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Dirk Jan Laan

Bij eåffis,

geem
bla bla,
geen loze

beloften en 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!

u Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

* Groot assortiment accessoires, boeken,

tumblers, beschermkappen, RVS scheppen,
hoofdtelefoons, beschermhoezen etc., etc.,.,

u 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 Hippolytushoef
Tel.:0227-593286
tax:0227-591129
Mobiel 06-20.22.77.90
e-mail: info@djlaan.nl

www.djlaan.nl
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MINELAB

Om teleurstelling te
voorkomen kunt u uw
vrijblijvende bezoek het
beste plannen na een
telefon ische afspraa k.
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Het abonnement kun je afsluiten per e-mail:

info@poldervondsten nl of stuur een brief naar

PolderVondsten, Achter de Vest 2-b, 1621 GJ Hoorn

Telefonisch mag natuurlijk ook'. 0229-247 444

(vragen naar PolderVondsten redactie)

U kunt ook digitaal abonnee worden, k¡¡k op onze site: www.poldervondsten.nl
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Lakenlood@dda.nl?

Registratie middeleeuwse ze gelstempels

Inspiratie door symbolen en styleringen van
de Kelten en Vfüngen

Fotoreportage/interview Kees fansen

Adventus r uiterbeeldje

Boekrecensie

Veel moois van de stort van...

Oud ijzer uit's-Hertogenbosch

Varia

Vondst vanhet jaar 2007

Neurenbergse rekenpenningen uit
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Vraagbaak

Data magazines
Ulterste aanlevetdota
kopij (ortikelen)
3l januari 2008
4 opril 2008
1 juni 2008
6 ougustus 2008
3 oktobet 2008
22 november

VerschìJnlngsdata
m a gozine (st reefdotu m)
3 madtt 2008
5 mei 2008
4 juli 2008
4 september 2008
3 november 2008
24 december

Golofon
Detector magazine ís het v€renig¡ngsbfad van
'De Detector Amat€uÌ'en verschünt 6 keer perjaan

Redactie
C.B. Leenheer,J Koning, K Bot, J. Bosma (fotograñe)

Medewerkers redactie:
J Zìjlstra, MA Holtman, LC MüderwUk,A.van Herwijnen,
K. van Santvoord

Redact¡eâdres
De Detector Amateur, Hanebalken I 53, 9205 CL Drachten,
e-ma¡l; redactie@detectoramateuLnl

Advertent¡es
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
we¡geren. Door het opnemen van advertent¡es doet de redact¡e van het Detector Maga-
z¡ne c,q. de veren¡ging De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten ofdiensten.

Advertent¡eaquis¡tie
Advertent¡evoorwaarden- en tarieven op aanvraag bij Grafisch bure¿u Creatype.
E-ma¡l; stud¡o@creatype nl

Vormgev¡ng en product¡e
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (05 12) 54 52 40, www.creatype nl

Druk:
De Marne, Leens

ISSN: 1 386-5935

@ Copyr¡ght: N¡ets u¡t deze u¡tgave mog worden verveelvuldigd en/of openbaor gemookt
door middel van druk, fotografre, microfrlm, internet ofop welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande,schriftelijke toestemm¡ng van de redactie.
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Bestuur
Voorz¡tter
Roy Hutters
wcr hutters@detectorarnateur nl

Secretar¡aat
Natasja Boon
n d boon@detectoramateur nl

Bestuurslid activiteitencomm.
Gerard Lukassen
g lukassenPdetectoramateur nl

Bestuurslid algemene zaken
Coen Paraschakis

c par¿sch¿kis@detectoram¿teur nl

Led e na d m i n i strati e

Henk de Beer
h debeer@detector¿mateur nl

Bestuurslid algemene zaken
Jan Bos

j bos@detectoram¿teur nl

Algemeen postadres:
Postbus 2729,7301 EE Apeldoorn

Algemeen telefoonnummer:
06-43439979
(uitsluitend van maandag t/m
vrijdag van 19.OO-21.0O uur)

t2

15

18

22

24

26

27

28

97
98
99
to0
101
t02

Ledenadministratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contributie enz,

Henk de Beer
Posfbus 27 29, 7301 EE Apeldoorn
E m¿il: ¿dministratie@detectoramateur nl

Redactie Detector Magazine
(opU en inzendingen voor hel 'nagd,/ine
Hanebalken 153,9)05 CL Drachten, e mail: redactie@detector¿mateurnl

Activiteitencom missie
Voor vragen, suggesties enz over zoekdagen, determinatiedaqen kunt u terecht

bij: G Lukassen, PosÍbus2729,7301 EE Apeldoorn
Iel (050) 541 3396, e-mail: zoekdag@detectoramateur nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas van de verenìging dient u een pasfoto op

te sturen met op de achterzijde vermeld uw naam en adres ¿an de ledenadmini

stratie van de vereniqinq

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar
en wordt zonder opzegging altijd stilzw¡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 10.7ó.81.048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn
Postbank 1675000 t,n.v. De Detector Amateur te Amersfoort

oE detecto r AMATETJR
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Van de voorzitter

Einde vereniging?

De ledenvergadering was dit jaar eer.r l.rele stille en
hele snelle. Slechts drie mensen hadclen zich aange-

meld, waarvan er een ook Íìog net ziek l'erd r''ool'

de vergadeling. Een ledenvergadering met fi\,ee

leden heeft geen enkele zin. Aangezien er blijkbaar
geen animo voor een jaarvergadering is, heeft het
voor het bestuur ook geen z-in, daar tijd en energie
in te steken. We gaan ons dan ook beraden op hoe
lve dit in de toekomst in zullen moeten gaan vullen.

Het is u rvellicht niet ontgaan dat onze penning-
meester het afgelopen jaar veelvuldig ziek is geweest.

Helaas blijkt de ziekte van ioop van dien aarcl dat hij om gezond-
heidsredenen heeft besloten er mee te stoppen. Uiteraald respec-

teren we dit en wensen r've hem veel sterkte en we bedanken foop
'n'oor alle inzet die hij heeft gegeven voor de DDA. \\¡e zullen dan

ook zeker contact met hem blijr.en houden, en hem steunen \'vaar

dìt kan.

Het dagelijks bestuur is nu i'leugellam en heeft ook geen idee meer
hoe we clit op kunnen lossen. Op de verschillende oproepen voor
een interim penningrneester is helaas geen enkele reactie gekomen.
Natuurlijk kost een bestuursfunctie tijd en energie, maar is er dan
echt helemaal niemand meer, die er zijn tijd in lvil steken. Met in
het vooruitzicht dat de secretaris en de voorzitter komend jaar hun
termijn van vier jaar hebben vol gemaakt ziet het er voor de r.ereni-
ging niet al te rooskleurig uit.

Zonder een dagelijks bestuur kan een vereniging niet draaien, en

dat behoeft naar rnijn mening geen nadere uitleg.
Hierbij nogmaals een dringende oproep aan alle leden voor
de functies: penn¡ngmeester, secretaris en voorzitter.
U kunt zich hiervoor melden bij de voorzitter of de secreta-
ris van de vereniging (zie pag.5).

Zonder uw ¡nbreng hangt het voortbestaan van de
verenig¡ng aan een zijden draad.

Desondanks wens ik u namerls het bestuur, allen fìjne feestdagen en
een gezond en vondster-n,ol 2008 toe.

Roy Hutters,
voorzltter

Helpt u de
veren¡g¡ng?
Het voortbestaan van de
veren¡ging is in gevaar!

Van de redactie

Wij hebben ook u nodig!

Nurrmer 96 ligt voor u, nog 4 nllmmers te gaan en rve zitten op 100

Detectol lvlagazines. Er is heel rvat veranderd sinds rve begin 1992 mel
het magazine begonnen. Niet alleen ziet het n'ragazine er inmiddels
anders uit, het hele detectorlrereldje is enorm verauderd. Internet en

e-mail hebben de r'r'eleld in snel tempo op zijn kop gezet.

In het tregin r,r'as vool veel zoekers het rnagazine de enige manier
om meer over de hobby te \veten te kor¡en. Tegenr'voordig is er met
bijvoorbeeld Google op Internet een enorme hoeveelheid informatie
te verkrijgen. Daarnaast zorgen fora voor de communicatie tussen

zoekers.

Is daarmee een eind in zicht gekomen voor de papieren comrnuni
catiel'ormen. Ik denk het niet, het blijkt dat er steecls meer bladen en

magazines in de u'inkel komen te liggen. Nlensen hebben blijkbaar
toch de behoefte om ook gervoon een magazine te lezen.

Dat gelclt ook voor het Detector lVlagazine Na een dipje is het leden-

aantal \'an de vereniging rveer aan het groeien.

It'laar, u raad het misschien al, rve hebben ook uiv hulp nodig. \Villen
rve ook na nr. 100, elke 2 maanden het magazine in de bus krijgen,
dan hebben we gewoon meer inbreng van u nodig. Als ik zo nu en

dan op diverse fora kijk, r'orden er genoeg leuke dingen gevondeu en

zijn er ook genoeg deskundigen te vinden die iets kunnen schrijren.
Het magazine is er voor, en van u!

Zo aanhet eind van het jaar rvil ik alle menseu die algelopen jaar

n-rederverking hebben verleend aan het magazine bedanken.

lan, Johan, Leon, Tjibbe, KÌaas, Piet, Ed, Rene, Kees, Gérard, Willy,
Bas,Wim, Cees-Jan, N{ichel, Freek, Ro¡ Natasja, Evert, Jeroen, Fledd¡
N{art, Dick, John, Nfaikel, Patrick, Edrvin, Johan, Wouter, Henk, Arie,
William, Paul, Ian, Annemiek en anderen, bedankt en ik hoop ook
komend jaar weer op jullie hulp te kunnen rekeneu.

\/oor de rest i,r'il ik iedereen een gezond en vondstrìjk 2008 toervensen.

Kees Leenheer

Redctctie D etector Magazine

Betaling per acceptgirokaart

Met ingang van 2008 zal er géén gebruik meer gemaakt kunnen wor-
den van automatische incasso voor het betalen van de contributie.

Twee jaar geleden is deze betalingsmogelijkheid aangeboden aan de

leden. Uit de praktijk bl¡jkt dat maar een klein aantal

leden van deze betalingsmogelijkheid gebruik maakt en de meeste

leden de voorkeur geven aan betaling per acceptgirokaart.

Het bestuur heeft er daarom voor gekozen, weer met accept-

girokaarten te gaan werken.

lngesloten treft u een acceptgirokaart aan voor de betaling van de
contributie voor 2008. lk verzoek u vriendelijk de contributie vóór
28 januari 2008 te betalen.

Bij niet tijdige betaling, kan dit leiden tot het niet ontvangen van

het eerste magazine van 2008. Voor de hoge kosten van nazending
van het eerste magazine, zullen vanaf 2008 helaas administratie-
kosten in rekening moeten worden gebracht.

Met v riendel ijke groet,

Natasja Boon

De vereniging heeft u nu nodig.
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Mailen werkt

ledere detectoramateur heeft wel enkele vondsten in zijn
verzameling die vraagtekens oproepen. ln Detectormaga-
zine 94 (september 2007) schreef ik het artikel 'Lakenlood@

dda.nl?'over een lood met een apenstaart, waarvan de

vinder Annemiek Engwerda geen idee had hoe dit te verkla-
ren. Een digitaal teken op een eeuwenoud loodlVeel wijzer
kon ik haar niet maken. Niettemin hebben haar melding en

mijn artikel de nodige informatie opgeleverd. En dat dankzij
enkele lezers die ook een apenstaartlood hebben en de
moeite hebben genomen dit de redactie te schrijven.

Eén lezer reageerde, dat hij op een akker in de omgeving
van Dokkum een lood heeft gevonden met een apenstaart-
teken erop. Het lijkt dat het teken is ingeslagen; een klop
dus. Het lood heeft een doorsnee van 34 mm. De'39/+'is
mogelijk de aanduiding van de lengtemaat. Waar de'5646'
voor staat, blijft onduidelijk. Op de achterzijde zijn geen

Leidse sleutels te ontwaren; de herkomst is onbekend. De

'archeologische context'zijn 1 7e- en 1 8e-eeuwse vondsten,
vermoedelijk Dokkums stadsafual.

Slechts enkele dagen na deze reactie, kwam er nog een mail
binnen:
"Graag reageer ik op het artÌkel over het lakenloodje met het

@ teken. Veel kan ik er verder ook niet over vertellen, echter wel

dat ook ik er één heb gevonden. Ik heb hem gevonden in de

directe omgeving van Leiden. Het leek m| leuk (en misschien

nutt¡g) dit met de redactie te delen.

Vriendelijke groet, Maxo"
(mail 28 september 2007)

Het lood van Maxo is identiek aan dat van Annemiek, be-

halve dat de lengtemaat'56'op Maxo's lood staat in plaats

van'37'. Ondanks de lichte beschadiging is het lood in fraaie

staat. Over de vondstplaats bericht Maxo nog dat het gaat

om "typisch een akker waar het afval en de slootbagger van

die stad zijn gestort. De andere vondsten komen bijna al-

lemaal uit de periode tussen circa 1700-1900. Zeer verschil-

lende soorten vondsten waaronder veel laat 18e-eeuwse

duiten, koninkrijksgeld en veel (18e-en vooral 19e-eeuwse)
pijpenkoppen; niet echt in een categorie te vangen.

Dit waren niet de enige reacties die binnenkwamen. Ook

mevrouw Paalman van het Bureau Monumentenzorg en

Archeologie van de gemeente Dordrecht schreef naar

aanleiding van het artikel een verzoek om medewerking bij

het determineren en dateren van lakenloden die bij arche-

ologisch onderzoek zijn aangetroffen. Een fraai teken dat
het Detector Magazine ook door professionele archeologen
gelezen wordt.

Weliswaar is het raadsel van het lakenlood met de apen-

staart nog niet opgelost, maar we weten al meer. De reacties

en meldingen zijn precies waar ik als onderzoeker en auteur
op hoop. Dus dank aan de actieve leden. Laat anderen jullie
voorbeeld volgen...

DETECTOR MAGAZINE 96 / DECEI\4BER 2OO7
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Nederweert
determinatiedag

2007

Eens moet de eerste maal zijn, wordt er gezegd maar toch
ben je niet blij als er zoiets gebeurd. Een mooie determi-
natiedag in het openluchtmuseum met vele schitterende
vondsten, die door ons worden gefotografeerd. En dan gaat

het mis. Waar zijn de foto's gebleven. Neen ze staan niet
op de computer. Nu dan zitten ze nog in het fototoestel.
Verdorie ook dat niet. Hé, heb jij ze op je PC. Nee ik ook niet.
Oeps, dan is dit de eerste maal dat we in al die jaren een

fotobestand zijn kwijt geraakt. Jammer vooral ook vanwege
de melding van weer een Keltische Quinarius van een mooie
kwaliteit en een bronzen armband met slangenkoppen
gevonden bij het tuinieren in de achtertuin en vele andere
vondsten.

Gelukkig was er nog een toestel aanwezig voor de buiten-
opnames, waarvan je de resultaten hierbij kunt zien.

Foto 1: Terasigelatta scherf met een leeuw erop, is een

gedeelte van een wrijfschaal (Dragendorff 45), zoals die
bijvoorbeeld ook in Vechten zijn gevonden.

De leeuwenkop werd in een holle stempel gevormd en op
de wand geplakt.

Foto 3: Op het stempel lezen we: M[--]NDA.Tussen de M en

de N hoort een E te staan, ik kan niet goed zien of het hier

een gewone E is of een E in de vorm van ll (dat komt ook
voor; ik denk haast dat dit hier het geval is).

Menda heeft gewerkt in de Argonnen (in de buurt van

Reims, Noord-Frankrijk) in de tweede helft van de 2e eeuw.

Foto 4: Vingerring, brons. Helaas te ver afgesleten om het

zegel te beschrijven. Vermoedelijk een koopmansring met

huismerk. Datering 15e/16e eeuw.

Foto 5: Messing hondenpenning van de stad Amersfoort
uit 1896,1898 of 1909. de inslag voor de datering bevindt

zich op de achterzijde

waarvan geen foto
voorhanden was.

Met dank aan de heer

M. (Rien) Polak) voor de

deteminatie van het T.S.

stempel, foto 3.
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Op de laatste geslaagde zoekdag in

Wadway (hoe konden ze het vinden op
de kaart!) had ik een munt, die ik aan-

bood aan het determinatieteam.Tijdens
de vondst van de munt, die schuin in de
vette klei stak, trok ik even een spoor
van adrenaline. Waarachtig, een dikke
zilverkleurige rand glom me tegemoet!
Dit leek op een heuse klapper die ik, in

die 15 jaar dat ik pas zoek, nog niet eerder
had meegemaakt. Na de munt langzaam
uit zijn benarde positie getrokken te
hebben kon ik hem eens goed bekijken.
Even later glom er een cool, vette munt
in mijn hand. Maar.,... wat me opviel was

het gewicht ervan. Dit haalde bij lange na

niet het gewicht wat bü zo'n munt hoort,
zo stelde ik me voor. Het leek wel op een

aluminium legering.

Maar de afbeelding sprak wel tot de ver-
beelding, zoals je ziet. Dus ermee naar de
zoekdag om e.e.a. aan de weette komen.
Toen ik de munt liet zien aan het team

was het eerst even stil vóór en achter de
tafel. Maar na mijn mededeling dat het
geen zilver was maar een echte "nep-
per" kwamen de reacties los. Men wist
te vertellen dat het hier om een soort
gedenkpenning ging en dat het geen

munt was. Maar hoe of wat dat liet men in
het midden.

Geen nood, dan maar het lnternet op (ik

vind het nog steeds een bliksemse
uitvinding!!). Na enig speurwerk kwam ik
hem tegen.

Het gaat hier om een replica van een
gouden Hongaarse ducaat. Zeelieden
konden hem dragen als amulet om zich te
wapenen tegen onheil op zee. Hij was

geslagen in de plaats Kremnitz tussen
1600-1800. Op de voorzijde (of keerzijde?)

staat St. Joris met de draak ( beschermhei-
lige van o.a. ridders). Aan de andere kant
staat een koggeschip met daarin een paar

apostelen die proberen de figuur van

Jezus wakker te maken. Het schip
probeert de woelige zee te trotseren en

slaagt daarin zo te zien! Het randschrift

dat bij deze afbeelding staat is vr'rj ver-
taald: "veilig in de storm'i

Al met al een penning die een aardig

verhaal in zich bergt.

Met groet en'þood hunting'i

Piet van Schuppen
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Zoekdag Spanbroek
oktober 2OO7
Foto's Jan Bos

BOEKEN 2OO7
Munten en penningen

BOO2 CAIALOGIJS, DE NEDERI1NDSE MUNTEN VAN 1806

totheden Mev¡us 2005)

BOO8 CATALOGIJS, DE MUNIENVAN BELGII 1790,1997

BOO9 KLEINER DEIJISCHER MUNÌZCAIALOG 1871,1997

8013 MUNTBoEKVAN PIEIVERKqDE (1540-1795)

8044 VDCllI.IS BEEIDENMR, Nedelandse munten tot 1576

8146 HANDBOEK NEDERI-ANDS KOPERGEID 1523,1797

8147 STANDARD CATATOG OFGERMAN COINS 1601 TO PRESENI

B2oo RoMAN CoINS ônd theirvalues, deel I (l0t 96 n chr) D Seaß

8221 R0MAN C0INS and thei valu6, deel ll (96 -235 n Chr) 700 pôg

8200 RoMAN CoINS and the¡rvalu6, deel lll (t0t 96 n Chr) D Seaß

82l5 tts t!.4oNNÁlES DE BRÁBANI lll (1598-1790) met waardeôând

8216 LES M0NNAIES Dt BRABANT (1467-1598) met waardeaand )

8216 DE MUNIEN VÁN DE GRAVEN VAN Vt AÂNDEREN (1556-1754)

8217 Lts [40NNA|ES DES CoMÌES DE FLANDRE (1384-1556)

8218 LES M0NNAIES DES CoMTES DE FLANDRE (1244-1384)

8227 EURO MIINIZKqTAL0G 2002 135 pag¡na's (Battenberg)

8225 DE MUNIEN VAN [ulK (in het Frans) A4 f0rm. 170 pag 1300 afb

B21e l\,llJNfVoNDSfEN UII 19 EEU¡/EN (Arend Pol - KPN) 36 pag

Deteminatie van hoofdz. netalen v00riyerpen

8085 EEN EIGENZINNIGVERZAMELaAR, 94 pag, honderden f0t0's

vân metalen v00Merpen, kandel¿aß, pijpewr0eteß, t¡[, enz

8117 GELD UIT DE BELI Middelburgse huisvuilv0ndsten 1550 1570

8181 4000 JAAR MEI¡ÁL lN NEDERLAND, alleen detectory0ndsten

8186 CAIALOGUS NEDERIINDSE HONDENBEI.AS'IINGPENNINGEN

d00rA J K00ù 1998.44 formaat, 212 pagnia's (3083 afbeeldingefl)

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

lJitstekend ged0cumenteerd Nederlafldstâlig b0ek overvingerh0edenl

8096 DEIECToR FINDS 1 100 pag 1000 illustraties (^y¿rt-sit)

8113 DEIECIoR FINDS 2, 100 pag 1000 illustr (eart wit)

8189 MEDlEVAIARI|F,ACIS,vetrolg RomanArtefacts. Full C0l0r met

prijslijsl. 300 illustraties d00r Nigel M¡lls

B1s6 BUCKLES 1250'1800 (44 boek over gespen, m00i naslag)

125 p¿9, kleur

8164 DEIECT0R tINDS 3 (veel in kleur) A4 f0rmaat, veryolg vôn..

B1s6 CELTIC&RoMANARTEFACIS, N¡gel Mills, tull colorl!

82l2 tINDS IDENTIFIED (Detect0r tinds 4) (b00rdevol detect0fl0ndsten)

82fl SAXoNÄNDVIKING ARTEFACIS kie serie l¡ed¡eval en Celtic

& Roman) B00rdev0l detect0ruondsten, meeste ¡n kleu0

8226 DEIECI0RFIN0S 5 van Gordon Bailey (44 f0rmaat) (full c0l0r)

8,95

10,95

10,95

17,95

77,50

43,50
66,50
79,50

1 1s,,-
70,00
15,95

15,95

15,95

15,95

15,95

5,

16,50

3,50

7,95

11,95

7,95

19,50

14,50

18,95

18,95

20,95

20,95

20,95
25,95
20,95

25,95
20,95

Br87 ARTTFACTS 0F ENGIiND & UNIIED KINGDoM, met meer dan

1000 f0t0's van v0ndsten vanaf de steentiid t0t 1750 (* act pfljslt) 26,95

8190 THEACCoMPLISHED ART, gouden vooMerpen u¡t de bronstûd in

Engeland en lerland Prachtv0el, in prijs gehalveerd, nu 22,95

8203 HEILIG EN PR0FMN 2 (van Beuningen) 1200 laat middeleeuwse

lrsignes 512 paginaS, Meer dan 1000 afbeeldingen 72,50

8236 VTRSCHoLTENESCHAEE imSaÞkammergut, 120pag. Geb.Hard

kaft Prachtig boek over de verdwenen Nazi sch¿tten ¡n o0stenrijk 19,50

8228 KRUISENDESP0REN,handle¡dingvo0ramateurarch,160pag 14,50

8229 FRIESIINDS 0UDHEID, Het rijk van de Fr¡ese k0ningen,0pkomst en

ondergang LevenswkvanH Halbertsmal 406pag, Geb,HârdKaft 37,50

Metaaldetectors

NU003 HANDBoEKV00R Z0EKERS d00r Gert Gesink, 350 pôg 380 kleuren-

F0t0! en tekeningen 1000 afgebeelde bodemv0ndsten 39,90

8141 IREASIJRE HoARDS, (pfachtboek ged. in kleur Over schatv0ndst) 20,95

8192 oRTUNGSIECHNIK frrr ProÍs 1ô9 pag Wolfgang Schi¡ler 1999.

Gôat 0ver professi0nele detectietechn¡eken (Duits) 18,95

8237 NEDER|ANDS KttlN ZIIVER en schepwerk 1650-1880,376 bl¿ Ge

Hard kaft, dui¡enden z¡lveren vo0Merpen en merÍjes afgebeeldll 63,50

B2s5 ZEGELSTEMPEIS EN ZEGELRINGEN, uit Zeeuwse bodem 144 pôg

Geb Hard kaft, 300 alb in kleut Detectorh0bby¡sme ¡n goed dâglicht 19,50

8222 DEIIISCHE oRDEN UND EHRENZEICHTN (18?1'1945, 311 pag 19,50

821a VINGERHoEDEN en NÂÂIRINGEN 1U pag (AWN uitg.) 230 afb

lJitstekendgedocumenteerdNederlandstaligboek0vervingerhoeden! 14,50

B1g3 MAS'IERINGIHE I,IINTI.AB EXPTORER XS & S 18,95

llieuwe boekenl!-- 2006---l{ieuwe boeken! !

NLr003 HANDBOEKV00R ZoEKERS d00r Gert Gsink, 1320 pag 380 kleuren-

F0t0'sentekeningen FullC0l0r,kmtuitinhetvoorjaarvan200S 39,90

B24O ARIEFACTS OF ENGLAND & UNITED KINGDOM, SCCONd EdiIiON

608 pagina's, duizenden v0ndsten in kleur afgebeeld (+ ¿¡¡ Ot¡,¡,, 39,90

8241 ATGEDAMD EN AFGEDANKI, metôalvondsten u¡t 2 middeleeuwse

Nedezett¡ngen ¡n Leidsche Rijn M¡chel Hendriksen. 128 pag, 12,50

8242 BUTIoNS & FASTENTRS 500v -1840 Gordon Ba¡ley, 114 pag kleuf 19,50

Hard la ft, d uizenden zi lveren v00 Nerpen en m erkjes afgebeel d ! | 63 ,50

8243 Í|.IETRIBES 7 CoINS 0F CELTIC BRllAlN, + prìjslist, 80 pag 19,50

8244 READING UND, Edward Flelcher, g0ede z0ekplekken v¡nden !2,50
8245 READING BEÁCHIS, tdward tletchef goede z0ekplekken v¡nden 72,50

8246 REÂD|NGlloAt RIVERS, E Retcher, goede z0ekplekken v¡nden 72,50
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Bot vangen

De winter valt in. Het weer is guur en koud.

Eigenlijk heb ik best wel zin om even met mijn
onderwaterdetector het water in te duiken, maar

de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik hier met
deze weersomstandigheden toch ook wel tegenop zie. Ojee, ik

word een mooiweerzoeker. Onderwaterzoeken dat is iets wat ik
nog niet zo heel lang doe. Het is een hele andere wereld kan ik u

zeggen; vooral een natte. Mijn eerste waterzoekavontuur begon
gelijk al met een nat pak; mijn waadpak was toch een beetje erg

van Chinese kwaliteit. Waarschijnlijk hebben ze toentertijd de

opdrachtgever niet helemaal begrepen. De kans is ook aanwezig

dat men het wel handig vond om een paar gaten ¡n het pak te
laten zitten, zodat het ingesijpelde water er makkelijk uit kon

lopen. Maar goed, mijn ontgroeningsdoop heb ik in ieder geval

gehad.

Uiteindelijk heb ik geïnvesteerd en een goed pak gekocht, tot nu

toe ben ik droog gebleven. De droom om veel geld en goud bin-

nen te slepen is en blijft een droom, maar ik moet zeggen dat ik

het wel heel leuk vind. De ene keer pakje een munt en de andere

keer een treklip. Dan zwemt er een dikke vis tegen je op. Soms

pak je eens een zilveren kinderringetje, maar eerst tientallen
stukjes zilverpapier en een halve fietssleutel.

Zo was ik laatst met m'n vriendin aan het zoeken in de oude Zui-

derzee. Tjonge, wat lag daar een rommel. ln plaats van schelpen,

spoelden er bierdoppen aan.

Het was een hoeveelheid; ongekend!Toch zijn we maar gaan

zoeken. Je loopt immers toch met een bepaald voorgevoel;

'het ligt hieri Na vele kilo's bierdoppen weggewerkt te hebben,

maakte ik mij op voor de volgende Amsteldop. De schep kwam

al bijna boven water toen ik net een schittering terug zag dwar-

relen richting bodem. Toch maar zeven en er lag wel weer een

bekende dop in de bak. Gelukkig hield ik mijn onderbuikgevoel

vast en ben ik weer driftig met de waadschep aan het pluizen

gegaan tussen de doppen. Uiteindelijk met als resultaat een hele

mooie gouden zeemansoorbel. Ach, een oorbel zult u denken,

maar het verhaal achter dit soort oorbellen is wel heel interes-

sant. Ze waren in die tijd een soort van levensverzekering voor

de zeemannen/vissers. Mochten ze overboord slaan, verdrinken

en spoelden ze ergens (onherkenbaar) aan, dan werd de begra-

fenis betaald door middel van de oorbel.

lk was zeer verrast toen ik de oorbel (foto op pag. 1 3) nog eens

wat dichterbij bekeek en zag daf. er een Botje (vis) op de oorbel

zat, Iaat dit mij nu heel bekend voorkomen, oftewel ik heb einde-

lijk eens Bot gevangen.

I Tekst:Jan Zijlstra / Foto: Johan Koning ]

Bachten de Kupe, Diksmuide (B)

Rond met oog (afgebroken?), bronslegering

Marc Debeir

S- FRANCOIS VAN MORTELE

Zie opmerkingen

Wapenschild, gedekt door gekroonde helm (invulling onduidelijk; in elk geval dwarsbalken)

15e 16e eeuw

De legende is merendeels in gotische minuskels. Na de gebruikelijke S staat er een

naam waarvan de frontale letter een monogram of ligatuur lijkt te zijn (ongebruikelijk).

Op de mij ter beschikking staande afdruk lees ik dan "(S) Francois van Mortele" (Mortsel

bij Antwerpen, of de Negen Mortelen?). Een geslacht uit 's Hertogenbosch heet "van de

Mortel" maar heeft een ander wapen. Dat laatste zou overigens wel kunnen, want de

laat-middeleeuwse familiewapens waren nog lang niet allemaal gefixeerd. De dwars-

balken op het wapen van het zegel kunnen eventueel verband houden met die van het

wapen der vìndplaats (Diksmuide). Het zegel kan mijns inziens geplaatst worden in de

1 5e of 1 6e eeuw en de eigenaar vervulde wellicht de functie van schepen.

Registratie mid

Vindplaats:

Vorm en materiaal:

Collectie/data:

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatu u r:

Opmerkingen:

DFTFCTOR MAGATINF 96 / DFCFMBFR 2OO7



3 ITekst / Foto's: Kees Leenheer ]

lnspiratie door
symbolen en

styler¡ngen van de
Kelten en Vik¡ngen

den munt en enkele zilveren muntjes gevonden. Misschien

had ik deze ook wel met mijn oude detector gevonden,

maar toch.

Zoek je al langT Ongeveer een 25 jaar, ik was een jaar of 9

à 10 en liep altijd op het stille strand bij Elburg te speuren

naar leuke dingen. Na een tijdje sparen kwam de eerste

detector, een Micronta, een detector met een zero diepgang

en beperkte discriminatiemogelijkheden. Maar goed ik heb

er toch veel mee gevonden. Vooral op het strand vond ik
veel muntjes.

Zoek je altijd a//een7 Meestal zoek ik met een zoekmaat,

maar minimaal 1 keer per jaar gaan we met z'n drieën en-

kele dagen op stap om te zoeken.Tentje mee, veel zoeken,

's avonds een potje koken, een pilsje erbij en een boel lol.

Een soort schoolreisje.

Renske vindt het zoeken ook wel leuk. Op vakantie zoeken

we dus wel met zijn tweeën.

Voor veel zoekers is zoeken eigenlijk een zekere vorm van

verslaving, hoe zit dat bij jou? Een verslaving is het voor mij

niet meer. Vroeger wel, nu ben ik vaak een beetje aan het

dagdromen, wat aan het denken en dus lekker ontspan-

nend. Maar ja elke keer als je een signaaltje krijgt is het weer

spannend.

Op wat voor terreinen zoekje zoal? Op aardappelvelden,

maisland, stoppelvelden, strand en sinds kort ook in het

water, eigenlijk overal.

Vraag je ook altijd toestemming aan de boer voordat ie gaat

zoekenT Ja, ik vraag altijd toestemming aan de boer, je loopt
anders gewoon niet prettig. lk kan alleen maar ontspan-
nen lopen als ik toestemming heb. Als ik de boer niet kan

vinden, ga ik er ook niet zoeken. Maar ik ken tegenwoordig
zoveel boeren, dus dat is geen probleem. Maar ik vraag elk
jaar als ik weer terug kom toch weer opnieuw toestemm¡ng.

Je loopt immers toch op de grond van iemand anders.

Veel lezers van Detector Magazine lezen regelmatig zijn
column, waarin Klaas Bot het e.e.a. vertelt over allerlei
dingen die met de hobby te maken hebben. Ook gaat hij
regelmatig op stap om leden te interviewen. Deze keer
is hij echter zelf aan de beurt en zijn we op bezoek bij
Klaas en komt u misschien wat andere dingen over hem
te weten.

Wat opvalt als men bij Klaas de huiskamer binnenkomt, zijn

de grote kleurige schilderijen die overal hangen. Klaas heeft
namelijk een n¡et alledaags beroep, want hij is beeldend

kunstenaar, maar daar straks meer over.

We komen natuurlijk bij hem op bezoek omdat hij net als de

meesten van u, met het virus is besmet. Namelijk het zoeken

met de detector.

Na Klaas, vriendin Renske en dochters begroette hebben
gaan we aan de koffie en komen de laatst gedane vondsten

op tafel. Waaronder een hele aparte oorbel (zie hiernaast en

de column in dit magazine). Maar ja, voordat je het weet zit
je de hele avond vondsten te bekijken en we kwamen voor
een interview. Dus gelijk maar met de vragenlijst beginnen.

Met wat voor detector zoek jei lk heb zo'n I jaar met een

White's ClassicTurbo gezocht, maar op een geven moment
wilje wel weer eens wat anders. Het werd een Tesoro Va-

quero, een heel andere machine en een hele vooruitgang. lk

heb de machine ruim een jaar en heb er nog geen spijt van

gehad. ln tegendeel zelfs, binnen een week had ik een gou-
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Bijna elke zoeker heeft wel een droom, dat wil zeggen, ¡ets wat
hij heel graag wilt vinden. Heb jíj die ookZ Een droom, ik heb
al eens een schat gevonden -een pot met zilveren Phillip
daalders-,2 gouden munten. Een Romeinse gouden munt
of een Viking munt lijkt me wel mooi. lk hou meer van mun-
ten dan van voorwerpen.

Laat je, je als kunstenaar ook inspireren door het zoeken?

Niet het zoeken zelf, maar ik laat me wel inspireren door
de symbolen en styleringen van met name de Kelten en

Vikingen. Over het algemeen is de symboliek in de Keltische
kunst belangrijker dan de uitbeelding van afbeeldingen. Het
mooie van die symbolen is dat je gelijk de vormen herkent,
en gelijk weet wat het is. Die symbolieken komen ook terug
in mijn werk.

Z¡lveren nao¡r¡ng 1 7e eeuw

2 stuiverstuk 1618,

van Stevensweert,

Groaf Hend rik van den Bergh,

t6t6- 1626.

N¡et ¡n Lucas (z¡e no 50)

Romeins bevest¡g¡ngsknop Belvom¡ge knop úerd gebruikt voot de
bevestiging von sleutelplaten op o a houten deuren en k¡sten

G

Zilveren hologe4euteltje, 1 9e eeuw
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Ik kan me voorstellen dat als je lekker ontspannen op het veld

loopt, er allerleÌ nieuwe ideeën voor schilderijen opkomen, of
werkt dat niet zo? Voor mij is zoeken ook me weer opladen,

nadenken over dingen, rangschikken. De dingen om me

heen als een spons opzuigen. En dan opeens krijg je soms

een explosie van creativiteit en dan ben ik regelmatig tot
diep in de nacht bezig om dat uit te werken.

Wat is meer ontspannend zoeken of schilderen? Lastige vraag,

schilderen is meer een ontlading en zoeken toch ook meer

ontspanning.

Je hebt de afgelopen jaren al veel columns gevuld. Hoe kom je
toch telkens weer aan nieuwe onderwerpen? Humor is altijd
de kern van mijn columns en komt er altijd in terug. En het

vraagtekengevoel, wat bedoelt ie nu weer, iets dubbelzin-
nigs. Het is met een knipoog geschreven. Het moet geen

zwaar verhaal worden met veel intellectuele woorden, want
daar heb ik een pesthekel aan. ledereen moet het kunnen

lezen. De wereld is al moeilijk genoeg, maar de column
moet wel iets hebben om over na te denken.

Heb je trouwens nog meer hobby's? Muziek is ook heel be-

langrijk voor me. lk zing en speel ook graag piano, maar ben

wel een autodidact. Op mijn laatste verjaardag kreeg ik van

mijn vriendin een lege CD. lk mocht in een echte opname-
studio m'n favoriete nummers inzingen.

Heb je als afsluiting nog een goede of leuke tip voor de lezers

von het Detector magazine? Je moet altijd goed naar je
gevoel luisteren. lk heb een keer een hele dag in de regen

lopen zoeken. Niets gevonden, maar ik wist dat ik op een

gegeven moment iets leuks zou vinden. Pas toen ik naar de

auto liep, vond ik een prachtige middeleeuwse ring. Als ik

een veld opstap, ga ik op mijn gevoel naar een bepaalde

kant van het veld om te zoeken.

Gouden ongel van

Henry Vlll geslogen

tussenl509-1526

(muntmerk; gekroonde

portcullis)

Coins ofEnegelond

onder nr.2265.

lk vindt het trouwens wel jammer dat er zo'n grote concur-

rentie is tussen de zoekers onderling. We zitten allemaal in

de vijver naar dezelfde vissen te vissen, maar er zit genoeg

vis voor iedereen. Het land is zo groot en de schotel zo klein.

GENDETECTIESYSTEMEN

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

lr

Voor eerlijk advies
en een goede service
bent u bij 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
wvwv gelan.nl . info@gelan.nl



Het is zaterdagmorgen 7.00 uur en nog donker als de wek-
ker afloopt. Oh ja we zouden er vandaag weer opuit. Eerst

naar Amerongen, voor een fotoreportage en daarna op de

terugreis langs Renswoude om de caravan op te halen.
Snel een ontb¡jt, auto u¡t de garage en snel naar de car-
poolplaats in Heerenveen waar ik Kees Leenheer ontmoet.
Samen rijden we richting midden van het land. Gelukkig zit
het verkeer mee en rond 9.30 uur arriveren we in Ameron-
gen waar Kees Jansen, onze gastheer, ons buiten al staat op
te wachten.

De vrouw van Kees Jansen verzorgt snel de koffie en we
gaan gelijk door naar een slaapkamer waar Kees zijn vitrine
heeft staan. Een tuintafeltje met een paar stoelen wordt uit
het hok opgehaald en we kunnen de fotoapparatuur klaar
zetten.

Vitrineplank voor vitrineplank wordt nu bekeken en ver-

schillende vondsten worden gefotografeerd. Het is alt¡jd
leuk om te zien, hoe iedereen zijn collectie heeft uitgestald.

Opa Kees .Jansen is in 1992 met de detectorhobbij begon-
nen. Een dochter zei op een keer tegen hem "verkoop je
postzegels nu maar, je doet er toch niets meer mee".

'Je moet van de dokter in beweging komen, koop toch een

metaa ldetector':
Kees Jansen is inmiddels uitgegroeid tot een detectorzoe-
ker die ook gewaardeerd wordt door de plaatselijke

historische vereniging en door het Staatsbosbeheer.

Kees hielp mee met het restaureren van de (beschermde)

Gesp,

brons,

l6e eeuw.

A

B

c

Lat¡jns kru¡s, I 9e eeuw. Zot oon een rozenkrans

20e eeuw. Vermoedel ¡jk spi r¡ tu eel.

U ¡teinde fleu r de lß Vo nof 1 900.

7at nan rozenkrans.

D Pauskruisje

20e eeuvt. Zeer modern
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Kledinghoakje,

I 6e-l 7e eeuw

Gordeßluit¡ng,

I 7e eeuw.

grafheuvels in de bossen rondom Amerongen. Volgende
week helpt Kees in de bossen van Leersum mee, waar een

oude villa is afgebroken op een terrein dat opgeschoond
moet worden voor Staatsbosbeheer. Hij is ook de enige
zoeker die in de Amerongse bossen mag zoeken.

Tijdens het zoeken rondom Amerongen heeft Kees ver-
schillende stortplaatsen ontdekt uit begin 20e eeuw waar
Amerongs vuil werd geloosd. Zoeken hierin wordt be-
moeilijkt door de aanwezigheid van Uzer en cokes. Jammer
genoeg zijn veel duiten van de oude tabaksvelden in de
omgeving van Amerongen niet meer verzamelbaar door de
(over)bemesting. Een enkele maal gaat Kees met familielid
Piet van Schuppen in de Betuwe zoeken.

Na veel voorwerpen te hebben bekeken en te hebben
gefotografeerd, gaan we nog even naar het hok achter het
huis om diverse rommelbakken te bekijken. Vaak halen we
daar toch nog een aantal interessante voorwerpen uit. Deze

keer halen we er nog een bronzen Romeins scheermes,

een bronzen Romeinse gesp en een angel van een riem ult,
uit de ruime periode van Romeins tot Karolingisch. Kees

weet alleen de vindplaatsen niet meer. Dat is jammer, maar
vermoedelijk zijn ze afkomstig uit de Betuwe.
Na de ontdekte vondsten te hebben gefotografeerd en

nog een bak koffie te hebben gedronken, gaan we richting
Renswoude. De caravan gaat achter de auto en we kunnen

richting Friesland rijden. Om 19.i 5 uur worden we thuis
verwelkomd door de kat. Het was me het dagje wel, maar

in de wetenschap dat vele leden de fotoreportages in ons

magazine graag bekijken, kijk ik en zeker weten ook Kees

Leenheer, voldaan terug op een geslaagde DDA dag. De

vondsten worden eerdaags op de variapagina's afgebeeld.

Met dank aon John Kuiper voor de determinatie van de kruisjes.

Bikkeltjes, l6e l7e eeuw.



Heeft u ook een mooie
of bijzondere collectie
voorwerpen?
Wij maken graag een fotoreportage voor
het magazine.

I nlichtingen: redactie@detectoramateur.nl



Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook

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

discriminatie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

schijl waardoor deze nog geschikter is op stort en terreinen
met veel ijzer

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 !

rtç

Vaquero

ï;lå'"0.'It

nne:¡..
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 zoekschijl is een uiterst goed uitgebalanceerde detector
verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

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

€,699,-

'.-':

I
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Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een

topper, Uitzonclerlijk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extr¿

qrote wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine 1 5 cm concentrische

schijf vooradig De Lobo is in twee uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan

schijf en met 21 x 24 cm concenlrische schijf Respectievelilk

Drie vederlichte TESORO reuzen!

Cortes € 949,-

Cibola
Afgezien van de kleuren en de rode pin-
point schakelaar lijkt er niet veel veran-

derd. Niets is minder waarl

De Cibola en de Vaquero zijn veel
krachtiger dan hun voorgangers

(+20%) en zijn daarmee echte
krachtpatsers voor een milde
prijs. 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

n¡euwe 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 andere zware grond.

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

grondontstoring heeft.

-1
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Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen Revolutionaire
ontwikkelìng, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de

gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen
het dieptebereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt
dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de

stab¡l¡te¡t! De eerste Tejóns zijn verkocht aan Tesoro liefheb-
bers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

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

l
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€,799,-
\
I
tl
\
\:

Gerc Ce5¡tk



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

marktsegment. 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 frequenties (28) de grond in sturen,
waardoor ze zeer gevoelig zijn voor zeer kleine voorwerpen en een onvergelijkbaar
dieptebereik hebben voor munten en grote voorwerpen. Alle 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 bij aankoop van een Minelab op, dat het originele serienummer erop z¡t. M¡nelab's
zonder serienummer worden niet door de importeur of de fab¡ikant van service voorzien!

Excalibur '1000

€ 1495,- rjl

' De Excalibur 800 en 1000 is de

onderuater- variant van de Sovereign.

Werkt dus ook op l 7 frequenties. ln combinatie
met de 25 cm wide scan zoekschijf heeft dat tot

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

- 
water (totaal geen storing, noch van zout, noch van mineralen

en toch uitstekende discriminatie van ijze¡ 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

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en opties d¡e

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 opt¡es 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. Sommige 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 b'rjzonder
kleine kostbare muntjes of bijzondere (pelgrims) insignes
van tin.

0p 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
wide scan (DD)

schijf

€ 166,-

26 cm
elliptische schijf

€ 166,-

€ 469,-

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

Þrplorer SE

De Explorer 5E is de
n¡euwste topdetector
van M¡nelab.
Deze vervangt dê zeer
succesvolle Explorer ll, die
door kenners werd
beoordeeld als meest
succesvolle detector ooit.

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

processors
o Verbeterde discriminatie
o Langere batterijduur

Quattro MP
€' 949 r- (zonder accersoires)

€' 999r' (met optaadpack, oplader 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 iou 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.

lnclusief accessoire pakket:
Koss hoofdtelefoon,
Minelab oplaadpack 1600
niMh, oplader, batterijpack
en beschermkap (t.w.v.
2.l6,00 euro)

tr,
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€,769,-



ITekst: Leon Mijderwijk I
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Erlater Reuvens?

Als er een archeoloog is aan

wie alle Nederlandse arche-

ologen schatplichtig zijn, is

dat Caspar Reuvens. Hoewel

Reuvens slechts 42 werd
(1793-1835) is hij onsterfe-

lijk te noemen omdat hij in
1 B1 8 hoogleraar Algemeene
Oudheidkunde' werd. Hij was

daarmee niet alleen de eerste

hoogleraar archeologie aan

de Leidse universiteit, maar

sowieso de eerste hoogle-
raar archeologie ter wereld.

Terecht dat er -eindelijk- een

toegankelijke publicatie

is verschenen over hem:
'Loffelijke verdiensten van de

archeologiel C.J.C. Reuvens als

grondlegger van de moderne

Ned er I a n d se a rcheologi e. De

uitgave is verzorgd door de

Stichting Archeologie en

Historie.

Ondanks de titel, de naam

van de initiatiefnemende
stichting en archeologen die

als redactieleden en auteurs

optreden, is dit boek vooral

een ode aan de veelzijdig-
heid van Caspar Reuvens.

Hij was niet alleen arche-

oloog. De eerste artikelen

beschrijven dat: Reuvens

als onderwijskundige, als

museoloog, als indoloog, als

egyptoloog. Alle komen aan

bod in de bundel. lnderdaad,
dal loog...liegt er niet om.
Het grootste deel van de

teksten gaat echter over zijn

invloed op de Nederlandse

archeologie.

Het echte'g raafwerk' bevindt
zich in'Reuvens' speurtoch-

ten naar Romeinse vondsten

van Nederlandse bodem'
(Sandra Langereis). Hij ging
niet alleen op zoek naar

nieuwe vondsten, maar hield

ook eerder gedane vondsten

tegen het wetenschappelijke
licht. Zo reisde hij naar een

Zutphens landgoed om twee
vermeende Romeinse zuilen

te bekijken en kwam tot de

conclusie dat de inscripties
zestiende-eeuws waren. Dat

"Reuvens de moeite nam om
persoonlijk archeologisch
veldwerk te verrichten" acht

de auteur terecht van groot
belang. Een bijdrage van J.A.

Brongers mocht uiteraard

niet ontbreken. De Amers-

foortse archeoloog schreef

al eerder enkele artikelen

over Reuvens. ln'Reuvens als

opg raver' bekijkt Bron gers

hoe de vier opgravingen die

hij uitvoerde, verliepen qua

voorbereiding, het opgra-

ven, de vondstbehandeling,
publiciteit en publicatie.

Kortom, de toetsstenen

die nog steeds gelden. Met

name de documentatie van

het onderzoek blijkt zorgvul-

dig te zijn vastgelegd, want
bij latere onderzoeken is het

nog steeds interpretabel. Dat

onderschrijft Tom Buijten-

dorp in'Reuvens en Arents-

burgi Hij verbindt daaraan

kritiek op de huidige manier

van archeologie bedrijven,

want daar is compleetheid
van documentatie geen

zekerheid. "Het is dus geen

automatisme dat archeolo-
gisch onderzoek nauwkeu-

riger is naarmate het later

wordt uitgevoerd.'

Ondanks alle activiteiten de

Reuvens ontplooide en de

academische titel die hij als

eerste ter wereld droeg, gaat

Martijn Eickhoff er niet toe
over om het erflaterschap

voor Reuvens te beplei-

ten. Reden daarvoor is dat
Reuvens wei institutioneel,
maar nlet vakin houdel ijk
de grondlegger van de

Nederlandse archeologie is

geweest. Dit oordeel valt vast

en zeker te verdedigen. Maar

het is ook wel typerend voor
de Nederlandse archeologie:

zuiver wetenschappelijk met
schroom voor het optreden
met de nodige bravoure.

Archeologen, laat je toch
eens horen: "Reuvens is een

erflater en het is schdndalig
dat hìj nìet in de top tien
van grootste Nederlanders
stqat!" Of deze bundel daar-

voor gaat zorgen, betwijfel ¡k.

Daarvoor is de toon, evenals

het uiterlijk (9oed geselec-

teerde zwart-wit i I I ustraties),

te bescheiden. Het boek is

wel, net als Reuvens was,

veelzijdig van aard.

E.H.P Cordfunke e.a red., 'Loffelijke

verd¡ensten van de orcheologie', C.J.C.

Reuvens als grondlegger van de moderne

Neder lan d se archeologle (Hilversum

2007\.

|SBN 978-90 6550-98s-7; € 1 9,-. Uìtge-

verij Verloren, www.verloren.nl

U¡tgeverij Verloren: www.verloren.nl

lnhoud Romeinse waterput, doot Reuvens

onderzocht.

,.--a



Munsters Detectie

4 supermodellen uoor in de klei!
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MINELAB ExplorerSE

Nu 1350,-

XP GoldMaxx Power

Nu 899,-
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Bovenzijde deksel. Onderzijde bodem.

Bovenzijde deksel. Onderzijde bodem.

binnenzijde bodem.

Open geklapt.



DEEL 4

Veel moois van de stort van

De vondsten op de stort zijn afkomstig van de opgravingen naar het
Romeinse castellum Albaniana in Alphen a/d Rijn. Dit castellum, een

Romeins kamp voor hulptroepen, heeft iets ten noorden gelegen van

waar men bezig was met de renovatie van het stadshart. Als datering
voor het castellum gaat men uit van de periode 40-275 na Chr.

1.

2.

3.

Radfibula,
brons.

Riembeslag paardentuig,
brons.

Zegeldoosjes of onderdelen
daarvan.

Zegelring,
ring ingelegd met steen.

Gesp van zwaardgordel,
brons

Bevestig¡ngsoog,
zat aan de schede van een
Romeinse dolk (pu9io)
Vertint

Omegafibula,
brons.

Collectiel
o.a. André N¡euwland en Ed de Nederlander.
De vondsten zün aangemeld.

L¡teraluur:
http://www alphenaandenr¡jn nl/smarts¡te20649
htm
Haalebos J K, Franzen PF.J. e a.: NUmegen 2000,

Alphen oon den R¡jn-Albon¡ono 1998-1999 ISBN-

908024647
Andrew Appels & Stuartlaycock, Romon Buckels ond
M¡l¡taty F¡tt¡n9s

Waasdorp J A / Kers¡ng VL C,: y¿, Romeinsesoldoten

enConønefaten
DerksT. / Roymans N.,2OO7:Een Botoofse gemeen-

schopín dewercldvon hel Romeinse iljk.
Derks 1 / Swinkels L.,1994t De tempel von Empel.

Haalebos, J K. Fibuloe u¡t Mour¡k. (Oudhe¡dkund¡ge

Mededel¡ngen uit het Rüksmuseum von Oudheden te

Le¡den, OMRq Supplement 65,1984-1985) R.M O.,

Leîden, 1986.

Hattatt R , ,A yriuol ca talogue of R¡chord Hot¡att's
oncient brcoches Oxford 2000

6.

7.

Foto's op ware grootte

Foto's/tekening: Kees Leenheer / tekst: Kees Leenheer, Johan Koning.

DETECTOR N4AGAZINE 9ó / DECEMBER 2OO7



uit ts-Hertogenbosch Vermoedelijk schedepuntbeschermer of een riemtong,
16e eeuws

Schedepu ntbeschermer, 1 6e eeuwi
- \'

Koppelpassant 1 6e eeuws

: -'l-
Pijlpunten, 15e eeuws -

' El ',$'

\

Gereedschap: lepelboordjes, tOe -tZe éeuwi Gesperir,l5e - 16e eeuws

t

KruisboogÞûntêir, 1 5e deuws

Tafelmes,'16e eeuws
t. 

"'-I --'il

Collectie: Willy de Grqaff
Detefñinatie: Mart Hoffmann (www.polyartefacts.nl), Dirk de Jong

Fotografie: Johan Bosma, Kees Leenheer
Foto's op ware grootte



Septimius Severus (AD 193-211)
Denarius (zilver) uit de periode 199-200, geslagen te Rome
Voorzijde: gelauwerde buste van de keizer naar rechts,

omschrift: L SEPT SEV AVG IMP Xl PART MAX.

Keerzijde: Aequitas naar links staand, met weegschaal en hoorn des over-
vloeds,

omschr¡ft: AEQVITATI AVGG.

Catalogus: RIC 122.

E la gaba I us (AD21 8-222)
Denarius (zilver) ongedateerd, geslagen te Rome.
Voorzijde: gelauwerde buste van de keizer naar rechts,

omschrift: IMP ANTONINVS PIVS AVG,

(hoewel het omschrift anders doet vermoeden is deze munt niet van Antoni-
nus Pius, maar van Elagabalus, die zichzelf had vernoemd naar zijn beroemde
voorganger, om zijn eigen reputatie op te krikken).
Keerzijde: naar links lopende Pax, met olijftak en scepter,
omschrift: PAX AVGVSTI.

Catalogus: RIC 125.

Antoninus Pius (AD1 38-1 61 )

Denarius (zilver), in de tweede helft van het jaar 1 38 geslagen te Rome.
Voorzijde: hoofd van Antoninus Pius naar rechts.

omschrift: IMP T AEL CAES ANTONINVS AVG.

Keerzijde: Fides naar rechts staand, met korenaren en mand met vruchten,
omschrift: PONT MAX TR POT COS.

Catalogus: RIC 5a.

Hanger
Vz. Afbeelding van Maria met kindje Jezus.

Kz. De geboorte van Jezus, afbeelding laat de stal zien
in Bethlehem.
Onderaan staat de tekst Crista, dat staat voor Christus.
Dit is een veel gebruikte aanduiding voor Christus in
Duitsland.

Datering van de hanger 1 7e eeuw.

Er is een gaatje ingemaakt, nadat het oogje het had
begeven.

Tourse groot
Philips lV (1285-1314) / Philips V

(1 3 1 6-1 322) / Philips Vl (1 328-1 3s0)

1290-1329.

Zilver.

Literatuur: Duplessy 214 / 261

Hangertje
Vz. Maria en een gedeelte van de tekst
leesbaar: Ora pro nobis = bid voor ons.

Kz. Het heilige hart van Jezus (Jezus wijst
naar zijn hart).

De verering van Jezus Christus krijgt vorm
vanuit de liefde en barmhartigheid, die
worden gesymboliseerd door Jezus hart.
Materiaal: aluminium
Datering: 20e eeuw
Door de komst van goedkope aluminium
omstreeks 1890, zijn er in de 20e eeuw gi-
gantische aantallen aluminium hangertjes
gemaakt. Nu zie je nog steeds overal in de

bedevaartsoorden dergelijke hangertjes
liggen.

Van links naar

rechts op de foto,
met de voorzijdes
in de rechtop-
positie:
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vondst

Bij het aanschouwen van de oude inrij-
poort en de nog intact zijnde grachten

van de oude Luingaborg te Bierum,

dwalen je gedachten van zelf af naar

lang vervlogen tijden, waarin jonkers

en jonkvrouwen hier te paard of per

koets voorbij reden.

Er is dan weinig fantasie voor nodig
om in de Borg deze entourage weer
voor je te zien herrijzen.

De ernaast gelegen kerk uit de 13e

eeuw, met zijn unieke steunbeer en dit
geheel, verscholen in hoog opgaand
geboomte, versterkt deze gedachte

nog eens extra.

Een rauwe kreet brengt mij terug in
de werkelijkheid, een pauw die dit
veroorzaakte, loopt statig over het
voormalig voorterrein van de borg,
waar vroeger schathoes en schuur van

de borg stonden.

De wat verder naar achter gelegen hof
is de plek waar wij vanmiddag, mijn
zoekmaat Marten en ik, toestemming
hebben gekregen om hier eens rond
te "piepen'i

Deze hof is in gebruik als fruitkwekerij
en er worden bloemen en planten

verkocht.

De familie Wolters, eigenaar van deze

nu zo genoemde Luingahofwoont
er in een huis dat na de sloop van de

oude borg in 1825 is gebouwd.
De gehele hof is omsloten door de

oude grachten en helemaal beplant
met verschillende rassen en soorten
fruitbomen.
Zo staan er appel-, peren, kersen en

pruimenbomen, zo wel in de vorm
van hoog- als laagstam en verder
aangevuld met verschillende soorten
bessenstruiken en aardbeiplanten, een

lusthof voor een ieder die daar oog
voor heeft.

Het zoeken alleen al in zo'n omgeving,
is een voorrecht op zich en gemak-

kelijk dwalen dan je gedachten af naar

die lang vervlogen tijden en fantaseer
je over het moois dat je misschien zult
gaan vinden.

De zware bronzen galm van de toren-
klok, brengt mij weer bij zinnen. Wij

zouden immers gaan zoeken?

Rustig zwaaiend beginnen wij aan

onzezoektocht en na een piepje hier
en een piepje daar komen er een

aantal zaken aan het licht die jam-
mer genoeg niet direct de gehoopte
schakel vormen met de vroegere Borg-
bewoners.

Plotseling kruist een kloek met kuiken-
tjes, al foeragerend, mijn pad en diee
geef ik even de ruimte, zij hebben hier
tenslotte de oudste rechten.
Als wij als afsluiting van het middagje
zoeken, de familie Wolters onze vonds-
ten even laten bewonderen, bestaan

deze uit een aantal munten, gespjes,

vingerhoed, klootkern, kogels, knopen
en een paar lakenloodjes.
Dus eigenlijk zijn de vondsten niet zo

heel erg afwijkend, van wat je anders

in deze omgeving kunt vinden.
Dhr. Wolters, heeft door de jaren heen

ook het één en ander zo op het oog
gevonden en laat ons dat ook nog
even zien: leeuwencenten, zilveren
Willem kwartjes, spinschijf es en
pijpenkopjes worden nog even te
voorschijn gehaald en bewonderd.
Na hartelijk afscheid te hebben
genomen, beloven wij nog een keer

terug te komen en hopen over de dan
schoon gemaakte vondsten wat meer
te kunnen vertellen.
Thuis gekomen, maak ik schop, laarzen

en pieper buiten onder de kraan

schoon en dan vlug naar binnen om
de vondsten even onder de keuken

kraan schoon te maken.
Klei, zand en ander vuil verdwijnen
door voorzichtig borstelen en spoelen
al snel en dan even goed kijken ofer
nog wat bijzonders aan valt te ontdek-
ken.

Hé, wat is dat?? Wat vanmiddag een

halve geoxydeerde Willem cent leek,

blijkt tot mijn verrassing nu te zijn
gaan glimmen en blijkt een zilveren
muntje te zijn. Gauw de loep erbij en

dan zie ik op de voorzijde een soort
kasteel en op de keerzijde kijkt mij een

vreemd uitgedost mannetje, met een

rare hoed op, aan.

Het lijkt mij geen Nederlands muntje,

maar wat dan wel?

Alle muntboeken en bladen die ik heb,

heb ik die avond direct doorgebladerd,

maar niets wat ik tegen kom lijkt er op.

Alleen door de kleine diameter (l2
mm) en het lage gewicht van 1,28 gr.,

dacht ik misschien, heel misschien

een Middeleeuws muntje.

Toen vlug een aantal foto's (macro's)

van het muntje gemaakt en een mail-

tje met de fotot als bijlage naar Jan

van der Wis gestuurd. Jan van der Wis

(Groningen) is een echte deskundige

op muntengebied en ik heb al eens

eerder van zijn kennis gebruik mogen

maken.

Om 20.09 mijn mailtje naar Jan ver-

zonden en dezelfde avond om 20.50

kwam onderstaand berichtje bij mij

retour.

BesteTj¡bbe,

Het muntje is een pfennig of penning

van het bisdom Osnabreuck (l 270-1 297)

en is vermoedelijk geslagen te Wieden-

brueck. Op vz. de aanziende bisschop,

in de linker hand een rijksappel en in de

rechter een staf; van het omschrift is nog
vaag de letter R van CONRADVS te zien.

Op de kz. het rad van Osnobrueck en er

boven het paleis. (Kennepohl 92.).

Dergelijke penningen circuleerden Ìn de

I ie eeuw veel in deze contreien en er

zijn ook meerdere vondsten in de stad

G ro n i n ge n a a n g et roffe n.

Oef, dat was haasten om zo'n vlug

antwoord de deur uit te krijgen. Leuke

vondst.

Met v riendelijke g roeten,

Jan.

Geweldig toch, dat iemand belange-
loos en dan ook nog zo supersnel een

muntje voor je determineert.
Jan, fantastisch en nogmaals heel erg

bedankt daar voor.
Deze verrassing, gevonden opzo'n
prachtige historische plek, is voor mij
dan ook"deVondst van hetJaar"en
krijgt een heel bijzonder plekje in mijn
verzameling.

Met groet van Tjibbe Noppert
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lTekst / Foto's: Freek Groenendijk I

Amsterdam gaat flink op de schop: de noord-zuidl¡n van de metro door-

snijdt het harl van de oude stad. Van onder het Damrak, de Dam en het

Rokin - vroeger water - wordt heel wat grond weggehaald en elders in en

om de stad gestorl. Een waar eldorado voor archeologen, zowel profes-

sionals als amateurs. Helaas ontbreekt het de stadsarcheoloog aan tijd

en middelen om al die grond minutieus te doorzoeken. Anderen nemen

het graafwerk maar alie graag over: met metaaldetector en schop wordt

er heel wat uit de grond gehaald, wat anders ongezien voor altijd zou

verdwijnen.

De detectoramateurs voelen zich niet (altijd) serieus genomen, hoewel

ze een belangrijke bron van informatie zijn voor de geschiedenis van de

stad. Ze worden met argusogen bekeken, voor schatgravers uitgemaakt

en af en toe door de politie bekeurd. De meesten van hen zouden hun

vondsten best welwillen melden, maar doen dat om voormelde redenen

niet.

Aardewerk, tinnen lepels, Romeinse fibulae, pelgrimsinsignes, munten

en penningen: veel kom je weer tegen op internetforums waar vondsten

worden gemeld en gedetermineerd. Veelverdwrjnt in de vaak overvolle

vitrines van de vinders, soms kom je wat tegen op Ebay of Marktplaats.

Afb. l
Rekenpenn¡ng von Hons Schu[tes, co 1600, woorop een

rekenmeester aan het rekenen ¡s op een rekenbord.

lit. Stolzeí 353

Afkomst¡g von NZ l¡jn Rok¡n,,2006

Mijn belangstelling gaat ult naar

rekenpenningen en met name die in

Neurenberg gemaakt zijn.

Een oproep aan amateurs op de

diverse forums en in de Detector

Magazine leverden genoeg reacties

op om verder onderzoek te doen: ruim

200 rekenpenningen.

Een vraag aan de heer.Jerzy Gawron-

ski, hoofd van de afdeling Archeologie

BMA, leverde op dat men ook daar

bezig is met een inventarisatie.

Rekenpenningen
Rekenpenningen werden van de 1 5e

tot de 
.l 

Be eeuw gebruikt als hulpmid-
del bij het maken van allerlei bereke-

ningen op rekenborden (afb. 1). 
1

Ze werden in diverse Europese landen
geslagen, meestal in opdracht van

regionale of plaatselijke autoriteiten.
ln Neurenberg was een rekenpenning-

makersgilde actief van ca. 1550 tot
ca. 1800, waar volgens strakke regels

rekenpenningen werden gemaakt en

verhandeld.

Via de Leipziger en de Franfurter

Messe verkochten de rekenpenning-
makers hun producten aan handelaren

uit heel Europa. Alleen al in Amster-

dam waren er in de 1 7e eeuw zeven

handelaren gevestigd die rekenpen-

ningen kochten en verkochten. Zoals

hierna blijkt, is er een grote variëteit
aan rekenpenningen die in Amster-

dam terecht gekomen zijn.

Determinatie en datering is in het al-

gemeen gemakkelijk omdat de naam

van de maker op de rekenpenningen

| "Rechenpfennige, Band I: Nürnberg. Signierte nnd zurveisbare Gepräge. I Lieferung: Die Farnilien Schultes, Koch und Kraurvinckcl'l Kataloge der Staat-

lichen t\lúnzsammltLng r\'Itinchen, bearbeitet von Franz Stalzer.



(ook wel jetons genoemd) vermeld
staat.

Nadat het rekenen met jetons uit de

mode was geraakt, werden deze re-

kenpenningen veel gebruikt als fiches
bij (kaart)spelen.

ln dit artikel laat ik de grote verschei-
denheid aan Neurenbergse reken-
penningen zien, die een periode van

ruim drie eeuwen omvat. De vroegste
dateert van medio/eind 15e eeury de

laatste van eind 18e/begin 19e eeuw.

Vondsten
Drie vondsten uit 2005, 2006 en 2007
(Rokin NZ-lijn) leverden Franse reken-
penningen dan wel vroeg-Neuren-
bergse imitat¡es op (afb. 2 en3).2'3

De vroege Neurenbergse rekenpen-
ningen hebben doorgaans een fictief
omschrift. Vanaf ca. medio 1550

werden op Neurenbergse rekenpen-
ningen de naam of initialen van de

maker geplaatst en vanaf begin 17e

eeuw ook het woord "rechenpfennig"

of een afkorting daarvan.

Van het type "koggeschip/4 lelies in

een vierhoek" zijn zowel vroege als

latere varianten gevonden:

. 6 exemplaren, midden l6e eeuw,

fictief randschr¡ft, 1x NZ-lijn Rokin,

. 4 x Rokin Diamond Center,

2003/2007;

. 1 ex, Hans Schultes, NZ-lijn Rokin,

2007 (afb.4\.

Van het type "Leeuw van St. Marcus"a

zijn vijf exemplaren gemeld:

. fictief omschrift, medio 16e eeuw
Rokin Diamond Center, 2007;

. fictief omschrift, 2e helft 16e eeuw,

NZ-lijn Rokin,2006;

. fictief omschrift, medio 1 6e eeuw,

Amsterdam,2007;
. Jorg Schultes (meester 1515-1559)

NZ-lijn Rokin, 2005;

. Hans Schultes (ca. 1600), Rokin Dia-

mond Center, 2007 (afb. 5).

Afb.2
Fronte rekenpen ni ng AVE MARI A GRACIA

27 mm, loot I 5e eeuvls.

l¡t. cG\ 587

Afkomstig van Nz-lijn, Rok¡n, 2005

Afb.3
Vermoedel ¡jk Neu renberg se reken pen ni ng met fr ctief
omschtift, 26 mm, co I 500
l¡t. vgl. M¡tchiner I 03 I

Afkomst¡q van Rok¡ n, 2007

Afb.4
Neu rc nbergse reken pen n ¡ng, Koggeschi p
HonsSchultesca 1600,

26mm
lit. Stalzer ,var. I 95

Afb.5
Neurenberg, Leeuw van 5t. Moícus
Hans Schultes, co 1600

27 mm

l¡t. 5 2t 7

2 "¡"tons XX'l Claude Roelandt e a, uitg. Contptoir Général Financier-,
I "Jetons, tledalets aud tokens" vol. i, Ñietlievaì period and Nuremberg, Ìvlichael r\{itchiner, uitg. Seabl' (kornveg À,I)
a De aflieelding is afkomstig uit\/enetië, rvaar cleze leeurv op het San lvlarcoplern staat,

DETECTOR MAGAZINE 96 / DECEMBER 2OO7



Aib.7 a,b en c

Afb.9

Afb.6
Neurenbergse rekenpenning, Koggesch¡p

HansSchultes co.1600,
26mm.
l¡t. Stolzer . vor. 195

Van het Venus-type (een Neuren-

bergse imitatie van een 1Se-eeuwse

Nederlandse rekenpenning) zijn 3

exemplaren gevonden:

. 2 fictief omschrift, vroeg 16e eeuw,

Grote Bickerstraat, 2000 resp. NZ-lijn

Rokin 2005;

. Jorg 5chultes, 1555 (afb.6).

Van het rekenmeester-type (ook wel

Schulpfennig genoemd vanwege het

alfabet) kreeg ik vijf exemplaren onder
ogen:

. Damian Krauwinckel, gedateerd

1553, Stalzer 37 e.v., Mitchiner 1424,

afkomstig van Damrak;

. rekenpenning van onbekende ma-

ker met RECHE MEISTER (afb. 7a) ca.

1550, afkomstig van Damrak;

. Hans Schultes, ca 1600, ABC met
LERN DAS, afkomstig van Damrak

(afd.7b);

. Hans Schultes, ca. 1600, afkomstig

uit Damrak;

. Hans Schultes, ca. 1600 afkomstig

NZ lijn Rokin, 2006, (afd. 7 c).

"Kopf"penning uit Neurenberg, geda-

leerd 1572, van Hans Schultes, 27 mm,
piedfort, S 370, afkomstig van Rokin,

2007 (afd. 8).

Eveneens afkomstig van het Rokin

(2007) is deze mij tot dan onbekende

rekenpenning van het "rijksappel"-

type (afd. 9).

Voorzijde: DAMON HAT GE3ELT 154

IAR; keerzijde: RECHENPFENNING GE-

MACH'L 23 mm, maker onbekend, laat
'l6elvroeg 17e eeuw.

De tekst op de voorzijde is tot nu een

raadsel: Damon heeft geteld 154 jaars.

Afb,8

5 Ik heb varianten van deze rekenpenning gevonden bij twee verzamelaars in de USA. Zie ook mijn publicatie in de Beeldenaar van september 2007.
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Van het rijksappeltype kreeg ik verder
een 25- tal anonieme rekenpenningen
in onderzoek, Neurenbergs en 1e helft
16e eeuw (afb. 10a),2e helft I6e eeuw
(afb. 10 b en c), in grootte variërend
van 18 tot 28 mm.. Allemaal afkomstig
van het Rokin. De meeste hebben een
geheel fictief omschrift. Afb. 10 c ech-
ter niet: voorzijde: IESVS KRISTVS G.

Ruim 20 rijksappel-jetons zijn direct
terug te voeren op de maker: de naam

staat er op vermeld. Het merendeel is

weer afkomstig uit het Rokin.

1x Jorg Schultes, 6 x Hans Schultes,

1 1x Hans Krauwinckel (1586-1635) en

2x Wolf Laufer ll (1612-1651)

- Jorg Schultes (meester van 1515-

1559), S -, afb. 1 1 a), Amsterdam
2005.

- Hans Schultes 6:

. Stalzer 454, Station lJ-tram/Piet
Heinkade 2001;

. S 516, NZ-lijn, Rokin 2003
(afb. 11 b);

. S 483, Oudezijdsachterburgwal
(hierna: OZABW), 2005;

. S 4s9, NZ lUn Rokin, 2005;

. 5 481, OZABW 2005;

.5460, Damrak;

. S 518, Damrak.

- Hans Krauwinckel ll (meestervan

1 584-1 635):

. S 476, Grote Bickerstraat 2001;

. S456,Station lJ-tram 2001;

. 5375, Borneostraat 2003;

. 5362, NZ-lijn Rokin,2003;

. S 457, idem, 2003;

. S 410, idem, 2003;

.5372, Amsterdam 2004
(afb.11 c),2x;

. S 364, Amsterdam, 2005;

. s476,O2A8W,2005;

. S 382, NZ lijn Rokin 2006.

- Wolf Lauffer ll (meester van 1612-
1 651 ):

. M 1703, Frederik Hendrikstraat,
2002;

. M 1703, NZ-lijn Rokin, 2006
(afb. 11 d);

Van de Lauffer-familie - naast de hier-
voor genoemde exemplaren - nog een

negental rekenpenningen 7:

- Wolf Lauffe r8, M 1739, Marnixstraat,
2003, afb.12 a.

Wolf Lauffer ll, M 1748,Stadhouders-

kade,2004, afb. 12 b.

Wolf Lauffer ll, M 1734,Station

lJ-tram, 2002, afb."l2 c.

Wolf Lauffer ll, M'1727, Kleine Wit-

tenburgerstraat 2005, afb.1 2 d.

Afb. 1 0 a,b en c

Afb.ll o,b,cend

Afb.12atlme

6 Er zijn 3 rekenpenningmake¡s met de naam Hans Schultes: I meester van 1553-1584); II meester van
1586-1603; III meester van 1608-16127.

7 De rekenpenningen van Lazarus Gottlieb en Hans II zijn in de volgende rubriek opgenomen. Laza-
rus maakte ook een grote verscheidenheid aan show-jetons voor de Franse markt Voor zover mij
bekend zijn die niet in Amsterdam teruggevonden.

ð Wolf Lauffer I (meester van 1554- 1601) signeerde zijn rekenpenning met WVLF; Wolf Lauffer II
(meestervan 1612-1651) metWOLFenWolf LaufferIII (meestervan 1650-1670) metWOLFF.
Het bij afb. l2a afgebeelde exemplaar ìaat duidelijk \44/LF zien, maar het jaartal 1619 kan daar niet
mee kloppen, omdat Wolf I toen al dood was
Mitchiner schrijft deze rekenpenning daarom aan Wolf II toe Anderen menen dat de zoon van Wolf
I (Hans Lauffer I meester \,ân 1607-\632) rekenpenningen op zijn vaders naam heeft gemaakt.



- Wolff Lauffer lll, M -, Kleine Witten-
burgerstraat 2002, afb. 12ee.

- Conrad Lauffer, meester 1637-1668,

2 verschillende types, Zeeburgerdijk:
2x,2003 en 2006; NZ-lijn Rokin,

1 ex.2005.
- Cornelius Lauffer, meester 1658-

17 1 1, 1 ex. NZ-lijn Rokin, 2005.

Vanaf circa 1700 verandert het uiterlijk
van de Neurenbergse rekenpennin-

9en.
De meeste hebben nu een doorsnede

van 19 mm. Dat heeft ongetwijfeld te

maken met het veranderde gebruik:

niet meer als penning op een reken-

bord maar als fiche bij bijvoorbeeld

kaartspelen.

Van nagenoeg alle rekenpenningma-

kers uit de periode 2e helft 17e tot
halverwege de 19e eeuw zijn reken-
penningen teruggevonden.
Ruim 150 rekenpenningen vallen in

deze categorie.

ln het kader van dit artikel vermeld ik

alleen de maker en heb ik afgezien van

volledige determinatie. Waar nodig
vermeld ik bijzonderheden.

Vermelding vindt plaats in chronolo-
gische volgorde, te beginnen met de

oudste rekenpenn in g maker.

Afb.13 a t/m d

afbl3at/mdlo:
LAZARUS GOTTLIEB LAUFFER, meesteT

1 663-1709, 8 ex., 6 verschillende types

. Damrak 2005, 2 ex.;

. Cruquiuskade 2003;

. Nieuwendam. Meerpad, 2006;

. NZ-lijn Rokin, 2004 en 2005;

. van Diemenstraat 2007, 2 ex.

HANS ULRICH HORAUFF, meester

1663-16871 ex.'.

. lJ-tram, 2001.

JOHANN WEIDINGER, meester 1670-

1627,15 ex., 8 verschillende types:

. lJ-tram/Piet Heinkade 2001,3 ver-

schillende types;

. Kleine WittenburgerstraaT, 2002, 1

ex.;

. NZ-lijn Rokin, 2003 (1 ex.), 2005 (2

verschillende types), 2006 (2 ver-

schillende types);

. Damrak, 2 verschillende ex., 2005;

. NZ-lijn-Vijzelstraat, 2006, 1 ex.;

. Van Diemenstraat 2007, 2 verschil-

lende types;

. Amsterdam ,2007,1 ex.

JOHANN HEINRICH METZGER,ll mees-

ter 1680-1697,4 ex., 3 verschillende

types:

. Damrak 2005 2 ex. (waarvan 1

gedateerd 1689);

. Amsterdam,2002;

. NZ 1ijn,2007.

HANS LAUFFER ll, meester 1686-1716,

1 ex.:

. Cruquiuskade 2003.

JOHAN CONRAD HOGER, meester

17 05-17 43, 1 5 ex, 5 verschillende

types:

. Kleine Wittenburgerstraat, 2 zelfde

ex. en 1 ander ex. 2002 ,2 zelfde ex.

2004;

. Cruquiuskade 1 ex.2003;

. Van Diemenstraat, 1 ex.2007;

. Watergraafsmeer, 1 ex. 2006;

. NZ-lijn Vijzelgracht, 'l ex. 2005;

. NZ-lijn, Rokin, 1 ex.2003, 1 ex. 2004,

2 ex. 2005;

. OZABW 1 ex.2005;

. Amsterdam, 1x2005.
JOHANN FRIEDRICH WEIDINGER,

meester 17 1 0-17 65, 2x (verschillend):

. Kleine Wittenburgerstraat, 2002,

1 ex.;

. Damrak,2006, 1 ex.

JOHANN JAKOB DIETZEL, meester

17 1 1 -17 48 12, 20 ex, 1 5 verschillende

types - zie afb. 1 3a:

. Kleine Wittenburgerstraat, 3 ver-

schillende ex.2002;

. Houtmanskade, 2 verschillende

exemplaren, 2006;

. Valkenburgerstraat, 1 ex. 2004

. 1e Const. Huijgensstraat, 2 verschil-

lende ex., 2005;

. Van Diemenstraat, 1 ex.,2007;

. Piet Heintunnel, I ex.,2001;

. NZ-lijn Rokin, 10 ex. 2003 t/m 2006.

CHRISTOPH SIGMUND ANER'L meester

17 1 4-17 54/ 68, 3 verschillende exem-
plaren:

. Kleine Wittenburgerstraat, 2002;

. NZ lijn Rokin, 2005;

. Houtmanskade,2006.

WOLF HIERONYMUS HOFFMAN,

meester 17 1 9-17 56, 3 verschillende

ex, zie afb. 1 3 c:

. Kleine Wittenburgerstraat, 2002;

. Amsterdam,2004;

. Meerpad Nieuwendam, 2006.

MICHAEL LEYKAUFF, meester 1724-

1768,13,3 ex, 2 verschillende types:

. 2 (dezelfde) exemplaren, resp.

e l)ezerekenpennilgrvordtr.anregedeclubbeìeFFdustoegeschrer.enaan\\'olÊlll.\/oordevoorzijdekanhij dangebruikgemaakthebbelr,aneen
stempelvanzijnr.ader,r,ergelijkmetafb 12c LodervijkXlllloverleedin 1615, \Volf Iil'etdpasirr l650meester erkandusgeredenvijfelzijuof de

nraker \\¡olf IT of TTI is
l0 Naast cle verplichte aancluiding RECHENPFENNIG (hier afgekort tot RECHPF, op andere jetons RE PF') zicn rve op voor Engeland besterrde

rekenpennin gen ook het rvoord COUNTEIì (afd. I 3a)ll \,1n Nletzger zijn 3 tlpes rekenpenningen bekencl; het is opmerkelijk dat trvee daan an in Amsterdam gei,onden zijn; rnaar ook eer tot nu toe ilr de

literatuur onbekend rype

III en zijn vrourv lvlaria losepha
I)e 2 eerstgenoemde rekenpenningen zijn gesigneeld I\J[,, maar rrrcrden algenreen toege\vczen aan ìvlichael Le¡'kauff, die nagenoeg identìeke
rekenperrningen nr¡¡kle rnet zijn narnr er op'

t3
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NZ-lijn Rokin, 2003 en NZ-lijn Rokin

Diamond Center,2007;

. Damrak,2006, 1 ex.

JOHANN ALBRECHT DORN, meester
'17 32-17 83, 3 ex., 2 verschillende types,

zie afb. 13 b:

. lJtram/Piet Heinkade, 2002;

. Van Diemen sTraaT, 2007 ;

. NZ lijn Rokin,2007.

ALBRECHT HOGER, meester 1 735-

1789, 1 ex.:

. NZ-lijn Rokin, 2003.

JOHANN ADAM DIETZEL, meester
17 46-1 7 62/8, 3 verschillende types:
. Piet Heintunnel, 2001;

. NZ lijn Rokin, 2004 en 2005, (2 ver-

schillende).
GEORG HOGER, meester 1764-1788,
'I ex.:

. Piet Heintunnel, 2002.

JOHANN CHRISTIAN REICH, meester
17 58-1 81 4 12, 21 ex., 1 3 verschillende
types:

. lJ-tram/Piet Heinkade 2002 1 ex.;

. Damrak,2005,3 ex.;

. 1e Chr,. Huijgensstraat,2005 1 ex.;

. NZ-lijn Vijzelgracht, 2005,3 ex.;

. Amsterdam 2005, 1 ex.;

. OZABW 2005, 1 ex.;

. Houtmankade 2006, 1 ex.;

. NZ-lijn Rokin, 9 ex. 2003 Ïlm 2007;

. Van Diemenstraat 2007, 1 ex.

MAGNUS GOTTLIEB JORDAN, meester
17 61 -1 7 83, 4 verschillende ex.:

. Damrak, 2005;

. NZ lijn Rokin,2005;

. Amsterdam,2007;

. Van Diemenstraat 2007.

Afb.14 a t/m d:

JOHANN GEORG KUNSTMANN, mees-

T.er 1761-1780,4 verschillende ex., zie

afb. l 3 d:

. lJtram/Piet Heinkade, 2002;

. NZ-lijn Rokin, 2005 (2x) en 2006.

JOHANN CONRAD KUNSTMANN,

Afb. 14 a t/m d

meester 1780-1782/3,5 ex., 4 verschil-
lende types:

. lJtram/Piet Heinkade, 2002, 1 ex.;

. Damrak,2005 1 ex.;

. NZ lijn Rokin, 2005 (2 ex.) , 2006 1 ex.

ERNST LUDWIG SIGMUND LAUER,

meester 1 7 83-1 829, 7 ex., 6 verschil-
lende types, (af . 14 a, c en d):

. Nieuwendam Meerpad, 2006;

. NZ-lijn Rokin, 6 ex., 2005.

JOHANN JACOB LAUER, meester 1806-

1852, 12 ex., 9 verschillende types (afd.

14 b):

. Meeuwenlaan2004;

. Damrak,2005,3 ex.;

. NZ-lijn, I ex, 2005, 2006.

Tenslotte
Dit is maar een klein deel van wat er

in Amsterdam aan rekenpenningen
gevonden is. Het leverde een grote
variatie aan vondsten op, voor het
merendeel uit de bodem van vroegere
vaarwegen in Amsterdam.

Nagenoeg alle rekenpenningmakers
zijn vertegenwoordigd met verschil-
lende types. Het zet Amsterdam in elk
geval op de kaart als een belangrijk
handelscentrum ook voor Neuren-
bergse rekenpenningen.

Freek Groenendijkls

IN MEMORIAM

Op 23 november 2007 bereikte ons via de Leeu-
lvarder Courant het bericht dat drs. K. P H. Faber
( I 945), Noordeinde, onvenvachts is ovelleclcn.
\¡orige week nog mocht Klaas Faber zijn nieurve

boek: "De eerste koningen van Nederland" aan-

bieden aan de Commissaris van de Koningin van
Frieslancl de heer clrs. Ed Nijpels.
Klaas Faber heeft artikelen geschreven vool het
l)etector magazine van de Detector Amateur en

heeft r.erschillende malen zitting gehad in onze
detem-rinatieteam bij zoekdagen.

Zijn specialiteit rvas Sceatta's. Daarnaast rvas hij
ook fàxateur rnuntelì, penningen en bankbiljetten.

Wij rvensen hierbij zijn familie r.eel stelkte met dit
onverrvachte verlies.

Namens de redactie Detector magazine,

Johan Koning

Opgravertje

Het heeft mij alt'rjd enorm leuk geleken om
met een metaaldetector op zoek te gaan naar
voorwerpen die zich in de grond bevnden. het
lijkt mij een hele spannende bezigheid. lk zou

er dan ook wel mijn hobby van willen maken.

Maar voordat ik zelf een metaaldetector aan-
schaf zou ik het wel een keertje willen proberen

om te kijken of het echt iets voor mij is,

ls het misschien mogelijk om met een ervaren
'schatzoeker'een keertje meete lopen? lkwoon
in lJsselstein (onder de rook van Utrecht), dus

b'rj voorkeur in het midden van het land.

Alvast hartelijk dank.

Br¡gitte Ligtvoet lJsselstein, tel. 030 - 68 72 944

la 
].C lì"i.h tvet'kte in Fürth, een voorslad van Neurenbcrg. Veel van zijn rekenpenningen hebben een
hoog zinkgehalte, \vat aan dc kleur goed te zicn is.lj De auteur is jurist en hecft een on-tvangrijke collectie Neurenbetgse rekenpenningen. Hij u,erkt rlee
aan divelse nruntenfòrunts er determineert rckenpenningen. groenendijk f@planet nl
Hij ìreeft cer: aantal publicalics op zijn naam staau:
- "Rekenpenninger,geschiederisengebruik"(2001)eenben,erkingvan"Jetons,theiruseand

history" r,an Bert van Bcek
idem, in Detector rVagazine mei 2006

- "Eeu raadselachtige rekenpennìng'ì De Bceldenaal', septenber/oktober 2007.

DETECTOR MAGA/INF 96 / DFCFN,lBFR 2OO7



I Redactie:Johan Koning I

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAAR:

FOSTBUS 2729,7301 EE APELDOORN

OF VRAAGBAAK@DETECTORA ATEUR.Nt

Aan deze rubriek rveLken mee: I. Ziilstla, ). Koning, E. Kr¿rmer, J. Kuipers, C. Leenheer, .

Vraag:

In de jaren 1985-1990 vond ik tijdens een zoektocht op een

akker een bronzen knoop/fibula, m.i. belegd met gouden ver-

slerlngen.

Tot op de dag van vandaag weet ik echter nog steeds niet welke

functie het voorwerp nu exact heeft gehad. Was het misschien

een 'ordinaire' knoop of had het een andere functie. Aan de om-

mezijde heeft de'knoop'in het midden een metalen uitsteeksel

gehad, deze is echter m.i. afgebroken.

Ik heb een foto bijge-

sloten.

Bij voorbaat dank en

vriendelijke groeten,

Huub SIot, Oldenzaal

Antwoord:

Huub,

Tijdens het zoeken

naar een zilveren

voorwerpje kwam ik in

het boek'Nederlands

Klein Zilver'onder het

hoofdstuk; Broekstuk-

ken, klep- of klapstukken, een foto tegen die mij herinnerde

aan bovenstaande vraag. We kunnen te maken hebben met

één van de twee knopen van een broekstuk. Dit onderdeel van

vroegere klederdrachten werd er mee vastgezet. De broeken

werden op die manier van voren gesloten. Aan jouw knoop

heeft waarschijnlijk het oog gezeten, waardoor de ander

knoop met hieraan een ellipsvormige ring heeft vastgezeten.

Jouw exemplaar is dus duidelijk niet van zilver, maar van koper

en is naar alle waarschijnlijkheid verzilverd en verguld geweest.

Zilveren exemplaren zijn bekend vanaf de 17e eeuw. Datering

van dit exemplaar gaat uit van de periode 1825-1925.

Ytaag'.

Hallo vraagbaakleden,

Ik heb enkele jaren

geleden een voorwerp

gevonden, waarvan ik niet

precies weet waarvoor het

diende. Het is gebogen en

ik denk niet dat dit de ori-
ginele vorm was. Het lijkt
op een broche en heeft

een doorsnede van ongeveer 4 cm.

Aan de voorzijde zitten 30 kleine gaatjes waarvan er nog enkele gevuld

zijn met een glasachtig materiaal. Op de achterzijde is een soort naald

bevestigd. Het is gevonden in Veessen, een heel klein plaatsje in Gelder-

land.

Hoop dat jullie er wat meer over kunnen vertellen.

Met vriendelijke groet,

Henry van Gelder

Antwoord: Henry

Het is inderdaad een complete ovale

koperen broche, verbogen door de

grondbewerkingen.

De broche is ingelegd geweest met

allemaal op diamantjes lijkende

stukjes glas.

Datering is eerste helft van de 20ste

eeuw.

Vraag:

Hallo Kees,

Mijn zoekmaatje Toos de Vries heeft in Sint Nic. dit

beeldje gevonden en is erg benieuwd wat het is en welk

jaartal ze het kan meegeven.

Het vreemde is dat we op het hele grote perceel verder

niets gevonden hebben. Hopelijk kun jij Toos verder

helpen.

Met vr. gr. Annemiek, Steggerda

Antwoord:

Annemiek,

Mooi dat we het beeldje en niet alleen de foto hebben

gekregen. Verschillende

specialisten hebben het

beeldje inmiddels bekeken

en vele boeken er op na

geslagen. Zij die het in handen hebben

gehad zijn er zeker van dat het Romeins is.

Wie het precies voorstelt is nog onduide-

lijk. De godin heeft haar rechterarm om-

hoog. De afmetingen zijn: hoogte 45 mm

(inclusief. sokkel), breedte voet 9 x 5 mm.

Vanuit Nederland hebben we alleen nog

maar een kleine Minerva gezien die in

Rolde voor 1848 gevondenzouzijn.
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Vraag:

Beste DDA,

Ik heb dit gevonden tijdens het

zoeken met de metaaldetector.

Het stukje komt uit de omge-

ving van ZwolIe. De afmetin-

genztjn 8 cm lang en 2 cm dik.

met het determineren.

Met vriendelijke groet,

Ton

lk hoop dat jullie mij kunnen helpen

Antwoord:

Vroegmoderne netverzwaarder. Zijn ook bekend uit De Wielen (bij

Leeuwarden), en op vele andere plaatsen in Nederland.

Dateringl 6el1 7el1 8e eeuws. Hardgebakken, rood aardewerk.

Yraag:

Hoi beste vraagbaak. Hierbij een aantal voorwerpen waâr ik graag iets

meer over wil weten.

Voorwerp 1: zilveren voorwerpje. Is mogelijk een sieraad(?) van zilver

met knop- en draadversieringen. Een zijde is open en glad en lijkt
ergens op gezeier' te hebben. De andere kant lijkt de bovenkant, deze is

echter afgescheurd en open. Hoogte 1,7 cm.Er staan waarschijnlijk twee

kruisjes of zwaardjes als zilvermerkjes op.

Voorwerp 2: Ztfvere¡ zegel, diameter 2,6 cm, dikte 4 à 5 mm.
Het gaat om een te Den Briel gevonden voorwerp uit waarschijnlijk
de Franse tijd. Het opschrift luidt: "admin.. des droits runis'l Op de

keerzíjde staat de Franse keizerlijke adelaar. Nu ben ik via Internet er

achter gekomen dat het misschien iets met Franse belastingen van rond
l812ll8l3 heeft te maken. Er zitten vier inkepingen aan de zijkant van

het voorwerp. Heeft misschien ergens aangeklonken gezeten? Nu zal een

zilveren zegel (want een zegd, is het denk ik) niet zo maar ergens voor
gebruikt zijn. Misschien voor een bepaald besluit ?? Hebben jullie enig

idee?

De vindplaats is opnieuw Heerjansdam, bijvondsten tevens uit de

l2el73e eeuw. Alvast bedankt voor de antwoordenl

Met vriendelijke groeten,

Raymond Streefkerk

Antwoord:

Raymond het heeft even geduurd maar h¡er komen de determinaties.

Bijvondsten kunnen vaak wel in een bepaalde richt¡ng/datering wijzen

maar zeker n¡et op een verploegde akker waarin materiaal uit meer-

dere periode ligt. Bij een gesloten context, zoals bij een opgraving kun

je vaak gemakkelijker dateren.

Voorwerp 1: De merktekens die je aangeeft wijzen naar een datering
van in de periode 1814-1906 of 1906-1957. Het heeft twee open zijden.

1 is duidelijk zo bedoeld en hierin zullen

zich ook de merktekens bevinden en de

andere zijde is vermoedelijk bij grond-

verzet verloren gegaan.

Voor ons is het duidelijk een onderdeel

van: bijv. een signetketting, maar het kan

ook nog op een (parfum)flesje hebben

gezeten.

Voorwerp 2: Het is dus geen zilveren

zegel maar het is een Frans dou-

aneloodje. Kan gebruikt zijn voor

de Franse periode en ruim na deze

periode. Dit soort loodjes werden

ook in Frankrijk gebruikt en werden

meegestuurd met de lading. Vooral

als controlemiddel in die tijd, zodat

er niet mee geknoeid kon worden.

Deze datering en omschrijving

komt van Geert G. Nieman van het

Belasting & Douane Museum te
Rotterdam.

Van de overige voorwerpen (foto's

te klein) was geen determinatie te geven. Graag eens tonen bij

een determinatie bijeenkomst.

Vraag: Beste mensen van de Detector Amateur,

Mijn detector heb ik al een aantal jaren, maar sinds vorig jaar

ben ik eigenlijk voor het eerst gaan zoeken. Door ernstige stress

klachten kreeg ik hier onverwachts tijd voor.

Ik moet zeggen dat het afsjouwen van akkers in regen en wind

een uitstekende therapie is.

Regelmatige duitjes (en een enkele zilveren munt),lakenloodjes,

ringen en heel veel bronsschroot opgepiept.

Hierbij een vijftal vondsten die mijn nieuws-

gierigheid opwekken. Wellicht kunnen jullie

mij wat meer informatie/datering geven van

de bronzen voorwerpjes.

Alles is in de directe nabijheid van Deventer

gevonden.

Hanger (medaillon). Fors exemplaar met

mooie donkergroene patina. (lengte: 40 mm)

Met vriendelijke groet,

Huib de Iftuijf

Antwoord: Huib zoals je ziet zullen we eerst een gedeelte van

je vragen behandelen.

Hanger vz. Afbeelding Jezus Christus met zijn 2 handen op zijn

hart. We spreken hier over het heilig hart van Jezus. Meestal

zien we een opengewerkte borstkast met daarin het hart.

De verering van Jezus Christus krijgt vorm vanuit de liefde en

barmhartigheid, die worden gesymboliseerd door Jezus'Hart.

We kennen ook een Heilig Hart kerk.

Kz. Afbeelding van Mar¡a met kindje Jezus.

Dit heeft te maken met de ver-

ering van Maria. Waarover gezegd

wordt dat zij kracht en leven

schiep en voortbracht.

Maria is de moeder van Jezus.

Hanger is gemaakt van messing
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Fisher Labs
slNcE 1931

Met de Fisher F4 introduceert Fisher een digitole
olleskunner, en don ook nog eens oontrekkeliik geprijsd.
Met behulp von de 4Joons oblectidentificolie en de
numeriek lorgetidentificotie, weel u woor u opgroven
wih. Tiidens het pinpointen weel u outomotisch de
diepte von het obiect. Noost de I inch DD zoekschiif
wordt een 4 inch concentrische schiif geleverd, wot
deze deteclor zeer geschikl mookl voor gebruik op
stortgrond.
Kortom: een veelziidige deteclor voor een

schoppeliike priis.

),

t.t

,l
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Fisher F7l5

Voor wie met minder geen genoegen neemt,

ontwikkelde Fisher de FZS.

Een professionele lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD disploy loot zich

onder olle omstondigheden oflezen.

Permqnente d iepteu itlezi ng

Eenmool gemookte instellingen onthoudt deze krochtpotser. Dus opnieuw

instellen is niel nodig. Ongewenste interferenties worden weggefilterd,
dus geen nore biigeluiden. De dubbele D-schiif gorondeert een goede

diepgong, ook voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
filter-discriminotie.

De Fisher FZ5 wordt stondoord geleverd met een beschermhoes voor de

meter en voor het botteriicomportiment.

Twijfelt u? Mook een qfsprook bii Gelon of één vqn
onze deolers!

Fisher
ID EDGE

Deze digitole delector is volgens hel verlrouwde
Fisher concept: een degeliike, herkenbore detector
Fisher mookt het u mokkeliik door voorgeprogrommeerde
inslellingen te moken; oude munten en relikwieeln, huidige
munten, gouden sieroden. Notuurlilk kunt u ook uw eigen

fovoriele instelling moken en in
het geheugen opsloon.
Deze detector gorondeert een

goede diepgong, nouwkeurige
4ìoons obiectidentificotie en

numerieke oonduiding op het

(verlichte) dìsploy.

Fisher CZ-3D
De CZ-3D heeft het ollemool: een hoog prestotie-

vermogen, visuele obiectweergove, en een goed

dieptebereik.
Voorzien von een 4ìoons obiectidentificotie, beltoon
bii grote opiecten, diepteoflezing bii Pinpoint functie,
instelling voor gemineroliseerde grond, extro oudio
versterking voor kleine diepliggende objecten.
De CZ-3D is direct gebruikskloor, en u heeft continu

overzichl op de gemookte instellingen. Door de

ofneembore behuizing oon uw riem te bevesligen, heeff

u een lichtgewicht en uitersl veelziidige detector in
honden.
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De dynostie von de l22O fomilie goot door!
De legendorische l22O XDP wordt opgevolgd door een
digitole uitvoering, de 'l220R 

is oon zet!
Evenols hoor voorgongers is deze detector ook een
non motion deteclor: zwooien met de zoekschi¡f is niet
nodig:
Hel poneel is opvollend: weinig knoppen, moor een
groot disploy met doorop diverse informotie.
De oudio-, en obiectidentilicotiemeter geeft een schot
oon informotie.

De CS990XD is niel voor niks, sinds ziin inkoductie
één von de meest verkochte detectoren. De
CS990XD discrimineert geliiktiidig op het
melerkonool en vio hel oudiokonool. Een hoge
toon geeft een goed obiect oon en een loge toon
geeft biivoorbeeld een spijker oon. Grondeffect en
discriminolie zi jn instelboor.
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Hel Sterrenbeeld 48,5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +3110)73 5481199 [ox: +31 (0)23 548 ll95
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3fltx
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
deteclor. De 17 kH.z frequentie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dit een goede detectors le moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem
worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
detectors.

- Ruim 25 loor ervoring

- AIle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Deleclors met CE keurmerk

- Eigen goronlietermiin von 3 joor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog {no ofsprook)



Atlantis M etaaldetectoren (Wil) Hofman Electronica (024) 07 74 063

MidHolland Detectoren
Als service telt

De grootste dealer van Nederland
met de meeste detectoren op voorraad

lVlidHolland Detectoren
Zwalurv 15

3752 NW Bunschoren
TeI:033-2999491
r,vu.w.detector.nl
info@rnidholland.nl

Vondst van het jaar 2OO7
Om mee te doen met de'Vondst van hetjaar'dient u een verhaal

van tenm¡nste 1 50 woorden te schrijven over het door u gevonden

object

Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het object mee. lnzending

één object per keer. Voorwerpen van archeologische waarde (alles

van vóór 1 500) dienen te zijn aangemeld

Voor de categorie metaalvondsten zijî er 4 pri)zen beschikbaa r.

De hoofdprijs van 90 euro wordt ook d¡t jaar ter beschikking ge-

steld door de firma Creatype. Daarnaast stelt de vereniging nog

2 DDA-bonnen van 50 euro en een prachtig DDA windjack beschik-

baa r

Voor de rnooiste'bijvondst'is er een DDA-bodywarmer


