven
liet deze zich makkelijk terugvinden.
De vondsten van deze zoekactie
waren zes duiten, een wapenstuiver,
een Hollandse penning, een gewichtje, diverse letterstempels van een
boekdrukkerif, een heel fijn zilveren
hangertfe en een heel fijn van koperdraad gemaakt zeventiende-eeuws

kinderringetje.
Op zondag r5 februari ben ik naar
een locatie gegaan waar ik al vele
jaren kom om detectors u¡t te testen.
De grondomstandigheden op deze

locatie ziln bijzonder zwaar voor

Eedel¿þ,
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detectors, daar het er erg is vervuild.
Toch werden er in het verleden
regelmatig duiten, lakenloden, muntgewichtjes en musketkogels gevonden. Omdat er de afgelopen jaren erg
veel is gezocht is er nauwelijks nog
¡ets ¡nteressants te vinden, dus een
perfect oefenterrein. lk begon met de
elliptische zoekschotel en het viel me
op dat de Tejón zich goed gedroeg. Al
snel had ik een leeuwencent gevonden. Even later kwam er nog een duit
bij. De signalen werden goed weergegeven en de munten lieten zich nadat
ze waren uitgegraven, makkelijk
vinden. Na een goede eerste indruk
van de elliptische zoekschotel ben ik
overgegaan op de concentrische
zoekschotel. Over deze schotel had ik
nog mijn bedenkingen, maar nadat ik
na een paar minuten een duit uit de
grond haalde was die gedachte
voorbij. Voor mijn gevoel zocht deze
schotel zelfs beter dan de elliptische
zoekschotel. Toegegeven, het oppervlak was er wel redelijk vlak. Na het
zoeken met de concentrische zoekschotel was de spider-zoekschotel
aan de beurt. Met de andere zoekschotels had ik best wel wat last van
storingen, maar daar viel makkelijk
mee te leven, en de goede signalen
waren makkelijk te onderscheiden
van de rommel en stukjes ijzer. De
spider-zoekschotel had hier wel meer
moeite mee en ik moest een paar
keer zwaaien om er zeker van te zijn
of er zich een goed signaal bevond of
niet.
Voor dinsdag t7 februari had ik in
overleg met een boer toestemming
om op zijn land te zoeken. Voor mij

lnsigne van een zw¡jn, niel compleet

r9

Sleutel,45at5oo

was het een zaak om uit te zoeken'welke
zoekschotel het er het beste vanafbracht.
Het ging in dit geval voornamelijk tussen
de concentrische en de spider-zoekschotel. lk begon met de concentrische zoekschotel en vond al snel een duit. Het was
plezierig zoeken en het leverde een paar
leuke voorwerpjes op. Nadat ik een goede
indruk van de concentrische zoekschotel
had, ben ik met de spider-zoekschotel gaan
zoeken. lk had deze zoekschotel als laatste
bewaard omdat ik er een goed gevoel over
had in het open veld. lk kan niet anders
concluderen dan dat het geweldig is om er
mee te zoeken. Vooral de diepte die deze
zoekschotel in een weiland geeft is geweldig. Onder de vondsten een duit die ik met
de concentrische zoekschotel had gemist
en een religieus hangertje uit de jaren
zestig van de vorige eeuw. Tijdens het
zoeken vond ik regelmatig hoefijzers op
redelijk grote diepte. Voor vier of vijf keer is
dat wel geinig, maar daarna was ik dat wel
zat. Dit was een mooie gelegenheid om de
alt-disc uit te proberen d.m.v. de schakelaar onder de kast. De enige keer dat de altdisc zich vergiste was bij een mooi rond
ijzeren plaatje met een gat in het midden.
\)lat de andere signalen betreft daar scoorde de alt-disc telkens goed.
Woensdag r8 februari. lk had mezelf
beloofd om de Tejón op een grondstort te
testen, als ik met mijn jas al aan word
gebeld door de archeologische dienst met
de vraag ofik direct kan assisteren bij een
opgraving. Dit was toch wel een hele
mooie gelegenheid om de Tejón uit te
testen. Uiteindelijk ben ik eerst naar de
grondstort gegaan en heb daar even
gezocht met als resultaat een lakenlood,
een knoopje en een speld!! De speld is
toch een vondst die je niet vaak vindt. Bij
de opgraving was het wel interessanter en
ik had in een uurtje tijd een fraaie mijt van
Lodewijk l-ll (t3zz-t384), een laat-Middeleeuws mesje en nog wat diverse ijzeren
voorwerpen gevonden.

Knoop, t7e eeuw

Vrijdag 2o-o2-2oo4. Als ik in 's ochtends
bij de opgraving verschijn ben ik enkel met
Jasper (archeoloog bij het vakteam archeologie, gemeente Delft) op het terrein om te
zien of er geen bijzondere plekken worden
blootgelegd door de graafmachines. De
vondsten bestonden uit wat stukjes lood,
een rekenpenning, een lakenloodje en nog
wat andere dingetjes. Het ging er rustig
aan toe tot de Telón een vreemd geluid
produceerde dat ik nog niet eerder had
gehoord in de tijd dat ik er mee had
gezocht. Het was een heel luid aanhoudend signaal, dat pas na een paar seconden weer langzaam verdween. Wat bleek,
op de plek waar het harde signaal begon
lag op een diepte van vijftien centimeter
een grote (de diameter was zo'n 25 centimeter) ronde plaat. Het bleek een koperen
schuimspaan uit de r7e eeuw te zijn.
Na deze ervaring heb ik het nog een paar
keer geprobeerd, dus de Tejón langs een

groot metalen voorwerp halen, met telkens
als zelfde resultaat, een zeer luid aanhoudend signaal. De Tejón produceert dit
signaal dus bij alle grote metalen voorwerpen, ook die van ijzer.

een stuk is weg gegraven, de afualkuilen te
localiseren en de voorwerpen er uit te
scheppen voor er weer een hap grond
verdwijnt in de wachtende vrachtwagens.
De Tejón gaf telkens precies aan waar zich
een goed voorwerp bevond en die waren
dan gemakkelijk te bergen. Ook kleine
ijzeren voorwerpen werden goed aangegeven, maar dat waren zonder uitzondering
ijzeren nagels.
Het werd een leuke en vooral een spannende zoekdag. Tot de vondsten behoorden
een paar middeleeuwse munten, een
insigne, een riemtong, een rekenpenning,
een tinnen gesp, een groot versierd kistbeslag, vele spijkers en nog andere voorwerpen. Al met al een perfecte zoekdag.

Donderdag o1-o4-2oo4. Het zou de laatste
bijzondere dag worden van de begeleidende opgraving, de resten van een oude sloot
zouden worden weggegraven. Dit leverde
een aantal gespen op waaronder een

tinnen exemplaar en een groepje van drie
gespen in elkaa4 z vingerhoedjes en vele
andere leu ke voorwerpjes.

Zondago4-o4-2oo4. Als ik met een zoekZondag 23-o4-2oo4. Op een stort waar
voornamelijk Romeins wordt gevonden
ben ik een kuil gaan graven. Na een tijdje
zocht ik dan de uitgegraven grond met de
Tejón af. Dit leverde een fraaie splitpen uit
de Romeinse periode op alsmede een
nageltje dat aan de onderzijde van een
sandaal had gezeten uit dezelfde periode.
Wat betreft het nageltje, de Tejón gaf het,
ondanks de afmeting perfect aan.
Op vrijdag z8-o3-zoo4, ben ik naar de
opgraving gegaan. Er was een behoorlijk
stuk uitgegraven en verspreid lagen er
diverse mestkuilen uit de late-Middeleeuwen. De opgravingwas een begeleidende
opgraving geworden. D¡t houdt in dat er
niet echt wordt opgegraven maar voornamelijk grondsporen worden ingetekend.
Tenrvijl de graafmachines door gaan met
afgraven, is het zaak om vrijwel gelijk als er

maat op een grondstort met voornamelijk
middeleeuws materiaal aan het zoeken
ben, vind ik al vrij snel een sleutel uit de
vijftiende eeuw. Na een tiidie ga ik vlak
naast mijn zoekmaat, die bezig is een kuil
te graven ook een kuil graven. Na een
poosje krijg ik een perfect signaal in de kuil
waar zich een beerlaag bevond, en voorzichtig steek ik wat grond uit de wand.
Even later bevindt het signaal zich op de
bodem van de kuil, de Tejón gafprecies
aan waar het signaal zich bevond en met

Romeinse spliþen,

le eeuw na Chr

Ríemtong, t6e eeuw
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een graai over de bodem had ik het

signaal in mijn handen, een zeer fraai
insigne. Vlak voor we zouden vertrekken
vond ik in de uitgegraven grond nog een
tweede insigne.
Tussen de hierboven genoemde data
ben ik nog een paar keer op pad
geweest en heb de Tejón nog beter leren
hanteren. Het leukste wat dat opleverde
was een bedel in de vorm van een
eikeltje. Het totale aantal echt interessante vondsten weet ik op dit moment
niet, omdat veel voorwerpen van het

opgravingsmateriaal nog nieL zijn
gereinigd en bi,i de archeologische

dienst liggen.
Conclusie:
De Tejón is een detector waar je fijn mee
kunt zoeken en die vrijwel alle soorten
grond aan kan zonder echt aan diepte te
verliezen. Wat betreft die diepte, munten
en dergelijke worden op een diepte van
zo'n zo à 3o centimeter nog perfect
aangegeven. llat klei ne voorwerpjes
betreft, ook daar doet de Tejón niet
moeilijk over. Het vaak hinderlijke
storen van detectors onderling tijdens
het zoeken is nauwelijks voorgekomen.
Ook het storen van de radio's van
kraan machi n isten en vrachtwagenchauffeurs is minimaal, terwijl andere
detectors daar soms wel heel erg gevoelig voor zijn.WaI wel heel belangrijk is
bij deze detector, is dat het afstellen
ervan gebeurt in een zo open mogelijk
terrein. Tijdens een opgraving was ik
namelijk de Tejón aan het instellen en
stond te dicht (vijf meter) bij de (metalen) damwanden vandaan. Dit resulteerde in een constante harde toon. Dus
mocht dit een keer voorkomen, stel de
Tejón dan op een andere plek in.
Het is een detector die zich zeker
staande zal houden tussen alle andere
topmodellen in de detectorwereld, voor
zowel archeologisch als op recreatiegebied.

Nog even dit.
Als ik eind februari mijn contacten in
Engeland vraag naar de Tejón en naar
hun ervaringen, krijg ik te horen dat er
slechts z!l exemplaren in het hele land
zijn en deze waren nog niet getest. Dan
doen ze het hier niet slecht, dacht ik zo.
Mel dank aan;

J

Bosma, Drochten (foto's)

J. de Bruin, Vakleom archeologie, Delfi

îeb¡uíKerlew eñng Luden ßure
Eerste indrukken
Wat opvalt is dat Tesoro afgestapt is van
het bekende kleurenschem a, zodat deze
detector er dan ook echt uitspringt qua
uiterlijk. Het toestel is nu grijs en blauw
gekleurd, met een zwarte 9x8 inch spider
zoekspoel.

Ook nieuw, en naar mijn mening perfect, is
de mode-schakelaar. Die heeft nu een
plaats gevonden onder het kastje, net zoals
bij een aantal Fisher's. Dat is prima, en de
enige juiste positie, omdat je zo de schakelaar zelfs met handschoenen kan bedienen,
zonder al de andere knoppen uit positie te
duwen.
Het batterijcompartiment is verhuisd naar
de achterkant van de detector, onder de
elleboogsteun, net zoals de Tesoro Cortes
en de DeLeón. Ook is de armsteun veel
ruimer geworden, hetgeen zeer welkom is
wanneer je een dikke winterjas draagt.
Alweer een prima nieuwigheidje!
Het kastje zelf is dan weer zoals de Cortes,
iets groter dus dan de micromax serie,
maar nog steeds vederlicht. Ook hier
gebruikt Tesoro een driedelige steel, hetgeen het transport vergemakkelijkt, maar
naar mijn mening de stabil¡teit niet verhoogt. Nu, echt wiebelen doet het ding niet
hoor, alleen prefereer ik een tweedelige
steel. Kwestie van smaak gewoon. De
zoekspoel is bevestigd aan de steel d.m.v.
een kunststofbout, zodat er geen metaal in
de buurt van de spoel komt. Prima alweer!
De spoel heeft een grijze beschermplaat.
Knoppen
De Ïejón heeft dus een mode switch op de
bovenste steel, onder aan het kastje. Verder
zijn er 6 knoppen (zie foto). Links de

grondontstoringsknop en de treshold. ln
het midden is er de toonknop. Rechts

beneden hebben we de discriminatie knop,
Disc Level genoemd. De twee andere
knoppen aan de rechterkant zijn de gevoeligheidsregelaar en de Alt-Disc Level knop,
hetgeen dus eigenlijk gewoon een tweede
disc. knop is, zoals bekend bij de Fisher's
etc.

lk zal mij hier beperken tot het beschrijven
van die knoppen die nieuw zijn op de
Tefón, namelijk de Tone knop, en de Alt
Disc Level in combinatie met de trigger
switch.
Draai je de Tone knop helemaal naar links,
waarbij hij inklikt, heb fe een VCO toon in
de alle metalen stand, en een preset toonhoogte in de motion disc stand. Draai je de
knop naar rechts, kan je de toonhoogte in
zowel de motion als in de alle metalen
stand naar eigen goeddunken instellen.
De tweede discriminatie knop schakel je in
door de trigger onderaan naar voren te

duwen. Wanneer je deze loslaat, keert hij
automatisch terug naar het midden, of
naar de Main disc level. Trek je de trigger
naar je toe, dan schakel je naar een alle

metalen stand met een snelle auto-tune.
Draai je de Main Disc knop helemaal naar
links, dan klikt hij in, en heb je ook een alle
metalen stand met een tragere autotune.
Om in alle metalen te zoeken gebruik je de
Main Disc knop naar links gedraaid, en om
te pinpointen, gebruik je de trigger-switch.
Zo simpel werkt dit alles.
lk zal hier niet voor de duizendste maal
uitleggen hoe je de grondbalans moet
afstellen, hierover bestaat voldoende
literatuur. Let wel op, deze detector MOET
manueel afgesteld worden, en nog heel
precies ook, anders werkt hij niet goedl!!
De grondafstelling beïnvloedt zowel de alle
metalen stand als de discriminatie stand!
Verkeerde grondbalans geeft ofl,vel storing
(te laag afgesteld), ofivel diepteverlies (te
hoog afgesteld). Beste instelling is licht
positief, ofi¡yel zo afstellen dat de treshold
toon lichtjes aanzwelt wanneer je de spoel
naar de grond brengt!
Nu over naar het belangrijkste:
Prestaties van de Tejòn

Zoals altiid wanneer ik een nieuw model
test, doe ik een luchttest met een groot
aantal bekende voorwerpen, zoals munten,
gouden ringen, fibulae en grotere voorwerpen. lk ben namelijk tot de conclusie
gekomen dat wanneer een toestel in de
lucht al echt bedroevende resultaten geeft,
deze in de grond onmogelijk goed kunnen
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LASER

XP-detectors

Laser detecloren staan bekend om hun uitstekende discriminatie. d¡epgang en super gevoeligheid op kleine voorv/erpen
zoals: munten. hammered coìns. romeinse fibulae, middeleeuwse v00rwerpen enz

XP-Deteclors. als het echt diep zit! Vernieuwing en kwaliteit
zijn de belangrijksle eigenschappen van XP-Detectors Deze
machines voldoen op alle punten aan de eisen van de gebruiker De mensen van XP zijn zelf ervaren zoekers Zij kennen

Door deze eigenschappen zijn deze detectoren uitermate
geschikt voor het afzoeken van de door u geselecteerde

daarom de wensen van een zoeker als geen ander. Detector
gebruikers worden steeds veeleisender, daarom worden hun
ervaringen en wensen steeds meegenomen in de verdere
ontwikkeling van de XP-Detectors

zoekste kken

De Laser modellen zijn uiterst gebruiksvriendelijk De detectoren vallen in de categorie: 'turn on and go waardoor je direct
met je nìeuwe aanwinst het veld in kunt gaan om mooie
vondsten te doen. Dus geen ingev,rikkelde programma's e d

Door hun experlise. in eleklromagnetisme, is het gelukt om,
een laag frequente'Dubbele-D' zoekspoel te ontw¡kkelen met
een extreem groot dieptebereik Door de dubbele discriminatie hebben de XP-Detectors een belangrijke flexibiliteit in
metaalafwijzing, waardoor we betere prestaties krijgen in het
veld. Vanaf het moment dat u een XP-Detector ter hand neemt
zult u versteld staan van het gebruiksgemak 0f u nu beginner
of gevorderd bent, u zult aan een XP-Detector veel plezier

Het fijne is dat Lasers op iedere grondsoort inzetbaar zijn, dus
de akkers, bouwputten, stortgronden. Middeleeuwse.
Romeinse sites en het strand

Achter dlt merk zit een visie. De man achter dit merk is Frank
Mellish. Hij heeft jaren meegewerkt aan de research en
ontwikkelingen van o a het merk Tesoro. Door zijn ervaring is
hij tot conclusie gekomen dat er veel overbodige zaken in
detecloren worden verwerkt welke niet altijd ten goede komen
aan de prestaties. Vandaar dat Frank Mellish nu Laser
produceeft lnmiddels zijn er drie modellen Laser detectors
op de markt met elk hun eigen specificaties.

--!

ìop.

beleven
Alle XP-Modellen zijn voorzien van hip-mount montage Zo
kunt u snel en gemakkelijk met de bijgeleverde draagtas uw
detector omzetten tot heupmodel. ledere XP-Detector wordt
geleverd met beschermkap, velcro's. batterijen. draagtas plus
riem, koptelefoon en Nederlandse gebruiksaanwijzing 2 Jaar
garantie op de elektronica en 1 iaar garantie op de schotel

Tff,,
Hawkeye

Gold Maxx

Het top model van Laser Deze detector is
voorzien van een digitale display met verlichting, verder wordt hij geleverd met de
befaamde spider schotel 2 jaar garantie op de

Een super gevoelige machine met een ongelofelijk
onderscheidend vermogen Door de regelbaar ijzervolume in de alle melalen
komt deze detector op plekken waar
anderen niet komen Door zijn zoekfrequentie van 1B kHz. is hij zeer gevoeliq voor
goud. maar ook voor heel moeilijie te detecteren voorwerpen zoals bijvoorbeeld: onzuivere
munten, zeer dunne munten, kleine gouden munten,
kleine juwelen, goudklompjes enz De Gold Maxx is een
uitzonderlijke detector voor het vinden van kleine objecten op
moeilijke en zwaar gemineraliseerde terreinen

stand |l

elektronica en 1 jaar op de zoekschijf

\

. Aan/uit gevoeligheid, . Regelbare discriminatie . Threshold. . Batt. test/alle metalen/discriminatie

. Licht schakelaar. .

Digitale display

. B 1,5 volt batterijen . ln drie delen demonteerbaar . 0pen sp¡der schotel

Rapier

Ð

De best verkochte Laser detector. Deze
-VI
t'¡x.t
detector staat bekend om zijn eenvoud en
gebruikersgemak Het ¡s een all round
delector welke op veel grondsooften inzetbaar
,¿t
is. Door zijn geringe gewicht kan er uren

achtereen mee gezocht worden

. Aan/uit gevoeligheid, . Regelbare discrimi-

. Pin point . Automatische
grond balans . ln drie delen demonteerbaar .
9 volts voeding . Standaard keuze uit
concentrische of wide scan schijf.
natie . Threshold.

Scout
De scout rs een semi-professionele detector

I

F

welke is ontwikkeld in Engeland Een ideale
detector voor de beginner, Erg licht en
gemakkelijk te bedienen

. Aan/uit gevoeligheid, . Regelbare discrjmi-

natie . Zeer gevoelig, . ln drie delen demonteerbaar . 9 volls voeding. . Open schijf

discoveryshrp
Ron van Dijk
Disselsjeesdrift 16, 3436 AJ Nieuwegein
Tel. (o3O) 60 34 681
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G.Maxx
De G-Maxx is een zeer polyvalente

detector, heel sterk voor het zoeken van
drep gelegen munten en grote hoeveelheden edelmetaal Deze detector is dus erg
geschikl voor de grote meerderheid van de
zoekers onder ons

Adventis
De Adventis dankt zijn populariteit aan de

perfecte combinatie lussen dieple en discrimi-

natìe lnmiddels is er al een groot aantal zoekers
met deze detector bekend, en is menrg afgezochl
terrein weer een nieuwe en vruchtbare zoeklocatie geworden

-:

ADX200
De ADX200 staat voor eenvoud en dìepte Een
eenvoudigere maar professionele detector met
alle bekende XP eigenschappen Door zijn
dubbele discriminatie een geschikte machine op
vele terreinen, zoals akker. bossen en weilanden

aDxl oo
Eindeliik een machine in de lagere
prilsklasse, maar dan weì met de
bekende XP eigenschappen. Met
de ADX100 zijn al veel leuke
vondsten gedaan. Een
aanrader voor de
beg in ne r.

,ri

zijn. Andersom kan echter wel. Wanneer
een toestel in de lucht perfect presteert, wil
dit nog nietzeggen dat het dit ook in de
grond zal doen!
lk kan hier zeggen dat deze Tesoro verre
van bedroevende resultaten geeft! Na mijn
voorgaande luchttests te hebben nagekeken, moet ik concluderen dat de Tejón de
beste resultaten geeft van alle Tesoro's die
ik getest heb, en datzijn ze praktisch
allemaal!
Dittoestel komt zelfs in de buurt van de
allerkrachtigste toestellen die er zijnl Dit
belooft wat, omdat Tesoro's bekend zijn
om hun prestaties in de grond, die meestal
niet al te veel verschillen van deze in de
lucht. Dit kan niet altijd van andere toestellen, zoals de "luchtkanonnen" gezegd
worden!

Ziehier enige resultaten:
5 BFR: jz cm
Couden munt: 29.5 cm(diam. t.5 cm)
Dikke gouden ring:

j5

Dunne gouden ring:

cm

jo

tweede beste toestel in deze test, scoorde
hier r7 op zol Eerlijkheidshalve moet ik er
hier wel bijzeggen dat de Lobo uitgerust
was met een wide-scan spoel van z5 cm
(ovaal). Die is van nature minder selectief
dan een concentrische spoel zoals deze
van de Tejón! Dus dit verschil tussen beide
winnaars, is mijns inziens volledig te wijten
aan het verschil in zoekschijf.

Grondtest met de Tejón
Dan heb ik grondtests gedaan op het
testveldje achter mijn huis waar ik verschillende bekende munten op bekende dieptes
heb verborgen. De Tejón haalde hier een
score van ro op r2, hetgeen weer zeer goed
is! Weer de beste van alle door mij geteste
Tesoro's. Slechts een paar detectors scoren
hiertzlrzl Deze andere detectors, scoren
dan weer veel slechter op de selectiviteitstests. Zie hierboven. Wat op mij nog de
meeste indruk heeft gemaakt is het feit dat
deze detector de eerste Tesoro is, die ook
op wat grotere voorwerpen nog een goed
dieptebereik heeft. So far, so good!

cm

Tinnen voorwerp van 1o cm diam.: 55 cm
Dunne draadfbula: zo cm
Toals je kan zien, helemaal niet slecht dus,
zéér goed zelfst.

Selectiviteitstest met de Tejón
Dan doe lk altijd een selectiviteitstest, om
te zien hoe het toestel zich gedraag!
wanneer er ijzer bij goede voorwerpen ligt.
Want wat heb je aan een toestel dat diep
gaat als hij goede voorwerpen wegmaskeert door elk stukje ijzer dat in de buurt
ligt, zoals sommige kanonnen van andere
merken wel eens doen. Het zou ons te ver
voeren om hier alle selectiviteitstesten die
ik gedaan heb met de Tejón neer te schrijven, daarom beperk ik mij tot de conclusie:
ik heb zo testen gedaan op gemineraliseerde grond met verschillende goede voorwerpen langs grotere en kleinere stukken ijzer,
en dan gekeken ofde detector de goede
voorwerpen nog nam. Eerst werd de
detector zo afgesteld, dat de stukken ijzer
volledig werden weggediscrimineerdl Al
deze tests zijn een PERFECTE kopie van
eerder gedane tests met andere toestellen,
dit om de toestellen onderling met elkaar
te kunnen vergelijken.
Het verheugt me te kunnen zeggen datde
Tejón in t9 van de 20 tests geslaagd is. Tot
nog toe heeft geen enkel toestel van Tesoro
ofvan eender welk ander merk dat ik getest
heb, dit kunnen evenaren! De Lobo, het

Vervolgens heb ik het toestel getest op een
paar akkers die matig tot zwaar gemineraliseerd zijn. llegens het zeer slechte weer
heb ik slechts een paar uur op elke akker
kunnen testen. Het werd zoeken tussen de
regenbuien door, zodat de vondsten nogal
beperkt bleven, maar toch lang genoeg om
een idee te vormen hoe dit toestel functioneert.
Eerst een test op een Romeinse necropool,
waar erg veel ijzer ligt en waar de grond
ook zwaar gemineraliseerd is. Het afstellen
van de grondbalans is zeer gemakkelijk, en
nam dan ook slechts een paar seconden in
beslag (voor ervaren amateurs tenminste!)
Laat mij er hier nogmaals op wijzen dat
deze handelin g gedaan MOET worden
zoals het hoort, anders werkt het toestel
NIET naar behoren!! lk zou dan ook willen
aanraden deze handeling elke r5 minuten
of zo Ie herhalen. Wanneer de detector
begint te sputteren, mag je er zeker van
zijn dat de grondbalans te laag staat, zoals
ik ondervonden heb. De gevoeligheid werd
op to gezet, de tone knop op 3 uur, de
treshold op r uur, disc r om klein ijzerte
discrimineren. lk zou hier toch eventjes
willen zeggen dat de tweede discriminatie
knop voor mij persoonlijk van geen enkel
belang is, aangezien ik bijna altijd zoek op
akkers naar Romeinse of Keltische spullen,
en dus allen maar klein ijzer wegfilter!
Maar ja, het zit erop, en het werkt tenminste fatsoenlijk. Misschien dat recreatieama-

teurs en strandzoekers hierwel iets aan
hebben.
lk vond de bekende kleine stukjes brons,
koper etc. die je altijd tegenkomt op deze
velden, tenminste met een gevoelige
detector die goed selecteert tussen ijzer en
non-ferro.
Ook werden de nodige munten gevonden
van Romeinse tot moderne (r9e eeuw), en
zowat alles ertussenin. Er werd geen
speciaal waardevolle mooie munt gevonden, dit is echter niet de fout van de detector. Wel kan ik zeggen dat de detector zeer
stabiel was, met weinig gesputter, als de
grondbalans tenminste juist was afgesteld.
Voorts gaf de Tejón zeer weinig valse
signalen af ook hoefde ik vrijwel geenijzer
op te graven, en dan alleen nog maar grote
stukken. llat nogmaals opviel was het
betere dieptebereik op grotere voorwerpen,
dan normaal is voor een Tesoro. Neem
alvast maar een sterk schopje mee!
Verder is er nog een paar uur getest op wat
betere, zuiverdere gronden, en de detector
gaf ook hier vergelijkbare resultaten, met
als enig verschil dat ik nu de gevoeligheid
in het rood kon draaien zonder storingen
te krijgen, wat het dieptebereik nog meer
ten goede kwam.
Conclusie
Zeer lichte detector die urenlang zonder
vermoeid te raken gebruikt kan worden en
die zeer goed uitgebalanceerd is. Het
dieptebereik op zowel zéér kleine als
grotere voorwerpen is uitmuntend te
noemen (op de korrel beschouwd zijn er
wel een paar detectors van andere merken
die ietsje dieper gaan, maar die VEEL
slechter presteren in de selectiviteitstest,

waarin alle Tesoro's uitblinken) en de
detector is erg stabiel op slechte gronden.
Trouwens, alvorens dit te vergeten, de
meegeleverde kleine ovale spoel, presteert

nog hoger (maximum) in de selectiviteitstest , maar heeft logischerwijze wat minder
dieptebereik. ldeaal om te zoeken op
bijvoorbeeld stadsgrond die super vuil is!
Mechanisch zeer degelijk, met als enig
minpuntje, voor mij althans, de driedelige
steel die soms wat kabaal maakt waar de
bovensteel in de middensteel bevestigd is.
Verder zeer eenvoudig te bedienen, ook
voor de beginneling, als deze tenminste de
moeite wil doen om het afstellen van de
grondbalans onder de knie te krijgen!
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Toen ik opstond vanochtend had ik zo'n maandagochtend
gevoel; ,,Moet hetl Zeker laat geworden g¡steren¡" B¡j de
blik uit het raam, werd ¡k ook el n¡et veel vrolijker. De
wolken in de lucht, keken mij huilend aan. Regen. Als ¡k
ergens een hekel aan heb tijdens het zoeken, is het wel
regen. Een buitje op zijn tijd vind ik niet erg, maar de hele
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Maar ja, afspraak is afspraak. lle
zouden zaterdag gaan zoeken. Toch
maar m¡jn zoekerstenue aantrekken.
Na een paar bakies koffìe, kon ik de
moed opbrengen om naar m¡jn bolide
te lopen. Rustig reed ik onze wijk uit,
terwijl de ru¡tenw¡ssers alle ellende
van de voorruit veegden. Aangekomen b¡j mijn zoekmaatje, wierp ik nog een blik in de lucht.
Veel droger zal het voorlopig niet worden, dacht ik bij
mezelf.
Vol gepakt met regenspullen en daaronder nog een ver-

dwaalde detector, reden we richt¡ng onze zoekbestemming.
Ons zoekstekkie hadden we de vorige dag al uitgekozen.
Alleen nog de eigenaar zoeken, en toestemming vragen
was ons motto. Naast de zoekstek stond een boerderif .
Mijn bolide ging al instinctief in die richting. Voor de auto
stilstond, verliet mijn maatje de auto al, om aan te bellen.
lk keek in zijn richting terwijl hij het erf op sjokte. Terwijl ik
hem nakeek, zagikbij de oprit een bordje staan; ,,Tink om
de hûn". lk had het bordje nog niet eens uit gelezen, en
mijn maatje kwam alweer in snel tempo naar de auto.
Cevolgd door een Rottweiler van zwaer kaliber. lk moet
toegeven dit was de spannendste sprint die ik ooit van
mijn leven gez¡en heb. Zo een in de categorie foto finish
zegmaar Daar zaten we dan. lk kreeg spontaan de slappe
lach. Wii in de auto, en vriend Fikkie buiten wachtend op
wat er komen gaat. ,,lk ga er niet meer uit" zei mijn maatje.
,,Rijd maar naar de deur." Zachtjes reden we al lachend,
naar de achterkant van de boerderij. We werden geschaduwd door vriend Fikkie. Eenmaal achter de boerderij
keken, vanuit de keuken, twee kleine verbaasde kinderkopjes ons aan.Ze trokken een gez¡cht van waar hebben die
last vanl Na een paar minuten zag moeder ons ook, en
kwam naar buiten. ,,lk durf er niet uit", zei mijn maatje nog
door een raamkier. llat ons gelach alleen maar versterkte.
De humor die wij erin zagen, was voor die vrouw niet echt
weggelegd. Uiteindelijk kwamen we beiden weer terug op
aarde. Wij kregen toestemming om te gaan zoeken.

r9,50
14,50

Het voorval bleef maar nagonzen in mijn hoofd. Dit zotgde
ervoor dat ik voor het eerst van mijn leven, in de regen, op
het veld liep met een smile van oor tot oor.
Klaas Bot
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Zoetmulder Metaaldeteclors
Grote Houtweg 97
1-944 HB Beverwijk
Tel-lFax: 025L-225457

E-Maif : treasure@wxs.nl
website : www. metaaldetectorpagina . nl

(Wil) Hofman Electronica (024) 67 74 063
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Importeur lthitef s Metaaldetectoren
Ook verkoop B verhuur van alle andere merken zoals Tesoro, Minelabr Vikingr Black Knightr detectie poorten etc.

Veerpad 2tt276 AP Zalk (bii Zwotte en to km van Elburg)
(038)
Tel.:
3ô 36 5gr . Emait: inlo@metaaldetectors.nl.Internet: www.metaaldetectors.nt
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Hooldteleloons, Magneten, Tassen, Boeken
lVidescan, B Concentrische schotels, Goudweegschaten, Vondsttasies, I)etector draagharnassent Nachtkiikerst Goudpannent etc.
: o.a. Scheppen, Hoezen, Ultrasoonst Pinpointerst

Wat de tekeningen l¡etreft kan nog

KLINKNÀq€15
UIT \^/UNÀLD UM
Onderzoekers van het Groninger
Instituut voor Archeologie zoeken
contact met personen die informatie
kunnen verschaffen over klinlcragels
uit het Noord-Nederlandse terpengebied.

ln zoo3 zijnbii het Groninger
Instituut voor Archeologie de ldinknagels onderzocht die zijn gevonden
bij de opgraving van de terp Wijnaldum/Tjitsma. Klinhragels en klinkplaatjes werden gebruih bij de bouw
van overnaadse schepen, om de
overlappende planken van de

scheepshuid aan elkaar te bevestigen.
De klinknagels van Wijnaldum
dateren uit de periode 425-85o n.C.
Het zijn op het eerste gezicht weinig
in teressante, onoogli

jke ijzeren

voorwerpen die bovendien zonder
conservering snel vergaan. Toch
spelen ze een belangrijke rol bij de
beantwoording van de yraag met
welke schepen de Friezen in de
woege-Middeleeuwen hun overzeese
contacten onderhielden.
Tot nu toe wordt algemeen aangenomen dat dit de schepen van het
Utrecht-type waren, maar die schepen dateren uit de roe-rze eeuw,
toen de gloriedagen van de Friese
handel en scheepvaart al voorbij
waren. Vormen de klinknagels van
Wi1'naldum een aanwijzing dat de

Friezen in de woege-Middeleeuwen
klinkerschepen gebruilten I
Een scheepsfragment dat in Dorestad is gevonden lijkt ook in die

richting te wijzen.

de volgende

informatie worden

geven. De bovenste

rij

(nagel, plaatje,

nagel met plaatje en afgeknepen
nagel) zijn afgebeeld op z | 3 van de
grootte. De middelste en

\Mare

onderste rij, vondsten uit Wijnal-

durn, z11n afgebeeld op
ware grootte.
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4 van de

\líie kent deze voorwerpenl
Het onderzoek van klinknagels
wordt voortgezet. De onderzoekers
vragen de steun van al degenen die
dergelijke vondsten uit het NoordNederlandse terpengebied kennen.
Zljkunnen contact opnemen met
Ypie Aalders, Poststraat 6,97rzER
Groningen.
Y.

I.Aalders

@

student.rug.nl

Van een zoekvriend overgehou-

den aan het bezoeken van de

Newbury Rally's ontving ik
laatst foto's van een munt die in
Engeland gevonden was en als
Dorestad munt was gedetermineerd. De munt is in Engeland

íwtunlanilfe
cowtonl?,xt

in de handel terecht gekomen.
lVaarom ik hem toch in het
Detectormagazine wil plaatsen
is om te laten zien dat (wanneer
het een Nederlandse munt is) ze

door heel Europa als betaalmiddel werden gebruikt.

m meer over de munt te weten te komen heb ik een mail gestuurd naar de
heer Arent Pol van het Koninklijk Penningkabinet die met de volgende onderstaande reactie kwam.
De vondst uit North-Yorkshire is een nabootsing van een tremissis van Dorestat
van de monetarius Madelinus. De originelen werden vermoedeliik geslagen rond
6jo-65o, de nabootsingen deels ook in die periode maar deels ook later, tot
enkele decennia aan toe. Waar die nabootsingaciiviteit z¡ch precies heeft voltrok'
ken kan onmogelijk worden vastgesteld, maar gezien de enorme variatie in
uitvoeringen moet dat wel op meerdere (of misschien zelfs: een flink aantal)
plaatsen geweest zijn. Aangenomen mag worden dat dat meest in onze sîreken
gebeurde en Croot-Friesland is daar ook bij, maar dat is zeker niet de enige
mogelijkheid: een "buitenlandse" herkomst is voor een deel van het materiaal
niet uitgesloten. Van de originelen zijn ettelijke tientallen exemplaren bekend, van
de nabootsingen zelfi enkele honderden. Dergelijke imítaties zijn in alle ons
omringende landen gevonden en uit Engeland ken ik nu (dit exemplaar inbegre'
pen) een 6-tal vondstmunten van het pseudo-Dorestat/ Madelinus-tYpe.
De anonieme buste op de voorzijde gaat vergezeld van een omschrifi dat luidt

in Dorestat), om het kruis op de keerzijde staat de
naam van de maker MADELINVS M (Madelinus monetarius). De imitator heeft
DORESTAT FIT (gemaakt

getracht beeld en tekst van het voorbeeld zo dicht mogeliik te benaderen, maar is
daarin voor wat betreft de vorm van sommige letters niet erg goed geslaagd.
Een dergelijk stuk werd vroeger algemeen "triens" (spreek

uit: trie-ens) (meer-

voud: trientes) genoemd, tegenwoordig spreken we liever van "tremissis" (meer'
voud: tremisses); het betrefi het derde deel van een solidus. Vergeliikbare Engelse
munten kregen vroeger de naam "thrymsa", maar men kiest daar nu voor de
aand ui ding " gold shi lli ng".

Bovenstaande reactie geeft duidelijk aan dat nog veel onderzoek zal moeten
en kunnen worden verricht naar deze munten. De heerArent Pol is bezig
met een studie over deze munten en ik roep dan ook een ieder op die een
vondst doet uit die periode om contact met hem op te nemen. Dit kan via de
redactie maar natuurlijk ook rechtstreeks bij het Koninklijk Penningkabinet.

Ð

Bullae

loden pa,uselijke zegels

Tijdens de determinaties van een grote verscheidenheid aan
vondsten op de zoekdag te Oene werden ook een tweetal
loden bullae of pauselijke zegels aangeboden ter determinatie door twee verschillende zoekers.
l
Uit de verhalen over de vondstomstandigheden en vindplaatsen kunnen we ervan uit gaan dalzevan landerijen afkomstigzijn die bemest of opgehoogd zijn met grond/afval uit
de stad Utrecht.
We hebben de bullae aangeboden aan
gen die mij de volgende determinaties
men. De ene heeft betrekking op paus
van 1352tot1362 paus was. De andere

paus Martinus, 1417 IoI

1431

Pouslunocentius Vl

de heer Van Beuninper brief deed toekoJunocentius Vl, welke
heeft betrekking op

.

De bullae werden als loden zegels aan oorkonden gehangen
om de echtheid te waarborgen. ln het nieuwe boek Zegelstempels en Zegelringen uit Zeeuwse bodem is een hoofdstuk
gewijd aan deze pauselijke zegels. Binnenkort zullen we aan
deze mooie uitgave aandacht schenken.

ln zijn brief verzocht de heer Van Beuningen of het mogelijk
was een oproep in ons magazine te plaatsen omdat hij
vermoedt dat er nog vele bullae in rommelbakken of verzamelingen aanwezig kunnen zijn. Hieraan is dus bij deze
gaarne gehoor gegeven. Zijn vraag is dan ook wanneer leden
ze tegenkomen om een tekening of foto aan mij te zenden,
per post of per e-mail.

r

Paus Ma¡tinus

Johan Koníng
Foto's: Johan Bosma
Tekst:

Romeinse oproep:
Na een grote opgraving naar een

Romeins fort in het centrum van Alphen
aan de Rijn werd van de zoÍnet de bouwput op diepte gegraven. De kans op de
nodige vondsten was groot. Ze schakelden hiervoor een paar detectoramateurs
in waaronder ikzelfom de gestorte grond
na te zoeken. Dit leverde nog heel wat
vondsten op.

Nadat alles achter de rug was is er door
ûnenig detectoramateur nog meer
gezochr, behoorlijk gegraven en ook
gevonden. De Zuid-Hollandse archeoloog
ICeinhuis wil daarover graag informatie

verkrijgen (geheel vrijblijvend) om te
voorkomen dat het verloren gaat voor het
onderzoek. Zodater toch nog een overzicht is van wat er nog gevonden is.

Ik heb verschillende jongens op de stort
gesproken en die doen dit uiteraard
graag.
Dus, iedereen die daar wat heeft gevonden: gaarne contact opnemen met de
heer lCeinhuis, tel. o6 - 54 zr 36 74.

Johnvøn der Vlugt

fan Zijlstra
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Registratie

Zç.q€LsT€MP€15
Vindplaats:

Dokkum

Vorm en materiaal:

rond met handvat en oog, grijze
metaallegering

Collectie/data:

l. Zijlstra

Randsch¡ift:

onleesbaar

Voorstelling:

gebouw (kerkl) waarboven sterren(l)

Datering:

r4e-r5e eeuw

(rSS8)

Literahrur:
Opmerkingen:
Het stempel is slecht geconserveerd. De reden om het te bewaren en te
publiceren is vooral de (kleine) kans dat er ooit nog eens een stempel of
zegel (aftlruk) opduiktwaarmee het vergeleken kan worden

t
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ín Terfchwv
ln Terschuur, een dorpje behorend tot de Gemeente Barneveld,
vindt u het Oude Ambachten en Speelgoed Museum. ln dit museum wil de DDA op zaterdag 5 juni een determinatiedag houden.
Een determinatieteam is aanwezig om uw vondsten te bekijken.
Bij de verenigingstafel kunt u boekjes, oude magazine's en verzamelbanden kopen. Determinatie van 10.00 tot 1ó.00 uur.
Toegang gratis.

Aansluitend kunt u een bezoek brengen aan het museum tegen
een aantrekkelijke korting, u betaalt geen € 7,50 maar € 4,= pp,
kortingskaartjes zijn bij de verenigingstafel te verkrijgen.

Adres:
Rijksweg 87, 3784

LV Terschuur, tel.0342-462060
wrn¡w.ambachtenmuseum.nl

Adres en bereikbaarheid
Het museurn ligt aan de oude rijksweg van Amersfoort
naar Apeldoorn naast het bekende Ei van Barneveld.
Buslijn 102 van Amersfoort naar Apeldoorn v.v. stopt bij
het museum. Via de A1 (afslag 15) : borden Terschuur
volgen. Zíe ook plattegrond.

t
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Lode trekker in de vorm van æn kaats ofodelaasklauw
Oogje ìs de os waaorom het draaide, brons

Vu u rtee n, fra gm e nt vo n s ch a aJ d ol k, of sch relb
splíjtsteen met sporen van fine laterale retouche
bewerkìng. Neolíthicum 4ooczooo v.Chr.

e

¡
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uit Frankríjþ bìfcaol bewe*te
n, ov e rga ng N e otl ith i c u m / B ro n stíjd,

Vuursteen, grofensemble
p ij I pu nte

Byzo ntij nsgew

icht, bro

ns,

SceatTa,

zílwti 6oo/7oo n-Chr

zyzy 5 m m -

Vuuslag" ijær rcnd

qoo (rectifcatie nr.7j)

Leer (schede) beslag, Sootooo.

hl

h,
Vrouwenbeeldje, brons, Jugendstil/kt Noveau stijl
(rggeryro), hoog!¿ g cm.

Amband, zilve4 Kelti*h, zoço v.Chr-

vondst
OvrN HET

Om mee te doen met de "Vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r50 woorden,
te schrijven over het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het

vooruerp mee. Vooruerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld,

Vondst van het ¡aer 2oo3 wordt gesponsord door de fìrma Kooistra
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Nadat ik een dag van te voren geen toestemming had gekregen
om op een gigantisch veld met de detector te gaan zoeken,
l¡esloot ik het eens ver van huis te zoeken. Dit houdt voor mij in
dat ik dan de auto moet pakken.
Het weer zag er alleen niet goed uit. Uit nood nam ik wat
spulletjes mee om eventueel in Amersfoort bij de ROB te
melden. Ik heb problemen met het invullen van de papieren die

ik download van het Internet van de ROB.
Normaliter blijf ik het liefst dichtbij, zodat ik met de fiets overal
gemakkelijk bij kan komen. En er is rondom mijn woonplaats
nog genoeg te vinden.
Door mijn werk had ik onderweg een stukje grond gezien
waarbij mijn vingers weer zoals gebruikelijk begonnen te
kriebelen.
Het eerst nabij gelegen huis bij het stuk grond was mijn bezoek
waard. Ik ondernam actie.
Belde aan, met lood in mijn schoenen, want ik werd begroet
door hondengeblaf. Het viel mee, klein, fìln en wiendelijk.
Met toch wel wat spanning, zou het goed zijn of......
De deur ging open en er vloog een tweede kleine hond op me
af. Ditmaal minder geluk, hij beet meteen in mijn tenen.
De wouw excuseerde zich en riep de hond tot orde. Ze stond
nog in pfama, ondanks dat het 8.3o uur was.
Ik stelde mijzelf voor en deed de waag: mag ik........1
"Ik zal mijn man even sturen" was het antwoord, het klonk

wiendelijk.
Links in mijn ooghoek

zag ik een persoon zich ophijsen van de
tafel. En even later stond de man in een verdekt groen kostuum
voor mrln neus.
Ik herhaalde mijn waag, hij keek bedenkelijk en schudde met
zijn hoofd: "Nee op dat stuk wil ik het niet hebben, dan zijn er
binnen de kortste keren meer, en daar heb ik geen behoefte
aan. En in het verleden heeft er al eens een club gezocht, dus er
is toch niks meer te vinden!".

Hier kwam ik in actie, nou u
kunt gerust van mij aan nemen,
als er ooit vondsten zijn geweest
dan is er meer te

vinden, want moeder aarde geeft
alles weer terug.
Dat is ongewoon
mooi van de natuur.
Ik was toch teleurgesteld en deed erg mijn best om
hem met mijnwouwelijke
charmes toch nog over te
halen en begon enthousiast
over de hobby te praten.
Hij had een ander plekje voor me........ Ik hartstikke blij!!
Nadat ik ongeveer 2 utrÍ aar' het zoeken ben geweest vond ik
mijn "schat". Voor het eerst een echte oude armband. Althans
dat dacht ik. Er zit een sluiting aan die ze nu in moderne vorm
ook gebruiken, schakels die dicht op elkaar zaten. En het leek
alsof er bij sommige schakels iets van goudglans over zat.
Jongens, er ging heel wat door mij heen. Verder vond ik nog
een paar muntjes, musketkogeltjes, moderne munitie en twee

mooie (lakenl) loodjes.
Helaas ging het hard regenen. O.K. dacht ik, dan maar meteen
naar Amersfoort!

Het was even zoeken. Nat, maar opgelucht, stond ik even later
met één van de medewerkers van de ROB te praten. Ik werd
uitgenodigd naar de kantine, daar wilde de man eerst mijn
spulleties zien van wat ik meegenomen had. Onder het genot
van een warme kom chocolademelk praatten we verder.
Nou waar ik op had gehoopt, dat viel vies tegen. Het armbandie
bleek een horlogekettinkje te zijn, wel oud maar niets bijzonders. Mijn teleurstelling kon ik goed verborgen houden en ik
pakte de twee plastic zakjes waar nog het een en ander in zat. Ik
woeg of de man wist wat het was.
Ik had nl. door de heer W. Angenent (veldleider omgeving Ede)
het advies gekregen om het metaal in de vorm van een zwaan,
ter grote van zo'n 4 cm. te laten determineren. Dit vond de man
interessant, ook de "knoop" die ik liet zien.
En door die knoop is een heel spektakel ontstaan. Ik werd
doorgestuurd naar een ander die er meer verstand van had.
Het l¡leek helemaal niet om een Tweede Wereldoorlog knoop te

voNDsT vAN HET
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gaan, (wat ik dus in
een hele mooie

mijn onkunde

dacht) maar om

bijzondere fìbuia.

Deze was vroeg-Middeleeuws. Ik wist

niet

wat me overkv¿am. En het zwaanfie was
ook heel oud, zij dachten dat het zwaardbeslag was. Maar zeker weten deden zij
het niet.

Als er iemand is die wel weet wat het is,
dan hoor ik het graag.
Ik wil met beide voorwerpjes meedoen aan de
vondst van zoo4.
De volgende keer

f AAR

wil ik u vertellen, hoe

de

medewerkers mij hebben geprobeerd uit te
leggen hoe ik het l¡est al mijn vondsten aan kan
geven op een topografische kaart. En het invullen van de vondstmeldingskaart.
EIly vøn Santen

Jubileum
zoekweekend
30 - 31 oktober
Ootrna,rsurn

in

Dit jaar bestaat de vereniging v'r lz iaar. Een feestje
waard. Daarom hebben we in oktober weer een zoekweekend in Ootmarsum. Uiteraard hebben we deze keer andere
grote velden ter beschikking dan de vorige keer. Het
definitieve programma moet nog worden samengesteld,
maar de befaamde DDA-bingo op zaterdagavond zal zeker
doorgangvinden. Het is de bedoeling dat er ook deze keer
volop slaapplaats zal zijn voor zoekers die het hele weekend (vanaf vrijdagavond) willen komen. Ook kampeerders
kunnen net als vorige keer met hun caravan, tent of camper op het zoekweekend terecht.
Meer informatie volgt.

Rnøt d,e foto 7ç

Ook nu hebben we weer-een object voor de rubriek 'Raad de foto'. Door
middel van een e-mail of brief(kaartje) kan hierop worden gereageerd door
leden van onze vereniging. Onder de goede inzenders zal een boek worden
verloot.
Reacties kunnen naar: e-mail j.koning@detectoramateur.nl of J. Koning,
Roodborststraat zo, 89r6 AC Leeuwarden.
We vragen wel een zo duidelijk mogelijke beschrijving inclusief datering. Dit
vergemakkelijkt de keuze van de winnaar. De inzendtermijn sluit op 3o mei
2oo4.
De nieuwe 'Raad de foto'toont een koperen voorwerp: lengte 34 mm,
breedte r3 mm,dikte plaat r mm.

ß,nnd d,e foto 77

--]

ln Raad de Foto 73 lieten we een koperen voorwerpje zien waaryan we o.a.
wilden weten wat het is en waar het voor diende. We hebben hier te maken
met een eigen fabricaat pijpenwroeter. Heel simpel gemaakt van een dun
stukje koperdraad maar net zo effectief als de mooie zilveren wroeters die
we afen toe ook nog kunnen vinden. Het getoonde exemplaar is gevonden
op akkers langs de lJssel waar stadsafual was gebruikt als bemesting in de
r8e en r9e eeuw.
ln Baard's "Opgravingen in Amsterdam" staat op b12.364, no. 683 ook een
zelfgemaakt type vermeld wat daar gedateerd is als r75o.
Helaas kwamen er geen inzendingen binnen, wat inhoudt dat het boek
"Zegelstempels en Zegelringen uit Zeeuwse bodem" nog even in de kast
blijft liggen.

Ruim assortiment

metaaldetectors uit
voorraad leverbaar
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Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)
Middeleeuwse Munten
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Nieuw & Gebruikt

Sinds 1980 een vertrouwd adres

Dirk Jan Laan

Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
IVobiel 06-20 22 77 90
Fax0227 591129
E-mail: djlaan@zonnet.nl
www.djlaan.nl

Wtj zijn doorlopend geilnteresseerd in de aankoop
van betere munten, in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs
à contant!

Munten van voor 1500 dienen te zijn aangemeld.
Heeft u iets te koop? Bel ons danvoor een
afspraak! Wij kunnen Uw munten levens
vrij blijvend delermineren en taxeren.

Postbus
Tel. 0343 -

42

3958 ZT Amerongen

430564

Fax.0343 - 430542

Speelman

XP Modellen:

ADXIOO
ADX2OO

Adventis
G-Maxx
Gold Maxx

Tel.: (0591) 55 26 35

Bezoekadres:
Tussenpad 28

7833 CT
Nieuw Amsterdam

Alle
XP-Detectors

(om teleurstelling te
voorkomen eerst even
bellen a.u.b.)

,J

worden compleet
geleverd met:

I
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Heuptas + riem

Koptelefoon
Beschermkap

o Batterijen
. NL beschrijving

. 2 jaar garantie

www.xp-detectors.com
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1350,- € 69,- p/mnd
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Zegelstempels

enZegelringen
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In de grond gevonden zegelstempels (inclusief ringen) vorrnen, vooral
als deze uit de Middeleeuwen dateren
een prachtige aanvulling op de meestal
schaars geschreven bronnen. Niet alleen
de teksten die vaak namen bevatten,
maar ook de iconografie met alle inherente s¡'rnboliek en illustratiewaarde is
bijzonder interessant. Dat hadden ze
allemaal goed in de gaten in Zeeland en
dan met name bij de WMZ (Werkgroep
Metaalvondsten Zeeland) en bij de
SCEZ (Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland) Door de inspanning en welwillendheid van vele detectorzoekers,
verzamelaars, maar ook van professionele onderzoekers bij instellingen e.d. is er
een prachtig boek tot stand gekomen dat
een inventarisatie geeft van bodemvondsten in de vorm van zegelstempels en
zegelringen. Het is niet zomaar een
boek geworden, maar een gedegen
naslagwerk waaraan veel onderzoek en
speurwerk is voorafgegaan. Ook de
uitvoering is van grote kwalitei| vele

prachtige kleurenaf'beeldingen, mooi
zwaar papier en een degelijke harde

Sp

band: kortom valo¡¡erk. Het initiatief tot
het uitgeven van dit boek verdient
navolging bijvoorbeeld in andere provincies. Men heeft in Zeeland de zaken wat
betreft metaaldetectie kennelijk goed
voor elkaar.
De auteur (of moet ik zeggen hoofdauteur?) H. Hendrikse verdient alle lof
voor zijn heldere en goed onderbouwde
beschrijvingen van het materiaal maar
ook van de historische ontwikkelingen,
fabricage en achtergronden. Bij een
dergelifke uitgave kan het haast niet
anders, of er zljn ook wel enkele kritische kanttekeningen te plaatsen. In het
hoofdstuk over de fabricage der stempels wordt (terecht) gesproken over twee
methoden met als essentieel verschil dat
in het ene geval voorstelling en tekst
direct worden ingesneden en in het
andere er sprake is van een (mee)gegoten zegelbeeld waaraan dus een model
vooraf gaat. In het laatste geval zou het
stempel direct voor gebruik gereed zijn
volgens de auteur, en dat nu is zeker
niet het geval met een dergelijke "Rohgusz"{r} Door een intensieve nabewerking moest het gehele zegelbeeld, dus
zowel voorstelling a1s tekst, nog de
nodige scherpte krijgen. Ook moesten
vaak gietgallen en andere oneffenheden
worden weggewerkt. Vermoedelijk is dat
de reden geweest waarom de meeste
stempels direct ingesneden en/of
gegraveerd werden; op dubbel werk zat
ook toen al niemand te wachten.
Middeleeuwse zegelstempels zouden
wijwel altijd relatief diep ingesneden
zljn en dus m.b.t. de afdruk een hoog
reliëf te zien geven. Hoewel het vaak
voorkomt kan ik dit in zijn algemeenheid niet onderschrijven, rnaar het ligt
er natuurlijk maar aan wat je onder diep
c.q. hoog verstaat.

niet erg productief brons oflood/tin
c.q. koperlegeringen of lood/tinlegeringen lijken mij als verzamelnamen wel
voldoende (er bestaan overigens ook
zegelstempels van steen en organische
materialen zoals been en ivoor). Dat
men op grond van legeringen e.d.
ateliers zou kunnen aanwijzen geloofik
niet.
De auteur had wat meer aandacht
kunnen schenken aan de handgrepen
en "ogen" der stempels. Vooral de
fdraag]ogen hebben een min of meer
daterende waarde omdat deze in de
periode + rr5o - r35o geleidelijkvan de
rand naar de achterkant "verschuiven",
althans bij de "platte" exemplaren.
Tenslotte het catalogusdeel (99 stuks)
van de in lotaaT 275. Op de systematiek
valt weinig aan te merken; de afbeeldingen zljn zonder meer voortreffelijk;
zowel het originele stempel als de
afdruk in plasticine zijn in kleur afgebeeld. Daardoor had de systematische
vermelding der leesbaarheid (onder 6)
wat mij betreft achterwege kunnen
blijven; leesbaarheid kan de lezer ook
zelf beoordelen. Ook het " lemma"
object (4) is wat mij l¡etreft overbodig,
althans in deze vorm.

Blijft over zoals gezegd een voorrreffelijk
boek. Het behoort tot die werken (zoals
bijvoorbeeld ook het befaamde "Opgravingen in Amsterdam"), die als ze
eenmaal uitverkocht zlln een veelvoud
kosten op de antiquarische markt.

Dønkzij een ruime subsídie is de pijs ín
vergelijkíng met bíjv. een meestøl (in
møtenële zín) møtíg uitgegeven romøn
verrøssend Iøøg. Het boek is verkrijgbøar bij
de boekhøndel en Gert Gesink.

ISBN 9o 5gg4
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x

Snel kopen dus,

(en døt geldt niet ølleen voor de Zeeuwen)

Metallurgie d.w.z. de metaallegeringen
etc. heeft kennelijk de bijzondere
belangstelling van de auteur; naar mijn
smaak gaat hij daar wel erg diep op in.
Een specifieke studie daarover lijkt (mij)

its o v a a I zegel stem
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van messing met een
burcht en de noam Magri
Wìlli de Dvmbvrg.
Dotering: n75-1350.
V i n d plaats: M i dd elbu rg.

.

{r}Rohgusz; ruw gietsel.
Lemma : trefwoord
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Zegelstempel van
loodb rons va n Jacob[u]s
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jakobsschelpen,

(j:z:t). V ìndpla als: 5l u is.
Dqtering: 130o-135o
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Afg.darnd
en afgedankt

t:

Boekbeslag

z: brons, gegoten,
gebogen, geput

j:

3,6 x

j,8

cm

4: ca.1125 - CO 1150

5: LRB-214-1

daar zljn er ook wat Romeinse voorwerpen aan het licht gekomen. Dat is in dit
gebied, zoals wellicht bekend, geen

uitzondering.
Wat mij, buiten de vondsten en
de beschrijvingen, bij zonder aanspreek,

Afgedamd en
afgedankt. Metaalvondsten uit twee
middeleeuwse nederzettingen in Leidsche Rijn. Deze titel is meegegeven aan
een boek, uitgegeven door de Dienst
Stadsontwilckeling, afcleling Stedenl¡ouw
en Monumenten, Cultuurhistorie van de
gemeente Utrecht en geschreven door
Michel Hendriksen. Michel is een gelukkig man! Niet alleen heeft hij van zljn
hobby, metaaldetectie, zijn werk gemaakt,
hij is ook nog eens werkzaam in een deel
van ons land waar momenteei veel te
doen valt op het gebied van de archeologie. Als veldtechnicus en metaalspecialist
is hij al enige jaren werkzaam bij de
gemeente Utrecht.
Het merendeel van de in het
boek beschreven metaalvondsten is
afkomstig uit de dichtgeslibde restgeul
van de Rijn. De datering van de vondsten
ligt tussen de rze en de r4e eeuw. Hier en

t: pronkfbula
2: tin, gegoten
3: Z4 x 1,7 cm
1125 - cO 1150
4:

n

5: LR13-235-2

is de heldere indeling van dit nSbladzijden tellende boek. De vondsten zijn
onderverdeeld in de groepen: Huisraad,
ldedingaccessoires, versieringselementen
en sieraden,'Wapens en toebehoren,
Gereedschap en nijverheid, Hang- en
sluitwerk, Diversen, Onbekend en Munten en penningen. Het merendeel van de
vondsten wordt afgebeeld door middel
van mooie en gedetailleerde tekeningen.
Toen ik de afspraak had
gemaakt om met Michel over zijn boekje
te praten, had ik meteen al een vraag in
gedachten die, naar later bleek, de rode
draad door ons gesprek zou worden: 'Wat
is volgens jou het grootste belang van dit

'Ik merk dat veel vondsten van
ijzer zljn. Toch een metaal dat door veel
zoekers niet gevonden wordt.'
'Tja,' zei Michel, 'dat is natuurIljk zo, maar daar zou eigenlijk verandering in moeten komen. Er zrjn zoveel
interessante en mooie voorwetpen van

ijzer gemaakt. fe moet je alleen wel
bekwamen in de conservering daarvan.
Dat is niet eenvoudig, maar loont zeker
de moeite.'
Naast de ljzeren voorwerpen
staan uiteraard ook voorwerpen van
andere metalen in het boek. Daarbij komt
dat veel voor-werpen van ijzer een broertje
ofzusje hebben in een uitvoering van
brons, koper ofzlIver.

Dit boek is een heerlijk naslagwerk geworden dat, volgens mij, in geen
enkele boekenkast van een detectoramateur zou mogen ontbreken.

boekjel'
Zonder aarzelen had Michel,
een bevlogen rnan, zljn antwoord klaar:
'Het is tamelilk uniek dat een dergelijke
hoeveelheid vondsten uit een zeer nauwkeurig te dateren context komt. Dit maalf
het boekje een nasiagwerk voor zowel de
professionele archeoloog als ook de
detectoramateur en de in archeologie en
cultuur geïnteresseerde lezer.'
'Kan je een voorbeeld geven van
vondsten die door deze opgravingen veel

scherper te dateren zljn?' woeg ik Michel.
'Veel schijffibulae, bijvoorbeeld,
waren vaak moeilijk te dateren, ze werden al snel in de vroege-Middeleeuwen of
de Ottoonse periode geplaatst, nu, door
deze opgravingen en deze catalogus, is te
zien dat ze ook nog in de rze eeuw in de
mode waren.'

Deze materiaalcatalogus, die de
eerste

in een reeks

rnoeT

ztjn, is een initiatief
tz rnei

van de gemeente Utrecht. Yanaf

zoo4zalhel boekje bij de boekhandel
verkriigbaar zijn. ISBN nummer: 9o-5j45247-81

9o-7448-o6-9

Afgedamd en afgedankt. Metaalvondsten uit
twee middeleeuwse nederzeltingen in
Leidsche Rijn. Uitgegeven door de Díenst
Stadsontwikkeling, afdeling Stedenbouw en
Monumenten, Cultuurhistorie van de
gemeente Utrecht. De distributie en de
verkoop via de boekhandel is in handen van
Stichting Matrijs, eveneens te Utrecht.
De verkoopprijs is euro 12,95.

Hans Elswier Stokmans

VONDSTEN REINIGEN ZONDER BESCHADIGINGEN

Lifestyle Pa rc e{Country Foir'Boven
het maaiveld'

Ultrasoon energie zorgT.voor een trilreiniging tot diep in de porien, zonder
te krassen, te borstelen ofschrapen en is dus het behoud van archeologica. Slijtageplekken (zoals bij een tumbler) zullen NOOIT optreden. Daarnaast is hetvoor de strand(sieraden) zoekers ook een uitkomst. De zilveren en gouden kettingen worden brandschoon en zullen NOOIT in de
knoop raken. De ULTRA 6oo reinigt niet alleen metalen maar ook alle
andere vondsten zoals been, steen, etcetera. Deze manler van schoonmaken zorgt er ook voor dat de vondst echt goed schoon wordt zonder
beschadigingen. Prijs: 59,50 euro inclusief (o,z5l) reinigingsvloeistof R 33.
lnfo: DSH, tel.(oj8) jG j6 5gt

Op donderdag zo tfm zaterdag zz mei zoo4 wordt er
in Oldebroek de Lifestyle Parc Q Country Fair 'Boven
het maaiveld' gehouden.
Op dezefair kunnen kinderen op zoek gaan naar de
schat onder het maaiveld. Dat doen ze met een
metaaldetector onder leiding van Ruud de Heer.

Openingstyden: Donderdag zo mei 1o.oo uur
uvr
Vrijdag zt mei to.oo uur 19.OO uur
Zoterdag zz mei to.oo uur
17.30 uur

MAZ draagharnas
ls je detector (te) zwaarì Wij hebben er de perfecte oplossing voor. Via
een eenvoudige draagconstructie wordt de detector 5o toI 6o/o lichter in
gewicht en je hebt er geen hinder van tijdens 't zwaaien. Prijs 29,95

lnfo: DSH, tel.(oj8) j6

Je

j6

-

19.OO

Locatie:
Toegangsprijs:

Vierhuizenweg, Oldebroek
tz,5o vrij parkeren

€

Kinderen tot tzjaar

59t

-

€

z,5o

0Tgraver(Se

vondçten

Verzamelaar zoekt antieke knikkers, van zowel glas als aardewerk. Het
gaat om handgemaakte glazen knikkers (+r8oo - tgzo) en om handbeschilderde, bijv met lijntjes, cirkels, bloemen etc, porcelein- of
kleiknikkers (+r7oo - rgoo) Als le iets voor me hebt, wil ik het graag
voor een eerlijke prijs kopen
C van derVelde tel (o5t6l 4927

eon Heinè
moeitø!

Te koop:

Duikpak-droogpak, merk Bäre Supra Dry 7 mm neoPreen XL,
kleur: zwart. Als nieuw. Nieuwprijs € 1z6,oo nu voor € 35o,oo
P. Schoutens, Melick, o6-51874oo4

SCEATTAS

AND MEROVINGIAN DEN'ERS FROM DOMBURG

AND WESTERSCHOUWEN
W. Op den Velde and CJ.F. Klaassen

In deze nieuwe uitgave van het Zeeuws
Genootschap worden de munten uit de
periode 625-25o, die in de loop der
eeuwen in de provincie Zeeland zljn
gevonden, beschreven. Van elke munt
zijn beide zijden vergroot afgebeeld.
Het strand van Domburg was de rijkste
vindplaats ter wereld van sceattas.
Hoewel het om meer dan duizend
muntjes gaat, zljn deze vondsten nooit
integraal gepubliceerd. Het boek geeft
een uiwoerig overzicht van de vindplaatsen, de verzameiaars, de nederzettingsgeschiedenis en de geldcirculatie in de
vroege-Middeleeuwen. Recente numismatische inzichten geven aan dar deze

munten in hoofdzaak in Frisia werden

vewaardigd. Een aantal exemplaren is
echter geslagen in Engeland, het Frankische Rijk en Scandinavië. De vondsten
geven een beeld van de bloeiende handelsrelaties uit een periode waarover
heel weinig schriftelijke bronnen
beschikbaar zijn. Elk sceattatype wordt
apart besproken, met de gegevens over
de plaats en periode van aanmunting,
het verspreidingsgebied en de varianten
en imitaties. De Merovingische penningen en hun achtergrond worden daarna
behandeld. Een aparl hoofdstuk
beschrijft de stempelkoppelingen en de
relaties met andere muntvondsten in
Europa. Dit werk vormt daarmee, naast
een inventarisatie van de vondsten in
ZeeTand, een gedetaillerde typecatalogus
van de sceatta's.

Het boek Sceattas and merovingian deniers

from Domburg and.Westerschouwen zal in
juni zoo4 verschijnen als deel 15 in de reeks
Werken uitgegeven door het Koninldijk
Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

Aantal bladzijden zo6. Formaat 23 x )2 crn.
I SBN-nummer 9 o -7 o 53 4- 40 -r.
Prijs € 49,5o, bij voorintekening (tot r5 mei

zoo4l € 39,5o (exclusief verzendkosten).
Koninidijk Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen
Kousteense dljk 7, 433r |E Middelburg
Telefoon ottS-654347, fax on8-65 44 39
E-mail kzgw@zebi.n1

EEN VROUTíELt' t(E ZOEKER
AAN HET WOORD

Hieruit kunt u dus concluderen dat ik met
zeer veel plezier en enthousiasme, meestal
in m'n uppie loop te zoeken op velden en
akkers.

Auteurs
gezocht!
Deze oproep deden mijn vingers jeuken. lk

schrijf erg graag over de dingen díe mij
interesseren. En d.m.v. van mijn hobb¡ die
ik sinds z jaar uitoefen, dacht ik; "ach

waarom ook niet'.
De tweede reden is: ik ben

vrouw ln het

blad staan overwegend mannenverhalenen ervaringen. Hoewel, in de oudere bladeren -die ik snel bijbesteld heb toen de

mogelijkheid zich voordeed- ben ik wel
vrouwenverhalen tegen gekomen.

Tijd om mijzelf voorte stellen, mijn naam
is Elly van Santen. Ook ik zit in mijn jubileumjaaç oftewel net 5o jaar jong geworden. lkwoon sinds r989 inVeenendaal en
werk 4 dagen als bus-chauffeusse bij
Connexxion. lk ben inmiddels oma van 4
kids. Cetrouwd met een rasechte Veenendaler, die mijn hobby heel leuk vindt voor
mij en als ik wat gevonden heb. Hij
ambieert de voetbalsport, heeft totaal geen
behoefte om mee te gaan, wat ik soms
jammer vind.
Als ik dan ook een paar dagen achter elkaar
weg ben geweest om te zoeken, dan begint
hijzich toch achter zijn oren te krabbelen.
llat ik dan ook niet gek vind hoor.

Het eerste onderwerp waar ik wat over kwijt
wil, ziin hoe kan het ook anders, de ontmoetingen.
Altijd al van kinds af aan heb ik naar alle t.v.
programma's gekeken over opgravingen,
zoals nu naar Time Team.
Door de vakanties in o.a. Kreta en Cyprus
ben ik geïnfecteerd met het zoekvirus. En
heb daarter plekke ook gevraagd ofik mee
mocht helpen.
Helaas komt er nog veel bij kijken, je moet
je t jaar van te voren inschrijven bij de
universiteit, of musea, en bij de ambassade, etc. Maar het kon voor een aantal
weken. Toch maar niet ondernomen, want
ìk zat met mijn werk.
Twee jaar geleden vertelde ik

dit aan mijn
vriendin. En laatzij nu een collega van
Willem Bos zijn. Voor veel mensen een
bekende naam.
ln een van de vorige bladeren staat er een
verhaal in over zijn belevenissen, maar

vooral zijn enthousiasme. En ik voeg
hieraan toe, zijn vriendelijkheid, tijd maken
voor een leek als ik, die heel vaak aan de
telefoon heeft gehangen met vragen.
Deze ontmoeting heeft mij erg goed
gedaan. Hij heeft heel veel geduld met mij
gehad en door mijn onzekerheid of ik het
wel goed deed, mocht ik een keer met hem
mee.
En ik moest alles meenemen wat ik had

gevonden, want je weet maar nooit.
Nou, hij heeft of tranen in zijn ogen gekregen van het lachen van wat ik liet zien, of
hij kreeg heel veel medelijden.
lk had me een troep voor de oud ijzerboer!!
Eigenlijk wist ik dit zelf ook wel een beetje.
lk begon naar de grens te groeien van:

mens je bakt er niks van.
Die middag op de akker heb ik een hoop
geleerd; de houding van je lijf de lengte
van de "piepstok", de zwaaihoogte. Het
was een leerzame middag en ik pluk daar
nu de vruchten van. Het bakken gaat mij nu

prima af.
Andere "lotgenoten" heb ik uiteraard ook
ontmoet. En ik moet zeggen, het zijn leuke
ervaringen geweest. De allereerste man,
helaas weet ikzijn naam niet meer, heeft
mij geleerd hoe ik een muntje kon vinden.
Als beginner weet je echt niet waar je naar
kijken of zoeken moet. Alles is even zwart
als de zwarte grond.
lk hoor die man nogzeggen, "nou als jij je
eerste gevonden hebt, dan weet je het gauw
genoeg". Hij heeft gelijk gehad. Het kan mij
niet klein of zwarl genoeg zijn, ik vind het!
Verder is er nog een man, wij bellen elkaar
zo nu en dan en lopen dan samen op.
Delen de ervaringen, bewonderen elkanders vondsten.
Wat erg leuk is, is dat ik meestal op de
eigenaren afstap. Wat volgens mijn "lotgenoot" heel goed werkt. lk vind het zelfeen
must om met een rustig gevoel te kunnen
zoeken. Vaak vraag ik de eigenaar ofhij
geïnteresseerd ¡s in wat ik gevonden heb.

Dit is dan heel wisselend van antwoord. En
in het begin vergat ik te vragen ofik terug
mocht komen en of ik mij dan weer even
moest melden. Tot op heden heb ik twee
afi,vijzingen gekregen. Dat was toch wel
even slikken. llel was ik blij dat ik het
gevraagd had.
De volgende keer, wil ik graag wat kwijt
over mijn gevonden spulletjes, en de
ervaringen omtrent het schoon maken.
lk wens ik u allen net zoveel plezier met
het zoeken naar het tot dan toe onbekende
als ik dat heb.
Elly van Santen

aoaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaeaoaaoaaaoaaaaaaaaaaaaaa.
De meeste zoekers kopen een
detector van één van de bekende merken. Toch zijn er ook
amateurs die zelf een detector
bouwen.
Op de zoekdag in Oene liet
D.J. Laan een detector met een
wel heel opmerkelijk uiterlijk
zien, welke bij hem was ingeruild voor een nieuwe detector.
De steel was gemaakt van grijs
kunsstof buis wat doorgaans
alleen voor de afuoer onder uw
gootsteen zit. De schotel was
gemaakt van een rood plastic

campingbordje.
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Vondst van het laar zoo4
Om mee te doen met de 'Vondst van het iaar' dient u een verhaal
van tenminste t5o woorden te schrijven over het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het object

o
N

q)
öD

mee. lnzending één object per keer. Voorwerpen van archeologische waarde (alles van voor r5oo) dienen te worden aangemeld.
Natuurlijk kunt u uw inzendingen ook per e-mail versturen naar:
redactie

Uitslag vondst van het iaar 2oo3
Na telling van de retour gezonden kaartjes krijgen we de volgende uitslag.

@

detectoramateu

r, n I

Voor de categorie'Metaalvondsten'zijn er 5 prijzen beschikbaar.
De hoofdprijs van roo euro wordt dit jaar ter beschikking gesteld

door Kooistra M etaaldetectors u it Li ppen h u izen.
De firma Creatype stelt een prijs van 6o euro beschikbaar. Daarnaast stelt de vereniging nog 3 boekenpakketten ter waarde van
50 euro beschikbaar.

STEM MEN METAALVON DSTEN;

Gouden halve rijder/
Sestertius/6-stuiverstuk

5z

K. Beks

tz

P.v. Veen, P. v Daalen, P. de

(5oeuroboekenDDA)

r5 A. Hoekstra

Raaf

Diversen

Zilv. Rom. munt

31

R. van der Sanden

Oude ring

7

C. Sambeek

Rom. munt

34 M. Klomp

H

uistempeltje

31

E. Swarts

Bronzen bijl

7

J. Scholte

Rom. munt

ll

P. Hengsdijk

Cespenvondst

65 R. van der Sanden

þoo

euro

fa.

Voor de mooiste 'Bijvondsten' is er een boekenpakket ter waarde
van 50 euro en een boekenpakket ter waarde van 35 euro.

Rectificatie
Bij de opsomming van de deelnemers aan de vondst van het
jaar zoo3 hebben we in het vorige magazine en de kaart, I
deelnemer over het gezien. Waarvoor excuses. Robin Dijkstra
had voor de rubriek vondst van het jaar in magazine 7o een
prachtige zilveren gesp in gezonden (zie ook de voorzijde
van het omslag). De gesp doet daarom mee met de vondst
van het jaar zoo4.

Bronzen kokerbijl

Gesink )

36 D, van der Pol
(5o euro boeken DDA)

Merovingische triens

Dirk Jan

Laan

llAi

2'l

K. Aben

Rom. sleutel

-"*
PieterMaetsstlrat ll
1777 AP Hippolytushoef

27
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Bronzen speerpunt

Tel:0227 59 32 86

Biezen

63 R. van Cutsum

(6o euro fa. Greatype)
25 J. Clas
r8 F. Onland

Gouden Keltische stater/middel.
muntschat
Sch

a

Middeleeuws muntje

G-Maxx

€,995,-

R. Postema

Siernagel

3

J. Kusters

Rom. munt

5r

B. van Sambeek

Zilv eren thaler/Bronzen sleutel/
Mercurius beeldje

DDA)

rrrru.rljlaart.nl

4¡ì

:-,i?

:a:;

rn ierfi bu la
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So euro boeken

Q;",.q

1

Gold Maxx

€,920,Overtuig uzelf,
en kom vrijblijvend
langs na afspraak.

Adventis

BIJVONDSTEN;

36

W. Spoelder

z9 D.van
5o

der Pol

B. Heldoorn

Pijpaarden beeldje

Ïoetssteentje
Siegbu

rg trechterbekerkannetje

(j5 euro boeken DDA)

44 M. Klomp

Benen scalpelmes

5z M. Klomp

Benen schijffìbula

go euro boeken DDA)

Uit de stapel ingestuurde antwoordkaarten is S.F. Atsma, uit
Eastermar als winnaar van de bodywarmer getrokken. Hiilzij kan
contact opnemen met bestuurslid Jan Huls om de maat en de
kleur door te geven.

Tel:0227 59 32 86
Alle XP-modellen
op voorraad.

€.770,ADX2OO

€ 680,-

COLUMN

4o

Steeds weer

het zo dat zij er niet op uit zijn om een landelijk verbod
in te stellen. Maar wij moeten wel begrijpen waarom zij

soms zo negatief zijn. Nog altijd, helaas.

llij

moeten,

ook al vinden we dat niet altijd even prettig, respect
hebben voor hun mening. Als wij iets aan die negatieve

beeldvorming willen veranderen, dan moeten wij dat
laten zien door te volharden in goed gedrag. Wij zullen
Daar zullen we het weer hebben, zullen jullie

moeten doorgaan met eerlijk zoeken, met het vragen

nu wel denken. Hij zal wel weer over de bedreigingen

van toestemming, met het aanmelden van vondsten,

van onze hobby gaan schrijven. Ja, daar gaan we inderdaad weer. Helaas. Het voortbestaan van de hobby is

archeologen van een gemeente en met het ontwikkelen

nu eenmaal een van de belangrijkste doelstellingen van
onze vereniging. Niet iedereen schijnt dat te onderstre-

met het contact zoeken met provinciale archeologen of
van samenwerking. Wij moeten ons van onze beste

kant laten zien.
De schatgravers trekken zich nergens iets van

pen, want sommige zoekers denken liever aan hun

aan, maar wij moeten dat, des temee1 wél doen. Wie

eigen vitrine dan aan hun hobby. Zij verstoren opgravingen, jaar in jaar uit. Zodat er nu al enkele gemeen-

weet volgen er, door het gekweekte begrip, dan veel

ten in Nederlandzijn die een detectorverbod hebben

minder detectorverboden. Ook zal men sneller geneigd

ingesteld.

zijn zich eens in onze hobby te verdiepen. Nu gebeurt
dat nog niet zo heel vaak, en gebrek aan kennis schept

Nu lost een verbod in bijna alle gevallen
weinig tot niets op, maar heeft iedereen dat wel in de

nu eenmaal angst en afkeer.

gatenl Weten beleidsmakers wel dat de echte schatgraHelaas moet ik nog even terugkomen op het

vers geen echte detectorzoekers zijn) Weet iedereen

wel dat de schatgravers toch wel doorgaan met hun

toestemming vragen. Ook voor de zoveelste maal,

activiteiten) Verbod of niet. Vaak denken de eerlijke
zoekers dat iedereen dit wel in de gaten heeft, maar ik
denk dat het niet vaak genoeg onder de aandacht

maar het is niet anders. Te vaak, namelijk, hoor ik nog

gebracht kan worden.

lleet men wel dat het verstoren

van opgravingen ook vaak het werk is van gravers die
geen detector gebruikenl Als je oude verslagen of
boeken erop naleest, kom je er snel achter dat het
verstoren en plunderen van opgravingen al een lange

berichten over het zoeken in de nacht, over het zoeken
zonder toestemming, over het betreden van terreinen

die geploegd enlof ingezaaid zijn terwijl de boer dan
vaak niemand meer op het terrein wil zien. Te vaak

heeft iemand, met veel geduld, toestemming geregeld
en denken andere zoekers dat er dus toestemming is

voor iedereen. Te vaak hoor ik boeren klagen dat de

geschiedenis heeft. Een geschiedenis die veel verder

gaatjes niet, of niet voldoende, dicht zijn gemaakt.

teruggaat dan het bestaan van de metaaldetector. ls
men dat gemakshalve vergetenì Natuurlijk wil ik mijn
kop niet in het zand steken voor de schatgraver die ook

Te vaak

gebruik maakt van een detector, maar het is in mijn
ogen veel minder zwartwit dan veel archeologen en

immers óók afhankelijk als wij willen blijven zoeken.

beleidsmakers alti¡d gedacht hebben.

Hans Elsevier Stokmans

Natuurlijk is het zo dat steeds meer archeologen en beleidsmakers begrijpen dat 99 procent van de
zoekers eerlijk is. Natuurlijk is het zo dat zij begrijpen
dat samenwerking van groot belang is. Natuurlijk is

merk ik dat boeren het meer dan zat zijn.

llij

moeten ons van onze beste kant laten zien, ook naar
de grondeigenaren en boeren toe. Van hen zijn wij

viking vK-30

".''*,]:i:"*hetstrand!

Sens, Disc,
Land/Beach switch
Motion /NonMotion

bøtøctor 56op
De Metaaldetector Specialist van Nederland

Pinpoint
Target lD

Topmodel

!

DIGITAAL

De beste service, het beste en eerlijkste advies
De beste inruilprijzen en de best vezorgde levering
De allerbeste prijzen bij de meest complete en
meest bruisende Detector Shop van Nederland

Ultrasoonreiniger

Horsten 32,9581 TD Musselkanaal
Tel: 0622 545 1 93 ww.detec'torshop.nl
met geheel nieuwe online intemet winkel !

manier'€

!

€ 435.00

vK-?
Y"ihillg

ruETÐ

Target lD
Dig¡tale vondstaanduiding

DS.4OOA
reinigt alle vondsten
op de meest veilige

Jimmy Sierra
Maxiphone ll € 125.00

Supermagneêt
DS-302s 30 KG

€

Supehagneet
DS-703s 70 KG

SuPermagneet
DS-9035 90 KG

3O,O0 € 49,OO € 85,OO

Strandsche

€ 30.00

60.00

Whites Classic ll

Whites Classic lll

MD-318
Motion detector
voor beginners

DS-Actie:

€

12O,OO

200,00 DS-50 € 225,00
DS-18 Grifon III Pro

DS-40 €

goede prestaties
en pinpointknop
mot¡on detector !

€ 1OO,OO

DS-Sherlock DTS-Pro
Professionele PinPointer
E¡ndelijk een professionele en
betaalbare pinpo¡nter met
profess¡onele prestat¡es en
¡n compacte en duurzame

Whites Classic IDX

behu¡z¡ng

DS-8 Grifon Surfer ID

A¡leen b¡j ons:

Prachtige dig itale startdetector

v

€ 50.00

7f,' ueen zeer veel opties
en presteert boven
verwachting.

€

135,OO

Laser

€

Rapier

789,00

@

Hawk-Eye

€ 995,00

DFX
DFX
k¡ein en d¡ep 3l cm Wh¡tes DFX
op stortgrond 12 cm Whites DFX
5 ¡nch/12

cm

45 cm Wh¡tes
36 cm Whites

€ 225,00
€ 200,00

€ 180,00
€ 150,00

Whites DFX

AGTIE
f; € l75,OO
DS'9

DS-Detech Penetrator
Double-D zoekschotels
€ 200,00
45 cm M¡nelab
36 cm Minelab
€ 180,00
l2 cm Minelab € 100,00

Metaaldetector Sensitivity, Discriminatie en PinPointknop

Onze bestseller van 2OO2 en ook dit jaar weer een echte hit

!

Met gratis geheel compleet
Detector Shop Accessoirepakket
Bij ons met gratis Whites accupack + lader
NL-handle¡d¡ng, DFX boekje en DFX CD-Rom
Kast- en meterbeschermhoes, koptelefoon DS-3030
I st 2000 mA N¡MH + I st. GP super Alkal¡ne batter¡ien
0S.64 snellader voot '12 I 230 Vol¡, D5-258 P¡npo¡nter
Black-ADA Extended lnvader Black 89 cm, detectorschep
Wh¡tes schotelbeschermkap en NL.SUPER Zoekprogrammatuur

Vrcgen kunt u opsturen noat
Koning, Roodborststraat zo,

l.
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VRAAGBA TK

SgtG AG Leeuwarden.
U kunt uw vragen natuurlijk ook d.m.v. een
e-mail naar ons verzenden,
E-m oil : v roagb oak @ detecto ra mateur. nl

Aon deze vraagbaak werkten o.a. mee: J. Zìjlstra, R. Reijnen, A. van Herwijnen, J. Koning

Vraag:

Yraag

Ik heb even wat nieuwe foto's gemaakt van mijn
Spaanse dubbele Escudo vanry96, met een zwarte

Beste fohan,

achtergrond.
Ik hoop dat jullie nog informatie voor me hebben
betreffende de munt.
Bijv. de eventuele oplage, waarom de vorm van de
munten die ik op internet gevonden heb ook verknipt ziln en natuurlijk is de waarde ook leuk om te
weten want mijn vrouw zou wel op vakantie willen.,...... maar ik een nieuwe detector (en ik ben de
baas). Ik kan dit nú zeggen omdat ze momenteel

niet in de buurl is.
Groetjes, Henk
De munt is gevonden met een White's Classic
Turbo.

il

Antwoord:
Zoals de vinder al meedeelde betreft het hier een
dubbele gouden escudo van Spanje: Philips ll, r555t598,2 Escudos r596, Sevilla (muntteken B) ,litera-

tuur: Calico fTligo 7z
Deze munten (zogenaamde cobs) werden geslagen
van het goud dat de Spanjaarden haalden uit de
nieuwe wereld (m.n. Midden- en Zuid-Amerika). Het

ging daarbij om grote producties, waarbij het niet zo
zeer ging om een mooi eindresultaat. Deze munten
zijn daarom zeer grof en hoekig van uiterlijk. Als het
gewicht en gehalte maar goed was, de rest was
ondergeschikt. Dergelijke gouden munten (en ook
hun zilveren parallellen, de "spaanse matten")
werden nadien vaak weer omgesmolten om fraaiere
munten en voorwerpen van te vervaardigen. Je zou
ze dus kunnen zien als een soort halffabrikaat.
llaardebepalingen geven we nooit in het magazine.
Er zijn in Nederland verschillende bedrijven die dit
kunnen doen en het is toch vaak wat de gek of
liefhebber er voor over heeft.

z'.

Ik heb laatst een aantal muntjes uit een erfenis gekregen. Ik weet echter
niet wat voor muntjes het zijn. Munt r en z lijken me Romeins en munt
3

iets Arabisch.

Heb je enig ideel
Aad v.d. Graaf
Antwoord:
Hoewel we een detectorverenigingzijn was Rob Reijnen bereìd om
hierop een antwoord te geven.
N¡lunt nr. r is een aes 3 of centenionalis van keizer Constans $3735o na
Chr.) Yz. CONSIAN - S P F AVC Kz. FEL TEIVP REPARATIO (: herstel
van de goede tijden, althans dat hoopte de keizer). Soldaat slaat een
ruiter neer (vermoedelijk weergegeven de overwinning van de keizer op
Persische ruiters ergens in het oosten van het rijk).
Dit type keerzijde is geslagen in de jaren 348136t na Chr. Voor deze keizer
betekent dat in de periode 348135o Dit type is in veel ateliers vervaardigd. lk meen op de keerzijde onder de afbeelding in het midden iets te
zienvan een krans of een Q een ronde letter of symbool). Dan blijven
alleen Aquileia en Rome over.

Munt nr. z is een follis van keizer Constantinus I (lo6-lll na Chr.) Vz.
CONSTAN-TINVSAVC Kz. D N CONSTANTINI MAXAVC-VOTXX (in
krans). Deze "Vota-munten" met het cijfer XX (: zo) zijn geslagen in de
jaren3ztl3z5 na Chr., ook in de meeste ateliers. Op de keerzijde onderde
afbeelding kan ik niets lezen.
Zo Ie zien zijn ze wel echt.

4
Over de 3e munt kan ik niets zeggen. Het lif kt me
inderdaad iets Arabisch, maar daar heb ik geen
boeken van.

Een m.ooie vondst...

Høt wøs op een zaterdøgmorgen en de dooi wøs net ingevøllen. Het had de
løøtste døgen wøt gesneeuwd. en flink gevroren. Ondanks wøt zoektochten

in

de kou, wøs er øl een tijdje geen mooie vondst nLeer utt de bodem gekomen.

Ik

hød nogwøt leuke zoekplekken in gedachten en wild.e døør díe zøterdagmorgen naar toe ga.øn. Toen ik døør øa.n kwøm, bleek het veld net te zijn omgeploegd, wøt op zích øI niet zo f.jn zoeken ís. Møør verder bleek het leen+grond.
te

zíjn en døt is al helemaal

níet

fjn

zoeken. Nø 5 minuten zøt ik døn ook

in d.e øuto op zoek naar een øndere plek. Nonnøal zoek ik øItíjd
gawoon in mijn woonplaats op de økkers, omdat míj døt meer interesseert
ølweer

døn zoeken in øndere pløøtsen. Møør ik moest nog ergens zijn en besloot om
het geluk eens in een a.nder dory te proberen.

Na een hølf uurtje te hebben gelopen op een akker kwøm er níet ueel meer
døn een pøar muntjes nøør boven. Even løter begon het ook nog te regenen

ik om naør de auto te lopen en da.n terug na.ør huis te keren. Toen
ik øøn de rønd vøn het veld kwønt, kreeg ik een mooie piep. Na zx scheppen
had ik een ronde schijf in de ha.nd. Ik hød geen borsteltje bij me dus d,eed
hem direct, zonder verder te kijken, ín een potje nxet wa.ter. Toen ik hem
en besloot

Yraag'.

Geachte heer l(oning,
Hierbij een scan, van beide zljdenvan een muntje
dat ik enkele dagen terug heb gevonden in een bos
in de buurt van Wörth (N-Karlsruhe, Dld.).
Opvallend is de (schijnbare) gelijkenis met een kant
van de munt van Freddy Onland in Detector magazítre valrrnaafi zoo4.Ik ben benieuwd naar
de ouderdom van dit muntje.
Bij voorbaat mijn dank.
Hans Meulensteen

thuís schoonmaøkte kwøm meteen de rode kleur vøn de gløspøstø naar
boven. Er lijkt een øfteelding vøn een hond op te staa.n, øI ben ik døør niet

Ik heb de Detector Amøteur gevraøgd onL een detenninøtie en het leek mij leuk om deze vond.st met jullie te delen. Veel zoek
helemøa.l zeker vøn.

plezier!! Jeøn-Pøul Geusen, Thom
Cegevens vondst: Møteríøøl: brons.

Aftneting: 30 mm x 25 nxm.

Antwoord:
Jean-Paul. Je hebt een mooie met glaspasta ingelegde bronzen schijffibula gevonden die als volgt te dateren is: Karolingisch/Ottoons: plus

minus 9oo na Chr. Met dierfiguur (viervoeter). Deze vondst dient dan
ook aangemeid te worden bij de provinciaal archeoloog van Limburg.
ln het volgende magazine zullen we hem in kleur afbeelden.

Antwoord van Ar¡e van Herweijnen: Johan, dit is een
penning met een z.g. "Holzkriche". Deze zijn in
talloze Duitse munthuizen geslagen in de loe en l'ìe
eeuw. lk denk dat hij van Speyer (Spiers) is gezien de
twee extra kleine bolletjes per kwadrant op de kruiszijde. Maar omdat het omschrift niet leesbaar is
weet ik dat niet zeker. De voorzijde doet het meest
denken aanlttlainz. Helaas kan ik niet preciezerzijn.
Vraag:

Hallo fohan.
Bedankt voor je reactie op mijn mailtje, erg leuk dat
hij wordt opgenomen in r van de volgende nummers van de Detector Amateur! Ik zal de maten
doorgeven en ook nog een klein verhaaltje wat
misschien voor wat opvulling kan zorgen. Verder
zal ik een wat betere foto met hogere resolutie
bijvoegen, hopelijk komt hij in kleur in het blad te
staan!l

Vraag:
Geacht Determinatietearn.
Graagzou ik over het voorwerp dat ik in stortgrond uit Dordrecht heb
gevonden wat meer willen weten. Het voorwerp is van tin en heeft een
lengte van rr,5 cm en is 3,5 cm breed en moet volgens mij dateren uit
+ l5oo. Op dezelfde plaats vond ik meerdere voorwerpen uit die periode. Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Groeten Lammert

Hummel.
Antwoord:
Lammert we hebben te maken met de overblijfselen van een rammelaar.
ln het ronde oog, halverwege de rammelaar, waar het een en ander is
uitgebroken, hingen rondom belletjes. Als ik de foto uitvergroot
(niet bruikbaar voor afdruk) kan ik zien dat de rammelaar op
vele plaatsen sierlijk is bewerkt. Daar je geen dikte of diameter
opgeeft, ga ik er vanuit dat de rammelaar is platgedrukt. Al met
al rust bij mij het idee dat je voorwerp niet van tin behoeft te zijn
maar eerder van zilver waarop een vuillaag aanwezig is. Als het
mee zit kan je er ook nog een zilvermerk in aantreffen waardoor
een nauwkeurige datering mogelijk is. Zilveren rammelaars kun
je o.a. vinden in het boek Nederlands Klein Zilver en schepwerk
van mevr. B.!LC Wittewaall, op bladzijde 3o8.
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etaaldetectors

Compass I Cerrelt/ C.Scope /
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron / Laser

llhite's

r MidHolland
detectoren
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r¡J

J
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Munsters Detectie

Tesoro/Minelab/XP

XP

Keepstraat 2, Helmond
tel. o49z 574t94
E-mail: munsters.det@planet.nl

Disselsjeesdrift r6, 3436 A.l Nieuwegein
(Utrecht)
tel. (ojo) 6o3468t
E-mail: info@discoveryshop.nl
lnternet: w.discoveryshop.nl

Weth. Beerdastraal 2't, g2gï P\)l Kollumer-

lfroy

bosch

tel. (oB) 546 rr 99, fax: (o73) 548
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: www.gelan.nl

lnternet: ww.detector.nl

Laser

Fisher

I

Het Sterrenbeeld 48, 52ì5 ML's-Hertogen-

Zwaluw t5, 3752 NW Bunschoten
tel.o33-zg9 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: info@midholland.nl

Dealer van dìverse merken metaaldetectoren / verhuur / opsporing en beveiliging particulieren en bedrijven

o

lmporteurvan C.Scope

T Discoveryshop

1 De Trije Stinzen
Metaaldetectie

l¡¡

T Gelan Detectiesystemen BV

Diverse
merken,
o.a. white's, Minelab en Tesoro

Buorren rr4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@ kooistra-detectors.com
I nternet: www.kooistra-detectors.com

À

NOORD-BRABANT

UTRECHT

I

nlernet: M.metaaldetectonnl

zwaag (Friesland)
Tel. o6 z3 41 39 77 (op afspraak)
I

ZEELAN D

nternet: www.detriiestinzen.nl

r Atlantis Metaaldetectors
lHofman Electronicaì

DRENTHE

r

r DEPA Technische

handelsondernem¡ng
Diverse merken en accessoires

ùerkoop / Service / Ontwikkéling van
White's en Atlantis detectors

Detector shoo

lndustrieweg z/4, 4382 NA Vlissingen
tel. or18-4r535r

Wingerdstraat 6, 664t BN Beuningen
tel. (o24) 677 4o 6J

Hoofddealer van \kh¡te's, VlKlNG,

T Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'

NOORD.HOLLAND

Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / Viking / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
I Diepzoek app / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten
"

Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
tel. (o599) 47o878,fax (o5gÐ 47o
E-ma il: info @detectorshop.n I
I nternet: M.detectorshop.nl

I
qg
P¡eter Maatsstraat r2
r777 AP Hippol¡ushoef
Iel. (o227) 59 3z 86, fax (c.227) 59 1t 29

r Speelman
Detectors
detectors
XP

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel. (or4) 37 o48o, fax: (orr4) 37 o4 8r

mobiel: o6-zozz779o
Email: dj.laan@quicknet nl
lnternet: ww.d¡laan.nl

Tussenpad 28,78y CT Nieuw Amsteròam
Tel. (o59r) 55 z6 35

I

nternet:

M.detectornet.nl
M.xp-detectors.nl
www.bounty-h

u

nternl

E-mail: detect@wxs nl

T Zoetmulder Tradins

Metatdetectors

r

Fa. Detect - Gert Gesink

Diverse grote merken o.a.

Tesoro

Minelab / llhite's / Viking
Garrett / XP I Maz Hoofdtel. / Verkoop
I Yerhuur I Inruil / Opsporing

Grote Houtweg 97
t944 HB Bevemijk
tel. (o2511 225457

lfooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel. (o53) 43o 05 rz, fax (o53) $4 SS 58

I

/

llhite's

Email: treasure@us.nl

nternet: w.metaaldetectorpa gina.nl

E-mail: info@detect.nl

lnternet:

r

M.detect.nl

Detection Svstems
Holland lRúud de Heerì
I mporteur/dìstributeur
Wh ite's á¡etaaldetectors voor de BeNeLux
White's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
MAZ hoofdtelefoons, ultrasoons,
pinpointers, scheppen, goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

Veerpad z, 8276 AP Zalk
91, fax (o38) 363 64 8o
E-mail: info@metaaldetectors.n I
E-mail: metadec@ws.nl
I nternet: ww. metaaldetectors
nl

tel. (o38) 3q 65

r

EJR Detectors
Telsoro

/

Minelab i White's

l\4eidoornstraat 39a, 3036 WC Rotterdam
tel. (oro) 467 8478, mobiel o6-lt3zztg6
E-mail: e.jroosen @freeler.n I

r Carrett
Hamstra V.O.F.
Compass
/

Diverse merken o.a. Detector Pro
Kleine Haarsekade

tt9

4205 NA Gorinchem
tel (or83) 62 r5 oo

r

Belgadetect
Calmeyn ,fP, Hagedoornstraat r2,
B 88oo Roeselere, Belg¡ë

lfest-Vlaanderen
te¡. (32) o5r2o5oo6, fax þzl o't24o7's
E-mail: jpcalmeyn@pandora.be
lnternet: w.belgadetect be

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope / Vik¡ng/ Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectiepoorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten
"

Bontehondstraat 3-5,456r BA Hulst (NL)
tel. oo31 114-37 o4 8o, fax: oo3t 114-37 c481
I nternet: www.detectornet nl
www.xp-detectors.n

I

w.bounty-hunter.nl

r

E-mail: detect@ws.nl

Flevo Detectors, Wilko Rook
/ White's i Minelab / XP metaldetectors / Laser / Verhuurïan diepzoe-

Tesoro

kers en opsporingsservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail:
I

fl

nternet:

evo detectors@wolmail.nl
w.fl evodetectors.nl

rneer dan 25O links op het gebied van metaaldetectie en archeolog¡e

EE]IVOUD, GOEDE GEVOETIGHEID
EN PERFECTE DISCRIÍII]IATIE
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De X5 van Troy onderscheidt zich van andere
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detectors door alleen
datgene te bieden waar je in de praktijk echt
iets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op
alle g rondsoorten, perfecte discriminatie,
weerbestend ig, I ichtgewicht, gebru i kersvriendelijk. Standaard voorzien van een open
9" zoekschijf.
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Met de X3 van
zoeken. Gebru

etten èn
dus geen

p rog ra m m a i n ste I I i n ge

t

n

krachtige detecter,
uitgevoerd met eie
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concentrische schijf.
U zult verbaast stãan over
7

de prestaties. 'l

o

o
Waarom u nu kiest voor een
C.scope, Fisher of Troy detector

r
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bij Gelan:
Wii hebben ruim 25 jaar

.

Wii hebben

etvafrng
een goed contact

met de fabrikant

Met een Troy Pro koptelefoon
ontgaat u geen signaaltje,
e7 vindt u meer.
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.

Wii hebben leveringen rechtst-

.

Wii ziin op tle hoogte over tle

.

Wii staan open voor zinvolle

reeks van de fabrikant
laatste ontwikkelingen
verbeteringen aan de rletectors

.

Wii hel¡ben alle modellen

op

voolraad

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48,
5215

M['s-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0)73 548 1199,
fax: +31 (0173 548 1195

E-mail: info@gelan.nl www.gelan.nl

.

Wii leveren detectors met CE

.

Wii hanteren een eigen

.

Wii leveren met Nederlandse

.

Wil zijn ook open op zaterdag

keurmerk
garantieternrijn van 3 jaar
handleid ing
{na alspraak)
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fl36-x2

Gevoelige maar
toch stille detector, zonder
piepjes en kraakjes bij verontreinigingen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan
worden. Preset ijzerdiscriminatie en
variabel in te stellen frequentie om zo
storing door andere metaaldetectors
uit te sluiten. VCO pinpoint.

ì¡/öà,,,iå.äla"
het instrument
CS660

dat u nodig hebt.

1270
De gevoeligheid voor relikwieën is nu

beter dan ooit en het dieptebereik is

De 990 is niet

tot nu toe nog niet geëvenaard.

voor niks,

De 1270 is compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met een ijzer
discriminatie om door ijzer afval te
'kijken', een nauwkeurige grondbalans
regelaar voor moeilijke grond- condi-

sinds zijn

introductie
een van de meest

tl

t

verkochte detectoren. C5990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
Een hoge toon geeft een goed object
l aan en een lage toon geeft bijvoorbeeld een spijker aan. Grondeffect en
discriminatie zijn instelbaar.

:r

ties en een'silencer'voor stil en

duidelijk discrimineren. Daar is ook

I

nog de tijd besparende'Trigger switch'
voor het snel wisselen van afstelling
en pin-pointen.
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cz-?0

cs1220R

Gebaseerd op de verslagen van de
CZ zoekers dat waardevolle objecten
buiten de munten identificatie worden
gedetecteerd, is er nu een vierde toon
geïntroduceerd op de nieuwe CZ-70
Pro om te waarschuwen dat u diep, op
hun kant, naast zilverpapier liggende
munten heeft gedetecteerd.
Dankzij 5MD elektronica, geheugen
voor de laatste afstelling, snelle VCO
pin-point, een gevoelige wide scan,
alle metalen, auto-tune, nat strand
zoekafstelling en een demontabele
behuizing voor urenlang zoekplezier.

De CSl220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals.
Het nieuwste model is nu nog meer
verbeterd en heeft een bovendien een
gebruikervriendelijk digitaal beeldscherm. Met deze non-motion detector
zwaait u nooit te snel en laat u geen
goede voorwerpen meer liggen. De
duidelijk hoge toon voor een goed
voorwerp en lage toon voor afval
geven u naast de duidelijke displayuitlezing een perfecte indicatie of er een
goed voorwerp of afval ligt. Dit is een
krachtige stabiele detector voor elk
terrein voor een lage prijs.

ï
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Coin $trike
ln deze detector is de nieuwste technologie verwerkt. Daardoor heeft deze
detector een enorm dieptebereik en
een zeer betrouwbare lD-aflezing op
een groot digitaal display.
De Coin $trike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display. 4-toons audio
systeem, zelf in te stellen programma's, zout stand voor het strandzoeken, Notch discriminatie, zeer nauwkeurig en stabiel grondbalans systeem,

cs5MxP
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Hoge prestaties, veelzijdigheid en
bedieningsgemak zijn de belangrijkste
kenmerken van de CS5MXP.
Snelle respons met extra grote dekking, licht in gewicht met een perfecte
balans en vuil- en waterbestendig.
Uitgevoerd met Superlite 25 cm
zoekschijf, pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en laderaansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterijcontrole.

Newforce

D.-
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cz-20

R1

Professionele computergestuurde
topdetector. Het verlichte display
geeft informatie over de identiteit van
het signaal. Eenvoudige bediening van
de functies zoals audio discriminatie,
visuele discriminatie, keuze programmering, objectherkenning, tuning, pinpoint, batterijweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondradar simulatie.

te gebruiken onder
alle weersomstandigheden en waterdicht is tot 75 meter. De gepatenteerde elektronica maakt hem geschikt
voor een extreem dieptebereik,
' terwijl het de destabiliserende
effecten van zoutwater negeert.
De CZ-20 heeft een drie-toons objectidentificatie systeem.
De CZ-20 is overal
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GTI 2500

GARRETT
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METAL DETECTORS
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De ervaren zoeker
Weet dat GARRETT

betrouwbare
diepzoekende
detectors
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H.W

@Ætff

ffi

IIIII

GTI serie
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GTt 1500
.Power Master chip

.

trr

gemineraliseerde grond.
Enorme diepgang.

121t2"
lmaging
zoekspoel
Lichte schotel
met 12 tot 25%
meer diepgang.
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Digitale topdetector met
enorm veel functies, maar
vergeleken met andere digitale
detectors heel gemakkelijk te
c4pplì>
bedienen. De zoekdiepte van de
,&
nieuwe GTI-serie is verbazingwekkend,
u zoekt nu dieper dan ooit en ook dieper dan anderen. zodat u al
uw oude zoekplekken opnieuw kunt afzoeken. De ScanTrack zorgt ervoor
dat, ongeacht of u snel of langzaam zoekt, de detector toch optimaal
reageert. 6 instelbare programma'1 5 fabr. Programma's, I eigen programma. Alle instellingen afleesbaar op groot scherm. Zeer fel op kleine munten/voorwerpen. Uiterst stabiel, ook op
gemineraliseerde grond.
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GARRETT

Superieure
digitale techniek
met eenvoudige
rcnmg
TITI

¿¡¡ metal grondbalans in
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GTt 2500
.Power Master chip . all metal grondbalans in 1 seconde .3-toons vooruerp
.8 zoekfrequentie5 ogeschikt voor zoute stranden .256 staps handmatige
grond- en audiothresholdafstelling .¿r.t1s¡. grondbalans

Optie voor de GTI 2500
Met de Treasure hound bouwt u de GTI 2500
tot een diepzoeker. Dieptebereik 2 à
3 keer zo groot! Ook voor kleine
vootl/verpen.
snel om
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GTA serie
Bedieningsgemak en diepte. Geen
ander vergelijkbaar diepzoeksysteem is
zo gemakkelijk te leren en te gebruiken.
Geen frequentienummers en gecompliceerde programma't maar een aantal GTAx
voorkeuzeprogramma's en een door de gebruiker zelf in te stellen programma. Alle instellingen zijn
op het LCD scherm duidelijk afleesbaar.
GTA 550

.2 instelbare zoekstanden .diepteaflezing
hold instelling .autom. grondbalans

.

audiothres-

I

GIA 750
¡Power Master chip .6 instelbare zoekprogramma's
w.v. 1 eigen programma .diepteaflezing . audiothreshold instelling .autom. grondbalans

Sea Hunter Mark

ll

,

-

GTA 1250
.Power Master chip .Zeer groot diepte-

De enige Pulse lnduction (Pl) detector die trekringen en folie kan discrimineren zonder ringen

wv.

en munten af te wijzen. Geschikt voor zout
water en stranden. Enorm dieptebereik.
Nieuw waterdicht batterijsysteem.

instelling .2s¡1
uitschakeling .autom.

bereik

.

.6 instelbare zoekprogramma's

1 eigen programma .diepteaflez¡ng

audiothreshold

grondbalans .audio boost

Treasure Ace

r00
De ideale detector voor

beginners. Een laag geprijsde
professionele met microprocessor
uitgeruste detector van de bekende Ganett
kwalite¡t. Perfecte discriminatie voor spijkerg
fl essendoppen, folie en treklipjes.

Treasure Ace
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Ook de beginnende
zoeker kan nu gelijk met een digitale
detector beg¡nnen. De goedkoopste en
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meest verkochte digitale detector ter
wereld met een duidelijk ICD scherm en
venruiselbare schotel.

KØØT6VM
Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tef. (0s13) 46 50 93, fax (0513) 4630 67

www. kooistra-detectors.com
e-mai l: info@kooistra-detectors.com
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Speciaal voor zwaar

L

aljaren staat voor

xlO'Powet

zoekspoel

lmporteur van:
Garfett, Detector Pro,
Millenium Treasure Baron,
Compass

Dealer van:
White's, Tesoro, laset Fishe4
C.Scopq Minelab
Eigen service-dienst

Vondstenmuseum

