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Dirk Jan Laan

¡i ons geen
bla bla, loze beloften
en koude drukte
U wilt een metaaldetector die voldoet aan uw
eisen en wensen, ons doel is om u zo goed
mogelijk de beste metaaldetector te adviseren.

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

. Veel accessoires, zoals boeken, tumblers, beschermkappen,
RVS scheppen, hoofdtelefoons, beschermhoezen, enz.

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftelijke garantie en Nederlandse gebruiksaanwijzing,
Kij k op wrlrrw.djlaan. nl

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector

. Merk-onafhankelijk advies bij aankoop van een
metaaldetector

. Officieel dealer van alle grote merken

. Detectorspecialist sinds 1980

. Verkoop via de website www.djlaan.nl

Bezoek onze website of bel voor een vrijblijvende afspraak.

ctors
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SPECIALE AANBIEDING

Professionele (zout)waterdetector tot 66 meter diep

waterdicht!

Dit is dan de ¿bsolute top ¡n onderwater meta¿ldetectiel

Deze multi-frequentie onderuaterdetector van Minel¿b belooft

probleemloos zoeken onder iedere omstandighe¡dl Door d¡e

multifrequentietechniek ¡s deze detector totaai ongevoelig voor

storing veroorzaakt door zout water of sterk gemineeral¡seerde

bodem maar tegelijk ook heel gevoelig voor de kleinste non-

ferro objecten De Excallibur 2 is voorzien van fluoriserende

kleuren die het gebruik ondemater veraangen¿men Er zijn 5

draaiknoppen of de "bedieningskoker"; Een knop om te k¡ezen

tussen metaalselect¡e (disc) of pinpoint Een aan/uitknop
gecombineerd met "Threshold" om de bas¡stoon in de pinpoint

stand te kunnen afstellen Een volumeregelaar, een

gevoeligheidregelknop (Sensitivity) en een knop om de mate

van metaalselectie (Discrimin¿te) in te stellen

Behuiz¡ng: waterd¡cht tot ca 66 meter ondeMater
steel: 2-delig

Kortste / langste lengtei 82 122 cm

Voeding: NiMH accupack

Zoekschiif Excall¡bur 2 / 8OO:

20cm (8") DD / w¡desc¿n waterdichte zoekschijf

Zoekschijf Excall¡bur 2 | loool
25cm (1 0") DD / widescan waterdichte zoekschijf

carantie: 2 jaar volledig

Standaard geleverd met: NL handlerding, NiMH oplaadpack, korte

en lange ondersteel, vaste Koss hoofdtelefoon, fluoriserende

beschermkap voor de zoekschijf

Spec¡f¡eke accesoires: ¿utolader, Minel¿b detectortas,

heu pconversie, extra batterijecassette

DrLkeur;*****
Zoals gezegd de absolute top voor de duiker en de wadel
Ook op het land kãn deze detector z¡jn mannetje staan maar

daar speelt het gewicht misschien een nadelige rol

€ 139s
tijdelijk met gratis 2-delige Minelab
detectortas t,w.v. € 59,75 en
extra batter¡jcassette t.w.v. € 63,751

Specificaties:

Digitale detector met bijna onbegrensde mogelijkheden!

De White's DFX is het vlaggeschip van White's, en niet zomaar eenl

Van de DFX zou gezegd kunnen worden: aan en gaanl Maar dat

ligt in onze ogen niet zo eenvoudig Natuurlijk kun je zoeken op de

voorgeprogrammeerde instellingen en dan maar hopen dat 1e de

juiste te pakken hebt De DFX ¡s volgens ons een topper waar Je je

goed in moet (kunnen) verdiepen Wanneer le er goed (:diep) In

duikt behoort deze deteclor echt tot de top Niet voor n¡ets ¡s over

de werking van de DFX een speciaal boek geschreven

"Understanding White's DFX" De mogelijkheden van de DFX ziin

te legio om hier eventjes te omschr¡jven Het mooist is, a¡thans dat

vinden wij, wanneer mensen die een DFX hebben gekocht met

elkaar in verband kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld d m v de

vele forums) om zodoende kennis en ervar¡ngen uit te wisselen

De DFX heeft een geheel eigen techniek waarmee gekozen kan

worden voor frequent¡es Er kan zo gekozen worden voor het

werken op een frequent¡e van 3-4-6 5-8,5 1 0-'1 5 kHz, voor een

stand waarop de beste van twee frequenties kan worden gekozen

en voor de automatrsche zoekfreqentie Niet onbelangrijk: Op het

zoute strand doet de DFX het primal

Steel:3-delig
Kortste/ langste lentte: 112 133cm

voed¡ng: standa¿rd geleverd met accu, anders d m v 8 x 1,5V

zoekschijf: 24cm open concentrische zoekschijf

Garantie: 2 jaar

Standaard geleverd met: accupack, NL handleiding

speG¡f¡eke acceso¡res: Beschermkap voor de zoekschijf, hoezen

voor de bedieningskast en d¡splay, elliptische zoekschijven van

25x14cm en 17x8,5cm û zijî lichte widescan of DD zoekschijven

van 35cm (14") en van 45cm (18") en een concentrische open

zoekschijf van 3ocm (1 2") Verder z¡jn er nog dichte concentr¡sche

zoekschijven van 10,'15 en 36cm white's draagtas, White's

hoofdtelefoon, een verlengde 84cm lange ondersteel

DrLkeur: ****
Een topper voor hem of h¿ar die er diep in wil duiken, dan zal

diepte ook een begrip worden voor wanneer we het over z'n

prestaties hebben Herkenning van trekringen en dunne gouden

ringen lijkt met veel routine mogelijk met de DFXI Begin echter

n¡et aan een DFX als u geen affinite¡t heeft met digitale producten

en "allergisch" bent voor gebruiksaanwijzingen!

€ 1099
tijdelijk met grat¡s protectieset bestaande uit
White's detectortas t,w,v, € 69,- , een
kasthoes t,wv, € 22,5O en een hoes t.b.v.
de display t.w.v. € 15,-!

Specificaties:



Datä mâgaz¡nes
UltèrsÌe oonlevetdato
kopil þ¡tlkelen)
I junì 2008
6 augustus 2008
3 okrober 2008
22 novembe¡
31 januarí 2009
4 april 2008

VerschiJnlngsdoto
mogozine (strcefdotum)
4 juli 2008
4 september 2008
3 november 20O8
24 december
3 moatt 200998
5 mei 2008

Colofon
Detector magazine is het verenigingsblad van
'De Detector Amateur'en verschûnt 6 keer per jaar

Redact¡e
C B. Leenheer, J. Kon¡ng, K. Bo1, J Bosma (fotografi e)

Medewe¡kers redact¡e:
J. Z¡jlstra, L.C. Mijderwijk. A van Herwijnen,

Redâctiead¡es
De Detector Amateur, Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,
e-ma¡l: redactie@detectoramateurnl

Advertenti€5
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
weigeren. Door het opnemen van advertent¡es doet de redactie van het Detector Maga-
z¡ne c.q. de verenig¡ng De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten ofd¡ensten

Advertent¡eaqu¡s¡tie
Advertentievoorwaarden- en tar¡even op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype.
E-ma¡l: studio@creatype nl

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

D¡uk:
De Marne, Leens

l55N: 1 386-5935

@Copyt¡ght: Níets u¡t deze u¡tgave mag worden verueelvuldigd en/of openbaorgemaokt
door míddel von druk, fotografre, microñlm. ¡nternet ofopwelke w¡jze don ook, zonder
voo rofg a a n d e, sc h r i ft e I íj ke to e ste m m ¡ n g va n d e rc d a cti e.

Bestuur
Voorzitter
Roy Hutters
wcr.h utters@detectoramateu r n I

Secretar¡aat
Natasja Boon
n d boon6ldetector¿mateur.nl

Aspirant penningmeester
Jan Peetoom
jan peetoom@detectoramateur nl

Algemeen postadres:
Postbus 2729,7301 EE Apeldoorn

Algemeen telefoonnummer:
06-43A39979
(u¡tslu¡tend van maandag t/m
vrijdag van 19.OO-2f .0O uur)

Ledenadmi nistratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contributie enz.

De Detectoramateur
Postbus 27 29, 7301 EE Apeldoorn
E mail: administratie@detectoramateur nl

Redactie Detector Magazine
Kopij en lnzendingen voor het magazine
H¿nebalken 1 53, 9)05 CL Drachten, e mail: redactie@detectoramateur nl

Act¡v¡te¡tencom missie
Voor vragen, suggesties enz over zoekdagen, determinatiedagen kunt u terecht
bij: R Hutters, e mail: zoekdag@detectoramateurnl

Ledenpas
Voor het verkrijgen v¿n een ledenpas van de vereniging dient u een pasfoto op
te sturen met op de achterzijde vermeld uw n¿am en adres aan de ledenadmini
stratle van de vereniging

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar
en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een
jaar.
Degenen die in de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds
eerder verschenen nummers van het lopende jaar. Opzegging dient
uiterlijk op 1 november schriftelijk binnen te zijn.

De contributie bedraagt per 1 januari 2008:
Leden binnenland € 30,-,
Steunleden € 8,-
Leden buitenland € 35,-.

Bank:
Rabobank 10.76.81.048 t.n,v, De Detector Amateur te Apeldoorn
Postbank 1675000 t.n.v. De Detector Amateur te Amersfoort
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Van de voorzitter
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Beste Leden

Helaas bereikte ons op vrijdag 18 April het trieste

bericht dat Joop van Leeuwen niet meer onder ons

is. Na een hevig en langdurig ziekbed bleek het een

gestreden strijd.

Wij zullen Joop missen als oud bestuurslid. In de

korte tijd dat we hem als penningmeester mee heb-

ben mogen maken, hebben we als bestuursleden

veel plezier met hem gehad. Tot op het laatste moment heeft hij ook

getracht zijn inbreng te geven aan de vereniging.

Het bestuur is hem daarvoor ook veel dank verschuldigd.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen, familie en

vrienden.

ioop 'n'e gaan je missen.

Namens het bestuur en de redactie

Roy Hutters

Bestuur, zoekdagen enz.

Nadat de vereniging een tijdje in zwaaÍ weeÍ

verkeerde, gaat het nu weer de goede kant op

met de vereniging. We hebben er een nieulve

penningmeester bij, zijn bezig met nog een

nieuw bestuurslid en krijgen veel steunbetui-

gingen van leden.

Niet dat we er al helemaal bovenop zijn. We

kunnen nog steeds een paar goede mensen

voor het bestuur en redactie gebruiken.

Maar de vereniging zitweer in de lift meteen

behoorlijk stijgende lijn in het ledenaantal.

Bovendien zijn we ook bezig met een nieuwe

website.

fuist op de avond voor het treurige nieuws

over foop van Leeuwen ons bereikte, hadden

we met het complete team een vergadering

over de te varen koers van de vereniging in de

komende jaren.

Besloten is om één maal per jaar een zoekdag

te houden. Bij voorkeur wordt deze in het

voorjaar gehouden. Dit jaar zullen we de

zoekdag echter in het najaar (oktober)

gehouden.

Omdat de leden binnen de vereniging hun

vondsten willen laten zien en laten deter-

mineren willen we diverse malen per jaar

determinatiedagen organiseren . D eze zullen

we elke keer in een andere regio plaatsvinden.

Bekeken wordt of er ook ruiltafels voor

vondsten tot de mogelijkheden kan behoren.

In dit magazine staat de eerste determinatie-

dag aangekoncligcl. We hopen dan ook een

Van de redactie

Aanmelden vondsten viø Internet

Op zoek naar interessante dingen inzake metaaldetectie op het Inter-

net, was ik weer eens aan het googlen. Het woord "archis" ingelypt en

ik kwam op de website van de RCAM. De RCAM staat voor Rijks-

dienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Op deze

website waren tot voor kort de formulieren voor het aanmelden van

vondsten te downloaden.

Het is even zoeken op deze website, maar op een gegeven moment zag

ik tot mijn verb azing òaT er sinds kort een e-formulier is waarop men

vondsten in kan voeren. Met andere woorden; u kunt nu uw vondsten

via Internet bij Archis aanmelden. Dat is interessant, dus maar eens

kijken hoe dat er uit ziet. Nou dat viel op het eerste gezicht eigenlijk

niet tegen. Omdat ik dit pas ontdekte vlak voordat het magazine

naar de drukker moest, had ik niet echt tijd om te ontdekken hoe het

formulier in de praktijk werkt. Dus dat leest u in de volgende uitgave

van het magazine

Dus voortaan gaan wij als zoekers natuurlijk massaal al onze vondsten

via Internet aanmelden. Tenminste, de vondsten van voor 1500. Zo

wordt aanmelden ook nog ìeuk. Type:

htç://wwwracm.nl/contcnt/xml-racm/pd-archis-ii-O l xml asp

en u komt op de pagina waar een aantal linken naar het formulier zijn

te vinden.

Laat u ons even weten wat u van dit nieuwe formulier vindt

Met vriendelijke groet,

Kee s Le enh eer, r e dactie

M.A. HOLTMAN

Vlak voor het ter perse gaan bereikte ons het bericht dat

dhr. N{. A. Holtman op 73-jarige leeftijd is overleden. Dhr.

Holtman, deskundige in maten en gewichten was als lid van het

determinatieteam jarenlang aanwezig op onze zoekdagen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe.

groot aantal van u op deze dag te ontmoeten.

Uiteraard hebben wij uw steun nodig. U kunt

ons helpen met:

- tips over een leuke locaties voor determina-

tiedagen.

- aanwezig te zijn en ons te ondersteunen in

de activiteiten.

Al met al een aantal positieve dingen, waar

we met zijn alien de schouders onder gaan

zetten.

Voor vragen en of aanmeldingen kunt u mai-

len met w.c.r hutters@dedetectotamateut

Bestuur en redactie

IN MEMORIAM

Joopvan Leeuwen

t 18 april20O8
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vondst
a v^ N U F I

Na al het slechte weer van de laatste
tijd, vonden mijn vrouw en ik dat het
wel weer eens tijd werd om wat betere
temperaturen te gaan op zoeken.
We besloten om 2 weken vakantie
te nemen en met de caravan naar de

zuidkust van Frankrijk te gaan.

ln 21/z dag reden we van Heerhugo-
waard naar Fréjus, een badplaatsje
tussen Cannes en 5t. Tropez in. Dit leek
ons een perfecte plaats om ten eerste

betere temperaturen te hebben en

ten tweede om eens uitgebreid op de
mondaine stranden te gaan zoeken
met de metaaldetector.

De verwachtingen van de tempera-
turen kwamen al snel uit. De tweede
dag dat we op de camping waren,
wees het kwik al 21'C aan en dat is
beslist niet gek voor eind februari. Na

een paar dagen acclimat¡seren ben ik,

gewapend met de metaaldetector, de
Whites DFX, gestoken in korte broek,
naar een van de stranden van Fréjus
getrokken om mijn geluk te proberen.

ln dit soort gebieden gaat men niet al-

leen voor de zon naar het strand, maar
beslist ook om op het strand gezien
te worden en daarbij behoort ook dat

men laat zien dat men het goed heeft.
Er worden dan veel sieraden gedragen

en daar ligt voor de strandzoeker de
grote uitdaging.

Na een half uur zoeken, had ik alleen
een totaal vergaan oud Frans muntje,
waarvan ik niet meer kon zien wat het
geweest was en 2 trekringetjes. Deze

spulletjes haalde ik van een redelijke
diepte omhoog, + 30 cm. Dat viel dus

tegen. Met deze buit ben ik naar de
camping teruggegaan. Teleurgesteld
liet ik aan mijn vrouw de vondsten
zien. U kunt zich de commentaren wel
indenken van de rest van de camping-

gasten.

Bij navraag bleek dat deze stranden
elke avond gezeefd werden om al het
vuil er af te halen, zodat ze er de vol-
gende morgen weer strak en schoon
bijliggen. Alle verloren geldstukken en

sieraden worden op die manier uiter-
aard ook weggezeefd. Pech voor mij
dus, geluk voor de zevers.

Uiteraard lieten we de moed niet zak-

ken en ben ik de volgende dag mijn

SAINT.TROPEZ



geluk gaan beproeven op de stranden

van St. Tropez. H ier bleek dat er niet

gezeefd was en dat gafweer goede

moed. De stranden lagen nog bezaaid

met droog mos, takjes en op de vloed-
lijn van alles wat de zee aanvoert en

dat al van weken geleden.

Tot mijn verbazing vond ik ook hier

alleen maar oude Franse muntjes die

volledig aangetast waren door het

zoute water.

Slechts 1 €0.10 en 1 € 1,00 muntje
piepte ik op, als bewijs dat er toch
de laatste jaren wel bezoekers waren

geweest met modern geld bij zich.

lk begrijp totaal niet dat er praktisch

geen modern geld op deze stranden

ligt, maar alleen maar oude Franse

muntjes die totaal vergaan zijn.

Goed, elke vondst is altijd weer leuk,

maar je hoopt stilletjes toch op ¡ets

van meer waarde, maar dat zat er niet

in. ln het totaal heb ik op 3 verschil-

lende stranden gezocht, alle drie met

hetzelfde resultaat. Wellicht zijn er

lezers die mij kunnen aangeven hoe

het mogelijk is dat er alleen maar oude

muntjes naar boven komen en geen

nieuw materiaal. Graag reacties op
wimweber@gmail.com. De gevonden

muntjes lagen beslist niet diep in het

zand, sommige lagen zelfs aan de op-
pervlakte. M.a.w., het strand wordt niet

gezeefd, anders waren deze beslist

verdwenen.

Toch enigszins teleurgesteld liep ik

weer naar de auto op de parkeer-

plaats terug, v¡a een soort doorgang
tussen twee strandtenten. Mijn oog

viel op iets dat verscholen lag tussen

de grassprieten aan de zijkant van die

doorgang die tegen een soort schut-

ting groeiden.

lk kon mijn ogen haast niet geloven

dat ik na al dat bijna vruchteloze zoe-

ken, toch nog iets van waarde vond,

weliswaar niet met de detector maar

op het oog.

Tussen het gras lag een briefe van

€ 100,00. U kuntzich indenken dat

mijn dag niet meer stuk kon. Snel ben

ik gaan kijken of er nog meer ver-

dwaalde brief es lagen, maar helaas

dat was niet het geval. Deze vondst
was toch ook heel erg mooi.

Met deze niet alledaagse vondst wil
ik graag meedingen naar de vondst
van hetjaar 2008.

Bij de plaatselijke juwelier, die op dat

moment uitverkoop had, hebben mijn

vrouw en ik het brief e van € 100,00

ingeruild voor een stel oorbellen voor
haa r.

Wat dreigde uit te lopen op een "zoek

fiasco"werd toch nog een leuk"zoek-

festijn'i

WillemWeber

3 boekenPakketten 
van

80 euro Vondst van
het jaar 2008
Om mee te doen met de'Vondst van

hetjaar'dient u een verhaal van ten-
minste 150 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 archeolo-
gische waarde (alles van vóór 'l 500)

dienen te zijn aangemeld.

April 2009 worden de winnaars be-

paald.

PRIJZEN

Grafisch bureau Creatype, het bedrijf
dat de produktie van het magazine

verzorgT, stelt voor 2008,3 boekenpak-

ketten van 80,00 euro ter beschikking.

Dit zijn allerlei boeken op het gebied

van determinatie, archeologie en

metaaldetect¡e.

Voor de mooiste'bijvondst'is er een

DDA-bodywarmer als prijs.

DETECTOR MAGAZINE 98 / MEI 2OO8



I Tekst: Leon Mijderwijk ]

Religieus erfgoed;
rijk geillustreerd naslagwerk

dere graven ofeen Lourdes-

gr ot, zijn g efotog rafee rd en

beschreven. Kortom, een

interessant naslagwerk voor

erfgoedbeheerders, verza-

melaars, actieve gelovigen,

maar ook voor detectorama-

teurs. Want enkele religieuze

objecten behoren tot veel

voorkomende vondsten. Je

kunt daarbij denken aan pel-
grimsinsignes en religieuze
pennrn9en.

Aan de hand van de penning

is goed de opbouw van het

boek uit te leggen. Bij de

term penning staat een korte
omschrijving. Daaronder

staan met de NT verschil-

lende soorten penningen. NT

staat hier niet voor Nieuwe
Testament maar voor nar-

rower term, een specifiekere
term. Die NT's zijn onder-
meer de armenpenning, het
avondmaalsloodje, broeder-
schapspenning en devo-
tiepenning. Maar liefst 32

specifiekere termen van de

penning worden uitgelegd.
Enkele van dat aantal ziln sy-

noniemen. Aan de term USE

is dit te herkennen; je wordt
daarmee verwezen naar de

voorkeursbenaming. ledere
beschrijving wordt verdui-
delijkt met een foto. Als

een object verband houdt
met andere termen wordt
de lezer verwezen naar een

zogenaamde RT, een related
term oftewel een gerelateerd

object.

Deze uitleg lijkt misschien
meer weg te hebben van een

wiskundeboek. Maar schijn
bedriegt.
Als je niet echt naar iets op

zoek bent, dan is het prettig
om door dit boek te blade-
ren. Allereerst valt al op wat
een groot aantal kerke-

lijke gebruiken en daarbij
horende voorwerpen er

zijn. Bij degenen die de kerk
regelmatig bezoeken, zal het
de nodige herkenning oproe-
pen. Soms gaat het om zaken

die gebruikt worden bij mis

of dienst, maar ook eigen-
aardigheden die je in de kerk
kunt aantreffen, zoals antieke
brandspuiten. Ooit hadden
zij een praktisch doel, nu

dienen ze als curiositeit.
Voor degenen die niet'kerke-
lijk gebonden'zijn, maakt het
boek duidelijk hoe belangrijk
de religieuze voorwerpen
ook zijn om hun culturele en

555 armenpennrng, brood d

geschiedkundige waarde.
Voor detectoramateu rs kan

Religieus Erfgoed inzicht
geven in de diversiteit aan

mogelijk religieus vondstma-
teriaal. En voor de vondsten
in de bak'nog nader te

determineren' biedt het boek

misschien de oplossing.

Auteur dr. Mieke van Zan-

ten is conservator bij een

stichting die een belangrijk
deel van het Nederlandse

kloosterlijke erfgoed beheert.
Zij publiceert regelmatig
over religieus erfgoed en

adviseert diverse kerkelijke

insta nties.

564 gildepenninÊ

Kerken, kloosters en andere
religieuze gebouwen herber-
gen samen misschien wel de
grootste verzameling kunst-
voorwerpen en historische

objecten van Nederland en

België. Het gaat om bijzonder
erfgoed dat van een rijke
geschiedenis getuigt.
Onder erfgoedbeheerders,

zoals musea en archieven, én

liefhebbers in Nederland en

Vlaanderen bestaat al enige

tijd behoefte aan een gestan-

daa rd iseerde trefwoorden I ijst
van religieuze objecten.
Dankzij een grootschal ige

inventarisatie van dit kunst-

en cultuurbezit was het

mogelijk om termen en foto's

te verzamelen van de meest
uiteenlopende objecten. Zo

zijn er voorwerpen beschre-

ven die een rol spelen in de

kerkdienst en in het kerkelijk

en kloosterlijk leven. Van

schilderijen, beelden, glas-in-

lood en devotionalia tot min-
der geloofsgebonden zaken

zoals een stovenkar en een

zerkenlichter. Ook elementen

in de directe omgeving van

kerk of klooster, zoals bijzon-

568 schroefpenn¡ng met prentjes567 rouwpennrng
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2008, Jaar van het Reli-
gieus Erfgoed
2008 is uitgeroepen tot het
Jaar van het Religieus Erfgoed.

Dit heeft als doel de belang-

stelling voor en de kennis

van het religieus erfgoed in

Nederland te vergroten en een

duurzame toekomst ervan te
bevorderen. Aanleiding vormt
het feit dat Nederlands onge-
kend rijke religieus erfgoed
(dat varieert van kerken, syna-

gogen, kloosters en kapellen

tot abdijen, moskeeën en

begraafplaatsen) door ont-
kerkelijking onder zware druk
staat. Voor meer informatie:
www.2008re.nl

Religieus erfgoed Geillustreerd

Lexicon

Mieke van Zanten (Zutphen 2008)

Ultgeversmaatschappij Walburg Pers,

www walburgpers nl

Rijk geillustreerd in kleur, gebonden,

|SBN 978 90 5730 5221 , prils €39,9s

312 pagina's

Ingezonden. aaa

REACTIES OP ARTIKEL:
'Verantwoorde metaaldetectie op s¡agvelden u¡t de Tweede Wereldoorlog in Nederland: een
illusie?'en het naschrift van de redactie. (Detector Magazine 97)

Forums

Hallo redactie Detector Magazine,

lk stond verbaasd toen ik las "moeten wij

openstaan voor het zoeken naar oorlogs-

materiaal?'i

lk ben er helemaal niet voor om deze tak

van het zoeken te promoten, en heb zelf 1 6

jaar bij defensie gewerkt, waarbij ik werk-

zaam was als munitietechnicus en later als

opruimer explosieven bij de EOD/EOCKL.

Nu ben ik al ruim 6 jaar werkzaam bij een

civiel explosieven opsporings bedrijf dat

niet gesprongen explosieven opspoort,

identificeert, veiligstelt (ter plaatse of in een

bunker) en deze meldt aan de EOD en aan

de politie voor vernietiging.

Om in het bezit te zijn van explosieven heb-

ben wij een vrijstelling op naam, voor het

op de werkplek voorhanden hebben van

wapens en munitie, verstrekt door just¡tie.

Wij als bedrijf voldoen aan de regels die

opgesteld z'rjn in een branchrichtl'rjn voor

opsporing niet gesprongen explosieven.

Deze brl omschrijft wie wat mag met welke

opleiding en kennis, de brl beschrijft dat

er een projectplan moet worden gemaakt

en dat deze getekend moet zUn door de

burgemeester van de gemeente; deze is

verantwoordelijk voor de openbare orde en

veiligheid.

Daarom is het ook voor de gemeente Ren-

kum een hele verantwoording om een ver-

gunning te verlenen in een gevechtsgebied

aan een club die geen EOD ervaring heeft

en niet kan garanderen dat een gebied vrij

is van niet gesprongen explosieven en waar

waarschijnlijk ook nog eens gebouwd gaat

worden.

De forums waar jullie het over hebben,

worden bezocht doorjongens, waarvan er

al een paar politiebezoek hebben gehad.

tevens z'rjn er bij die forums leden die opge-

pakt zij voor het illegaal zoeken in een voor-

malig munitiedepot van de Duitsers, waar

dus niet gesprongen, en half gesprongen

explosieven liggen. Deze hebben ontstekers

waarvan niet bekend is wat de wapenings-

toestand is.

Als je je als vereniging openstelt voor deze

tak van de hobby, dan krijg je leden die oor-

logsmateriaal zoeken en dus ook munitie

vinden. Deze gaan ze bloot leggen zonder

dat ze weten wat ze gevonden hebben en

hoe de ontsteker werkt. Deze ontsteking

kan er één zijn met voorgespannen slagpin

en/of een alzijdig werkende ontsteker. Deze

zijn erg gevaarlijk, tevens na 60 jaar kan

de springstof gekristalliseerd zijn met het

gevaar van spontane detonatie en het

lichaam kan doorgeroest zijn. ls het dan een

springrook handgranaat en de fosfor komt

eruit, dan kan deze spontaan gaan branden

bij aanraking met zuurstof met het gevaar

van detonatie en brand.

Tevens krijg je veel jonge jongens die zon-

der toestemming in bossen en bouwlanden

gaan zoeken. stoer omgaan met mun¡tie en

identificatie gaan vragen na het schoonma-

ken in de vraagbaak.

Om ongelukken te voorkomen, vind ik

dat wij als detectoramateurs ons niet

moeten inlaten met het gericht zoeken

naar oorlogsmateriaal. Laten wij ons als

detectoramateur bezig houden met het

zoeken naar munten, fibula's, knopen,

kledinghaken enz.

O ja, de borgpen is een loopveiligheids-

pin van een M52 schokbuis, deze wordt

vrijgegeven door de setback bij het afgaan

van het schot, na het verlaten van de loop

schiet deze door een voorgespannen veer

weg uit de ontsteker.

Grt, Henk Kloosterboer

Proces

Hallo redactie,

Een mooi verhaal en goed uitgelegd. lk

kan me heel goed inleven in het onderzoek

naar relicten uit de Tweede Wereldoorlog.

lk ben namelijk opgegroeid in de regio

waar het Belgische leger zich in 1 94O na

achttien dagen veldtocht overgegeven

heeft. Met deze periode kwam ik in mijn

beginperiode heel veel in contact. De

droge zomer van 1976 was wat deze mate-

rie betreft een enorm succes.
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Ingezonden. . . .

ln het artikel over WO ll, dat ik trouwens

meerdere malen gelezen heb, valt voorna-

melijk op, dat er gestuurd wordt naar een

mogelijke samenwerking tussen diverse

geÏnteresseerden. Ook worden er tussen-

door richtlijnen gegeven over wat mag en

wat niet mag en verschillende malen komt

de wetgeving ter sprake. Het mooiste stuk is

dan ook: Erfgoedzorg voor militaire resten.

En hier wil ik het even over hebben. Het

naar buiten brengen van het vondstmate-

riaal zal heel moeilijk worden. Ook op het

lnternet moet u goed nadenken over wat

u plaatst. ln België is namelijk alles erfgoed

geworden. Op de industriezone van leper

zijn sinds 1989 voor de machines aanruk-

ken duizenden springtuigen opgegraven.

Dit is nu volgens de letter van het dekreet

verboden. Elke zaterdag vinden w'rj deze

materie. Via aanmelding bij de politie van

leper worden z'rj verwijderd door de dienst

opruimingen (DOVO). Deze samenwerking

verloopt sinds vele jaren heel vlot. Op de

industrieterreinen is het heel belangr'rjk dat

deze tuigen in de bovenlaag verwijderd

worden voor de veiligheid van de arbeiders

die de graaf- en stabiliseringmachines

bedienen. Maar.. . . . .. .. .. .op 25 september

2006 kwam er een aanklacht door ambte-

naren van de Vlaamse Gemeenschap. Op

een plaats waar een bedr'rjf zou gebouwd

worden werden 23 opgegraven springtui-

gen gefotografeerd en onderschreven als

archeologisch erfgoed. En het vervolg is een

proces. De zaak is al in de pers verschenen

en vorige maand is een oproep gelanceerd

voor een conferentie. Op 14 april moest ik

voor de correctionele rechtbank versch'rj-

nen maar dit is ondertussen verplaatst naar

9 juni.

Zoals u leest, zijn wat deze materie betreft

concrete maatregelen hoognodig.

lk hoop dan ook dat wij zo vlug mogelijk

een nieuw beleid krijgen.

Patr¡ck von Wanzeele

Redactie

Wij zijn ons als veren¡g¡ng,ten volle bewust dot

het zoeken naar en het blootleggen van muni-

t¡e, gevaren met zich meebrengt. lk denk ook,

dat we niet genoeg op de gevaren daarvan

ku n nen wijzen. Vand aar d e teru ghou dend-

he¡d, d¡e w¡j alt¡jd hebben gehad. Het is ook

absoluut niet de bedoeling om nu gelijk het

standpuntvan de vereniging te veranderen en

het zoeken noor WO ll materiaal te promoten.

Welvinden we datwe open moeten staan

voor standpunten van anderen, zoekers

naar munitie, de archeoloog enz. Door de

standpunten van elkaar te kennen kan een

betere samenwerking tussen de amoteur en

de beroepsarcheoloog ontstaan. Daarom zijn

we ook blij met de positieve reacties op diverse

fora en de reacties in het magazine. We heb-

ben alsvereniging (nog) geen forum om op

die manier over dit onderwerp te discussiëren,

maar we nodigen iedereen uit om z¡jn stand-

punt in het magazine kenboarte maken.

Met vriendelijke groet,

redactie Detector Magazine

GESCHIEDENIS WIJK BIJ DUURSTEDE

De geschiedenis van het stadje Wijk bij Duurstede voert terug naar de Romeinse periode.

De nederzetting heette toen Dorestad. Het begin van Dorestad valt in de Merov¡ngische pe-

riode, Gouden munten u¡t de 7e eeuw geven aan dat Dorestad toen ol bestond. De rivieren

Rijn en Lek splitsten zich destijds juist ten oosten van het zuidelijke centrum van de stad.

Tussen 1967 enl 977, tijdens de u¡tbreidingen van de stad, heeft het Rijksinstituut voor Oud-

heidkundig Bodemonderzoek (ROB) talrijke opgravingen gedaan, waardoor veel informatie

naar boven kwam.

MUSEUM DORESTAD

Het museum dankt zijn bestaan aan deze opgravingen. Het accent van de expositie ligt op

de periode van Dorestad. Aan de hand van bodemvondsten wordt verteld hoe het leven was

in de Vroege Middeleeuwen.

Er worden voorwerpen getoond uit het dagelijks leven van die tijd, zoals munten, sieraden,

spinklosjes, priemen, haarspelden, schaatsen en mantelspelden. Ook zijn er scheepsgereed-

schap, wapentuig en gebruiksvoorwerpen uit de landbouw en de voedselvoorziening.

De bezoeker kan een kijkje nemen in een miniatuur Dorestad en er is een maquette van de

haven van Dorestad. ln het Museum wordt aandacht gegeven aan de veranderde loop van

van de rivier, die zo bepalend is geweest voor het karakter van het Kromme Rijngebied.

Voorts ziet men voorwerpen uit de Brons- en lJzertijd en wordt het proces van romanisatie

uitgelegd.

Het museum is geopend von 1 3.30 - 1 7.00 uur

Muntstraat 42, 3961 AL Wijk bij Duurstede www.museumdorestad.nl

Determinatiedag 7 juni, Wijk bij Duurstede

Ongetwijfeld heeft u als zoeker, in uw collectie metalen

voorwerpen liggen, waarvan u niet zeker weet wat het

zijn en die u eens aan een deskundige wilt laten zien.

Misschien heeft u ook nog munten liggen die u wilt laten

determineren en gelijk wilt aanmelden. Heeft u altijd al

eens het museum in Wijk bij Duurstede willen bezoeken?

Op 7 juni kunt u het museum bezoeken en tegelijkertijd uw
vondsten laten bekijken door een team van deskundigen.
O.a. aanwezig zijn mensen van het Geld- en bankmuseum.
Op deze middag kunt u tevens van de gelegenheid gebruik

maken om uw vondsten te laten fotograferen. Ook is er een

dealer met metaaldetectie apparatuur aanwezig.

U kunt de determinatiedag ook combineren met een

bezoek aan het oude stadje en de prachtige oude kasteel-

ru I ne.

Bij het ter perse gqan van het magazine was het complete

determinatieteam nog niet bekend. Zie voor het determinatie-
te a m : ww w.d etecto ra m ate u r. n I



Zoekdag detectornieuws
oktober

DETECH SEF zoekschijven
Het bestuur is bezig met de organisatie
van een nieuwe zoekdag.
ln het komende magazine leest u hier
meer over.

Nieuwe website
verenrgrn9
Het zal u al wel veel eerder opgevallen
zijn dat de huidige website van de ver-

eniging verouderd is en aan vernieuwing
toe is.

Wij hebben 2 studenten van het Friesland

College bereid gevonden om binnen hun
opleiding een nieuwe website voor ons

te bouwen.
Een website die gemakkelijk is te beheren
en aan te passen. Deze website zal ge-
baseerd zijn op Joomla, een open source

systeem.

We hopen dat de website voor de zomer-
vakantie gereed is

ln Engeland en Amerika is de vraag naar deze

schijven zeer groot. Ze worden gemaakt voor de

nieuwe modellen van Minelab (Musketeer, Sove-

reign, Quattro, Explorer en SD en GPX detectors,
Fisher: F 75 en Whites: DFX en MXT. Deze schijven

zijn bijzonder geschikt voor terreinen die flink
afgezocht zijn en dus meer diepte bereikt moet
worden, of voor terreinen waar weinig ligt en

waar met een grote schijf sneller meer land kan

worden afgezocht.

Er ziln 4 maten; de prijzen per maat zijn hetzelfde
behalve voor de Minelab SD en GPX schijven.

10 x 12 inch voor Minelab Explorer, Quattro, Sovereign en White's DFX en MXT (prijs

189,00)
.l 

2 x 15 inch voor Minelab GPX serie, Explorer, Quattro, Sovereign, Fisher F-75 en

White's DFX en MXT (Prijs 199,00) (prijs GPX 225,00)

15 x 18 inch voor Minelab SD en GPX serie, Explorer, Quattro, Sovereign en Advan-

tage; White's DFX en MXT (Prijs 225,00) (prijs: GPX 249,00)

21 x 17 inch alleen voor SD en GPX serie van Minelab. (prijs 289,00)

Buitengewoon professioneel afgewerkt. Ze zijn stabieler dan de originele schijven,

gaan dieper en de pinpointing is beter.

Levering inclusief beschermkap.

Levering: Detect - Gert Gesink en deolers, tel. (053) 430051 2

vondst
O VAN HET

)aa
Uitslag van de vondst

van hetjaar 2OO7

METAALVONDSTEN

1 J. Mekke, uniek middeleeuws zwoard
2-3 M. de Boer, zilveren den. Julius
2-3 K. van Schreibler, muntschat
4 D. Eekhol schatvondst

MOOISTE BIJVONDST
Hans Peters, omulet met afbeelding van een gorgo

De winnaar van de bodywarmer is: A.M. Kroos uit Ridderkerk

Prijsuitreiking op de determinatiedag op 7 juni in
W¡jk b¡j Duurstede.

Mijn naam is Gert van den Berg en ik

ben 59jaar en onlangs met vervroegd

pensroen gegaan.

lk ben erg geïnteresseerd in amateurar-

cheologie en het zoeken met een detec-

tor naar oude spullen etc.

Tot op heden had ik daar te weinig tijd

voor, maar die tijd is nu gekomen.

Mijn vraag en wens is om in contact te

komen met een persoon of personen in

de omgeving van Nijmegen die zich be-

zig houden met dit onderwerp en die het

goed vinden dat ik een keer een dagje

met ze mee te gaan.

Gert van den Berg

ad res penacoggmail.com is 024-67 7 3522.

DFTFCTOR À/lAGAZINE 98 / MEI 2OO8
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Rectificatie betreffende de vondst
van het jaar 2007 Mijn (d)romein....

Het is zaterdagmiddag en ik doe de

voordeur open. Ha daar ligt hij al, het
Detector Magazine, keurig in zijn cel-

lofaantje, op de grond.

lk pak hem op en loop door naar de

woonkamer en leg het magazine op
tafel. Trin9..,,,... de telefoon. Het is net
alsof ze ruiken dat je weer thuis bent.
Ja met Johan, weet je wel dat er een

knoert van een fout instaat, zegt beller
Jan Zijlstra! Nou daar was ik me nog
niet van bewust. Natuurlijk krijgen
we wel een proef ter inzage maar de

praktijk leert dat we altijd dingen over
het hoofd zien. Op verzoek van de

beller bevrijd ik het magazine u¡t zijn
verpakking en kijk op de pagina die
wordt doorgegeven. Ja dat stukje had

ik wel gelezen en nee iklwe hadden
niet gezien dat op de voorzijde van

de munt onder de kin het jaartal 19'1 9

ingeslagen was.

Volgens )anZijlslra gebeurt het met
enige regelmaat dat deze munt als

Romeins door het leven gaat, Jan ver-

telde me dat de munt een onderdeel
was van een setje bijbelse munten,
uitgegeven in 1919.

Natuurlijk na het weekend contact op-

genomen met het Geldmuseum
waarvan we de volgende reactie

binnen kregen:

Recttficatìe: ln het magazine van maart
staat op pag¡na 29 een munt afgebeeld,

die jonger is dan wordt beschreven.

Pelsdonk: lk heb het jaartal 1 91 9 onder
de kin van Hercules over het hoofd
gezien. Het determineren van munten
vanaf foto's levert alt¡jd h¡ndernissen op,

als je zo'n stuk in de hand hebt, vallen

onregelmatigheden veel eerder op. De

twee platen tonen een aantal kopieën

van'bijbelsche munten' in hun karton-
nen houder. Deze set is in 1919 vervaar-

digd voor het onderwijs (foto en collectie

Geldmuseum).

M et v r i e n d el ij ke g roet,

d rs .J.E.L. (Ja n) Pel sdon k

Collecties & Onderzoek

Van Henk Sloots kregen we nog door:
lk doe hierbij even een scan van wat er

in de Muntkoerier nr. 12-1986 stond.
Het was maar een heel klein berichtje,
met alleen een afbeelding van de plaat

met munten.

Toeval of niet het is nu al weer enige
weken later als ik met de kopij van dit
artikel bezig ben en van de redactie de

laatste nummers van

het AWN lijfblad Wester-

heem mee krijg om in te zien

En wat staat daar in jaargang 57 van

februari 2008 onder de kop Redactio-

neel - munten? O.a het verhaal over de
"bijbelse munten" uitgegeven door de

Nederlandse Zondagschoolvereniging.
En hierin kunnen we ook lezen dat

het setje bestond uit: 'Gouden Dariek,

Sikkel, Denarius, Stater, As (van Chios),

Quadrans en het penningske der
Weduwe.

ln aldeze munten was het jaartal 1919

ingeslagen om de handel met echte
munten niet te schaden.

Gelukkig vatte de vinder het gehele

verhaal sportief op. Want hoewel niet
echt, het was toch een bijzondere

vondst met een nog mooier extra

verhaal erbij.

Namens de redactie: Johan Koning
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Een zuiver bakkie koffie

Klaaç 6ot

Om eerlijk te zijn is het wel heel lang geleden

dat ik op het land gezocht heb. Volgens tra-

ditie gaan we elk voorjaar op zoekvakantie.

Gewoon lekker even een paar dagen geen

dagelijkse dingen, maar gewoon 2 dingen;

zoeken en napraten met een goed glas en nog één. ln de

ochtend een heerlijktraditioneel gebakken ei met echte

bacon en kaas.. Hmmm, dat maakt dus drie dingen.

Goed, ik ben er bijna klaar voor, maar bedenk me hoe de

detector ook alweer werkt. Mijn hemel daar staat 25 jaar

zoekervaring met een mond vol tanden. Hoe was het ook

alweer? Mijn hemel, toch maar even de handleiding erbij.

Eindelijk begint me weer iets te dagen en weet ik me raad

met de diverse knoppen.

Tijdens het inpakken, neem ik een paar setjes batterijen
mee. Terwijl ik ze vast houd, denk ik aan het ontstaan van de

batterij. De meeste mensen denken, dat dit onder spanning

staande voorwerp nog maar enkele tientallen jaren gebruikt
word. Maar ik weet dat men rond de tweede wereldoorlog
in Bagdad, tijdens een opgraving, enkele batterijen heeft ge-

vonden uit 3e eeuw na Christus. Nee, geen Witte Kat, Varta of
Duracels uiteraard. Men vond daar stenen'batterij' kruiken.

De kruiken waren ongeveer 13 cm hoog en hadden een dop
van teer. ln de kruik gebruikte men een staaf e ijzer en een

staafe koper. De staafes raakten elkaar niet aan. Door in de

I Tekst: Jan Zijlstra / Foto: Johan Koning ]

kruik een zuurhoudende vloeistof te gieten zoals pompoen-

sap, citroensap of verzuurde wijn, ontstond er een proces

elektrolyse genaamd. Het gevolg hiervan is dat dit stroom
geeft. Het was niet veel, slechts een paar volt, maar toch.

Zoeken deden ze vroeger vast ook, maar dan met een

wichelroede en niet met een detector. Rest alleen de

vraag, wat moest men met stroom? Men weet het nog niet
helemaal zeker, maar men denkt dat de opgewekte stroom

voornamelijk werd gebruikt om hele dunne laagjes zilver of
goud aan te brengen op voorwerpen en beelden.

Van onze vrienden de Egyptenaren, wordt vermoed dat men

een soort van elektrisch proces gebruikten om colloidaal

zilver en goud te maken. Deze vorm van zilver en goud zou

een sterk genezende werking hebben, te vergelijken met
antibiotica. Nu nog het laatste weetje terwijl ik mijn rugzak

klaar heb voor vertrek naar de middle of nowhere; De

cowboys wisten vroeger dat ze hun melk en water konden

zuiveren door het te filtreren met een zilveren muntstuk.
Door dit te doen losten virussen, bacteriën en schimmels

eenvoudigweg op. Tja, misschien toch maar wat zilveren

dubbeltjes meenemen op vakantie. Heb ik tenminste een

zuiver bakkie koffie.

Klaos Bot

Regis tratie mid

Vindplaats: Lidlum, Franekeradeel

Vorm en materiaal: Schildvormig met oog, brons

Collectie/data: Particulierecollectie(ca.1995)

Randschrift: S'BERTOLDI DE ANZEN = zegel van Bertold van Anzen

Voorstelling: Drie heraldische adelaars in een (driehoekige) vijfpas

Datering: Waarschijnlijk 14e eeuw

Literatuur:

Opmerkingen: Het geslacht van Anzen waarin de persoonsnaam Bartold meerdere malen voorkomt

was een belangrijke Drentse elitefamilie.

Mogelijk bestonden er huwelijksbanden met Friese adelijke geslachten.

DFTFCIOR À4AGAZINE 98 / I\4EI 2OO8



Engels schijfgewicht van 1 pond (1 lb)

-l

Bandeliersluiting
1590 - 16',10

Koper

Broche
1590-1610
Loodtin legering

-l

-l

Mes met koperen ketting
Vermoedelijk als botermesje gebruikt
1590-1610
Been

Spinklosje
1400-1500
Grijs, blauwe

-l

--]



Gespplaat met emailleresten (Li-

moge)
1100-1200

Zegelstempel / bedrijfsstempel
Vorm: ovaal

1800-1900
Koper

Gelobd huisje van een sluitgewicht,
model A2 (datering 14e eeuw).

Eén oortje is doorgesleten, Op de

bovenraad enkele puntcirkels en een

paskerf. Massa: 26,7 gram.

Afmetingen: doorsnede grondvlak

18 mm, doorsnede bovenrand 27 mm.
totale hoogte 20 mm, lengte over de

oortjes 34 mm.

Loodkraag van een metriek loodkop-
gewicht, diverse jaarletters ca. 1860

Kinderkopje kinderspeelgoed
1700-1900
Lood/tin legering

Neurenberg van 1 734 totRekenpenning van Christoph Sigmund Anert, werkzaam in

zijn dood ergens tussen 1754 en 
.l 

768

Geelkoper (messing)

Gesp

1590-1610
Brons

Peltavormig leerbeslag

Romeins

100-200
Brons
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5.

Re<onstructie van leren tent met houten
tentharingen

ln het Romeinse leger werd voor de overnachting
tijdens de marsen, maar ook in de kampementen
gebruik gemaakt van tenten. Een Romeinse tent was
gemaakt van leer en besloeg een oppervlakte van
zo'n 9m2.ln een tent sliepen 8 soldaten. De officieren
hadden een grotere tent en de bevelhebber had
een nog grotere tent.Toen de kampementen meer
permanent werden, werden tenten vervangen door
barakken.

0 40cm
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Veel moois v ort van

.Êr:'t#
De vondsten op de stort zün afkomstig van de oþgravingen naai"hei'i '<r'- t' 

'

Romeinse castellum Albaniana in Alphen a/d Rijn. Qit cditellum, den 
'

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.

DEEL 6

1 . Vespasianus (AD 69-79)
As (koper), geslagen te Lyon ¡n de
periodeTT-79.
Voorzijde: gelauwerde buste van de
keizer naar rechts.
Omschrift: IMP CAES VESPASIAN AVG

coS vilt PP.

Keerzijde: adelaar op globe tussen S

en C.

Catalogus: RlC764.

2. Domitianus (AD 81-96)
Dupondius (brons), niet nader dateer-
baar.
Voorzìjde: buste met stralenkroon van
de keizer naar rechts.
Omschrift: IMP CAES DOMIT AVG

GERM COS ...(rest onleesbaar).
Keerzijde: staande Minerva met speer.

Omschrift: onleesbaar.
Catalogus: ?

3. Domitianus (AD 81-96)
As (koper), niet nader dateerbaar.
Voorzijde: gelauwerde buste van de
keizer naar rechts.
Omschrift: IMP CAES DOMII AUG

GERM ... (rest onleesbaar).
Keerzijde: naar links staande Fortuna
met roer en hoorn des overvloeds.
Omschrift: FORTVNAE AVGVSTI SC.

Catalogus: ?

4. lmitatie van een as van keizer
Claudius (AD 4t -54)
Dit is een onofficiële naslag van de
zogenaamde Minerva-as van Claudius,
vermoedelijk geslagen om te voorzien
in een tekort aan kleingeld in het
noorden van het rijk.
Op het officiële origineel staat op de
voorzijde het portret van de keizer
naar links met zijn naam en titels
(Claudius is leesbaar op dit exem-
plaar).
Op de keerzijde staat Minerva met
schild en speer tussen de letters S

en C.

Globale datering: AD 45-65.s

5. Armband
Armband met benen kralen aan een
leren riempje. Prachtig bewaard geble-
ven in de klei.

6. Bronzen armring
Sierlijke bronzen armring met sierlijk
om de ring gewonden uiteinden.

7. Houten tentharing

Collectie:
o.a, André Nieuwland en Ed de Nederlander.

Alle vondsten z¡in aangemeld.

L¡teratuur:

http://www alphenaandenrijn nl/smartsite20649.

htm
Haalebos.J K, Franzen PF.J e a : Ntmegen 2000,

Alphen oon den Rijn-Albon¡ono 1998-1999 ISBN

904024647

WaasdorpJ A / Kers¡ng VL C,: fdnRome¡nsesoldoten

enConanefoten,

Derks T. / Roymans N ,2007 | Een Batoofse gemeen-

schop ¡n dewercldvon hetRome¡nse r¡jk

DerksT. / 5w¡nkels L, 1994iDe tempel von Empel.

Beliën, P, 1 996: Het R omeinse leger in Nederlond

M C Bishop &J C N CoulsÌon, Romon Mil¡tory Equ¡p

menL ed.2 @xÍord 2006)

lllustrut¡es: M.C. Bishop &J.C.N Coulston, Romon

Militoty Equipment, ed 2 (Oxfotd 2006)

Foto's : Kees Leenheer
tekst: Kees Leenheer,
Johan Koning, Henk Sloots.

2.

3.

4.

-l

Foto's op ware grootte

DFTFCTOR N,4AGAZINE 98 / MEI 2OO8



Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook

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

discriminatie en ¡s nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

schijl waardoor deze nog geschrkter is op stort en teneinen
met veel ijzer' 

ii f ,.€{l .

Silver FMax
ËS=-=,t-

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/kwa I iteitsverhouding I

€ 869,-
De Cortes is

een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelijke aflezing op de display. Heel bilzon-
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 superl¡chte
21 x 24 cm spider zoekschijl is een uiterst goed uitgebalanceerde detector
verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

d zichzetf te overtreffen. Revotutionaire E
krachtiger dan hun voorgangers

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

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

nieuwe schijven: een concentrische van
Ùif o,gt 15 cm en een wide scan van 25 x 30 cm.

De eerste schijf is zeer geschikt voor erg

-_ Ç iït iï;,: 1ïlå,iilïi'l;ï;;i.ï::l f;
¡f,f 

klei en andere zware srond'

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

grondontstoring heeft.

stabiliteit! De eerste Tejóns zijn verkocht aan Tesoro liefheb- - ----<

tï::i,kåï:l;l:'¿::iigi:åiiliTr;;ii¡i.'iài¡'' 
- Ia

el*Ttrï** :\
€ 749,-

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.

€ 669,-

f.- ^/Ë:"bosuPerïr
Deze bijzondere detector bl¡jft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en veruuilde grond, Nu ook extra grole

wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine

I 5 cm concentrische schilf voorradig. De Lobo is in twee
u¡tvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x24 cm concentrische schijI

Respectievelijk : .:. 
.

De Tiger Shark is een beproefde onderwater detector van
Tesoro die zeer geschikt is om op rommelige plekken onder
water te zoeken, Vervangt de Stingray ll De Tiger heeft een

speciale zoutwaterstand die afrekent mel het'natzouteffect'
In zoet zwemwater de beste detector om het'dunne'goud te
vinden zoals gouden kettingen, armbandjes, gebroken ringen
en oorbellen

Met beschermkap

Drie vederlichte TESORO reuzen I
I

Cortes



voor wie extreem wil!
De eerste 3 GPX-4500 detectors kregen we op 12 april binnen en waren binnen

2 uur verkocht aan kenners!

7)
s t,' 0p een

ì r etest. ln

r i lJssel moesten we een gat graven van 45 cm diepte.

I Zover reikte deze krachtpatser voor een Romeinse \
; i.u.rtius. Een verschil van l0 cm met de beste ge- ' '\

| . wone detectors. Marcel met kleine

. ' t --- gouden muntjes e GPX 4000 zelfs

È lo'n 50% dieper sis (vroeg mid-

deleeuws gouden muntje) dan de gevoeligste gewone

detectors als de Tesoro Lobo of de Minelab Explorer!

Explorer 58".

Luc: "Op een plek waar ik nauwelijks signalen meer

y krijg, pakte ¡k een zilveren Keltje. lk had daar ook een

blikje begraven die geen enkele detector pakte, de+ 
GPX-4000 pakte deze zonder problemen.

detector". - 11 inch dubbel D schilf

De standaard schijf is op het vaste land van Europa en in Groot Nu met een nieuwe GB Off functie en helangriik
Brittannie het meest gebruikt. Monoloop schijven zijn niet in vgrbe akelen

staat ijzer uit te schakelen en zijn daarom meestal minder d'm'v' 3'

geschikt, hoewel ze wel iets dieper gaan dan de DD schijven.

lncl.19% BTW

M IN ELAB

\\ t^\\
Marcel: "Als je goed luistert naar de signalen hoef Specificatiesl \

je niet meer ijzer op te graven dan met een gewone - Pl Motion detector

detector beter leert kennen hoeft u minder ijzer op te graven. l0 x 5 elliptisch dubbel D
Voor wie is deze detector geschikt? Vooral voor diegene die op 15 x 12 semi elliptisch monoloop,

terreinen waar niet al te veel ijzer ligt vooral meer diepte wil, 8 inch rond monoloop,

omdat de kans groot is, dat de 'goodies' nog net iets dieper 11 inch rond monoloop,

liggen. Bijvoorbeeld op terreinen waar ooit een schatvondst is 18 inch rond monoloop en de lB inch dubbel D

gedaan en waar nooit (meer) op geploegd wordt.

Lees f¡et volledige testverslag op www.detect.nl



lTekst / Foto's: Tjibbe Noppert I

Het mooiste is natuurlijk als je een stukje kunt schrijven

over een 'unieke vondst' en dan nog liefst één van edel-

metaal, maar ja, zo werkt het niet altijd.

Dus dit stukje gaat niet over iets un¡eks, maar wel over

iets wat mij altijd erg heeft geboeid.

En dan bedoel ik de fragmenten van prachtig beschil-

derde wandtegels, die je soms bijje speuftochten in het

veld vindt.

Kompleet vinden in de bodem doe je ze bijna niet en ik

ben dan ook al heel erg blij als ik een deel van een tegel-

tje vind waarop nog een aantal details goed waarneem-

baar zijn. Deze stukjes 'schilderkunst' kun je heel mooi

gebruiken om je vitrine wat kleurrijker te maken.

Wand- en vloertegels komen via Arabische en Moorse
invloeden in de 13e eeuw naar West-Europa. Pas in de 16e

eeuw raken wand- en vloertegels hier in zwang. Dit onder
invloed van het verbod op'houtbouw'voor woningen in

onze steden (brandgevaar).

Doordat het binnenshuis toegepaste muurwerk vaak werd
gewit, kregen de ruimten daardoor een erg steriele aanblik.
Maar ook door de aanwezige open haard, met ofzonder
schouw, raakten deze wanden door rook en roet snel ver-
vu ild.

Het aanbrengen van tegelwerk bleek een fraaie, maar vooral

l¡g- I

praktische oplossing om de kamer een deftiger uitstraling

te geven en schoonmaken (houden) werd daardoor een

stuk gemakkelijker.

Deze tegels werden (worden) van klei gebakken en de van

nature, hier en daar veel voor komende'vette'klei moest

eerst worden gemengd met andere stoffen (kalk, veldspaat

en kwarts) om te zorgen dat het baksel na het drogen en

bakken niet scheurde.

De aanwezige hoeveelheid ijzeroxyde en kalk bepaalde na

het bakken de kleur. Veel kalk en weinig ijzeroxyde in de

klei, geeft na het bakken een gele kleur, veel ijzeroxyde en

weinig kalk een rode.

Het vormen van de tegel kon op twee manieren gebeuren

nl. met een mal of met behulp van een matrijs.

De mal (een plankje ter grootte van de tegel met daar in

vier spijkertjes (fi9. 1) werd op de op juiste dikte uitgerolde

strook klei gelegd en langs de omtrek van de mal werd de

tegel gesneden en de spijkertjes dienden om verschuiven

van de klei onder het afsnijden te voorkomen. Deze gaatjes

vind je soms nog terug in de glazuurlaag als vier kleine
putjes en dan weet je dus dat voor die tegel, een mal is
gebruikt.
Bij de tweede en later gebruikte manier werd de klei in een

iets tapse matrijs gedrukt en daarna afgestreken. De tapse

vorm verbeterde het lossen van de tegel uit de matrijs (fiq. 2).

De op deze manieren gemaakte tegels moesten daarna dro-
gen en krompen dan behoorlijk (10-15 o/o). Daarna werden

zij in een oven gebakken op een temperatuur van ongeveer

1 000 graden.

Na het bakken, werd er gecontroleerd op breuk en volgde

een schoonmaakbeurt, zodat roet en vettigheid werden

verwijderd.
Nu volgde het z.g.n. witten, het opbrengen van een vloei-

\I
$
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"Gcbruik"v¡n een Malriis

I jUelrijs op l¡lcl lcSgcn

2 Laegjc z:od ¡ostmo¡co
(voorkoml vest pbkkco)

3 Mslrijs lullcn mea klei
,l Bovcnk¡ot ¡fJlriikco
5 lrletrijs rfncmcn

Plsats vBn hct baodv¡l

F¡g 2

baar laagje tinglazuur dat later zou zorgen voor de prachti-
ge witte ondergrond van de tegels. Na droging waren ze nu

klaar voor de volgende fase: het beschilderen. De voorstel-
ling werd met een z.g.n. spons aangebracht. Deze spons

was eigenlijk een papieren mal met daarop de voorstelling
waarvan de figuurlijnen waren doorgeprikt.
Nadat de spons op de tegel was gelegd werd deze bestoven
met fijne houtskool, zodat de voorstelling als zwarte puntjes

duidelijk op de witte ondergrond zichtbaar werd.
Dan pas kon de tegelschilder zijn kunstzinnige handwerk
verrichten. Het gebruikte kleurenpalet was gering, heel veel

kleuren overleefden namelijk de hoge baktemperatuur niets
deze zouden dan als egale bruine kleuren te voorschijn
komen.

De meest gebruikte kleuren
waren blauw, geel, oranje/
bruin, groen en paars,

Deze waren gemaakt van

metaaloxyden en bestand
tegen deze hoge baktem-
peraturen.

De vroege tegels zijn vaak,

geheel of gedeeltelijk, in
de z.g.n. spaartechniek
geschilderd. Dit betekent
dat de voorstelling eigenlijk

uitgespaard is in het beschilderde oppervlak (fi9. 3). Later
gaat men via een deel in spaar en dlrect schilderen over
naar het direct op het oppervlak schilderen van de voor-
stelling, dit geeft de schilder dan veel meer vrijheid in het
aanbrengen van details en het natuurlijker weergeven van

de voorstelling.

Daarna werden de

beschilderde tegels ver-

ticaal, op rolletjes klei, in

de oven geplaatst. Deze

rolletjes klei zorgden

ervoor dat zij rechtop
bleven staan en onder-
ling geen contact maak-

ten. Waardoor anders

beschadigingen op de

tegel zouden ontstaan.

De baktemperatuur mocht niet te hoog oplopen, want dan

was de kans aanwezig dat het glazuur met daarop de voor-
stelling ging uitlopen (fig.4)

Als het bakproces goed was verlopen was de afbeelding
met het glazuur één geworden. Soms wanneer de eisen

extra hoog waren gesteld, volgde nog een speciale toevoe-
ging in de vorm van een heldere, doorzichtige laag loodgla-
zuur en moest de tegel daarna nog een keer in de oven. Dit
maakte het product natuurlijk extra duur maar het verschil

is dan ook duidelijk te zien. Het geeft een spiegelend gladde

afwerking aan de tegel.

De verschillende manieren om een voorstelling op tegels af
te beelden is erg groot. Hieronder staan een aantal voor-
beelden van veel voorkomende omlijstingen waarin de

voorstelling kon worden afgebeeld (fi9. 5). Van elk type zijn
wat uitvoering betreft veel variaties bekend.
De belijning van zo'n omlijsting noemt men de trek.

F¡g 5

7

DETECTOR N4AGAZINE 98 / N4EI 2OO8

Ftg 3

L(( ("",Cc-( q-C (



ßsffiNwø.
1. Bourgondische lelie

2. Ossenkop

3. Heilige drievuldigheid
4. Wan-Li meander

5. Bijtje of spinnenkopje
6. Bladvorm

i. Medaillontegel

2. Ovaaltegel

3. Kwadraattegel

4. Vierpastegel

5. Poorttegel

6. Kandelabertegel

7. Ornamenttegel (een blok van minimaal vier tegels vor-

men de voorstelling)

De voorstelling op tegels kun je vaak rangschikken naar

onderwerp en deze komen zowel met of zonder omlijsting
voor. Een aantal van deze onderwerpen volgen hieronder.

Bloemtegels, landschapstegels, wapentegels, diertegels,

ru itertegels, scheepjestegels, a m bachtstegels, tegels met
bijbelse voorstellingen, bloemvaastegels, fruitschaaltegels

en nog anderen.

De hoeken van tegels werden ook vaak voorzien van een

figuur. Van de veel voorkomende hoekfiguren volgen hier

een aantal (fig. 6). Maar ook deze komen weer in verschil-

lende variaties voor.

Fig 6

ttg 7
Tegel maat

t.
I

li-o

Nu is het natuurlijk zo dat wij ook heel graag de ouderdom
van zo'n gevonden tegel(fragment) willen weten.

Daarvoor zullen wij dan op een aantal kenmerken en com-

binaties moeten letten. (zie voor benamingen tegel, fig. 7).

Hier volgen dan een aantal kenmerken voor een bepaalde

periode:

(

Dikte
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18e-19eeeuw
Tegelgrootte:

Tegeldikte:

Ba ksel:

Glazuur:

Kleur schildering:

Spaartechniek of direct:

Hoekfiguren:

12-13,2 cm.

5-10 mm.
perfect glad baksel.

brosse glazuur.

1 veelkleurig, paars overheerst
(fletse kleuren);

2 bleekblauw of zwartblauw;
3 paars.

directe schildering.

1 zeer kleine hoekfiguren;

2 onbegrepen Chinese hoeken
(meanders);

3 zonder hoekfiguur.

weinig vreemde invloeden, bij

ornamenttegels overheerst Franse

stijl.

1 6e eeuw:
Tegelgrootte:

Tegeldikte:

Ba kse l:

Glazu u r:

Kleur schildering:

Spaartechniek of direct:

Hoekfiguren:

lnvloeden:

1e helft 1 7e eeuw
Tegelgrootte:

Tegeldikte:

Ba kse l:

Glazu ur;

Kleur schildering:

Spaartechniek of direct:

Hoekfiguren:

lnvloeden:

2e helft 17e eeuw
Tegelgrootte:

Tegeldikte:

Baksel:

Glazuu r:

Kleur schildering:

Spaartechniek of direct:

Hoekfiguren:

lnvloeden:

13,2-14,7 cm.

14-20 mm.

onregelmatig

vaak schilferend

veelkleurig met blauwe of paarse

trek.

spaa rtech niek.

ornament en hoek vormen één

geheel (dus geen aparte
hoekfiguur).

uit Zuidelijke landen.

13-13,7 cm. (veel grotere maar ook
kleinere maten).
14-20 mm.
vrij regelmatig.

vaak schilferend.
veelkleurig met blauwe of paarse

trek.
gedeeltelijk spaartech niek,

gedeeltelijk of helemaal direct.

hoeken in spaartechniek of direct
geschilderde forse hoeken
(dus aparte hoekfi guur).

typisch Nederlandse voorstel lin-
gen, soms Chinese invloeden.

12,8-13,7 cm.
10-16 mm.
regelmatig.

vaak schilferend.
veelkleurig, blauw overheerst,

blauwe of paarse trek.

directe schildering.

direct geschilderd, meestal één

kleur en minder fors.

weinig vreemde invloeden (soms

Chinese).

lnvloeden:

Het zal niet altijd lukken om voor een klein gevonden frag-

ment de juiste ouderdom te bepalen, maar ik hoop toch dat

dit stukje eraan mee helpt om ook dit soort oogvondsten
eens wat beter te bekijken en niet achteloos als tegelfrag-
ment in de collectie te noteren.

Juist weer het zoeken naar het hoe, wat en wanneer achter

zo'n vondst, verbreedt je kennis en inzicht op dit gebied.

Zo'n mooi gekleurd stukje wandtegel kan zorgen voor een

aantrekkelijker uitstalling van de vaak toch wat kleine en

minder kleurige bodemvondsten in de vitrine.

Tjibbe Noppert

Literatu u r:

Voor iemand die zich verder wil verdiepen in antieke wandtegels zijn er in

bijna elke bibliotheek we een aantal boeken op dit gebred te vinden

lJ Kok,Tegels (Heemschut serie)

Dingeman Korf,Tegels

C H de Jonge, Nederlandse Tegels

J D van Dam, NederlandseTegel

J Houten e a, Antieke Tegels
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Munsters Detectie

4 supermodellen voor in de klei!
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Nu 899,-
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2007 washettwintigste jaar dat ik op stap ging met de de-
tector. ln 1987 startte ik met een tweedehandse detector, de

C-Scope 990, gekocht van de inmiddels welbekende Patrick

Van Wanzeele. Hoewel de detector dateerde van 1982, gaf
hij pas een tweetaljaar geleden de geest. De detector had

per ongeluk in het water gelegen, terwijl ik aan het zoeken

was in een kasteelomwalling.

Daarna heb ik een winter gezocht met terug een tweede-
handse detector, de C-Scope Promet.

Momenteel zoek ik met een nieuwe C-Scope C5 1220 R.

Omdat ik nu twee detectors heb, kan ook dochter Katja

eens meegaan.

De verkeerde oorlog
Het intrigeerde mij al lang. Langs de boorden van de

Schelde ligt een oud slagveld uit 1453.Ioen raakten Franse

troepen er slaags met de Gentenaars. Een paar duizend
Gentenaars zou er teruggedrongen worden, tot tegen de

boorden van de Schelde. ln een laatste poging werden de

Gentse troepen opgesteld in een Scheldebocht, achter de

Moergracht, een brede beek. Een laatste verdedigingsstel-

ling, er was geen weg terug.

De Gentenaars werden er echter afgeslacht. Degenen die
geluk hadden, konden de Schelde nog overzwemmen,

maar velen verdronken. De boeren noemen de laag gelegen

gronden op deze plaats nog steeds de rode zee. De naam

verwijst naar het vele bloed dat hier gevloeid heeft. De

moergracht kreeg de naam bloedbeek. Zoals ik al aanhaal-

de, een intrigerende plaats.

De laatste twee jaar bleken de velden telkens bezaaid of
beplant te zijn, toen ik er een kijkje kwam nemen. Wachten

dus op het goede moment.

Najaar 2007. De mar's werd afgereden. De velden langs de

Moergracht lagen te lonken.

Mijn dochter Katja, intussen 13 jaar, popelde om mee te
gaan. De grond bleek echter minder te bevatten dan ge-

dacht. Hier en daar een ondefinieerbaar stukje ijzer. lntussen

zwaaide Katja er lustig op los en was in haar eentje al een

aanpalend malsveld opgelopen. Wanneer we terug samen-

kwamen, glunderde haar gezicht! Ze had een mooie veer
gevonden.

De verdere namiddag leverde weinig op. Ondanks dat,

wetende dat er zich op deze grond geschiedenis had afge-

speeld, zochten we lustig voort. Wanneer de namiddag op
zijn einde liep, vonden we toch nog een kleine, sterk gecor-

rodeerde Mariamedaille.

Ook een Franse shrapnelkop werd nog opgepiept. Op deze

oostelijke oever van de Schelde lagen in 1918 de Duitse

I Tekst / Foto's: Paul van Damme I

Franse shrapnelkoppen

troepen. Die werden bestookt door de Fransen aan de over-

kant. Voor ons was het echter een vondst uit'de verkeerde

oorlogi
Toen we de boer bedankten, gaf hij ons nog een identieke

shrapnelkop mee, net bovengeploegd in de nabijheid van

onze vondst.

De natuur op z¡in moo¡st
Op ongeveer één kilometer van mijn woonplaats ligt het

kanaal Gent-Brugge. ln tijden van oorlog spelen kanalen

dikwijls een rol. Voor de aanvaller is het een hindernis, voor
de verdediger is het een welkome versperring.

t4t
'to
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Links het gevonden belletle, rechts een vroeqer qevonden belletß

Tijdens het twaalfarige bestand (1609-1621) worden de

beddingen van de Brugse Zuidleie en de Gentse Kale

verbreed en verdiept, en met elkaar verbonden. Het kanaal

Gent-Brugge was een feit. Het kanaal werd gegraven voor
zijn economische rol, maar kreeg ook een militaire rol toe-
bedeeld. Langs de zuidkant werden een aantal aarden for-
ten aangelegd, tegen de dreiging van de Hollanders. ln de

loop van de geschiedenis zijn deze verdwenen. Te Bellem,

ongeveer halfweg Brugge en Gent, kwam het grote fort St.

Filip. Het was het centrale knooppunt van de verdedigingsli-
nie langs de vaart. Heel wat soldaten verbleven hier korte of
langere tijd. De contouren van het fort zijn nog te bemerken
in het landschap. De thans gerestaureerde nog bestaande
hoeve, op deze plaats, bevat resten van logementgebou-
wen, en ook een oude duiventoren.
ln 1648 kwam een eind aan de BO-jarige oorlog. De forten
langs de zuidkant van het kanaal werden afgebroken. Nieu-
we borstweringen werden aangelegd langs de noordkant,
tegen de dreiging van de Fransen. Vroeger had ik al enkele
kartetskogels gevonden langs deze noordelijke zijde.

Vooraf had ik op de kaart de mogelijke locatie van een

fortje opgezocht. Op een mooie zaterdagnamiddag trokken
Katja en ik naar het bewuste majsstoppelveld. Nu en dan
gaven onze detectors een mooi signaal. Meestal zijn het
dan restjes van zinken Duitse gaskoppen. Op het einde
van de Eerste Wereldoorlog werden in deze buurt, door de

Duitsers, heel wat gasgranaten afgevuurd naar de Belgi-

sche troepen. Het Belgische offensief viel hier 10 dagen stil

bij het nabijgelegen Schipdonkkanaal, dat hier het kanaal

Gent-Brugge kruist.

Een mooi geluid van de detector levert ons een koperen
stukje van een obuskop op. Erop staat de tekst:'Elstor & Co

18i Brits? Wat doet dat hier?

Verdere vondsten die namiddag waren een oude moersleu-
tel, een loodje, een Belgische leeuwencent en een half deel

van een bronzen gespje.

Plotseling zag Katja iets lopen. Toen ik opkeek was het

verdwenen. Een poosje later kwam iets in onze richting
gelopen, Mijn eerste indruk was...een hond. Toen het dier
naderbij kwam, bleek het een klein hert te zijn. Het kreeg

ons in het oog, maakte een bocht, en huppelde eenzaam

verder over de maisstoppels. Tot het uit ons zicht verdween.

Het belletje
Veertien dagen later proberen we nog eens ons geluk, op
hetzelfde veld. We zijn juist aangekomen. Terwijl ik bezig

ben mijn laarzen aan te trekken, heeft Katja op een paar

passen van de auto al een mooi signaal. Toen ik er aankwam

diepte ze met haar truweeltje een mooi bronzen paardebel-

letje op. Enkel de ijzeren klepel ontbreekt.

Het was een belletje van het half open type, dat taps toe-
loopt zoals een klok. Bovenaan bevindt zich het hangoog.

Geluid werd voortgebracht door een klepeltje.

Deze waren gemaakt in ijzer, om een mooiere klank te ver-

krijgen. Op de zijkant staat het cijfer 2. Blijkbaar werden ze

in productie, in verschillende formaten gemaakt. Uit dit type
van belletje ontwikkelde zich de klokvormige bel.

Bellen kwamen al in de Romeinse tijd voor, en kregen de

mooie Latijnse naam tintunabulum. Het tweede type bel

is het gesloten bolvormige type (zie rechts op de foto: een

vroegere vondst). Het vroege type is onderaan enkelvou-

dig ingezaagd. Latere types hebben twee haaks op elkaar

staande sneden. De vroege types (eind 1 700), werden nog

lang verder gebruikt. Van toen ik jong was, herinner ik mij
nog, dat onze paarden op de boerderij belletjes aanhadden

van het vroege type (+ 1 967).

Goed materiaal werd vroeger gebruikt, tot het versleten

was. ln ons geval meestal dus tot het ijzeren bolletje bin-
nenin versleten, of weggeërodeerd was.

De verdere namiddag vonden we enkel nog een maria-

medaille. Door het verblijf in de grond was deze in slechte

staat.

De gevonden medailles geven blijk van de sterke devotie
van de vroegere plattelandsbevolking. Ze werden gedragen

rond de hals, en raakten wel eens verloren tijdens het werk

op het veld.

Daarmee was de zoeknamiddag weer afgelopen. Katja heeft

de smaak echter goed te pakken.



Metaaldetectie in de pers. . .

t zelùzame vondst

door Koos Kolenbrander

Adriaan Hoogendoorn uit Hollands-che Rading zoekt al jaren met een

detector braakliggeîitï"tioen af naar metilen voorwerpen uit het

verleden. Onlangs vond hij ot.tto aardappelveldje twee zilveren

munties van begin îzoô' nto "tìd"u*t "ooãit 
waarvan de oorsprong

associaties oproept met htt ontstaan van onze woonomgeving'

Enthousiast vertelt Adriaan over zijn

"à.àu 
en over de 'tijd' van ont-

ãof. Oot*een behoorde' droog te

maken.

Van 1164 tot 1795 was Oostveen een uitgestrekt'gerecht'ten noorden

van de stad Utrecht' it rgi¡ werd de n"*"r"ø tensoi¡t< aan een gedeelte

hiervan gegeven''

Godebald en Willebrrnd .. .,,, I

.tn ,,.,¡n helaas beperkte vrtJe tuo

*"* it met de metaaldetector' na

iã.*t*i"g van de eigenaar' loca-

,i*';; ;^"; gebouwd' geslooPt of

ä"pr"tgà *o'ãt en waar qua historie

äirr"tti"n wat te vinden is' Onlangs

i, ", ."n aardaPPelveldje omge-

pr""io waaroP '.n 
o"l":l1T::::

iriJíJ".u*s aardewerk naar boven

r."r lo*"n. Mijn handen jeukten om
"*Ëuun 

zoeken' Na toe$emm-il:-":

Bent u ook een stukje over metaaldetectie in de pers
tegen gekomen? Stuur dit dan naar de redactie.

T*i* aoogendoorn vindt ook wel
'"î)î-rr", 

m"etalen voorwerPen bii

ã-o n"t Goclebald-ntttntie is duideliik

aL bis'tchoPsstaf te herkennen'
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I Tekst: Jan Post ]

Hoeveelzilver is er op de we-
reld en hoeveelgoud? Detec-
torzoekers zullen daar in het
kort welen antwoord op heb-
ben. Tegen tien kilo oudroest
vind je hoogstens een muntje
van 1 gram zilver. En goud is

nog zeldzamer, dat vind je met
je zoekapparaat maar een of
twee keer in je leven.

Goud en zilver ziln vanouds de be-

taalmiddelen en als de banken niet
oppassen is dat binnenkort misschien

wel weer zo. Met het muntgeld is het
zo, daT de schaarste de koopkracht be-
paalt. Hoe minder zilver er in omloop
is hoe kleiner de muntjes worden. De

tegenwoordige economie vervuilt dat

beeld sterk. Erzijn nauwelijks munten

van edelmetaal in omloop. De gouden
standaard is al bijna 80 jaar geleden

afgeschaft. Vroeger stond op de bank-

biljetten: de Nederlandse bank betaalt
aan toonder. Dan werd de de flap
ingeruild voor het aantal zilverstuk-

ken dat er op stond. Maar dat doet de

bank niet meer. Het meeste zilver vindt
tegenwoordig zijn weg naar de indu-
strie. Want waar is het laagje materiaal
van een CD van gemaakt waar de data

op werden weggeschreven? Jawel!

En ik heb er zelfs nog eentje met een

goudlaagje als drager.

Nu vraagt u als detectorzoeker natuur-
lijk waar ik heen wil. lk wil eigenlijk
weten hoeveel kans er is dat je als

schotelzoeker rijk kunt worden. Want
tegenwoordig doet er in de muntkun-
de een theorie de ronde, dat er niet
per munt werd betaald, maar per 240

tal. Waarvan ik denk dat dat een totaal
overhoop halen is van begrippen. En

wat gezien de hoeveelheid in omloop
zijnd zilver niet kan. Want hoeveel

zilver was er eigenlijk in omloop? Dat

weet ik op dit moment nog niet. lk heb

wel een ander gegeven. Alle goud dat
er op de wereld naar boven gehaald

is en gebruikt is in sieraden, munten
en andere zaken is maar gering. Er

is uitgerekend dat dit een massa is

van 1BxlBx18 meter, dus bijna 6000

kubieke meter goud. Of in de buurt
van de 120.000 ton. Nu ga ik even uit
de losse pols rekenen, de waardever-

houding van goud tegen zilver was in

de midddeleeuwen 1: 10 tot 1: 13. Als

we de eerste verhouding aanhouden

¡s er tot nu toe een 60.000 kub zilver
gewonnen als de verhouding tot het
gewonnen goud gelijk blijft. Nu is het

soortelijk gewicht van zilver 9,8. dus is

het gewicht ook uit te rekenen. ln een

literpak van melk of karnemelk kun je

10 kilo zilver doen. Het bijgevoegde
tekeningetje stelt dus een ton zilver

voor. leder kubieke meter is dus 1 ton
zilver, oftwel over het geheel is er

600.000 ton zilver. Het bassin of de

berg waar je het in op zou moeten ber-
gen is dan 180x180x180 meter.

Bij wijze van proef gaan we deze berg

munten slaan, en we geven alle 6

miljard mensen een munt van 10 gram

zilver. Dat is iets meer dan de zilverin-

houd van een oude gulden. Hoeveel

zilver ben ik dan kwijt? Dan heb ik

60.000.000 (60 miljoen) kilo uitge-
deeld. Aangezien een ton duizend

kilo is heb ik een tiende van de gehele

voorraad uitgedeeld. Als ik iedereen

100 gram zilver, oftewel honderd oude

zilveren guldens had gegeven dan

was alles op geweest. Dus ieder mens

op deze wereld heeft in principe recht

op niet meer dan een ons zilver. En

dan kom ik terug op de theorie die ik

hiervoor noemde: niet de naam van



de munt zou in de middeleeuwen
"pond'l "ons'| "mark" of noem maar op

zijn geweest, maar het aantal zou zo

genoemd zijn. Wanneer een boete bij-
voorbeeld 10 pond is, dan zou de ver-

oordeelde met 10 keer 240 penningen

van 1,3 gram zilver moeten komen

om de misdaad te boeten. Dat is 2400

gramof 2lzkilozilver. Een ding weten

we echter heel zeker, het meeste zilver

is pas na i 500 gedolven, waarvan een

groot deel in Europa terecht kwam,

vooral Zuid-amerikaans zilver. Na 1500

worden de munten dan ook groter.

Op grond van de in de middeleeuwen
aanwezige hoeveelheid zilver mag

men er aan twijfelen of deze ponden-

rekening wel heeft bestaan.

Er is door Peter Spufford onderzoek
gedaan naar de opbrengsten van de

diverse middeleeuwse mijnen tussen
pakweg 1000 en 1500 en hij komt
dan door de door hem zelfgeschapen
verwarring van pond, als munt en als

gewicht en aantal tot In het licht van

wat hiervoor is berekend tot onlogi-
sche conclusies. Alleen van de Engelse

zilvermijnen bij Beer Alston in Corn-

wall geeft hij een duidelijk produk-

tiecijfer. Want ponden zijn daar nog

steeds ponden. Dat is volgens hem

erg weinig. Hij vergeet daarbij dat
deze mijnen, die rechtstreeks onder
de Koning zelf vielen, niet in commer-
ciële exploitatie waren. Er waren geen

winnende consortia die zelf een deel

opeisten, die arbeiders duur moesten

betalen in concurrentie met andere

mijnondernemingen. Zoals elders in

Europa. Spufford gaat voorbij aan het

feit dat met de eigen zilveropbrengst

het begin van de honderdjarige oorlog
is gefinancierd.

lk wil nog een keer een muntuitdeling
organiseren. En wel aan het begin, bij

het ontwaken van Europa. Als ik in de

tijd van Karel de Grote elke Europeaan

een munt had gegeven van een gram,

want er was maar een munt in om-
loop, hoeveel zilver had ik dan moeten

hebben?

Volgens mijn leerboek Demografie

woonden er in die dagen tegen de 9

miljoen mensen in Frankrijk, Duitsland

en Scandinavië. Dat is 9000 kilo of 9

ton zilver. Van een zwaardere munt
bijvoorbeeld de Karolingische penning

zou dat 15 ton zilver zijn. Maar als ik

Spufford volg, dan zou ik als ik ieder-

een een 240-voud zou geven dan was

dat meer dan 200 ton, in het tweede
geval meer dan 300 ton. Dat is dus

meer dan 2 à 300 keer de hoeveelheid

zilver van het melkpakken tekeninge-
tje. De hoeveelheid zilver is sindsdien

met het 300-voudige toegenomen,
maar de bevolking is gestegen van 9

miljoen tot 180 miljoen in hetzelfde
gebied (in 1975) wat wil zeggen dat

de bevolking met het 200-voudige is
toegenomen. Er is dus relatief gezien

iets meer zilver per persoon. Wat geldt

voor de Europeaan zal ook voor de rest

van de wereld gelden.

Als ik de produktie van de Europeese

zilverwinning terugbreng naar hun

reële proporties dan bl¡jkt dat er het

volgende is geproduceerd.Tot 1 500,

daarna worden de munten groter en

zwaarder en groter en dat is te danken

aan het zilver dat uit Zuid-Amerika

kwam.

Wat dus eigenlijk wil zeggen dat er in

West-Europa nauwelijks een tiende
deel van het zilver in omloop was,

vergeleken met de cijfers van vandaag.

Als ik in 1500 nog een keer tot een zil-

veruitdeling overga, en de hele massa

uitdeel, dan moet ik dat, weer volgens

het leerboek, uitdelen aan 40 miljoen
mensen dan krijgt een ieder een ons

zilver.

Het is ook bekend dat de gewone

bevolking in armoede leefde en nau-

welijks geld had. Het meeste zilver zat

dan ook bij de hogere standen, de adel

en de geestelijkheid. Kerkelijkvaat-

werk moest al sinds de 'l 2e eeuw van

edelmetaal worden vervaardigd. En

de adel liet zich wat betreft pracht en

praal niet onbetuigd. Denk maar aan

de hertog van Berry in de 1 5e eeuw
De detectorzoeker hoeft zich niet te

laten ontmoedigen, de mens is slordig

en onhandig en er is een heleboel

zilver in de loop der tijden in de grond
geraakt. Er zal nog geregeld zilver

gevonden worden.

Goslar

Salzbach

Freiberg

Siena

Schrenitz

Jihlava

lglesias

Kutna Hora

Beer Alston

Totaal

960 - 1 040

ca 100

1160 - 1230

1173 - 1326

1217

1230- 1350

1282-1325
1298 - ?

.. - 1347

B0jr ?4ronp/jr
50 ? TzT.p/)aar

70 11

150 10 (ca) t
... 600 kg

70 4 ton
43 4 ton
60 ? 15 ton
60? 600 kg

320 ton
25 ton

770 Ton

1500 ton
100? ton
280 ton
170 ton
900 ton
50? ton

4.135 ton

Harz (Dld)

TwarTe Woud. (Fr)

Meissen (Dld)

Italië

Hongarije

Bohemen

Sardinie

Bohemen

Engeland

DEIECTOR IVIAGAZINE 98 / N4El 2008
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
llhite's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight I Sanddigger f verhuur f
opsporing en beveiliging particulieren
en bedrijven

Weth Beerdastraat zr,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 4t 39 77 (op afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen.nl
I nternet: www.detrijestinzen nl

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

Van Ewsumlaan 48,7742 XT Coevorden
Tel (o524) 85 o8 o8
E-mai l: info@deteciorgigant nl
I nternet: www.detectorgigant.nl

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

Wooldriksweg 88 ,75lz AY Enschede

tel. (o53) 43o c512, fax (o53) 4345558
E-mail: info@detect.nl
lnternet: www.detect nl

r Detection Systems
Holland (Rúud de Heer)
I mporteur/distributeur White's metaal-
detectors voor de BeNeLux
llhite's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Carrett, MAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

Veerpad z,8276 AP Zalk
tel (o38) 3$659t, fax (o38) 39648o
E-mail: info@metaaldetectors nl

E-mail: metadec@wxs.nl
I nternet: www metaaldetectors.n I

r Flevo Detectors, \)íilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope /
XP metaldetectors / Laser / Verhuur van
diepzoekers en opspori ngsservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O P

tel. (o527) 20 39 2q mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evodetectors@planet. n I

lnternet: www.fl evodetectors. n I

r MidHolland detectoren
Diverse grote merken, o.a. Wh¡te's,
Minelab, Tesoro, Laser en Fisher
lmporteur van Coiltek schotels

Zwaluw r5,3752 N\Jl Bunschoten
tel. q3-2gg 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: info@midholland.nl
lnternet: www.midholland. n I

lnternet: www-detector.nl
lnternet: www.minelab.nl

r Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
White's / Minelab / XP / Tesoro

Vlingerdstraat 6, 664t BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63

E-mai l: w.hofma n @chel lo.n I

I ntern et: www.metaaldetectie.com

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ \lhite's / Troy

P¡eter Maatsstraat r2
t777 AP Hippolytushoef
Iel (ozz7) 593z86,fax (ozz7l 59tt z9
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan nl

I nternet: www.d jlaan nl

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

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7r) 5zt4899
E-mail: loop@zuidhmetaaldetectors.nl
I nternet: www.zuidhmetaaldetectors. n I

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope / Fisher / Troy

Het Sterrenbeeld 48,

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

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2,57o2 LH Helmond
tel. (o492) 57 4t 94
E-ma i l: i nfo@ metaaldetecto r. n I

lnternet: www.metaaldetector. nl
ww.tesoro nl

f Belgadet€ct (Calmeyn Jean Pierre)

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

I pijp- en leidingdetectors / pinpointers
/ supermagneten / detector verhuur f
oPsPoflngsservrce

Hagedoornstraat tz,
88oo Roeselare, lVest-Vlaanderen, België

Tel. o5r/zo 5o o6, fax o5112407.55

Csm o47713r.66.56

E-mail: jpcalmeyn @telenet. be

lnternet: www belgadetect be

ZUID.HOLLAND
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I Recrl.rctie:Johan Koning ]

RAGEN KUNT U OPSTUREN N AR:

OSTBUS 729,730'I EE APELDOORN

OFVRAAGBAAK€ìDE ECÏORA ATEUR.NL

¡\¿rutìczc'rul.L'ielirverkenrnee:l.Nicoli¡,'\.husscntìrit¡icr,\\'.r.tl lir¡¡rrlhot,Ihoninl, l.liilstrir.h. Ic.'rtllcct

Vraag 1:

Hallo Johan, Kees,

Ik heb gevonden:

een rond voorwerp met een diameter van 4 cm. Het is lood.

Het is plat, 2-3 mlr'. dik en het heeft een randschrift en

afbeelding aan beide zijden. Tevens heeft het 2 kloppen, in de

vorm van 2 driehoekjes, tegenover elkaar staand boven het

jaartal.

De ene zijde:

klimmende leeuw in het midden, cirkel er omheen, opge-

bouwd uit stipjes. Randschrift; l806 of 1886 onder de leeuw.

Boven de leeuw staat "Holland". Aan beide zijde van Holland

staat volgens mij nog iets, maar dit is niet leesbaar voor mij.

De kloppen staan: één tussen de poten van de leéuw en één

achter zijn staart.

Aan de keerzijde: In het midden van de stipjescirkel staan 3

torens. De middelste draagt een kroon.

Randschrift : .....ese vuur.....

Ik ben heel nieuwsgierig.

Groet,

Annemiek

Antwoord:

Annemiek, Tijdens het lezen van je eerste mail zonder foto's konden

we er al uit opmaken dat het ging om: een groot vuurlood, Syderzeese

Vuurbakens, vermoedelijk uit 1806. Na de foto's waren we er zeker van.

De kloppen bestaan normaal gesproken uit letters zijnde de initialen

van de schipper.

Voor Alex Kussendrager waren kloppen met"tekens" hem tot op heden

niet bekend.

Binnenkort het lood maar eens tonen om te zien met wat voor klop-

pen we te maken hebben en mochten ze interessant zijn dan volgt

zeker een vervolg hierop. Ook hier geldt weer dat we niet alles via

een foto kunnen determineren maar het voorwerp ook in de handen

moeten hebben.

GEN
DETECTIESYSTEMEN

Prijsvechter met krachtpatser eigenschappen:
De nieuwe Fisher F2

P,Ç@.t#F ,s w

Voor eerlijk advies
en een goede service o
bent u bij ons van
harte welkom.

Officieel inrporteur van C Sco¡te en Ftsher tnetaaldetectols

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48 . 52'1 5 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: 073-5481 199 . Fax: 073-5481195
www gelan.nl . info@gelan.nl
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Yraag2:

Beste DDA hierbij stuur ik u twee foto's van wat ik
kortgeleden gevonden heb. Kunt u mij vertellen wat ik
gevonden heb. Men zegt dar het Romeins is. Het voor-
werp is van brons en het is hol.

m.v'g'

WillemAdmiraal

Antwoord:

We vinden het een moeilijk te dateren lunula. Het oogt
Romeins, maar de vorm doet tegelijk sterk aan de mid-

deleeuwse stukken denken. Afhankelijk van de vondst-

context (wat is daar verder gevonden?) houden we het

op middeleeuws. De lunula is wel hol maar toch ook vrij

grof en het ophangoogje is ook onduidelijk op de foto's.

Je zou het in handen moeten hebben.
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I D" lslamitische kalender start in het jaar van Hidjra (emigratie), toen

. de profeet Mohammed de stad Mekka verliet om in Medina de eerste
I 

islamitische gemeenschap te stichten. Moslims noemen dat jaar 1 AH

I lAnno Hegirae = het jaar van de Hidjra). ln de christelijke jaartelling is

I dat 622 (AD, n. Chr.).

¡ Voor het omrekenen van een christelijk naar een islamitisch jaar kun-

I nen de volgende twee formules worden gebruikt: (C = christelijk jaar;

' H=islamitischjaar):

| - omrekenen van islamitisch naar christelijk jaar: C = H + 622- (H : 33)

¡ - omrekenenvanchristelijknaarislamitischjaar: H =C-622+l(C

, - 622):331

I Voorbeeld: in welk jaar leven we momenteel volgens de islamitische

jaartel ling? Antwoord:

2002 - 622 + {(2002 - 622) : 33} = 1 380 + (1 380 : 33) = 1 380 + 42 =
1422.

Literatuur en bron.

Tekst lslamitische kalender: www.paboplein.nl

Welt Münzkatalog 20 jahrhundert, 1969, pag.7OO, nr.40(48)

Yraag4:

Geachte Heer Koning

Bij deze 2 foto's van een penning die ik onlangs in mijn bezit kreeg,

hij is van messing en is 29 mm br. 33 mm hoog en 1.2 mm dik.

Weet u waartoe deze gemaakt is of waarvoor hij diende?

In afiarachting op uw antwoord verblijf ik, hoogachtend

Antwoord:

Piet,

Het is ¡nteressant om deze munt te gaan behandelen. We hebben

te maken met een aluminium 5 francs munt uit Marokko (periode

Mohammed Ben Jussuf 1927-1956). De datering is niet 1370 maar

volgens de christelijke kalender 1 951 . Hieronder de gegevens van de

lsla m¡tische kalender.

lslam¡tische kalender:

Moslims volgen de maan-maanden als basis voor hun kalender. Een

maanjaar is ongeveer 1 1 dagen korter dan het gewone jaar van 365

dagen. Omdat er geen correctie plaatsvindt in relatie tot het zonnejaar

(dus er geen dertiende maand om de zoveel tijd wordt ingevoerd),

worden islamitische feestdagen elk jaar dus op een ander tijdstip in

het'þewone" jaar gevierd. De Ramadan (vastenperiode) valt daarom

wisselend in lente, zomer, herfst of winter.

Yraag3.

Kan iemand mij vertellen wat dit voor een munt is en

ofhij echt zo oud is als wat er op staat? Er staat 1370

op. Is dit nou wel of niet het jaartal? Hij is volgens mij
van zilver, hij weegt 3.5 gr. is 1,5 mm dik en heeft een

doorsnee van 25 mm.

Piet Gijbels
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A.Oudijn, Ridderkerk

Anftvoord:

Mijnheer A. Oudijn,

Uw in goede kwaliteit bewaarde penning is een hondenbelastingpen-

ning van Ridderkerk. Op de voorzijde Ridderkerk met het jaar waar-

voor belasting was betaald: 7924. De achterzrjde geeft aan dat het gaat

om de 20e penning, die in omloop kwam op moment van betaling.

Literatuur: Nederlandse Hondenbelastingpenningen, Catalogus, van

A.f. Koo¡ 1998.812. 1381139, nr 2018: Ridderkerk 1924, messing, P3

(schaars),

ISBN 9090i2379-2

Vraag 5:

Beste DDA vraagbaak

Onlangs vond ik op een maïsakker dit bronzen voorwerp, volgens mij
is het een schedepuntbeschermer. Beide middenspijlen zijn bewerkt

met een streepmotief, de afmetingen zijn 4 x 2,5 x 1 cm. Achterzijde

is gescheurd maar is identiek aan de voorzijde.

Klopt het dat ik denk dat het is, en valt er een datering aan te geven?

Met vriendelijke groet,

Hendrik de )ong, Heetenveen

Antwoord:

Hendrik het is inderdaad en opengewerkte schedepuntbeschermer.

die we kunnen dateren in de late middeleeuwen.

Yraag6:

Onlangs kwam ik dit stukje tegen bij een lid van de

vereniging en niemand kon precies vertellen hoe het was

gebruikt/wat het is.

Nu is mijn vraag kunt u mij/ons hiermee helpen zodat

wij deze vondst in ons Detector Magzine kunnen laten

zlen,

Johan Koning

Antwoord:

Geachte heer

Koning,

Het object dat

u stuurt is een

Duits product,

waar het

bekend staat

als een zgn.

'Pillendreheri

Het is een bij-
product van de

pijpenmakers

in het Wester-

wald, gemaakt

van de rood-

bakkende klei, die ook voor de schiettentpijpen wordt

gebruikt, maar bestaat ook in het wit.

Het werd verkocht in speelgoedwinkels in een zakje

samen met enkele in aluminlumfolie gewikkelde'pilleni

Deze worden in z'n mond of achterwerk gezet en aange-

stoken, waarna de pil een enorme hoop'uitpoepti

Productietijd 1 900-1 960.

Met vriendelijke groet,

Benedict Goes

Pijpenkabinet, the national museum with the global col-

lection.

Prinsengracht 488

1017 KH Amsterdam
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Fisher GZ-21

Met de CZ-21 heeÍl Fisher een woordige opvolger voor de legendorische

CZ-2O. Zowel in het woter ols op het lond voeh deze detector zich thuis.

Volumegroundgevoeligheid en discriminotie ziin instelboor.

Exocte plootsbepoling door vernieuwde pinpoint techniek.

Geschikt voor zout- en zoet woler.

T/m opril 2008 wordt deze detector geleverd mel een oonkekkeliik

occesoirepokket. Uiteroord kunt u op deze delector inruilen.

Neem contoct meï ons op voor de mogeliikheden.

Fisher F7 5

Voor wie met minder geen genoegen neeml,

ontwikkelde Fisher de FZ5.

Een professionele lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD disploy loot zich onder

olle omstondigheden oflezen.

Permonente diepteu itlezi ng

Eenmool gemookte instellingen onthoudt deze krochtpotser. Dus opnieuw

instellen is niet 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 Fìsher een dubbele filter-

d iscriminotie

De Fisher F75 wordt slondoord geleverd met een beschermhoes voor de meter

en voor het botteriicomportiment.

Twiifelt u? Mook een ofsprook bii Gelon of één von onze deqlers!

Met de Fisher F4 introduceerl Fìsher een digitole
olleskunner, en don ook nog eens oontrekkeliik geprijsd
Met behulp von de 4Joons obiectidentificotie en de
numeriek torgetidentificotie, weet u woor u opgroven
wilt. Tijdens het pinpointen weel u outomotisch de
diepte von het obiect Noost de I inch DD zoekschiif
wordl een 4 inch concenlrische schiif geleverd, wot
deze delector zeer geschikt mookl voor gebruìk op
stortg ro n d

Kortom: een veelziidige detector vooT een

schoppeliike priis



CSC PE

c.scoPE

C.Scope toont lef door het uitbrengen von

deze lichtgewicht detectors.

ln het geweld von digitole detectors houdl

C.Scope het hoofd koel, en brengt 3 nieuwe

onologe detectors uit in zowel motion ols

non-motion techniek. DeTTOXD detector is

voorzien von oudio discriminotie; toonhoogte

verschil geeft een schot oon obiecl informotie.

Een enkel 9V botterii stool goront voor vele

uren zoekplezier.

cs
ÙnoÍroil

r)

De CS990XD is niel voor niks, sinds ziin inlroduclie
één von de meest verkochte detectoren.
De CS990XD discrimineert gelilkilidig op het

meterkonool en vio hel oudiokonool. Een hoge
toon geeft een goed obiect oon en een loge toon
geeft bijvoorbeeld een spiiker oon. Grondeffect en

discriminotie ziin instelboor.
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rD@()

cs xD
Altoto otsc
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Defectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 52 I 5 ML's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199 fox: +31 lol73 548 I 195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3InX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
delector. De 17 k1zfrequentie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en

goud.
Al 25 ioor luislert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikl 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 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood
- Officieel imporleur C.Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen goronfietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)



IJeterminatiedag 7 juni, Wijk bij Duwstede
Determinatiedag in museum Dorestad (zie voor meer gegevens op pagina 10)

Officieel metaaldetector dealer van de merken:
White's, Minelab, Tesoro, Fisher en Laser
Verder alles voor de hobby zoals accessoires,
boeken etc verkrijgbaar.

MidHolland Detectoren
Zwaluw I5
3752 NW Bunschoten
Tel:033-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

PolderVond-sten
Uniek magaztne over geschieden¡s

en archeologie met de mooiste
bodemvondsten van Nederland

Yondsi'öä

Wordt abonnee
voor slechts 9,95 per jaar (incl verzendkosten).

PolderVondsten verschilnt 2 maal per jaar.

:r;;a. '6J
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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)


