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Ceschikte detector voor hobbyisten
die veel op stranden en recreatie terrei-
nen zoeken. Uitgerust met een semi-

elliptische spider zoekschijf z4 x zo cm.
Notch om trekringetjes uit te schakelen, 4 toon-
hoogtes.

11799,-

Bandido llpMax

U zoekt een geavanceerde en toch lichte
detector, dan is deze Bandido hetgeen u

zoekt. Met variabele discriminat¡e en tune voor
een optimaal dieptebereik. Voor wat extra dieptebereik
koopt u deze met een 25 cm. schijf i.p.v. zol ro kHz

Nieuwste onderwater-
detector van Tesoro. Pulse
lnductie. Ceschikt voor de zoul-

eonquistador

Wordt veel ver-
kocht aan archeologische diensten

vanwege zijn eenvoudige bediening,
geringe gewicht en door zijn hoge gevoe-

ligheid, ook ¡n lastige grondcondities. Verschil
t.o.v. de Silver Sabre ¡.rMax: de Conquistador heeft een
vaste alle metalen-stand en een frequentieschakelaar

om storingen van andere detectors uit te schakelen

f 1349,-

Silver Sabre ¡iMax

I 1269,-

Cutlass ll pMax

Als u een detector koopt voor
een van uw familieleden of als
back-up, denk dan eens aan deze
detector. Enorm goede prijs/kwelite¡ts-
verhouding!

eompadre

Kleine krachtpatser, vervengt de Amigo
ll. Zeer geschikt voor beginners, maar
ook als back up detector ofom in de
stort te gebruiken, deze detector heeft
n.l. odiscriminatie!

f 749,-

waterzoekers/duikers. Ceen last van zouteffec
ten!

I 1995,-

Tiger Shank

Nieuwste onderwaterdetector van Tesoro. Voorzien
van een zout- en een zoetwater- stand- Nu met inleg-
batterij. Hoge gevoeligheid uiteraard voor kettingen
en kleine gouden voorwerpen-

f 2399,-

-o-
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Sand Shark

f 999,-



Professionele detector met 40 cm wide scan zoekschijf.
Specialiteit: ongekend dieptebereik voor middelgrote voor-
werpen (tussen 5 en 50 cm) Pakt echter ook munten. Door
ziinhoge gewicht minder geschikt els enige detector. Wordt
geleverd met: lader, rugzak, hoofdtelefoon en beschermkap.

Llr

De enige (onderwater)detec
' tor, waarmee je letterlijk overal goed
kunt zoeken en rommel kunt discrimine-

ren, zonder gehinderd te worden door
zouteffecten, zware mineralìsatie of een kombi-

natie hiervan. Zoekschijf z5 cm. Wordt geleverd met
hoofdtelefoon, oplader en beschermkap.

f 3295,-

Sovereign X5-2a PRO
Supergoede detector, met name op zout/natte
en gemineraliseerde terreinen. Geen dieptever-
lies, werh op r7 frequenties (BBS systeem)
Uitgerust met 25 cm wide
scan zoekschijf, oplader,
oplaadbatt., heuptas.
De digitale meter is
een eparte acces-
sorre. f 2295,-

Meter f 500,-

t f 8gg,-

,r9-
¡..3 Musketeer XS Pro

Na de Explorer XS het best verkochte model van Minelab.
Professionele detector met een bijzonder goed
dieptebereik. veel akkerzoekers vin-
den dit de beste analoge
detector die er is. Discrimi-
natie ven ijzer is zeer goed.
\)lide scan zoekschijfvan z5

cm. Met grondonstorings-
knop. llordt geleverd met oplader en beschermkap. Heuptas + band om er een heupmodel
van te maken.

Musketeer XS
Zie XS Pro, maar dan met 20 cm
zoekschijf en met gewone
batterijen.

Musketeer Colt
Goedkoopste detector van de Musketeer serie. 5kHz

Relic Hawk

Excalibur f 000

opladers, zoekschijf standaard, z5 cm.
llide Scan zoekschijf en div. software:
o.a. Smartfi nd discriminatie.

Digitale revolutie van M¡nelab,
ongekend dieptebereik door de vele
revolut¡onaire vindingen die toege-
past zi¡n! Nu ook 20 cm zoeksch¡if
als accessoire beschikbaar.
Werkt op een totaal nieuw systeem, FBS

geheten (Full Band Spectrum). Deze
nieuwe technologie zendt gelijktijdig tot
z8 verschillende frequenties uit, varië-
rend van r.5 kHz tot roo kHz, waardoor
zowel het dieptebereik als de discrimi-
natie-precisie wordt verbeterd.

ø &

Zeer goed dieptebereik en prima gevoeligheid. ! 1299,-
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B_e s t q1rVan het

'l

V ootwaord. \g
wøt een opkomst inhrl*)*aurgre Limbricht. Meer dan z5o d.eelnemers

wøøronder t6 nieuwe leden die zich ter plaøtse opgaven als lid, Een ied'er

genoot vøn het mooie weer, no,t van het zweet kwam men va,n het veld af.

En d.a.n nog op het eind vøn de døg de vondst vøn een mooie híelbijl uit de

bronstíjd. Het kon niet mooíer en beter.

Zo'n døg is wel een aansløg op het uíthoudingsvermogen vøn het activítei-

tenteøn1. Een kleín gedeelte wøs øl vríjdagøvond geørri'veerd d'och de

grootste groep veftrok zaterdøgmorgen onl 4.oo uur vanuít Groningen

naør het zuid.en. Nø zj.oo uur zullen ze wel thuis gekomen zijn.

Jongens, bedønkt voor deze døg.

5o jøør Archeologische Werkgemeenschap voor Ned'erland'. Een gesløøgd'e

dag op vrijdøg met verschíllende ínteressønte lezingen. Pimø lunch

met aan het einde een hønelijke ontvangst in de Grøvenzøøl d.oor het

Gemeentebestuur van Høørlem met een høpje en een drønkje. Voor deze

ontvangst werd. d.e tentoonstellíng va.n de AWN in het Archeologísch

Museum Haørlem geopend, Híerin wøs een ouerzicht te zien vøn vondsten

bijeen gebrøcht door de øfdelíngen vøn de AWN. Bíj het binnenkomen vøn

het museum valt gelijk het bord.je bíj de ingøng op met de tekst toegøng

gt'øtis. Was overøl de drempel onn binnen te komen møør zo laag.

Een smet op deze døg wøs voor ons døt d.e heu prof. Dr. W.l .H. Willems,

direcLeur Kwølíteítszorg Archeologíe en President uøn de European Asso-

ciøtion of Archøeologists aan het eínde vøn een verder ínteressante lezíng

weer eens zíjn stokpøardje va.n sIøl haalde. Hij sloot zijn lezing nan+elijk

øf door ons, detectorzoekers, te vergelijken nlet een zwern spnnkhanen diø

deløøtste zo jøren de akkers teisteren, Deze møn, die toch op een níet

onbelangríjke posítie zit, zíet kennelijk nog steeds ølleen d'e negøtíeve

aspecten d.ie het gebruik (lees mi.sbruík) van de metøøldetector met zich

mee køn brengen. Da.ørdoor sluít hij hel.øas zijn ogen voor de vele posítieve

bijd.røgen die de metøøldetectie toch ook heefi geleverd. binnen de ørcheolo-

gie. Immers, hoeveel ørcheologische opgrøvíngen zíjn niet tot stønd geko-

n'Len na.ør aanleíding vøn vond.stmeld.ingen vøn n4'ensen die met een

metøøldetector zoeken. Verder ziin ín díe øfgelopen twíntig jaør de

Huishoudelijk reglement
I Vraag altijd toestemming tot zoeken aon de

landeigenaar of behøerder von de grond

I Legìtimeer je met je lidmaatschapskaarl

(ledenpas)

I Wees voor onze vereniging'de Detector

Am ateu r' een d etectora m b q ssa d eu r.

I Laat munítie liggen; indien nodig de ploal.s

markeren en de politìe waaschuwen

I Zoek nooit op archeologische lerreinen.

tenzij je toestemming hebt verkregen van

de bevoegde instqntíes om mee te helpen

bij eøn archeologische opgraving.

I Neem zoveel mogelìjk hel metalen ofval,

zools lood en koper mee Denk om het

milieu

I Moak olle gaten weer netjes dicht en wel

zo. dat er Been schade ¿íchtbaar ís

(bijvoorbeeld aan een eventuele grasmat)

I Vondsten, waavan men redelijkewijs kan

aonnemen ofvermoeden dal deze van

w ete n sch a p p el i j ke cu ltu u rh i sto r i sch e

waarde zijn, moeten binnen drie dagen

gemeld worden bij dø burgemeester van de

plaats waarloe het gebied behoorf

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden oangemeld bij de desbetrffinde

a rcheol ogische i nsta nti es, zoo ls d e

provinciaal archeologen en het KPK.

I Het's nachts zoøken zonder toestemming

von de landeigenoar is verboden Iemand

díe s nachts zoekt is verdacht bezig



Lidmaatschap ____.=_-I

omstøndígheden in het veld (verzuring, diepploegen) zo veranderd, døt

er heløøs níet veel rneer is wøt d.ezejøren ongeschonden is doorgeko-

men. Vøn d.eze voorwetpen is het beter dat ze gevonden en goed

geregistreerd. worden, døn døt ze weg oxiderew en døardoor ongedocu-

menteerd verdwijnen.

Als bestuur betreuren wij de ongenuanceerde uitlatingen van dhr.
Willems natuurliik. Het is echter goed om te bedenken dat deze

reactie op het gebruik van de metaaldetector de mening is van
een enkeling en niet symbool staat voor de gehele archeologie.

De beste reøctíe die wij met z'n øllen, øls leden van De Detector
Arnøteur kunnen geven op de krítiek vøn dhr. Willems ís løten zien
døt hij er øbsoluut naast zit. Dit kunnen we doen door nog meer

uondsten aøn te melden. Zorg er wel voor dat je een bewijs vøn de

øønmelding knjgL, want het moet niet zo zijn døt je, wønneer er een

øndere ProvinciøIe Archeoloogkomt, te horen krijgt døt er vøn de

vondstregístrøties niets rueer te vínd.en is. Zet door een goed.e vondstre-

gistrøtie de DDA op de ørcheologische kaørt vøn Nederland.
Zorg ervoor d.øt ørcheologisch Ned.erlønd niet meer om ons heen køn.

Zijn we niet n+et meer døn 6oo leden de grootste actieve vereniging
vøn Nederla.nd op dit gebied?!

Johøn Koníng

Vertrøging
Het rnøgøzine ís deze keer wa.t later bíj u bezorgd. Oorzøak: enoryne

drukte bij de redøcIie. We proberen øltijd een strøkke plønning a.a.n te

houd.en, n'Løør son'Ls kotnt a.lles tegelijk en lukt dít niet. Volgende keer

hopelíjk beter.

lubileurn zoekweekend
Ootrnørsurn
In het volgende nunLmer kunt u vøn øIles lezen over het zoekweekend
ín Ootmørsum op 23 - 24 maart 2oo2. De øctíviteítencommissie is øl
heel druk in de weer orn e.e.a. te orgøniseren. We gøøn u nog niet alles

vertellen, wa.nt we hebben een øøntøl verrøssíngen in petto. Het wordt
in íeder geval weer heel gezellig met zaterd.øgøvond een superbingo,
Ieuke wedstríjden op grote akkers, en voor d.uízend.en euro's a.an
príizen.

Sturtpøginø Internst
Steeds meer leden zitten regelmøtig op het net te surfen nøør nieuwtjes
op detectorgebied. Het gemøkkelijkste is natuurlíjk om uw intemet-
browser (Netscape of Explorer) elke keer øutomøtísch op te sturten nlet
de størtpøginø van de DDA. Op deze paginø sta.ø.n nu al zo'n 284
links vøn Internetsites d.ie voor zoekers interessant zíjn. Hoe u uw
browser øutomøtisch opstøt-t rnet de støt'tpøgína leest u op de startpøgi-
nø: http : / / størt. detectorømøteur.nl /

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. Opzegging dient uiterlijk op I augustus schriftelijk binnen
te zijn. De contributie per lid bedraagtrf 55,- per jaar. Per januari zoozbedraagt
de contributie € 26,-. Voor gezinsleden geldt een aantrekkelijke korting

Postbank r675000 t.n.v, De Detector Amateur, Leeuwarden

adressenBelangrijke
Veel brieven, vragen enz. komen

nogal eens bij de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen weer eens op een

rijtje zetten. Wilt u zoveel mogelijk

schrijven in plaats van bellenl!!

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen¡ vragen over de contributie bij:

!L lloudstra, Melkemastate r 6,

8925 AP Leeuwarden.

wwoudstra @detectoramateu r.n I

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretaris:

D. Smilde,

Pr. Bernhardweg 3r,
8453 XC Oranjewoud,

tel (o5r3) 63r978.

d sm i lde@detectora mateu r. nl

Bestuursleden

Activiteitencommissie

Voor vragen, suggesties enz over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: C Lukassen,

Meerpaal zt8, g73z AM Croningen,

Tel (o5o) 541T96.
zoekdag@detectoramateu r.n I

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C B. Leenheer, Hanebalken t53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5r z) 545r r 7.

redactie@detectoramateu r. n I

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden vooruerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-w¡t

tekening op te sturen naar:

D Eekhol Vangstraat 46,
847r EX Wolvega,

vraagbaa k@ detectoramateur. n I

Vooaitter

J. Koning

Roodborststraat zo

89t6 AC Leeuwarden

Tel. / fax (o58) 2t65573

j.koning@detectoramateur.nl

Vice-voor¿itter & hoofdredacteur

C.B. Leenheer

Hanebalken r53

9205 CL Drachten

Tel (o5rz) 54.;,j7 (na r8.oo uur)

Fax (o5rz) 545rr7
redactie@ detectoramateu r. n I

Bestu u rslid

D Eekhof

Vangstraat 46
847t EX llolvega
Tel. / fax (o55r) 6r8579

d eekhof@detectoramateur.nl

Bestuurslid

J. Huls

Groenendael zor

8z7r EL lJsselmuiden

Tel. (o38) 33rr68r
j.h u ls @detectora m ateu r. nl

Bestu urslid/coördi nator

act¡viteitencommissie

J. Bosma

Korenmolen 7r

9zo3 VB Drachten

Tel. / fax (o5rz) 5r5rrz
j. bosma @detectoramateu r. n I

Secretaris

D. Smilde

Pr. Bernhardweg 3r

8453 XC Oranjewoud

Tel. (o5r3) 631978

Fax (o5B) 632927

d s m ilde@detectora mateu r.n I

Penningmeester & ledenadministratie

!V. lloudstra
Melkemastate r6

8925 AP Leeuwarden

Tel. (o58) z6618r8

Fax (o58) 2664646

wwoud stra @detectoramateu r.n I



XP
METAL

XP Metaaldetectors
gaan verbazing-

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de helangrijkste
e i g e nscha ppen va n XP- D ete cto rs

De door ons team gemaakte ADVENTIS en ADX200 metaal

detectors staan synoniem voor de hedendaagse kwaliteit, en onze

technologische vooruitgang. Deze detectors zijn een dramatische
verbetering ten opzichte van de reguliere detectors. 0nze technici
hebben, in samenwerking met diverse ervaren detector-gebruikers,
voor de ADVENTIS en de ADX200 de perfecte balans tussen
dieptebereik en discriminatie ontwikkeld.

Door het inbouwen van een ultrasnelle microprocessor
(voor de signaal analyse) bereiken we een hogere
gevoeligheid en een betere afwijzing van ongewenste
signalen. Door de dubbele discriminatie hebben we
een bela n g rijke f lexibiliteit in meta a lafwijzin g,

waardoor we optimale prestaties krijgen in het veld.

0nze expertise, in elektromagnetisme, heeft ons in staat
gesteld om, een laag frequente 'Dubbele-D' zoekspoel te

ontwikkelen die een extreme dieptebereik heeft.

Vanaf het eerste moment dat je een XP-Detector ter hand neemt
zul je versteld staan van het gebruiksgemak. 0fje nu beginner of
gevorderd bent, je zult aan deze detector veel plezier beleven,

vooral door de handige instellingen voor snel en gemakkelijk gebruik.

XP-Detector is er trots op innovatieve producten te ontwikkelen van

hoogstaande kwaliteit en duurzaamheid.

IMPORTEUR:

DffiEC"TOrc

@ ouscxnuvurtc
Robuuste 22.5 cm waterdichte
zoekschotel met beschermkap.
Speciaal verstevigd verbindingsstuk.
Fiberglas ondersteel.
D raaisluiting.
Comfortabele foam handgreep.
0nbreekbare armsteun.

Duurzame schotelkabel.
Aluminium elektronicabehuizing, zowel vast op de

detector als ook als hip-mountte gebruiken.

Frequentie: 4600 Hz.

Dubbele discriminatie.
Alle metalen stand.

Grond afstelling: automatisch of handmatig.

Normaal / Mineralisatie schakelaar.
Voeding: 8 AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.

Batterijduur; 45 uur met alkaline, 15 uur met oplaadbare
pack.

wekkend diep...

Øøsoørctukt
Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst (NL)

Tel. (0114) 370480 - fax (0114) 370481

lnt. 00 31 11 43 70 480

E-mail: detect@wxs.nl
lnternet: www.detectornet.n I

OPTIES

- 0plader.
- 0plaadbare pack.

- 28 cm. Wide scan schotel.

Q cnnnnrrr
Elektronica: 2jaar op onderdelen en uurloon.
Schotel: 1 jaar op onderdelen en uurloon.
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llaar het door komt, weten we niet, maar elke DDA
zoekdag trekt meer bezoekers. ln Limbricht waren er

z54zoekers, vaak met aan-

hang, die met de wedstrijden
meededen. Het was natuurlijk
ook het mooiste weer wat je
maar kunt bedenken (z+"C),
en er waren flinke grote akkers.
Er werden dan ook door heel

wat zoekers de nodige zweet-
druppels weggeveegd.

Op de akkers werden naast de verstopte penningen de

gewone natuurlijke vondsten gedaan. Maar er waren
ook een aantal heel leuke vondsten. Een aantal fibulae,

Romeinse munten, een paar zilveren muntjes en als

klapper een prachtige bronzen hielbijl uit de bronstijd.
Al met al een zeer succesvolle dag.
Een bedankje is op zijn plaats voor de importeurs voor
de vele prijzen die zij ter beschikking hebben gesteld
en de activiteitencommissie voor de perfecte organisa-
tie.

lle hopen uiteraard dat iedereen volgend jaar maarl
ook op ons jubileum zoekweekend in Ootmarsum
komt. Dit belooft een geweldig spektakel te worden
met vele duizenden euro's aan prijzen. Dus tot ziens in
Ootmarsum.



Riemer Smallenbroek

UIT À\RD5
f LU K Ç€roÇ€N
De vondst van een zegelstempel

De heerJJ L

Halla met zi.jn

metoaldetectot

en opgegraven

stempel

In mei van het jaar ry97 onder-
zocht stadgenoot fos Halla de oud-
historische grond in de nabijheid
van de voormalige Slijkpoort aan
de (toen nog bestaande) Slijkstraat,
te Amersfoort. A1s amateur-
archeoloog verwachfte hij toen
reeds achter de bouwputomhei-
ning van de ING-bank aan de

Stadsring te

kunnen opdie-
pen wat anderen
in nog plaftere
vorm van het
aardse slijk daar

eenmaal zouden
be1eggen...

Het resultaat van
zljn zoekaclie'.

een ongeschon-
den bronzen
zegelstempel,
rond van vorm
met de beeltenis
van een kenne-
lijk (gevleugelde)
heilige in pij-
achtig ornaat,
met stralenkrans
gekroond en aan

zijn voeten een
moeilijk leesbare

inscriptie. I(ort
na zljn ontdek-
king verscheen
in'De Stad

Amersfoort'een
artikel over
kerkzegel-verza-
melaar Riemer
Smallenbroek
(Hoogland). Dat
leidde de detec-

toramateur voor nadere informatie
naat deze sigiilografist. Het relaas

van diens verdere onderzoek wordt
hieronder nader beschreven.

B€T€K€NI5

Uit reacties op het betreffende
artikel is nog eens duidelijk
geworden hoe weinig mensen
(ook kerkleden) zich van het
bestaan van kerkzegels, ldooster-
zegels (-stempels), zelfs die van
hun eigen gemeente niet of nau-
welijks bewust zijn. Laat staan dat

de betekenis ervan bekend is.

De zegelkunde behoort tot de

hulpwetenschappen. Niet alleen
ten opzichte van de genealogie -

besh-rdering van afstamming en
verwantschap van families -, de

heraldiek - wapenkunde, onder-
scheidingstekens van adellijke
geslachten - en kunstgeschiedenis.
Ook alle taldcen van de vaderland-
se en kerkelijke geschiedenis en
liturgie worden tot de geschiede-

nis van de zegelkunde gerekend.

Zegels zljnin een Frans spreek-

woord we1 eens 'Spiegel der histo-
rie' genoemd. In ieder geval laten
ze ztch lezen als een geestelijk
erfgoed dat door de eeuwen heen
bewaard is gebleven. Het kerkelijk
zegel staat in zljn authentieke
waarde van het door zljn stempel
of afdruk gewaarmerkte stuk gelijk
met het officiële wapen van de

gemeente, provincie of het rijk.
Het gebruik van zegels is oeroud,

bljna zo oud als het gebruik van de

geschreven taal zelf. Al een paar

duizend jaar voor onze jaartelling
bediende de mens zich er van voor
de ondertekening van verdragen,
de bekrachtiging van decreten, bij
het afsluiten van koopcontracten,
enz.

Het Oude Testament maakt op

enkele plaatsen al gewag van
zegels, zoals te iezen is in Genesis

38:r8a en I(oningen zr:8. Ook in
het N.T. (Openbaring 5:r) lezen we
over een verzegeling met zeven

zegels. Via Grieken en Romeinen
werd het zegel ook in'West-Europa
l¡ekend. In de middeleeuwen was

er uiteindelijk zonder zegel geen

besluit of overeenkomst meer
rechtsgeldig. Onderscheid in
zegels bleef er wel. De Franse

koningen bezaten aanvankelijk het
alleenrecht te zegelen in witle was,

de Duitse keizers en later ook de

adel gebruikten rode zegels terwijl
de kleur groen voor stadsbesturen
en gewone burgers bleefgereser-
veerd. Een andere mogelijkheid tot
differentiëren werd in de afmeting
en uitvoering gevonden. De opvat-

ting dat deze eigenschappen de

belangrijkheid van de zegelaar

weerspiegelen, leidde ertoe dat het
zegel ook statussymbool werd.
Geen stad van enige importantie
zou er bijvoorbeeld aan denken
ztjn zegel een middellijn ldeiner
dan 6 à 7 crntnee te geven. Aan de

onderlinge wedijver om het mooi-
ste zegel danken wij nu nog veel

fraaie exemplaren, waarvan bin-
nen het randschrift het zegelveld

is verluchtigd met een monogram,
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De bouwput aan de stadsríngte Amersfoort

familiewapen of portret of - als een

stadsbestuur de zegelende instan-
tie was - met de afbeelding van
stadspoorten of schutspatroon.

Tot in onze tijd 1s het zegelen voor
het autoriseren van belangrijke
stuld<en in gebruik gebleven bij
bijvoorbeeld overheidsinstanties
en universiteiten. Zo'n r5o jaar

geleden werd aan het grote perka-
menten diploma nog een zwaar,
echt rood zegel bevestigd, zo grooT

als een sjoelschijf. Het opgedrukte
of ingeperste zegel heeft het
aangehechte lakzegel thans vrijwel
geheel vervangen.

Een prachtig voorbeeld van een
wereldlijk zegel is recent naar

boven gekomen tijdens de opgra-

ving van een r4e-eeuwse markt in
Amersfoort. Uit de beerput van
het oude Raadhuis aan de Hof
werd een messing zegelstempel
opgediept. Het exemplaar dateert
uit de r4e eeuw en is afkomstig
van Thomas Dier. Deze heer stamt
uit een bekend Amersfoorts
geslacht dat een eeuw later in de
archieven wordt beschreven als

kooplieden en kerkelijke bestuur-
ders. Op het stempel staat een
huismerk, de'handtekening' van

een koopmansfamilie.

N iet alleen wereldiijke instanties
of personen waarmerkten hun
stukken met een zegel. Ook kerke-
1ij ke hoo gwaardigheidsbekleders
en instellingen maakten er
gebruik van. Zo namen pausen al
in de derde eeuw een zegeTin
gebruik. Voor de zegels van ker-
ken, ldoosters en kerkelijke perso-
nen werd als zegelfiguur meestai
een christelijk symbool of de

voorstelling van een heilige met
attributen gekozen. Met het woord
'zegel', dat is afgeleid van het
Latijnse 'sigillum', wordt zowel
bedoeld het stempel, waarmee
gestempeld wordt, a1s de reliëfaf-
druk in was of lak, of in papier
geperst. Ook de met stempelinkt
op papier aangebrachte aftlruk
wordt een 'zegel' genoemd.

VIN D P LAATÍ

Het beoordelen van de betekenis
van de jongste bodemvondst was
niet eenvoudig. Het 'naamplaatje'

van de afgebeelde heilige verschaf-

te aanvankelijk weinig houvast.

De vraag diende zich aan of wel-
licht de vindplaats op een (kerkelij-
ke) relatie met het zegelzoukun-
nen duiden. In dat opzicht is
Amersfoort echter niet zo eenvou-
dig te traceren; vele oorspronkelij-
ke huisnummers corresponderen
niet meer met de huidige vind- en
zoekplaats. De Stadsring is, na het
dempen van de vroegere gracht, in
dat opzicht enkele malen grondig
van opzet veranderd. Een platte-

grond uit r846 liet ons ter piekke
van de huidige bouwput - hoek
Stadsring/ Arnhemsestraat -
gelukkig niet helemaal in het
ongewisse. We troffen op de

bewuste plaats nog aan de - Slijk-
poort aan de Slijkstraat, een van de

poorten in de toenmalige binnen-
ste stadsmuur. In vergelijking met
andere archeologische vindplaat-
sen bij steden is dit een bij uitstek
geschikte plek om zich te laten
onderscheiden door zijn intensie-
ve passages van stedelingen en
goederen, transacties, pleister-
piaatsen, enz. Ook hier, waar de

poort een in- en uitweg biedt voor
een veel gebruikte zuidelijke
verkeersroute : Leusden,'V/ouden-
berg, Veenendaal, Leersum, vice

versa. De vraag drong zichop:Zow
vanuit een dezer plaatsen de zegel-

heilige (aangezien hij clua zijn
naamsgebruik tot dan toe nog
geen enkel aanknopingspunt met
Amersfoort vermocht op te leve-

ren) de l(eistad zijn binnengeko-
menl Een andere optie bieek later
bij bestudering van een historische
beschrijving van de Amersfoortse
kerken tot ca. r85o. Dr. C.A. van
IGlveen maakt melding van het
feit dat in en om Amersfoort voor
r3,8o geen kerken stonden. Dat
gold voor de periode dat de stad
nog binnen de eerste omwalling
van de singels 1ag. In r4o5 vestig-

den Willem Hendriksen enzljn

,J !#



Het stempel.

beeld op het
gevonden

zegelstempel

von

5t. Mìchael

minderbroe-
ders penitenten
zich in een
nieuw gebouwd
huis ofkloos-
ter, genaamd

Sint Andries-
kamp. Dat
onderkomen
lag ten zuideî
van de oude
stad aan de

zwidzljdevan
de Grote Haag,

bij de tegen-
woordige Stadsring. Hoewel
sommige schrijvers aangeven dat
dit klooster tussen Monnikendam
en de Bisschopsweg iag, is m.i.
we1 aannemelijk dat beide verwij-
zingenhet niet onmogelijk maken
dat de piek van de lNG-bouwput
ooit een convent in zijn nabije
omgeving heeft gehadl In 1416 is
op verzoek van het stadsbestuur
en de burgerij dit (later genoemde)
derde-ordehuis op de Sint
Andrieskamp buiten de stad
orngezet in een klooster van de

reguliere (de ordesregel volgende)
kanunniken van Sint Augustinus,
waarmee het zich aansloot bij de

wij dverbreide congregatie van
Windesheim (Overijssel). Lang
heeft Amersfoort niet van de

geestelijke vruchten van de Augus-
tijner koorheren - ofhet reguliere
klooster - geprofiteerd. ln r4zo
verlieten de regulieren de

Sint Andrieskamp en stichtten zij
in De Birkt onder Soest het kloos-
ter Marienhof.

Het klooster van de Sint Andries-
kamp had vermoedelijk in de weg
gestaan toen de bouw van de

nieuwe stadsmuren aan de zuid-
zijde van de Haag was genaderd.
Bovendien bleek het klooster te

dicht bij de stad gelegen te heb-
ben. Van belang bij het nader
onderzoek naar de 'onderduiking'
van de door ons gezochte heilige
was ook de mededeling in
genoemde historische kerken-
beschrijving: 'Bij de Gelderse
aanval op de stad inr4zo hadhet
gebouw tot vijandelijk bolwerk
gediend, en was het vermoedelijk
onbewoonbaar gemaakt.'

K(UZ€ UIT TW€€

Tenslotte zou de benoeming van
de uit de bouwput'hercezen'
heilige uiteindelijk de doorslag
moeten geven. Niet omdat daar-
mee voldoende bewijs voor de
juistheid van de beschrijving van

de bodemvondst zal worden gege-

ven. Wel omdat daarmee de meest
voor de hand liggende (acceptabe-

le) oplossing van het mysterie
wordt benaderd.

Met aan de nodige waarschijnlijk-
heid grenzende zekerheid leek het
halve randschrift in het zegelveld

de aanduiding:'S-MICHAELIA' te
bevatten, (S : Sint of Sigillum,
Michaelis : Aartsengel Michael).
Uitgaande van deze benoeming
kon verder worden verondersteld
dat (waar in Amersfoort zelf geen
enkele relatie - vanuit historisch
kerkelijk oogpunt bezien - met St.

Michael aantoonbaar is) het zegel-
stempel van buiten de stadsgren-
zen afkomstig moest zijn.

In de regio waarl¡innen aan de in
de aanvang genoemde

zuidelijke uitvalsroute
een toenmaals
bekend aantal
plaatsen wordt
genoemd, werd
gezochrnaar
verdere aankno-
pingspunten
met Sint Michael.
De enige plaats die

hiervoor in aanmerking kwam was
Leersum op de Utrechtse Heuvel-
rug. Het kerkzegel van Hervormd
Leersum toont namelijk eveneens
de door ons gezochte aartsengel.
Aan hem is ook de dorpskerk
gewijd. Deze kerk werd voor r5oo
(vermoedelijk eind r3e eeuw) in
Romaanse stijl gebouwd. In het
kerkzegel is Michael gehuld in een
maliënpantser en stola. Rechts is
hij gewapend met een 'vlammend'
zwaardterwijl hij in de linkerhand
een weegschaal vasthoudt.

Zowel de figuur van de aartsengel
Michael (zie Openbaring n:71 aIs

de aanduidingen van vlammend
zwaard en weegschaal zijn aan de

bijbel ontleend. De vertaling van
de Latijnse tekst'Quis ut Deus'
luidt: 'Wie is gelijk God'. Het
kerkje werd ingewijd door de

aartsdiaken van Utrecht. Alle
kerken in Utrecht en omgeving
stonden onder toezicht van de

aartsdiaken van de St. Maartens-

hoofdkerk. De macht van de

aartsdiaken reikte tot het
ommuurde kerkterrein; waarvan
nu nog een klein srukje is te zien
tussen het terrein van de kerk en
het gebouw dat er naast staat.

M ICHA€L

Verdere bij zonderheden over
Michael vonden we in het bijbel-
boek Daniel $o'.t3,zt en rz:r).
Daaruit bleek dat hij de bescher-
mer is van 'het vrome Israel'. In
het N.T. noemt Judas 9 hem als de

aartsengel die met Satan een
gevecht levert om het lijk

van Mozes. De tekst in
het eerder genoem-

de boek Openba-
ring vertelt dat

Hel stempelbeeld in

spiegelbeeld



hij oorlog voert tegen de draak
(synoniem voor Satan). De vere-

ring van de aartsengel als aanvoer-
der van de engelen en overwinnaar
van de boze machten en ook a1s

beschermer van de christenen en
begeleider van de zielen
van gestorven men-
sen naar het
paradijs, begon
zich in het
Oosten af
te teke-

nen ln
de
vierde
eeuw.
Later
wordt
hij ook in
het Wes-

ten vroegtij-
dig vereerd.

Aan hem gewij-
de heiligdommen
verschenen vooral op
hooggelegen plaatsen (Mont
Saint Michel in Normandië, St.

Michalls' Mount in Cornwall en
Monte Sant'Angelo). Ook Leersum
is in dit verband een hooggelegen
(Heuvelrug) plaats te noemen. In
Rome wijdde Paus Gregorius de

Grote het mausoleum van Hadria-
nus (Engelenburcht) aan de engel.
Hij had namelijk tijdens een
pestepidemie in een verschijning
Michael herkend op het moment
dat hij zijn vlarnmend zwaard in
de schede stak. Later werd Michael
in het volksgeloof ook degene die
de zielen weegt bij het Laatste
Oordeel. Onze heilige werd de

patroon van alle wapendragers en
van de bald<ers, de weegmeesters,
de apothekers, e.a. Deze laatsten
kozen hem vanwege de weeg-
schaal die hij hanteert. Als feestda-
gen noteren we: 29 September
(kerkwijdingfeest in Rome) en 8
mei (verschijning op de Monte
Sant'Angelo). Ook in de beelden-
de kunst is hij geen onl¡ekende. In
de Byzantijnse tijd werd hij afge-
beeld met de purperen chlamys
van het keizerlilk hot. Een chlamys

Vergroot stempelbeeld in

spíegelbeeld

is in de

Griekse
oudheid het

opperldeed, vooral de

mantel van ruiters en militairen,
gemaakt van een rechthoekige lap
- meestal wollen stof - die door
middel van een fibula (sierspeld)
op de rechter schouder ofonder de

hals werd vastgebonden. Nadere
kledinginspectie van onze stem-
pelheilige deed de sterke verden-
king rijzen dat ook hij beelddrager
is van deze sobere ldedij. Verder
draagt hij een lange stafin de

hand, waaraan een wimpel is
bevestigd met in het Grieks de

woorden: Heilig, Heilig, Heilig (de

gevleugelde engelen in fesaja 6:3

riepen dit elkaar toe).

In het \Vesten is hij gekleed met
een lange tuniek, ofook als ridder
met zwaard (zre zegel van Herv.
Leersum) en hellebaard. Ook
wordt hij wel in de lucht staande
of vliegend afgebeeld en dan met
het getrokkenzwaardin de hand.
Als hij in een cyclus wordt afge-

beeld zien we de scenes: gevecht
tegen de draak, wegen van de

zielen, verschijningen en wonde-
ren

Tekening van de aan 5t. Michael gewijde kerk in
Leersum meì hel heruormde kerkzegel (ontw.

Stichting voor Banistìek en Heraldìek te Muiderberg,
in gebruik sedert tg88)

DAT€ RI N C

De vermoedelijke bouw van de aan

Sint Michael gewijde kerk in
Leersum, einde r3e eeuw, is te
herleiden tot de oudst bekende
benaming van die plaats. In een
oorkonde van r8 decernber n79
wordt de plaats 'Larshem'
genoemd. Dit zou een verbaste-
ring kunnen zljnvan 'Laresheim'
of 'Larsheem'. Heer of heim
betekent'omgeving' en lares zijn
beschermheiligen van de Romei-
nen. Het is heel goed mogelijk dat
aan de Romeinse heirweg Arnhem
- Utrecht een kapelletje stond ter
ere van de 'Lares' om bange reizi-
gers voor onheilen te behoeden.
Dit Larsheim werd later Laersen,

weer later Larsen en tenslotte in
1635 Leersum. Het huidige kerkje
werd in romaanse stijl voor r5oo
gebouwd en ingewijd. De beeltenis
van de door ons beschreven
Michael zowdan ook mogen
worden gedateerd rond 15oo.
Colleges en personen voerden in
die tijd vaak zegels ad causus (ter



zaken) en ad contractus (van

verbande) groot- en klein zegels

alsmede contrazegels. Deze laat-

sten waren zogenaamde geheim-
zegels (sigillum secretum). Ze

werden aan de achterkant van het
zegel ingedrukt. Met betrekking
tot de bezegeling van charters

(oorkonden waarbij zekere voor-

rechten werden toegestaan en het
echtheidsbewij s wordt aange-

toond) moet wel onderscheid
worden gemaakt t.o.v. verzegeling
van brieven. De daarbij gebruikte
zegels dienen 'slechts' als sluit-
middel. Dergelijke zegels vormen
geen wezenlijk bestanddeel van de

brief. Voor beoefenaars van de

zegelkunde of sigillo grafi e hebben
echter alle zegels betekenis, of zlj
uit de middeleeuwen zijn of uit
een latere tijd stammen, of zij
aangebracht zljn' Ien bewij ze van'
of als (garantie-) sluiting dienen.

De grootte van het gevonden

Michael-zegel, dia in was afge-

drukt r8 mm, deed - mede door de

simpele uitvoering - vermoeden
dat het als sluitzegel bedoeld is
geweest. Verder was bekend dat
men tot de rze eeuw Romeinse
letters gebruikte, daarna gotisch

letterschrift hanteerde, terwijl na

de r6e eeuw de Romeinse letterte-
kens weer werden ingevoerd. Het
gotisch leüertype in de legende

(omschrift: .Wat geschreven is')
stempelde onze vondst eveneens
tot een voorwerp dat rond r5oo
werd gehanteerd. Ook de wat
onbeholpen aandoende inscriptie
in het bronzen stempelvlak deed

een vroeg middeleeuws ontwerp
vermoeden.

T€N f LOTT€

Hoewel deze niet-exact volledige
beschrijving van het zegelstempel
wel wat open einden heeft, roept
Halla's bodemschat aan de Stads-

ring wel zoveel interessante histo-
rische details op dat ondergeteken-
de zich daarin van harte heeft
mogen verdiepen. Wellicht zal de

weegschaal van Sint Michael mede
door deze bijdrage ooit de doorslag

weten te geven aan de bevestiging
van de wetenschap dat in het
'aardse slijk' meer dan alleen
geldelilk gewin voorhanden is.

Een b¡i zonder

Bronnen:
- Als een lelie onder de doornen

(Beschrijving van de kerkzegels van de
Nederlands Hervormde Kerk) T.L.

Korporaal - r996
- A study on the llinged Angel, G

Berefelt - r 968
- De Amersfoortse kerken, kloosters,

kapellen en synagoge en hun geschiede-
nis tot omstreeks r85o, S. van Adelberg
e.a.. uitg. Bekking Amersfoort - r984

- Per Erzengel Michael in der Ceistes-
und Kunstgeschichte, A.M. Renner-
1927

- Die Seelenwagen, L. Kretzenbacher-
I 958

- Kerkzegels, jubileum-uitgave Cenealogi-
sche Vereniginq Amsterdam, Dr. J.J.

lloldendorp
- Kerkzegels en hun geschiedenis, J.!LC.

Cornet (Centraal Vleekblad) - t954

- Michael, Ceist und Gestalt. Ein zeugnis

christlicher Frommigkeit aus r5 Jahr-
hunderten, C. Kehnscherper - 1957

- Ned. Archievenblad, TTe jrg.6lz. 6ol6t
- 1973

- Onder den zegel der kerken ('Radiokerk
Bloemendaal'), C v.d Stelt

- Plattegrond Amersfoort, D.J. Thornhuis
(Gemeente-archief Amersfoort) - r 846

- St. Michael und St Ceorg in ihren
geistesgeschichtlichen Beziehungen, A.

Krefting - r937
- Tekenen van herkenning en toenadering

(Kerkzegels: 'Naamplaatjes van de

kerken') R. Smallenbroek (Archief CKN
Leusden) - r997

- Wodan. St.Michael, Der deutsche
Michael-r934

- Zegels als bron van hun geschiedenis
(Verzegeld verleden, Rijksarchief
Croningen) Maria van Daalen
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Bij Oldehove ten noordwesten van

de stad Groningen in het oude

Hugmerki (mark der Hugen of
Franken) ligt op een grote terp het

gehucht Kenwerd. Volgens de

overlevering zou hier eenmaal een

klooster hebben gestaan. Dit
verhaal gaat waarschijnlijk terug
naar een schenking uit ca.786 aan

het klooster Echternach. Hierbij
waren ook goederen te Kenwerd,

wellicht te identificeren met een

thans niet meer bestaande boerde-

rij met een zeer ruim omgracht erf.

Het zou een elite nederzetting
kunnen zijn geweest hetgeen

mogelijk wordt ondersteund door
de naamkunde; in de vroegmiddel-
eeuwse vorm "chinicwirde" van

"Kenwerd" schuilt het woord
"chuningus" hetgeen koning
betekend. Voorts liggen

Kenwerd/Oldehove dicht bij Ezinge

met diens kapitale terp terwijl ook
dorpen met interessante topon¡e-
men zoals Englum en Saaksum

vlak in de buurt liggen.

Detectora mateu rs waren redelijk
succesvol op de Kenwerder terp.
Romeinse munten en middeleeuw-
se fibulae ztjnfwaren er niet zeld-

zaam.

Eén voorwerp verdient echter

speciale aandacht. Het betreft een

sch ijfvorm ig opengewerkt en

enigszins gewelfd Vikingsieraad uit
de roe eeuw. Het stuk is versierd in



vondst uit D UIT€N VAN ANHOLT
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de zgn. Jellingstijl met vloeiende en

verstrengelde dierfiguren en maak-

te ooit deel uit van een sierspeld.
Een parallel werd gevonden tijdens
de opgravingen in Dublin (lerland),
die ìn r96z begon.

Vikin ggerelateerde objecte n zijn in
Nederland schaars. Het onderhavi-
ge stuk maakt deel uit van een

kleine groep verfijnd gegoten en

afgewerkte bronzen sieraden met
een Viking- of Hiberno-Vikingka-

rakter die uit het Fries-Croningse

terpengebied bekend zijn.

De hierboven gewekte suggestie

van elitebewoning wordt door de

hier behandelde vondst uiteraard
niet bewezen. Toch kan het mede
een aanwijzingzijn dat Kenwerd

ooit een meer dan gemiddelde
nederzetting was.

Jan Zijlstra

Regelmatig
vinden we
duiten. Vele
zoekers vinden

ze vaak als

bijvondsten
omdat men zoekt

naar materiaal uit ande-
re tijden. De koperen duiten
worden wel verzameld maar de
laatste tijd verhuizen
vele duiten van
slechte kwali-
teit naar de

rommel-
bak. Vaak
is niet
meer duide-
lijk te herken-
nen wat voor
duit het is. Ook
speelt onkunde regelmatig een
grote ro1. Duiten blijven niet altijd
rond tijdens hun circulatie in de

loop der tijd. Het verblijf daarnaast
in de grond doet ze de laatste
jaren weinig goeds. Toch zullen
we alert moeten blijven wat we
weggooien of hoe we de munten
determineren. In de Beeldenaar
zoor-4 staat op pagina r78 een
interessant verhaal over een nieuw
type duit voor Anholt. De tekst is
van de hand van Bouke fan van
der Veen. In zooo is een duit
van Anholt gemeld aan het Rijks-
museum Het Koninldijk Penning-
kabinet, gevonden in het Zeeuwse
Sluis. Er waren twee typen
bekend. De munt van Sluis vormt
nu het derde type.

In het kort zullen we de typen
beschrijven.

Type t
voorzijde het versierde en
gekroonde wapenschild met een
ongewapende, ldimmende leeuw
(van Bronkhorst) naar links.
Keerzijde de tweeregelige tekst
CVS / ANH (geslagen te Anholt,
of is het CVS hier bedoeld als

afkorting voor Civitas, 'stad'l) in
een bladerkrans.

Van dit |ype zijn er ook exem-
plaren bekend met de leeuw
in het wapenschild - per

vergissing - :naar rechts.

Type z
Voorzijde is gelijk aan type r.
Keerzijde, stadsnaam in drie
regels vermeld CI / VITAS / ANH
(stad Anholt).

TyPe 3;

Yoorzljde is gelijk aan type r.
Keerzijde, stadsnaam in vier regels

vermeld CI / VITAS / ANHO / LT
(stad Anholt) in een bladerkrans.
Duiten van Anholt schijnen
schaars Ie 211n. Ik vraag dan ook
leden die denken of vermoeden
dat ze duiten, bekend ofonbe-
kend, van Anholt in hun bezit
hebben deze aan te melden bij het
Koninklijk Penningkabinet te
Leiden.

In verband met de grote drukte
door de reeds eerder aangemelde

andere munten en penningen,
het verzoek om nieuw materiaal
op het woensdagmiddagspreekuur
te laten zien.

Illustratie: foto I(PK, nieuwe munt
Anholt.

Johøn Koning

Een voorbeeld von deJelling stijl. De bekende beket

van Jellíng met de lintachtìge dieren die kenmerkend
zîjn voor deJellíng stijl.
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De vloedschuur
Ongeveer twee jaar geleden werd er

begonnen met de bouw van een

aantal luxueuze nieuwbouwwonin-
gen in een aan mijn woonplaats
grenzend dorp.

De plek waar werd gebouwd was er

niet zomaar één. Het was een

hooggelegen lokatie vlak in de buurt
van twee oude kerken.

Toen ik nog op de middelbare
school zat, fietste ik er iedere dag

langs. Jarenlanghad er een door een

oude boomgaard omringde boerde-

rij met een bijbehorende schuur (:
de Vloedschuur) gestaan. Het was

alsof op deze plek de tijd had stilge-
staan. Alles was bij het oude geble-

ven, het leek alsof de nieuwbouw
hier nooit zou oprukken.
lk was dan ook wel ietwat verbaasd

toen ik op een dag tot de ontdekking
kwam dat men begonnen was om
de boomgaard te rooien en toen ik
hoorde dat hier nieuwe huizen
zouden worden gebouwd. Nadat de

grond mooi bouwrijp was gemaakt
besloot ik om met mijn detector op

pad te gaan. Op zo'n hooggelegen
historische plek moest immers wel

wat liggen!

De eerste vondsten verdwenen al

snel in mijn )aszak. Duiten, vinger-
hoeden en heel veel andere algeme-

ne vondsten kwamen naar boven.

Ook vond ik een mooie knikfibula,
een vondst waarmee ik zeer tevre-

den was, omdat deze zo goed
bewaard was gebleven.

Enkele maanden later begon het

graafi,,uerk. Er werden sleuven gegra-

ven voor de aanleg van kabels en

daarnaast werden er meerdere
bouwputten gemaakt voor de bouw
van de nieuwe woningen. Nu werd

het pas echt interessant! Er kwam

nog meer r7e/r8e-eeuws materiaal
naar boven en bovendien vond ik in
de hoek van een bouwput een

vroegmiddeleeuwse fi bula waarop
een kruis stond afgebeeld dat ooit
met email ingelegd was geweest.

Een zoekmaat vond in een andere

put een zilveren denarius en een

sestertius van Faustina ll en een

andere zoeker haalde nog een

Romeinse fibula naar boven.

Al met al was het een interessante
locatie. Uren heb ik er doorgebracht
en steeds weer kwamen er nieuwe

vondsten naar boven. Zo vond ik
nog twee oude Chinese munten, een

heel gaaf Romeins beslagstuk met
de afbeelding van een adelaar en

enkele Engelse uniformknopen uit
de Tweede llereldoorlog.

lk was bovendien aan de praat
geraakt met een wat oudere man die

vlakbij de genoemde lokatie woon-
de. Hij wist mij te vertellen dat het

een hele oude plek was en dat hij er

bovendien zelf had gewoond. Hij
had er ook al met het blote oog
gezocht en had al het één en ander
gevonden. lk mocht zijn vondsten
bekijken en keek wel een beetje

vreemd op toen ik een bijl uit de

steentijd te zien kreeg. Hij vertelde
dat hij de bijl had laten zien aan

mensen van de Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek
die hadden geconstateerd dat het

een zeldzaam type was. Hij was

gemaakt van een zwart gesteente,

afkomstig uit de Duitse Eiffel.

Dat was niet de enige vondst die hij
gedaan had. Hij had ook al eens een

beeldje gevonden. Dat had hij
jammergenoeg niet meer, hij had

het al weggegeven aan een collega-

zoeker. Het beeldje heb ik nog te
zien gekregen, het is in ieder geval

van na r5oo.

Deze man zou mij, zoals later zal

blijken, een goede tip geven. Na een

aantal zoektochten begon het aantal

vondsten steeds meer af te nemen.

Op een gegeven moment beëindig-
de ik ze dan ook maar, totdat ik een

telefoontje kreeg. Volgens de

genoemde man werd er vlak achter
zijn huis een sleuf gegraven voor de

bouw van een muur tussen zijn huis
en de geplande nieuwbouw. lk
moest maar eens gaan kijken.

Dezelfde dag ging ik er nog naartoe

en al gauw werd mij duidelijk wat

zich in de buurt van de boerderij in

de Tweede Wereldoorlog had afge-

speeld. Nadat ik mijn metaaldetec-
tor had aangezet hield hij niet op

met piepen! ln korte tijd had ik
meer dan honderd Engelse hulzen

en patronen gevonden, sommige in
de originele clip met de stof er nog
aan. Bovendien vond ik een Ameri-
kaans etensblik van aluminium uit
dezelfde periode en een Engels

embleempje met de afbeelding van

een sfinx. Ook vond ik heel veel

complete glazen flesjes, wat bestek

en heel veel troep. Hierna was het

zoekplezier op dit terrein jammer-

genoeg voorbij. De bouw was in
volle gang en bovendien was het

terrein zo goed als afgezocht.

De mensen die sinds kort op deze

locatie in hun nieuwe huis wonen
hebben waarschijnlijk geen idee van

het verleden ervan. Dat er in de

steentijd mensen hebben rondgelo-
pen, dat mensen uit de Romeinse

tijd en de Vroege Middeleeuwen er

hun sporen hebben achtergelaten
zal velen ontgaan. Ook het bestaan-

de gerucht dat er nog ergens gou-

den tientjes begraven liggen en de

geleverde verwoede strijd rondom
de boerderij in de Tweede Wereld-

oorlog is velen onbekend.
lk was één van de gelukkigen die

een stukje van het verleden van de

Vloedschuur mocht blootleggen.
Het blifft voor mi,i een interessante
lokatie die mij bovendien een aantal

mooie vondsten voor mijn vitrine
heeft opgeleverd. Zal de voormalige
Vloedschuur ooit nog nieuwe gehei-

men prijsgevenl

Wouter van den Brandhof

P.S. pas op met oorlogstuig en meld

explosieven en munitie bij de Explosie-

ven Opruimingsdienst (E.O.D.). ln

een aantal gemeenten hebje boven-

dien een ontheffng nodig om te
zoeken met een metaaldetector,

genoemd moeten worden: Arnhem,

Oosterbeek, de gemeente Overbetuwe

en de gemeente Dodewaard.
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Als de akkers al zijn
ingezaaid en de MKZ

misère nog in de lucht hangt, is er
voor mij en vele andere zoekers een
groot zoekprobleem. Enthousiast
was ik dan ook toen ik via via ver-
nam, dat iemand zijn trouwring was
verloren en ik daardoor toch nog een
mooie kans had om mijn favoriete
hobby uit te oefenen. Een paar dagen
later stapte ik dan ook opgetogen op
mijn fiets met mijn ingeklapte
vriend in de fietstas naar de desbe-
treffende persoon. Na een kort
gesprek gingen we aan de slag. De
man wees de plekken aan waar hi,j

die dag geweest was en de ring was
verloren. Dit leverde echter niets op,
behalve wat rotzooi. "Dan moet ik
hem wel bij het gaas zijn verloren",
zei hij. Helaas, dan moest ik het
opgeven, want nahrurlijk kun je daar
niet zoeken.

Maar zljnvrouw had bij hen
voor in de tuin wel eens wat

muntjes gevonden, zei hij, mis-
schien dat ik daar nog wat zou
kunnen vinden.
Dus alles doorzocht, maar weer niks.
Dan maar naar binnen om met een

bakje thee de "frustraties" van het
niks vinden weg te spoelen. Zijn
vrouw vertelde dat ze een keer bij het
harken in de tuin wat.Willem centen
had gevonden. Ik vroeg of ze zeltii
de hand had, want ik had daar

immers niks gevonden. Na een
poosje in de kast te hebben gezochr,

lavam ze met een rommelbakje met
allerlei troep temg, waaruit ze drie
muntjes haalde. Ik zei dat ze er :nog

mooi uitzagen, die Willem centen,

de mijne lijken allemaal op doorkijk-
duiten. Maar hé, die laatste munt,
dat is geen Willem cent. Hij is van
zilver. Ik kan mijn ogen niet geloven,

maar er lijkt een engel op te staan.

Haastig draai ik de munt om en zie

een kruis. Hierdoor weet ik het
zeker. "Dit is uniek", zeg ik, "dit is
een middeleeuws penninkje!". Als ik
enthousiast gestopt ben met vertel-

len hoe oud zo'n munt is en dat je

zoiets hoort aan te geven bij het
KPK, glimlacht de vrouw mij toe en

zegt: "Hou hem maar, bij ons ligt hij
toch maar in dit bakje.". Na uitvoerig
te hebben bedankt, ging ik naar huis.
Toen ik de munt nog eens bekeek,

zag lk dat er nog koperpoets op zat.

Dat heb ik er meteen afgehaald. De

munt verkeert in een prachtige
conditie, er is alleen wel wat aan

gesnoeid.

Na een bezoek aan het regionale
Penningkabinet lcwam ik er achter

dat het om een tweederde engeien-

groot ging gemaakt in Brabant
tussen rz68 eî rz94 onder lan van

Saksen (Jan I).

Mijn bezoek aan het regionale
streekmuseum echter leverde een

interessante theorie op: bij graaf-

werkzaamheden op het kerkhofvan
de kerk in ditzelfde dorp, waren al

eerder een aantal exact dezelfde
muntjes gevonden. Het huis, waar

de door mij ontdekte munt werd
gevonden, staat hier niet erg ver

vandaan. Het zou hier misschien om
grafgiften kunnen gaan. Immers, er

staat een engel op de munt, die de

overledene symbolisch zou hebben
kunnen helpen een veilige tocht naar
het hiernamaals te maken. Of dit
waar is, is natuurlijk de vraag, maar
het geeft wel een extra accent aan

zo' n fr aaíe ontdekking.

Offermes Rhenen
zet klok terug

Uit Dagblad Rivierenland

RHENEN - ln de bossen van de

Crebbeberg ligt op 5o meter hoogte
een vroeg-m iddeleeuwse ringwal-
burcht. Een aardfort, net als de Duno
bij Heelsum, of de Hunnenschans bij
Uddel. Dat dachten de archeologen,
tot ze er dinsdag een offermes uit de

steentijd vonden. Sindsdien schatten
ze de mysterieuze wallen liefst drie-
duizend jaar ouder.

Archeologen groeven er nooit eerder.

Het oudheidkundig monument ligt in
beschermd natuurgebied en wordt
niet bedreigd door oprukkende

nieuwbouw.

Dat er nu toch wordt gegraven komt
omdat de Rijksdienst voor Oudheid-
kundig Bodemonderzoek (ROB) zich

zorgen maakl over mountainbikers.
Ze vernielen de vijf meter hoge

wallen en jakkeren door de grachten.

De eeuwenoude dubbele omwalling
vlakt op sommige plaatsen bedenke-

lijk af

De Stichting Het Utrechts Landschap

heeft het Crebbebos inmiddels
verboden voor fietsers. De ringwal

wordt hersteld, vooral daar waar de

fietsers de bult opreden, bij de twee

toegangen naar het middenterrein.
Daar moeten versterkingen komen

om verdere erosie te voorkomen.
Dat kan mooi in de vorm van palissa-

den. Zo krijgen bezoekers straks een
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Terwijl ik dit schrijf, is het bijna drie weken geleden

dat de wereld veranderde. De aanslagen in Amerika
hebben verdriet, verbijstering, angst en onzekerheid

gezaaid. Hoeveel mensenlevens heeft dit drama al

gekost en hoeveel zullen er nog volgenl Hoeveel

dromen zijn er in één klap vernietigd, onder elk ras,

onder elk geloofl

Terwìjl ik dit schrijf, gebeuren er in mijn leven, en in

de levens van iedereen, waar ter wereld, erge dingen
die niet zo grootschalig zijn als de aanslagen in

Amerika, maar die wel een enorme invloed hebben

op het eigen dagelijkse bestaan.

Eigenlijk ben je op dergelijke moeilijke momenten
constant aan het relativeren. Je probeert jezelfstaan-

de te houden en er gelijktijdig voor anderen te zijn.
Als er dingen gebeuren die verschrikkelijk zijn, is het

zoeken met de metaaldetector opeens zo onbelang-

rijk geworden. Bijna schokkend is dat plotselinge
besef. En dan, als alles een beetje aan het bezinken

is, krijg je toch de behoefte de stok weer op te pak-

ken. Je wilt erop uit. Je moet weer zoeken. Je voelt en

weet dat zoeken meer is dan vinden. Je hoopt dat als

je alleen, of met goede zoekmaten, in de natuur
loopt je weer de rust hervindt. Je weet dat ontspan-
nen belangrijk is. Het zoeken krijgt weer een plaats,

een plaats met betekenis.

Als er momenten zijn dat het leven moeilijk is, zijn
ook de vondsten in de vitrinekast helemaal niet meer

belangrijk. Ze hebben dan opeens alle glans verloren.
En dan ga je langzaam maar zeker weer in je vitrine-

indruk van hoe het er ooit heeft

uitgezien. Voor de palissade er komt,

nemen archeologen de kans waar er

een proefsleuf te graven.

Deze week begonnen ze en het was

meteen raak! Onder de wal, in de

bedding van wat vermoedelijk de

oudste gracht was, vonden ze een

stenen dolk. Zo'n decimeter groot.

Een sieraad uit de steentijd. Een

offermes.

Hoewel de 8o meter lange proefsleuf
weinig prijsgeeft, duiken er ook

scherven bandkeramiek op. Daarmee

r5

staat de datum ruwweg vast: de

oudste gracht en wal dateren van

zooo jaar voor onze jaartelling.
Houtskoolmetingen en pollenonder-
zoek zullen dit later waarschijnlijk
bevestigen.

Mauro: "Iot onze stomme verbazing
komen we daarmee in de late steen-

tijd terecht, in zooo voor Christus.

Het is niet zomaar een stenen dolk.

Het is een sieraad, een prestige-

artikel, vervaardig door specialisten.

Bepaald niet voor alledaags gebruik."
Het mes is ook een aanwijzing dat de

kast kijken. Eerst misschien nog een beetje schuch-

ter en afi¡vezi g, maar gaandeweg ga je beter kijken,

met liefde, met herinneringen. De voorwerpen, hoe

onbeduidend vaak ook, lijken le troost te kunnen

bieden, moed te geven en op te kunnen peppen. Al is

het maar voor even, al is het maar In geringe mate,

de vondsten helpen je. Het is als een nieuw begin,

dan je aangereikt wordt uit een ver verleden.

Natuurlijk hoeft het niet voor iedereen zo te werken,

maar ik ben ervan overtuigd dat iedere zoeker al wel

eens troost heeft gevonden ofzal vinden in de geda-

ne vondsten.

Misschien zijn dit allemaal wel enigszins zware en

dramatische woorden, maar door de recente ontwik-
kelingen wordt ieder mens wel meT zijn neus op de

feiten gedrukt en dan moet je accepteren dat sommi-
ge gebeu rten i ssen bu itens porig zw aar en d ram atisch

kunnen en mogen zijn.

Als je merkt dat het zoeken, en ook de vondsten in

jouw vitrinekast, je in moeilijke tijden toch enige

troost kunnen bieden, dan is dat een mooi voorbeeld
van de belangrijke en soms onverwachte aspecten

die onze hobby te bieden heeft. Tenminste, zo zie ík
dat, en ik hoop vurig dat er veel zoekers zijn die dit
herken nen !

Hans Elsevier Stokmans

aarden wallen in eerste aanleg geen

militaire betekenis hadden. Mauro
betrekt in zijn onderzoek ook verge-

lijkbare aardwerken in Engeland en

Duitsland.
"Daar zijn in de grachten rituele
offers gevonden. De vondst van dit
bijzondere mes in de gracht kan bijna

geen toeval zijn.".

Zie ook artikel van Albert Folkerts in

Detectormagazine nr. 56 april zoor
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Om mee te dæn met de ûvondst van het iaar" d¡ent u een verhaal, van tenm¡nste r5o woorden,

te schrijven over het door u gevonden ob¡ect. Natuurl¡ik stuurt u duidelijke foto's van het

vooruerp mee. Voorwerpen van archeolog¡sche waarde dienen te worden aangemeld.VAN HET

Zo depressiefals het afgelopen
voodaarwas voor zoekers, zo
voelde ik me ook. De MKZ crisis
had roet in het eten gegooid, zodat
zoeken op akkers er niet bij was
dit vooriaar. Ik zat zeker al een
maand of drie op een houtje te
bijten tot ik het goed zat was en

\
besloot mijn nieuwe "Lobo" eens

uit te proberen. Ik had gezien dat
er een bouwput in de buurt was,
dus daar grng ik maar even pie-
pen-

Toen ik daar aanlavam, zag ik tot
mijn stomme verbazing allemaal
mannen in witte pakken lopen,
dus ik woeg aan een van die
mannen of het een probleem was,
als ik mijn detector hier even uit
zou laten. "fongen, van mij had
het gemogen, maar de grond is
hier verontreinigd, dus je moet
maar even ergens anders gaan
zoeken.", was zijn antwoord.
Nou, daar sta je dan met je
nieuwe detector batterijen te
besparen. Bodemveront-
reiniging, MKZ,
wat wil je nog
meerl

Nou, er zat
nog maar
één ding op,
naar het park
waar al honderden
hobbyisten voor mij waren
geweest. Het park waar ik het over
heb, bestaat alzo'n rooo tot r2oo
jaar en er is in die tijd zo goed als

niets veranderd. Ik was al zo'n tien
keer in dat park geweest, maar
elke keer liep dit bezoek uit op wat
afval en als ik geluk had, een duit
of een paar stuivers. Maar ik liet

mijn dag niet verpesten en ging
ervoof.

Na een uur zwaaien en
alweer een buidel-

tas vol afral,
vooral snippers
van blikjes die
door de gras-

maaimachine
tientallen

meters zijn
weggeschoten (je

weet wel, derlig snippers
op vijf vierkante meter), kreeg ik

ineens een knalsignaal te horen
waarvan je meteen zegt, dat moet
de bodem van het bliþe zijn. Ik
stak mijn schepje in de keiharde
grond, tot de grond de spanning
die ik op het schepje zette niet
meer aankon en openbarsüe. Er
rolde een dekseltje uit de openge-
barsten grond en teleurgesteld
raapte ik het op. Maar wat was dat
nouì De grootste munt uit mijn
zoekcarrière: een Philipsdaalder!
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Snel haalde ik de schotel nog een

keer over dezelfde plek in de hoop
dat er misschien nog een munt
zoulíggen. Nog een muntlll Drie
rolden er in één keer uit!
Ik zag ook wat schewen naar
boven komen, dus ben ik met de

hand verder gaan graven. Mijn dag

kon echt niet meer stuk: ik vond
een echte muntschat. In de tus-

sentijd rY¡/as er ook een mevrouw
naast me komen staan

die me met een

lachend gezicht en

een spottende blik 
i

vertelde: "]e vindt l

hier toch geen

geld hoor.". "Nee",

antwoordde ik, "maar

dit well" en ik liet haar de

munten zien. Haar ogen rolden

zowat uit haar kassen joh, ha, ha...

Ik hoor sommigen van u denken:
het zijn ook altijd dezelfclen hè)
Om het verhaal kort te maken, heb
ik er in totaal 38 munten uitge-
haald met de volgende determina-
tie:

3o stuks zilveren munten:
zz leeuwendaalders

3 Philips daalders
r statendaalder

3 halve statendaalders
r uniedaalder
Allemaal uit de periode van 1555 -
1598 met een gewicht van 14,85 tot

)4,o2 grarn. Totaal dus 786,66
gram.

Nog een 6 stuks zilveren
munten:

Tostao (roo
reais)

'.-. Sebasti'

aan r alle

" 
lt uit de

.:4' periode
,'")j ån 1557

tot 1578 met een gewicht van 6.76
tot 8.28 gram. Totaal dus 47.48
gram.

Gouden munten:
z escudos Philips z alle uit de

periode van 1555 tot 1598 met
een gewicht van6.76
tot 6.78 gram.
Totaal dus 13.54

gram.

Het totale
gewicht van de

muntvondst is
847,68 gram, bijna r

kilo. De munten zijn aangemeld
bij het KPK te Leiden (Bouke fan,
bedankt voor de determinatie).
Graag wil ik met deze vondst
meedoen voor de vondst van het

laar.

Gerard de Wít, Almere

P.S. En houd onze hobby in ere.

J.
'.¡r \.'
9l\:
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AI een tijdje was ik in het bezit van
een nieuwe detector, een Starfrack
MD 3r8 B, maar ik was nog steeds

niet aan zoeken toe gekomen,
doordat ik het zo druk had op het
werk i.v.m. personeelsproblemen.
Ik runde ook nog een supermarkf,
waardoor het nog al eens voor-
kwam, dat ik mijn hobby's op de
lange baan moest schuiven.

Ondertussen heb ik een nieuwe
baan gekregen, met meer wije tijd
en dus kon ik na vier maanden
niet gezocht te hebben het veld
weer eens op. We hadden uit de

archieven vernomen, dat er op een
bepaalde locatie Romeins materi-
aal gevonden was. Patrick en
Willem (zoekmaten) waren er al
eerder wezen zoeken en hadden
samen al 4 Romeinse munten
gevonden, ondanks dat er al jaren
op dat veld gezocht
werd. Maar zoals
zo vaak is
vermeld, een
goede akker
blijft jaren
munten e.d.

"produceren".

Voor mij was dus
eindelijk ook weer eens de tijd
aangebroken, dat ik kon gaan
zoeken. Uiteraard nam ik mijn
nieuwe detector mee om deze uit
te proberen. Echter na twee en een
halfuur zoeken geen enkel resul-
taat. Ik was een beetje teleurge-
steld, omdat ik in eerste instantie
dacht dat het aan de detector lag,
door zijn geringe diepte.
Maar niets is minder waar.
De eerstvolgende keer daarna,
ging ik weer op pad met die detec-
tor, maar dit keer op het veld dat
erlangs lag en na anderhalfuur
zoeken, vond ik eindelijk wat
muntjes en een halve ring (waar-

schijnlijk Romeins), totdat er
plotseling een wit kalkachtig
muntie uit de omgeploegde aarde
kwam. Ik dacht er meteen een
Romeinse keizer op te herkennen,
maar "durfde" het eigenlijk niet te
geloven, mede door de kalkachtige
laag, die op het muntje zat. Gauw
ons Finnie (zoekmaat) roepen. Die
\¡r'as een eindje verderop aan het
zoeken en kwam meteen kijken.
ZouheL Romeins zijnl "Ik weet
het niet", antwoordde hij, "maar
poets er maar niet aan en kijk
thuis of het inderdaad zo is.". Ik
wilde meteen naar huis natuurlijk,
om de witte laag er zachtjes af te
borstelen met een tandenborstel.

En warempel, onder de witte laag
kwam inderdaad een zilveren
Romeins muntje tevoorschijn.
Mijn hart begon van opwinding
sneller te kloppen. Niet te geloven,
maar mijn eerste zilveren

Romeinse munt en nog wel
gevonden met een detector, die

ik pas voor de tweede keer
aan het uitprobe-

ren was.

Ik heb
meteen
Patrick

gebeld, die
direct kwam

kijken. "Man, wat
gaaf', riep hij, "en dat nog wel met
die nieuwe detector, een beter
begin kun je je eigenlijk niet
wensen.". We hel¡ben de munt
onderhlssen aangemeld en laten
determineren. Het blijkt te gaan
om een Antonius Pius (r38 -16r
na Chr.).

Met deze vondst wil ik meedoen
aan de vondst van het jaar.

E. Klokgieters

Ik was onlangs, zoals ik wel vaker
doe rond deze tijd van het jaar in
Friesland aan het kijken ofer al
gerooid was. Maar helaas!
Op de terugweg reed ik langs een
paar grasterpen en ik stopte bij
een terp waar mijn zoekmaat al
eens had gevraagd of hij er mocht
zoeken. Het antwoord was toen:
nee, liever niet.

Ik dacht bij mezelf, ik ga het toch
nog een keer proberen. Na een
kwarlier lullen als brugman en na
twee keer nee te hebben gehoord
kreeg ik dan toch uiteindelijk
toestemming, ik mocht wel even
kijken. Dus ik even proberen.
Na bijna drie uur te hebben gelo-
pen en nog niets interessants te
hebben gevonden was het dan
eindelijk raak. Mijn eerste oude
vondst op dit perceel was ook
meteen een goede, ik pulkte
zowaar een zilveren fibula uit de

grond. Na er wat lectuur op nage-
slagen te hebben, bleek het een

voetboogfibula te zijn, waarvan er,
volgens het boek excavations at
Wijnaldum t999, nogmaar drie
exemplaren in Nederland bekend
zijn. Dus is dit misschien wel het
vierde exemplaar.

Deze vondst lijkt mij interessant
genoeg om mee te doen met
vondst van het jaar

\
È
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Edwin vøn Alphen
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Ik had nooit gedacht dat ik met
één van mijn vondsten zou mee-

doen aan "de vondst van het jaar",

maar je hebt zo van die dagen dat
het je meezit en je onverwacht de

mooiste dingen vindt.
Zoals die zondagmorgen in de

provincie Henegouwen (België),

toen ik zocht in de buurt van een

Romeinse nederzetting.

Met mijn Garrett GTI z5oo liep ik
zwaaiend kris-kras door een groot
veld. Na ongeveer een uur zoeken,

had ik een munt en een fragment
van een fibula als buit. Ik besloot
toch nog verder te zoeken en plots
kreeg ik een mooie beltoon en een

acht op mijn scherm. Na het
opgraven, lo¡¡am er een conisch
bronzen voorwerpje te voorschiin
en zoals steeds deed ik mijn
vondst direct in een potje om het
te beschermen tegen afbrokkelen
en dergelijke.

Thuis heb ik het voorwerpje gerei-

nigd, maar ik had geen idee wat
het was. Na enkele dagen steeds

weer mijn vondst bestudeerd te
hebben, merk ik een hoofd op op
de bovenkant; het lijkt wel of er
een munt op ligt. Met een lengte
van zz mm en een diameter van
zS rrrrn denk ik direct aan een

muntstempel. De volgende dagen

schuim ik de bibliotheken af,, maar
tevergeefs.

Op de nationale museumdag ga ik
met mijn gezinnaar het stedelijk
museum van Aalst en toon daar

mijn vondst aan de plaatselijke
archeologen. Omdat ze me niet
precies kunnen zeggenwat het is,

raden ze me aan naar het penning-
kabinet van de koninklijke biblio-
theek in Brussel te gaan. Na enke-

le telefonische contacten, heb ik
een persoonlijke afspraak met de

penningmeester. Nieuwsgierig
naar zljn oordeel, toon ik hem de

vondst. Na draaien en keren vertelt
hij me dat het een bronzen pon-

soenstempel is, bestemd voor de

fabricage van nagemaakte denari.
De stempel diende dus voor het
vervaardigen van aardewerken
gietvormen (model denarius van
Antonius Pius r38 - 16r na Chr.)
Hij werd gebruikt door valsemun-
ters.

Hierbij dank ik dr. fohan van
Heesch voor de determinatie en

voor het verdere onderzoek dat hij
op mijn vondst zal doen. Het is
namelijk het eerste dergelijke
voorwerp dat in België gevonden

is.

Omdat ik toch trots ben op deze

unieke vondst wil ik meedoen aan

"de vondst van het jaar zoot".

Rudy vøn Cutsurn

Verklarende
woordenliist
ln de folders en gebruiksaanwijzingen komt u regel-

matig allerlei detectortermen tegen, welke vaak ook
nog in het Engels zijn. de meest voorkomende heb-

ben we met een korte uitleg voor u op een rijtje gezet.

- All metal: lnstelling zonder discriminatie. Reageert

op alle metalen.
- Audioboost: Versterkt zwakke signalen.
- Audio identifìcatie (lD): ldentificeren van de vondst

d.m.v. geluid.
- Basistoon: Constante achtergrondtoon.
- Concentrische schotel: Veelal open zoekschotel met

goed discrim i natievermogen en groot d ieptebereik.

Minder geschikt op zwar gemineraliseerde grond.
- Discriminatie: lnstelling die onderscheid maakt

tussen verschillende metalen. Uitschakelen f negeren

van on gewenste voorwerpen/metaalsoorten.
- Elliptische schotel: Zoekschotel welke hoofdzakelijk

wordt gebrui kt op N uggetdetectors.
- GEB: Zie grondbalans.
- Grondbalans: lnstelling (afregelen) van de detector

op de bodemmineralisatie. Neutraliseren van het

grondeffect. Op veel detectors een vaste niet instel-

bare stand.
- Grondeffect: De effecten van de grond op de wer-

king van de metaaldetector.
- Mineralisatie: Mineralisatie van de grond door

bijvoorbeeld meststoffen, stukjes cokes, stadsafval,

ijzerhoudende grond enz. De mineralisatie of het

grondeffect heeft een vertroebelend effect op de

detectie.
- Motion detector: Modern detectorsysteem waarbij

de schotel voortdurend boven de grond heen en

weer bewogen wordt.
- Notch reject/accept: lnstelling om een gedeelte van

de metalen te negeren of te accepteren.
- Pl: Pulse lnductie zoeksysteem voor zout water,

stranden enz. Ceringe gevoeligheid voor het grond-

effect.
- Pinpointen: Het exact plaats bepalen van de vondst.

Vaak een aparte knop (trigger) .

- Sensitivity: Cevoeligheidsinstelling van de detector.
- Threshold: Audiosterkte-instelling van de basistoon.
- Tone lD:Zie audio identificatie.
- TR: Bijna niet meer gebruikt detectiesysteem met

basistoon.
- Visuele identificatie: Voorwerp/metaal herkenning

op meter, display. De analoge meters worden steeds

meer vervangen door LCD schermen.
- VCO-pinpoint: Voor het exact localiseren van de

vondst. Toonhoogte stijgt als de schotel de vondst
nadert.

- Widescan schotel: Dichte zoekschotel geschikt op
,'i vervuilde en zwaar gemineraliseerde grond. Minder

groot dieptebereik.
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\^/H lT€'f 5P€CTKUM XLT

WHIT€'Í 6000 PRO XL

Het analoge (meter) broertje van de
Spectrum XLT. Instellingen via
knoppen. Professionele detector met
speciale knop om mineralen e.d. uit
te schakelen. Aanbevolen licht
gewicht metaaldetector. Een echte
aanrader!!

-ËT

s*'"\o-
cr.ÈNog steeds de beste allround digitale

metaaldetector. Met de 4 door ons
ingebrachte speciale programma's is
het gebruik eenvoudig en zijn de
resultaten meer dan uitstekend te
noemen. Daar waar anderen al
geweest zijn zal de XLT blijven
vinden. De White's Spectrum?
Al 10 jaar een winnaar!!

I
t
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detecteren. Perfecte grondmineralisatie afwijzing zonder
diepteverlies. Met grotafstelling voor het lokaliseren van
tunnels en grotten.

\^/H lT€'f CLÀf ll C lD / CLÀf f lC ID)<

T€f ORO CVILAfS II

Perfecte lichtgewicht detector
voor een lage prijs. MicroMax
Design. Met boost voor meer
diepte.

2 Detectors uit de populaire classic serie. De bediening met knoppen is bijzonder
gemakkelijk, de prestaties uitstekend. De lD en IDX zijn uitgevoerd met een digitaal
beeldscherm, met als voordeel dat u kunt'zien'wat u heeft gevonden.
Mogelijkheid om een TURBO pakket aan te sluiten (30 tot 357o meer diepte).
De IDX is bovendien uitgerust met een regelbare zoekfrequentie (6,i Vm 6,8) en een

MÀZ KOPT€L€FOONf

Kwaliteitshoofdtelefoon speciaal
voor de zoeker. Met volumeregelaar en
af neembaar snoer. (weatherproof)
Je haalt meer uit je detector.

\'l
)i

il
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WHIT('f fUKFMÀÍT€K II

P LVI

WH IT€'' CLÀf 
'IC 

5L III

De meest verkochte middenklasser.
Groot dieptebereik, inbouw TURBO
(357o meer diepte) en STRAND
(uitschakeling trekringen e.d.)
uitvoering mogelijk. Makkelijk in
gebruik.

Land- en onderwaterdetector.
Detecteert ook gouden kettingen.
Regelbare diepte en discriminatie
met echte NULDISC. stand.
Uitvoering met 21 cm open deep-
scan schotel. Verplaatsbare kast.
De Surfmaster: een laag geprijsde
onderwaterdetector met een
uitstekend dieptebereik.

MIN€LÀB.f €XPLOK€K
Í SLX5

Een geheel digitale detector met een
zeer speciaal discriminatiesysteem.
Lichtgewicht detector die bijzonder
ergonomisch uitgevoerd is.
Uitstekend dieptebereik en inzetbaar op
elk terrein. Uitgevoerd met een verbeterd
multi frequentiesysteem.

MPORT & EXPORT, VERHUUR & VERKOOP METAALDETECTOREN

eerpad 2,8276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91, fax (038) 363 64 80
nternet: www.metaaldetectors.nl E-mail: info@metaaldetectors.nl

,\ \o ., ifl. \il,'!-r ìÌ li 'l [\,t: r

jk ook op onze spec¡ale webs¡te: www.amateurarcheologie,nl

RO CO\I PAD R€

T€fOKO LOßO fUP€K
TKÀC K

Vanwege de hogere zoekfrequentie
en speciale electronica de topper op
(zwaarl vervuilde (stads) grond.
Natuurlijk ook inzetbaar op elk ander
terrein. De LOBO? Een specialist
voor erg kleine voorwerpen en
muntjes!

I

detector voor de beginner en
Ook geschikt om in oude stads-

te zoeken.

E

MINELAB

6øl of e-mail onÇ

info-pak t

---rl

- \- --.\

:::-. ::\r -- -:



G EBRUI KERSERVARI NG

Eerste kennismaking met XP
\/ I\/ .'l J c- Ç_e LA -r'l .A

Als je al vele jaren zoekt met een

detector, en diverse merken en

types je trouwe of minder betrouw-
bare elektronische metgezel zijn
geweest, dan vorm je in de loop
der tijd voor jezelf een beeld van
wat de ideale detector nu eigenlijk
zou moeten zijn. Net als in een

relatie probeer je samen met je
partner zo veel mogelijk wensen en

eisen op elkaar af te stemmen.
Zo werkt het ook op detector-
gebied, hoe meer dit gebeurt, hoe
groter de kans van slagen zal zijn.

accupacks. De behuizing van de

kwetsbare elektronica moet stevig
en licht z1jn, niel van verkleurend
plastic of roestend metaal zodat de

lak na enige tijd bladdert. Belang-
rijk is dat het omhulsel vooral de

gevoelige circuits beschermt tegen
"interferentie" van bijvoorbeeld
zenders, andere detectors, hoog-
spannings leidingen en schrik-
draad. Natuurlijk is het uiterlijk
vertoon van belang, we verwachten
een actuele look, maar niet zo dat
de omstanders denken dat de

marsmannetjes zijn geland. Op
het gebied van prestaties, ofliever,
kunstjes, wensen wij een stabiele
detector, onder ALLE omstandig-
heden die al1een piept als er wer-
kelijk wat te bliepen va1t, en wel zo

dat de rotzooi blijft liggen en wij
de vondsten doen die we willen,
liefst ook als ze diep in de aarde
zijn verborgen. Daarnaast komen
de secundaire voorwaarden, mocht
onze trouwe zwaaier ons onver-
hoopt in de steek laten, dan willen
we op korte termijn weer ten
strijde kunnen trekken, met een
zo goed als nieuwe machine.

Sorry, medebroeders in veld en
gronddepot, ik moet jullie teleur-
stellen, deze "aII round detector"
moet nog worden uitgevonden,
hij bestaat simpelweg niet. A11e

huidige detectors zijn een compro-
mis, een strijd tussen diepte en
balans, gevoeligheid en discrimi-
natie, stevigheid en gewicht,
functies en bedieningsgemak,
uiterlijk en ergonomie, eenvoud

en veelheid, je kan roo en meer
functies instellen, maar willen en
kunnen we dat lll I(jken jullie
wel eens naar Discovery Channelì
In een reclame loopt een blinde
over het strand, hij verteld hoe
mooi onze hobby is, en dat hij
droomt van een oud wrak te vin-
den "op het strand gespoeld", hij
denkt aan ztjn jeugd, toen hij nog
zag,hoe alle ldeuren waren.......
dan zie je hem langs de kust
zwaaien,hlj graaft een munt op,

prachtigl Verder loopt de blinde
zoeker, je hoort hem zeggen dat
het hem niet uitmaakt wat hi1

vind, hij hoort ook beter, constant
in gesprek met de bodem, alles is
geschiedenis, zelfs een flessendop
is dat. Wondermooie reclame,
alleen wie goed kijkt, ziet tegen de

zon in daT z\n detector is uitgerust
met een extra accessoire, een
digitale meterl!! Nu vinden jullie
dit misschien een overtrold<en en
vreemd (maar waar) voorbeeld,
maar wat ik aan wil geven is dat,
als we eerlijk zljn, onze detectors
ook wel eens poeha bevatten die
"a1s meter voor een blinde" door
kunnen gaarl rnaar waar we wel
voor betalen, laten we zeggen;
make-up.

Verandering van spijs doet eten,
en, bij de buren is het gras altijd
groener..... Twee oude gezegdes
die wij in ere trachten te houden,
iets wat nieuw is, is leuk maar
opgelet, alles is niet even goed als

het oude. Dit kwam aan de orde
toen il< vernam van een nieuw
merk detectors, uit Frankrijk...

Ideaal en roo7" wordt het nooit,
zowel voor relaties als voor onze
speurstok snijdt dit hout. Laten wij
ons tot ons aller hobby beper-
lcen..... nee ik weet wat jullie nu
denken, maar dit gaat over detec-

tors! Wat, in wezen, ver-wachten
wij van onze biepersl Allereerst
natuurlijk solide en degelijk, niet
te zwaar en goed te hanteren, de
zwaai moet strak zijn, van arm-
steun tot schotel, een stijve steel,
die niet zwabbert en nazwaait als

een elastiekje, voldoet aan ons
model. Verder moeten de com-
mando's met de vingers van één
hand kunnen worden gegeven,
voor het overgrote deel van de

mensheid: De rechterwijsvinger
bestuurd alle knoppen, draaiers en
switches, blindelings. Zoals de

Engelsen zegge:n'. Stamina, duur-
zaam tn gebruik dus, uithoudings-
vermogen, met één batterij opla-
ding veel en lang zoeken,
rechargen als het enigszins kan
zonder gepiel en gemorrel met
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huh, kunnen ze daar ùberhaupt
wel iets fabriceren wat op een

zoekstok lijktl Schijnbaar wel,
maar met de nodige scepsis en

nuchterheid die een gezonde

Zeeuw aangeboren dient te zijn
wilde ik die nieuweling, de XP, wel

eens aan de tand voelen, en a1s het
enigszins kon, gratis, ons l¡in
tenslotte zuinig. En dan niet op

mijn eentje, meerdere amateurs,

met genoeg ervaring, dienden te
worden opgetrommeld voor hun
onverbloemde commentaar.
Mijnerzijds viel de eerste indruk
niet tegen, uiterlijk is modern, en

doet een beetje denken aan een

producent van "Down Under"
maar toch weer anders, en het
geheel voelt solide aan, niet slap,

maar een stevige constructie en

alle knoppen goed bereikbaar.
Direct positief was ik over het
oplaadsysteem, eindelijk, die

Fransozen hadden het ei van
Columbus: Opladen via de plug
van de schotel, geen babterijen

meer lospeuteren, klikken en
1aden.

Als eerste in de rij van testers
kwam Michel Iftijgsman aan bod,

hij heeft deelgenomen aan diverse
zoekrvedstrijden en heeft daarmee

ook prijzen gewonnen, onder
andere op een zoekdag van onze

eigen vereniging, de DDA.
Zijn indruk:

Er is mij gevraagd om een objectief
verslag te schrijven voor een nieu-

we detector, namelijk de XP-detec-

tor. Op zich is dit best wel moeilijk

want ik zoek er nu zo'n half jaar

mee en leer steeds meer bij over
het apparaat.

lk heb eerst gezocht met tientallen
verschillende detectors, van som-
míge was ik behoorlijk gechar-

meerd, andere voldeden minder.

Redelijk dieptebereik en goede
discriminatie, waren voor mij het

belangrijkst. Een half jaar geleden

was ik op bezoek bij Steenbergen
Detectors in Hulst en daar hadden
ze toen net een aantal XP's binnen
gehad om te testen en men was

hier zeer tevreden over. Zoals bij
elke dealer waren ook zij aan het
bluffen over het resultaat van de

detector qua dieptebereik (je weet
wel, de beroemde luchttest) maar
ik had mijn twijfels erover, zeker

omdat het apparaat uit Frankrijk

komt en dat is nu niet echt een

land waarvan je goede detectors
verwacht. lk heb Marc Steenbergen

toen gevraagd om dan eens met
mij mee te gaan en de XP te testen
naast mijn gebruikelijke detector
en wonder boven wonder ginghij
hiermee akkoord!! De volgende dag

zijn we gezamenlijk gaan zoeken

op akkers en weilanden. Op het
einde van de dag gingen we de

munten tellen die we hadden
gevonden en Marc had er bedui-
dend meer gevonden dan ik (6
tegen r8) terwijl dit niet zo rijke

akkers cq weilanden waren. Toch

was ik nog niet overtuigd omdat
iedereen wel een offday kan heb-

ben, dus stelde ik voor om een test
op een akker (op zandgrond). lk

had speciaal een buisje gemaakt

om een gaatje te maken op bepaal-

de dieptes en zodoende de diepte

te kunnen bepalen en we begonnen
met de test. Op een diepte van 20

cm had ik al geen signaal meer van

een duit (grond was zeer droogl)
terwijl die XP pas op z5 cm begon
tegen te sputteren. Hier was ik

toch wel eventjes stil van. We

hebben verder getest met kleinere

munten (zowel koper als zilver) en

ijzeren voorwerpen (qua signaal en

discriminatie) en ik kwam tot de

conclusie om zo snel mogelijk over
te schakelen op de XP.

lk zoek er al een tijdje mee en ben

er zeer tevreden over.Zijn er dan

geen minpuntenl
Natuurlijk. Het is een robuuste en

degelijke detector maar iets aan de

zware kant en niet echt makkelijk
om continue mee rond te lopen.

Dit is gemakkelijk te verhelpen

door de detectorkast aan de riem

te hangen, ofdoor hem achter op

de steel te monteren. Het is een

zeer goede detector voor op

akkers, weilanden, bossen en

dijken maar minder geschikt voor
op het natte

strand en

zwaar gemt-
neral iseerde

grond. Het
zoeken op
stortgrond
gaat redelijk
maar de

kleine spij-
kers en de

kleine tinnen
voorwerpen
ztJn zeer

moeilijk uit
elkaar te

discrimineren dus dit is wel wat

minder. Op strand moet,ie de

discriminatie goed afstellen op

treklippen (moet secuur zijn
anders filter je er het goud met een

laag karaat gehalte ook uìt) maar

als je dat goed onder de knie heb,

is dat geen probleem (altijd een

treklip en een gouden ring mee

nemen om goed af te stellen). Voor

de akkers, weilanden, bossen en

dijken is het de ideale detector.

Conclusie: een goede en degelijke

detector met een enorm dieptebe-

reik en uitstekende discriminatie.
En zeker met de prijs / prestatie

verhouding van deze machine

hebben we hier te maken met een

detector die zich kan meten met
elke andere topper.

Michel Krijgsman

Vervolg op pagina z5
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Schakel de Rl ìn en het 0peningsscherm laat u zìen

dat hii startklaar staal - u hoeft niets in te stellen,
âlleen een prett¡g luidsprekeÍniveau 0e Rl werkt
optrmaal en volaulomatìsch; alle vitale functies wor.
den door een krachtige computer {CASSY) bestuurd

Houd de grondradar Simulalor in het 009 Dit kleine
handlge instrument laat u de signalen zìen die CASSY

op dat moment ôan het lezen ¡s Dat ìs het enÌge dat u

hoeft te weten lJ zult nooit in staat ziin deze signalen
zo snel Îe interpreteren als CASSY, maar u zult onder
vinden dat u aan de hand van deze sìgnalen op het
scherm als een team met uw machine kunt sâmen-
rverken

Wanneer u eraan toe benl de professionele opties
van de Rl onder de loep te nemen, ¿ult u de¿e als bij-
zonder gebruiksvrìendelijk eruaren met één druk op

de knop kunt u de menu's en zo ieder ¿spect van het
instrument bek¡,ken Zo krijgtu absolute topprestaties
Zo eenvoudig is de Rl !

Met een draaiknop loopt u alle opties door en met een
druktoets kiest u de instellingen die u wilt veranderen
Zelfs voor een leek is de computerqestuurde Rl een-
voudig te bed¡enen Eenwereldprimeurdie opnaam
staat vôn C Scope Een topdetector waarmee zelfs
een beqinner uiÞonderlijke resultat€n kan behalenl

De R1 is een
detector met
computefbestu-
ring en zal als
een tornado door
de metaaldetectie-
wereld razen. Z¡j

noemen hem dan ook New-
force R1. Een detector met
een krachtige computerbe-
sturing en zeer gebru¡ks-

vrie ndeliik.
De F1 is al operat¡oneel en staat al startklaar zodra u
hem aanzet. het computer Aided Search System
(CASSY) zorgt ervoor dat alles met topkwal¡teit bl¡jft
functioneren. het verlichte display geeft informatie
over de ident¡te¡t van het signaal en de zogeheten Real

ïme Ground Badar Simulation laat u de signaalinfor-
matie zien waarmee het ¡nstrument bezig is wanneer er
iets gevonden wordt. Deze detect¡esignalen kunt u ook
horen en er is uiteraard een pin-point bediening om de

vondsten te lokaliseren.

ï

De CS330 heeft een
ergonomisch vormge-

geven handgreep en

heeft de mogelijkheid van
selectieve detectie (discrimi-

natie) binnen ieders bereik. de
geavanceerde discriminatietechnologie van
de C5330 sluit de detectie van vele soorten
metalen rommel uit. Met de drukknop voor het
automatisch herstarten van de afstemming
zorgt u ervoor dat de maximale gevoeligheid
behouden blijft De CS330 kan worden uiteen-
genomen tot een compact pakket, wat hem
ideaal maakt voor de rugzak en voor vakantìe.
een geweldig instapmodel voor een hobby
v0or 0ud en jong en een uitstekend start in de

wereld van zoekers.

de'LAZY S' klasse vo0r een ongelofelijke
lage prijs. Zoals bij vele sporten en hobby's leve-
ren feelìng en volharding pas resultaten op als u
over het goede materiaal beschikt
Gegarandeerd is de C5660 het instrument dat u
n0dig hebt De rest hangt van uzelf af

¿-

ln de wereld van metaaldetectie is de CS1220 een klas-
sieker Dit unieke instrument is '10 jaar geleden al voor
het eerst door het R&Dteam van C.Scope ontworpen. Zij
hebben dit ontwerp verfijnd en geperfecttoneerd en wij kun-
nen u mettrots zeggen dat de CSl220 in alle opzichten de meest
succesvolle detector is die wij ooit hebben geproduceerd.
De CS1220XD zal ook u in de ban nemen en u met resultaten con-
fronteren. De reden waarom de CS1220XD ieders favoriet is, wordt u

duidelijk zodra u hem gebruikt.
De CS1220XD heeft zijn eigen karakter - een gebruiksvriendelijk karaktet waar u goed mee overweg
kunt En wanneer u samen gaat zoeken zult u zich afvragen hoe u ooit met een andere detector
overweg hebt gekund

GENDETECTIESYSTEIVIEN
GEIAN Detectiesystemen B.V.

Bedriivenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel
Tel.; +31 (0)73 55 12 9f9, fax: +31 (0)73 55 15 658
E-mail: info@gelan.nl www.gelan.nl

Waarom u nu kíest voor een C.scope detector bii Gelan:
. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring
. Wii hebben een goed contact mel de fabrikant
. Wii hebben leveringen rechlstreeks van de fabrikant
. Wii ziin op de hoogte over de laalste ontwikkelingen
. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de detectors
* Wij hebben alle modellen op voorraad
. Wii leveren detectofs mel GE keurmerk
o Wij hanteren een eigen garanl¡etem¡¡n van 3 iaar
. Wii leveren met Nederlandse handleiding
. Wii ziin ook open op zaterdag

f Na telefonische afsnraakl

(_
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Eerste kennismaking met XP

VIV€ LA FRANC€

Onze tweede tester is een rasechte

Vlaming, Hendrik van Caelen-

berghe, schrijft artikelen voor de

DDA, voor de vondst van het jaar,

munten uit Breda en Romeins
verleden in het Verenigd Konink-
rijk, zoekt al heel lang met diverse

detectoren:

Toen ik enkele maanden geleden

bij Steenbergen Detectors in de

winkel kwam was Marc razend

enthousiast over een nieuwe

detector die ze verkochten. Moet je

zien zei hij wat een diepte dit
toestel haalt. lnderdaad de lucht-

test gafprachtige prestaties in

vergelijking met andere detectors.

Maar met mijn jarenlange ervaring

op detectorgebied was ik wel een

beetje kritisch. Wat zou de 'Adven-

tis' presteren op het echte zoekter-

rein. Natuurlijk hoef ik tegen geen

en kele metaaldetectorzoeker te
zeggen dat de diepte van de detec-

tor het succes is van de vele vond-

sten. Omdat ik toch wel enigszins

geinteresseerd was en de prijs van

het toestel echt schappelijk was

vroeg ik of ik hem mocht meene-

men. Om de Adventis' te testen

had ik een weiland in het achter-

hoofd waar ik in het verleden al

heel wat Romeinse munten en

voorwerpen had gevonden. De

laatste drie jaren was er buiten wat

rommel niets meer uitgekomen.
Nadat ik de detector in mekaar had

gemonteerd en de batterijhouders
had opgeladen, ging ik aan de slag.

Omdat ik nog niet echt tijd had

genomen om de handleiding van

dit toestel goed te lezen, besloot ik
gebruik te maken van de snelle

start waarbij je als beginner simpel

alles instelt op de rode pijltjes. Je

zoek| dan op de standaard instel-

ling. Langzaam zoekend liep ik het

weiland op en na nog geen vijf
meter een zach| signaaL Een z cent

van Leopold I afgesleten. Nog wat
verder weer signaal, Romeins

beslag. Amaai dat gaat hier goed.

Het was niet normaal, ik kreeg

gewoon het ene signaal na het

ander terwijl ik met mijn andere

detector hier gemakkelijk een

uurtje kon rondlopen zonder de

minste biep. Van de vondst van

een 'uilefibula' en nog twee prach-

tige Denari was ik efkens niet goed.

Jongens wat had ik in het verleden

op andere terreinen nog allemaal

niet laten liggen. Na het voorgaan-

de hoef ik niet uit te leggen dat ik
deze detector inmiddels heb aan-

gekocht.

llat ik zelf ervaren heb met deze

detector; allereerst is de bediening

van een XP detector simpel gehou-

den, maar hetgeen we nodig heb-

ben zit erop, en het werkt inder-

daad als een speer, we hebben te

maken met een dieptebeul van

formaat die ook nog eens stevig in

elkaar zit, een goede detector voor
akkers en het weiland. Op het

strand, daar waar droog overgaat

in nat ben je in het nadeel, en ook

op het slik aan zee is het hopeloos,

in die gebieden begint het te sput-

teren. Voor stortgronden en ver-

vuilde binnensteden lukt het wel,

als je maar geduld hebt, duidelijk
het grote nadeel van een diepte-

monster, want dat is deze Fransoos

werkelijk. XP timmert ook goed aan

de weg, nieuw zijn nu de vergulde

schotelaansluitingen, geen verlies

en storingen meer op de plug, en

ook het hebben van een tone lD in
de alle metalen stand is een hele

vooruitgang. Bijzonder is het

opladen, inpluggen via de schotel

aansluiting op de kast en opladen

die handel. Vanwege mijn werk en

voor vakantie vlieg ik meermaals

per jaar naar Portugal, ik neem

altijd een detector mee, de XP laat

zich heerlijk klein opvouwen zodat
hij in een reistas past, ik heb geen

aparte koffer meer nodig. Alles

bijeen een detector die zich kan

meten met de top, de ADVENTIS

en de mooie middenklasse, de

ADX zoo, van de detectormarkt.

Frits Capello

Alleen particulieren (leden)
kunnen gretis "Opgreverties"

plaatsen, door deze voor de
slu¡t¡ngsdatum naar de

redactie op le sturen.
Aangeboden vooruerpen van
archeologisch belang dienen

alliid te ziin aangemeld

Te koop gevraagd; het boek

'Archeologie in Friesland", de

auteur is Jurjen M. Bos en de

uitgever is Matrijs. Anne Hoekstra,

tel. (o5tz) 47t64.

Te koop: kleine zoekschotel met

beschermkap, White's standaard

zo cm. Cloednieuw!

Yan fl 275,- voor fl l75,-
Te koop: beschermkap voor Bounty

Hunter Tracker lV. Nieuw!

Van fl 26,5o voor fl r7,95.

M.F. Habraken, tel. (o4q) 3t4465.

Te koop: mooie White's Classic SL

z met turbo en Blue Max schotel.

Prijs fl 895,-. ln de omgeving van

Eindhoven, tel. (o49$ 392359.

Te koop: Minelab explorer X5. Het

topmodel onder de detectoren.

Ongekende diepgang, zo gelijktijdi-

ge zoekfrequenties en digitale

display. Met garentie, in doos,

perfecte conditìe, oplader, oplaad-

bare pack, batterijhouder, autola-

de¡ handleiding en factuur.

Nleuwprijs f 33oo,- nu fl z3oo,-.
Email: sander.kramer@xs4all.nl

Te koop: detector van de land-

macht. Waterproof, met hoofdtele-

foon, prikstok, bijbehorende tas en

handleìding. Email: sightlys@hot-

mail.com

Te koop gevraagd: tumbler, moet in

goede staat zijn! A. v. Driel.

Email: av3l@hotmail.com

U kunt uw opgravertjes nu
ook via onze lnternetsite

magozine en/of site pløatsen. Leden
die geen lnternet hebben, kunnen
ook opgovertjes op de wehsite
ploatsen. Als u uw advertentie
opstuutt voor het magozine zullen
we deze ook op tnlernet zetten.



MUNTHANDEL G.HENZEN

Wg zryn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Wij zijn doorlopend geihteresseerd in de aankoop
van betere munten,in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

à contant !

Heeft U iets te koop ? Dan bel ons voor een

afspraak ! Wij kunnen Uw munten tevens vrij-
bliivend determineren en taxeren. fln.h,

Postbus 42 3958 ZT Amerongen
Te1.0343 - 430564 - Fax.03 43 - 430542

Manlcn en ocnnìngen
BP CATA¡IEUS,DE NE¡EN¡-/TNI}SE MUNTUì¡ VAN

186ûothcdÉ À.lwiE 2001

BM CATAI.T}DUS, DE MUNTEN VAN EELGIE I79ùI997
BOO9 KLEINEE, I}EUTSGER MUNIZCATIJ.æ IS7I.I9p7
Bol3 MUNIBOEK VAN PIET VËRKADE (t540-t7951
8O{4 VJ.Où¡S ünr ntll rlll ¡,|€dqbròcruüãr tot 1576 -

EO62 DE SIEDÉLIJXE MT,INT VAN NUMÞGEN
B0ó3 NO(XD NEI'EnI¡NI¡SE MI,NÌGET'VIGIEN, AFt Pol
m5 Il)f,IrSCf,E,UUl{ø,N v(Ì{ lt()MPD.ruS BIS XOiIIILUS 90 pag.

ftitstalþ cdalogrÃ, gocd r.hmaicfwrRmm Coim
BI¡Tó|IAXDT¡EK ÀIEDET,LAIìDô XOPETTGETD TJÈF¡797
BI47 STANI'ARD CTTAIÍT OF GDRMAN CIXNS 1601 10 PNESENT
B¿00 IOMAN COINT rd tldr vrha, dæl I (td 9ó n Clrr) D S6

- 1695
- Ê,9
- 8,$
- lSS
- 169,-
- Ð,fi
, 3t2s
- 89,-

- 95,_
- 145,-
- t749o

4n
4q
14,90

E rut¡h \6wpqf lÐdGhrrr plpsHutrE, tin, eoz - t5,-
B096IlEfECTOnnND6l lmpq l@illweÉis - 3q90
Bl@lalrrGEl{PR('f.^^N l0{PagoEti@(pdgriß)i6bnc - n,-
BIOT tROl{S UtT DE o{JDilEID, % pag. l{èdaimdstalig - 28,50
B¡o9DÈnoìrElilSEllJl,inltledølmd,%peg - 28,50
BIIIDÛTECTORFINDô2,Iæpag- lmilwb. - 39S
BllTGgLl¡UTTDEBELT,Mnidelburgshubwitvondgsrl55Gl5T0 - 25,-
Bl 19 EISIORYBENEÁIgO{.ttFEET, 2l2qg A4 fmøa. ln hun h¡to.

rishe vofuordc bchmdeld dc scfirijø duizcndf, mctalø wop. - 49,50
8156 BUCKLDS l2s}tH (,{4 boct ougtrp<n, rmn sbg) 125 pq: - 45,-
Bló4DETSCnORFINDS3(wdhklqù)A4fomad,wþw - 45,-
BI67ìIED,SIEnIEKEÌ{S()?ETI,AIq bo.toEt¡oßãloda gpag - U,-
BITSA|T L(rcUs,Fanigov/dllodøùdaiqi/hEclairgn - 25,-
BITgEROI{ZEAGEüDTA¿S¡I)AKbronstijdmwpaó4pøg - 19,90
Bl E0 SID,DEII lN SOIERVEII, vwdsq un bqrnsl ir [Þørra, Nlimcgm

f,lofdnd¡r4TEl(l25Gl9@)iî2e!ö boc&cahrdla.ft 1075pag. - 149,50
B¡El¡IûþJA,A-RMET^-ALIN|ÍEDERLAND, dãd.tostomn¿rtã - t7,g
BI32PARIF^CI,ßrúaurdihforbcginnæ,52p¡s: ZãbrtÈsrEa - ær
BI82DEÎúMPELVANEMPEL, l95Pag A4fom,geb NRoymms - 39,m
BrE3 BlTtStr MUSETÌìû cUlDË TO D^tLy IXON 

^cE 
ÀrìÎrQüIntrs

l9lSnprbt l7Opag. Gcb hrdkrû- - 59,90
BI84^NIIQUE flTTILEÊ qXIECfl)nS EñCYG- ûEt prijslijs! 199 påg

hadbñ,gcüúdsr V.dfntob - 45,-
B IEó CATAI.OGUS NDDERIá¡{I'SE I{)NDE¡'EETI\STfiGPE¡INTI{GEN

d@rA,J Km! l99t Aafomsd,2l2pignbb(3G3afteldingE) - 37JO

Meloqldeteclon
Bæl SUCCESVOÍ, Z)SKEN MET DE METAALDf, IECTOR dry cqt

Cs:nlaDpag hondrdm foto's , @kw rrndstø
BI 7J II TALDETDCTT¡G ()lI TIIE @IST
B0ET SUNKEN IRDAÍIUAE E)Wm FINI¡ IT dæ¡ Robst Msx
BI4l TRE^SURE EAO*D$ (FrMo.k Bod. in Harouxlrrwds)
Bl9 OßTUMSTECENIK fu Profr 169 pog WoÞrg Schùlq 19Ð

Gae ou pmftsixrdc dá.ú¡ræhnilã (DudE)

5,-
B I 97 VISûÄL CATALOGIIE Of .ANCIE¡|Ï BR(X)CÉES @ichrd llattaf

Ittbod(mffit"h.t{F?ft'h'rtcd¿ãffi! - 59,90
BI99 ADYAI{GDWATERS{)II(INGTETGMQUES - J\so
B2m nOUAìf CÍXN6 rd rld¡ vds. dæl I (ûot 96 n Chr) D Søs - n4,q
BISLE^D SDIGEIS fifclhvid nçæ Olladr) 72 p.e Bcp Opl

lû) fr¡to's ro Rmimq ÁDgd Sâki!.lq Vrtbg o llúddelærmc
lodúgffilúÎã (wúyds¡lmld.r.(to.môtãr) - 5q90

B ¡ e7 A.RTEFACTS OF ENGLAI{D & tI{TfED KII'GDOIì4 Eá rã dr
lûÐ foto'3 E md{q wEf de d¿Ênr¡jd td l75O (+ Ed pdjsh) - 4q9O

Bl E9 MEII¡EVAL ARIIFACTS , wþ Rom Artcfæt¡ Full Color ná
prijslijst 300 iflustBtiß doø l\¡igel À4lk - 45,-

BI9OIIIE^C€O¡IPIIßEüDAf,T, gûrda wwpa uidc brmsqd n
EogÞlEdalãtnd.PEchhred(,inprijrgrh¡hË4nu - 49,fi

Bl9l IIIÆRIMS(XJVEN¡I!¡ 
^NDSECIILAI 

BAIIGES (niawbock) - r49,fr
BT9JMA.SÍEnINGTEMINEL|BEXDII'nEnIß&S - 39JO
BI9{IREASI,REEIJNTIIYCTiùMII|EI-AtrDETDCIìORS dæ|1 - 39.fr
.B|9SInEASiU-R-E||UNIùG'ÉMIIìE|,]|.BI¡EID¡CI()*S dæ12 - 39,S
BæIEINIINGFOX.InEASURE Jolmocþ 92pag. - 39,S
82ø 26OYEAI.oíNESTEDC{IP-çDICRß c.Mif hobã - 35È

ZE ZI'N ER WER ìf WTROE ruES TIgî PRITZENI REPE FNZ OP¡,1¿GE !
ßæ2 Of'f.lo¡ n CA'I'AIÆùS "rl VETEN MUIIIEIì dæl I
Bû3 OfFIdILE C^T IOGUS ZLVE¡ENMLNIT,N dæl 2
Bæ4 OFFIOã,E OIT LÆGUS KOPERENMIJNIEN (ZsncbloqD)

BESTEL: Via Giro.overboeking op giro 48.3&918
MAAK HET TT'TAALBEDRAC VAN DE EESTELLINC +
f6,. VERZENDKOSIEN OVER OP ONS GIRONTJMMER
T-N V DE'IECI ENSCHEDE (B¿dchl¡¡lrm + ¡ds mndda!)
Telefoaisch of vi¡ f¡x. uw b€stcllitrg wordt
ONDERREMBO{JRS VERSTTJTIRD. \iENZENDKGTENF 20,-

uitrerkocht
- 3qs
- 69,9
- 45,-

- 3q9O

4000 jaar metaal in Nederland

Ter gelegenheid van

de expositie in het

Fries Museum,

Het Burgerweeshuis

en het Goois

[/useum heeft de

DDA in samenwer-

king met boven-

genoemde musea

een catalogus

tn een

beperkte oplage

u itgegeven

ln dit in full-color gedrukte boekje zijn t 200 voorwerpen uit

de expositie, afgebeeld en beschreven. Een boekje dat eigen-
lijk bìj geen enkele zoeker of archeoloog in de boekenkast
mag ontbreken.

U kunt het boekje bestellen door f 15,- (incl porto) over te
maken naar postbank nr. 1675000 oflNG Bank nr. 67 80 04

900 t n.v. De Detector Amateur, met vermeld¡ng van 'boekje

expositie'. Het boekje wordt u dan z.s.m. toegezonden



Koopt u uw fiets bii de fietsenmaker of bii een bekende wielrenner?...

Specialist op het gebied van White's en Tesoro

detectlren, alle detectlraccessoires,
supermagneten, telescopische stelen, enz., enz.

Ve rko o p, ve rh tt u r, re p a rati e,

modificatie van metaaldetectoren.
Concurrerende prijzen, echte adviezen!

Het vervolg op mijn boekje "Dete(cto)rminatie".

De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectofvondstenRuim assort¡ment
metaaldetectors u¡t
voorraad leverbaar

MINELAB

â rðârr\rn-rrE FlsllERÐV;SENZ]rE

Nieuw & Gebruikt
Sinds '1980 een vedrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
fel.0227 593280
Mobiel 06-20 22 77 90
Fax0227 593286

E-mail: djlaan@zonnet, nl

www.djlaan.nl

Dete(cto)rminatie
Deze cd-rom bevat:

Een diapresentatie van
55 minuten

ln 250 af beeldingen
worden 650

voorwerpen getoond

I nclusief determinatie
en natuurlijk uit de
privé-collectie

Minimum systeemeisen:

Pentium 75 MHz, Windows 95 of hoger (PowerPoint presentatie),

16 Mb BAM,8 Mb vrij op de harde schijf,4x speed cd-rom speler.

De prijs van de cd-rom is f 29,95 of 14 € (incl. verzendkosten).

Maak het bedrag over op bankrekening 33.47.65.781 van de

Rabobank te Wolvega. De cd-rom zal dan zo snel mogelijk

worden toegezonden.
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Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in

N oo RD\^/€ÍT-
€u RoPA D€€L+

Aft. z8 Huis van 4
lood, model Bt.

Puntcirkels op de

rand Bodemvondst

verm. Engeland

Mossa 55,1 g. Foto:

Norman Biggs,

Engeland.

LIÇG€ND€ OOKTJ€5
z)D eLtN GJ
U fT€K€ND,
KIBB€N OP D€
B U lT€N\^/ÀND
VÀN H€T HUIf,
B IN N €NWÀN D

KOND, INq€iLÀÇ€N
PUNTCI KK€Lf
OP D€ KÀND

Vormgeving van het huis:

zes hoekige, vertikale ribben op de

buitenwand; de ribben versmallen
naar onderen. De binnenzijde van

het huis is rond. Aan het huis twee
zijdelings uitstekende oogjes met elk
een vertikaal gat. Dat gatkan in de

vorm van een behaarde kop zijn (met
gat van nek tot l¡ek, afb. z7), rnaar
ook als twee simpele oogjes met een
vertikale doorboring (afb. z8).

Vormgeving van de sluiting:
het gewicht werd afgevuld met een

sluitstukje. Het vermoeden bestaat

dat dit model gewicht niet werd
afgesloten met een metalen deksel.

Wellicht werd het bewaard en ver-

voerd in een houten, leren of stoffen
omhulsel. De functie van de oorgaat-
jes is nog niet bekend.

Vormgeving van de inhoud:

Aft. z7 Huis van z mark, model 81 met kommen van t
mark, 8,4, z, t en1¡rlood. Punten op de rand. Bodemvondst
in de strøek Aube rond Troyes, Fra nkrijk. Massa's retp 467,7 -

46,6 - 118J - 58,9 - 29,3 - 14,8 en 7,4 ç een mark van

23j,1 g. Foto: Musées de la Ville deTroyes, Frankrijk

de kommen zijn van buiten en van

l¡innen rond. Het ldeinste gewicht is

een sluitstukje (een taps schilfie)
geweest. Het is opvallend dat de ran-
den van de kommen (van twee bijna
volledige sets) niet in hetzelfde vlak
liggen; vooral de kleinste kom steekt

nogal boven de anderen uit. Het is

onzeker of de kommen van beide

sets zijn omgewisseld.

Materiaal en afiarerking:

gegoten l¡rons. Het is nog onbekend
ofdeze gewichten een centerpunt
hebben, wat betekent dat ze op een

draaibank zouden zijn afgewerkt.

Versiering en markering:
op de randen van de kommen en het
huis zijn één of meer rijen cirkels of
puntcirkels afgeslagen. In de

Huisje

4mark
z mark
(t mark)

(8 lood)

4 lood

Aantal Kom

z mark
r mark

8 lood

4 lood

z lood

r lood

'lzlood

Aantal Sluitstuk

,l

2

2

2

2

2

I

('/. lood)
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bodems van sommige lcommen uit
de omgeving van Troyes (Frankrijk)

is met cirkelbogen een bloemversie-

ring aangebracht, in het huis boven-

dien verduidelijkt met cirkeltjes. De

ribben van de grotere huisjes zijn
versierd met geometrische motieven.

Justering:
geen gegevens voorhanden.

Massa:

(r5 opgaven): omgerekend ligt het

mark tussen de z3z,o en 237,r g, Íner
een gemiddelde van 235,6 g. Uit-
schieter is een gewicht, verm. gevon-

den in Engeland, van omgerekend

To,6 g per pond. Vermoedelijk zijn
de eerstgenoemde gewichten gejus-

teerd op een mark uit Frankrijk.9

Verhoudi ngsgetallen:

(r5 (deel)opgaven): helling tussen 75

en 83', gemiddeld 8o" (r3 gewich-

ten). Hoogteratio tussen 36 en 55%;
gerniddeld 45%.

Opschriften:

Merken:

geen.

Datering:

(z opgaven): r3oo - r4oo.

Vindplaatsen:

(8 opgaven): nabij Château de Dam-

pierre (in de streek Aube rond
Troyes, Frankrijk; collectie Musées

de la Ville de Troyes), Engeland

(verm., niet nader gespecificeerd).

Foto:

zie ook [9], beschikbaar in de biblio-

theek van onze vereniging, en l7l,
p. 8.

LrÇc€ND€ ooKrJÉf
zt)D (LrN Gl u rrfr€K€N D,
BUIT€N\^/ÀND VÀN
H€T HUIf KOND,
ß IN N €NWÀN D

KOND, INÇ€51ÀÇ€N
PUNTCIKK€15
OP D€ KÀND

ft,

AJb ,g ï HuisvanSlood,
model Bz Punlen op de rond

Bodemvondst omgeving Sluís (Zld) Massa 82,86 g

Vormgeving van het huis:

de buitenwand is rond en loopt heel
geleidelijk over in het iets bolle
grondvlak. De binnenwand van het
huis is rond en loopt heel geleidelijk

over in de ho1le bodem. Aan het huis

twee dunne, zijdelings uitstekende

oogjes met elk een vertikaal gat (afb.

2g-3r\.

Vormgeving van de sluiting:

zie bij dit punt onder model Br.

Vormgeving van de inhoud:
De buitenwand loopt vloeiend over

in het bol1e grondvlak; de bin-
nenwand loopt vloeiend over in de

holle bodem. Vermoedelijk is het

kleinste gewicht een sluitstukje
geweest.

Materiaal en afi^/erk¡ng:

gegoten brons. Vermoedelijk niet op

een draail¡ank afgewerkt. De wand-

dikte is onregelmatig, waaruit valt af
te leiden dat de binnen- en buiten-
mal tijdens het gieten niet centrisch
waren geplaatst.

Versiering en markering:

op de randen van het huis zijn
punten of puntcirkels afgeslagen.

J usteri ng:

in één gewicht is in het grondvlak

een driehoekige messing prop

aangebracht, in een ander gewicht

heeft het grondvlak een gat waar

wellicht een justering in heeft geze-

ten. In de bodem van drie onderde-

ien zit een onregelmatig gat.

Massa:

(7 opgaven): omgerekend ligt het

mark op ú5,7 - t7r,5 - 2o4,4 - zo6,z
- 214,6 - 2r9,o en z\z,z g.

Huisje Aant. Kom Aant. Sluitstuk

8 lood 3

onbekend r

4 lood

z lood
r lood

('/, lood)

9 Het gaat om de tlvee ì:ijna complete gewichten, die zich nu in het Musée des Beaw-Ads in de Franse stad Troyes bevinden Houben [7] relateert
zeaanhetmarkvanlaRochelle EénsetgewichtenwerdgevondenindeAube(omgevingTroyes).LaRochelleligtechterongeveer5ookm
zuidwestelijk van Troyes.

Aant.



Verhoudingsgetallen:

(7 opgaven): helling tussen 7r en 75",
gemiddeld 73'. Hoogteratio tussen 33

en 44Yo: gemiddeld3g%.

Opschriften:
geen.

Merken:

geen.

Datering:

(z opgaven): v66r r35o en

omstreeks r35o.

Vindplaatsen:
Bedum (Gn), I(oosterburen (Gn),

Groningen, Rotterdam (onzeker),

Sluis (Zld), zuidelijke provincies van

Nederland (Zld, NB of L). Verder is
dit model sluitgewicht gesignaleerd

op een markt in Parijs.'o

VÀN LOOD,
zt)D(.LtNÇf
U ITÍT€ K€N D €

GooTJ €Í,
KIBB€N OP

D€ BUIT€N\^/ÀND
VÀN H€T HUI5,
B IN N €NWÀN D

KOND, OPC€COT€N
P UNTCIKK€ Lf
OP D€ KÀND

Afbeelding jz

Aft . 36 Sluìtstuk van 1 ¡, lood, model C. Çemaakt van lood. Opgegoten
puntcirkels rond puntig schild Bodemvondst Vlaanderen Masse 7,oz g.

AÍb y-S+ Huis van 4lood, model C. Gemaakt

van lood. Opgegoten puntcirkels op de rand-

Bodemvondst Dordrecht (ZH).

Aþeelding j4

AJbeelding jj

AJb. j5 Kommen von 2 en 1 lood, model C. gemoakt

von lood Let op de opgegoten puntcirkels op de rand,

Iínks op de linker kom zichtboar. Bodemvondst resp-

Andel (NB) en provincíeZeeland.

Masso resp.28,08 en 13,92 g.

ro Mededeling van dhr. I M. Visser te Haarlem
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Vormgeving van het huis:
de buitenwand is voorzren van vler
ribben, die naar onderen toe

versmallen. De binnenwand van
het huis is rond. Zijdelings van de

buitenwand is een gootje met twee

opstaande kaken meegegoten, die
tot boven de rand uitsteken; hier-
tussen scharniert om een metalen
asje de naar achteren stekende

scharnierkaak van het deksel.
Recht tegenover de kaken voor het
scharnier steekt een gootje uit de

buitenwand, waarin de naar onde-
ren stekende spitse sluitkaak van
de sluiting van het deksel kan val-
len. Zowel onder de kakenvoor
het scharnier als het gootje is een

vertikale rib meegegoten
(afb.3z14).

Vormgeving van de sluiting:

de vorm van het deksel en de

borging van de sluitkaak zijn nog
onbekend.

Vormgeving van de inhoud:
taps, van binnen en van buiten
rond (afb. 35), afgevuld met een
sluitstukje (afb. 36). Er is een kom
van z lood bekend, met midden op
de bodem een kleine verhoging
(knobbeltje).

Materiaal en afüverking:

gegoten lood, nauwelijks afge-
werkt. Gietgallen komen voor,
evenais een varial¡ele wanddikte
(niet-centrisch gietwerk).

Versiering en markering:

op de rand van het huis en de

meeste kommen zijn opstaande
puntcirkels meegegoten (aft . y).
Het sluiistuk heeft een rand van
opstaande puntcirkels met daar
binnenin een puntig schiid.

|ustering: niet opgemerkt.

Massa: (7 opgaven);

omgerekend ligt het mark tussen
de 2o5,4 en 228,6 g, met een
gemiddelde van zt83 g. Vermoe-
delijk zijn deze gewichten gejus-

teerd op een mark uit Frankrijk of
Duitsland.

Aantal Kom

4 lood z lood

r lood

(þ lood)

'/a lood

Verhoudingsgetallen:

(7 opgaven): helling tussen 59 en

73", gemiddeld 65'. Hoogteratio
tussen zz en 4r%", gerniddeld 35/".

Opschriften:
geen.

Merken:

geen.

Datering:

geen. Gerelateerd aan de vormge-
ving van de overige modellen is

een datering tussen r35o - r4oo
mogelijk.

Vindplaatsen:

(5 opgaven): Dordrecht (ZH),
provincie ZeeIand, Reimerswaal
(Zld), Andel (NB), Vlaanderen.
Verder moet François Lavagne in
Frankrijk enkele loden onderdelen
hebben gezien.

Aantal Sluitstuk

2

2

þ lood

('/4 Iood)

Huisje Aantal Kom Aantal Sluitstuk Aantal Stop Aantal Sluitpen

, i.:l ':" i.': ,: , l

ln de tabel afgebeeld op pagina 33

van Detector Magazine 58 bleek
een fout te zijn geslopen.

De correcte tabel staat alsnog
hiernaast afgebeeld.

[4 mark]

z mark
r mark

8 lood

4lood

z mark
r mark

8 lood

4lood
z lood

(r lood)

'f .lood
onbekend

r lood
t¡" lood
(fa lood)

'l"lood
('/a lood)

('/a lood)

t¡"lood

('/a lood)

(þ lood)

I

2

7

2

l

3

l

7

13

2

2

7

I

3

Aantal



? Mart Hoffmann

Klooster Koningsveld l: Terrein lí¡llemse

Delfi e5t, iangs de huidige Schie
worden de eerste stenen gelegd
van ivat het eerste ldooster van
Delft za1 worden: I(oningsveid.
Deze naam is niet geheel toevallig
want de stichtster is niemand
minder dan Richardis, de tante
van de inn48 tot Rooms koning
gekroonde Wiliem II. I(oningsveld
was tot ongeveer r4oo het enige
ldooster van Delft en had veel
macht. Tot ongeveer r4oo had het
ldooster l(oningsveld zelfs een
sterke invloed binnen het poortge-
bied van Delft. Dit komt mede

doordat in de regio de

economie bloeide en veel grond
van het ldooster tegen gunstige
voorwaarden kon worderr ver-

pacht. Daarna nam de invloed van
het klooster binnen de stad af. Er
werden toen meerdere kloosters in
Delft gesticht, die ook belangrijke
invloed wisten te verwerven. In
ry73 werd l(oningsveld op bevel
van Willem van Oranje afgebroken
om te voorkomen dat de opruk-
kende Spaanse troepen de kloos-
tergebouwen zouden innemen en
vandaar uit de stad Delft zouden
aanvallen.

Delfi., møøndøg 19 Møørt zoot.
Voor er nieuwbouw komt, wordt
er aan de Rotterdamseweg een

voormalig industrieterrein gesa-

neerd. Onder dit terrein liggen
mogelijk nog de resten van het
voormalig klooster l(oningsveld.
Er z11n reeds damwanden en
ankers aangebracht. Tussen deze

ankers en de damwanden was tot
op een diepte van zo'n tachtig
centimeter de toplaag afgegraven.
Na overleg met Epko Bult, de

stadsarcheoloog van Delft, ben ik
eens gaan kijken of er misschien
iets te vinden was op deze histori-
sche p1ek. Erg veel ruimte om te
zoeken was er niet en al het metaal
van de damwanden werkte ook
niet erg bevorderlijk. Toch nodi-
gen de spaarzame schewen en de

donkere grond me uit om een

poging met de detector te wagen.
Na een poosje had ik me de

omstandigheden eigen gemaakt
en viel het zoeken met zoveel
'groot metaal' en de recente rot-
zooi wel mee. Het resultaat was

dat ik er een mijt van Lodewijk
I/lI van Vlaanderen (r) uit de

veertiende eeuw gevonden,
een duit van lCeef uit

1618 en
koperen belletje.

Møøndøg z6-oj-
zoot.Ik ben weer
op het oude
kloosterterrein

gaan zoeken. De

toplaag werd verwij-
derd en afgevoerd naar

een speciaal depot in Rotter-
dam. De daaronder gelegen grond-
lagen werden naar een andere
locatie gebracht omdat deze grond
'schoon' was. Tijdens het uitgra-
ven van de onderste lagen werden
sporen zichlbaar van oude sloten
en ook icwam de gracht die om het
ldooster had gelegen aan het licht.
In de gracht was duidelijk te zien
waar men in ryy de restanten van
de afbraak van het klooster had
gelaten. Er was duidelijk een zone
met puin te zien van ldoostermop-
pen. Met de metaaldetector vond
ik voornamelijk shrkjes lood en
wat ijzerrestanten. Op een ander
stuk van het terrein vond ik nog
lwee stukken deurbeslag met de

-Í

-t¡
;. .!

,..'{
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scharnieren er nog aah.

Naast de oude gracht
vond ik nog een sleutel en
een fraaie medaillonslui-
ting.
De volgende dag ben ik
mijn geluk gaan proberen
op de stort waar de 'schone'
grond werd gestort. In eerste
instantie vond ik wijwel niets,
op wat scherven na. Terwijl ik
aan het zoeken was, werd er
constant grond aangevoerd en
weggedraaid door de graafmachi-
nes. Toen ik op het punt stond om
naar huis te gaan werd er donkere
grond aangevoerd met meer en
grotere schewen en vond ik een
rekenpenning geslagen in Neuren-
berg (z). De machinist zei dat hij
de grond die voor mij van belang
zou kunnen zijn wel apaftzo:u
houden.
Toen ik de zaletdag erop zag dat
de donkere grond apart lag kon er

goed en gericht
gezocht wor-

den. Door de

regen die
in de

voofgaan-
de dagen

was geval-

len, was de

met klei
gemende grond

een waar üljfzand
geworden.
Het viel op dat er veel en grote
stukken aardewerk tussen de oude
grond lagen. Toch leverde deze
zoektocht een uniek
gewicht van Delft op
van mogelijk r/8
lood uit r57o, een
vingerhoed (3) en
een natuursteenorna-
ment van het kloos-
ter en nog wat alge-

mene
metaalvondsten zoals

een vingerhoed en een rekenpen-
ning uit Neurenberg.

Dinsd.øg z7-oj-zoot. Er was weer
veel grond aangeleverd en

die werd gelijk gebruikt
voor het opwerpen van een
geluidswal. Dit was vewe-
lend omdat er direct een
andere graafmachine de

oude kloostergrond afdekte
met schone ldei. Ik had
nauwelijks twee meter
gezocht ofik vond al een
groat van Hendrik VIII, en

een rekenpenning. Uit de
oude grondlaag krvam nog
een schedepuntbeschermer
(4) te voorschijn. Wat

ik deze dag als meest
bijzondere vondst
beschouwde was
een driekwart tegel
(5) met een spreuk
uit de r5e eeuw
met een wapen-
schild erop met
daarin de afbeelding
van een vuurijzer, het
embleem van Philips de

Goede. De spreuk op de tegel werd
later uitgelegd als 'ieder heeft zijn
fouten' en .rvas mogelijk van een
hele reeks spreuken en gezegden
die ooit de vloer van het voormali-
ge klooster hebben gesierd.

Zondøg t6-o4-zoot. Hoewel ik het
vermoeden had dat ik voor niks
zoú gaar¡ ben ik er toch maar een
paar uurfjes tegenaan gaan wagen.
Op de stort aangekomen zaglkdat
de geluidswal steeds verder vorder-
de. Wat ook opviel was dat er
gezochr was, dit viel wel even
tegen, daar bijna niemand op de

hoogte was dat deze grond hier
was gestort. Een voordeel was dat

er in de regel niet
zoveel metaalvond-
sten in de oude
grond zitten.

f e moet precies
weten in welke
grondlaagzich de

vondsten bevinden.
Na een uur over het
terrein te hebben

gepiept, dat wil zeggen zoeken
maar ook kijken waar zich de

interessante grondlagen bevon-
den, ging ik gerichter zoeken. Dat
dit goed werkte, bleek al gauw uit
de vondsten. Zovondik een klein
draaginsigne (6), drie rekenpen-
ningen, een netverzwaring, een
lakenlood (7), een bekroning van
een mesheft (8) en een schede-

puntbeschermer versierd met twee
kleine dolfijntjes op de zijkanten.

Møøndøg oZ-o5-2o07. Met Epko
had ik afgesproken dat ik zou
assisteren bij de opgraving daar
deze op zijn einde liep en er zich
misschien toch nog middeleeuwse
voorwerpen in de oude grondspo-
ren zouden bevinden. Na eerst het
terrein te hebben verkend viel één
plek in het bijzonder op. Het
betrofeen proefsleuf in een
stortkuil. Hier had ik al een fraai
sleuteltje en nog wat metaaltjes
gevonden en het leek me verstan-
dig om me hier op te concentre-
ren. Ik had het plan opgevat om de
stortkuil uit te graven. Dat dit geen
slecht idee was, bleek al wij snel
uit het toenemende aantal vond-
sten. Er werd nog een sleutel
gevonden alsmede een speelschijf-



A

je, een gedeelte van een ruiter-
spoor en een aantal nog niet nader
gedetermineerde voon4rerpen. In
de opgravingsput lag nog een stort
die, terwijl ik aan het zoeken was,
werd afgevoerd. Geen probleem
dacht ik omdat ik al wist waar de

grond heen ging.

Dinsdag o8-o5-zoor. Wel een

probleem, toen ik 's ochtends om
haif negen op de stort aankwam,
vertelde de opzichter dat er de

afgelopen dagen niets was gestort
dat afkomstig was van het opgra-
vingsterrein. Sterker nog,h11 zou
helemaal geen grond meer krij-
gen, omdat de geluidswal bijna
ldaar was. De opzichter was wel zo

vriendelijk om de uitvoerder van
de bouwlocatie te bellen om te
vragen waar de grond naartoe was
gebracht. Uit het gesprek begreep
ik, dat de gtondnaar Veenendaal
was afgevoerd. Dat vond ik wel wat
te ver met de fiets, dus ging ik

terug naar de opgravinglocatie
waar de opgraving zo goed als

afgerond was. Er werd nog wat
opgemeten en de archeologen
gingen hun spullen bij elkaar
zoeken en vertrokken. Ik kreeg
toestemming om nog wat rond te
zoeken maar dat leverde enkel een
oude ijzeren nagel op. Voorts
bleek uit een gesprek met de

uitvoerder, de uitgegraven grond
niet in Veenendaal maar in Leids-
cheveen Te ziln gestoft. Dit was

wel iets dichterbij om naartoe te
fietsen.

Donderdag ro-o5-2oor. Met goede

moed ben ik op de fiets naar
Leidschendam gegaan om de

laatste parlij grond te lokaliseren
en eens uit te zoeken of er nog wat
te vinden was. Na een uur te

hebben gezochT naar waar de

grond was gestort, bleek dat deze

in zrjn geheel was weggewerkt in
een geluidswal en niemand er

meer bij kon komen. Voor wat dit
terrein betreft, viel er helaas op

geen enkele plek meer iets te
vinden.

In de volgende Detector Amateur,
zal ik melden wat er voor vondsten
van een ander deel van het kloos-

ter Koningsveld, het zogenaamde
Prinsterrein, werden aangetroffen.

Met dønk øøn: Epko Bult en Evelien

vøn der Steen en rnedewerkers vøn

het vøkteøm Archeologiø van de

gemeente Delfi, Dirk d.e Jong,
Drs. B.J. vøn der Veen vøn het

Rijksmuseum het Koninklíjk P en-

níngkøbinet, Jøn den Hørtog,

uitvoerder op het Willemseterrein en

de m.edewerkers vøn het grondbedríjf

A.H.A de Møn op het teneinvøn d.e

geluid.swø1.

Foto's Johøn Bosmø

MKZ actie Bin nenkort leverb aar
brengt bijna
.f Sooo,oo op
De door DSH gestarte actie ten
behoeve van de door MKZ getroffen
boeren heeft 6ijna f 5ooo,- opge-
bracht. De actie is inmiddels beëin-

digd en de overschrijvingsbewijzen
zijn door het bestuur van de vereni-
ging gecontroleerd op juistheid. Het
bedrag is overgemaakt aan de actie
'steun de boeren' in Oene. Tijdens
het Oener koefeest is er een verloting
voor MKZ getroffenen gehouden. Van

diverse kanten waren er geldprijzen,

kalveren, embryo's, sperma enz.

beschikbaar gesteld. Zo'n 5oo vee-

houders, fokkers enz. hadden zich
gemeld. Een notaris heeft uit de

gegadigden een aantal gelukkige
prijswi n naars getrokken.

U ziet het geld van de door zoekers
gesteunde actie is goed besteed.

DETECTORNIEUWS

de nieuwe CZ-7o PRO

De nieuwe CZ-7o PRO is een herziene uitvoering van de C7-7a PRO, dezelfde

behuizing, dus afneembaar en spatwaterdicht. Het toon lD systeem is uitge-

breid met een extra toon voor de "vierkante" trekringen zodal de "aluminium"
catagorie een aparte onderverdelingkrijgt. De nieuwe vierde toon is hoger dan

de toon voor zilverpapier en ronde trekringen, maar lager dan voor munten.
Amerikaanse testers rapporteren dat afgezochte terreinen weer interessante

metalen opleveren die zelfs dieper liggen.

Voor belangstellenden is binnenkort een testrapport (Engelstalig) van de

FishertzTo leverbaar. De Nederlandse eigenaren van de tzTo
(Fisher rz66 zoekers) zi.jn nu reeds positief over de

resultaten, wat opmerkelijk is omdat de

ervaring leert dat het meestal enkele

maanden duurt voordat een nieuwe

detector wordt gewaardeerd.

lnlichtingen:

CETAN Detectiesystemen bv, tel. +jt
(o) 7j- 55t 2949, g. ottev a nger@ gela n. nl



Dirk de Jong 35

D R./AAÇT€K€N
TIN/LOD €N

Het moest er een keer van komen,
om toch maar eens in de toetsen te
springen voor het blad waar ik al
jaren lid van ben.

Het volgende speelde zídnrn apr17

van dit jaar af. De archeoloog van
Delft de heer Epko f . Bult was net
klaar met zljn opgraving van het
"I(oningsveld" en wat niet onge-
bruikelijk is, gebeurde die dagen
ook, de grond werd uitgereden.
Daar ik meestal met mijn vasie
zoekmaat Mart Hoflman de grond
nog eens naloop voor Epko om te
kijken of er toch nog metaaltjes
inzitlen was dit deze dagen ook
weer het geval.

Mart belde me op en gaf me
globaal een routebeschrijving
door, waar de grond ongeveer zou
moeten iiggen. De grond zoubij
een zogenaamde grondbank
terecht zijn gekomen op het voor-
malige vliegveld van Ypenburg.
Dus in de auto en zoeken.......
dacht ik, maar wat een bergen
grond. 'W'aar moest ik beginnenl
Door een beetje op de scherven af
te gaan, dacht ik al gauw de grond
gevonden te hebben en kon ik
gaan zoeken. Tot Mart kwam
opdagen. "loh, vriendelijke vriend,
je zoekt op de verkeerde grond, dit
is volgens de stortbaas grond uit
Zoetermeer.".

Nou, toen had ik hem toch wat te
vertellen, want na enkele duiten en
een boekbeslag kreeg ik een pracht
signaal van een soort hanger. Ik
wist niet precies wat het was. Ook
na de nodige boeken, internetsites
e.d. geraadpleegd te hebben, wist
ik nog steeds niets.
Toen kreeg ik een helder idee en
stuurde een scen met mail naar

drs. Bouke |. van der
Veen

En wat ik voor antwoord
terugkreeg, verraste m i j

enorm.
Het zou namelijk gaan om een
tin/loden draagteken op het ontzet
van Leiden (Lammenschans) uit
r574. Pas in de afgelopen ro jaar
zljn er een handjevol bekend
geworden. Daarvoor was geen
enkel stuk uit de literatuur enf of
overlevering bekend.

De voorzijde toont het schip met
de bevrijders van de Lammen-
schans onder leiding van Boisot
met een tekst uit de r6e eeuw over
het ontzet. Scippers ende lans-
knechten hem te vater gheven
hebe die spangers ut Lammen
ghedrevenry74.

De keerzijde toont een cartouche
met tekst. Den 3 october dit ldaer
bevist en vel op slet
is leiden dor gots
grasl gespls en
ontset.

Dit exemplaar is
nog geheei compleet
en voor zover het
I(oninklijk Penning-
kabinet kon beoor-
delen, het mooiste
tot nu toe. 

'Wat 
ons

nog steeds het
meeste verbaast, is
dat je interpretatie
van grond soms
helemaal door de

oppervlaktevoorwer-
pen in het niet valt.
Daar bedoel ik
eigenlijk mee dat je

soms over grond
heenloopt en dan

zoveel ziet liggen en dan roept van
"dit is het" en dan toch na verloop
van tijd minimaal aan vondsten
eraf haalt, terwijl je soms over
grond (tijdens het lopen naar de

locatie) de gekste dingen kan
vinden.

Ik hoop voor iedereen dat de

winter zichvan de zachte kant laat
zien ter compensatie voor de

verloien zoekuren i.v.m de mkz.
Een ieder veel succes gewenst.

Dønk gøøt uit nøør devolgende

personen: Drs. B.J.vøn der Veen

K.P.K. Leid.en, Dhr. M. Hofm.øn,
Delfi. Tevens zølhierover een stukje

verschijnen in ons ledenbericht vøn

de AWN, ffi 9, Rotterdøm.

WAAR VOND IK DIE GOUDEN MUNT OOKAL WEER?

Bij X Electronics koopt U een goed
plaatsbepalingssysteem met locatie markeer mogelijkheid!

X Electronics, voor Navigatic-, tracking and traci¡g en Telemetrie s¡,5¡smsa

W\ryW.X.ELECTRONICS.NL
X Electronics Nederland
Postbus 8 I

NL-4870-AB Etten-Leur

Wilt u onze showroom bezoeken,

bel dan voor een afspraak !

Tel 0168-370749 ofFAX 0168-370750



Ancient Art Gallery Stormbroek
Archeologische voorwerpen / munten

Heezerweg 143 5614 HD Eindhoven tel : 040 - 213 28 77
e-mail : info@stormbroek.nl - www.stormbroek.nl

Romeinse transparant glazen kalaf
Rijnlands Hoogte : 16 cm
datering : 3e - 4e eeuw

Gallo Romeinse gever:niste kruik
Datering : 1e eeuw
Hoogte : i5 cm

Rorneinse aaldewelk firmalamp met op

de bodern het makerstempel FORTIS
datering :15 - | 25 na Christus

Romeinse applique van een man
met op zijn schouder een fibula
3e eeuw, hoogte : 4,3 cm

Ten'acotta beeld van Aphlodie
met Eros, hoogte : 27 cm
datering : 2e eeuw voor Christus

Romeinse blonzen applique van
Ammon Zeus, hoogte : 6 cm
dateling : le - 2e eeuw

Bel voor meer informatie, of kom langs
Wij zijn geopend op Donderdag, vrijdag eî zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Bezoek ons op het internet : w\ryw.stormbroek.nl
U vindt hiel foto's, beschrijvingen en prijzen van honderden archeologische voorwerpen.

Wij zij constant op zoek naar nieuwe bodemvondsten, detectorvondsten, enz
Losse items maar ook gehele collecties, tegen kontante betaling.



TRACKER IV
Een goed begin

OUICK DRAW II
G e h ru i k e rsv ri e n d e I i j k

De akker specialist

- G elu ids disc rin tnatie
- Regelbare gevoelugheid
- Regelbare discrininatie
- Venuisselbare l8 cm schotel
- Batterijen controle d m v. geluid
- Koptelefoon aansluiting
- Mogelijkheid om schotels te verwtsselen

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige discr. stand
- M e er-toons g elu idsdisc rimin atie
- Reg elba re g evoeligheid
- lndicatie nater
- Lage spanning ¡nd¡cat¡e
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- Tiptoetsen bediening
- Regelba re g evoelighei d
- Regelbare discrininatie
- 3-to on s g e I u i d s d i s c ri n in atie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Autom atisc he g rondbal a ns
- Verwisselbare 2l cn open schotel

- LCD beeldscherm
- Armsteunmodel
- Verwisselbare 21 cm schotel
- nptuetsen bediening
- Regelb a re Discrininatie/Notc h

- Regelb a re g evoe ligh eid
- Automatisc he grond ba la ns
- Koptelefoon aansluittng
- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
'Tiptoetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en notion all netal
- 3-toons geluidsd isc rinin atie
- 3 standen ijzerdiscrrrninatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

Detector financiering
Bereken zelf uw maandelijkse

financieringtermijn.

f t.5oo,- f 7o,5o
f 2.ooo,- f e4,-
f z.soo,- f t77,50
f l.ooo,- f 740,75
f z.soo,- f 764,25
Í +.ooo,- f 187,15
f +.soo,- f 277,25

Bezoek ook eens ons

EígenVonilsten Museum
met een unieke collectie

bodemvondsten.

Bodemvondsten
te koop &te koop
gewaagd

fr(t.'

'' '¡L t' i,f .i i' ,'
-' ,i lr þ'f Çj t1

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL) - TeL (0114) 370480 - fax (0114) 370481

E-mail: detect@wxs.nl - lnt.0031 ll 4370480 - www.detectornet.nl

DEAIER'AN' Fñb=ldE @,E¡+

westeMaldkru¡l
,7e ecuw

Bounty Hunter
Itlodellen

{t Tracker ID

{. Fast Tracker Pro I, II & il
{¡ Tracker IV, Pro I, II & ilI
{¡ Quick DrawII, Pro I, iI & ilI
* Land Sta¡, Pro I, II & ffi
{c Sharp Shooter, II Pro I, II & ilI
{r Time Ranger, Pro I, II & il
lc Land Rarger, Pro I, II & üI

Pro uitvoerÍngen:
Pro I met ext¡a 10 cm schotel
Pro II met exüa 25 cm schotel
Pro III met extra 1o en 25 cm schotel
0m op alle teneinen de beste resu-
taten te hebben.

Wil jU dealer worden!
(orr+) 37 04Bo

Orue openíngstíjilen:
Maandag 1o.oo-18.00
Dinsdag gesloten
Woensdag 13.00-18.00
Donderdag na afspraak
Vrijdag 1o.oo-18.00
Zaterdag 10.00-17.00
Zondag 14.00-18.00

KEENE



U kunt uw vragen notuurlijk ook
d.m.v. een e-maìl noar ons verzenden.

E-m oìl: wo agb o ak @ detectoro mateu r. nl
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VRAAGBAAK

Bijgesloten de foto's van waarschijn-
lijk een speld ofleerbeslag. Deze heb
ik gevonden in de buurt van Olden-
zaal. Aan de voorzijde is een soort
bloemmotief aan de rand te zien en
in het midden wordt het voorwerp
veel dikker. Aan de achterzijde
bevinden zich twee aansluitpunten.
Het materiaal is naar mijn idee
brons of koper. Opmerkelijk is dat in
het midden ijzer corrosie lijkt te
zitten.

Inzendingen graag sturen naar: het Vraagbaak-team, p/a Dick Eekhof, Vangsrraat 46, 847r EX Wolvega of per e-maìl aan de redac-

tie, e-mail: vraagbaak@detrecToramateur.nl Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd voorzien van duidelíjke zwart-wittekeningen
(niet op lijntjes papier) offoto's. Vermeld bij uw vraag, het materiaal, eventueel gewicht en maTen. Potlood-overtrekken van bv.

munten, en donkere fotokopíeën zijn niet bruíkbaar voor determinatie en heT afdrukken in het magazine. Inzendingen dienen te

zijn voorzien von een gefrankeerde retourenvelop- Vanwege de grote hoeveelheid inzendingen en/of de moeilijkheid van uw vroog
kan het antwoord soms wel eens wat langer op zìch laten wachten.

Afmetingen: rond z4 mm, dikte
midden 8 mm, dikte rand 3 mm.
Gewicht: ro gram.
Ik hoop dat jullie mij meer over dit
vooïwerp kunnen vertellen. Verder
ga zo door met de rubriek en het
blad!

Hugo I(ok

P.S. hebben jullie nog tips hoe ik dit
voorwerp verder kan reinigen zonder
het patina te beschadigenì

Beste Hugo
Wij houden je voorwerp op een

koperen knoop met bloemmotief
Aan de onderzijde is metaalcorrosie
te zien waar vermoedelijk een ijzeren
oogje heeft gezeten.
Schoonmaken met water en een

zachte (tanden)borstel, goed laten
drogen en insmeren met zuurvrije
vasel i ne.

In de bijlage vind je foto's van een ring die gevonden werd op 6 April
2oor te België. Het is een 18 karaat gouden met een blauwe saffier.
Nu is mijn vraag hoe oud zou deze ring zijnl En van waarl
I(eltischì Romeinsl of ....... ì

Alvast l¡edankt,
Dhr. Chris Lievense

Beste Chris,

Onze eerste indruk vanaf de foto's is l(arolingisch/Ottoons, middeleeuws
ofeventueel Romaans rooo-l loo, onder voorbehoud. Dit is weer zo'n
geval dat je de juiste specialist moet hebben op dit gebied, die dan ook
weer de ring zelf in handen moet hebben gehad.

Geacht determinatieteam,

Zoals jullie ook wel zullen weten zijn er al iandbouwers die de z.g.
vroege aardappelen al aan het rooien zijn. Zo ool< in de kop van Fries-
land, dus de boer gevraagd om te mogen zoeken op een terpakkeweld en
hij vond het goed. Na enkele losse vondsten kwam deze fìbula aan het
licht. Zoals u ziet zitten er in de voorkant nog twee blauwe kraaltjes in
(glasl) Aan de achterzijde is de metalen naald helaas vergaan.
Graag zou ik willen weten uit welke periode hij komt.
Is hij Merovingisch, IGrolingisch, Romeins of Frankisch.
Lengte: 25 rr'rn. Breedte: 19 mm.

Bij voorbaat vriendelijke dank,
Daan de fager, Dronrijp

Beste Daan,
De fibula die je gevonden hebt bevat inderdaad
glaspasta. Het is een 9/ro-eeuwse Karolingi-
sche/Ottoonse fibula.
Er is wel eens gesuggereerd dat fibulae van dit
type in Dorestad (Wijk bij Duurstede) werden
geproduceerd.
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Nog een vraag van Daan de Jager uit
Dronrijp.

Hierbij enkele foto's van een zilve-
ren voorwerp gevonden op een akker
te Minnertsga. Naar mijn idee is het
een sierknoop vanwege het ronde
oog aan de achterzíjde, waar helaas
geen enkel keur van een meesterte-
ken, jaarletter ofgehalteteken op
staat. De lengte is z5 mm. En de

breedte o.75 rr'rn.

fullie komen er vast wel uit wat het
is en hoe oudl
Foto's bij mijn vragen zijn gemaakt
door Anne de Boer, Sneek.

Daan

Jouw zilveren voorwerp is een

kledingonderdeel. Kan een

knoop/sluit functie hebben gehad.
Datering is rond r6oo. Er zijn tot nu

toe drie stuks bekend vanuit Fries-

land
Exacte functie is tot nu toe onbekend.

Op de zoekdag in Limbricht maakte

onze folograaf een prachtig plaatje

van een van onze jeugleden.

Een telefoontje of e-mail van de

ouders naar de redactie en ze krijgen

een gratis kleurenvergroti n g toege-

stuurd. (o5lz- 54 53 77 of
redactie@ detectoram ateu r. n l)

Geachte redactie

Ik heb onlangs iets gevonden waar-
van ik denk dat het een oorlepeltje is
Kunnen jullie mij hierover meer
vertellenl Het materiaal is zilver en
de lengte is 68 mm.

Beste redactie,

Ik heb jullie vorige week een mailtje gestuurd met daarin volgens mij een
oorlepeltje. Nu heb ik op hetzelfde stuk ook nog een ruiterspoor gevon-

den, maar deze is volgens mij laat-middeleeuws. I(unnen jullie iets precie-

zer zeggen hoe oud deze is en waar de lipjes (in de vorm van een schelp)
toe diendenl De kern is van ijzer en dit is met brons bekleed en waar-

schijnlijk heeft er een rad aangezeten maar deze is totaal verdwenen.

Vriendelijke groeten,

P, van Dijk

Beste Paul,

Je bijna zeven centimeter lange zilveren

oorlepeltje dateren we als middeleeuws.
De Romeinen kenden ze al toen zein onze

omstreken arriveerden. Cezien ook je bijvond-
sten gaan we van een middeleeuwse datering
uit. Je ruiterspoor komt uit de late middeleeu-

wen of de r6e eeuw. De lipjes kun je zien als

versrenng.

Beste redactie

Ik heb onlangs bij rioleringswerk-
zaamheden een voorwerp gevonden
lvaarvan ik de herkomst niet kan
achterhalen. Vondsten op de stort
waren veelal rJe eeuws maar ook
recent. Te zien is dat er een steel aan
heeft gezeten en het is volgens mij
bedoeld om er iets mee te pakken en

daarna te duwen.

Weten jullie misschien wat dit voor
een ding isl

met vriendelijke groet,

P. van Dijk

Antwoord; beste Paul

We kunnen duidelijk zien dat er een

stok ingeschoven kan worden. De

precieze functie kennen we niet dus

daarom oproep aan de leden om hun

mening te geven.
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NOORD.BRABANT

FRIESLAND

T Kooistra Metaaldetectors
Compass / Carrett / C.Scope
Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren l14,84o8 HP Lippenhuizen
tel. (o5r3) 46 50 9j
E-mail: info@kooistra-detectors com
I nternet: ww.kooistra-detectors.com

ADSG Metaaldetectie
White's / Viking / C.Scope / Minelab

Verkoop / Verhuur / Diepzoekers

Beveil iging & Detectiepoorten

lnruil / Opsporing

l.P. Beukemastraat r8, 9965 Rj Leens
tel. (0595) 57 t7 49, mobìel o6-25268350
Fex (0595) 57 7z 92, E-mail'. xlt@hetnet nl
I nternet: www. metaaldetectors.nl/ads g/

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / Viking
Fisher / Laser / Coldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur
lnruil / Opsporing

llooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel. (o53) 43o o5 rz, fax (oSil +l+SSS8
E-mail: info@detect nl
Internet: ww.detect nl

Salland Detectors
Carrett / Compass / Detector Pro

Treasure Baron / Tesoro / Minelab
Fisher / C.Scope / Verhuur / lnruil
Diepzoekers / Onderwater detectors

Speelmansweg 9,8r'ir MH Raalte
tel (0572) 38 zz 96, fax (o57zl 38 zz 96
mobiel: o6-2o394524

Detection Systems
Holland (Rúud de Heer)
White's / Minelab / Viking / Fisher

C.Scope / Tesoro

Yeerpad 2,8276 AP Zalk
tel. (o38) 3q6591,fax(q8l 3@648o
E-mail: info@metaaldetectors.nl
E-mail: metadec@wxs.nl
I nternet: wm/v.metaaldetectors. nl

Flevo Detectors, llilko Rook
Dealer van Tesoro, Minelab voor hobby,
beveiliging en industrie. Verhuur van

diepzoekers en opsporingservice

Kerkpad r8, 83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo detectors@wolmail nl
I nternet: www.fl evodetectors n I

r MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. \ifhite's en l\rlinelab

Zwaluw r5, 3752 NW Bunschoten
lel q1299 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: w bos@voedìng tno.nl
lnternet: www.detectoLnl

Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
Diverse merken / Eigen servicedienst

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel (oz4) 677 4o 63

ESKA detectiesystemen
Diverse merken land- en onderwater-
metaaldetectoren / C.Scope / Minelab
Tesoro / CEIA / Opsporingsservice
Verhuur van metaaldetectoren en

detectiepoo rten

Haverdreefrg, 7oo6 LH Doetinchem
tel. (o3 ì4) 39 t 4 56, fax lq1 4\ 39 t 4 24
lnternet: Mceia nl, E-mail: info@ceia nl

Kortbeek detectie
Verkoop & verhuur van o.a. llhite's
Hondorpweg r,7rzr KA Aalten
tel. (o543\ 47 86 77

D.J. Laan Metaaldetectors
Tesoro / Minelab lYiking
C Scope / Fisher

P¡eter Maatsstraat I 2
r777 AP Hippolytushoef
Iel. (ozz7\ 59 3z 86, fax (ozz7) 59 3z 86
mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet nl
lnternet: w djlaan nl

Zoetmulder Tradins
Metaldetectors
Diverse grote merken o.a. White's

Grote Houweg 97
r944 HB Bevemijk
tel. (oz5t) zz 54 57
Email:treasure@ws nl
lnternet: M.metaaldetectorpagina nl

Hamstra V.O.F.
Carrett / Compass
C.Scope / Detector Pro

Kleine Haarsekade rr9
4zo5 NA Gorinchem
tel (or83) 6z t5 oo

EfR Technische
Documentatie & lnstructie
Tesoro / Minelab

Meidoornstraat 39a, 3o36 r,)lC Rotterdam
tel. (oro) 467 8478, mobiel o6-rr3zzr96
E-mail: e jroosen@freeler.nl

P. van der Putten
C.Scope / Fisher

Hutakker 3, 5552 CJ Valkenswaard
tel. (o4o) 20417 t7 I þ4o) zo7 59 92

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron / Carrett /
Detector Pro

Stationsstraat r32-r34, Deurne
tel (o4yl 3t 44 65

DEPA Zeeland
o.a. Wh¡te's metaaldetectors

lndustrieweg z-6, 438o AG Vlissingen
tel (or r 8) 4t 63 5t, fax (or r 8) 41 53 zo
Tevens een vestiging in Coes

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
It/inelab / Viking / Fisher / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detect¡e.
poorten / Diepzoek app. / Pulse lnduct¡e
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz.

T

r

T

T

T

T

T

II

¡
Bontehondstraet 3-5, 456r BA
tel (orr4) 37o48o,fax: (ott4)
lnternet: M.detectornet nl
E-mail: detect@wxs.nl

Hulst
37 048t

T

I

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron / Garrett /
Detector Pro

Stationsstraat r j2-r34, Deurne
tel (o4yl 3t 44 65

M iliron Metaaldetectors
Ronald Smeysters
I mporteu r Laser metaaldetectors
Dealer White's, Minelab en CEIA

detectiepoorten

Dr Philipsstn 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel. (o45) 523 t8 72, fax lo45) 54 18 72
E-mail: info@miliron.nl
lnternet: m.miliron.nl

r Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
lVlinelab / Viking / Fisher / Celt¡c
Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectie-
poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten I Enz-

Bontehondstraat J-5,456r BA Hulst
tel oo3r (rr4) 37 o48o,fax: oo3r (il4) 37 04 8r
I nternet: M.detectornet,nl
E-mail: detect@wxs.nl

Antwerpen detect
Metaaldetectoren voor verkoop en

verhuur o.a. White's detectoren

Hooghuisstraat 26, B z94o Hoeven, België
tel. þz) q66y75t, mobiel (32) o4758t5o26
E-mail: ronnym@yucom.be

I

I

T

T

T

T

GELDERLAND

ZEELAND

LIMBURG

BELGIË

ZUID-HOLLAND

FLEVOLAND

t



1236-X2
Geruisloze metaaldetector met afneembare elektronica hehui-
zing en díscriminatie functie

Eindelijk, de geruisloze detector in de 12dl serie is leverbaar. De Fisher 1236-X2

biedt strand- en muntzoekers alle benodigde gevoeligheid plus een nieuw ontwikkel-
de derde elektronica circuit dat ervoor zorgt dat ongewenste/storende'piepjes en

kraakjes" in gebieden met veel verontreinigingen uitsluit. Maar dat is nog niet
alles. Fisher heeft de gevoeligheid van deze alleskunner verhoogd. Voorzien

van "audio threshold" op de maximale instelling zodat zelf het kle¡nste sig-

naal opgevangen kan worden.

De 1236-X2 is tevens voorzien van een preset

ijzerdiscriminatie, een volume rege-
laar met een aan/uit stand en frequen-
tieregelaar. Een variabel in te stellen
frequentie van 5.5 kHz tot 5.9 kHz om

zo storing door andere metaaldetectors
in de nabije omgeving uitte sluiten.
De Fisher 1236-X2 een mustvoor
iedere wedstrijd detectorist.

1266-X
Ertreem dieptehereík, een voot alle doeleinden in te zetten detector

De Fisher 1266-X is speciaal ontworpen voor extreme dieptes. Test de 1266-X zelf op een

klein en diepliggend voorwerp begraven in gemineraliseerde grond op de
"trekringen" stand. Vergelijk dit met iedere ander detector uit elke prilsklas-

se en u zult zíen, de '1266-X is onverslaanbaar. Een detector met een

extreem dieptebereik werkt niet goed als het signaalte zwak is om te
horen, zo mist u nog kleine diepliggende objecten. Met de 1266-X

beslist niet.

Bij kleine, diepliggende voorwerpen
zal een harder en duidelijker geluid

hoorbaar zijn. U hoort meer, dus u

vindt meer.

Buiten dat is de 1266-X nog licht in
gewicht ook, slechts 1,9 kilo ... ..
één van de lichtste hoogwaardige
metaaldetector in zijn klasse.

CT-la
Detector voor-
zien van een
microprocessoÍ

Bestand tegen alle weersinvloe- . '
den! Zelfs de ingebouwde luidspre-

ker en de zoekschijf zijn spatwater-
dicht. De CZ-7a werkt volgens het
gepatenteerde Fourier-signaalanalyse
systeem mettwee frequenties. Verder is

deze detector uitgerust met de modernste

elektronische schakelingen, die in staat zijn

onderscheid te maken tussen zeven verschillende soorten
metalen aangegeven op het display met duidelijke picto-
grammen. Verder is de CZ-la u¡tgerust met een drie-toons
audio objectidentificatie, bescheiden beltoon bij grote

ondiep liggende oblecten, programmeerbare "Notch" dis-

criminatie, een all-metal auto-tune stand, stand voor natte
ondergrond en pinpoint functie.

128f1-X Aquanaut
Een metaaldetector voor alle doeleinden
te gehruiken

De Fisher 128I1-X Aquanaut met discriminatie functie is
ontworpen voor zowel op het vaste land als onderwa-
ter, tot een diepte van 75 meter, Hij kiest automatisch de

instelling voor zout water, zoet water of vaste land. De

g epate nteerde kwa rtskrista I g estu urde e le ktron ic a

voorziet in een levensduur van de batterijen van circa
75 uur. Voor het gebruiksgemak is een heupmontage

voorzien. Een echte

onderwater detec-

tor, gemakkelijk

in het gebruik,

stevige construc-

tie en gunstig
geprijsd.

Kijk voor de
detectors op

: j ì-":r

nieuwste
www.gelan.nl

öö
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Gnote gevoeligheid. 2 program-
ma's. Multi-notch [ideaal voor op
het sbnand) en autom. pinpoin-
ting.

f 1e95,-

Milleniurn
Tneasune Baron
Discniminatieknop met dual-tone
stand, perfect ijzermasker, instelbane
ijzerdiscriminatie. Eenvoudig te bedie-
nen. Uitermate geschikt voor het
opsponen van kleine zilveren muntjes.
Volgens diverse testen een van de
diepstzoekende detectons. Eventueel
uit te breiden met andere modulen
[o.a. LED display]
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Gianrett Tneasune
AcelOO / 3OO

beginnen lnstelbare dis-
criminatie en automati-
sche grondbalans.
Tneasure Ace 3OO met \
LCD-scherm voon pinpointing,
diepteaflezing voorwerpidentifica-
tie en afwijzing,/acceptatie.

Lichtgewicht
detectors voor de

TA loo tF 57Or-
TA eoo f e75r-

G¡Tt 250(f GarnetË fiTA 55O
Populair onder
de akkerzoekers.
Voondelige maar toch professionele
digitale detector met duidelijke aflezing
[diepte, discr'. enz.] op LCD scherm.

Kijk op onze ¡nternetsite voor
meer technische gegevens,
onze prilslijst met alle detector-
merken, nieuwe aanbiedingen,
occasions, accessoires, boeken
enz,

EiEGG?ì0"
iÀw/ite ¡r@ue lúñry @epls

f 195Or-

GìannetÈ GTI 15OO

munt,/voorwenp zien. Lichtgewicht en goede balans. Het appa-
raat voon de meest veeleisende akkerzoeken

Zeer gemakkelilk te bedienen digitale topdetector met enonm diep-
tebereik. Uitenst stabiel. Geschikt voot" zwaan geminer-aliseer.de
akkers en zoute stranden. Zeer fel op kleine munten/voorwerpen.
Diverse pnognamma's. Ook zelf in te stellen. Meerder.e zoekfne-
quenties. Perfecte grondafstelling. Alle instellingen zijn duidelijk op
het grote scherm af te lezen. Laat zien wat u vindt, en hoe diep
het ligt. Het Ganretl imaging systeem laat zelfs de grootüe van de

HeadhunteF Wader
Lichtgewicht water,/land detector voon het waterzoe-
ken aan stnanden, maar ook een appanaat waan de
akkerspecialist uitstekende resultaten mee kan halen.
Uitstekende diepte. Heel gevoelig voor gouden sie-
raden. Uiteraard heeft u met deze detecton van een
regenbuitje geen last meer.

f ?745r-
GTI 25OO Pro Package
met 9,5" en 12,5" imaging schotel en GTI tas

Leden 5% konting. Alle n¡euwe appanatuur wordt geleverd met Ned. gebruiksaanwijzing,
2 jaar garantie en een hoofdtelefoon.
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DETECTORS

Buonren 114, A4OA HP Lippenhuizen
Tel, [O5'13) 46 sO 93, fax (O5131 46 30 67
e-r¡ail: info@kooistra-detectors. com


