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(-Scope CS.220 / (S.330
D tl5èé¡ v¿nde l¿nqslverko(ht€ mode lef
met¿¿ld€k(to6 [envoud e¡ kw¿liteitztj¡ de

oree begrppen dre brl deze dere(tor pdren

De (5 ll0 heeft met¿¿ 5ele(t e

Junior 1 0/Junior 20
E€n leuke 5t¿rter, voor u e voor re ¿Ítef\tetn q

geld tocheen motio¡ delectorr/ll metmet¿¿l

sele(le DeJunror20heeft ¿€l15eenneteren

loondir(r min¿tlel tén i¿¿r q¿Gntie

lp
.i{o

Tesolo Silver u-Max
Deze lesoro is mi$chi€n rlel de deàle"rt¿rter"

tenoene¡ 5lechú9909r¿m,20(mzoeks(hìjf,

sub ieme met¿¿liele(tie en ¿eù (ompa(t te

!ervoeren ten a¿nr¿derl

(-5<ope CS.3.MX
GloednÌeur/ op de m¿rkl, e€n tobâ1, voor (

bijn¿ rerolution¿Í n euv gel!id en een ¿flop

pe b¿re,5p¿ilr¿terdi(hle bedien ngrk¿5t l(om'm

gerioon een keer bekijkÈ¡, t€rten en roelenl

(-Scope C5.990.XD
Dez€ detertor 6 afgeleÌd v¿n de eg€ndðrirche

VLF IR-950 D nìa¿. r¡mrdde s verpakt rn een

modernj¿sje VooE en v¿ndeb€f¿¿mde

¿udodiscvoorhogeenl¿getoondis(rmin¿tie

XPG-Maxx ll(4,6KhZ)l
Goldmaxx Power (18kHz)
ln korre ùld b jna bero€md ge\forden Zoeken tf
de ¿ le meblensbnd" tenlijl iizer qeen gelùid
geefll Dur er! diepen crg geroeliq voor kletn

5pu DÊ¿dioze hoofdtel€[oon ß opile

(-Scope Newforce Rl
Zeer rob!ùrte, digitdle,spatv¿terdi(hte d€-

tedor vò¡ (-5cope mel r¿dar voor \!eerg¿!e v¿n

obje(tgroone V€el ¡n5t€ mog€ iJkheden, e€n

25rìr ope¡ zoehchìif en ¿ls opt e ¿én v¿n 15cnl

White's Pdzm ll
\'oof r/ e een\oud ui (omb ner€n met\irusle rnfor

mðt e 6 de\'/hlte\ PÍrznl 5er: een e(hle a¿ûr¿dÊL

De Przm len I l¡ jn Íoor¿ en v¿n eÊn Slkhtezoek

rhil De V enV hebben een 1O,5'bpen z0!k(h/jt

Minelab X-Terra 30
De m¿teloos popul¿[e nreu\!e X ler¿ sere

¡,line ab 15deX Ietr¡ l0 nog e€nvoudig voor

Í¿¡¡e6, de X-ler¡ 50 6 qe¿v¿n(eerder€n d€

X'ler¿ 70 ß ro¡durt prof€rroneelll

Robuust€ motron dete(to6 \r¿¿rv¿n de CS 7

ls urlqeru5l met I'dr(hte zoek5ch!F en de
(5 2 LlPeengroteopen'polozoeks(htjf"heeft

ll¿tuu¡ ijk nret I Jd¿r g¿r¿nt el

Tesoro (ompadre
5!p€rlichl, perf€rt urtqeb¡ ¡nceerd en door de

klerne ¿oekrhijf (15(nr) 5uper ge(htkl !oor

5lort en andere vervu lde teíe nen \'/ordt

gevoed door één I Volts blokje

xP ADXl 00
Xq eef v¡j nieu\y nerk uit Fr¿nkrijk nì¿¿r n et

meervegtedenken Z€€rqeloeliq,k¿nopde

heup \!orden g€dGgen en wordt komp eet ge

leverd met be5(heimk¿p Veel opties leverbàarl

Fisher 1212X
Bjdezedetectorqa¿leenvoudenk*¿l t€tt

çnen Lekke¡ iaht, go€de met¿¿ ielectle

en beÍo!\rbare hsher k\!¿liteit voor nog

qeen €100, l

Tesoro Vaquero
5!perlkht (999 gr¿m), haf dm¿tige qrondb¿-

lanr,2lx24 (fl rp de¡ zoekichrjf,

urt€6t geloeigroorh€t"kletnste5pul

l(oilon een rðzendpopùlarre lesoro

Minelab X-Terra 30

inclusief DVD en beschermkap,
zolang de voorraad strekt,
. lnruil is bespreekbaar!

^"^'X

Minelab Sovereign GT
!'/erkl op l7 Freqrentre5 tuse¡ de 1,5 en de

25,5kHz 51oerop he(¿o!te s[¿¡d

bútopde¿kkeß l(oilp eetmet lli¡,lll opl¿adret

en Ìekkerafloppelbaar roor op de heup

l/

C-Scope (5.660
Een ze€r g€bilrik!vr e¡delijke detector voor

de non nofion te(h¡ ek treet te y¿¿Íde¡e¡ r5

dit belirt een lerke rhrter mer I Ì¿dr gaFnl

Troy Shadow X3
Dhr'lroy, f¿n¿teke tiiher zoeker, heeft zijn

eiqen delector ontryikkelt, d€ koy Lekker li(ht,
qoed geroellq, pe¡[ekte dÍs(rmrnatie en ide¿¿l

op de 510il Bovendien;5(herp geprjsdl

4
ir,

I
I'ìì
: r-! ¡.

Fisher 1236X2.
6ebruikryrie¡delijk e¡ voorz en v¿n Ì¡lt€lb¿r€

rilen(ervo0r zoeken zonder ijz€Fqekrô¿k i

van¿hel frequenùe en dfloppe b¿¿r voor

no¡t¿qe Diveße zoek(hiJve¡ ¡jn opù0n€el

(-Scope CS.1220.R
Eige¡lik rpect¿culôrr: Een digitale non moti0n

dele(tor, hoe voorulßtevend k¿n een conserv¿

tieve Bnt z jnl [€n i!pe¡dere(tor voo¡ de'echte

Fisher lD-EX(EL
Redelitk ¡ieu\r e¡ ri¿t onbekend nìa¿r: Lekker

licht, eenvoudig digrt¿à1, 62

[€n 5upeieenvoudige m¿¿r torh geavanreerde

drg t¿le det€.tor !¿n Fishe¡ kwaliteill

Effi.
EEECA

¿.{

Minelab X-Terra 50
HeerIlk ll(ht en 5uper uitgeb¿l¿n(eerd,

pr¿(hhgd€!9n fline ¿b iierin qerl¿¿gd

ee¡ hele pretlig€ d qrt¿ e derector te maken

dieqoedpresteert€n!0oreenprellqepus

XP Adventis 2
loppertJe met ge¿vanceerde met¿¿lselectt€

Reed5 voorbererde dra¿dlo¿€ hooldtelefoon

t€qen me€rprijs lee¡k0mple€tgelev€rd ¡d
(omfort¿bele heupt¿s voor htpmou¡ti¡g

White's M6
De nieurÁte digil¿ e Whrtes met grote displ¿y

en rpeci¿le !Í¿¡d itànd I Lekker eenroudig en

to(h komp eet daor voldoende t¡5telmogelijk,

hedef Een¿¿¡!ïnst nhetlÏhrte'5

Fisher t 280-X Aquanaut
De¿e detect0r bewl¡t al vele Ja¡en zin

t€nenItotT5neterdiep\r¿lerdÌ.ht,g¿¿t75

!uameem€tee¡setjeb¿fteírjen, 5zeersolide

en bij¿onder gunstig geprij5d

@

Minelab X-Terra 70
Eigen ijk d¡ie det€(tors rn één D n v het

wi$elen !¿n zoek(hilven kunt u ¿oek€n op

de ðqe lkHz, de 5tànd¿¿rd 7,5kHz (cofc of

DD) ofde hoqe 18,75kH2 (r0nd ole llpli\rh)

cc.

Tesoro Tejon
Volqen5on5deberteTeioro't15elenlrennen

d¿ndeh¿ndm¿tìgegrondb¿l¿¡5m¿¿rd¿t

eerproc€5 \!e¡pl be5te !ru(hte¡ ¿fl Lekker i(

en moore zoek5(hijv€n ¿15 optìel

White's DFX
Het topmode vdn t'/hìte\, een pitiiqedel(tor

voor de me€5t veel€ß€nde'dete(torist"met

foße verl¿ng rj5t Akkeß ol¿oul t[¿nd, de 0FX

staatz'n nlannetje Drv optie5 e!etb¿¿r

Fisher (Z20
Ee¡ door en door beproefde Qu(ksilver in het

hu s v¿n de Fither 1280 lYerkt

akk€r5¿15tot75mete¡diep nhetrÆter0ok

op h€t zoule s[¿nd ¿eer gerchlktl

Troy Shadow X5.
Als enrge offcielelroy d€¿l€¡zùn r¡j tott0p dit
'hoogrl¿fdJe': llk5 d gil¿a ,'þe\!oon-æn ip¿t

r/¿te¡d(hte, superl (hte ka{meta le benodigde

rn5telmoqelilkheden 0ok op'1

Minelab Explorer SE
De¿e nÌeuvate Explor€r ri€rkt !olgeng hel F85

sy{eem r¿arbri 28 frequenties (tuf en de 1,5

en 100kf ¿) kgelljk de gro¡d

0p2Spuntenverbelerdlov detxplore¡ll



Dirk Jan Laan

ge€î['f

hla [cla,
geen loze

beilmften eR geen
koude drukte"
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.

Dirk Jan Laan

Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippol¡ushoef
Tel; 0227-593286
tax:0227-591129
Mobiel 06-20.22.77.90

e-mail: info@djlaan.nl

www.djlaan.nl

Flsl.lE

M IN ELAB

Om teleurstelling te
voorkomen kunt u uw
vrij blijvende bezoek het
beste plannen na een
te lefoni sche afspraa k.

e

0



ZUID HOLLAND METAALDETECTORS

l4ieaw: ooh ùe ùoeren in NIEUW!!
WHITES M6

Analoog/digitaal 1 4 kHz

NA DE BLACK
KNIGHT T

NU DE
KRACHTTGE

BLACK
KNIGHT IT

:¡, :'voJ{DsTEll
,lârnELDEil,

rtEI]IE TOEITE!

Gebruik het Archis-
formulier

Het formulier kunt u
downloaden op:

http://www.racm.nl/contenU
xml_racm/vondstmeldin g.

xml.asp

Munten kunt u van te

Adressen provinciaal archeologen voor
het aanmelden:

http://www.sna.nlladres/provincies.php

GENDETECT¡ESYSTEMEN

Voor wie met minder geen genoegen neemt:
de nieuwe Fisher F75!

Voor eerlijk advies
en een goede service
bent u bi1 ons van ')

harte welkom.

Officieel importeur van C Scope en Fisher metaaldetectors

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48 . 5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: 073-5481 1 99 . Fax: 073-5481195
www.gelan.nl . info@gelan.nl
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Vindplaatscoördinaten bepalen?

Kinderen zijn echt geïnteresseerd in
geschiedenis en spannenden verhalen

Varia

Jubileum zoekweekend

. Provin cie Zeeland pleit voor invoering van
een detectieverbod

. Klinkende munt

. Vondstvan hetjaar

. Halffabrikaten

. De geschiedenis van de Nederlandse
textielnijverheid

Golofon
Detector magaz¡ne is het verenigingsblad van
'De Detector Amateur'en verschünt 6 keer perjaar.

Sluitingsdatum kopij en advertent¡es:4 april .

Redact¡e
C.B. Leenheer

M. Hoffmann, J. Koning, K. Bot, J Bosma (fotografi e)

Medewerkers redact¡e:
J. Zijlstra, H J E. van Beuningen, M.A. Holtman, L.C. Mijderwijk, A. van Herwijnen,
K. van Santvoord, D. Eekhof

Redact¡eadres
De Detector Amateur, Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,
e-mail: redactie@detectoramateunnl

Advertent¡es
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
we¡geren Doorhetopnemenvanadvertent¡esdoetderedactievanhetDetectorMaga-
z¡ne c.q. de verenig¡ng De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten ofd¡ensten

Advertent¡€aqu¡s¡tie
Advertent¡evoorwaarden- en tarieven op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype,

E-mail: studio@creatype.nl

Vormgev¡ng en productie
Grañsch bureau Creatype, Drachten, (0512) 54 52 40, www creatype.nl

Druk:
De Marne, Leens

l55N: 'l 386-5935

@Copyt¡ght: N¡ets u¡tdeze uitgove mag worden verveelvuldígd en/ofopenboar gemoakt
door middel van druk,fotogrofre, mîcrofilm, ¡nternet ofopwelkewijzedan ook, zonder
voorcfgoande, scht¡ftel¡jke toestemm¡ng von de redactie.

Bestuur
Voorzitter
Roy Hutters
wcr hutters@detecloramateur nl

Secretar¡aat
Natasja Boon
n d boon@detectoramateurnl

Penningmeester
J.E. van Leeuwen
j e vanleeuwen@detectoramateur.nl

Bestuurslid act¡v¡te¡tencomm.
Gerard Lukassen

g lukassen6detectoramateur.nl

Bestuurslid algemene zaken
Coen Paraschakis

c paraschakis@detectoramateur nl

Bestuurslid ledenpassen
Therese Paraschakis

t paraschakispdetectoramateur nl

Bestuurslid algemene zaken
Henk de Beer

h debeer@detectoramateu r.nl

Bestuurslid algemene zaken
Jan Bos

.j bos@detectoramateur nl

Algemeen postadres:
Postbus 2729, 73ol EE Apeldoorn

Algemeen telefoonnummer:
06-43839979
(uitsluitend van maandag t/m
vrijdag van 19.00-21.O0 uur)
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Ledenadministratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contribut¡e enz.

Natasja Boon
Postl¡us 27 29, 7301 EE Apeldoorn

E m¿il: administrat¡e@detectoramateur.nl

Redactie Detector Magazine
Kopij en inzendingen voor het magazine

Hanebalken 153,9205 CL Drachten, e mail: redactle@detectoramateur nl

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

bij: G Lukassen, PosÍbus 27 29, 730 1 EE Apeldoorn

Tel (050) 5413396,e mail: zoekdag@detectoramateurnl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas van de vereniging dient u een pasfoto op
te sturen met op de achterzijde vermeld uw naam en ¿dres aan de ledenadmini

stratie van de vereniging

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar
en wordt zonder opzegging altijd st¡lzw¡jgend 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 zijn.

De contributie bedraagt per 1 januari 2007:
Leden binnenland € 30,-, via incasso € 29'-
Steunleden € 8,-
Leden buitenland € 35,-.

Bank:
Rabobank 1 0.76.81.048 t,n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn
Postbank 1675000 t.n.v. De Detector Amateur te Amersfoort

o¡ detecto r AMATEUR
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Bestuur

Vøn de yoorzitter

Beste leden

In tegenstelling tot een aantal negatieve

berichten over zoekverboden, zijn er toch
ook gemeenten die onze hobby rvel kunnen
rvaarderen, zo ook in Zeeland.Dat houdt in
iedel geval in clat een algeheel zoekverbod al

weer een stukje terug is gervorpen, maar dat we

zeker actie zullen blijven ondernemen naar die
provincie toe. Net als naar de gemeente Nijmegen etc.

I 5 jaar bestaan rve dit jaar en dat gaan u'e uiteraard vieren, in
Tþrwolde zoals een ieder heeft kunnen lezen, helaas zijn de

inschrijvingen nog niet van dien aard dat we kunnen juichen,

maar om het feest te laten slagen kunnen rve niet anders dan
het per voorinschrijving doen.

Er zijn zeer mooie zoekvelden beschikbaar voor het rveekend,

en ik weet dat er in de omgeving nog regelmatig mooie en

bijzondcrc vondstcn lvorden gedaan, dus schrijf u in.

Verderop in het magazine kunt u zien rvaar de locatie is, waar
r've kunnen overnachten etc.

We hopen dan ook dat de winter ons geen parten gaat spelen,

r,r,ant dit zou de enige reden zijn n'aardoor het feest eventueel

niet cloor zou kunnen gaan, maar we gaan er van uit dat u'e het
weer mee hebben.

Ik hoop u allen te zien in Terrvolde, en samen met u te genie-

ten van een heerlijk rveekend aldaar.

À'Iet vriendelijke groet

Roy Hutter s, v o or zitter

Van de redøctie

15x6=90+1=91

Het zal vele lezers misschien niet zoveel zeggeÍ, maar nr. 91

betekent met 6 nummers per jaar, dat de vereniging dit jaar

15 jaar bestaat. Ik heb toch maar eventjes met een nostalgisch

gevoel de map met de eerste numrrers erbij gepakt en doorge-

bladerd. In magazine nummer 1 stelde het nieuwe bestuur zich

voor. Toen ik de foto van mezelf terugzag, moest ik glimla-
chen. Toch rvel een beetje oudel gervorden, en de hoeveelheid

haar is toch ook wel een stukje minder geworden, hetzelfde

geldt ook voor Dick Eekhof.

NIeer dan 90 magazines hebben rve gemaakt. Vooral in de

beginjaren toen er nog geen e-mail bestond was het moeilijk
om aan kopij te komen en was het elke keer weer een hele klus

om het magazine vol te krijgen. Ook was het elke keer r,r'eer

spannend of r'r'e het magazine op tijd klaar konden krijgen.
Een groot gedeelte van het ieven draaide toen om de vereni-

ging en het magazine. Of ik dat nooit eens zat was. Envaren
rvel eens momenten dat ik dacht, wat doe ik hier, het is mooi
rveer, iedereen is aan het zoeken en ik zit achter de computer
het magazine te maken. Gelukkig heb ik altijd veel hulp van

de familie, de andere redactieleden en de leden gekregen. Ook
na 90 magazines is het elke keer weer leuk om met een nieuw

magazine bezig te gaan.

Ik hoop dat u ook van dit magazine geniet. De redactie heeft in
ieder geval zijn best gedaan.

Soms krijgen u,e r'vel eens de vraag; \vaarom staat mijn artikcl
el nog niet in.\4¡e probelen elke keer r'r'eer een mix te maken

van allerÌei soorten artikelen, r'oor ieder r,r,at wils. Daarom kan

het voorkomen dat een toegestuurd artikel even op de plank
blijft liggen, en in een volgend magazine wordt geplaatst.

Lijkt het u leuk om ook te schrijven voor het magazine? \4/e

kunnen altijd kopij gebruiken.

Het magazine r'r'ordt tenslotte door en voor de leden gemaakt.

Namens de redactie

Kees Leenheer

Data magaz¡nes 2OO7

Uiterste aanleverdata
kopij (artikelen)

91 3l januari
92 4 april
93 l juni
94 6augustus
95 3 oktober
96 22november

Verschijningsdato
magozine (streefdatum)

i maart
5 mei
4 juli
4 september
3 november
24 december

Onder vermeldinçvan vw lidnvmmer.

1anktpmmerÇ z-iã ?ut I .



ITekst: Johan Koning /Tekening: Jan Zijlsta I

Palaechistcria
Palaeohistoria is een uitgave van de RuG, Rijksuniversiteit Gro-

ningen (Groningen lnstitute of Archaeology).

ln deze uitgave worden archeologische onderzoeken gepubli-

ceerd door medewerkers van de Universiteit. ln 2006 zag de

uitgave nr. 47 /48 (2005/2006) het licht. Twee artikelen uit deze

uitgave gaan over het onderzoek, dat door dr. J.M. (Jurjen) Bos

van deze Universiteit samen met collega's de laatste jaren is ge-

daan op het gebied van fibulae uit het noorden van Nederland.

De artikelen zijn in het Engels omdat dit de taal is voor de arche-

ologen om zo een groot publiek van dienst te zijn.

ln het eerste artikel Medieval Broches from The Duch Province

of Friesland (Frisia): A Regional Perspective on the Wijnaldum

Brooches General lntroduction (b12.447-45a1schrijft hij o.a. over

de opgraving in Wijnaldum in de jaren 199'l tot 1993.

Voor ons als leden van de Detector Amateur zijn belangrijk:

- De sleutelwoorden die zijn gebruikt voor dit artikel:The

Netherlands. Friesland, Wijnaldum, brooches, metal detection,

). Zijlslra, amateu r contributors.

- De uitspraak van Jurjen Bos dat hij eerst niets van metaal-

detectie door amateurs wilde weten maar hier tijdens het

onderzoek op terug is gekomen (l changed my mind). Bos

ziet nu ook de grote voordelen en is geheel 'bekeerdi De

metaaldetectie is immers, zoals alvaker is gebleken, van groot

belang voor de moderne archeologie.

Het tweede artikel, Medieval Brooches from The Duch Province

of Friesland (Frisia a Regional Perspective on the Wijnaldumer

Brooches. (b12.455-477), part l: Small Equal-Armed Brooches), is

ook zeer interessant.

Small Equal-Armed Brooches of kleine gelijkarmige fibulae wor-

den zo genoemd om ze te onderscheiden van de oudere en gro-

tere gelijkarmige fibulae met vlindervorm. Ze kunnen globaal

gedateerd worden tussen de 6e en 1 1 e eeuw. De bulk van het

Friese materiaal zal echter uit de 9e - 10e eeuw stammen' Veel

meer dan bij de Karolingische schijffibulae bestaan er regionale

types en varianten met een beperkt verspreidingsgebied. Dit

verschil is moeilijk te verklaren.

Beide soorten komen voor in het Duitse Rijnland, maar terwijl de

verspreiding der schijffibulae zich uitstrekt tot Noord-Duitsland

(en uiteraard Noord-Nederland) worden de kleine gelijkarmige

vooral ook in Noord-Frankrijk en België gevonden. Met, zoals al

eerder gezegd, plaatselijke variatie qua type en versieringen.

Dit,,regionalisme"wordt goed geillustreerd door een in Fries-

land zeer veel voorkomend type, ook wel ,,strikje" genoemd (zie

afbeelding), dat van elders niet of nauwelijks bekend is.

Een bij Berlikum gevonden onafgewerkt exemplaar wijst op

lokale productie (ook m.b.t. andere fibulae is dat aangetoond).

Emaille is bij de kleine gelijkarmige zeldzaam, in tegenstelling

tot de schijffibulae.

De meeste stukken zijn van brons, enkele van zilver.

Bos behandelt in zijn catalogus 174 nummers, waarvan meer

dan 50 stuks zijn getekend (merendeels als ideaal/prototype).

De peildatum van het onderzoek is echter i 996 en er zijn

inmiddels vele exemplaren bijgekomen. Toch wordt de stroom

DETECTOR N4AGAZINE 9I / MAART 2OO7
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merkbaar minder. Vele akkers zijn inmiddels wel zo ongeveer
uitgeput.

Het is de bedoeling dat de reeks catalogi van vroeg-middel-

eeuwse fibulae uit Friesland wordt voortgezet. Gelukkig dat het
langverwachte eerste deel er nu is. Een beetje jammer dat het
deel uitmaakt van een zeer kostbare reeks* en niet los als over-
druk te verkrijgen is. Een tip voor de uitgever.

Naast een dankwoord van de auteur aan zi)n collega's, is er ook
een lijst met namen van mensen die meegeholpen hebben en

hun collecties openstelden voor dit onderzoek en zeker hun
steentje bijgedragen hebben aan de uitkomst van de publicatie.

Hierbij bevinden zich vele gebruikers van de metaaldetector.
Velen waren of zijn nog lid van onze DDA of van The Coinhun-
ter Company. Om aan hen dank over te brengen zullen we de

lijst onverkort overnemen. lmmers, velen reisden verschillende
malen af naar Groningen om hun vondsten daar te laten zien en

tekenen. Hieronder een, voor zover wij weten, complete lijst van
de betreffende personen.

J Bloem (Birdaard), A de Boer (5neek), S de Boer (Drachten), N

Bol (Utrecht), I Boonstra (Franeker), J W. ten Broeke (Zwolle), A van

Dijk (Slappeterp), G van Drjk (5t Annaparochie), P van Dijk (Sneek),

J DUkstra (Oldeberkoop), Fries Museum:J, Drewes l, E Kramer, G

Mensonides, D Visser (Leeuwarden), A Galema (Groningen), G

Gjaltema (Peins), L Haak, (Drachten), J Halff (Heerhugowaard), O

Harmsma (Leeuwarden), H Hasselt (Zwolle), J Henstra (Buitenpost),

I Tekst / Foto: Leon Keüzer ]

K R Henstra (Burgum),5 Hoogenkamp (Oosterwolde), WJ de Jonge
(Scharnegoutum), -l Koning (Leeuwarden), G en A van Konìngsveld

(Burgum), W Leistra (Firdgum), R van der Meer (Burgum), A D Nie-

markt (Bolsward), J NUboer (Veenwouden), C LT. Okel (Den Helder),

Stichting RAAP: H Hommes, G de Langen (Leeuwarden),J Scheffer

(Winsum), H Sloots (Ried),T. Sm¡t (Zwolle), P Steen (Burgum), G Sui

erveld (Joure), E Tuininga (Gorredijk), G H van derVeen (Veenwoud

sterwal), S de Vries (Rottevalle), J Weening (Drachten), L Wiersma

(Burgum), J Zijlstra (Leeuwarden) en sommige verzamelaars die

onbekend wilden blijven

Tekeningen: strikje (J Bos, 1 8 I 2) en andere lypen uit Friese Bodemvondsten deel I
Jan Zijlstra, Leeuwarden

* In deze serie verschenen ook al drie delen over bronzen bijlen Leden van de

Detector Am¿teur hebben hÌervoor ook meldingen gedaan

Palaeohistoria, 47148, 2005/2006, B¿rkhu¡s Publishrng, cron¡nqen 200ó

Vindplaats: Sint Maartensvlotbrug, gemeente Zijpe (NH)

Vorm en materiaal: Brons, driepas greep met gaatje

Diameter: 22mm

Hoogte:

Collectie/data:

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatuur:

Opmerkingen:

27 mm

Leon Keijzer

S EIRI?.,.1 SMET SONE

Wapenschild met hu¡smerk

1 3/1 4e eeuw

De gemeente Zijpe is een in 1597 ingepolderde polder. Het zanderige bol-
lenland waar het stempel is gevonden, ligt aan de rand van het Noord-Hollands
kanaal. Van deze schrale akkers is bekend dat ze aan het eind van de 1 9e eeuw
zijn bemest met grachtbagger uit Amsterdam. Het is dus hier waarschijnlijk op
deze manier terecht gekomen. Het stempel is aangemeld bij en gedetermi-
neerd door B. van de Veen van het KPK.



Exposeren

Zoals ik in het voorgaand decembernummer had

beloofd, hier wat meer gegevens over de

expositie van "Mijn eigen Vondst" in het museum

Muzeeaquarium te Delfzijl.

De expositie wordt door het Dagblad van het

Noorden in samenwerking met het museum Mu-

zeeaquarium te Delfzijl gerealiseerd en zal vonds-

ten omvatten die door amateurarcheologen en

detectoramateurs zijn gedaan en eigendommen

van mensen die ooit zomaar ééns een bijzondere

archeologische vondst hebben gedaan.

D.v.h.N. zorgt onder haar lezers voor het'bproe-

pen/aanmelden" en promotie van deze expositie,

dit d.m.v. een aantal "specials" in hun krant. Het

Muzeeaquarium zal zorgen voor eventuele de-

terminatie van de aangemelde vondsten en voor

verdere uitvoering/invulling van de exposit¡e

Op 1 7 februarì a.s. volgt de eerste aanzet en

oproep in het D.v,h.N onder de kop "Mijn eigen

Vondst'i waarbij dan ook wordt aangegeven hoe

je je eigen vondst voor de expositie aan kunt

melden.

De expositie zal in principe breed worden opge-

???? (vervos)
zet, zodat vondsten van "Steentijd tot 1 8e eeuw "

aan te melden zijn.

De "deadline" voor aanmelding is gesteld op 12

maart. Na inventarisatie, van de aangemelde

objecten, volgt dan een schriftelijke oproep

aan de"aanmelders" om met hun vondst te

verschijnen op de determinatieavond, die op het

hoofdkantoor van het D.v.h.N in Groningen is. Het

determinatieteam zal bestaan uit een aantal spe-

cialisten, waarbij de volgende mensen hun mede-

werking hebben toegezegd; dr, H.A. Groenendijk

(prov. archeoloog), dr. E. Knol (Gron. Museum), dr.

E. Taayke (archeoloog/beheerder archeologisch

depot te Nu¡s) en J. Tillema (detectorspecialist).

De vondsten die voor expos¡tie in aanmerking ko-

men, zullen worden ingeschreven en gefotogra-

feerd, waarna een bruikleenovereenkomst voor

de expositieperiode kan worden afgegeven.

De expositie zelf zal zaterdag 12 mei worden ge-

opend en natuurlijkzijn daarbij de"exposeerders"

van harte welkom.

De expositie is voor lezers van het D.v.h,N. de

weekenden 12/13 en 19/20 mei met 500/0 korting

op de entree te bezoeken (zie speciale bon in de

krant van 4 of 11 mei).

Voor de kinderen is er een detectorzoekspel ont-

wikkeld en een archeologische kleurplaat waar

mee dan leuke prìjsjes zijn te wìnnen.

Het museum zelf is best een bezoek waard en

omvat verschillende afdelingen o.a archeologie

(opgraving: Heveskes klooster, compleet met

hunebed), geologie (gesteenten, mineralen,

fossielen en fl uorescerende stenen), schelpen,

maritiem en het zeeaquarium met zijn "aaibak"

die door kinderen het meest wordt gewaardeerd

lk hoop dat een aantal van onze leden zich gaat

aanmelden voor deze expositie en dan zal ik in

een later nummer een fotoverslag van de exposi-

tie weergeven.

Met dank aan de redactie voor plaatsing en met

vriendelijke groet,

Tjibbe Noppert

(vrijwilIiger " Muzeeaquarium" Delfzijl

Tjibbe.noppert@zonnet .nl

MUSEUM A G E N D A (bron: wwwsno.nl)

Dord¡echt - 1 2 okt 2006 t/m 27 mei 2007

De Sint Elisabethsvloed

ln de n¿cht v¿n 18 op 19 november 1421 trofeen stormvloed de

Nederl¿ndse kust Door dijkdoorbraken kwam een groot gebied in

hetzuiden van Holl¿nd onderw¿terte sta¿n 23 dorpen (volqens

de overlevering /2) verdwenen voorgoed van de k¿¿rt Deze

tentoonstelling toont met bodemv0ndsten, prenten, archiefstukken

en plattegronden de qevolqen van de ramp en plaatst deze binnen

een h¡stor¡s(he context

lnlithtingen. Dordrechts Museun, Muteunstr00t 40, D0rdrc(ht,

078-648 21 48, www.dordrethtsnuseum nl

Maastricht - 21 jan t/m I 1 jun 2007

Dominiranenklooster - a(ht eeuwen A-lotatie

lentoonstellinq over de bewogen geschiedenis van de l3de

eeuwse Dominicanenkerk en het d¿¿r¿¿n verbonden klooster

te M¿astricht in 1 3 hoofdstukken belicht de tentOonstelling,

ondersleund door ¿rcheologische vondsten, historisrhe 0bjecten,

oude prenten en unieke foto's, diverse ¿spe(ten uit dit verleden

lnlkhtinqen: Centre Gromique, Avenue Céronrque, Moostrkht,

043- 3 50 56 00, www.centrecera nique.nl

Borger - l5 feb t/m 30 jun 2007

Keien, kunst en kitsch

Hunebedden fa¿n ¿l duizenden jaren in het Drentse landschap

De keien hebben in de loop van de eeuwen ¿llerlei kunsten¿¿rs

geìnspireerd 5¿men metde Drents PrehistorischeVereniging

kw¿m een overzichtstentoonstelling tot fand met de producten

die z¡n gemaakt dle met de hunebedden te maken hebben, v¿n

wetenschap tot onzin en van kunst tot kltsch.

lnlichtinqen: Hunebedcentrun, Bronneqerstroot I 2, Borger, 0599 23

63 /4, www.hunebedzntrun nl, ¡nfl@hunebedcentrun nl

Borger - 1 mrt Vm 30jun 2007

Arrheologie van Nederland

Archeologie is geen Indi¿n¿ Jones, m¿¿reerder[5] Metmoderne

technieken worden vondsten opgespoord en onderzocht Deze

tentoonstelling l¿¿t zien h0e een ¿rcheoloqisch onderzoek in de

pr¿kt¡jk wordt uÌtqevoerd

lnlkhtinqen: HunebedGntrun, Bronneqerstro0r 1 2, B0rget 0599-23

6l /4, www.hunebedcentrun nl, info@hunebedcentrun nl

Nijmegen - 2 jun Vm 18 nov 2007

Romeinse helmen

Tento0nslelling over Romeinse ruiterhelmen In dezomerv¿n

2006 is door het Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen

bij deopgravinq op de St Josephhof een qezichtsm¿skerv¿n

een ruiterhelm gevonden De result¿ten v¿n het onderzoek van

deze helm worden gepresenteerd in een kleine tentoonstelling,

die mede plaatsvindt naar aanleidinq van het bezoek van de 
'16 

e

Roman Military Equipmenl [onference ¿an Nijmegen

lnl¡(htingen: Museun Het Volkhot Kelfkensbos 59, Nijmegen,024

360 88 0 5, www.nuseunhetvolkhof.nl

leiden - 16 dec 2006 Vm 13 mei 2007

Het geheim van de Kelten

De Europese Kelten staan al jaren in de schijnwerpers van de

belangstelling. Er verschijnen talloze publicaties, er worden len-

toonstellingen over gemaakt en menlg televtsieprogramma gaat in

op dit raadselachtige volk N4a¿r hoe zit d¿t nu met de Kelten ¡n de

Laqe Landen, de periferie v¿n de Keltische wereld? Deze grote ten-

toonstelllng, die eerder Ìn het Limburgs Museum w¿s te zien, t00nt

t0pstukken u¡t Belg¡ë, Nederl¿nd en de Duitse grenstreek Verder

ls er uitgebreid aandacht voor de nieuwste onderzoeksinzichten en

de moderne belevinq v¿n de Kelten

lnl¡(htingen: Rijksnuseun von )udheden, Ropenburg )8, Leiden,

0900-660 0600, www.dekelten nl

Leiden - 8 februari Vm 28 oktober

Asterix en de Romeinen

Een inter¿ctleve belevenls vol spellen, spannende retonsttuct¡es en

¿uthentiekev00rwerpen De stripsvan A5terixen 0belixvormen

de rode dr¿¿d in een ¿rcheologisch verhaal over het dagelijks leven

van G¿lliêrs en

Romeinen

lnlí(htingen:

R¡jktmuseun von

0udheden, Ropen

burq )8, Leiden,

0900 660 06 00,

www.dekelten nl
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lTekst / Foto's: Tjibbe Noppert l

Vind plaatsccörd i naten bepalen ??

Als detectorzoeker komt er een bepaald moment, waarop je voor het eerst een vondst doet waarvan je

denld wauw!llll dit is iets bilzonders En als dan later blijkt dat hel echt een bijzondere vondst is zodat het
aangemeld moet worden dan zullen alle vondstgegevens op 'papier' gezet moeten worden. Nu denk je

misschien, dat is geen probleem, ik heb hel immers zelf gevonden dus die gegevens zijn bekend,
Dat is natuurlijk waar, maar bij het invullen van 'vindplaatscoördinaten" moest ik mij de eerste keer toch wel

even achter de oren krabben en dat hielp ook al niet

Als vindplaats kun je namelijk moeilijk gaan vermelden
Uitwierde, Damlaan, 2e kampje van Jan Reinders om maar
eens wat te noemen.

Dit is natuurlijk in de eigen bekende omgeving bij veel

mensen wel bekend, maar wat moet iemand van de ROB of
de provinciaal archeoloog daar nu mee in zijn rapport?
Nee, die wil wat extra informatie en wel in de vorm van
vindplaatscoördinaten, dan kan hij nl. op een topografische
kaart exact de vindplaats van de vondst opzoeken en verder
vastleggen.

De vraag is nu hoe bepaalje de coördinaten voor een be-
paalde vindplaats.

lkzal proberen dit"stap voor stap"duidelijkte maken.

Wat je nodig hebt is een

topografische kaart of atlas
van de provincie waarin
jouw vondst is gedaan en

dan liefst één op een schaal

van 1:25000 d.w.z. 1 cm op
de kaart is in werkelijkheid
25000 cm, of te wel 250 m.

Dat is een kaart waar alle

wegen, paden, sloten,
akkers, weilanden, hoogte
lijnen en bebouwingen

duidelijk op zijn aangegeven. Je kunt je eigen huis er zo op
aanwlJzen.

Het mooiste is om zelf zo'n atlas te bezitten, maar in elke
bibliotheek kun je ook een exemplaar lenen of inkijken en

eventueel een kopie van het betreffende gedeelte maken.

Een andere mogelijkheid is een losse kaart van het gewens-
te gebied bestellen bij deTopografische Dienst in Emmen.

Als voorbeeld neem ik nu de boven beschreven locatie in
Uitwierde (bij Delfzijl).
Als ik de topografische atlas van Groningen open doe, zie ik
voorin een overzicht van hoe de provincie in kaartbladen is

opgedeeld en dat deze zijn aangegeven met nummers. Elke

kaart geeft een gebied weer van 5 bij 6.5 km.

lk zoek het dorp Uitwierde en zie dat deze op kaartblad 35

ligt. Als ik dan kaart 35 op sla, zie ik Uitwierde en omgeving

liggen.

Het kaartgebied van 5

bij 6.5 km is verdeeld
in vakken van 1 km2

en zowel horizontaal
als verticaal is langs

de zijkanten van de

kaart een nummering
aangebracht, dit zijn

de coördinaatnum-
mers van de kaartlij-

nen.

Het hoekpunt, links onder, van het vak waar Uitwierde in

ligt, heeft als coördinaten nummers 255 en 59ó, altijd eerst

de horizontale waarde af lezen, dus van west naar oost en

dan verticaal van zuid naar noord.

Om nu de coördinaten van de vindplaats in het vak (zie pijl)

te bepalen hebben we een kaarthoekmeter nodig en

leggen de hoek van de schaal 1:25000 precies op de

it

I

¡

I
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BOEKEN 2OO7
Munten en penningen

BOO2 CTq.IALOGUS, DE NEDERI.ANDSI IT4UNTTN VAN 1806

tot heden lilev¡us 2005)

BOOs CATALOGUS, DE MUNTEN VAN BELGIT 1790 1997

B00e KIEINER DEUTSCHER i\.4UN.[ZCATAL0G 1871 1997

8013 MUNTB0EKVANPIEMRKADE (1540-1795)

8044 VDCHUS BEELDENAAR, Nederlandsemuntentot15T6

8146 HANDBOEK NEOERUNOS KOPERGETD 1523 1797

BI47 STANDARD CATALOG OF GERMAN COINS 1601 TO PRESENI

B2oo RoI¡AN CoINS and theirvalues, deel I (t0t 96 n. Chr) D Sears

8221 RoMAN CoINS and theirvalues, deel ll (96 -235 n Chd 700 pag

8200 R0[4ANColNSardtheirvalues, deellll(tot96n Chr) D Sea6

8215 LtS M0NNAIES DE BRABANI lll (1598-1790) met waardeaand,

8216 tts MoNNAIES DE BRÂBANT (1467'1598) met waardeaand )

8216 DE t\¡UNTEN VAN 0E GRAVEN VAN VLAANDEREN (1556-1754)

8217 tES [¡oNNAltS DES C0¡¡rES DE FLANDRÊ (1384-1556)

8218 LES MONN,AIES DES COlvllES DE FI-ANDRE (1244 1384)

8227 EIJRo MUNIZK,ATAIoG 2002 135 pagina's (Battenberg)

B22s DE MIJNTTNVAN LulK (in het Frans)44 f0rm 170 pag 1300 afb

821e IIUNTV0NDSTENUlI19EEUWEN(ArendPol KPN) 36p¿9.

Detelminatie van hoofdz. metalen yoonYefpen

8085 EtN EIGINZINNIGVERZAI¡EI-AAR, 94 pag., honderden foto's

van metalen v00Heryen, kandelaars, pijpewr0eters, lin, enz

8117 GELD Ull DE BEtl lviddelburgse huiswilvondsten 1550 1570

81s1 4000 lAÁR MEIÂÂL lN NEDERLAND, alleen detectoruondsten

8186 CATALOGUS NEDERITNDSE HONDENBEI.ASIINGPENNINGEN

d00rA i K00¡j 1998 Á4 formaat, 212 pagfl iab (3083 afbeeld¡ngen)

8214 VINGERHoE0EN en NAqIRINGEN 111 pag (AWN uitg ) 230 afb

Uitslekend ged0cumenteerd Nederlandstalig b0ek 0ver v¡ngerh0eden!

8096

B 113

B18S

8156

8164

8196

8212

8211

8226

DEIECT0R RNDS 1 100 pag. 1000 ¡llustraties (ruart'wit)

DEIECT0R FINDS 2,100 pag 1000 illustr (ilart'w¡t)

lvtEDlEVALARI|FACIS,veruolg R0manArtefacts Full Col0r met

prijslijst 300 illustraties d00r Nigel Mills

BUCKLES 1250-1800 (44 boek 0ver gespen, m00i naslag)

125 pag, kleur

DEIECT0R tINDS 3 (veel ¡n kleur) A4 Íormaat, very0lg van.

CELTIC & RoMAN ARIEFACTS, Nìgel Mills, tull col0rll

FIN0S IDENIIFIED (Detect0r t¡nds 4) (b00rdevol detecl0ry0ndstefl)

S¡I0NANDvIKINGARTEFACTS {zie serie l\.4ediev¿l en Celt¡c

& R0nan) B00rdev0l detect0ruondstefl, meeste in kleur)

DEIECT0RFINDS 5 v¿n Gordon Bailey (44 formaat) (full c0l0r)

818? ARTETACIS 0F ENGLAND & UNIÍED KINGD0M, met meer dan

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

8190 THtACCoMPLISHEDARI, gouden v00Nerpen uit de br0nstÜd ¡r

Engeland en lerlafld Prachtv0ek, in priis gehalveerd, nu 22,95

8203 HEILIG EN PRoFÀÁN 2 (vân Beuningen) 1200 laat middeleeuffie

lnsignes 512 pagina's, lvieer dan 1000 âfbeeldingen 72,50

8236 VERSCHoLTENESCHAIZT imSalzkammergut, 120pag Geb Hard

kaÍt Prachtig b0ek over de verdwenen Nazi schatten in oostenrijk 19,50

B22s KRU|SINDESPoREN,handleid¡ngvooramateurarch 160pag 14,50

8229 FRIESI1NDS 0llDHtlD, Het rijk van de Friese kon¡ngen, 0pk0mst en

0ndergông Levenswkvan H Halbertsmô! 406 pag Geb Hard Kaft 37,50

Metaald€tectors

NU003 HAN0B0EKV00R Z0EKERS d00r Gert Gesink,350 pag 380 lleuren-

F0t0's en tekeningen 1000 afgebeelde b0demv0ndsten 39,90

8141 IRE,qSURE HoARDS, (prachtb0ek ged ¡n kleur 0ver schatvondst) 20,95

8192 oRTUNGSIECHNIK fÛr Pr0f¡s 169 pag l/'/olfgang Schúler 1999

Gaat over pr0fesionele detectielechnieken (Duits) 18,95

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

Hôrdkaft,duhendenzilverenv00MeÍpenenmerkjes¿fgebeeld!l 63,50

8235 ZEGELSTEMPELS EN ZtGttRlNGEN, uit Zeeuwse bodem 144 pag

Geb Hard kaft, 300 afb. in kleut Detect0rh0bbyisme in goed dagl¡cht 19,50

8222 DEIjTSCHE oRDEN UND EHRENZEICHEN (1871'1945, 311 pag 19,50

8214 VINGERH0EDEN en NAÂIRINGEN 111 pag (AWN uitg ) 230 afb

lj¡tstekendgedocumenteerdNederlandstaligb0ekovervingerhoeden! 14,50

8193 MASTERINGTHEMINEI.ABüPIORERXS&S 18,95

Nieuwe boeken! !-- 2006..--l{¡euwe boeken! !

NUo03 HANDB0EKV00R Z0EKERS d00r Gert Gesink, 1320 pag 380 kleuren

F0t0'senteken¡ngen FullC0l0r,kmtuitinhetv0orjaarvan2005 39,90

8240 ARIEFACTS 0F ENG|AND & UNITED KINGD0M, Second Edition

608 pagina's, duizerden v0ndsten in kleur afgebeeld (+ ¡ç¡ Ot¡t¡,, 39,90

8241 AFGEDAMD EN AFGED,qNKL metaalv0rdsten u¡t 2 middeleeuwse

Nedeuettingen ¡n Leidsche Rijn [4ichel Hendriksen 128 pag 12,50

8242 BIJTIoNS & FASTENERS 500v -1840. Gordon Ba¡lev, 114 pag kleur 19,50

Hard kaft, duizenden zilveren v00Nerpen en meÍkjes afgebeeldl! 63,50

8243 IHETRIBES 7 CoINS 0F CELIIC BRllAlN, + pr¡jslrjst, 80 pag 19,50

8244 RFÁDING LAND, Edward Fletcher, goede z0ekplekken vrnden l2'5O

8245 READING BEÁCHES, Edward Fletcher, g0ede z0ekplekken vinden 12,50

8246 READINGTIDAL RIVERS, E Fletcher, g0ede zoekplekken vinden 12,50

8,95
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10,95
17,95
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43,50
66,50
79,50
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16,50
3,50
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19,50
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aangegeven vindplaats. 1 mm = 25 meter. We lezen eerst

weer de horizontale en daarna de verticale "afstand" af.

De af te lezen waarden zijn horizonta al22 en verticaal 20.

De nieuwe waarden worden nu achter, die al eerder

vermelde hoekpuntcoördinaten, "bij" geschreven en de uit-

eindelijke coördinaten van de vindplaats worden dan voor

horizontaal 255.22 en voor verticaal 596.20.

De vindplaatscoördinaten noteert men uiteindelijk als

volgr.:255.22 596.20.

Als men een kaart met een schaal van 1:10.000 gebruikt

kunnen coördinaten met een nog grotere nauwkeurigheid

van 3 cijfers (bijvoorbeeld 255.225) achter de punt worden

gemaakt.

Van de belangrijkste eigen vondsten noteer ik alle gegevens

(ook natuurlijk de coördinaten) in een eenvoudige digitale

kaartenbak en nummer alle voorwerpen en maak er een

digitale foto van.

ln de "stille" perioden wanneer er weinig gezocht en

gevonden wordt, besteed ik veel tijd aan het bijwerken en

toevoegen van gegevens aan deze kaartenbak, die ik dan

uit boeken en met behulp van lnternet opzoek.

Deze uurtjes geven mij bijna net zoveel ontspanning en

genoegen als het zoeken en vinden van de voorwerpen in

het vrije veld.

Hopelijk kunnen wij met elkaar nog heel lang plezier be-

leven aan deze prachtige hobby en door echt belangrijke

vondsten aan te melden bij de provinciaal archeoloog en

daarbij de juiste gegevens te verstrekken wordt de kans op

medewerking vanuit die hoek steeds groter, mijn ervaring

op dat vlak is in ieder geval heel erg positief.

lk hoop met dit stukje weer een aantal mensen te hebben

overgehaald ook dit deel van hun hobby beter op"papier"

te krijgen, waardoor deze voor jezelf maar ook uit weten-

schappelijk oogpunt een extra "meerwaarde" krijgt.

Tjibbe Noppert Spijk, tjibbe.noppert@zonnet.nl

GERAADPLEEGD:

Grote Prov¡ncie Atlas Groninqen (schaal I:25000), isbn 9001 961 983,

Wohers-Noordhoff bv Groningen

K¿art introductie: scoutquest com (uitgebreide informatie over "Coördi-

naat systemen")

Kaa rthoekmeter " Recta +" met schalen 1 :1 0000,,l :25000,1 :50000 (te

koop in een goede Kaartenwinkel à € 1,85)

- Topografische Dienst Kadaster, Postbusl 15, 7800 AC Emmen www

k¿d¿ster nl
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Het was op een dinsdagavond dat
opeens de telefoon ging.

Nadat ik mijn naam zei klonk er een

vriendelijke stem:"Met juf Aukje Lin-

deboom'i

Ze vertelde me dat ze juf was van een
groep 5 in Joure en dat ze druk bezig
was om de kinderen meer te vertellen
over geschiedenis, en dan ook nog
over wat er allemaal nog in de grond
te vinden is.......
Zehad gehoord over mijn hobby en

bij haar was al snel 1+1= 2: ik moest
maar eens even voor de klas (een stuk
of 26) wat meer vertellen over m¡jn
hobby.

Er werd me ook meteen verteld dat de
kinderen heel nieuwsgierig waren naar
mijn vondsten uit een ver verleden.
Het schatzoek virus was dus al meege-
geven aan de kinderen.
Tja, na bovenstaande was de afspraak
snel gemaakt, niet alleen de kinderen
waren enthousiast, ook ikl Wie praat er
nou n¡et graag over zijn hobby?

Kinderen zijn echt geìnteresseerd in
geschiedenis en de spannende verha-
len die natuurlijk bij het zoeken horen,
en die had ik genoeg bij me.

Na een paar goeie verhalen glunder-
den de gezichtjes van de kinderen, ze

vonden het prachtig.

De vondsten had ik uitgestald op een

tafel, en daar kon ik een mooie quiz
mee houden: de kinderen mochten
raden wat de verschillende voorwer-
pen waren. De uitkomsten vielen mij
n¡et tegen, er werd toch nog wel het
één en ander geraden.

Daarna begon mijn quiz, een heleboel
vragen van een heleboel kinderen.
lk was niet de enige die vondsten mee
had genomen, er waren ook kinderen
bij, die spullen meebrachten die pake

in de tuin had gevonden, er was zelfs

een kind dat zelf een metaaldetec-
tor had, aan mij de taak om net als

in Kunst en Kitsch dat alles even te
determineren.

Ruim 2 uren verder werd het toch tijd
om er langzaam een eind aan de mid-
dag te maken.

Het leukste komt altijd als laatste, dus

de kinderen mochten nog even lekker
graaien in de munten, dat lieten ze

zich geen 2 keer zeggen; er waren zelfs

kinderen die als een Dagobert Duck de

munten over hun hoofd heen gooiden!
Voor alle kinderen had ik alvast een

aandenken aan de middag voorbereid:
een zakje met daarin een Romeinse

munt, een pijpenkopje en een musket-
kogel.

Bij het inladen van de auto kwam
de volledige klas nog naar buiten
gestormd, ze wilden nog een handte-
kening van mij, blijkbaar was er een

vergelijking met een popartiest.

Moraal van het verhaal:je hobbyver-
haal delen met kinderen is meer dan
de moeite waardl. Doen als je de kans

krijgt, doe ik ook.
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Mochten er verder nog zoekers zijn
die nog duiten, waar niks meer op
staat, en waar niks meer mee wordt
gedaan voor mijn schatkist over heb-
ben, graag, je kunt me bereiken via
galopeer@hotmail.com, maar ik zit ook
tijdens de zoekdag van de DDA achter
de tafel om foto's te maken.

Johan Bosma
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rKinderen ziln echt
ge't'nteresseerd
geschiedenis en
de spannende
verhalen die bij het
zoeken horent

Maar een paar dagen voor de afspraak
begon ik toch wat te twijfelen: hoe
vertelje nou zo'n verhaal toch leuk?

Veel spullen meenemen om te laten
zienzou in ieder geval helpen, dus ik
heb letterl¡k dozen vol in de auto ge-
laden op de bewuste dag, een beetje
steun in de rug zal ik maar zeggen.
Mijn eigen schatkist (een oude houten
koffer met'doorkijkjes') ontbrak na-

tuurlijk ook niet.
Daar aangekomen zat de groep al in

de welbekende kringopstelling op mij
te wachten, en vanaftoen ging het
vanzelf.



Zegelstempel
Joris met de draak in groen glas

1800-1900
Brons

Puntinscriptie
4.K., 1898,

zilvermerken
voor 1 889.

De beurs kan

eerder zijn

vervaardigd
waarna later

de inscriptie er

in is gezet.

Alle onder-
delen van

de beurs zijn

ïff'* t1

Gildepenning, appe¡verkopersgilde
Vz.: lngeslagen stempel van appelboom, eronder XXXXI

--

Kz.: Saera lani en een huismerk
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Eigendomslood?
Vz.: M(?)K

Kz.: vier bevestigingspu nten
Datering: 1 500-1 900

Lood

Geëmailleerde beugelfibula met gedeelde beugel
Defibula heefteen hulsscharnier. Riha 1979type5.'t7.SVgl tafel 48, nr. 1408, maar
dan met ogen aan beide zijkanten en nog aanwezige emailinleg (binnenring: blauwe
met zwarte steen (?), buitenring groen met 4 witte st¡ppen.
Werd waarschijnlijk paarsgewijs gedragen (door een vrouw)
150 - 250 na Chr.

Brons

Plaquette
Sportplaquette
Gezicht naar rechts, achterzijde glad

Rond muntgewicht
Het ronde muntgewicht heeft op de
voorzijde vermoedelijk een afbeelding
van de Ecu van Frankrijk (3 lelies in

schild, of 'zonnetje'in schild); op de ach-

terzijde het snedegetal LXX = 70 stuks

in het mark. Datering: 1499 - 1525?

Herkomst: Noord-Frankrijk?

Massa 3,18 h: prima; moest oorspronke-
lUk 3,35 g zijn. Vermoedelijk secundair
gebruikt (hanger?)

Materiaal: Messing

Plaatgewichtje, vierkant
Vermoedelijk 6 karaat = ruim 1,2 g.

Bedoeld voor het wegen van edel-
stenen. Laat middeleeuws tot begin
nieuwe t'rjd.

Brons

Muntgewicht, bijna vierkant
Dit kan een muntgewicht zijn voor
een Andries-gulden (aangem unt 1 567
- 1570, massa 3,50 g). Bourgondische
gulden (aangemunt 1443 - 1570, massa

3,40 g).

lndien de keerzijde ongemerkt is:

Lange riemtong
1300-1400
Brons



Caligula
Datering: (ca. 15 v, Chr. - 19 n. Chr.), geslagen onder Caligula in de peri-

ode 37 - 41 n. Chr.

Denominatie: As

Materiaal: koper
Voorzijde: portret van Germanicus naar links

Omschrift: GERMANICVS CAESARTIAVGVST F DlVl AVG N

Keerz'rjde: letters 5 C

Omschrift: C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT

Catalogus: RIC (Caligula) 35

Constans ll Byzantijnse keizer.

Datering: (641 - 668 n. Chr.)

Gewicht 3.68 gram

Denominatie: 40 nummi ofwel follis.

Materiaal: koper
Voorzijde: SCL (staat voor Sicilië)

Keerzijde: een grote M

Augustus
Datering: ca. 9 - 14 n. Chr.

Denominatie: As (mogelijk ook een sestertius of dupondius)
Materiaal: koper/brons
Muntplaats: Lyon

Voorzijde: gelauwerd hoofd van Augustus naar rechts

Omschrift: CAESAR AVGVSTVS DlVl F PATER PATRIAE

Keerzijde: Altaar van Lyon, geflankeerd door 2 Victoriae op kolommen
TEKST: ROM ET AVG

Catalogus: RIC 233

Constantinus 1

Datering:307 - 337 n, Chr.

Muntsoort: follis

Materiaal: brons

Muntplaats: Trier

Voorzijde: gehelmde buste van Constantijn de Grote naar rechts

Omsch rift: CONSTANTINVS AVG

Keerzijde: globe op altaar met inscriptie VOTIS XX, daarboven 3 sterren

Omschrift : BEATA TRANQUILLITAS

ln de afsnede: punt PTR sikkel

--------l
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recr e atiep ark De Scherpenhof

Een paradijs aan de lJssel
Recreatiepark De Scherpenhof, op steenworp afstand van het rustieke dorpje Terwolde,

is een zeer complete recreatiecamping voor jong en oud De catnping is schitterend

gelegen aan de lJssel en grenst aan de Veluwe Uniek op ons park zijn het overdekte

speelparadijs 'Play-City' en het eveneens overdekte zwembad

Gezinscamping met j achthaven
Het park omvat een gezinscamping en een eigen jachthaven met open verbinding naar

de lJssel De camping is geschikt voor caravans en tenten tot maximaal zes personen

op ruime standplaatsen met een elektra-aansluiting (4 ampère) Er is een keuze uit

plaatsen direct aan de lJssel, aan de recreatieplas of op het binnenterrein De jachthaven

beschikt over zeventig ligplaatsen en een aantal plaatsen voor jetski's

Ghalets, stacaravans, bungalows en appartementen
U kunt kiezen voor een verblijf in een geschakelde gelijkvloerse bungalow, een apparte-

ment, een chalet of een stacaravan De accommodaties zijn comfortabel ingericht en

voorzien van keui<en, rr-¡ime zithoek en een badkamer met douche en toilet Ze

beschikl<en bovenclien over een kleurentelevisie en een terras met turnmeubilair Een

aantal 6-persoons bungalows heeft de mogelijkheid om via een tussendeur gekoppeld

te worden, waardoor een 12-persoons bungalow ontstaat

Voor onze brochure kunt u bellen naar: +3'l (0)571 291 731

r ecr e atiep ark De Scherpenhof
Bandijk 60 7396 NC Terwolde t +31 (O)571 291 731

f +31 (O)571 292 267 e info@scherpenhof.nl i www scherpenhof nl

WWW.5U CCESPARKEN. N L . O9O0-1223344

t***





Schatgravers verpesten het voor gewcne
zcekers

Provincie Zeeland pleit voor invoering van
een detectorverbod

Provinciale 
Zeeuwse Courant' 02 -02-2OO7

Veere doet detector niet in de ban

of'

Terwijl de landelijke overheid de bezem haalt door het te-
veel aan wetten en regeltjes, adviseert de provincie Zeeland
de Zeeuwse gemeenten detectorverboden in te voeren
voor de hele gemeente of voor terreinen van bekende
archeologische waarde. ln de nota Archeologie van de pro-
vincie Zeeland'valt op te maken dat de maatregel genomen
wordt om schatgraverij tegen te gaan. Een maatregel die
waarschijnlijk weinig effect zal sorteren omdat de echte
schatgravers zich door zo'n verbod niet echt zullen laten
tegenhouden.
Gelukkig dat de gemeente Veere zo verstandig is om dit
verzoek naast zich neer te leggen, omdat zo'n verbod niet
past bij hun streven naar minder regels. Laten we hopen dat
meer gemeenten in Zeeland zo verstandig zijn de burger
niet lastig te vallen met onnodige betutteling.

Natuurlijk zijn er ook in Zeeland zoekers (schatgravers) die
het niet zo nauw nemen met de regels, zoeken op be-
schermde terreinen of opgravingen en nooit belangrijke
vondsten van archeologische waarde aanmelden. lk kan me
goed voorstellen dat het voor een archeoloog heel frus-
trerend moet zUn, als je ziet dat je werk op een opgraving
wordt vernield door een stelletje vandalen die alleen maar
dollar- of eurotekens voor de ogen hebben. Lieden die hun
vondsten zo snel mogelijk in de illegale bodemvondsten-
handel brengen ofvia lnternet verkopen.

Toch is het jammer dat de provinciaal archeoloog van Zee-
land,'schatgravers' en'detectora mateu rs' op één grote hoop
goo¡t, en geen onderscheid maakt. De gewone eerlijke

detectoramateur wordt eigenlijk als crimineel beoordeelt en

dan ook als zodanig afgeschilderd.

Waarom heeft men niet gezocht naar een oplossing die en

de schatgraverij tegen gaat en daarnaast de goedwillende
detectoramateur hun hobby laat behouden. Jammer ook
dat de provincie Zeeland zich de laatste jaren zo afzet tegen
detectoramateurs, en nooit heeft geprobeerd een dialoog
of overleg aan te gaan met de vereniging.

Gelukkig zien allerlei andere instanties en archeologen in

Nederland wel in dat de gewone detectoramateur helemaal

niet zoveel kwaad doet, al is dat wel wat sommige detec-
torhaters via de media beweren. De meeste zoekers zoeken
immers niet op beschermde en verboden terreinen, maar
in de bovenlaag (bouwvoor) van akkers die door jarenlange
grondbewerking al verstoord is. De vondsten die gedaan

worden zijn meestal niet van archeologische waarde en

liggen op akkers meestal al helemaal niet meer in situ. Veel

detectoramateurs hebben een goede samenwerking met
archeologische instanties en melden regelmatig vondsten

aan. Gelukkig maar dat de vondsten nu naar boven komen,
want de kwaliteit van de vondsten gaat door toedoen van

diverse omstand¡gheden, zoals o.a. overbemesting en het
steeds meer intensief gebruik van landbouwgrond, de

laatste jaren schrikbarend achteruit. Bijna elke zoeker kan

dit beamen.

lk hoop dat de maatregelen die in Zeeland genomen wor-
den, detectoramateurs in andere provincies aan het denken
zet. Ga serieus en verantwoord om met uw hobby. Denk
niet alleen maar aan wat een vondst op lnternet opbrengt.
Houd u aan de regels, zoek niet op verboden terreinen, en

meld vooral meer vondsten aan. Probeer samen te werken

met de archeoloog. Laat zien dat onze hobby iets toe kan

voegen aan de archeologische wetenschap.
Alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat er straks

overal detectorverboden komen.

Kees Leenheer



Een zoektccht op een trapveldje met onverwachte afloop

Gelukkig kon de ambtenaar de

humor hiervan in zien. Dus op

naar het trapveldje.

Bij het zoeken op de eerste

baan, die ik had uitgezet, kwam

ik alras een paar twee- euro-

stukken tegen.

Deze waren aan het eind van

de baan aangegroeid tot een

aantal eurot aan klein geld en

wat"oud geld'i

De nieuwsgierigheid werd

natuurlijk wel gewekt bij de

leerlingen van de school die in

het speelkwartier allemaal aan

het hek stonden met de kreet

van:"Meneer, heeft u al wat

gevonden?". Dus over belang-

stelling had ik niet te klagen.

Al met al heb ik drie keer's mid-

dags een paar uur daar gezocht

en met een zeer goed resultaat.

Bij elkaar geteld had ik BB

munten waarvan 'l 1,81 aan

euro's en 52,61 aan'bud geld"

en twee Belgische frankskes.

Voor de numismatici onder ons:

de S-cent stukken liepen van

1 950 tot 1 992 en bedroegen

26 stuks. De kwartjes liepen van

1 950 tot 1 989 en bedroegen

16 stuks. Deze sprongen er, wat

de hoeveelheid betreft, wel uit.

De bijvondsten waren: 2 fiets-

sleutels,l Romeinse helm (mini-

atuur), 1 vriendschapsplaatje,

1 speldje met een trommel

erop, 1 aluminium ringetje,

4 knopen (recent),1 broche,

1 zeilring, 1 aluminium hanger

met afbeelding van dolk,
.l 

verguld hoefijzertje en tot
slot een bronzen ring.

En niet te vergeten een berg

trekringen!!

Het geld, zo had ik besloten,

wilde ik schenken aan de

openbare school. Die zit op het

moment in een roerige fase

van fuseren en kan wel een

opsteker gebruiken.

Na een afspraak te hebben

gemaakt met een van de leden

van het schoolteam heb ik het

geld overhandigd.

Zij vroegen of ze dit als reclame

voor hun school mochten

gebruiken.

Na hiermee ingestemd te

hebben, werden er op het

schoolplein wat foto's gemaakt

voor de schoolkrant, het lokale

nieuws etc.

Ter afsluiting vroegen ze of ik

niet een keer een spreekbeurt

wilde houden over deze, toch

wel bijzondere hobby. Dit gaan

we t.z.t. nog bespreken met de

leerkrachten.

Al met al was dit toch een

aardige "zoektocht" met een

onverwachte afloop.

Met groet,

Piet van Schuppen

Elke keer als ik er langs kwam,

nam ik me voor om het

trapveldje bij ons in het dorp,

een keer met de detector afte
zoeken. En elke keer kwam het

er weer n¡et van.

De locatie is een stukje grasveld

van ongeveer 3000 m2 en ligt

tussen twee scholen in.

Hier werden, en worden nog

steeds, activiteiten ontplooid

waar veel publiek samenkomt

zoals: muziekuitvoering,

zomerfeesten van de scholen,

verkopen op rommelmarkten

etc.

De locatie moest dus alles in

zich hebben voor een geslaag-

de zoekactie.

Bovendien was me ter ore

gekomen dat ze, met ingang

van het komende jaar, op dit
perceel starterswoningen zou-

den gaan bouwen. Dus de actie

moest er nu maar van komen.

Daar de grond in handen is van

de gemeente heb ik eerst maar

toestemm¡ng gevraagd aan de

autoriteíten.

Deze hadden er geen bezwaar

tegen mits ik maar niet dieper

ging met de schop dan 30 cm.

lk kon de ambtenaar gerust

stellen op dit punt. Bovendien

wilde ik niet de kans lopen

om een aanlegvergunning te

moeten betalen als ik onder die

30 cm zou komen!
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DETECT WOOTDRIKSWEG 88 ENSCHEDE,

100 mz verkoopruimte gevuld met alles wat je maar kunt wensen op het gebied
van metaaldetectors. Enorme boekenkeuzg veel 2e hands (zie onze site).
Detect is importeur van Tesoro en Minelab dealer van Whitel XP en uitgever
van'Handboek voor zoekers',

'Handboek verschenen in het h
Engels, Dui en te koop bij de !¡importeurs . Ook te bestellen
del onder I 39,90 exclusiefverzendkosten.

Wanneer kies ie voor Tesoro en wanneer voor Minelab? Minelab's zijn superieur op grote akkers,
velden en stranden met relatief weinig rommel; Tesoro daarentegen is onverslaanbaãr op rommeli-
ge akkers en terreinen met veel ¡¡zer en troep,

Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook
als back-up detector te gebruiken, De Compadre heeft 0-
discriminatie en is nu u¡tgerust met een superlichte 1 5 cm
schijf, 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 !

Cibola €, 495,'
q,*Ti"i 
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Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de Deleón wo¡den
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen,
diepzoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op

€ 595,-

'+ -_1t

Vaquero

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 weinig vervuiling,
klei en ande¡e zware grond.

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

grondontstoring heeft.

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontw¡kkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de
gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen
het dieptebereik drastisch te verbeteren. Het s¡gnaal wordt
dieper de grond ingedlukt, zonder concessies te doen aan de

stabiliteit! De eerste Tejóns ziln verkocht aan Tesoro liefheb-
bers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

De detector voor: akkers, stort. terpen e.d.

stranden, parken en vervuild terrein zoeken.

Lobo Super
TRAQ

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een
topper. Uiuonderlijk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond. Nu ook extra
grote wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine I 5 cm concentrische

schijfvoonadig De Lobo is in twee uitvoer¡ngen te koop: met28 cm wide scan

schijf en met 21 x 24 cm concentrische schijf. Respectievelijk

€ 899,- en € 949,-

Cortes

€ 369,-

€ 949,-
De Cortes is
een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelijke aflezing op de display. Heel bijzon-
der 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 x 24 cm spider zoekschijf is een uiterst goed uitgebalanceerde detectol
verkregen die nog geen f,3 kilo weegt!

€ 799,-

699,-

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklassers

Teión

Twee nieuwe zoekschijven van
Iesoro voor Tejon, Cibola, Vaquero
en Lobo (4-pins)

15 cm concentrisch voor€ 149,-
25 x 30 cm wide scan voor€ 199.- {



Minelab Detectors
De Australische fabrikant Minelab onderccheidt zich door
zeer professionele detectors te fabriceren in het hoogste

markf segment, Minelab ontwikkeld voortdurend nieuwe
technieken waardoor ze tot de absolute top behoren. De Quattro en de Explorer ll zijn

hiervan het beste voorbeeld. Onvergelijkbaar met andere digitale detectors omdat ze

tegelijkertijd zowel zeer hoge als zeer lage irequenties (28) de grond in sturen,
waardoor ze zeer gevoelig zijn voor zeer kleine voorwerpen en een onvergelijkbaar
dieptebereik hebben voor munten en grote voorwerpen. AIle modellen, behalve de

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

Waarschuwing: Let er bü aankoop van een Minelab op, dat het originele se¡ienumme¡ erop zit, Minelab's
zonder se¡ienummer wo¡den niet door de importeur of de fabrikant van service voorzien!

Excalibur 1000

€, 1495,- tll

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 in zoet- en zout

water (totaal geen storing, noch van zout, noch van mineralen
en toch uitstekende discriminatie van ijzer, cokes en zilver-papier.

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

beschermkap.

X.TERRA
X-TERRA 30

€,469,-

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, Hogere Gevoeligheidinstelling. 4Toonhoogtes. Bovendien

kunnen op de X-TERRA 50 andere zoekschijven gemonteerd worden, die met
een veel hogere frequentie werkt (1 8,95 kHz).

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor hun

zoektochten op totaal verschillende

terreinen eigenlijk een ander type detector

nodig hebben omdat de ene detector
perfect is op akkers, maar niet op oude stads

stort. Somm¡ge zijn weer niet te gebruiken

tussen eb en vloed vanwege het 'natte zout

effect' en weer andere laat de hele kleine voorwerpjes

in vervuilde grond liggen. Vooral erg als die kleine

dingetjes bestaan uit gouden sieraden of bijzonder

kleine kostbare muntjes of bijzondere (pelgrims) insignes

van tin.

Op de X-TERRA 70 kunnen 5 zoekschijven gemonteerd worden, die met
lage normale en hoge frequentie werken.

Nu ook een elliptische schijf van 26 cm (voor de 50 en de 70) en een extra

ronde wide scan schijf van 26 cm verkrijgbaar (voor alle drie modellen).

26 cm
wÍde scan (DD)

schijf

€ 166,-

26 cm
elliptische schijf

e 166,-

Elrplorer SE

De Explorer SE is de
n¡euwste topdetector
van Minelab.
Deze vervangt de zeer
succesvolle Explorer ll, die
door kenners werd
beoordeeld als meest
succesvolle detector ooit.

Een greep uit de verbeteringen:
. Lichtere en dunnere zoekschijf
. Betere balans
. Vereenvoudigd Menu
. Kleur: zwart
. Minder ijzermaskering door snellere

processofs
. Verbeterde discriminatie
. Langere batterijduur

Quattro MP
€' 949 r' (zonder accessoires)

€ 999r' (met optaadpack, optader en regenhoes)

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top! € 895,-
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse teneinen.'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen 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. Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaad-

pack zijn bij de prijs inbegrepen.

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 vormgevingl De dieptewerking en de bijzonder goede

discriminatie is des Minelabs met dit verschil dat ze super-

licht zijn: 1.3 kilo. Ze werken op een enkele frequentie. Geheel

lnclusief accessoire pakket:
Koss hoofdtelefoon,
Minelab oplaadpack 1600
niMh, oplader; batterijpack
en beschermkap (t.w.v.
21 6,00 euro)

€ 769,-
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De datum I7 oktober 2006 zal niet snel uit onze

memorie vervluchtigenl lk zeg met nadruk "ons", want

onderstaand arlikeltje heeft in hoofdzaak le maken met

de vondst van mijn piepmaat Rob uit Naarden.

Die bewuste datum vond ik ergens in de voormiddag een prach-

tige ducaton van Philips llll gedateerd 1662 (zie artikel in nr. 90).

En zoals dat vast en zeker bij ons allemaal gaat, vol trots en in op-
perste opwinding heb ik een paar intimi uit de regionale piepwe-

reld gebeld, gemaild en ge-weet-ik-wat-nog-meer. Kijk, je hebt per

slot toch een zekere reputatie op te houden, nietwaar? En, wees

eens heel eerlijk, je hoort toch maar al te graag in gedachten "de

anderen" knarsentanden?

Groot was daarom mijn verbazing en toch echt wel mijn vreugde-
volle medeleven toen Rob mij die namiddag belde met

de melding dat ook hij ZILVER had gevonden! En niet
zomaar een dingetjel

De foto's toonden een zeer behoorlijk ogende
zilveren munt, maar nog voorzien van wat aan-

slagplekjes van roest en koperoxide.Toch ruim

duidelijk genoeg om ermee op lnternet aan de

9an9 te gaan.

Rob leefde in de veronderstelling met een Rijder-

schelling van doen te hebben, maar ik vond

de tekst er nogal behoorlijk middeleeuws

uitzien. Enfin ... na een hoop gezoek en

getwijfel komt daar dan toch de ware

Jacob in beeld. Jacob bleek in dit geval

Karel van Egmond te zijn en prijkt op

een heuse SNAPHAANSCHELLINGIII

Uitermate mooie vondst, gedaan ergens

in Naarden.

De munt kwam er na behandeling door Rob

zeer goed uit te zien en werd dan ook gepresenteerd aan de grote

numismaat Laurens Schulman, die zo slim is geweest zijn
onderneming in Bussum te vestigen, zodat hij voor ons altijd bij
de hand is. Hij bevestigde zonder meer dat het hier inderdaad een

snaphaanschelling betreft (uit ongeveer 1 538, want er staat geen
jaartal op), en ik kan dankzij Laurens'inspanningen hieronder de

tekst reproduceren:

Op de zijde van de snaphaan te paard (rover of roofridder) lezen

we: KA-ROL DVX GELR VGL-CO ZV (Karel hertog van Gelderland en

Gullik graaf van Zutphen.

De keerzijde luidt: EQVIIA-IVDlC-lA TVA-DOMIN hetgeen wil zeg-
gen: Gerechtigheid is uw oordeel o Heer.

En wie weet WAS het wel een soort gerechtigheid dat wij die 17e

oktober 2006 allebei een mooie zilveren plak mochten vindenl

Gérard Buhr, Bussum

Klaac 6ot

Plannin g 2007

Het nieuwe jaar is al lang

weer begonnen. De Sint

ligt weer heerlijk bruin te
bakken op de Spaanse

stranden.'s Avonds stroopt
hij de stranden af met zijn
piepstaf. Zo kan hij de

nodige euro's oppiepen, die

de andere strandgasten die dag achter gelaten heb-

ben. Euro's, die hij hard nodig zal hebben voor de

volgende Sinterklaasavond.

De kerstballen liggen weer veilig in een doosje op
zolder. De kerstboom ligt ook al op een grote stapel

met al zijn vriendjes; wachtend tot hij verwerkt is

tot compost. En de oliebollen en andere liflafes die

we te veel gegeten hebben zijn ook verwerkt.Tja
we zijn zelfs alweer voorzichtig aan het bladeren

in de vakantieboekjes, op zoek naar een leuke trip
voor de zomervakantie. lk zeg het wel even in een

vogelvlucht, maat zo lijkt een jaar soms ook voorbij
te vliegen. Voor we het weten, zitten we weer op

zolder te zoeken naar die doos met kerstballen,

Als ik zo het vorige jaar overzie, is er voor mij
persoonlijk veel gebeurd. Alle denkbare life events

zijn bij mij wel zo'n beetje de revue gepasseerd.

Verhuizingen, ziekenhuisopname, nieuwe baan,

nieuwe liefde, samenwonen, allemaal dingen die je

even 'verwerken' mag.

Op zoekersvlak heb ik aan de ene kant een echt

topjaar en aan de andere kant weer niet. Het minste

van alles vond ik, dat ik echt heel weinig tijd vrij heb

kunnen maken voor m'n favoriete hobby. Steeds

kwam er wel iets tussen, dat het mij bijna onmoge-
lijk maakte om te gaan zoeken. Er waren momenten
dat mijn zoekmaatjes zich eerst gingen voorstellen

voordat we op pad gingen. Maar die keren dat we

dan op pad gingen, vlamde ik ook over het veld.

Met als resultaat twee echte topvondsten; een

prachtig Romeins beeldje in een mooie patinalaag

en als persoonlijke toppe¡ een dream comes true:

een echt gouden paardje; oftewel een Keltische sta-

ter. Geweldige vondsten natuurlijk, maar toch merk

ik dat ik vooral weer wat meer tijd vrij wil maken om

lekker te zoeken. Lekker met je neus in de wind, de

ene voet voor de andere. Even lekker letterlijk zwe-

ven tussen tijd en ruimte. Hier en daar wat vondsten

oprapen en dan weer lekker naar huis. Eenmaal

thuis lekker de kachel aansteken en dan je vondsten

schoonmaken, determineren en beschrijven. Het

zijn zulke eenvoudige dingen voor een mens, maar

wat heerlijk: onze hobby. Dit jaar ga ik echt weer

meer tijd vrijmaken voor het zoeken.
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Het is een bronzen mantelspeld die
behoort tot de categorie van geëmail-

leerde fi guurfi bulae. Een vergelijkbaar
exemplaar staat afgebeeld in "Broo-

ches of Antiquity"van Richard Hattat.
Hattat spreekt over een luipaard-fibula
(leopard brooche). Als verspreidings-
gebied wijst hij onder andere aan:

Engeland (Harwich), Frankrijk, Zwit-
serland en Hongarije. Aan deze lijst
kan met zekerheid Nederland worden
toegevoegd. Naast de hier beschreven
vondst is nog een exemplaar bekend
uit de collectie van Museum Het
Valkhof afkomstig uit Huissen-de Loo-
waard. Het kan best zijn dat dit type
ook in Vechten en Utrecht is verkocht.
Hier is mij verder niets over bekend.

Afgezien van de vraag ofhet een pan-

ter of een luipaard betreft, kan worden
geconstateerd dat er twee uitvoerin-
gen bekend zijn: een mannelijk en een

vrouwelijk type. Mogelijk is de origine
Gallisch, gezien het relatief grote aan-
tal vondsten dat uit dit gebied bekend
is. Er moet echter een kanttekening
worden geplaatst. Het verspreidings-

Om mee te doen met de 'Vondst van het jaar'dient u een
verhaal, van tenminste 150 woorden, te schrijven over het
door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duidelijke
foto's van hetrloorwerp eep.Voorwerpen van archeologi-
sche waarde (vóór 1S00);dienen te worden aangemeld.
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Met donk aon: Annelies Koster, Cees-Jan van de

Pol, Wouter van den Brandhof

FOTO: JOHAN KONING

LITERATU UR:

R Hattatt, Brooches of antiquÌty: a third selection

of brooches from the author\ collectlon (Oxford

1987)

E Riha, DÌe römischen Fìbeln aus Augst und

KaÌ sera ug st (Augst 1 97 9)

E Riha, Dre rômrschen Fibeln aus Augst und Kaise

raugst. Die Neufunde seit I 975 (Augst 1 994)

Fibula uit Hattat 1 987, figuur 76,

no 1 196. Bijna identiek aan mijn vondst,

afgezien van het aantal punten met

emailinleg (12 i.p,v. 14).

De koopman Antonius uit Turijn heeft in het jaar 176 Òi) een atelier in Rome fibulae in alledei
soorten en maten ingekocht. Antonius heeft een groot handelsnetwerk dat reiK tot in onze
streken, Per schip over de Rijn wordt de waar aangevoerd, om vervolgens te worden verkocht
in handelscentra. Vooral vermogende mensen kunnen de aparte fibulae kopen, zoals Marcus
uit Huissen die er een voor de verjaardag van zijn vrouw heeft gekocht.

beeld werd vastgesteld door Hattatt in
1987, dus voordat het detectortijdperk
zijn hoogtepunt bereikte.

Opvallend is dat vergelijkbare man-

telspelden niet in het standaardwerk
van Riha staan afgebeeld. Onder
type7.25 vallen de figuurfibulae met
emailinleg, maar luipaarden/panters
ontbreken vrijwel. De keuze voor
exotische thema's wijst vermoedelijk
op een wisselwerking tussen verschil-
lende regio's, die tot uiting kwam bij
de fabricage van sieraden in ateliers.

De hier beschreven vondst, die gedaan

werd in de Overbetuwe, kan worden
gedateerd in de 2e -3e eeuw en moet
meer als sieraad dan een functionele
mantelspeld worden gezien. Zeer
waarschijnlijk was het een vrouwen-
sieraad. Het fraaie brons, in combinatie
met verschillende kleuren email (rood,

groen en wit) en sprekende ogen moet
eeuwen geleden al tot de verbeelding
hebben gesproken.

PietVerweij
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ln juni vorig jaar reden mijn

man en ik richting de Betuwe

om naar wat plaatsen te

zoeken, die misschien nog

niet ingezaaid waren voor de

nieuwe oogst van 2006,

We wilden allebei erg graag

onze detector nog een keer

uitlaten, voordat de vakantie

begon en er op de velden

waarschijnlijk niet meer

gezocht kon worden.

lk had het in het begin van hetjaar
een nieuwe detector gekocht bij Gert

Gesink, een Tejon van Tesoro, waar ik

erg blij mee ben, gezien de vondsten
tot nu toe.

Jaren heb ikgezocht met een C-Scope

770, waarmee ikveel gevonden heb,

vooral op het gronddepot langs de A2

bij Den Bosch. Uit dit depot hebben
we een prachtige verzameling mid-
deleeuws ijzer en andere voorwerpen
opgepiept.

Maar nu terug naar de Betuwe. We

verwachtten eigenlijk niet veel, omdat
bijna alles al ingezaaid en aan het
groeien was en toch deed ik daar mijn
mooiste vondst tot nu toe.

Toen we langs de Linge reden, kwa-

men we op een plek waar gebaggerd

was, vermoedelijk i.v.m. de aanleg van

kikkerpoelen of iets dergelijks. Mijn
man wilde eerst niet stoppen, omdat
hij er een hekel aan heeft om in de

bagger te zoeken, maar na aandringen
van mij stopte hU gelukkig toch. (Hij

moest toch beter weten na 28 jaar

piepen). Na de laarzen aangetrokken

en de detector startklaar gemaakt te
hebben, stapte ik als eerste langs de

rand van de bagger. Na nog geen 10

minuten plukte ik iets uit de prut, wat
de kleur van goud had. lk riep mijn
man en zei dat ik waarschijnlijk een

gouden broche had gevonden.

Hij mompelde zoiets als het zal wel

zo'n kermisding zijn. Maar nadat we de

broche voorzichtig hadden afgespoeld

in een plas water, bleek het wel dege-
lijk een gouden broche te zijn. Aan de

achterkant zat een clip die voorzien

was van twee merkjes. Mijn dag kon

niet meer stuk. Na nog een uurtje
gezocht te hebben en er niets meer
gevonden werd, besloten we naar huis

terug te rijden. Daar hebben we de

broche schoongemaakt (zo goed mo-
gelijk) en gelukkig zaten de geslepen

stukjes glas allemaal nog in de zetting,
wat bijna nooit voorkomt en zeker niet
als je iets dergelijks op een akker vindt.

De dag erna hebben we Sander

Medendorp, de edelsmid bekend van

onze zoekdagen, gebeld met de vraag

of hij voor mij de broche verder kon

schoonmaken en een paar steentjes

vast kon zetten, omdat er een paar,

vermoedelijk door het dragen, wat los

waren gaan zitten.

Ook het glasplaatje in het midden
van de broche, met daarachter een uit
goud gegoten voorstelling van een

jachttafereel, was door indroging on-

duidelijk geworden. Sander heeft de

broche prachtig gerestaureerd, zoals

op bijgaande foto te zien is.

De broche is gemaakt in Schoonhoven

tussen 1812 en 1827 door Dirk Ruiter.

Het goudgehalte is 18 karaat en de
grootste maat is 5,5 cm.

lk ben erg blij met onze hobby en

hoop nog lang te kunnen zoeken.

Graag wil ik met deze broche mee-

doen met de vondst van hetjaar en

hopelijk tot ziens op het zoekweekend

in maart.

Groeten van jull¡e steunlid Willy de

G raaff, Sp ra n g-Ca p el le

DETECTOR MAGAZINE 91 / N¡AART 2OO7
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lk wil bij dezen nog een stukje
schrijven naar aanleìding van
het artikel in Detector Maga-
zine no, 79 Hierin schreef ik

over een stoftje waar ik toch
wel hele leuke spullen had
gevonden, Nadat ìk het artikel
had geschreven, sprak ik
collegazoekers op een bij-
eenkomst ergens in Brabant
en hen viel het direct op dat
ik nog bijna geen ijzer had
gevonden, Zevroegen mij op
welke discriminatiestand ik
mijn Lobo had afgesteld, lk
zocl,I altìjd op stand 2 en nu
dus ookl Toen hoorde ik dat
dat voor een storl toch wel
hoog was en dat ik er op zijn

minst ook grote ijzeren spij-
kers moest vinden.

De avond erna ben ik dus maar weer
eens teruggegaan, de discriminatie
verlaagd naar stand 1 en zoeken maar.

Het eerst natuurlijk op de hopen zand
die ik al helemaal had doorgespit. Daar

kreeg ik meteen een mooie piep en

had ik een mooie ijzeren sleutel in mijn
hand (deze was dus 2 dagen eerder al

door mij opgegraven),

Na nog even zoeken was ik die ir-
ritante zware piep aan de zijkant van
mijn putje toch wel beu, Toen ik hem
eruit spitte, kwam er een gigantisch
stuk boekbeslag voor de dagl Deze

heeft een lengte van wel 1 1 cm. lk heb
nog even doorgezocht en ik vond nog
een ijzeren kandelaartje, een halve
ijzeren sleutel en een vreemd ijzeren

('/t (-¿/1/

Deel 2

Bekertje

voorwerp, waarvan ik vermoed dat
het een mes is (dit omdat het lemmet
aan de onderkant veel scherper is dan
aan de bovenkant), Hij is halverwege
het lemmet echter afgebroken. Later
ben ik nog even terug gegaan en toen
vond ik meteen nog een ijzeren mes

met een makersmerkje in de vorm van

een +. Verder die dag kon ik er niets
meer gevonden krijgen.

Toen de mai's eraf ging, was ik na-

tuurlijk weer op de akkers te vinden.
Misschien was ik na die stort wel een

beetje verwend, maar hier kon ik niets
meer gevonden krijgen, Heel veel ben
ik daardoor niet meer weggeweest,
totdat ik op 5 november zag dat er
was gegraven op de stort. Ze hadden
alles netjes op een hoop gezet, zodat

er niet te veel regenwater in zou lopen
waardoor de vrachtwagens te zwaar

zouden worden. lk liep er dus nog

maar eens rond. Toen ik een goede

piep kreeg, ging ik maar weer eens

graven. Tot mijn verbazing had ik een

ijzeren asbak in mijn hand. lk was weer

eens op discriminatie stand 2 aan het
zoeken. (Wat was dat spreekwoord

ook al weer van die ezel???) Nog even

dacht ik dat ik hem weg zou gooien

maartoch bedacht ik mij (gelukkig)

en nam hem mee naar huis om hem

Boekbesloq

schoon te maken. Na even later nog

een mooie middeleeuwse gesp gevon-

den te hebben, ging ik maar weer eens

op huis aan. Toen ik thuis de asbak

begon leeg te peuteren zag ik aan

de binnenkant een soort mechaniek

zitten, waarna ik dacht dat deze asbak

wel eens een slot kon zijn. Na vier
uren van wassen spoelen en peuteren

kwam er inderdaad een ijzeren slot
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lJzeren slot

lJzeren mes

onder de zooi vandaan.

Het was weer eens dom geluk dat ik

deze vond op discriminatie stand 2

want er zaten 2 grote stukken brons in

waar mijn piepstok wel op reageerde.

Na de boeken erop nageslagen te heb-

ben bleek het een kistslot te zijn uit de

eerste helft van de I6e eeuw, Je zou

zelfs aan de hand van het mechaniek

nog uit kunnen tekenen wat voor een

haan de bijbehorende sleutel heeft
gehad. Op 3 november ben ik nog

eens gaan zoeken op de stort en na

allerhande troep en slechte munten
gevonden te hebben, kreeg ik weer

een megapiep. Dus, schep in de grond

en ik stuitte meteen op iets hards. Daar

stond ik niet van te kijken met al die

stukken baksteen in de grond. Na de
piep te hebben uitgegraven, had ik

een compleet geplet tinnen bekertje

in mijn handen. lk durf hem niet te

laten repareren want ik ben bang dat
hij daar te plat voor is. Daarna werd de
grond afgevoerd naar een ander depot
waar ik helaas niet meer bij mag ko-

men. Al met al heb ik hier leuk gezocht

en nog leuker gevonden. Graag zou

ik met het ijzeren kistslot mee willen
doen met de vondst van hetjaar.
Vind ze!

Groetjes, Bas van Sambeek

lJzeren sleutel

Rekenpenning

DETECTOR I\¡AGAZINE 91 / N4AART 2OO7
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Zaterdag 23 december kwam ik vroeg

uit m'rjn bed, om weer even lekker te
gaan zoeken.

Het valt niet mee om in deze periode

een leuke stek te vinden, maar na lang

zoeken was me dat toch gelukt. De

akker zag er slecht uit, net hoog ge-

ploegd, veel water en natuurlijk
veel klei. Na lang twijfelen of ik het wel

of niet zou doen, besloot ik toch om te
gaan zoeken.

Na 20 minuten (nadat ik al 10 keer de

klei van mijn schotel en laarzen had

afgehaald) kreeg ik een perfecte piep

door mijn koptelefoon.
Wat ik toen naar boven haalde,

was bijna niet te geloven; ik wist gelijk
dat ik iets zeer zeldzaams uit de grond
had gehaald.

lk heb tijdens het lopen wel l0 keer in

mijn vondstenpotje gekeken of h'rj er

nog wel in zat.

Deze fibula met emaille en goudbe-
slag is voor zover bekend tot nu toe
nog n¡et eerder in Nederland gevon-

den en zal worden aangemeld.

Een betere afsluiting van hetjaar kun
je niet hebben.
Zozie je maar,twijfel nooit,watde
omstandigheden op een akker ook

zijn, want je ziet hoe het kan lonen.

Graag wil ik meedoen met de vondst
van hetjaar 2006.

Vriendelijke groet,

Wim vanVaneveld

Nagekomen aanvulling: de fibula is nu

geconserveerd en opgeknapt door het

Allard Pierson museum te Amsterdam.

ln ruil daarvoor mag hij daar een jaar

tentoon gesteld worden. lk heb de

fibula na de conservering niet meer
gezien maar hij blijkt nu nog mooier te
zijn dan voor de opknapbeurt.

Redactie:

Onze deskundige had de volgende aanvul-

ling: Riha 1979 type 7.22 (komplizierte

emailfibeln), vgl. tafel 65 (1699).

Bij de fibula die in Riha staat afgebeeld

is als bijvondst aardewerk uit de tweede

helft van de tweede eeuw gevonden.

FOTO:JOHAN KONING

Op eerste kerstdag ging ik samen met
mijn zoekmaat op stap. Het was een

ijskoude dag waarb'rj de vingers b'rjna

van mijn handen vroren. Ondanks dat

het weer grijs en miezerig was, kon

ik het niet laten om op stap te gaan.

ln mijn achterhoofd speelden de

bijzondere vondsten mee die ik eerder

had gedaan. Bijvoorbeeld een mooie

denarius van Julius Caesar, een ijzeren

applique met leeuwenkop en meer-

dere Romeinse fibulae.

Het opvallende van deze akker is, dat
er veel vuursteenafslagen liggen. Dit
duidt op nog veel vroegere bewo-
ning van de Vlaardingen Cultuur, wat
betekent dat er ter plekke meerdereErnmlótâ^uÁo*r



fasen van bewoning waren. Onder-

tussen had ik al een zak vol afslagen

verzameld. Wie weet wat er nog meer

zou liggen? Door mijn achterhoofd

spookte het verhaal van de plaatselijke

archeologische werkgroep. Een van de

leden wist mij te vertellen dat op deze

locatie in de jaren '70 een vuurstenen

bijl was opgeraapt bij het graven van

een sloot. Na zo'n verhaal wordt je

va nzelf "scherp" op andere stenen

vondsten.

We waren ongeveer een half uur bezig,

maar het aantal metaalvondsten was

nihil. We kregen allebei maar erg wei-

nig signalen. Misschien toch de vorige

keer te goed ons best gedaan? Als het

zo stil in je koptelefoon blijft, 9a je

bijna als vanzelf naar de grond kijken,

Bijvoorbeeld naar mooie scherven of
La Tène glas. lk had al een mooi stuk

La Tène glas gevonden, maar daar zou

het niet bij blijven.

Na nog een aantal baantjes gemaakt

te hebben viel mijn oog op een stuk

steen. Mijn eerste indruk was dat het

een slijpsteen was. lk raapte het ste-

nen voorwerp meteen op en ondanks

het koude weer kreeg ik het spontaan

warm. Daar stond ik met een prehisto-

rische bijl in mijn hand. Snel legde ik

mijn detector neer en rende naar mijn

zoekmaat. Zijn eerste commentaar

was: "Wat moet je nou met zo'n stu k

steen?'i .Je begrijpt wel dat hij niet

helemaal serieus was en heel goed

begreep wat ik gevonden had.

We zijn nog een uurtje wezen zoeken

en keerden daarna verkleumd huis-

waarts. Zoals gebruikelijk sluiten we ie-

dere zoekactie af met een frituurparty.
Mijn zoekmaat gooide friet en kroket-

ten in de frituurpan en ondertussen

bekeek ik mijn vondst nog eens goed.

Hoe oud zou de l>ijl zijn? Wat voor

type is het? De friet smaakte goed en

tevreden ging ik naar huis.

Toen kwam de volgende fase. Een ken-

nis zette de vondst op de foto en heeft

hem laten determineren door iemand

van het RACM, voorheen R.O.B.. Een

poosje later kreeg ik een determinatie

terug. Het bleek een F els-ovalbeil

te zijn. Deze bijlen zijn zeer lang in

omloop geweest en zijn te dateren

vanaf de vroege steentijd tot de mid-
den-bronstijd. Op de bijl zijn nog drie

kerf es zichtbaar; de precieze functie is

mij (nog) niet bekend. Al met al blijft
de vindplaats tot de verbeelding spre-

ken. Vondsten vanaf de steentijd tot
en met de Romeinse tijd wijzen op een

lange bewoningsgeschiedenis. Wie

weet wat de toekomst aan vondsten

zal brengen??

Cees-Jan van de Pol

Met dank aan: Fred Brounen (determi-

natie), De Rijksdienst voor Archeologie,

Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)

Vondst van
het jaar 2006
D.m.v. het invullen van de ant-
woordkaart kunt u de winnaars
kiezen. Graag inzenden voor 1 april
a.s.

U kunt de kaart ook inleveren op
het zoekweekend in Terwolde.

Onder de inzenders van de kaar-

ten wordt een'DDA-bodywarmer'
verloot.

ln het volgende magazine worden
de prijswinnaars van de'vondst van

hetjaar 2006'en de kaartenactie

!o'-'ur" *"0u"
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bekend gemaakt.
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Het is bekend dat de stad Utrecht

vanaf de late-middeleeuwen een grote

metaalnijverheid heeft gekend. Zo zijn

de gegevens bewaard in gildenboeken

over goud- en zilversmeden en over

enkele tingieters en de merken die zij

voerden. Kleine gebruiksvoorwerpen

zoals de hierboven genoemde half-
fabrikaten zijn vrijwel nooit voorzien
van een makersmerk of een stads-

keur. Hierdoor zijn we afhankelijk van

materiaal dat uit de bodem afkomstig
is. Hierbij wil ik dan ook een oproep
doen aan zoekers die in de omgeving
van Utrecht halffabrikaten hebben
gevonden om deze aan te melden.

Het scala aan voorwerpen kan heel

groot zijn dus alles is mogelijk zolang

er maar specifieke kenmerken aanzit-

ten zoals: een staafoogknoop zonder
gaatje, een vingerhoed zonder putjes,

of voorwerpen die nog aan elkaarzit-
ten zoals op de getoonde foto's. Heb je
deze in je bezit neem dan s.v.p contact
me mij op. Misschien kan er in de

toekomst een maker gekoppeld gaan

worden aan een bepaald voorwerp.

ln ieder geval is er al veel gewonnen

als de productieplaats van bepaalde

voorwerpen vastgesteld kan worden.

De streng met gespen ¡s u¡t mess¡ng gegoten Dergelijke gespen dateren uit de eeíste helÍt zeventiende eeuw.

De knopen, ook u¡t messinq qegoten, komen voor in de periode midden zevent¡ende en vroege achttiende eeuw.

Als blijkt dat er veel materiaal is aange-
troffen zal ik dit in een volgend artikel

nader toelichten.
Ook wil ik Johan Langelaar bedanken
voor de twee strengen die hij heeft
gevonden en daarmee de aanzet heeft
gegeven tot deze inventarisatie.

Met vrien del ijke g roeten

Michel Hendriksen

Sectie cultuurhistorie gemeente Utrecht,

Di en st stad sontwi kkeli ng afd eli ng ste-

denbouw en monumenten.

Zwaansteeg 1 1,351 1 VG Utrecht

030-286 3990

m. h e n d r i kse n@d so.d e m o n. n I

Rectificatie

Gelukkig lezen onze leden, die weer
hun eigen specialisatie hebben, ons

magazine goed. Ook magazine 88, pag.

34.

Alex Kussendrager stuurde ons een

mailtje met de tekst:
Met veel belangstelling heb ik het laat-
ste Detector Magazine weer gelezen.

Op pagina 34 staat een "Bakenlood

1 766" afgebeeld.

Waarop is de veronderstelling geba-

seerd dat dit een bakenlood is?

Waar is het loodje gevonden en is de

keerzijde blanco?

Alvast bedankt voor een reactie.

Alex we zijn het met je eens dat dit
geen bakenloodje islkan zijn. Het heeft
geen specifieke kenmerken die daar op
wijzen. De achterzijde is blanco.

Van welke

stad dat afual

afkomstig is,

is helaas nooit
meer na te
gaan. Waar

het voorwerp
dus wel voor is

gebruikt blijft voorlopig een vraag.

De vondst is afkomstig van een terrein Redactie: Johan Koning

wat ooit is bemest met stadsafval.

Uw noorwerpen ook op de foto?
ir ...- 'i i!
l.=Þ

&'
,{

¡.!
ïr.s" .

Neem uw voorwerpen mee naar het zoekweekend,
en w¡j maken er een moo¡e fotorepodage van.



Dan valt mijn cog
opeens op een
scharniertje

Dat ziet er wel mirakels
modern uit voor zo'n
oude fibula.

Op een mooie zomerse dag liep ik

te zwaaien in het Amsterdamse Bos.

Niet direct een historische plek, maar

ik ben al blij met een leeuwencent of
een zilveren dubbeltje van iets voor
de oorlog, want dit park dateert uit
het begin van de dertiger jaren. Er

is destijds grond aangebracht van

onbekende herkomst, dus eventuele

leuke vondsten zijn niet te dateren.

Naast de gebruikelijke hoeveelheden

afval vond ik ook nog wel wat leuke

dingetjes zoals: een zware zilveren

dessertlepel met een mooi bewerkte

steel, een zilveren ring met inscriptie
JMA, een Amerikaanse quarterdollar

uit 1936 en een paar moderne centen

en stuivers.

Maar de grootste klap moest nog

komen. Op een redelijk signaal graaf ik

op ongeveer 12 cm diepte een merk-

waardig voorwerp op, min of meer

cirkelvormig met enkele uitsteeksels.

Het was nogal met de kleiachtige
grond verkleefd en ik wilde niet te wild

illilillllltllllllllllllllllllll\llll\rll\llìl\rrrrf 
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gaan poetsen, maar ik meende iets te
herkennen. Mijn geheugen schakelde

over naar het prachtige boek van Gert

Gesink en ik meende met een fibula in

mijn handen te staan. De opwinding
sloeg toe, maar mijn verstand zei me

dat dat onmogelijk was, daar was de

vindplaats niet naar.

Toch snel naar huis en het boek open-
geslagen en... jawel, daar op blz.254
staat een lberische fibula afgebeeld en

ik heb er één in mijn handen die ik er

sterk op vind lijken. Eerst maar even in

een sopje en de opwinding wat laten

zakken. Dan valt mijn oog opeens op
een scharniertje, dat ziet er wel mira-

kels modern uit voor zo'n oude fibula.
Niks oude fibula; het is de helft van

een metalen brilletje, waarvan een

pootje gedeeltelijk is weggeroest en

andere onderdelen zijn afgebroken.

De opwinding is omgeslagen in teleur-
stelling.

Dus daarom wil ik voorstellen om,

naast de vondst van het jaar, ook een

"poedelprijs" van het jaar in te stellen,

want het zal vast wel vaker voorkomen

dat een enthousiast zoeker oP het

verkeerde been wordt gezet. lk stel mij

hierbij kandidaat voor de poedelprijs

2006.

J.H. Cats

Haarlem

VUGAev

overmakzn.

Onder vermølding- van vw

ldnvmmer.

9anknmmørç zie ?ut 1.

RedactieleCen
De vereniging zoekt voor het Detector Magazine een of meerdere redactieleden. Onze gedachten gaan uit

naar leden die een specifieke kennis hebben op een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld:

- determinatie van voorwerpen

- techniek en gebruik van de metaaldetector

Uiteraard heeft u een behoorlijk beheersing van de Nederlandse taal.

Reactles graag naar: Kees Leenheef redactie@detectoramateur.nl

DEIECIOR N1AGAZ]NE 9] / NlAART 2OO.



lTekst / Foto's: L.C. Mijderwijk l

een geschiedenis die nog rnoet worden geschreven

De geschiedenis van de Nederlandse textielnijverheid in de middeleeuwen en de vroege nieuwe
tijd is nog niet geschreven, ln dit artikel ga ik in op welke oozaken daaraan ten grondslag liggen,

De eerste stap om tot zo'n ovezichtswerk te komen, heb ik gezet in de vorm van een inventarisa-

tie van de'Nededandse' textielplaatsen

Leiden leidt
Voor het ontbreken van een algemene geschiedenis van de

Nederlandse textielnijverheid zijn verschillende oorzaken aan te
wijzen. Voor de hand ligt de opmerking dat Nederland als staat

nog niet bestond, maar dat het gebied uit een aantal gewesten

bestond. Van een eenheid was nog geen sprake, zelfs niet bin-

nen die gewesten. ln die gewesten lagen steden die een eigen

bestuur en eigen vrijheden hadden. Zo was ook de textielnijver-
heid per stad georganiseerd. Voorschriften over kwaliteit, stoffen

en prod uctieprocessen verschil-

den van plaats tot plaats. Een

tweede reden, waarom er geen

verhaal is van de Nederlandse

laken nijverheid is te'wijten' aan

de historicus Nicolaas Posthu-

mus. Hij heeft het uitgebreide

bronnenmateriaal van Leiden

toegankelijk gemaakt in Bronnen

tot de geschiedenis van de Leid-

sche textielnijverheid. Eveneens

schreef hij'De geschiedenis van

de Leidsche lakenindustriei

De geschíedenis von de Leidsche laken¡ndu

süie l, De mÌddeleeuwen

Posthum us' monnikenwerk do-

mineert sinds het begin van de

twintigste eeuw de geschiedschrijving over de textielnijverheid.
Geinteresseerden na hem hebben gebruik gemaakt van deze

teksten en daarmee de Leidse situatie als basis gebruikt. Niet
geheel onterecht, Leiden was een belangrijk productiecentrum.

Na 1585 werd de stad zelfs hét centrum van de textielnijver-
heid in de noordelijke Nederlanden. De komst van vele Vlaamse

vluchtelingen was een impuls voor de Leidse economie. De

Vlamingen zorgden voor de introductie van goedkopere stoffen,

de zogenaamde Nieuwe Draperie. Het kwalitatief hoogstaande

laken was duur; er werd gewerkt met zuivere Engelse wol. Bij de

Nieuwe Draperie nam men genoegen met mindere grondstof-

fen, zoals inlandse wol. Als textielbolwerk vervulde Leiden een

voorbeeldfunctie voor andere steden. Maar de Leidse situatie

was geen staalkaart van hoe men elders produceerde, welke

regels werden opgesteld en hoe de nijverheid zich ontwikkelde.

Zo toonde Herman Kaptein in De Hollandse textielnijverheid

1350-1600 aan dat Rotterdam, Amsterdam en Haarlem in de eer-

ste helft van de zestiende eeuw een ontwikkeling doormaakten

die haaks staat op de Leidse. Was in Leiden sprake van een eco-

nomische teruggang, in de genoemde steden was juist sprake

van een bloeiperiodet. Ook bekritiseert Kaptein de absolute

scheiding tussen de Oude en Nieuwe Draperie die misschien in

Leiden mag hebben gegolden, maar niet blindelings overge-

nomen kan worden ten aanzien van de productie in andere

plaatsen. ln verschillende Nederlandse steden werden namelijk

al in de middeleeuwen goedkopere stoffen geproduceerd.

De Hollondse textíelnijverhe¡d I 350-l 600,

Hermon Koptein 1998

Studies waarbij historici gebruik

maken van bronnen die betrek-

king hebben op lokale situaties

kunnen op den duur het dogma'

van Posthumus doorbreken.

Vergelijkend onderzoek zal ge-

lijkenissen aan het licht brengen

waardoor een algemeen beeld

kan ontstaan van de Nederlandse

textielnijverheid in plaats van de

Leidse. De plaatselijke bijzon-

derheden in regelgeving en

productie verbeelden de zelfstandigheid van de steden in die

tijd en maken bovendien de studie ¡nteressant.

Bronnen voor'text¡el-topografi sch' onderzoek
Een eerste stap om een beeld te vormen van de Nederlandse

textielnijverheid is om te kijken waar de productie plaatsvond.

Kort door de bocht, maar niet ver van de waarheid, is het ant-

woord dat overaltextiel werd gemaakt. D¡t geldt de productie

door en voor het gezin. De aandacht gaat hier echter uit naar

de productie, die dat qua grootte overschrijdt; de commerciële

DE GESCHIEDEMS VAN DE

LEIDSCHB IAKENINDUSTRIE

L DE UIDDELEEUWEN
(vERñ8XDa ftT ZH4DE EUW)

ACADEUISCH PROEFSCHRIFT
TER VERJ(RJJOINC VÂN DEN CRAAD VAN

DOCTOR IN DE SÎAATSIVSTENSCHÀP
À4.N DE UNIVERSITEIT VAN ¡{¡ISTÊRDA.U,

OP CEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICIJS

D¡. c' PIL SLI'ITE& HOOGLEER,AÀR TN DE
FACTJLTE¡T DER WI$ EN NATIJI'RITUNDÊ, IN
¡IET OPENBMR TÞ VERDEDIGEN OP DON,

DERDAG O JUL¡ IOO8, DES NA.ÜIIDDAGS TE
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N¡COLAAS WILHELUUS POSTHUUUS,
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight / Sanddigger I verhuur f
opsporing en beveiliging particulieren
en bedrijven

Weth Beerdastraat zt,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel. o6 4 41 39 77 (op afspraak)

E-mail: info@detrijestinzen nl

I nternet: www.detrijestinzen. nl

r Speelman Detectors
llhite's / XP detectors / Tesoro /
Minelab / verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

Van Ewsumlaan 48,7742 XT Coevorden

Tel. (o524) 85 o8 o8
E-mail: info@detectorgi gant.nl
I nternet: www.detectorgigant.nl

r Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
Wh¡te's / Minelab / XP / Tesoro

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

Zwaluw t5, 3752 NW Bunschoten
tel. o33-299 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: info@midholland.nl
I nternet: www.detector.nl
I nternet: www.minelab.nl

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteurvan C.Scope I Fisher lTroy

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L 's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 tt 99, fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternei: www. gelan.n I

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2, 57oz LH Helmond

tel. (o492) 57 41 94
E-mail: info@ metaaldetector.nl
I nternet: www.metaaldetector.nl
www.tesoro.nl

f Belgadet€Gt lcalmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight / Tesoro / Mine-
lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

/ pijp- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur f
ops Pon ngsservr ce

Hagedoornstraat tz,
88oo Roeselare, llest-Vlaanderen, Bel gië

Tel. o5r/2o.5o.o6, fax o5t I z4 o7.55

Gsm o477 þl.66.56
E-mail: .ipcalmeyn @telenet be

I nternet: www.belgadetect.be

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

r Handelsonderneming
D. f. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ White's / Troy

r Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / V/hite's / XP /
Powerlift zo / Handboek voor zoekers /
Verkoop / Verhuur I lnruil lOpsporing

llooldriksweg38, 75rz AV Enschede

tel. (o53) 43oc512, fax (o53) $45558
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect.nl

r Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / Minelab / XP metaldetectors

/ Laser / Verhuur van diepzoekers en
opspofl ngsservrce

Kerkpad r8, 83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 2o 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evodetectors@planet nl

I nternet: www fl evodetectors.nl

Pieter Maatsstraat rz
1777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7l 59 3z 86, fax (ozz7) 59 t1 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: www.djlaan.nl

r Metaaldetectors Hoorn
\lhite's en Black Knight
Tevens verkoop ultrasoon reinigers,
nachtkijkers enz.
Kilk ook eens in onze webwinkel.

Poolster 3o, r6zz EB Hoorn
tel. ozzg-85o279, bgg o61688898r
E-mail: jim.deboer@quicknet.nl

I nternet: wwwmetaa ldetectorwebwi nkel. n I

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

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel (o7r) 52t4899
E-mail:,ioop@zuidh metaaldetectors.nl
I nternet: www.zu idhmetaaldetectors.nl

UTRECHT NOORD-BRABANT

GELDERLAND

NOORD.HOLLAND
tË

OVERIJSSEL

FLEVOLAND

ZUID.HOLLAND

ww\A,/. d ete cto ra m ate u t.n I

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie
lJ :ì r',ì ", r. 
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nijverheid, waarbij stoffen werden bewerkt voor de verkoop.

Mijn doel was om in korte tijd inzicht te krijgen in welke plaatsen

binnen het huidige Nederlandse grondgebied werd geprodu-

ceerd. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van twee bronnen; een

historische (literatuur) en een archeologische (textiellood). Uit

secundaire literatuur zoals Posthumus, Baart en Kaptein zijn

plaatsnamen overgenomen. Literatuur van regionale aard en

þooglen'leverden nog andere toponiemen op.

Op eenzelfde wijze zijn de textielloden geïnventariseerd. Een

voorname bron was lnternet waar detectoramateurs hun

vondsten tentoonstellen ofte koop aanbieden. De reden dat

ik naast literaire bronnen ook de aanwezigheid van loden heb

genoteerd, is dat deze n¡et alleen duidelijk maken dat er werd

geproduceerd in een bepaalde plaats maar bovenal dat het ging

om georganiseerde nijverheid. De loden zijn namelijk kwaliteits-

keurmerken.Tijdens het productieproces werd de stof diverse

malen gecontroleerd of aan de eisen werd voldaan die in de

stad golden. Het aanhechten van een lood diende als bewijs van

keuring.

Textielnijverheid: waar wel, waar n¡et?
De lijst die is samengesteld, biedt één zekerheid; hij is incom-

pleet. Er waren zeker meer plaatsen dan de zestig genoemde,

waar textielproductie was. Toch zijn er conclusies te trekken. Als

de twee kolommen worden vergeleken, is te zien dat niet van

alle plaatsen zowel literatuur als loden bekend zijn. Als er loden

bekend zijn kan er logischerwijs van uitgegaan worden dat er

werd geproduceerd. Andersom is dat echter niet vanzelfspre-

kend; dan werd er wel stof gemaakt, maar niet gemerkt. Zo valt

te denken aan het maken van halffabrikaten op het platteland of

in kleinere plaatsen. Amsterdam specialiseerde zich in het ver-

ven en kocht dergelijke kant en klare lakense stoffen aan2. Waar

werden ze gekeurd en gelood? Productiecentra die de lokale

markt dienden, zullen misschien ook niet hebben gelood. Maar

ook heb ik geen loden gevonden van belangrijke centra zoals

Maastricht en Roermond.

Voorzichtig is er al iets te melden over de verspreiding van de

textielnijverheid. De meeste plaatsen liggen in Holland, Noord-

Brabant en Limburg. lnteressant is ook te kijken naar de witte
plekken op de kaart. Het oosten is ondervertegenwoordigd. In-

teressant is om de oorzaak te bestuderen. De plattelandsbevol-

king zal mogel'rjk de productie in eigen hand hebben gehouden.

Maar ook de grote in het oosten gelegen steden, zoals Arnhem,

zijn geen grootmachten in de textielindustrie.

Verdieping en uitbreiding
Dit oriënterende onderzoek is opgezet als opstapje. Op de eerste

plaats lijkt uitbreiding van de lijst onvermijdelijk. Waarschijnlijk

zijn van de genoemde plaatsen wel literatuur of loden bekend

waar mijn vakje leeg is gebleven. Voor de plaatsen die ontbre-
ken, is de vraag: waar werd nog meer geproduceerd en uit welke

literatuur of archeologische vondst is dat bekend?

Ten tweede zal er verdieping moeten plaatsvinden. Als eenmaal

bekend is welke plaatsen produceerden, is het interessant om ze

te koppelen. Welke plaatsen onderhielden contacten en in welke

relatie stonden zij tot elkaar. Te denken valt aan het overnemen
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van regelgeving, het leveren van halffabricaten of eindproduc-

ten (afzetmarkt) en standplaatsen op jaarmarkten. Ookzal men

zich kunnen richten op de concurrentiestrijd:wie zaten elkaar

in het vaarwater? Met name de concurrentie tussen steden ten

aanzien van goed personeel is intrigerende geschiedenis. De

'transfers'van werklieden van de ene naar de andere stad deed

namelijk letterlijk de nodige stof opwaaien. Zo lokte Gouda in

1586 in één keerzeventien Iakenwerkers uit Leiden door hen

ondermeer vrij poorterschap, vrijstelling van burgerplichten en

gratis huisvesting in een voormalig klooster aan te bieden. Als

react¡e verhoogde Leiden de accijns op het Goudse bier3. De

textielnijverheid was in de late middeleeuwen een belangrijke

economische en politieke factor; tussen grote eenheden (bijv.

Engeland en Vlaanderen), maar ook tussen de steden in Neder-

land.

Verdieping verdient ook de aandacht voor het materiële

bronnenmateriaal, zoals het textiellood. Als uit een stad loden

bekend zijn, dienen deze niet alleen als'plaatje bij het praatjei

De loden kunnen ondermeer aanwijzingen geven over de ver-

schillende deelbewerkingen. De textielnijverheid kende een ver-

regaande arbeidsdeling. Niet in iedere plaats vonden dezelfde

bewerkingen plaats, evenals dat niet overal dezelfde stoffen

werden geproduceerd. Loden tonen via woord of teken welke

bewerking werd gedaan of welke stof werd gemaakt.

Loden geven ¡nzÌcht ¡n aíbeidsdeling en e¡ndprcduct. Gouds lood met d¡veíse kloppen,

waaronder GOVDA VERWE. Vondst dhr.Olthuijsen, Gouda

ln de geschiedschrijving van de textielnijverheid is nadruk

gelegd op de economische kant van de zaak zoals specialisatie

en productiegrootte. Ook een recente studie als die van Kaptein

beperkt zich tot deze zijde van de nijverheid. De materiële zijde,

waartoe loden en ander archeologisch materiaal behoren, is zeer

informatief maar evenzo belangrijk voor de historische beleving.

Het brengt de mens achter de productie dichterbij. Bestudering

van historisch en archeologisch onderzoek zal dus hand in hand

moeten gaan om een compleet beeld te krijgen van de textiel-

nijverheid.

Literatuur textielnijverheid en -loden
ln deze lijst is opgenomen de literatuur waarnaar ik heb

verwezen in de lijst van textielplaatsen. Eveneens een lijst met

studies op lokaal niveau. Daarbij heb ik me beperkt tot recente

studies. Niet alleen omdat oudere studies mogelijk achterhaalde

informatie zouden kunnen geven, maar mede omdat nieuwere

publicaties mogelijk gemakkelijker kunnen worden verkregen.
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De grootste dealer van Nederland
met de meeste detectoren.,op voorraad

MidHolland Detectoren
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3752 NW Bunschoten
TeI:033-2999491
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info@midholland.nl

Fteuodetectors, Witl¡o Roolr
0nbetwist de delectorspecialisl. Meer dan lwintig iaar zoekeruaring
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r.v.s. scheppen, bescherm kappen,
hoofdtelefoons, tumblers, div. boeken,
batterijen, detectortassen, bescherm-
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Fisher F7 5

Voor wie met minder geen genoegen neemt,

ontwikkelde Fisher de FZ5.

Een professionele lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD disploy loot zich

onder olle omstondigheden oflezen.

Permonente d iepteu itlezi ng

Eenmool gemookle instellingen onthoudt deze krochtpotser. Dus opnieuw

instellen is niet nodig. Ongewenste interferenties worden weggefilterd,

dus geen nore bijgeluiden. De dubbele D-schiif gorondeert een goede

diepgong, ook voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden oniwikkelde Fisher een dubbele

fi lter-d iscri m i notie.

De Fisher FZ5 wordt stondqqrd geleverd met een beschermhoes voor de

mefer en voor het botteriicomportiment.

Twiifelt u? Mqqk een ofsprook bii Gelon of één von
onze deolers!

Fisher
ID ED€E

Deze digilole detector is volgens het vertrouwde Fisher

concept: een degeliike, herkenbore delector Fisher

mookt hef u mokkeli¡k door voorgeprogrommeerde
instellingen te moken; oude munlen en relìkwieen,

huidige munten, gouden sieroden. Notuurliik kunt u ook
uw eigen fovoriele instelling moken en in het geheugen

opsloon Deze detector gorondeert een goede diepgong,
nouwkeurige 4-toons obiectidentilicotìe en numerieke

oonduiding op het (verlichte) disploy

FiEher €Z-&Þ
De CZ-3D heefl het ollemool: een hoog prestolie-

vermogen, visuele obiectweergove, en een goed

d ieptebereik.
Voorzien von een 4-toons obiectidentificotie, beltoon

bii grote opjecten, diepteoflezÌng bii Pinpoinl lunctie,

instelling voor gemineroliseerde grond, extro oudio
versterking voor kleine dieplìggende obiecten.

De CZ-3D is direct gebruikskloor, en u heeft continu

overzichl op de gemookte instellingen Door de

ofneembore behuizing oon uw riem te bevestigen, heefl

u een lichtgewicht en uìtersl veelziidige delector in

ho nden
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G.9cope GS99OXD

G.Seope 3MX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
detector De 17 k1z frequentie is ontwikkeld door
C.Scope, en ìs zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luislert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dit een goede detectors te moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oqn de riem
worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordìg olternotieI voor duurdere
delectors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel imporleur C.Scope en Fìsher

- Deleclors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermijn von 3 joor
- Nederlondse hondleiding
- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel : +31 lO)73 548 1199 fox: +3 1 lO)73 548 I 195
E-moil: info@gelon.nl www gelon.nl
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