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Compadre
Kleine krachtpatser Zeer geschikt voor beginners, maar ook

als back-up detector te gebruiken, De Compadre heeft 0-

discrimìnatie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

schijl waardoor deze nog geschikter is op stort en teneinen
met veel ijzer € 269.*

Silver FMax

Als je een detector koopt voor
één van je gezinsleden of als back-

up, denk dan eens aan deze

detector. Weegt 999 gram ! Enorm

goede prijs/kwaliteitsverhouding I
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Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de Deleón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen,
diepzoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op
stranden, parken en vervuild terrein zoeken,

€ 799,-

€ 699,-

Drie vederl¡chte TESORO reuzen I
I

Cortes

€ 369,-

€,949,.
De Cortes is

een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelilke aflezing op de display. Heel bijzon-
de¡ is het, dat de display op de zeer krachtige

metalenstand aangeeft of het ijzer is of niet! Twee batterij-
houders met elk 4 x 1,5 volt batterijen zitten onder de arm-

steun verwerkt, in combinatie met de superlichte
21 x24 cm spider zoekschijt ¡s een u¡terst goed uitgebalanceerde detector
verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

ibola & Vaque o,
tlnroe krac ige middEnRlassß-rg

Cibola,€ 4 5,"
Afgezien van de kleuren en de rode pin-
point schakelaar lijkt er niet veel veran-

derd. Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel
krachtiger dan hun voorgangers

(+20%) en zijn daarmee echte
krachtpatsers voor een milde
pr¡¡s. Het gewicht van deze
twee modellen ligt rond de
1 kilo, terwijl er toch een schijf

onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er

nieuwe schijven: een concentrische van
15 cm en een wide scan van 25 x 30 cm.

De eerste schijf is zeer geschikt voor erg
vervuilde grond, de tweede is zeer geschikt
voor grote terreinen met we¡nig vervuiling,
klei en andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors is dat de
Vaquero een handmatig te bedienen

grondontstoring heeft.

Teión

vaq

€

uero

595,-
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Lobo Super
TRAQ

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een

topper Uitzonderlijk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond. Nu ook extra

grote wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine 1 5 cm concentr¡sche

schijf voonadig De Lobo is in twee uitvoeringen te koop: meÎ28 cm wide scan

schijf en met 21 x 24 cm concentr¡sche schijf Respectievelijk

€ 899,- en € 949,-



nlçkpn w¡iidoôt ze lot de absolute top hehoren. De Qqattro en de Þrplorer ll zijn

waaldoor ze zeer gevoelig zijn voor zeer kleine voolwerpen en een onvergelijkbaar
dieptebereik hebben uoor munten on grote voo rpen.Alle modellen, behalve de

X-Ierra's zijn uitgerust met Wide Scan zoekschijven, waardoor optimaal dieptebereik
samen gaat met grote stabiliteit, Superieur op grote akkerc en stranden.

rschuwing: Let er bij aankoop van een Minelab op, dat het orig¡nele ser¡ehummer erop zit. Minelab's
zonder serienummer worden niet door de lmporteur of de fabrikant van service voo¡zien!

X.TERRA

Grat¡s DvD b¡¡
elke X-Ierra
(zolang de

voonaad strekt).

X-TERRA 30

Excalibur 1000

€ 1495,-

Vooral op grote akkers en stranden is succes

gegarandeerd. De Explorer ll en de Quattro zijn
niet met ande¡e digitale detectors te vergelijken
omdat ze gelijktijdig zowel zeer hoge als zeer

lage frequenties (28) de grond in sturen. Hier-
door zijn ze bijzonder gevoelig voor zeer kleine
muntjes en een onvergelijkbaar dieptebereik
hebben voor grote munten en voorwerpen.

€ 949 r' (zonder accessoires)

€ 999t' (met optaadpack. optader en resenhæs)

Nieuw: Quattro MP
De Quattro is de vereenvoudigde versie van de

Explorer ll. Aanzetten en zoeken en toch de

voordelen van de gepatenteerde multi frequentie
techniek van Minelab. Superstabiel, relatief weinig
rommel hoeven opgraven, hoge gevoeligheid voor
kleine muntjes en hartstikke diep op grote
voorwerpen.
De Quattro is ook voozien van een wide scan schijf,

die breed de grond ingaat en in de diepte dus meer
grond afzoekt dan de
meeste andere
detectors.

De Excalibur 800 en 1 000 is de

onderwater- variant van de Sovereign,

Werkt dus ook op 17 frequenties. ln combinatie
met de 25 cm wide scan zoekschijf heeft dat tot

gevolg dat de Excalibur tot de krachtigste detectors
behoort. ls als waaddetector te gebruiken ¡n zoet- en zout

water (totaal geen storing, noch van zout, noch van mineralen
en toch uìtstekende discriminatie van ijzeç cokes en zilver-papier

Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en waar nodig als landdetector te
gebruiken Wordt geleverd met: ladel waterdichte hoofdtelefoon en

beschermkap.

úr

Explorer ll
€ 1 199r - (zonderaccessoires)

€ 1299r - (met20cm zoeksch¡jr,

oplaadpack en oplader)

sö
iÂ,6,.

€, 469,-

X-TERRA 50

Explorer ll
De Explorer ll is 's werelds meest geavanceerde

detector met technieken die vroeger voor

onmogelijk werden gehouden. Behalve de 28
frequenties die de detector de grond instuurt,

waardoor o.a. de problemen met grondeffecten

zijn opgelost is de detector voorzien van:

. 'Noise cancel'. Uitschakelen van externe

storingsbronnen.
. 'Smartfind' Twee dimensionaal scherm

waarop de geleidingswaarde en de ijzerin-
houd worden getoond.

. Lage tonen identificatie op de Alle metalen-
stand, zelfs diep ijzer wordt herkend.

. 'Learn'. Elk voorwerp kan worden

in- of uitgeschakeld,

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top! € 895,-
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen.'Pakt'vooral ook grotere vooMerpen op

diepere niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, totaal geen storing door

zoutinvloeden.Werkt op 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes

Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, waardoor een goede balans verkregen

wordt, maar ook ombouwen tot heupmodel is in een wip gebeurd De zoekschijf is een stuk lichter (dunner)

dan van de oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer vermogen is

verkregen. Het batterijpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klik je in twee seconden in en uit het
huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide scan schijl aan jou

de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder de grond in en
'pakken'daardoor op een dieper niveau meer grond en vondsten! Wide
scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met name

in kleigrond. 0plader en Nikkel l\4etaal Hybride oplaadpack zijn bìj de prijs

inbegrepen,

Explorer ll en de Quattro MP
Onovertroffen krachtpatsers van M¡nelab

€,669,-
Minelab overtreft zichzelf
met twee middenklasse
detectors de X-TERRA 30 en
X-TERRA 50.

De werking van deze prachtige detectors is net zo strak

als hun vormgeving! De dieptewerking en de bijzonder
goede discriminatie is des Minelabs met dit verschil dat ze

superlicht zijn: 1.3 kilo. Ze werken op een enkele frequentie.

Geheel digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie

technieken en opties die alleen in dure detectors te vinden zijn

zoals: Notch, Noise Cancel, Ground, Visuele Pinpoint, Vaste Alle
Metalen-stand.

De X-TERRA 50 heeft een heel aantal extra opties t.o.v. de 30:

Ground Cancel, Noise Cancel, Hoqere Gevoeligheidinstelling.

4 Toonhoogtes. Bovendien kunnen op de X-TERRA 50 andere

zoekschijven gemonteerd worden, die met een veel hogere

frequentie werkt (1 8,95 kHz).

Een genot om mee te werken. (dit zijn nu al de
best verkochte detectors van 2OO6!)



ZUID HOLLAN D METAALDETECTORS

White's metaa I d etectoren werken
verhazingwe

ONZE TOPPERS!
- WHInE'S PBIZM II
- WHITES PBIZM III
- WHITE'S PRIZM IV
. WHITES CLASSIC IDX
- WHne'S DEX p.15 kHz)

Metaaldetectoren voor hobby, beveiliging en industrie
Energieweg4,2382NJ Zoeterwoude(lnd.Grotepolder),Te|.01152148990f0655597801
e-mail: ioop@zuidhmetaaldetectors.nl, www.zuidhmetaaldetectors.nl

NIEUW!!
WHITES M6

MATBIX

Analoog, 14 kHz

BUCK KNIGHT I
€69.50

Sand Digger pro
4 serie
SE!Ê Èi3* p

3en
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Kopij en inzendìngen voor hel magazine

Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten, e-mail: red¿ctie@detectoramateur nl

Activiteitencommissie
Voor vragen, suggesties enz over zoekdagen, determinatiedagen kunt u terecht

bij: G Lukassen, Meerpaal 218,9732 AM Groningen,

Tel (050) 541 3396, e-mai l: zoekdag@detectora mateu r nl

Ledenpas
Voor het verkrUgen van een ledenpas van de vereniging dient u een pasfoto op
te sturen met op de achterzljde vermeld uw naam en adres aan de ledenadmini

stratie van de vereniqinq

Lidmaatschap
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 1 november schriftelijk binnen te z¡in.
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Data magazines

Uiterste aanleverdata
kopij (artikelen)
2 februari 2006
5 april2006
2 juni2OO6

7 augustus 2006
3 oktober 2006
24 november 2OO6

Verschi jningsdota
magazine
6 maart 2006
6 mei2006
6 juli2006
7 september 2006
4 november 2006
27 december 2006

Bestuur

Van de voorzitter

Naar ons idee was het een zeer geslaagde zoek-

dag. We zijn druk in de weer met de voorbe-
reiding van de ledenvergadering van 13 mei
a.s. Hopende dat we weer eens een zaal vol met
mensen treffen die ons aangeven waT ze graag
anders zouden willen zien etc.

We hebben dit jaar gekozen voor een andere

wijze van betaling van de contributie. Dit heeft
echter nogal rvat problemen gegeven. Er zijn dan ook leden die

dubbel betaald hebben. Dit geld is reeds teruggeboekt.

Helaas heeft lohan Koning te kennen gegeven dat hij stopt
met de Vraagbaak. Wij betreuren dit, en bedanken hem clan

ook voor alle jaren die hij ten dienste van de vereniging heeft
inger.r-rld.

In de volgende uitgave van het magazine zullen we bekend
maken waar de zoekdag in het najaar en de zoekdag in het
voorjaar van 2007 is. Deze laatste u'ordt het jubileumweekend.

Ideeën van jullie kant zijn dan ook welkom.

Roy Hutter s, v o o r zitter

Iohan Koning
Een jaar geleden was Johan Koning al uit het bestuur ge-

gaan, maar bleef hij wel verbonden aan het magazine met de

Vraagbaak. Onlangs gaf )ohan te kennen om te stoppen met de

Vraagbaak. In al die jaren heeft hij met zijn determinatieteam
vele amateurs geholpen met hun prangencle vragen over het
geenzlj hadden opgegraven. Soms kon hij zoekers verblijden
met heugelijk nieuws dat ze iets bijzonders hadden gevonden,

maar ook moest er soms netjes worden gemeld dat het gevon-
den voorwerp niet zo oud was als de vinder had gehoopt. Het
kon afen toe een tijdje duren voor Johan erachter rvas wat het
kon zijn, maar het lukte hem wel. Ieder kreeg een antwoord op
zrjnvraagwat een voorwerp kon zijn.

Beste /ohan, namens het bestuur van de Detectoramateur
wil ik je bedanken voor de jarenlange inzet voor het Detector
Magazine en dan in het bijzonder voor de Vraagbaak.

Mørt Hoffmann, eindredacteur Detector Magazine

Vøn de redactie

Beste leden, nog een paar magazines en we zijn alweer bij het
negentigste magazine en bestaat de vereniging dus 15 jaar.

Uiteraard laten we dit jubileumjaar niet ongemerkt aan ons

voorbij gaan en zijnwe als redactie al ideeën aan het opperen
wat we er aan kunnen doen. Mocht u een leuk idee hebben

laat het ons dan weten, zodat we er eventueel iets mee kunnen
doen.

Maar zover zijn rve nog niet, nu kunt u genieten van magazine

86. Voor leden die de laatste jaren lid zijn geworden en leden

die nog weinig weten over de diversiteit van penningen is er

een groot artikel van Freek Groenendijk, die handelt over een

veel gevonden penning, de rekenpenning. Net als in het vorige

magazine is er weer een leuk jaarverslag, dit maal van Johan
Postma. Voor de lieflrebbers van oude wapens heeft Ruud de

Heer een mooi artikel gemaakt over de eerste types. Bovendien

hebben we een detectortest van de Fisher ID Edge, waar we

ons bij afuroegen: weet de fabrikant wel dat deze detector dit
allemaal kan. Wat een informatie, een perfect testrapport. Ver-
der de vondst van een halve jager uit Bolsward, en het juweel

dat onlangs veel publiciteit in de pers kreeg en was gevonden

bij een opgraving in Sint Oedenrode.
Uiteraard ontbreken de vaste rubrieken niet zoals de vondst-
berichten van Jan Zijlslra, de vraagbaak, een inzending van de

Vondst van het jaar, en tlvee pagina's varia.

Zoals r hieronder kunt lezen stopt fohan Koning met de

vraagbaak. Wlj zljn momenteel bezig met iemand die dit over
gaat nemen. Meer hierover in het volgende nummer.

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier,

Mart H offmann, eindredacteur D etector Møgøzine

Het is even mooi geweest
Vraagbaak 86 is de laatste die ik heb samengesteld uit de reeks

vragen van onze leden.
Ik hoop dat er snel een opvolger zal worden gevonden zodat in
het volgende nummer de vraagbaak niet ontbreekt. De leden
die denken, mijn vraag is in deze vraagbaak niet behandeld,
hoeven niet te wanhopen, met vraagbaak 87 zljn we al bezig.

Er zijn een paar vragen van de Vraagbaak waar over en weer

contact is tussen vragensteller en mij, specialisten en mij, die
nog enige tijd zullen gaan vergen.

Nu ga ik eerst bezig met verhuizen, verbouwen en mijn eigen

gezondheid weer op de rails te krijgen.
Toch zal men mijn naarn nog met een zekere regelmaat tegen-

komen in het magazine, i.v.m. andere schrijvers en fotografie.
Tþnslotte wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwer-

king. Het maken van de vraagbaak is tenslotte een rvisselwer-

king tussen de vraagsteller en het determinatieteam.

Johan Koning



Rekenpenningen:

DitartikelìseenbewerkingvanJetons: theiruseandhistory,BertvanBeek,l9S6

I Vertaling en bewerking: Freek

lnleiding
Rekenpenningen of jetons werden in de Middeleeuwen in Europa

gebruikt als hulpmiddel bij het maken van berekeningen. Naar

middeleeuws gebruik werden ze van afbeeldingen voorzien. Dat

had altijd een bepaalde bedoeling, soms religieus, maar meestal

was er een verband tussen de afbeelding en de gebruiker of

degene die de rekenpenningen liet maken. ln de 16e eeuw werden

rekenpenningen vaak gebruikt om een pol¡tieke boodschap weer

te geven of dienden ze tot meerdere eer en glorie van de vorst in

wiens opdracht ze werden gemaakt. Er was zo'n grote behoefte om

met behulp van jetons propaganda te maken, dat ze nog werden

geslagen lang nadat men opgehouden was rekenpenningen te

gebruiken voor het eigenlijke doel: namelijk hulpmiddel bij het

rekenen. ln Frankrijk en in de Nederlanden begon dat propagandis-

tische gebruik van jetons aan het eind va n de I 6e eeuw. De jeton

werd een kleine gedenkpenning voor verzameldoeleìnden.

De ontwikkeling van rekenpenningen in Duitsland was enigszins

anders. ln de loop van de 1 7e eeuw werden de rekenpennlngen

steeds kleiner en uiteindelijk werden ze alleen nog gebruikt als fi-

che bij het kaartspel, ln de l Be en 19e eeuw werden in Neurenberg

dan ook steeds meer"Spielmarken" gemaakt.

Rekenpenningen zijn doorgaans dunne metalen schijles op de-

zelfde manier gemaakt als munten. Het verschil met munten is dat

ze meestal van koper of messing zijn en zelden van zilver, Gouden

jetons komen bijna niet voor.

De gebruikelijke doorsnede is 20 tot 28 mm. Kleinere of grotere

rekenpenningen komen wel voor, maar waren niet geschikt voor

rekendoeleinden. Het reliëf van de afbeeldingen is meestal gering

zodalze gemakkelijk over een teltafel geschoven of gestapeld kon-

den worden. ln Frankrijk werden jetons meestal elkaar overlappend

neergelegd.

Rekenpenningen zijn dus geen munten, er staat dan ook geen

waardeaanduiding op,

Jetons als hulpmiddel bij het rekenen
ln de antieke tijd gebruikten de Grieken en de Romeinen meestal

kleine kiezelsteentjes of botschijf es voor het maken van bereke-

ningen. Dat was goedkoper dan een telraam met kralen, hoewel

bekend is dat de Romeinen ook de abacus gebruikten. De Romei-

nen noemden ze'talculi"(enkelvoud, calculus), en daaruit is het

woord'talculatie" ontstaan. Bij het rekenen werden de calculi over

een rekenbord met lijnen geschoven. Zo'n rekenbord had dezelfde

functie als een telraam.

-É

Deze koperen ieton is een qoed voarbeeld van een r?kenpennnq von de Loge Londen

ran de l6e eeu\',

De voorzryde s herald6ch Het rcndschr¡íi toont de naam en tttel van de apdnchtgever

voor hei moken,,,on deze leton: l\4ax¡m¡ltaan van Bergen op Zoom,

bisschop van (het nu n Franknjk geleqen) Cambray.

Hetrandschriftopdekeerztldeshetmottorandebtsschop: n¡etgehoast,nrcionbezon

nen.ges;mbolseerddooreenfroatuurv;erk Zoalstoengebruikelijksdezerekenpennrng

gedoteerd.

Voorbeelden van het rekenen metietons
De opzet van het maken van berekeningen hangt samen met het

Romei nse cijferstelsel:
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val van het Romeinse rijk, had ook gevolgen voor de behoefte aan

rekenmethoden.Toch raaktenjetons niet in onbruik, kerken en

kloosters hadden ze nodig voor het berekenen van de data van

kerkelijke hoogtijdagen. En de opbloei van de handel in Noord-

Italië en Frankrijk in de 12e en 'l3e eeuw zorgde voor een nieuwe
generatie jetons. ln dezelfde tijd maakten in West Europa telraam

en abacus plaats voor rekenpenningen die van metaal gemaakt

waren, zoals de meeste munten van koper of messing.

Het rekenen gebeurde op een bord met lijnen. Primitieve rekenbor-

den met ingelegde lijnen zijn nog in diverse musea te zien. Soms

werd een mantel met geborduurde lijnen gebruikt, maar dat had

meer een ceremonieel karakteç zoals bij de jaarlijkse bijeenkomst

van stadsrekenmeesters.

Maar ook op oude gravures en in boekwerken zijn rekenmethoden

afgebeeld. En op sommige rekenpenningen wordt een teltafel met
jetons afgebeeld.

Houtsnede van Gregor Reisch's Margarita Philosophico, Freibutg, 1 503, een vroeq Du¡ts

boek over rekenkunde. "Arithmetica' wordt h¡er gesymboliseerd door een vrouw met twee

boeken met twee verschillende rekenmethoden De mathemat¡cus Pythogoros laat het

rekenen rnet jetons op een rekentafel zien, tervtijl de frlosoof Boeth¡us met orob¡sche c¡jfers

aan het rekenen ¡s

Het principe van een rekenbord gaat dus uit van Romeinse cijfers

en het rekenen daarmee.

ln de loop van de 13e eeuw leerden West-Europese wetenschap-
pers arabische getallen te gebruiken en ontdekte men de betekenis

van het cijfer nul (= een lege plek op het telbord). Nu ook de

christelijke wereld weet had hoe men met de pen berekeningen

kon maken, waren de abacus en de Romeinse cijfers niet meer

fr,! /ôoo
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Voarstell¡ng van een telbord met het getal I 23 Het kru¡s op de v¡erde l¡jn (de I A00 l¡jn)

diende als hulpmiddel voor het oog, zoals de punt achter de du¡zendtallen staat bÌj

a ro b i sch e g et a I swe e rg ave.

nodig. Toch duurde het nog een paar eeuwen voordat iedereen op

school op de nieuwe manier had leren rekenen. De uitvinding van

de boekdrukkunst versnelde dat proces. Gedrukte rekenboeken

bereikten veel meer mensen dan mogelijk was door mondelinge

ken n isoverd racht.

Hieronder is een aantalvoorbeelden afgebeeld van rekenen met
jetons. Het gaat om de meest eenvoudige methode. Er waren ook

andere methoden in gebruik voor bijvoorbeeld het tellen van grote

hoeveelheden geld.
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OPTELLEN ¡s op het rekenbord heel eenvoudig: CCXlll + UXXV|ll (21 3 + 88 )

Door de rekenpenningen in één vak te leggen is de optelling ge-

reed:CCLXXXXV|lllll. Nu moet er nog een vereenvoudiging plaats-

vinden: haal vijf jetons van de basislijn en leg in plaats daarvan een

jeton in de V-ruimte tussen de l-lijn en de X-lijn. Deze vormt met de

jeton die daar al lag een tiental dus kunnen ze weggehaald worden

en kan een jeton op de X-lijn gelegd worden. Daardoor liggen er

vijf jetons op de X-lijn. Die worden vervangen door een jeton in de

L-ruimte.Tenslotte leggen we in plaats van de twee jetons in de

L-ruimte een jeton op de C-lijn en zien we de uitkomst van deze

optelling:CCCI of wel 301.
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Aftrekken gaat op dezelfde manier, maar dan in omgekeerde volg-

orde. Er worden jetons weggehaald.

Zo kon men (maar dat was wat ingewikkelder) ook vermenigvuldi-

gen en delen.

De eerste jetons
Het woord'Jeton"voor rekenpenning komt uit het Franse woord
'Jeter'i in de betekenis van "schuiven'i want jetons worden tijdens

het rekenen over het rekenbord geschoven.

De eerste 'Jetons" waren platte schijf es van zo'n 2 cm in doorsnee

en waren gemaakt van steentjes, glas, botjes of messing. Deze

'talculi"worden vaak in vroegere Romeinse plaatsen gevonden. Ze

werden ook gebruikt bij bordspelen als"speelpenningen'i De eerste

numismatische penningen ofjetons kunnen kort voor 1 200 geda-

teerd worden. Vanaf die tijd werden in ltalië en Frankrijk messing

plaatjes op dezelfde manier geslagen en door dezelfde mensen die

munten vervaardigden.

Het is bijna onmogelijk te zeggen waar de eerste jetons geslagen

zijn omdat de oudste ltaliaanse en Franse jetons muntplaatjes zon-

der inscriptie of randschrift waren en dus niet gedateerd kunnen

worden. Wel was er doorgaans een heraldische afbeelding of een

wapenschild en soms een of meer alleenstaande letters.

Een typisch vootbeeld van een ltaliaanse

jeton u¡l de I Jp eeuw woarop elke vetw¡j/¡ng

naar herkomst en dateing ontbreekt, waar-

sch¡jnl¡jk qemoakt doot een Lambard¡sche

bankier. De meestejetons van dit type

hebben een rond von bolletjes ofsoortgelÌjke

tekentjes

Van geschreven bronnen uit die tijd worden we wat dat betreft

ook niet wijzer:jetons worden pas genoemd in manuscripten uit

het eind van de 13e eeuw. Het is waarschijnlijk dat er een verband

bestaat tussen de introductie van jetons en de kruistochten. De

handel in geld werd met name in ltalië juist door die kruistoch-

ten sterk gestimuleerd. Daardoor kwamen we in Europa ook in

aanraking met de koperen munten van het Byzantijnse rijk en de

islamitische landen.

Om de kruistochten te financieren moesten de Europese vorsten

enorme bedragen lenen van ltaliaanse bankiers. Het is aannemelijk

dat - als er voor het eerst in ltalië jetons werden gebruikt - deze

door internationale contacten ook bekend werden in Frankrijk, de

Lage Landen en Engeland.

ln 1920 probeerde de bekende Engelse numismaat en deskundige

op het gebied van jetons, F.P. Barnard, de vroegste ltaliaanse jetons

te dateren. Naar alle waarschijnlijkheid is de oudste rond 1 190 ge-

slagen. Deze jeton wordt toegeschreven aan de in Genua wonende

Adrea de Rivegno of aan de Bolognese bankier Guiilano Arardi. Bei-

den hoorden tot de geldschieters van de Engelse koning, Richard

Leeuwenhart, die van hen geld leende voor de derde kruistocht.

De eerste jeton die exact gedateerd kon worden, werd geslagen

voor het hofvan de Franse koningin Blanche van Castille. Zij

trouwde in 1218 metde latere koning LodewijkVlll (1223-1226),

Na zijn dood was zij regentes voor de minderjarige Lodewijk lX

(Lodewijk de Heilige). Zij werd ook regentes voor haar zoon tijdens

diens kruistocht naar Egypte (1248-1252).

Rekenpenning van Blanche (1 20A 1 252) met op de voorzijde de Fronse lelie en aan de

keerzijde het kasteel van Cost¡lle tussen twee lel¡es

De oudste jetons van het hof van Blanche zijn gemakkelijker te

dateren dan die van het koninklijke hof omdat de oudere jetons

van de koning alleen een Franse lelie laten zien.

De oudste Engelse rekenpenningen komen uit hetjaar 1 280. Op

de voorzijde staat het gekroonde hoofd van de koning omgeven

door een rand van afwisselend strepen en rozetten. Op de keerzijde

is een afbeelding samengesteld uit een kruis met sterren en halve-

maantjes met eenzelfde rand. De ster en de halve maan was een

koninklijk kenmerk dat door koning Edward (1272-1 307) gebruikt

werd. De Engelse numismaat L.A. Lawrence ontdekte in 1938 dat

de portretten op deze jetons identiek waren aan diverse munten

uit 1 280. "Deze gelijkheid" schreef hij, "laat geen enkele ruimte voor

twijfel dat deze jetons zijn gemaakt van hetzelfde metaal en met

dezelfde stempels als de munten van de Londense munt':

Jetons von Edward ll van Engelond (l 307-l 327) door Eerry gedoteed door de gebru¡kte

stempels (deze en de vorige ofbeeldÌng zijn overgenomen u¡t J. Rouyer et Eugene Hucher,

Histo¡re du jeton au Moyen Age, Por¡s 1858)

Na de door Edward I geslagen rekenpenningen verminderde de

productie van Engelse jetons in de 14e eeuw en werden in groten

getale Franse rekenpen ningen geïmporteerd.

ln ltalië werden rekenpenningen maar een relatief korte periode

gebruikt. ln 1 202 verscheen een nieuw, revolutionair boek over

rekenkunde, de Liber Abaci, geschreven door Leonardo Fibonacci,

beter bekend als Leonardo van Pisa. Het woord'Abaci" in de titel

refereert alleen maar ¡n zijn algemeenheid aan rekenkunde en niet

aan het gebruik van de abacus. lntegendeel, in dit boek intro-

t:-\
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duceert hij de moderne algebra met de tot dan toe onbekende

Arabische cijfers. Het gebruik van de abacus was daarmee in ltalië

al gauw verleden tijd.ln 1299 werd het de Florentijnse handelaars

verboden hun boekhouding "in abaco" bij te houden en mochten

ze alleen nog Arabische cijfers gebruiken. De laatste ltaliaanse

rekenpenning dateert uit de 
.l4e 

eeuw.

ln de 15e eeuw was de vervaardiging van jetons in Frankrijk en in

de Lage Landen (nu Nederland en België) geconcentreerd.

Er waren twee gangbare types: officiële rekenpenningen, geslagen

in opdracht van een regering, een prins of een stadsbestuur en

"gewone" rekenpenningen voor algemeen gebruik. Het eerste type

droeg de naam, het wapen en kenmerken van de opdrachtgever/
gebruiker; de andere types zijn vaak imitaties van de officiële.

ln de 16e eeuw werden rekenpenningen voor algemeen gebruik in

heel Europa in toenemende mate en in grote hoeveelheden in het

Duitse Nürnberg (Neurenberg) gemaakt.

Binnen de beperkte ruimte van dit manuscript is het onmogelijk

alle aspecten met betrekking tot de rekenpenningen voor Europa

te behandelen. Volstaan wordt hier met een meer gedetailleerde

beschrijving van de rekenpenningen van de Lage Landen en wat

algemene informatie over de "Rechenpfennige" van het Duitse

Neurenberg.

Rekenpenningen van de lage Landen
Kort na de introductie van jetons aan het koninklijk hof accep-

teerde de hoge Franse adel het gebruik van jetons voor reken-

doeleinden en daarna volgden ook de steden en andere publieke

instellingen. Aan het eind van de 13e eeuw ook in de zuidelijke Ne-

derlanden. De Franse jeton diende als voorbeeld voor de productie

van rekenpenningen van de Lage Landen.

I.
, {t,,

Fronsejeton u¡t de I 4e eeuw van het algemenetypezonder aanduíding van de opdrocht

9ever.

Vloamse jeton u¡t dezelfde periode, afgeleid von het Fronse exemplaor van de torge foto

Aon de voorzijde het wopenschild van Vlaonderen met een veelvoorkomend rondschrift

¡n deze t¡id: AVE MARIA GRACIA PLENA

De belangrijkste heerser in de Lage Landen van de 14e eeuw was

de graaf van Vlaanderen. Het ligt dan ook voor de hand dat hij de

eerste in de Nederlanden was die rekenpenningen liet slaan. Toch

zijn de oudst bekendejetons van Graaf Jan deTweede van Hai-

nault van Holland (1 280-1 304). Net zo als de jetons van de Engelse

koning waren het imitaties van zijn munten.

De eertte jeton van de Loge Londen

\toorzijde: H x ANO x NIE en het wapen van Ho¡noult.

Keerzijde: CES - ONT - GIE - TAR. Lanq kru¡t met I E H A Het Franse Ce sont g¡etor" bete

kent: "Dit ¡s een jeton': G¡etor is een von de middeleeuwse benam¡ngen voor jeton IEHA

staat vaor Jehan, de naom von qroof Jon ll van Hoinoult (l 280-l 304)

Ook in de belangrijke Vlaamse handelsstad Brugge werd al vanaf

1 284 gebruik gemaakt van rekenpenningen. Sinds 1 303 wordt

ookde Hollandse benaming "worpghelt"(strooigeld) voor jetons

gebruikt.

Wat we over het Vlaamse hof weten is dat al in 1 337 zilveren jetons

werden uitgedeeld. Soms werden deze jetons gebruikt als reken-

penning, maar meestal had het een betekenis als een waardevolle

gift met een aantrekkelijke vormgeving. De meeste zilveren (en

gouden jetons) werden dan ook snel verkocht en omgesmolten

vanwege de metaalwaarde.

Vz: IECT x POU R x LES x MAIST x DE x LA x MO' x A x BRUG. 5t. And reas me t het And reo s

kru¡s en de datum I 468 IFCT is de veel qebruikte ofkort¡nq voor IECTOIR, ofwd JETaN.

De vertol¡ng von het Fronse omschrift ¡s: jeton von de muntmeesters von Bruqge. Andrcas

wos de beschermhe¡l¡qe von Bourgond¡e. De dotum 1468 ¡s de oudste ¡n Arabische cijfers

Kz.: VIVE BOURG AU NOBLF DUC. Kle¡ne lel¡e ols ¡nterpunct¡e (muntteken von Brugge)

De grote ontwikkeling van de Nederlandse jetons voltrok zich tij-
dens de regering van de Bourgondische hertogen. ln 1433 kwamen

de meest belangrijke gebieden in de Lage Landen (Brabant, Vlaan-

deren, Hanailt, Holland en Zeeland) onder de macht van Philips de

Goede. Hij introduceerde de rekenpenning als propagandamiddel.

Een aantal belangrijke gebeurtenissen tijdens zijn regering werd

op rekenpenningen afgebeeld waardoorde jeton een kleine histo-

riepenning werd. Zijn opvolgers, de aartshertogen van Oostenrijk

en de koningen van Spanje continueerden en vergrootten dit



gebruik.Toen in 1559 tijdens de regering van Philips llde nieuwe

rekenkamer in Gelderland werd geopend, ontvingen de genodig-

den elk verscheidene tientallen zilveren jetons en de rest van het

personeel moest 2500 koperen jetons delen: rekenpenningen wer-

den nauwelijks meer voor het oorspronkel'rjke doel gebruikt. Maar

de traditie was sterker dan het gebruik en, bovendien, iedereen

probeerde zulke mooie penningen met het portret van de koning

en de koningin in bezit te krijgen. Maar dat veranderde sterk tijdens

de tachtigjarige oorlog ('1 568-1648) waarin het volk in opstand

kwam tegen de koning.

Jeton van kon¡ng Ph¡lÌp

ll van Sponje (1 555'

1 598) en z¡jn vrou\!

El¡sabeth ter her¡nne-

ring aan hun hu',', elijk

in I 589 geslagen n de

De tachtigjar¡ge oorlog
Het begin van de opstand bepaalde in belangrijke mate het ge-

bruik van jetons voor politieke doeleinden. Va n 1572rú 1609 wer-

den jetons veelvuldig gebruikt als onderdeel van de psychologi-

sche oorlogsvoering vergelijkbaar met het gebruik van pamfletten

en spotprenten. De oorlog begon in 1 568 met de opstand tegen de

Spaanse koning Philips ll die ook over de Lage Landen heerste. De

oorzaak was zowel religieus als economisch.

De hier gegeven weergave van de geschiedenis van de opstand

tegen Spanje is verre van volledig en is slechts bedoeld om de

context aan te geven van de ontwikkeling van de Nederlandse

rekenpenning in deze periode.

Karel V de achterkleinzoon van hertog Philips de Goede, had een

uitgestrekt rijk waarover hij heerste: Bourgondië en de Nederlan-

den, Spanje met de ltaliaanse bezittingen en de nieuwe wereld, en

Oostenrijk. Hij was gekroond als Keizer van het Heilige Roomse Rijk

en het Grootduitse rijk. Gelet daarop waren de Nederlanden maar

een onbelangrijk onderdeel. Zij waren ondergeschikt aan de belan-

gen van de keizer. Hun nationalistische belangen werden geofferd

aan die van Spanje en het Keizerrijk.

Vz.: Renaissancepartret van Kezer Karel V (l 500-l 558)

(2.: de wapens van zijn zuster l\,4or¡a (l 505-1 558) kon¡nqtn vcn Hongorqe en later regentes

'tan de NeJerlanden

Geslagen n Brugge (muntteken lel¡e) co 1 540.

Toen Philips ll in 1555 zijn vader Karel V opvolgde, waren de

gevolgen van deze politiek van onderdrukking al merkbaar. De

Nederlanden, zoals de Lage Landen nu genoemd werden, vroegen

om zelfbestuur. Die algemene ontevredenheid was gevaarlijk door

godsdienstige onrust en een economische crisis. Philips probeerde

in 1567 de problemen de kop in te drukken door de hertog van

Alva naar de Nederlanden te sturen. De protestanten werden

vervolgd en gedood. ln 1568 moesten de leiders van de opstand

vluchten of werden ze gearresteerd. Prins Willem van Oranje kon

naar Duitsland vluchten, maar twee andere leiders, de graven van

Egmont en Horne werden door Alva in Brussel onthoofd.

ln 1 572 begon opnieuw een opstand in Holland en Zeeland na het

beleg door Alva van Den Briel. Het prestige van de Prins van Oranje

kon wel een overwinning gebruiken. De Spaanse soldaten hadden

een weerzin van alles wat Nederlander was (katholiek of protes-

tant). De in hun ogen ketterse protestanten werden als het schuim

der natie beschouwd. Het succes van de opstand hing afvan de

antikatholieke Watergeuzen en de teruggekeerde protestantse

bannelingen, die de harde kern vormden van het verzet tegen de

tirannie van de hertog van Alva.

Dat had gevolgen voor de katholieken in de Nederlanden. ln 1 573

verboden de Staten van Holland het Rooms-Katholicisme als open-

bare godsdienst, ook al bleef de vrijheid van godsdienst gehand-

haafd. De Hollandse regenten hadden bezwaren tegen zowel de

rigide anti-reformatiehouding van de katholieken als ook tegen het

strikte Calvinisme.

letonoverdeonderhandeltngenvoordeUn¡evanUtrecht,u¡t1578 Hetverdragv/erd

gesloten op 23 januar¡ I 579. De bundel van v¡lf p¡jlen op de voorzijde vervtijst naar de vijf

eerste ttaten d¡e zch aaneensloten De bundel met zeven pijlen op de keerzijde werd het

symboolvandeRepubliekvandeZevenverenqdeProvinc¡ën Dezeíekenpenning¡s¡n

A ntvrerpe n g e sl o ge n (m u n tte ken ha nd )

Rekenpenning u¡t I 579 om het volk te vtaarschuwen voor de vredesconferentÌe va n

Keulen, georganiseerd door keizer Rudolf ll ln met 1 579 stemden 5ponle en de Staten

Ge n e rao l,/a n de N ede rl a n de n ¡ n me t v redeso n d e rho n del i nge n

\/2.: strijdende Spaanse (1.) en Hollandse (r.) soldaten, herkenbaot aan hun [enue

Kz De lichamen vcn de groven van Eqmont en Horne, anthoofd op 5 jun I 568, hun

hoofdenvarenoplzerenstokententaongesteld.Dercrtalnqvanhetrands.hnft: Beter

v'echten voor het vaderland dan bedrogen te','" oÍden met schtjnvrede

Geslagen in Dordre.ht (muntteken roas)
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Vz Ook in 1 582 werd er al een moordaanslog op de Prins von Oranje qepleegd. De aan-

valler vuurt een p¡stool op de prins af en houdt een ponjaord op zijn rug

Kz. Phil¡ps ll (1.) net krcon en scepter ontvangt heil en zegen u¡t de hemel. Naast hem een

raadspensionoris en een van zijn lijf'ilachten

Geslaqen in Dordrechl

De artikelen van de Unie van Utrecht van 1579 vormden een stevi-

ge basis voor de nieuwe Nederlandse republiek. ln 1786 gebru¡kten

James Madison en zijn vrienden deze artikelen als voorbeeld voor

de Confederatie van de Amerikaanse staten.

ln 1581 werd Philips ll n¡et langer als soeverein vorst beschouwd.

Na de moord op Willem van Oranje in 1584 trok zijn zoon Maurits

met z¡jn veldtroepen ten str¡jde en veroverde veel belangrijke

steden op de Spanjaarden. De dood van Philips ll in 1 598 had geen

invloed op de oorlog. Uiteindelijk kwam met de vrede van Münster

in 1648 een formeel einde aan deze BO-jarige oorlog.

Prins W¡llem van Orcnje werd op 10 juli l5B4 vemoord door Eolthazor Gerords PhÌl¡ps ll

hod een prijs van 25.000 qouden kronen op het hoofd van de pÍ¡ns qezet.

Vz De moord op de prins Philips ll (1.) zet Gercrds aan tot de moord.

Kz. De schaapherder (de pr¡ns) ¡s gedood daor de wolf (Ph¡lÌps ll) De schopen (het Neder

Iandse volk) zijn zonder leider.

Gesloqen n Dordrecht.

De hier afgebeelde en beschreven rekenpenningen geven een

kleine impressie van meer dan 1000 verschillende rekenpenningen

van de Nederlanden. Na 1 600 - toen de ergste strijd gestreden was

- nam de productie van Nederlandse rekenpenningen sterk af. Dat

kwam niet alleen door de omschakeling van de oude rekenme-

Rekenpenn¡ng met verwijzing naor een van de successen von Pr¡ns Mour¡ts, de vercveing

von Fort St. George gelegen op een strateg¡sch punt tussen Maos (Moso) en Waal

(Vahol¡9

thode naar de moderne, want Spanje en de zuidelijke Nederlanden

maakten in die periode juist veel jetons voor verzamelaars. De

interesse in de noordelijke Nederlanden voor de vervaardiging en

verkoop van jetons nam af omdat er een nieuw item op de markt

kwam:de grote zilveren historiepenning. De Nederlandse naam

voor jeton (legpenning) bleef in gebruik voor de kleinere historie-

pennrn9en.

De rekenpenningen van de Nederlanden werden, net als die in

Frankrijk, geslagen op de officiële munt en in opdracht van de

regering. De muntmeester moest dan ook de door de autoriteiten

voorgeschreven afbeelding op de penning weergeven. Maar er was

geen bezwaar tegen het gebruik van oude stempels om tegemoet

te komen aan de wensen van verzamelaars,

De "Rechenpfennige" van Neurenberg
Veel later dan in Frankrijk en de Nederlandse werd ook in Duitsland

gebruik gemaakt van rekenpenningen. Ze worden voor het eerst

vermeld in de rekening van de stad Frankfurt in 1399. Sinds de
'l 5e eeuw worden in Neurenberg rekenpenningen geslagen. Voor

het overgrote deel betreft het goedkope imitaties van bekende

munten en Franse en Nederlandse jetons. Om te voorkomen dat

deze rekenpenningen als valse munten gebruikt zouden worden

en om geen ruzie met Frankrijk te krijgen, was elke rekenpenning-

meester verplicht zijn naam en het woord "rechenpfennig" op de

rekenpenningen te zetten. Dat werd zo gedaan tot na 1 800, Iang

nadat rekenpenningen steeds kleiner werden en alleen nog maar

de functie als fiche bij het kaartspel hadden gekregen.

De rekenpenningen van Neurenberg zijn nooit, zoals in Frankrijk

en de Nederlanden, in opdracht van de regering geslagen. ledere

"Rechenpfennigschlager"werkte geheel voor eigen rekening en ri-

sico en moest maar zien dat hij zijn product kon verkopen. Meestal

werden rekenpenningen tegelijk met andere producten uit Neu-

Pr¡ns L4ounts von Nassau, de tweede zoon von Willem van Oranje, ¡ngehuldigd als groaf

von lvlors (Durtsland) Op de keerzijde de wapens van MauÍ¡ts en de wapenspreuk van de

pnnsen von Aranje:

le ma¡ntrcndÍot, ¡k zal handhoven

Geslagen n Dordrecht.

Jeton van het Rekenmeesteí|./pe

Een rekenmeester was een expett ¡n rekenbordrekenen

Deze rekenpenning is geslagen door Wolf Lauffer in de tweede helft von de 1 6e eeuv¿.

Somen met de Krouwinckels en de meesteís uit de famlie schultes behoorden de Lauffers

tot de belonqr¡jkste prcdurcnten von rekenpenn¡nqen n de 1 6e en 1 7e eeuw.
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Venuspenn¡nq von Hans Schultes u¡t Neurenberg,2e helft l6e eeuw. De lootste tm¡tat¡es

von Nederlondse jetons weÍden qeslagen in het begtn van de l7e eeuw, doorno volgden

veel ¡m¡toties von Fronsejetons, maor ook werden er or¡ginele afbeeldìngen gemookt met

o I I eg o r ¡ s c h e v o o rst el I ¡ ng e n

renberg - zoals speelgoed - verkocht. De beroemdste producent

Hans Krauwinkel, actieftussen 1 586 en 1 635, had verkoopkantoren

in Parijs en Amsterdam.

Neurenbergse ¡mttotrc van een Fronse jeton van kon¡ng Lodew¡jk XIV qemookt doot

Lazorus Gottlieb Lauffer (LGL onder de halsafsnede) geslagen tussen 1663 en I 709

De Neurenberqse ¡m¡tattes waren doorqoons kleiner dan de Franse onqinelen

Verzamelen
Vanaf de 1 6e eeuw werden jetons verzamelobjecten met name in

Frankrijk en de Nederlanden. De eerste catalogus verscheen in de

eerste helft van de 1 7e eeuw. De oudste gedrukte beschrijving van

Nederlandse rekenpenningen werd in 1 687 in het Frans uitgegeven

door Bizot in Parijs. ln dit boek lag het accent op rekenpenningen

uit het begin van de 80-jarige oorlog. ln 1690 verscheen een Hol-

landse editie. Op verzoek van een belangrijke verzamelaar schreef

Gerard van Loon tussen 1723 en 1 731 een compleet nieuw boek

in vier delen, waarin alle reken- en historiepenningen vanaf 1555

zijn beschreven. De historicus Frans van Mieris publiceerde in

1735 alle jetons en penningen voor 1555. Verzamelaars waren in

het bijzonder geinteresseerd in jetons en penningen als bron en

uitbeelding van de geschiedenis. Vandaar de Franse uitdrukking
"histoire metal lique'i

Pas in de 'l9e eeuw kwamen de eerste tekenen van belangstel-

ling voor de geschiedenis van de jeton als middel bij het maken

van berekeningen. Desondanks schreef de Belg Dugniolle in het

voorwoord van zijn catalogus van alle jetons van de Lage Landen

dat h'rj niet geloofde dat rekenpenningen in vroeger tijden voor

rekendoeleinden werden gebruikt. Het was vooral de Engelse his-

toricus en numismaat Barnard die in de 20e eeuw de interesse voor

rekenpenningen nieuw leven inblies. De laatste tien jaar worden er

veel artikelen over rekenpenningen gepubliceerd in muntbladen in

Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Voor het gebruik van penningen als fiche bij het kaartspel werden

vanaf de 1 9e eeuw ook voor dat doel ontworpen speelpenningen

geslagen, niet alleen in Neurenberg waar een grote hoeveelheid en

verscheidenheid aan Spielmarken het licht zag, maar ook in andere

landen zoals Engeland.

Deze rekenpenningen en speelkoorten z¡jn een deel von een vondst van 7 munten (de

jongste van I 7 59), 2 I speelkoorten 80 frches (reken- of speelpenninkjes) die gevon

den werden bij de sloop von een huis in Amsterdom ¡n 1 969. De rekenpenningen z¡jn

vervaardigd door Johonn Jokob Drctzel (rekenpenningmaker von I 7l I tot co I 750), zùn

zoon lohonn Adam D¡etzel (meester I 746 1 768) en Johonn Konrod Hoqer (meeste( I 7 I 2-

1 743) Rechtsboven een rekenpenning met het portret von stodhouder Prins Willem lt/

vanOranje(l7ll-1751),eenschoorsvoorkomenderekenpenning Dezerekenpenningen

vterden dus ols frche bij het kooften gebru¡kt. Ze werden n¡et qeslogen maor qewolst van

fl¡nterdun mess¡nq en wegen ongeveer 1 gram De speelkoorten komen oorspronkelijkuit

Frankrijk en konden gedateerd worden tussen 1 760 en 1 780. de kaarten, de speelpen

n¡ngen en het geld ztln waarschijnlijkdoor werkl¡eden verstopt b¡j de bouw von het hu¡s,

mogel¡jk uit ongst dot hun boos ze zou betroppen
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Over de vertaler:
Freek Groenendijk verzamelt aljaren rekenpenningen en heeft daarover
ook heel wat literatuur
Hil heeft een uitgebreide collectie Neurenbergse rekenpenningen,
jetons en spielmarken; daarnaast heeft hij ook middeleeuwse jetons en

speelgeld uit de 19e en 20e eeuw in zijn verzameling
Rekenpenningen uit FrankrUk en de Nederlanden ontbreken echter

aan eerder genoemde typen heeft hij de h¿nden al meer dan vol
Verzamelaars is hij graag behulpzaam bij het determineren van Neuren
bergse rekenpenningen

Via e m¿il is hij bereikbaar op groenendijkf@planet nl
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Zoals de titel al aangeeft was het jaar

2005 geen erg bijzonder jaar qua aantal-
len vondsten, althans niet voor mij. Maar

voor iemand die gemiddeld3l4jaar met

de batterijpack van z'n detector doet, viel

het zeer zeker niet tegen.

lk ben altijd een tevreden persoon als ik
in elk geval met 1 ding thuis kom dat in de

vitrinekast komt te liggen. Zo heeft ieder-

een zijn eigen eisen.

Een heel groot gedeelte van mijn vondsten komen over het
algemeen van I specifieke plek, een terp bij mijn woon-
plaats. lk kan dus wel zeggen dat mijn vitrinekast een verza-

. meling vondsten betreft van i specifieke terp, en daarmee
i, een mooi verhaal vertelt over de bewoning door de eeuwen

heen en zijn sporen die dit heeft achtergelaten in de grond.

niet erop uit met de auto? Omdat lokale geschiede-

ij meer zegt dan de geschiedenis van andere streken.
plek dus ook weer vrij komt, ben ik er als de kippen

te gaan zoeken. lk laat mij dan ook n¡et tegen-
üoor sporen van andere zoekers, die er ook wel

:{k weet altijd nog wel wat interessants uit de bodem
òqk al heb je soms 2 uren lang geen enkel signaal.

dat betreft wel een doorbijter, ik weet altijd dat
Iiggen, ook al is het iets heel kleins. En ook
'komen dat ik een hele middag zocht zon-
te vinden. De aanhouder wint altijd, en dit
vitrinekast (foto 1) zien.

Wat heb ik zoal gevonden op deze plek in 2005?

Het begon in februari met de vondst van een prachtig

beslagstuk (foto 2) uit de Karolingische tijd met daarop af-

gebeeld 2 gestileerde mensenhoofden. ln diezelfde maand

kwam er een lood-tinnen kruisje (foto 3) tevoorschijn uit
een voor mij onbekende periode (14e eeuw?).

Verder natuurlijk de nodige duiten e.d. maar echt bijzondere

dingen werden er tot het najaar niet meer gevonden.

Nadat de aardappelen werden gerooid, ben ik er op een

avond wezen zoeken met een collegazoeker uit mijn dorp
en dit leverde niets bijzonders op, ook heel weinig signaal
(er was ook al gezocht overigens). Dit beloofde niet veel

goeds. Een paar dagen later toch er maar weer heen en toen
vond ik nog een leuke schijffibula (foto 4). Voor de rest ook
helemaal niets, maar toch weer een leuke vondst.

Op een groot gedeelte van het perceel was graan ver-

bouwd, en dus was daar niet te zoeken.

Op 50 meter afstand lag echter nog een klein stukje land

braak. Dit stukje is een oud terprestant (dus afgegraven

in de 19" eeuw). Omdat ik het vermoeden heb dat dit ooit
deel uit heeft gemaakt van de grote terp die hierboven is

beschreven, heb ik dit toch maar eens grondig afgezocht.

Een groot aantal jaren geleden had ik hier ook al eens ge-

zocht, maar toen niets gevonden.

Een aantal avonden in oktober werd dit stukje gedurende

3 kwartier tot een uur bezocht, want langer was niet moge-
lijk, toen werd het al donker. Toch werden dit mooie avon-

den, want al op de eerste avond vond ik een groen ogend

ovaal schijf e wat mij deed denken aan een Romeinse munt.
lk dacht eerst te doen te hebben met een bronzen muntje,
maar na hem te hebben schoongemaakt, bleek het een

zilveren (laag gehalte volgens mij, want hij blijft een beetje

een vreemde kleur houden) denari te zijn (foto 5). Hij moet



nog gedetermineerd worden, maar het lijkt een Septimus
Severus. Natuurlijk ben ik de avond erna weer gaan zoeken

en vond nog 2 loodjes (dacht ik, want het was al wat sche-

merig). Na thuiskomst bleek 1 van de loodjes echter een

hele kleine (13 mm) schijffibula te zijn (foto 6) met alle glas-

pasta er nog inl Superblij was ik natuurlijk, want je vind niet
vaak in 2 uurtjes een Romeinse munt en een schijffibula!

Omdat het grote terpperceel nog steeds niet onderge-
ploegd was, heb ik met mijn collega-zoekers uit Menaldum,
te weten Henk, Laura en Pier op een zaterdag in november
een zoekdag georganiseerd. We zijn toen o.a. op een locatie
in Minnertsga geweest, weer op een oud terprestant.
Ook daar vond ik weer 2 leuke dingen, te weten de helft van

een Romeinse bronzen armband (foto 7) en nog een loden
kruisje (foto 8) uit vermoedelijk de 10e eeuw.
Kortom, ondanks de niet overdadige tijd die ik spendeer
aan deze mooie hobby, met het nodige doorzettingsvermo-
gen zijn er best hele leuke dingen te vinden.
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I Tekst: Ruud de Heer ]

HAECBUSSEN
EN DONRECRUYT

Al eeuwen lang wordt het einde van het jaar feestelijk afge-

sloten met vuurwerk. We schieten er het oude jaar mee uit en

begroeten er het nieuwe jaar mee.

Die feestelijkheid verdwijnt echter als je bedenkt wat je er nog

meer mee kunt doen. Oorlogsvoering is ook al zolang bekend

als er mensen zijn en toen in de 14" eeuw het ontplofbare spul

bekend werd, was het hek van de dam. De manier van oor-

logvoering werd op slag anders en de bewoners van kastelen

die zich door hun grachten en muren bijzonder veilig voelden

wisten niet wat hen overkwam: kanonnen in plaats van storm-

rammen en pijlen!

Het buskruit werd toentertijd don- bewerking en de onzuiverheid van de

recruyt'(donderkruit) genoemd. Het bestanddelen was het buskruit in de

werd halverwege de 1 3e eeuw ontdekt 1 4e eeuw zeker niet wat het tegen-
en in Europa vanaf het begin van de woordig is, zodat de explosieve kracht,

14e eeuw gebruikt voor het afschieten de afstand en daarmee de baan van

van projectielen vanuit kanonnen en het projectiel slechts globaal te bepa-

handwapens. len was. Toch moet de impact van de

zware ontploffing, de kruiddampen en

ln de eerste helft van de l4e eeuw het mondingsvuur bij de aanvaller of
zou de vervaardiging en het gebruik verdediger behoorlijke angst hebben

van vuurwapens zich langzaam door veroorzaakt. Ik kan me voorstellen dat

Europa verspreiden. Dit eerste geschut als je je'safe & untouchable' achter de

waren de donder-, hand- en haakbus- kantelen vanje kasteel voelt en er een

sen en verschenen rond 1350 in het stelletje ongeregeld met dergelijke
huidige Nederland. (Wellicht dat de

naam buskruit uiteindelijk ontstaan is

door de haak- ofdonderbus.)

Men kon slechts een paar maal per

dag van de haecbus gebruik maken en

dan nog scheurden de handgesmede

lopen dikwijls bij het afuuren en was

de gebruiker de klos in plaats van de

tegenstander. Door de eenvoudige

afsch rikwekkende donderpotten voor
je poort staat, de huivering van angst

en bijgeloof er voor zorgt dat de zeker-

heid van'dat varkentje wassen we wel

even' op slag verdwenen is.

De vroege haakbussen waren voor-

laders die van een simpele gesmede

ijzeren, redelijk dunwandige pijp
gemaakt waren met aan de achterkant

een zundgat. De kleinere handwa-
pens waren voorzien van een ijzeren

of houten steel om de bus te kunnen

hanteren (zie tekening). Onder de loop
van de grotere haakbussen was een

'haak'gemaakt om zodoende de te-
rugslag bij het afvuren tegen te gaan.

(Men legde de bus bv. op de muur van

het kasteel en zo werd de terugslag

opgevangen.)

De'haakbus' kogels waren gegoten,

massieve en cilindervormige loden
'proppeni Over de gietvorm is weinig
bekend.Tijdens mijn eigen zoekacties

heb ik, in de buurt van een niet meer

zichtbaar kasteel uit de 14e eeuw,

ongeveer 300 haakbuskogels van ver-

schillende kalibers gevonden, waar-

van er 1 nog niet afgeschoten was.

(zie foto). De gietvorm is hier nog in
terug te zien daar er allemaal'vlakken' >>
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weilanden vond ik een stuk zandsteen

hetgeen mij deed vermoeden dat dit
gebruikt is om een en ander met een

beitel zodanig te bewerken totdat de

gietvorm verkregen was.

Het fabriceren van'het donrecruyt' uit
die tijd was een nauwkeurig gebeuren

want de kwal¡te¡t beïnvloedde natuur-

lijk de effectiviteit van het schot.
Voor de'doe het zelvers'heb ik
opgezocht hoe in 1350 het buskruid
gemaakt werd.
"Men neme 6 delen salpeter op 1

deel houtskool en 2 delen zwavel en

menge dit totdat een 'goet en stark
pulver'is verkregen'i

Om de'bus'te laden goot de schutter
natuurlijk eerst wat kruit in de loop,
duwde handmatig de kogel ietwat in
de loop en daar deze eigenlijk altijd
bvermaats'was, zette men bovenop
de kogel een houten of ijzeren staaf

Homerkraag

en sloeg dan met een hamer de kogel

tot op het kruid. Zo ontstond er dus,

tijdens'het hameren van de busi op

de loden prop een kraag (vanwege de

overmaat). Op de foto kun je dat goed

zten.

Nadat de bus geladen was, werd de

gloeiende punt van een'haecstock' bij

het zundgat gehouden en een oorver-

dovende klap zorgde toentertijd voor
veel angst bij de tegenstander. Het

tijdperk van lijfgevechten was voorbij
en het buskruid deed, met alle gevol-

gen van dien, zijn intrede.

Toen ik zo'n30 jaar geleden voor
het eerst deze 'kogels'vond, gingen
ze linea recta de sloot in. Wat moest

ik ermee?! lk ging voor rond en plat
(munten) en daar hoorde dit dus echt

niet bij. Gelukkig kwam ik er later

achter dat het wel bijzonder was (rond

1980 na de publicatie van de opgra-

ving van kasteel de Voorst) en heb ze

toen bewaard. De getoonde kogels

zijn uit eigen collectie.

De bekendste plek in Nederland waar

veel donderbuskogels gevonden

zijn, is nabij Zwolle waar het voor-

malig roofridderslot'de Voorst' heeft
gestaan (vernietigd in 1362). Hier is in

het begin van de tachtigerjaren een

opgraving geweest. Een zoekactie

van de toinhuntersclub' bracht toen
voor het eerst vele donderbuskogels

naar boven. Publicaties hiervan zijn te

vinden in het boekje 'Macht en val van

een Overijsselse burchti

Ook in de gemeente Oldebroek waar

ooit ook een machtige burcht stond is

een enorme concentratie donderbus-

kogels gevonden. Dit slot werd in de

zomer van 1 372 geheel verwoest.



Halve jager Bolsward
Alweer enkele maanden geleden is er een duidelijk geslagen

muntje van de stad Bolsward gevonden.

ln eerste instantie dacht men bij het Geld- en Bankmuseum dat

het hierbij om een zgn. jager (= 2 stuivers) ging. Het muntje lijkt
op het eerste gezicht veel op de afgebeelde munt in v.d. Chijs,

Friesland pl.lV.4 en daar ging men bij het GBM in eerste instantie

ook van uit.

Bij nader inzien zijn er toch wel een aantal verschillen. Het

gevonden exemplaar heeft t.o.v. de jager:

De adelaar in 8-pas i.p.v. 
.12-pas.

Diameter/gewicht 20 mm/0,9349 gram ipv 24 mm/'1,600 gram

Tekst is korter: BOLSWER ipv BOLSWERDIA

En de tekst + slT NoMEN DOMTN BENE i.p.v.stT NOMEN DOM|Nt

BENEDIC.

Wellicht gaat het hierbij om een halve jager, al hebben ze bij

het GBM nog nooit eerder een dergelijk munt gezien. De munt
dateert uit "l 457 (MCCCCLVII).

De tekst op de vz: + MONETA 8 NOVA B BOLSWER. De tekst op
de kz: (buitenrand) + 8 5lT B NOMEN o DOMIN o BENE .Tekst bin-
nen+ANo M BCCCCLVIIo.

De jager is een slaafse navolging van het Groninger voorbeeld.

Bolsward heeft ongeveer te zelfder tijd een navolging van de

Groningse vlieger uitgebracht. Deze vlieger echter, heeft een

heel ander uiterlijk dan de jager (een vlieger is een halve jager

= 1 stuiver).

Munten van Friese steden zijn schaars uit deze periode. Naast

enkele Leeuwarder munten heeft de vinder alleen maar een

ONDER

halve vlieger uit Sneek gevonden. Daar komt bij dat je vooral

de halve vliegers snel voorbij loopt. want het zijn de zwakkere

geluiden.

Al met al hebben we waarschijnlijk met een zeldzame vondst te
maken. Wellicht komt het GBM nog met aanvullende informatie.

Ook rest de vraag waarom Bolsward naast de vlieger een halve
jager heeft geslagen. Beide zijn immers stu¡vers!

Met dank aan Jan Stuurman medewerker bij het Geld- en Bank-

museum, Utrecht, voor de determinatie.

G. S. te J.
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t discriminatie, {@, de ervaren zoek

tt, gebruikersvrien- r Troy Galloway'
geproduceerd

van een Open isher.
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De X5 r¡an.Troy onder-
scheidt zich van andere
detectors door alleen
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Met een Troy Pro koptelefoon
ontgaat u geen signaaltje,
en vindt u meer.I

Waarom u nu kiest voor een

C.scope, Fisher of Troy detector

bii Gelan:

. Wii hebben ruim 25 iaar
ervafrng

. Wii hebben een goed contaot

met de fabr¡kant
. Wii hebben leveringen rechtst-

reeks van de fabrikant
. Wii ziin op de hoogte over de

laatste ontw¡kkel¡ngen
. Wii staan open voor zinvolle

verbeteringen aan de detectors
. Wii hebben alle modellen op

voorraad

. Wii leveren detectors met CE

keurmerk

. Wii hanteren een eigen

garantietermijn van 3 jaar

. Wii leveren met Nederlandse

handleiding

. Wii ziin ook open op zaterdag

(na afspraak)
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Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48,

5215 ML's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199,

fax: +31 (0)73 548 1195

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



CSC PE m-sooPE

cs660
Met de C5660 begint professioneel
detecteren pas echt. Een volwaardige
metaaldetector in de 'LAZY 5' klasse
voor een ongelofelijke lage prijs. Zoals
bij vele sporten en hobby's leveren
feeling en volharding pas resultaten

op als u over het goede

Ftsl

' ' nt6-x2
Gevoelige maar

toch stille detector, zonder

. C5660 het instrument-' dat u nodig hebt.

piepjes en kraakjes bij verontreinigin-
gen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan

worden. Preset ijzerdiscriminatie en

variabel in te stellen frequentie om zo

storing door andere metaaldetectors
uit te sluiten. VCO pinpoint.

1270
De gevoeligheid voor relikwieën is nu
beter dan ooit en het dieptebereik is

tot nu toe nog niet geëvenaard.
De 1270 is compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met een ijzer
discriminatie om door ijzer afval te
'kijken', een nauwkeurige grondbalans
regelaar voor moeilijke grond- condi-
ties en een'silencer'voor stil en

duidelijk discrimineren. Daar is ook
nog de tijd besparende'Trigger switch'
voor het snel wisselen van afstelling
en pin-pointen.

cz-to
Gebaseerd op de verslagen van de
CZ zoekers dat waardevolle objecten
buiten de munten identificatie worden
gedetecteerd, is er nu een vierde toon
geïntroduceerd op de nieuwe CZ-70 ,

Pro om te waarschuwen dat u diep, op
hun kant, naast zilverpapier liggende
munten heeft gedetecteerd.
Dankzij 5MD elektronica, geheugen
voor de laatste afstelling, snelle VCO

pin-point, een gevoelige wide scan,

alle metalen, auto-tune, nat strand
zoekafstelling en een demontabele
behuizing voor urenlang zoekplezier.

Coin $trike
ln deze detector is de nieuwste tech-
nologie verwerkt. Daardoor heeft deze

detector een enorm dieptebereik en

een zeer betrouwbare lD-aflezing op
een groot digitaal display.
De Coin $trike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display.  -toons audio
systeem, zelf in te stellen program-
ma's, zout stand voor het strandzoe-
ken, Notch discriminatie, zeer nauw-
keurig en stabiel grondbalans systeem,
enz., enz.

cz-20
De CZ-20 is overal te gebruiken onder
alle weersomstandigheden en water-
dicht is tot 75 meter. De gepatenteer-
de elektronica maakt hem geschikt
voor een extreem dieptebereik,

' terwijl het de destabiliserende
effecten van zoutwater negeert.

De CZ-20 heeft een drie-toons object-
identificatie systeem.

¿F¿r

cs990xD
.lri-.Ã

\l*i" iúi
De 990 is niet

voor nikt
sinds zijn
introductie

een van de meest

,' verkochte detectoren. C5990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.

, Lr Een hoge toon geeft een goed object
,t ¡l I aan en een lage toon geeft bijvoor-
. -¿ ! [eeld een spijker aan. Grondeffect en

; f, ll discriminatie zijn instelbaar'

: 1 csfzzoR
De C51220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals.
Het nieuwste model is nu nog meer

. verbeterd en heeft een bovendien een
r; gebruikervriendelijk digitaal beeld-

scherm. Met deze non-motion detector
zwaait u nooit te snel en laat u geen
goede voorwerpen meer liggen. De

duidelijk hoge toon voor een goed
voorwerp en lage toon voor afval
geven u naast de duidelijke displayuit-
lezing een perfecte indicatie of er een
goed voorwerp of afval ligt. Dit is een
krachtige stabiele detector voor elk
terrein voor een lage prijs.

cs5MxP
Hoge prestaties, veelzijdigheid en
bedieningsgemak zijn de belangrijkste
kenmerken van de C55MXP.

Snelle respons met extra grote dek-
king, licht in gewicht met een perfecte
balans en vuil- en waterbestendig.
Uitgevoerd met Superlite 25 cm
zoekschijf, pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en lader-
aansluiting. Tweekanaals díscriminatie
en signaalsterktemeter met batterij-
controle.

Newforce R1

Professionele computergestuurde
topdetector. Het verlichte display
geeft informatie over de identiteit van
het signaal. Eenvoudige bediening van
de functies zoals audio discriminatie,
visuele discriminatie, keuze program-
mering, objectherkenning, tuning. pin-
point, batterijweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondra-
dar simulatie.
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vondst
VAN HET

Wø Uitslag Uondst van het jaar

Met betrekking tot het artikel "Een Friese vondst met een En-

gelse parallel" in nr. 85 (maart 2006) is sprake van een misver-

stand. De vermelding dat het inzake de betreffende bracteaat

om een recente vondst zou gaan is onjuist.

Het stuk werd jaren geleden gevonden in Riseley (Kent) en

berust thans in het lnstitute of Archeaelogy Oxford. Op een

betere foto zijn de "attributen" weerszijden van de menselijke

figuur te herkennen als gestileerde slangen of fabeldieren.

Deze man tussen twee dieren wordt wel vergeleken met de

beslagen op de beurs uit Sutton Hoo.

(M.R. Ellis Davindson ,1969: Scandinavian Mythology, P.125)

De grote mate van overeenkomst tussen de twee bracteaten

blijft overigens voor de rest overeind.Vooral de primitieve,

aankijkende'dansende" menselijke fi guren met slangachtige

attr¡buten zijn opva llend.

Jan Zijlstra

a

)

Stemmen

81 Romeinse hellehond
Eric Jacobson

Gouden gespring met rode
granaatsteentjes en een zilveren
lakzegelstempel
Anne Hoekstra

Profane vogelinsigne, 1 350-1 400
Huub Slot

Gouden Engel van HenryVlll
Jan Van Schijndel

Leren buideltje met oude munten
Alex Rusche

Tinnen pispot
Marcel van Halderen

Denarius van Domentianus en een
Tourse groot
Marjolein van den Berg

Zilveren denier van Karel de Grote
Enrico Klokgieters

Gouden Zeeuwse keelknoopjes
Herman Nijenhuis

Gouden Almohadische Dinar
Marten Bolt

Bronzen fibula
Tjibbe Noppert

Diverse Romeinse munten en
zilveren 2/3 Arendsgroot van Graaf-
schap Vlaanderen
Jan, Emiel, Bennie en Bert Jan

Denarius van Nere
John Ferri

Utrechtse gulden 1 687
Frederik Draaijer

Zilveren messchedepunt
Daan de Jager

Zilveren denarius Claudia
Wil Dignouts

De prijswinnoars zijn:

Hoofdprijs 90 euro
Eric Jacobson met zijn Romeinse helle-
hond is algemeen winnaar geworden en
ontvangt daarvool van de firma Creatype
te Drachten, 90 euro.

Boekenpakket t.w.v. 50 euro
Anne Hoekstra

Boekenpakket t.w,v. 50 euro
Huub Slot

Boekenpakket t.w.v. 50 euro
Jan van Schijndel

Boekenpakket t.w,v, 50 euro
De bijvondsten winnaar is automatisch
geworden Frederik Draa¡er met zijn
wijnfles uit 1780.

Richard Bruinsma, Duizendblad
43, Sneek is de winnaar gewor-
den van de DDA- Bodywarmer.
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37

Midholland Detectoren RECTIFICATIE

heeft keurmerk
Woensdag 1 maart 2006 heeft dhr. W. Bos

van Midholland Detectoren het mkbOK
keurmerk voor zijn website www.detector.
nl gekregen.

Stichting MKB en lnternet is van mening
dat het mkbOK keurmerk een grote toe-

gevoegde waarde kan leveren aan het veilig (online)

zakendoen. Bovendien is het keurmerk onafhankelijk
en bemiddelt mkbOK bij eventuele geschillen.

Voordat een bedrijf kan toetreden, dient de keurmerk-
code onderschreven te worden. ln de keurmerkcode
wordt naast de website vooral gekeken naar de manier
van zakendoen.

De website www. detector.nl heeft hiermee een onder-
scheiding en behoort tot de selecte groep bedrijven
die het mkbOK keurmerk in Nederland mogen voeren.



GRATIS. høndboele. voor zoekers bij alle modellen
enkel voor led,en van d.e DDA. Zie onze websíte voor meer informøtie.

Tesoro

Nieuw!

Handboek
voor zoekers

Compadre

269r-
Silver uMax

369r-
Cíbola

495r-
Vaquero

595r-
I Handboek

voor zoekers

Gratis verzendíng!

39r'o
Euro Søbre

749r-
Minelab

DeLeon

699r-
Tejon

799r-
Cortes

949r-
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X-Terra 30

469r-
XP

X-Terra 50

669r-
Quattro

949r-
Explorer II

7799r-
DetectorPro

849r-

. ;,'G-. :

G-Max II

92Or-

Ultrasoon
Reiniger

!2Or-

GoldMax Power

Tumbler

ínclusief grit

10gr-

999.-

.DE ECHTE,

RVS Scheppen

vanaf 18r -

ADX 100 ADX 250

Munsters
Detectie
Bezoek op afspraak

0492-574 525
Helmond

w'w\Ã/. meta ald etector. nl

Adventis II



Dirk Jan Laan
a

B¡i ons
geen

beloften en geen
koude drukte.

XP"F!¿

Ftsr{E

MINELAB

bla bla,
geen loze

Wij zien het als ons doel om u de
metaaldetector te adviseren die het
beste voldoet aan uw wensen/eisen.
Onze klanten zijn ons visitekaartje,
vraag hen naar hun ervaringen!

. Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

. Groot assortiment accessoires, boeken,

tumblers, beschermkappen, RVS scheppen,

hoofdtelefoons, beschermhoezen etc,, etc,,..

. Snel wisselende voorraad 2e-hands metaal-
detectors met schriftelijke garantie en NL

gebruiksaanwijzing, kijk voor ons aktuele
aanbod op onze website of bel even.

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaal-
detector.

. Officieel dealer van alle grote merken.

. Merk onafhankelijk advies bij aankoop van

een metaaldetector.

. Sinds 1980 het adres voor eerlijk detector-
advies.



K^!d, ile Íqto [¡e]
Vorige keer lieten we het laatste object zien in de rubriek'Raad

de Fotoi Verschillende oplossingen kwamen er binnen, zoals:

- Bobine, vanaf 1885-2000

- Bobine,1965

- Platgereden 4,5 volts batterij / accu met de koperdraden er

nog aan waarschijnlijk een spare batterij van een amateur

zoeker.

De datering schat ik zo in op ongeveer begin jaren 80.

I Tekst / Foto's: Johan Koning ]

I Tekst: .Jan Zijlstra / Foto's: Johan Koning I

- z.g.'struikeldraadl¡chtseini

Dit is een soort lichtgranaat waaraan een metalen draad wordt

bevestigd die, laag bij de grond.'s nachts over een bepaald

gebied wordt gespannen.

Bij aanraking (evt. struikelen) gaat er een ontstek¡ng af waarna

het deksel van het apparaat wordt weggeslingerd en er een

actieve, snelle brandstof (5AS) wordt ontstoken die enkele

minuten een fel (oranje) licht verspreid, waarna een eventuele

indringer zichtbaar wordt. Door de enorme hitte die vrijkomt,

smelt de granaat tot een vormloze massa. Het is best mogelijk

dat dit apparaat uit deTweede Wereldoorlog stamt. Hij heeft

blijkbaar niet gewerkt of men heeft hem vergeten.

Nog een geluk dat er niets gebeurd is, als men er een klap op

geeft met een schop of een hamer, gaat hij af.

Bij de foto is helaas de maatverdeling weggevallen. Dit heeft ge-

leid tot de hierboven genoemde dateringen en beschrijvingen.

Wat we echter zien is een auto-/ tractorlampje, met een bajonet-

sluiting, dat is platgereden. De gloeispiraal die het uiteindel¡jke

licht verspreidt is vermoedelijk door de grondwerkzaamheden

die volgden na het platrijden uit elkaar getrokken. Datering is

1 950-2006.

Het zal duidelijk zijn dat deze voorlopig laatste "Raad de foto"
geen winnaar heeft opgeleverd.

Vindplaats: Burgum, terrein voormalig Barraconvent

Vorm en materiaal: Rond; brons

Collectie/data:

Randsch rift:

Voorstelling:

Datering:

Literatuu r:

Opmerkingen:

Gevonden door Ronald van der Meer.

S'DOTETI DE ROIS . CLICI= zegel van Dote of
(geestelijke). Zie opmerkingen.

Heraldische lelie

Waarschijnlijk'l 4" eeuw

Dotet van Roodhuis (?); Clericus

Enkele letters zijn onduidelijk en moeilijk leesbaar. De hier gegeven lezing

is dus onder voorbehoud.

Boven de letters Ol van ROlS lijkt een verkortingsbalk te staan. Mogelijk is

Roodhuis (Reahus bedoeld).

ls er een verband met Groot Dotinga te Dronrijp dat ook bekend stond als

Ro(odhu)is of Reahus? De naam Dotinga komt van de P.N. Dote (vergelijk rand-

schrift).
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Middeleeuwse
muntschat

Hallo, ik ben Tony Keevel, 13 jaar, ik
woon in Purmerend en zoek sinds 3

jaar met mijn detector. lk heb al heel

wat leuke vondsten gedaan, maar dit is
ongetwijfeld de leukste. . .

Het was zaterdagmiddag, rond 1 uur, ik

had in mijn hoofd om te gaan zoeken,

maar iedereen raadde het me af, want het

was koud en nat. Mijn ouders wilden dat

ik meeging naar Utrecht, maar ik moest

en zou zoeken. Er wou eigenlijk niemand

mee, maar daar was mijn schoolmaatje

Florian. We pakten de fiets en fietsten in
de omgeving Waterland. Op een gegeven

moment, kwamen we bij een kerk. lk

dacht:îit is mijn droomplekje'i We waren

een tijdje aan het zoeken en op een

gegeven moment kreeg ik een helder

signaal. Florian was aan komen snel-

len, en ik maar graven. Op een gegeven

moment, vind ik een soort cilindertje. lk

zwaai nog een keer over het gat en krijg
nog een signaal. lk geef het cilindertje
(wat dus 7 munten betrof ) aan Florian.

Hij bekeek het een beetje, en het viel uit
elkaar in 7 schijf es. Hij zei: ,þon, moet je

kijken, het lijken wel muntjesl" Het waren

vrij dikke plakken koper, dus ik zei:,,weet

je het wel zeker?" lk ging dus nog even

door met graven, en er kwamen nog wat

losse schijf es uit de grond. lk keek er op,

en zag een kruis staan. lk zei:,,dat lijken

wel middeleeuwse munten!" ik ging naar

de sloot met die ene munt, en spoelde

nog een beetje aarde eraf.Toen voelde

ik de adrenaline door me heen stromen.

lk pak mijn telefoon en belde mijn vader,

die in Utrecht was. lk bijna schreeuwend

door de telefoon:,,PA!! lk heb een middel-

eeuwse muntschat gevonden!lll!'i Pa was

heel blij en mijn moeder ook. Dus ik nog

even verder zoeken, maar verder n¡ets

meer van de muntschat kunnen vinden.

lk ging even tegen een boomstam z¡tten

om de muntjes te bekijken. lk dacht dat

er flinke dikke munten onder zaten, maar

elke dikke munt, waren 2 of 3 munten

op elkaar. Zo kwam ik dus op een 14-tal

munten. Een paar dagen daarna nog een

keer terug geweest, en ja hoor, ik vond er

nog eenl Daarna ben ikze gaan schoon-

maken. lk dacht dat het koperen munten

waren maar toen ik met een zachte tan-

denborstel voorzichtig over de munten

poetste, kwamen er grijze stukjes onder

het koperoxide vandaan!! De juwelier

raadde mij aan om de munten één voor

één eventjes in de zilverdip te houden

en dan onder warm water af te spoelen.

Daarna met een zachte doek eroverheen

wrijven. Dat net

zo lang herha-

len totdat de

koperoxidatie

eraf is en er een

mooie zilverkleur

onderuit komt.

Onder de groene

laag van het

koperoxide, kwa-

men prachtige

zilveren munten,

van rond 1500 tevoor-

schijn!!l! Dus ik door het dolle

heen en snel mijn computer aan om

informatie te zoeken over de munten. lk

had in totaal 5 kleine en 10 grote zilveren

munten gevonden. Na veel zoekwerk,

kwam ik tot de conclusie dat het 10

stuivers en 5 groten van Karel deVijfde en

Philips de Goede waren. Na een afspraak

gemaakt te hebben met dhr. Pelsdonk,

van het Koninklijk penningkabinet, ben

ik samen met mijn vader naar Leiden ge-

weest, om de muntvondst aan te melden

(want opsturen wilde ik natuurlijk niet).

Daar werden we warm onthaald, en we

moesten even wachten onder het genot

van een kopje thee.Toen we geholpen

werden vroegen ze me de oren van het

hoofd, en vervolgens hadden we nog wat

gepraat over de hobby en de zoekdagen

waar dhr. Pelsdonk ook vaak aanwezig is.

Toen we uitgepraat waren, gingen ze met

z'n tweeën met mijn munten aan de gang

om ze te determineren. Wij zijn onder-

tussen de stad Leiden gaan bekijken en

hadden afgesproken om rond 3 uur weer

terug te komen. Tegen die tijd hadden

ze al 
.l 

1 munten klaar en waren ze nog

even bezig met de overige 4.Toen ze daar

mee klaar waren, vertelden ze ons wat ze

hadden gedaan, wat er over de munten



vondst

te vertellen was, wat er op staat en waar-

aan ze kunnen zien dat ze uit bepaalde

steden komen. Dit hebben ze allemaal op

een papieren hoesje geschreven waar de

bijbehorende munt in zit. Er zaten 10 stui-

vers bij, waarvan 2 uit de Bourgondische

Nederlanden (Antwerpen en Brugge) 7

uit Brabant en 1 onleesbaar.

Er waren ook 5 þroten'bij: 1 onleesbaar, 1

uit Gelderland / Holland (Dordrecht) en 2

uitVlaanderen (Antwerpen). De munten

zijn wel heel erg afgesleten, maar dat

mag de pret n¡et drukken! Kortom het is

zeker de moeite waard om je vondsten

aan te melden bij het penningkabinet!!!

Dit is ongetwijfeld de mooiste vondst die

ik ooit heb gedaan in de 3 jaar die ik zoek.

lk heb er nachten van wakker gelegen en

als ik wel sliep, droomde ik ervan. lk wens

alle zoekers veel succes met het zoeken

en vinden van mooie vondsten.

boven het oog. Het stuk uitVeenwou-
den vertoont sporen van vergulding,
zilverplatering en niëllo.

Een belangwekkende vondst; nog be-

dankt voor de melding Eelke.

Een "Friese

adela an"
Eelke Scherjon uit Noardburgum,

die al eerder bijzondere voorwerpen
oppiepte, detecteerde een klein maar
luxe uitgevoerd bronsbeslag in de

vorm van een adelaar. Hij vond het
stuk, dat uit de 6e-7e eeuw dateert, bij
Veenwouden en het is daar waar-
schijnl ijk via terpaardebemesting
terecht gekomen. De vondst bracht
Eelke niet ogenblikkelijk geluk want hij
beleefde eerst nog een hachelijk avon-
tuur alvorens hij en de adelaar veilig
thuis kwamen (maar dat terzijde).
Het beslag belandde ongereinigd in
de'rommelbaki een soort wachtkamer
voor nader onderzoek. Een goede ken-
nis, ook bekend als'Lucky Luuk'mocht
daar even in graaien en herkende het
voorwerpje als Vroeg-middeleeuws. "

Het 3,5 cm grote beslagstuk heeft
waarschijnlijk deel uitgemaakt van een
prestigieuze gordel of van een rijk uit-
gevoerd paardentuig. Het is gestileerd

in de trant der tweede Germaanse

dierstijl, als een wat meer naturalisti-
sche variant daarvan. Het doet sterk
denken aan verwante maar grotere en

rijkere exemplaren uit
Vallstenarum (Gotland): zie tekening.
Die laatste zijn in zuivere dierstijl 2 wat
o.a. blijkt uit de gekrulde snavel en uit
de omgekeerde S-vormige structuur

Vallstev,atr¡t t G "lla^Å
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I Tekst: Jan Q / Foto's: Kee r ]

F¡sher lD Edge
lnleiding
Stel, je bent een nieuwkomer in de hobby

en gaat je eerste detector kopen, ofje
hebt er al heel wat jaartjes opzitten en je

bent op zoek naar iets anders. Dan heeft

Fisher voor jullie de lD Edge.

Een lichtgewicht digitale Target lD

detector voor jong en oud, nieuwkomer

of gevorderde, met geen gebrek aan de

belangrijkste kenmerken voor de serieuze

schatzoeker.

Een detector in de imposante evolutie

reeks van Fisher Research Laboratorium.

De ontwerpers hebben goed nagedacht

over wat er in dit kassie moet.

De standaard discriminatie en gevoelig-

heid, de Notch mogelijkheid, voorgepro-
gra mmeerde objectidentifi catie, oftewel

begrensbare discriminatiegebieden,

snelle object / ijzerseparatie, volume-

instelling, automatische grondbalans,

hipmounting (met een gewicht van 
.1,39

kg. zul je dit niet snel doen), correcte

lD-identificatie op diepte en een 4-tons

audio-identificatie, dit alles in een snelle

en gebruikersvriendelijke bediening.

De lD Edge werkt op twee 9-volt bat-

terijen die je van ca. 25 uur zoekplezier

voorzien met de standaard S"concentri-

sche zoekspoel. Mijn ervaring is wanneer

je pinpoint in de All-Metal mode zelfs

langer.

Bediening
Het controlepaneel heeft 7 tactische be-

dieningstiptoetsen, die je duidelijk voelt

klikken, geen scroll-menu's.

Onlolf
Bij het inschakelen knippert bn'gevolgd

door het batterijvoltage, bijvoorbeeld 9V.

Op het LCD display is er een permanente

controleaflezing voor discriminatie en

gevoeligheidsinstelling.

Rechts van het display zie je drie

operationele modes gedrukt staan, van

boven naar beneden: All - Metal - Notch

- Factory - Reset. Voor het uitschakelen

van de detector drukje de toets enkele

seconden in totdat je'off'ziet.

Auto
Deze stand hoort bij de beste kenmerken

van de nieuwe lD Edge. Waarom? Dit is

een automatische grondbalans, die de zó

belangrijke grondbalansprocedure voor

metaaldetectie tot een wel heel simpele

actie reduceert.

Druk de zoekspoel tegen de grond vrij

van enig metaal, houd de tiptoets twee

seconden ingedrukt, breng de zoekspoel

ca. 6 inch omhoog en laat dan de tiptoets

los. Bij een succesvolle grondbalans, krijg

je een korte toon te horen. Geen "bob-

bing"of moeilijke instellingen. De lD Edge

maakt het wel heel gemakkelijk.

Pinpoint
Deze tactische knop is goed

geposit¡oneerd in het midden.

Menu

Met deze knop kun je de veelzijdige

discriminatiemogelijkheden (-36 t/m
+22), het volume (V'l t/m V9) en de ge-

voeligheid (1 t/m 10) met de pijltoetsen

(omhoog-omlaag) instellen.

Druk dan de pinpointtoets in om het

menu te verlaten.

Notch

Deze knop steltje in staat om te notchen,

het elimineren van bepaalde numerieke

objectgebieden zoals Foil - Nickel - Pull-

tab - Zinc.

De notch is alleen actief in de Disc.mode.

ls de notchinstelling gekozen via de tac-

tische notchknop, dan zie je aan de rech-

terzijde van het LCD scherm de cursor

knipperen voor het notch icoon, verlaat

dan het menu door de Pinpoint knop in

te drukken en weer los te laten. De cursor

voor de notch blijft zichtbaar.



MUNTHANDEL G. HENZEN

Wij zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Wtj zrjn doorlopend geilnteresseerd in de aankoop
van betere munten, in het bíjzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge príjs

à contant!

Heeft u iets te koop? Bel ons dan voor een

afspraak! Wij kunnen Uw munten tevens

vrij b lijvend determineren en taxeren.

Postbus 42 3958 ZT Amerongen
Tel. 0343 - 430564 Fax. 0343 - 430542

BoF+fEN.ep.q$*^
Munten en penningen

BOO2 C.ÂTALOGUS, DE NEDERI-ANDSE [¡UNIEN VAN 1806

tot heden, Mevius 2005)

BOOs C¡TALOGUS, DI IIIJNTEN VAN BETGIT 1790 1997

BOO9 KLEINER DEU'ISCHER MUNIICAIALOG 1871,1997

8013 MUNTBoTKVAN PTEIVERKADE (1540-1795)

8044 V D CHUS BEELDENÂÂR, Nederlandse munten tot 1576

8146 HANDBOEK NEDIRLANDS KOPERGITD 1523 1797

8147 STANDARD CATAIOG OF GERIi4AN COINS 1601 IO PRESENT

8200 RoMAN CoINS and their values, deel I (t0t 96 r Chr) D Sears

8221 RoMANCO|NSandtheirvalues, deelll(96 235n Chr) 700pag

8200 R0MAN CoINS and their values, deel lll (t0t 96 n Chr) D Seârs

8215 LES MoNNAIES DE BRÂBANI lll {1598-1790) met waardeaand

8216 tts [4oNNAltS DE BRABANT (1467-1598) met waârdeaand )

8216 0E [4UNT[N VAN Dt GRÀVEN VAN VUANDEREN (1556-1754)

8217 tEs M0NNA|ES DtS COMIES Dt fl-ANDRE (1384,1556)

8218 tts [4oNNA|ES DES CoMTES DE FLAN0RE (1244-1384)

8227 flJR0 I¡UNIIKATALoG 2002 135 pagina's (Baltenbefg)

B22s DE MUNTTNVAN LUIK (in het Frans)Á4 form 170 pag 1300 åfb

B21s I4UNTVoNDSTEN ul1 19 EEUWEN (Afend Pol - KPN) 36 pôg

Detefminalie van h0ofdz. metalen voonverpen

8085 EEN EIGENZINNIGVERZAI¡El-ÁÁR,94 pag , h0nderden f0t0's

van metalen v00Merpen, kandelaaß, pijpewroeters, tin, enz

8117 GEL0 UIT Dt SELI [¡iddelburgse huisvuilv0ndsten 1550-1570

8181 4000jAAR l,,lEIAAL lN NEDERI AND, alleen detectoryondsten

8186 CÂTÂLOGUS NEDERI-ANDSE HONDENBEI.ASTINGPINNINGEN

doorA.J, K00ij 1998.44 formaal,212 pagnia's (3083 afbeeldingen)

8214 VINGERHoEDEN en NAAIR¡NGEN 111 pag (AWN uitg ) 230 afb

Uitstekend ged0cumenteerd Nederlandstalig b0ek 0vervingerh0edenl

DEÍECIoR FINDS 1 100 pag 1000 illustr¿ties (ruart-w¡t)

DEIECToR FINDS 2, 100 pag. 1000 illustr (eart wit)

[¡EDIEVAIARTIFACIS , veruolg Roman Artefôcts Full Col0r met

prijslûst 300illustraties d00rNigel [4ilh

BUCKTES 1250 1800 (Á4 b0ek over gespen, m00i naslag)

125 pag, kleur

DEIECToR FINDS 3 (veel in kleur)44 f0rmaat, veryolg vôn

CttÌlC & RoMANÁRTEFACTS, Nìgel Mills, full colorll

tINDS IDENTIFItD (Detector trnds 4) (b0ordevol detectoruondsten)

SAXON AND VIKING ARTTFACTS (z¡e serie lvledievôl en Celtic

& Roman) B00rdevol detectoryondsten, meeste in kleur)

DEIECToRRNDS 5 van Gordon B¿iley (44 f0rmaat) {full c0l0r)

ARlttACfS 0F ENGLiND & liNllED KlNGDol!4, met meer dan

1000 f0t0's van vondsten vanaf de steentúd tot 1750 (* åct prijslt) 26,95

THEÁCCoi'lPtlSHEDARl gouden v00Herpen u¡t de br0nst¡jd in

Engelônd en lerland Prachtvoek, ¡n prijs gehalveerd, nu 22,95

l|tlLlG EN PRoFAÁN 2 (van Beuningen) 1200 lâat middeleeuwse

lnsignes 512 pagina's, Meer dan 1000 afbeeldiflgen 12,50

VTRSCHoLLENESCHAIZE imSalzkammergut, 120pag Geb Hard

kaft. Prachtig b0ek over de verdwenen Nazi schatten in o0stenrijk 19,50

KRUISENDE SPoREN, handlejding v00r amateur arch 160 pag 14,50

FRIES|ANDS 0UDHEID, Hel rijk van de Fnese k0ningen, 0pkomst en

ondergang Levenswl(vanH Hâlbertsma! 406pag Geb HardKaft 37,50

Metaaldetectors

NLr003 HANDB0EKV00R Z0EKERS d00r Gert Gesink,350 pag 380 kleuren-

F0t0's en teleflingen 1000 afgebeelde bodemvondsten 39,90

8141 TREASURE HoARDS, (prachtb0ek ged in kleur 0ver schatvondst) 20,95

B1s2 0RIUNGSTECHNIK fúr Pr0fis 169 pag, Wolfgang Schüler 1999

Gaat 0ver profesionele detectietechnieken {Du¡ts) 18,95

8237 NEDERI-ANDS KLEIN ZIwER en schepwerk 1650-1880,376 blz Ge

Hard kaft, du¡zenden zilveren v00Herpen en merkjes afgebeeldll 63,50

8235 ZEGELSTEMPELS EN ZEGELRINGEN, uit Zeeuwse b0dem 144 pag

Geb, Hard kaft, 300 afb in kleur, Detectorhobbyisme rn goed dagl¡cht 19,50

8222 DEUISCHE oRDEN UND EHRENZEICHEN (1871-1945,311 pag 19,50

8214 VINGERHoEDEN en NAÁIRINGEN 111 pag (ÂWN u¡tg ) 230 afb

lJitstekendgedocumenteerdNederlandstaligboekovervingerhoedenl 14,50

8193 I\¡ASIERINGTHE MINEI-AB EXPLORER XS & S 18,95

l{ieuwe boeken! !.... 2006---Nieuwe boeken! !

NU003 llANDB0EKV00R Z0EKERS d00r Gerl Gesink, 1320 pag 380 kleuren-

t0t0's en tekeningen, Full C0l0r, kmt uit in het vooíaar van 2005 39,90

B24O ARTEFAC.IS OF ENGI-AND & UNITTD I(INGDOM, Sec0nd Edition

608 pag¡fla's, dui¿enden v0ndsten in kleur afgebeeld (* ¿ct pnjslt) 39,90

8241 ATGEDAMD EN ATGEDANKI, metaalv0ndsten uit 2 middeleeuffie

Nedeuettingen in Leidsche Riln Michel Hendriksen 128 pag 12,50

8242 BUTToNS & FASTENERS 500v-1840 Gordon Bailey, 114 pag kleur 19,50

Hard kaft, duizenden zilveren vo0Nerpen en merkjes afgebeeldll 63,50

8243 IHt lRlBtS 7 CoINS 0F CELTIC BRIIAIN, + prùslijst,80 pag 19,50

8244 READING LAND, Edward Fìetcher, goede z0ekplelken vinden t2,50
B24s REÀDING BEÁCHES, Edward tlelcher, goede z0ekplekken viflden 12,50

8246 REÁDINGTIDAL R¡VERS, t Fletcher, g0ede zoekplekken vrnden 12,50
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Gebruik het
Archis-formulier

to*t"
Het aanmeldingsformulier kunt u

downloaden op de website van de DDA:
www.detectora mateu r nl/content/
archeologie/vondsten-aanmelden.

Munten kunt u van te voren laten
determíneren bij het

geld-+ en bankmuseum via
w.geldmuseum.nl

Adressen voor aanmelden:
zie magazine Ez.
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FPlPijlomhoog
.l 

. Deze tactische knop heeft twee func-

ties.

Met de pijl omhoog kun je de instel-

lingen verhogen in de menumode voor

Disc-Volume-5ens niveau's. Om weer

terug te keren in de zoekmode, druk de

pinpointknop kort in en laat weer los.

2. FP = fabrieksinstelling (Factory Preset).

De Edge geeft je vier instellingen:

nc = new coin zoekdiscriminatie

+8 tot +1 2 en +20 tot +36

JL = jewelry zoekdiscriminatie

0 tot +18

oc = old coin zoekdiscriminatie

+5 tot +1 2 en +1 6 tot +36

cP = custom Program zoekdiscrimina-

tie (jouw eigen voorkeursinstel-

ling).

cP = custom Program, is geen preset

instelling. Dit betekent dat de detector
operationeel is met de laatste Disc- en

Notch-instelling. De cursor voor het

FP icoon op het display is dan ook niet

zichtbaar.

FP instellingen nc - JL - oc overtreffen
(hebben voorrang op)jouw cP instelling,

echter wanner Disc- of Notch-instellingen

worden gemaakt, wordt de FP instelling

weer ondergeschikt.

ALL-METAL instelling heeft voorrang op

de FP instelling.

De nc (new coin) mode heeft alles in huis

voor wedstrijdzoeken.

Alvorens de Edge te laten kennismaken

met de velden, ben ik nieuwsgierig welk

numeriekTarget lD de detector aangeeft

bij de luchttest.

Volgens de handleiding:

Alle negatieve

nummers C) :ijzer
+0 tot +8 :folie
+9 tot +1 1 : vs nickel 2570 Nl

- 750/o cv (stuiver)

+17tot+18 :PULLTAB/BRASS

(trekring / messing

legerring)

+20 Tot +22

+28 tot +30

+30 tot +34

:zince pennie (cent)

: dimes (dubbeltje)

:quarters (kwartje)

+34 tot +36

Luchttest
-21

+3

+6

+19l+1Bmet
patina

+12 / +13

+1 1

+30

+16

+16 / +13 met

patina

+16

+21

+22/ +24/+30

+16 - +26

+'lB

+18 / +20

+23

+20

+18

20/-12/+91+14/+26

20/-12/+9/+14/+26

+21

+17

:zilver

:spijker

:folie 6 cm2

:folie bolletje

Ø25mm.

: stuiver brons

Ø21 mm.

:trekring met lipje

: trekring zonder

(square tab)

: cent Willem lll 1863

Ø22koper
: cent Willem lll 1877

Ø 19 brons

: cent Juliana

Ø 17 brons

: cent oorlogsmunt

Ø 17 zink

: dubbeltje Wilhelmina

Ø 15 zilver

: dubbeltje Juliana

Ø 15 nikkel

: kwartje Juliana

Ø 19 nikkel

: € 2,00 81 -metaal

N 1/messing

:€ 1,00 B1-metaal

N 1/messing

:€ 0,50 Nordic gold

:€ 0,20 Nordic gold

:€ 0,10 Nordic gold

: € 0,05 verkoperd staal

: € 0,02 verkoperd staal

: musket kogel

Ø17 mm

: musket kogel

Ø 14mm

: goud i BK ring

In het veld met de lD Edge

Het eerste veld voor de Edge is een Laat-

middeleeuws, met ijzeren rotzooi, tjzer

in vergaande staan van decompositie,

steenkool en rotzooi van de plaatselijke

bevolking.

Het is ook een veld waar de Fransen on-

der Napoleon hebben gelegerd ter voor-

bereiding op de aanval van Maastricht.

Dit veld ligt ongeveer 200 meter van de

voorverdedigingswerken. De voorver-

ded igingswerken, ook wel kazematten

genoemd, liggen buiten de toenmalige

stadsmuur.

De werken worden door een complex

gangenstelsel verbonden met de stad

Maastricht.

De boer heeft het niet omgeploegd en

geen wintertarwe gezaaid, wel een deken

van 3 tot 5 cm stro en .... 2 tractoren la-

ten liggen. Met de "Ouwe" Pierre Stassen,

zijn we al enkele maanden op dit veld

aan het zoeken. En we blijven vinden. lk

heb veel steun aan de Ouwe, wat ik vind

en niet weet, dat weet deze lopende

encyclopedie wel.

Plaatselijke bewoners berichtten ons dat

collega-schatzoekers het een half uur

hebben volgehouden en weer vertrok-

ken. Dit zegt toch iets over dit veld.

Bij onze volgende ontmoeting, hij is al

aan het zoeken, begroeten wij elkaar

zoals gewoonlijk met de kreet"Van mijn

veld afl'i waarop hij vraagt:"Wat heb je

voor een detector bij je"? "Mijn geheime

wapen'; zeg ik.

De Edge ingesteld op "Custom Program"

(cP), discriminatie op 0, dit is audio ijzer-

discriminatie uitgeschakeld, Sens op 5,

Volume op 9, ben ik al snel gecharmeerd
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
Dealer van diverse merken metaaldetec-
toren / verhuur / opsporing en beveilig-
ing partìculieren en bedrijven
\)íeth Beerdastraat 2ì,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
lel. o6 4 41 39 77 (op afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen.nl
lnternet: M detri jestinzen.nl

r Atlantis Metaaldetectors
fHofman Electronicaì
ùerkoop / Modificatie / Replatie van
diverse merken

r Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
"Detector betaalserv¡ce"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope / Viking/ Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie

I Diepzoek app. I CEIA en Safeline Detec-
tiepoorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel. (orr4) 37 c.48o, fax: (orr4) 37 o4 8r
I nternet: www.detectornet.nl

w.xp-detectors nl
ww.bounty-hunter.nl

E-mail: detect@wxs.nl

I

oP5 POn ngsservrce

Hagedoornstraat tz,
88oo Roeselare, lfest-Vlaanderen, België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5t I z4 o7.55
Gsm o47713t.66.56
E-mail: jpcalmeyn @telenet.be
lnternet: w.belgadetect be

r Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
"Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope / V¡k¡ng / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie

/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detect¡e-
poorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst (NL)
tel. oo3r il4-j7 o4 8o, fax: oo3t tt4-37 o48t
lnternet: M detectornet.nl

mxp-detectors nl
m.bou nty-hunter n I

E-mail: detect@us nl

Wingerdstraet 6, 664r BN Beuningen
tel (o24) 677 4o 63

T
rol
scheppen /

magneten enz.

Tussenpad 28,781; CT N¡euw Amsterdam
Tel (o59r) 55 z6 35
Per z7 mei:
Van Ewsumlaan 48,7742Xf Coevotden
E-mail: info@ speel mandetectors.nl
I nternet: M.xp-detectors.com

Pieter Maatsstraat r2
r777 AP Hippolytushoef
Iel. lozzT) 59 3z 86, fax (ozq) 59't'r z9
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan nl
lnternet: m.dllaan.nl

r Metaaldetectors Hoorn
Diverse merken w.o. White's en Black
Kn ight

r Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / Víhite's / XP /
Powerlift zo / Handboek voor zoekers /
Verkoop lYerhuur I lnruil / Opsporing

Wooldriksweg 88, 75tz AV Enschede
tel. (o53) 43o 05 12, fax (o53) 434 55 58
E-mail: ¡nfo@detect.nl
lnternet: www.detect.nl

Poolster 3o, r522 EB Hoorn
rel. c.229-85c.279 I o61688898r
E-mail: jim.deboer@quicknet.nl

t Zuid Holland Metaaldetec-
tors
Black Knight / White's / Detector-
verhuur- en verkoop / Handboek voor
zoekers

r Flevo
Tesoro
/ Laser
opspori ngsservice

Energieweg 4, ZoeteMoude
tel. (o7r) 5214899
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors.nl
lnternet: www.zuidh metaaldetectors.nl

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (oj27) 20 39 zg, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evo.detectors@wolmail. n I

I nternet: w.fl evodetectors.nl
r Gelan Detectiesystemen BV

lmporteur van C.Scop'e / Fisher / loy

r MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. White's, M inelab, Laser en Tesoro
lmporteur van Coiltek schotels

Het Sterrenbeeld 48,
5zt5 ML's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 tt 99, fax: (oj3) 548 t1 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www. gela n. n I

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

lYiking / Lortone tumblers I EMAGI
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2, 57oz LH Helmond
tel. (c492) 5t 4t 94
E-mail: info@ metaaldetector.n I

I nternet: w metaaldetector.nl
w.tesoro.nl

Zwaluw ry,3752 NW Bunschoten
tel o33-299 94 9r, mobiel o6-21885695
E-maìl: info@midholland.nl
lnternet: M.detector.nl

FLEVOLAND

ww\^/. d ete cto ra m ate u r.n I

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie
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Mijn volgende vondst: een prachtige

knoop van 23 mm diameter met twee
kanonnen diagonaal met daartussen een

uitspuwende vuurwolk, met een high

toon en lD +26 op 5" diepte.

Het gevoel overvalt mij dat ik op de Edge

kan vertrouwen,

Er volgden nog vier knopen, waarvan drie

met een glad oppervlak en een met een

mooie decoratie rondom en het getal 20

in het midden. Audio toon Low Mid en

lD +1 1.

De andere knopen lagen in het bereik

van Low Mid +B/+14, afgewisseld door

een Mid High toon.

Zoals je ziet in het folie en nikkel conduc-

tieve gebied.

Bij de knopen heb ik over een zwaairich-

ting ook een negatief numeriek target
lD afgelezen, maar de 4-toons audio
i nformatie ontmaskerd.

Vervolgens wordt het levenslicht

geschonken aan een mooie aluminium
penning Ø 31 mm van Frans Beiten, een

oude limonadeboer uit Maastricht. Met

een duidelijke +35 en High toon. Aan

een kant van de penning staan naam en

vrachtauto en aan de andere kant een

prachtige gravure van de heilige bisschop

St. Lambertus, met inscriptie'Denier St.

Lambert, Maestrichti

Hier ben ik trots op want ik heb bij de

goede man lang geleden nog vakantie-
werk verricht. Daaran vond ik ook nog

een 7z cent Willem 1824.

Verder ontmasker ik 2 zinken noodmun-

ten, geslagen in oorlogstijd:

1 cent Ø 17 mm mid high + 16

2Y2 cent Ø 19 mm mid high +1 9

Hier kun je zien hoe groter de massa des

te hoger de conductiviteit. Een Juliana

cent, een oud kwartje, koperen hartje,

een klavertje 4, een medaillon, 2 mus-

ketkogels en 2 verzegelringen, je weet

wel, die de nutsbedrijven gebruiken van

lood met een mid high toon en een lD

+12/+13 en +14l+15.

Een historische grasomgeving 17 45-

2006

De vooringestelde fabrieks "Old coin

mode'i De Fp setting "Oc'i

De old coin mode omvat de conductieve

bereiken van +5 tot +1 2 en +1 6 tot +36.

Wat ik wil meten is, in hoeverre de gevoe-

ligheid van de Oc mode zich verhoudt tot
de Disc mode. Wat is het verschil tussen

beide elektronische circuits?

Wat we weten is dat de gevoeligheid

afhankelijk is van de massa, dichtheid,

grootte en vorm van het object, de con-

ductiviteit.

De test die ik in gedachten heb is, een

Willem lll één cent 1863 (Ø 22 mm) met

een dikte van 1,3 mm vertikaal te begra-

ven, zonder daarbij de grondstructuur /
matrix te verstoren.

N.B. De "Ouwe" Pierre Stassen gooit

een stuiver op de grond en stelt zijn

Treshold in. Dit is Pierre zijn "one and

van de rust, die de detector afgeeft. Geen

overdadige kraak-/plopgeluiden. Natuur-

lijk af en toe het gebruikelijke ijzerbliebje.

De negatieve target lD maakte al snel

duidelijk hoe vergeven deze grond is van

ijzer aít al. Een belan grijke aa nwijzigi ng

voor bodemverkenning die de lD Edge

hiermee afgeeft.

Binnen niet al te lange tijd heb ik mijn

eerste signaal, een hightoon afgewisseld

met een +/- 30, een bol zilverpapier op 5"

diepte.

Nu kan ik folie wel wegdiscrimineren,

maar relic materiaal, met name knopen,

vind je toch veel in het folie (0 tot +14) en

pulltab (+15 tot +18) conductieve bereik.

Analytisch zoeken is hier mijn credo.

Elke Mid low - Mid hiqh - High toon in

combinatie met een negat¡eve numerieke

target lD, moet onderzocht worden. Met
je rechtervoet schraapje de toplaag weg,

de zwaaisnelheid, het pinpointen, geeft
je info over de grootte van het object

en de ALL-METAL mode voor meerdere

voorwerpen kort naast elkaar.

Bijkomende factor is dat de grond nat is.

Dit versterkt de gevoeligheid. Verder op

pad; een mooie Mid high toon, lD +20

over één zwaairichting en over de andere

zwaairichting een springend e +/- 20,

het hart klopt sneller, de schop erin en

een mooi medaillon van verdienste uit
1830-1831, Beidejaartallen staan erin van

Willem l. lnfo van Pierre, helaas ontbreekt
het oogje.

1



only"subl¡eme veldtest en zijn veldfles

met thee. Er komt een moment dat hij

zijn eigen stuiver niet meer vindt. Er is

trouwens n¡ets mis met deze test gezien

zijn vondsten.

Op naar het veld, maar voordien ga ik een

uurtje gewoon lekker zoeken.

Binnen niet al te lange Lild ca.3/+ uur, heb

ik2 knopen, 1 kwartje, 1 dubbeltje, een

conservenbli kdeksel, pul ltab, non-ferro

spijker, en een musketkogel. Gevoelig-

heid op 8 ingesteld, Fp, Oc en autogrond
balans. Autogrondbalans is echt een

genot. Geen moeilijke instellingen meer,

geen menu scrollen, alleen een druk op

de knop omhoog met je schijf en loslaten.

Een korte toon bevestigtjouw succes.

Binnen 20 sec. ben je aan het zoeken.

Je moet dan wel het geluk hebben dat
je snel een stuk grond vrij van objecten
vindt.

Het veld is niet zo vergeven van rotzooi,

maar wel erg nat.

Een springende +/- op de display voor
het dubbeltje en kwartje bracht me in

de verleiding om de discriminatie te

verhogen. Op tijd realiseerde ik me dat

ik dan mijn presetmode ondergeschikt

zou maken. Bij D¡sc- of Notchinstellingen

wordt de Fp instelling namelijk onderge-

sch¡kt. Een lapje grond vrij van metalen

is trouwens snel te vinden in de All-metal

stand of een discriminatieinstelling van

-36 met audio toon of0 zonder audio. Je

ziet dan alleen de negatieve nummers.

Bij het dubbeltje en kwartje ben ik even

gedesoriënteerd. Waar komt het signaal

nu precies vandaan?

Pinpointen of All-metalmode. Let erop

dat je heel korte zwaaien maakt, dan

verkrijg je in beide zwaairichtingen altijd

een signaal.

Het eenrichtingssignaal bij het dub-
beltje/kwartje is te verklaren doordat

de compositie uit ijzer met een laagje

nikkel (non-Ferro) bestaat. Het ijzer wordt
gediscrimineerd zonder audiosignaal

en nikkel geef een numerieke Target

lndentifi catie met audiosignaal. Wat

zegt dit? De lD Edge heeft de gevoelig-

heid om de compositie (samenstelling)

van het object te kunnen analyseren. Bij

een analoge detector met een niet-juist
afgestelde d¡scriminatie, zou je deze

kunnen missen. ln de Preset Mode van de

Edge "no change". De recoverysnelheid

van de Edge is snel, je moet wel heel snel

zwaaien met een object onder de schijf

alvorens het signaal verloopt. En toen viel

de regen met bakken uit de hemel. Thuis

aan tafel overpeinsde ik mijn ervaringen.

Het is ook goed mogelijk dat de detec-

tor een vlak ernaast liggend tweede

voorwerp heeft gedetecteerd en bij het

terugzwaaien de herstellingstijd te kort is
geweest om weer een signaal afte geven

voor het eerste voorwerp, vandaar mijn

confusie, betreffende de oorsprong van

het signaal. De positie van de munt is ook

bepalend. Het detecteerleven zit vol met

uitdagende mysteries.

De test
De Willem op 17 cm diep en verticaal,

zodat het raakvlak een streepje van 1,3

mm met een lengte van 22 mm. Zowel

in de FP-OC-mode als in elke Disc-mode

heeft de Edge geen enkel probleem met

detecteren. lD +28 / +30. Op 25 cm heb

ik in de Oc mode over één zwaairichting

geen signaal in de discriminatiemode,

wel een signaal over beide zwaairichtin-

gen. lk kan niet echt een onderscheid

ontdekken. Het is goed mogelijk dat de

Old Coin-mode meer de neiging heeft

om een High-toon af te geven. Bij de

test op de omgeploegde akker zal dit
facet zeer zeker mijn aandacht hebben.

Een zwaaitje bu¡ten het testgebied laat

me nog een .Juliana knaak (nikkel) 1 971

opgegraven.

Na de test besluit ik om weer gewoon lek-

ker verder te gaan met zoeken. Op zeer

korte tijd ben ikzo vertrouwd geraakt

met deze detector dat ik gewoon verder

moest gaan.

Mijn vorige instelling FP "OC" weer in-

gesteld, hoor ik een prachtige M 1 0-high

toon, de audiotoon van de Edge is een

mooi vol geluid.

Het verschil tussen Low-MlD en MID-high

is zeer duidelijk te horen. De MID high-

toon met een target lD +.1 7 /+18 over

beide zwaairichtingen geeft mij weer een

zinken noodmunt van 1 cent op 4" diep.

Niet veel verder weer een MID Hightoon

lD +17 en +/- 16 een loden kogel op 4"

diep.

Conclusie

Het detectievermogen dat Fisher in dit

kleine kastje heeft gesloten, is ronduit

heerlijk te noemen. Dit is wat detecteren

moet zijn: simpel en goed. Snelle object-

identificatie met een mooie volle audio-

toon. De keuzes in de Preset-mode, de

Notch mogelijkheid en een fijn afstem-

ming in de Discriminatiemode met name

voor Relic zoeken, maken de lD Edge een

veelzijdige detector. Een snel in te snellen

gevoelige ALL-METAL mode waarvan

je regelmatig gebruik zult maken. De

discriminatiemode kan, na opgraving,

en het voorwerp ligt in / tussen de kluit

/ losse grond, wel eens te analytisch zijn

voor de plaatsbepaling. Je kunt natuurlijk

ook altijd met de zoekschijf in de losse

aarde woelen.

De verhouding tussen het opgraven van

goede voorwerpen en rotzooi is verbluf-

fend, dit ten voordele van de goede

voorwerpen. Groetjes,

Jan Q en de "Ouwe" Pierre S.

Met dank aan Nick en Frits van GELAN

Detectiesystemen B.V.

Dit verslag betreft de verkorte versie. Wie

het volledige verslag wil ontvangen kan

contact opnemen met Gelan.

nummef:
gebruikerservar¡ng
van de

White's
Matrix M6

ln het volgende
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I Redactie:Johan Koning ]

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAAR:

J. KONING, ROODBORSTSTRAAT 20,

8916 AG LEEUWARDEN.

E-MAIL: VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Aan deze Vraagbaak werkten mee: f. Zijlstra, A. r.an Henvijnen, J. Koning, D. Eekhof, Geld- en Bankmuseurr, E. I(ramer; W v/d Brandhof

Vraag l:
Geachte dames en heren,

Al enkele maanden heb ik een soort pen in mijn kastje liggen waarvan

ik niet kan thuisbrengen wat het zou kunnen zijn. Mijn beste gok is een

briefopener (zie foto).

Zou u willen kijken of het u bekend voorkomt? Er staan merkjes in, nl. in
een kadertje 31V en een zwaardje.

Alvast bedankt en groeten,

Belt A. A. Heere

Antwoord:

Uw zilveren voorwerp

is zover wij het kunnen

inschatten (maten ont-

breken) een haarnaald

(stompe punt van

voren). Het zwaardje geeft aan: met ribbels is klein zilver 1814-1905,

zonder ribbels klein zilver periode .l 
906-1953.

Geraadpleegde literatuur: meestertekens van Nederlandse goud- en

zilversmeden Deel I 1B l4-1963. Het merkje zelf is, zoals omschreven

niet in de literatuur te v¡nden.

Yraag2:

Hallo Iohan,

Hier de twee afbeeldingen van het muntgewichtje voor de vraagbaak.

Op de vz. staan twee g's met daarboven het jaartal l612 (goudgulden?).

Op de kz. staan wat letters door elkaar op een soort wapen. Het materiaal

is koper. De afmeting is vierkant 15 mm. De dikte is 1,5 mm. Ik hoop dat

je dit voldoende aanknopingspunten geeft voor het herkennen ervan.

Alvast bedankt en groetend, Piet van Schuppen.

Antwoord:

Muntgewicht voor

een Ecu dbr ('zon-

nekrooni vandaar het

zonnetje in het wapen)

uit Frankrijk, gemaakt

door Gerrit Geens,

Amsterdam, 1612.

Vraag 3:

Hallo lohan Koning,

Allereerst bedankt voor de gedetailieerde determinatie van mijn ronde

muntgewichtje in het nieuwste Detector Magazine.Ik had zelf gedacht dat

het uit de 15e of l6e eeuw zou stammen, maar zo oud, nee.

Dus ik zal hem aanmelden middels het Archisformulier. Je

vraagt naar de vindplaats: op een maïsakker direct naast het

dorp Sondel, dit is in Gaasterland (FRIESLAND). Op deze

akker ben ik ook al een divus antoninus sestertius tegen

gekomen, deze was reeds aangemeld. Gaasterland ligt hoog

in het land, het is ontstaan in de ijstijd. Vanuit Lemmer

rijd je bij Sondel écht tegen een bult op. Ik vind het schit-

terend te lezen dat dit uniek is voor die locatie. Nu ik toch

schrijf naar de vraagbaak heb ik nog een voorwerp, deze

is al een aantal jaren in mijn bezit. Het is volgens mij een

bellenblaaspijp van tin, hoog 3 cm, breed 2 cm. Misschien

kinderspeelgoed uit de l7e of 18e eeuw? GevondenrnT99T

bij Balk. Ik hoor het wel,

Vriendelijke groeten van Robin Dijkstra

Antwoord:

Je bellenblaaspijp is te dateren als begin 20e eeuw.

Yraag4:

Geacht determinatieteam,

Al een ha1laar ben ik in het bezit van een zilveren munt

waar de z.g.n. deskundigen niet uitkomen. De één zegt

Bourgondië de andere Spaans, Duits en ook nog Vlaanderen

enz. Misschien kunnen jullie het raadsel oplossen, er is dui-

delijk een letter B te zien aan de ene kant en op de keerzijde

een pijlenbundel. Diameter is 20 mm.

B.V.D. Jellesma, Berlikum

Antwoord:
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Je toont een halve reaal u¡t Spanje, geslagen tijdens de regering van

Ferdinand en lsabella (1474-1504), geslagen te Burgos.

Vraag 5:

Beste heer Koning of mag ik Johan zeggen?

Enkele maanden geledenvond ik op een akker bij ons in Brabant het

volgende voorwerp:

Het is van goud (ongemerkt) en volgens mij op het hangoog na compleet.

Er is veel filigraanwerk gedaan, en er zijn verschillende kleuren goud

gebruikt. Het middenstukje zit met een knopje in het midden vast op de

onderkant d.m.v. het dwarse

staafe op de achterkant. Op

deze akker zijn er naast de

bekende oordjes, duiten e.d.

ook een denier van Hendrik II
(PLM. 1240) gevonden. Is er

enige indicatie over de ouder-

dom van dit sieraad te vertel-

len. Maat is 19 x 30 mm,

Succes en groeten, Karel Beks,

Breugel

Antwoord:

Karel het voorwerp z¡et er sch¡tterend u¡t. Mooi fijn filigrainwerk en een

prachtige uitstraling!!l!

Het stuk is te dateren rond 1800 en zal als oorhanger zijn gebruikt.

Yraag 6:

Hallo Johan,

Hierbij doe ik je een afbeelding toekomen van een gedeelte van een kruik
welke mijn zoon vond langs de oever van de Waal tijdens een "snoek-

sessie'l Het lijkt wel op een Siegburgkan. Het leuke ervan is dat er een

"wapen" op staat. Dit wapen heb ik zo scherp mogelijk in beeld gebracht.

Mijn vraag is nu, en dit verwachtte je waarschijnlijk al, zouden julìie als

determinatieteam hier iets defrnitiefs over kunnen zeggen?.

Piet van Schuppen

Antwoord:

Voor een antwoord hierop werd de hulp ingeroepen van het Argeolo-
gysk Wurkferban van de Fryske Akademy:

Hallo Johan,

Een prachtige scherfl

lk hoefde niemand te vragen, want ik vond de info al in het eerste het

beste boek dat ik thuis opensloeg. En wel het tweetalige boekje:"Duits

steengoed/Germa n stoneware"; in
'I 996 uitgegeven door het Rijksmu-

seum in Amsterdam en u¡tgeverij

Waanders. De auteur is Ekkart Klinge

en de redactie was in handen van

J.D. van Dam, die jaren geleden nog

bij het Princessehof Museum werkte.

ISBN 90 400 9926 X. Op de bladzijden

38 en 39 staat de tekst met foto van

de kruik, die bij jouw scherf hoort. De kruik wordt als

kostbaar en uniek omschreven. Hij werd in 1892 door

het RM van jonkheer J.P. Six gekocht. Jouw scherf is van

een zelfde soort kruik afkomstig. Sterker nog; de engel is

kenmerkend voor deze kruiken, en komt uit de werk-

plaats van Anno Knütgen te Siegburg. De engel draagt

de samengestelde wapens van Nassau en Oranje, zoals

die door Willem van Oranje werden gevoerd. De RM-kruik

heeft ter weerszijden van de wapens het jaartal 1574.Op

jouw scherf zijn 15 en 7 zichtbaar, maar ik twijfel er niet

aan, dat het laatste cijfer een 4 moet zijn. Jouw scherf

is helaas te klein om nog meer vergelijkingen te kun-

nen maken. Op de foto in het boek zien we b¡jv. onder

de wapens een hoornblazendejager en zijn er op de

schouder en de buik diverse decoraties aangebracht. De

pottenbakkers gingen zorgvuldig met hun drukvormen

om, zodat de kruik met het jaartal 1574bijv. ook in 1576

gemaakt kan zijn. Vaak handelde men in opdracht, maar

daarover is in de archieven weinig te vinden. Het zalje

duidelijk zijn dat de scherf een zeldzaam geval is. ls er

een kans dat er nog meer delen van deze kruik kunnen

worden gevonden?

Met vriendelijke groet, Hendrik de Jong.

YraagT:

Johan,

Een kennis van mij heeft een huis van enige honderden

Jaren.

Na een verbouwing is en onder het huis een object tevoor-

schijn gekomen waarvan ik niet weet wat het is (zie bijlage).

Het blokje is aan de zijdevan de afbeelding 19 bij 19 mm.

Het is 8,7 mm dik. Aan de onderzijde staat niets, en deze

ztjde rs 17 bij 17 mm.

Kunt U opheldering verschaffen?

Mvg. Walther van den Heuvel, Breda

Antwoord:

Muntgewicht voor vermoedelijk een 4 Spaanse Real

(zilveren munt) van Spanje, aangemunt 1535 - 1825, oor-

spronkelijke massa 1 3,53 g. of eventueel een 8 Real van

27,069. Datering: verm. 17eeeuws.

Nader contact na determinatie met de vinder leverde de

volgende informatie op:

Nu komt dan het

volgende.

Een klein stukje verder

van zijn huis staat een

schans, daterende uit

de 80-jarige oorlog,

met de naam Spinola

Schans, gelegen in het

plaatsje Terheijden. Dus ik mag genoeglijk aannemen dat

het heel goed mogelijk is dat dit muntgewichtje van rond

1600 is.
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PUpenstamper of
speelgoed Napoleon

Lood
1 9e eeuw

I-_-]

NERVA (keizer 96 - 98 AD)

Bronzen sestertius, geslagen te Rome

in AD97
Vz.: gelauwerde kop van Nerva naar

rechts

Omschrift: IMP NERVA CAES

AVG PM TRP II COS III PP

l{2.: naar links staande Libertas

met vrijheidsmuts en scepter

Omschrift: LIBERTAS PVBLICA 5 C

Catalogus: RIC 100

Stenen bijl
Neolithisch
Later als wetsteen ge-

bruikt
2500-2000 v. Chr.

Knijpschaar

Brons

ca. 1e eeuw na Chr.

Koperen Reckheim munt/duit
Gelderse navolging, ca. 1600-1650

Karolingisch sleutelfragment
Brons

9e eeuw

Rijderschelling Utrecht 1 681

Zilver
Verk. 1 13.6

Bulla, Pauselijke zegel van Julius ll,

1503-1513

Lood

Transylvania

Dukaat 1 699

Muntheer: Leopold I (1690-1705)

Muntplaats: Kolosvar (KV)

Literatuur: Krause Mishler 522
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TITTTI

NIEUW!!! GOLD MAXX Power
- Regelbre ijzer geluidsvolume. - Frequentie: l8 kHz. -Alle metalen stand.
- Z€er goede stâbiliteit op alle soorten tereinen - Nierwe gevoeligere
nicroprocessor- Veruisselbæe 22 5 cm schotel met beschermkap. - Duurzme
schotelkâbel - Bijzonder goede discriminatie. - Grond afstelling. -
Voeding: 8 AA Alkaline batterijen of accu pack - Heupmoûtage voor nog meer
zoekgemak - Vergulde afsluitbile schotel aatrsluiting - ABS kunststof
behuizing

NIEUW!!! G.MAX II
- A¡alyse vil metalen door Multi-tonen - Regelbare geluidsvolume in de lage
tonen (metalen) - Freqùentie: 4,6 kHz. - Heel goede stabiliteit op alle
soorten tereinen - Nieuwe gevoeligere microprocessor- Verwisselbme 22 5 cm
schotel met beschermkap. - Duurzame schotelkabel. - Algemeen gedrag veruant
met de Adventis II. - Uitzonderlijk goede discriminatie.

NIEUW!!!ADVENTIS II
- Vemisselbrue 22.5 cm schotel met beschermkap. - Frequentie: 4,6 kHz.
Dubbele discriminatie. - Alle metalen stmd - Silencer schakelaæ. -
Vergulde afsluitbre schotel aansluiting. - Voeding: 8 AA Alkaline
batttrüen - Heupmontage voor nog meer zoekgemak

NIEUW!!!ADX25O
- Verwisselbae 22 5 cm schotel met beschermkap - DDuzme schotelkabel
ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de detector als ook als

hip-mount te gebruiken. - Frequentie: 4,6 kHz - Discriniûatie D1 D2 /Alle
metalen sland

ADXlOO
Robuuste 22.5 cm scbotel met beschemkap. - ABS kunststof

elektronicabehuizing. - Frequentie: 4,6 kHz. - Discrjminatie /Alle metalen
stand. Regelbæe gevoeligheid.

WS l Draadloze
XP-Hoofdtelefoon

iedere XP detector!

GoonvtYrt
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ADVI¡/TIS\,7
tv vl rv, x p - d etecto rs. n I

6dÐGR

ADXZ
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lmnorteurB
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3-5 4561 BA llulst fllU Tet 00.31.11.43.t0,480 E-maift detect@ffis.nl www"r[-dcteot0]s.nl



De Matrix M6
allround detector
Bijzonder makkelijk in gebruik
Waterdichte 24 cm schotel

Mogelijkheid voor aIIe2 D schotels

Instelbare toon identificatie
Handmatige discriminatie en diepte
Precisie VCOO PP schakelaar

Beeldscherm: VDI(**) getallen & diepte
Zoekfrequentie: l4Khz
40 uur zoeken met 8 penlights
2 jaar garantie

Prijs:

* Toonhoogte
** Visuele Discriminatie Identificatie

795,00

MATRIX

Detection Systems Holland
Importeur White's Metaaldetectoren

Ook verkoop & verhuur van alle andere
merken zoals Tesoro, Minelab,
Black Knight, detectie poorten etc.

Veerpad 2,8276 ÃP ZaIk
(bij Zwolle en 10 kmaan Elburg)

Tel.: (038) 3636591.
Email: inf o@metaaldetectors.nl
Internet: www.metaaldetectors.nl

ONCE AWHITE'S,
ATLWAYS AII.UINNER!!!


