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( Dirk Jan Laan

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, beschermkappe!
RVS scheppen, hoofdtelefoons, beschermhoezen, enz.

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftel ij ke ga ra ntie en Nederlandse gebru i ks-
aanwijzing. Kijk op www.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
bel voor een
afspraak.

website of
vr¡jblijvende

Jl'
H8
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Detectors enzorrr
Want daar gaat het tenslotte over in dit Magazine!
Detectors, ik zit er midden in. Op dit moment heb ik
zo'n55 verschillende A-merk detectors op voorraad!!

Twee opzienbarende topmodels werden de laatste tijd
geintroduceerd en dat hebben wij geweten. Allereerst, na
een lange periode van uitstel en onzekerheid, werd eind
augustus de nieuwe CZ21 gepresenteerd Eén klant had de
detector in november 2007 al besteld en werd nu eindelijk
voorzien v an zijn nieuwe oogappel.

Velen volgden hem en schaften de CZ21 aan, die overigens
met 20 cm (8") of met 27 cm (10,5") zoekschijf verkrijgbaar
is. Een aantal leden van het Waterzoekersforum gaan de
CZ21 uitgebreid testen in zowel zoet, als zout water. Tegelijk,
zo heb ik begrepen, gaan ze ook de verschillen meten tussen
de oude vertrouwde CZ20 en de nieuwe CZ21 . Eén duidelijk
voordeel van de CZ21 is dat het gewicht behoorlijk
verminderd is.DeCZ21 weegt 2396 gram terwijl de CZ20 nog
2580 woog, het betreft hier in beide gevallen de versie met
de 20cm zoekschijf. lk ben razend benieuwd naar de
uitkomsten van de tests die de waterzoekers gaan doen !

Door het verkoopsucces van de CZ21 hebben we op dit
moment 6 gebruikte onderwater-metaaldetectors staan en
dat vind ik gewoon ontzettend leuk! Niet iedereen is in staat
of bereid om € 899,- of meer uit te geven voor een nieuwe
"waterpieper" dus wanneer je een knappe Fisher 1280-X
kunt aanbieden voor nog geen € 400,- is dat alleen maar
gunstig voor de zogenaamde "instromers". We hebben
overigens nog een paar nieuwe White's Surfmaster ll's staan
voor de aktieprijs van € 699,- (op = ep)t

Nog opzienbarender was de uiterst plotselinge introductie
van de Minelab E-TRAC. Het was tenslotte nog niet zo lang
geleden dat de Minelab Explorer SE werd opgewaardeerd
naar de Explorer SE professional. De Minelab E-TRAC is de
eerste "hobby detector"die voorzien is van een USB
aansluiting. Programma's kunnen via de PC worden
opgeslagen en uitgewisseld. De E-TRAC beschikt over vier
door de fabriek ingestelde programma's en vier zelf in te
stellen programma's en zo zljn er nog veel meer noviteiten
aan deze van de Explorer afgeleide multi-frequentie detector.
U kunt er van alles over lezen op het Minelab owners forum.
Wij hebben de E-TRAC inmiddels al heel wat keren verkocht
en ontvingen van diverse klanten zeer enthousiaste reactie's.

Enkele klanten vertrokken na aanschafvan de E-TRAC meteen
al voor een zoekvakantie naar Engeland en kwamen
bijzonder gelukkig terug.

Net als de Explorer SE is de E-TRAC natuurlijk geen detector
die je op een "namiddagje" even onder de knie krijgt, er zal
flink wat tijd moeten worden geinvesteerd om deze TOPPER
onder de knie te krijgen. Wij vinden het altijd leuk om, indien
gewenst, mensen die dezelfde detector hebben aangeschaft
of dat willen gaan doen aan elkaar te koppelen. Zodoende
hoeft niet iedereen het wiel zelf uit te vinden en kan men
elkaar op sleeptouw nemen; samen sterk!
Ook op de E-TRAC hebben we veel mooie detectors ingeruild.
Op een bepaald moment hadden we bijna 30 ingeruilde
detectors staan I

Clear Signal heeft zijn assortiment hoofdtelefoons uitgebreid
en wij hebben ze bijna allemaal uit voorraad leverbaar. Ons
assortiment is hiermee gegroeid tot ongeveer '1 8
verschillende hoofdtelefoons! U kunt ze allemaal op onze site
bekijken door naar "accessoires" te gaan en daarna bij
artikelgroep te kiezen voor "hoofdtelefoons".
Zowel detectors als accessoires kunnen, indien gewenst,
rechtstreeks via onze site besteld en eventueel betaald
worden.

Ook ons assortiment zoekschijven breidt zich voortdurend
uit. Met name de Detech SEF zoekschijven zijn bijzonder
populair, er is nu ook een SEF voor de Garret ACE/CSl. U vindt
alle maten en prijzen en de detectors waarvoor ze bestemd
zijn op onze site.
Er valt nog veel meer te vertellen van alles wat er op dit
moment gebeurt in dit "Detector Eldorado" maar daarover
de volgende keer meer

Nog één ding: Bent u clublid? Meldt dat dan wanneer u bij
ons een detector bestelt of koopt, want:
CLUBLEDEN HEBBEN BIJ ONS ALTIJD EEN STREEPJE VOOR! !

M et vriendel ij ke g roet,
DirkJan
(reacties : info@djlaan nl)



FleuodeleElors, Will¡o Rool¡
0nbetwist de detectorspecialisl. Meer dan twintig iaar zoekeruaring

Fleuodetectors, Herkpad 18, 83tE IIB Marl¡nesse, lel. Í17i27-2Í13929, internet: rrwrr.lleuodeleclors.nl

ìUij leveren diverse accessoires
zoals r.v.s. scheppen, beschermkap-
pen, hooflltelefoons, tumblers, div.
boeken, batterijen, detectortassen,
beschermhoesjes enz.

Met øl deze merken hebben wij ruime
zoekervaring, dus kunnen wij u precies

vertellen hoe ze werken.

Dealer ven:
o Minelah
. XP llelectors

o E.Scope

ZOETERS GEZOCHT!

Vindt jij het belangrijk dat er een vereniging is
die o.a. de belangen van zoekers behartigt?

W¡l i¡j je inzetten voor de vereniging en het
Detector Magazine?

De vereniging zoekt op korte termijn leden die een
bestuursfunctie willen bekleden binnen de vereniging.

Kijk voor meer informatie op onze website.
http://www.detectoramateu r.n l/content/veren ig i n g/article/1 58
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Leden buitenland € 35,-.
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Van de voorzitter

Beste leden

De zoekdag ligt leeds achter ons en de volgende

kleine zoekdag ligt nu voor ons Op aauvraag van de

schutterij in Nederrveert gaall \\¡e met een klein team

kijken ofrve de kogels van deze vereriging uit de

glond kunnen halen, eeu actie die rve liet vaak cloen

maar in goed ovelleg gaat dit een leuke dag u'olden.
De oproep voor deze ingelaste zoekdag heefÌ op orlze

r'r'ebsite gestaan.

De afgelopen tijd heeft het bestuur niet stilgezeten,

Natasja heeft de contacten met de archeologie ût het oosten van het

land l'eer aangehaald, en daar leuke contacten op gcdaan.

Op het rnoment van dit schrijren zijn rve ook rveer aan het kijken
voor de volgende deternrinatiedag, rvelke op korte ten-r-rijn gehouden

zal rvorden. Houdt dus de site in de gaten Yoor de laatste rneldingen

De site r.r'elke in onderhoud is, maal r.r'el gervoon r.r.erkt, krijgt op zeer

korte ternijn een andere look, met rleer nieuu's recentere updates

etc etc. Zeker de moeite rvaard om het te volgen.

Uiteraald kunr¡en I'e bij deze acties urv hulp gebruiken.

\{¡e hebben uit het land reeds rveer remomen dat er rnooie vondsten

zijn gedaan zorvel op het ìand als in het rvater, rve hopen dan ook dat

u cleze komt laten zien op een zoekdag- ofdetenninatiedag.

Groet

Roy Htttters

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Dit zandkasteel
is verzqlerd tegen:
strañdballen, Nordic Walkers,
laagvliegende hanggliders, volwass¡ên mannen
met metaaldetectors en buitenlandse invasies.

FoRrts AsR.ciþ.
furlb ASR v€rzel(olt büna allss.
www.brdssr.nl

Van de redactie

De boer

De atgelopen maandel \\¡arer'ì \¡oor \¡eel zoekers ratuurlijk qua zoekel

de belangrijkste maanden van het jaar. Regehlatig even door de

omgeving rijden om te kijken ivelke akkers er al vrij zijn. Bij nieurve

zoekplekjes natuurlijk eerst bij de boer toestemrning vragen, en dat

kan soms best n,el eens lastig zijn Yan r.r,ie is die akker en \\'aar \voorìt

de boer? À,Iaar goed het zoekt toch rvel een stukje meer ontspannen

als je toestemrning hebt gevraagd.

Gelukkig geven de meeste boeren vrij snel toestemming, rnaar ik
heb laatst toch ook meegemaakt dat rve geen toesternming kregen

orn te zoeken. De akkers r,an de boer r'r'aren arcl-reologisch best rvel

interessant en stonden ook op de archeologische rvaardenkaart Geen

beschelmd nlorlun'ìent ntaar rl'el van archeologische rvaarde. De

boer had al eerdel mee gerraakt dat er zoekers op zijn akkers hadden

gezocht en enkele voolr'verpen hadden aangenreld bij de provinciaal

archeoloog. En daar rvas de boer in tegenstelling tot de provinciaal

archeoloog eigenlijk niet zo blij mee Hij had onlangs bij de geplande

uitbreiding van zijn boerderij minder leuke ervaringen gehad met de

archeologie Er moest eerst een alcheologisch onderzoek op zijn ter

rein gedaan u,orden alvorens men toestemming gaf om te bourven Er
rnet de nieuu'e archeologiervetgeving die onlangs is ingegaarr, dient de

vervuiler of reroorzaker, in dit geval de boer dus, het onderzoek van

rcle tienduizenden euro's te betalen. \,'eel boeren voelen zich hiercloor

ernstig belemmerd in het uitvoeren van hun bedrijf.

lr{et nog meer eventuele vondstmeldingen van zoekers zou de arche-

ologische belangrijkheid van zijn akker toenemen en daar zat hij nu

net niet op te rvachten.

Tja dat is natuur.liik lel jamllìer, maar je moet lvel respect hebben

voor de argumenten van de boer

!\'e kunnen elk jaar goed rlerken dat in de periode septernber

oktober iedereen volop net zoeken bezig is. l)e rneeste leden hebben

dan geen tìjd om artikelen en inzendingen voor het nragazine te

schrijven. Begrijpelijk, nraar we hopen natuurlijk I'el, dat rve rveer

op urv velhalen kunnen rekenen. Het magazine is zoals rve rvel vaker

melden, r,àn en r,óór u. Ongehvijfeld heeft u de afgelopen periode ook

leuke vondsten gedaan r\lisschien niet spectaculair, maar rvel gewoon

leuk om te laten zien in het magazine Dus zodra u r'veer even tijd
hebt.... . ..

NIet vriendelijke groet,

Kees Leenheer, redactie

Fortis
Van Leo Schaaders kregen wij het volgende toe gestuurd.

Op het strand te Wijk aan Zee werden vorig jaar diverse
activiteiten georganiseerd. Hierbij werden ook zandkas-
telen gebouwd, waarvan de meesten waren voorz¡en van

het afgebeelde vlaggetje. Wel illustratief hoe er tegen
onze hobby aangekeken wordt!



MVs€T.;MAÇ€NDA
de Oudheid kritiek op het decadente leven

van de superrijken. ln de expositie'Luxe

en decadentie' wordt dan ook aandacht

besteed aan deze vaak bijtende kritiek van

de antieke auteurs op het luxe leven van de

Romeinse jetset, dat zich steeds meer op

status richtte en steeds minder vasthield aan

de traditionele Romeinse waarden.

Voor detectoramateurs is een regelmatig

bezoek aan dit museum zeker aan te bevelen.

Naast de nieuwe expositie is natuurlijk

ook de vaste presentatie te bezichtigen.

Nijmegen is de oudste en belangrijkste

Romeinse stad van Nederland. ln Museum

Het Valkhof is de grootste Romeinse collectie

gebruiksvoorwerpen te zien. Liefhebbers van

Romeins materiaal komen ogen en vooral tijd

te kort om alle vondsten te bekijken.

Het museum heeft bovendien een uitgebrei-

de museumwinkel waar menig interessant

boek te koop is.

Museum HetValkhof Kelfkensbos 59,651 1 TB

N ij m eg en, w w w.m u se u m hetval khof. n I

Archeologie in het museum van Vroeger

en Nu

Met ingang van de Open Monumen-

tendagen op zaterdag 1 3 en zondag 1 4

september zal er in het museum van Vroe-

ger en Nu de tentoonstelling'Speuren

naar Archeologische 5poren'te zien zijn.

Deze tentoonstelling is vooral gericht op

leerlingen van de basisschool, maar voor

iedereen die niet veel weet van archeolo-
gie en het werk van de archeoloog zal het

de moeite waard zijn om een bezoekje

aan ons museum te brengen.

ln de vitrines vindt men objecten die door

amateur-archeologen zijn opgegraven. De

meeste vondsten zijn uit de Romeinse Tijd

maar er is meer, zo ook een spannende

vondst uit de omgeving van het vroegere

kasteel Rijsenburg.

Op panelen wordt in tekst en beeld o.a.

het verblijf van de Romeinen in Neder-

land getoond. Als je echt nieuwsgierig

bent, kun je het verhaal van de Romeinse

Tijd ook nog lezen en er is een vragen-

formulier waarop je kunt invullen wat
je allemaal van de tentoonstelling hebt

opgestoken.

Er wordt een filmdocumentalre vertoond

over het werk van de professionele arche-

oloog. Er wordt veel gegraven door die

archeologen maar ook gedokenl

ln de tuin van het museum kunnen kin-

deren, net als echte archeologen, graven

naar een archeologische vondst. Die schat

mogen ze meenemen naar huis.

Tijdens de Open Monumentendagen

zal er van 1 4 tot 1 6 uur een deskundige

aanwezig zijn om uit te leggen wat je hebt

gevonden.

De tentoonstelling blijft in het museum

tot het einde van dit jaar.

Museum van Vroeger en Nu

Traaij 104, Driebergen

Geopend op woensdag en zaterdag van I 1

tot 1 6 uur of op afspraak. Tel. 0343-532438

Luxe en decadentie, leven aan de

Romeinse Goudkust

T/m 4 januari 2009 loopt in Museum Het

Valkhof in Nijmegen de tentoonstelling:

'Luxe en decadentie. Leven aan de Romeinse

goudkusti De expositie biedt een kijkje in het

leven van de Romeinse'Quote 1001 de kleine

groep superrijken die 2000 jaar geleden in

immense villa's woonden aan de Golf van

Napels.

Bezittingen van die Romeinse elite, pronk-

stukken uit het Nationaal Archeologisch

Museum in Napels, worden voor het eelst

buiten ltalië getoond: muurschilderingen,

beelden van brons en marmer en sieraden.

Ook zijn er 3-D animaties van villa's en tu¡nen

te zien. Net als tegenwoordig bestond er in

Uitreiking medaille kriegsgraberfursorg aan Patr¡ck van
Wanzeele

De uitreiking door de Duitse Volksbund vond plaats na de begraving van acht Duitse

soldaten uit de Eerste Wereldoorlog waarvan Patrick er zes had gevonden en geborgen.

Het betreft niet alleen deze soldaten maar over velen jaren is er een 70-tal Duitse solda-

ten geborgen en herbegraven.

Het is zeer verdiend dat Patrick deze onderscheiding krijgt voor zijn inzet en altijd

korrekte wijze van bergen van soldaten. Het is mede dank zij Patrick dat er in 1986 een

regeling is gemaakt dat Duitse soldaten dezelfde behandeling zouden kr'rjgen v.wb.

aangifte van de gevonden soldaten als de Engelse en Franse soldaten.

Frans Hoijtink
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boek r ec ens ie s
Meesters van de Gouden Eeuw
Kopstukken uit kunst & wetenschap

De dag dat ik deze recensie

schrijf, start bijna de Week

van de Geschiedenis 2008
(1 1 t/m 18 oktober). Het tele-
visiemagazine vermeldt een

keur aan geschiedenisgere-

lateerde programma's zoals

het Verleden van Nederland
en Andere tijden. Hoewel
het begrip'vaderlandse
gesch ieden is' is afgeserveerd,
is het vooral de Nederlandse
geschiedenis die de volle
aandacht krijgt. Ook in de

boekpublicaties is deze trend
terug te zien. Binnenkort
verschijnt de langverwachte
herziene uitgave van Kogel

door de Kerk? en Bruid in de
schuit als een totaaloverzicht
van de Tachtigjarige oorlog

bij uitgeverij Walburg Pers.

Walburg Pers heeft ook
enkele publicaties uitgege-
ven over de Gouden Eeuw,

de tijd dat de Republiek der
Nederlanden gloriejaren

doormaakte. De unieke
bestuursvorm van ons land,
waarbij rijke burgers zoveel
in de melkte brokkelen had-
den, was ongekend in Europa

waar in de meeste geval-

len absolute koningen de

scepter zwaaiden. En ook de
rol van de kerk was bepalend
voor de mogelijkheden die
er waren om je te uiten als

filosoof of kunstenaar. Zoals

de auteur in de inleiding
benadrukU "veel vrijheid van

denken was er ook in Holland
en Zeeland niet'i maar"men
stelde zich in de Noordelijke
Nederlanden toleranter op
tegenover a ndersden kenden

dan elders." Een aantal van de

cultuurdragers hebben hun
thuisland verlaten om hier
hun heil te zoeken. De "be-
trekkelijke g rote godsdienst-
vrijheid en ondernemingszin"
bleek een voedingsbodem
voor'erfl aters' die het tot
wereldfaam schopten, hetzij
soms pas in later eeuwen.
ln Meesters van de Gouden

Eeuw, kopstukken uit kunst

en wetenschap komt een

aantal van deze'grote man-
nen en vrouwen'aan bod.

lndeling
Meesters van de Gouden
Eeuw is geschreven door
Gerben Graddesz. Hellinga.

Hij schreef ook de zuster-

uitgaven Zeehelden van de
Gouden Eeuw en Pioniers

van de Gouden Eeuw. De

opzet van het boek is simpel;
een algemene inleiding
gevolgd door 27 portret-
ten van kunstenaars en

wetenschappers. Natuurlijk
ontbreken Hugo de Groot,

Rembrandt van Rijn en Jan

Steen n¡et. De auteur heeft
de personen op alfabetische
volgorde gerangschikt. ln de
inleiding geeft hij daarvoor
een verklaring. Op geboorte-
datum zetten, slaat volgens
hem volledig de plank mis

omdat de ene kunstenaar

een laatbloeier is en de

andere op jonge leeftijd
al zijn genialite¡t tentoon-
spreidt. Ook op categorie
(schilder, dichter, enzovoort)

indelen, is irrelevant, want
deze zeventiende-eeuwers

laten zich niet zo gemakkelijk
in hokjes duwen. De man-

nen waren vaak actief op

meerdere vlakken. Niettemin
is in een overzicht weergege-

ven wanneer de beschreven
personen leefden en welke

activiteiten zij ontplooiden.

Bij het lezen van de bio-
grafieën valt op hoeveel

onderlinge banden er zijn.

De kunstenaars zijn bevriend

of de ene is de leermeester

van de andere of zelfs de

vader (Constantijn en zoon
Christiaan Huygens). Kortom,
het blijkt een kleine wereld.
De verbintenissen zijn in de

tekst verduidelijkt door het
gebruik van hoofdletters en

een afwijkende kleur.

Helder geschreven

De teksten zijn helder en

zakelijk geschreven. Dat

zakelijke aspect bedoel ik in

de goede zin van het woord.

Niet weinig van dergelijke

verzamelingen biografi eën

staan bol van de loftuitingen,
dat is hier niet het geval. De

teksten zi)n zo'n vijf of zes

pagina's lang. De uitgave is

bijzonder rijk geïllustreerd (in

kleur).

Meesters van de Gouden

Eeuw. Kopstukken uit kunst &
wetenschap.

Gerben Graddesz Hellinga
(Zutphen 2008).

15BN 90-5730-562-3, C 24,95
(na 1 januari 2009:€29,95)
Uitgeverij: Walburg Pers,

www.walburgpers.nl.



Registratie middsleeuze ern
Vindplaats:

Vorm en materiaal:

Collectie/data:

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatuur:

Opmerkingen:

Omdat er twijfels rezen over een eerste

lezing na een zoektocht langs Kerkelijke/

Gelderse archieven en vragen

van Peter van Beek, voormalig directeur van

het museum in Elburg, is het zegelstempel

nog een keer schoongemaakt. Dit schoon-

maken was een riskante bezigheid, voor

hetzelfde geld gaat het de vernieling in.

Het schoonmaken leidde tot een iets ander

doch niet onbelangrijk anders randschrift.

Op onze vragen aan de diverse (Kerkelijke)

archieven betreffende Gelderland werd van

alle kanten hulp aangeboden.

Geachte heer Koning,

Va n h et stre e ka rc h iva ri aat N oordwe st-Ve I uwe

kreeg ik uw vraag toegezonden. ln overleg

met hen zal ik proberen de verdere beant-

woording op me te nemen. Tot voor zes jaar

was ik bij deze dienst de streekarchivaris,

maar ikwoon nog steeds in Elburg en ben

daar intensief bij de historiebeschrijving

betrokken. Vandaar deze keuze.

Afgelopen weekend was ìk in het klooster

Sint Benedictusberg bij Voals. Met een van de

I Tekst: Jan Zijlstra / Foto: Johan Koning ]

Aperloo (bij Elburg)

ovaal met oog, brons, sporen van vertinning?

Jan Zijlstra, gevonden door A. Koerts

S'MENARDI.PLEBANI.IN(F?) ALERPO = zegel van Menard, pastoor in Aperloo (zie op-

merkingen)

Maria met kind in nis met architectuur

1 3e eeuw

"Menard " is een versleten vorm van de oude tweestammige germaanse naam Mein-

hard (Meginhard).

,Alerpo" 
is een metathesis (letterkeer) van Aperlo(o).

Na het lidwoord "lN" lükt er in plaats van een punt een platgeslagen F(?) te staan. Wel-

licht heeft de stempelsnijder zich hier vergist.

Het randschrift suggereert het bestaan van een kerk of kapel in Aperlo, maar in de his-

torische bronnen is die niet te traceren. ln Friesland/Groningen is een soortgelijk geval

bekend. Er zijn dus wat onzekerheden maar misschien kunnen die nog eens worden

opgelost.

Met dank aan de heren Staal en van Beek voor hun informatie.

aanwezige paters, kerkhistoricus, ben ik in

de bibliotheek aon het zoeken geweest naar

meer helderheid omtrent uw vraag. Deze

bijzondere vondst maakt me zeer nieuwsgie-

rig. De naam van de vermelde geestelijke is

nog niet aangetroffen. Overigens l¡jkt het me

niet geheel juist om plebanus te vertalen met

postoor. Een plebaan is meestal verbonden

aan een kapittelkerk, over het algemeen als

priester. Maar welk kapittel dan? Dat zou het

noorden van deVeluwe, een ven de Utrechtse

kapittels kunnen zijn, waarschijnlük St. P¡eter

of St. Jan. De archieven van deze kapittels

bevinden zich in het Utrechts Archief. lk heb

daar jaren geleden gewerkt en ken deze

archieven redelijk goed. Ook zijn daar wellicht

nog andere bronnen te vinden.

Voor het zoeken is het wel van het u¡terste

belang om de datering zo goed mogelijkte

hebben. Hierbij zou kunnen helpen een goede

afdruk of lijntekening van het bewuste stem-

pel. Ook de exacte vindplaots zou ik graag

weten. ln Aperlo (AIerpo, overigens zeker geen

vergissing, maar een bewuste woordenwisse-

ling die, veel vaker voorkwam) heeft nooit een

kerk gestaan, ook geen kapel voor zover wij

weten. Dit doet vermoeden dat het hier om

een persoon gaat d¡e uit Aperlo komt, en dat

zou in die tijd wel kunnen.

Kortom nog wel veel raadsels, die het des te

¡nteressanter maken om te kijken of er nog

meer te vinden is. Graag zou ik proberen om

enig licht te verschoffen. Kunt u mij dan nog

aan de nodige informatie c.q. beeldmateriaal

helpen.

ln afwachting van uw reactie,

Peter van Beek

Zo kregen we van de conservator van het

Catherijneconvent, Casper Staal de vol-

gende bijdrage gemaild:

Ook ik kan u niet verder helpen. Maar ik stel

een ttraag die u mogelijk aI beantwoord hebt

gekregen. Maar indien niet, dan kan mijn

waag geen kwaad, denk ik.

Heeft Aperloo wel een kerk of kapel gehad? Ik

kan zo'n bouwwerk niet traceren. Zie: S. Mul-

Ier Hzn., e.a. De kerkelijke indeeling in 1555

tevens kloosterkaørt.'s-Gravenhage I 920 geefi

geen kerk ofkapel in Aperloo. Als er geen kerk

of kapel gestaan heeft, zou ik 1an Aperloo"

willen lezen als een'achternaam'. In eerste

instantie zou ik mijn aandacht dan richten

DETECTOR IVAGAZINE 1 O1 / NOVEN1BER 2OO8
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maør wellicht draag ik met deze

te maken, gaf ook hij al zijn bezittingen

weg, waaronder die in Doornspijk.

Aperloo
Vanaf de Hoge Enk ¡s het maar een klein

eindje om via de Stadsweg in Aperloo,

een cirkelvormig gebied met een door-

snede van ca. anderhalve kilometer, te

komen. Het centrum wordt gevormd door

de boerderij van de familie Rozeboom,

Stadsweg 1 1. Aan de ronde vormen zien

we dat dit gebied al zeer vroeg bewoond

was. Rechte lijnen in het landschap

duiden op ontginningen, waar op de

Noordwest-Veluwe vermoedelijk al in de

12e eeuw een begin mee is gemaakt.

ln 1837 ontdekte H.R. Sneller in Aperloo

op ongeveer een meter onder de grond

een stuk weg geplaveid met keistenen.

Deze stenen kon hij goed gebruiken voor

zijn eigen woning. Tijdens het verslepen

viel zijn oog op een merkwaardige steen

met twee gaten erin. Men vermoedde dat

het hier om een Voor-Romeinse molen-

steen ging. Daarnaast werden enkele Ro-

meinse munten gevonden. Datering van

een van de munten; keizer Hadrianus die

van 1 1 7-1 38 na Chr. regeerde. ln hetzelfde

gebied werd ook een middeleeuwse wijn-

kan en een terra sigillata bord gevonden.

ln Aperloo is in het jaar 1521 een veldslag

u itgevochten. Een Overijssels legertje

was bij het Katerveer overgestoken. Het

stroopte de Veluwe af tot aan de Hierden-

se Beek bij Harderwijk. Met rijke buit werd

de terugtocht ingezet. De feestvreugde

over deze geslaagde operatie werd

wreed verstoord door een Gelders leger

bestaande uit 300 ruiters en 1800 man

voetvolk. De nederlaag in de velden van

Aperloo was verpletterend. Twee koperen

kanonnen werden naar Elburg gesleept.

Ter nagedachtenis aan deze gedenkwaar-

dige veldslag stonden ze tweehonderd
jaar in het stadhuis opgesteld. Daarna zijn

ze verkocht voor oud metaal.

!i{4,r,

'.lt

\Ð

op Doornspijk en Elburg, die al vroeg in de

archieyen wrschijnen. Ook op basis van de

vondstomstandigheden lijkt me dit plausibel.

Literatuur: G. Westerink. Elburg en Doorn-

spijk. Kerken en andere instellingen uit de

middeleeuwen met hare goederen. Zutphen

(1970). Ook de andere plaatsen in de omge-

ving waar wel een kerk of kapel staat/stond,

zou ik in ogenschouw trachten te netnen.

Locale historici weten yaak yeel (meer dan

ik) owr hun kerkelijk wfleden.

Ook de term'plebanus' vraøgt øandacht. Het

betekent dat de persoon zielzorger is (plebs

= volk) en kan pastoor (tan de hoofdkerk)

betekenen. Zie W Nolet en PC. Boeren.

Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen.

Amsterdam 1951. Ook nu komen Doorn-

spijk en Elburg om de hoek kijken. Doorn-

spijk is de moederkerk yan Elburg. Waar ik
geen oplossing voor weet is dat de kerk yan

Doornspijk de heilige Ludger qls patroon

heeft en die vøn Elburg de heilige Nico-

De redactie is op zoek gegaan naar

verdere informatie en ontdekte o.a. de

volgende gegevens via internet over

Aperloo:

Oudste geschiedenis
Het oudste gedeelte van Doornspijk

vinden we langs de Bovenweg bij Wes-

singen en Aperloo. ln het moerassige

kustland van het Almere leefden zo wei-

nig mensen dat Wessingen en Aperloo al

voor het jaar 800 kerkelijk bij Epe werden

ingedeeld. De namen worden door deze

kerkelijke indeling als volgt verklaard:

West Enge is de Enk ten westen van Epe

en Aperloo zou dan Eperloo moeten

zijn met de betekenis Bos van Epe. Deze

kerkelijke indeling vinden we terug in
een eeuwenoud gebruik. Elkjaar kwam

de pastoor van Epe met ham en bier naar

Wessingen. ln ruil daarvoor ontving h¡j

zijn aandeel in de graanoogst. De kerk

van Epe kende de Wessinger banken en

het kerkhof had een speciale hoek voor
de bewoners van Wessingen.

Deze oude Wessinger traditie van het"Pa-

penzaad"voert ons terug naar de tijd van

Liudgeç apostel der Friezen. Er was een

jongeman uit de omgeving van Doorn-

spijk onder zijn gehoor. Deze raakte zo

geboeid door die vreemde woorden van

liefde en genade dat hij zich liet dopen.

ln navolging van de eerste christenen gaf

hij al zijn goederen in Doornspijk weg;

n¡et aan de armen maar aan Liudger. ln de

akte van overdracht wordt voor de aller-

eerste keer de naam Doornspijk genoemd

of zoals het toen beschreven werd:"in
villa que nuncupaturThornspiic'i Later is

deze akte van overdracht teruggevonden
in het klooster van Werden aan de Roer

in Duitsland. Dit klooster was in 796 door
Liudger gesticht. Om van dit klooster een

centrum van beschaving en geleerdheid
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Woensdag 20 februarijl. is door mij
een vreemd object gevonden in het
Amerongse bos

Een object dat er een beetje verdacht uitzag. Daar ik het
niet vertrouwde heb ik op 22 februari dhr. R. Schuurmans,

boswachter van het Staatsbosbeheer gebeld en verteld, dat
er een vreemd uitziend object op ongeveer 30 cm diepte
in de grond lag. Op het eerste gezicht leek het een ijzeren

buis te zijn, ware het niet, dat in het midden van de buis een

koperen pin recht omhoog stak. Een pin van ongeveer 5 cm.

lang en 5 mm. dik. Samen met Schuurmans ben ik naar de

plek gegaan heb het object voorzichtig met mijn handen
weer blootgelegd. Ook Schuurmans vertrouwde het niet en

heeft de procedure gevolgd, die voor dergelijke gevallen

bestaat en heeft de politie gebeld. Na een uur was de politie,
twee man sterk, ter plekke Zij hebben het object bekeken.
Er was maar een klein gedeelte zichtbaar, dus werden ook zij

niet veel wijzer. Daarop hebben ze een bomexpert gebeld,

tevens lid van het politiekorps, die ook kwam kijken. Ook
hij kon niet vertellen wat het nu eigenlijk was. Het gat werd
weer dichtgegooid en gemarkeerd, zodat het weer terugge-
vonden kon worden. De politie beloofde mij op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen. Dezelfde dag nog kreeg

ik de politie aan de telefoon, die mij wist te vertellen, dat het
om een antitankmijn zou kunnen gaan, maar zeker was men
nog niet. Er moest nader onderzoek gedaan worden door de

EOD. Maar dat zou pas de volgende week gebeuren. Als er

meer bekend zou ziln over het vermeende explosief zouden
ze me dat laten weten. Maandagmiddag 25 februari was het
object ineens verdwenen. De dinsdagmiddag erna vertelde
Schuurmans me dat het om een pamflettenbom ging.

De bom is door de EOD ergens in het Amerongse bos tot
ontploffing gebracht. Op de plek waar ik de pamflettenbom

had gevonden, hebben jarenlang kinderen gespeeld en ze

spelen er nog steeds. Het is voor mij en ongetwijfeld voor
heel veel mensen een hele opluchting, dat een dergelijk
explosief is geruimd.

Begin februari zijn de door mij gevonden geweer- en

pistoolpatronen ook aangemeld bij Staatsbosbeheer. De

munitie is twee dagen later verwijderd. Het ging hier om

een 50-tal patronen. Ze lagen in hetzelfde bos waar ook de

pamflettenbom lag. ln het verleden heb ik ook al een 20-tal
patronen op het politiebureau afgegeven. Enige tijd later

heb ik weer melding gedaan van 28 brengun patronen,

samen met een klein kaliber granaat. Samen met de politie

hebben we de munitie verwijderd.
lk heb nooit problemen gehad met zowel de politie als

Staatsbosbeheer. Het blijkt maar weer, dat het voor alle par-

tijen zinvol is om het gevaarlijke springtuig aan te melden.

Jammer, jammer, jammer, dat de verslaggever in de krant

niet vermeldde dat de politie zeer tevreden en vol lof was

over hoe alles van begin tot einde was verlopen. Dit is mijn

ervaring met de politie en Staatsbosbeheer.

Bij dezen wens ik u allen veel succes en zoekplezier, en dat

er nog heel wat mooie objecten worden gevonden.

En in het bijzonder de beste wensen voor het bestuur.

De onderzoeker van Staatsbosbeheer,

C. Jansen, Amerongen

DFTFCTOR À/AGAZINF I O1 / NOVEN¡BER 2OO8



ITekst/tekeningen: Kees Leenheer / Foto's: Johan Bosma ]

DIT IS EEN BEWERKTE VERSIE

VAN HET ARTIKEL'GESPEN

DOOR DE EEUWEN HEEN'

VAN ALBERT FOLKERTS EN

KEES LEENHEER

GEPUBLICEERD IN DETECTOR

MAGAZINE 28.

Elke zoeker heeft wel gespen of onderdelen ervan in zijn

collectie. Het is dan ook één van de voorwerpen die door de

eeuwen heen, qua vorm en functionaliteit nauwelijks heeft

ingeboet en daarom veel gevonden wordt. Ook tegenwoor-

dig zijn in de meeste huishoudens nog wel enkele gespen

te vinden. Hoewel in Nederland gespen al gebruikt worden

vanaf de Romeinse tijd, worden er echter niet veel gespen

uit de eerste 1 1 eeuwen gevonden. Veelal werd vooral bij

eenvoudige kleding de kleding gesloten met een d¡cht

geknoopte gordel. Sommige Romeinse gespen kunnen ook

verkeerd worden gedateerd omdat ze nauwelijks zijn te

onderscheiden van gespen uit latere eeuwen. Gespen uit de

Romeinse en zeer zeker uit de Merovingische en Karolingi-

sche periode, waarvan vaak fraaie en rijk geornamenteerde

exemplaren bekend zijn, zijn zeldzaam en komen niet in

elke verzameling voor. ln dit artikel behandelen we de gesp

dan ook vanaf de 13e eeuw in de bekendste verschijnings-

vormen.

De gesp behoorde zowel tot de vrouwen- als tot de
mannenkleding en werd toegepast aan o.a. de gordel,
ruitersporen, kniebroeken, schoenen en hoeden. Dat
laatste zie je op oude schilderijen. Daarnaast werden ze

gebruikt bij o.a. paardentuig en wapenuitrustingen. Van

de 1 7e eeuw tot aan begin 1 900 trad de veel gevonden
schoengesp op de voorgrond.Tegen het einde van de
I9e eeuw was de gesp aan de ceintuur een onmisbaar
onderdeel van de dameskleding. ln de boerendracht
kwam de gesp ook veel voor.

Onderdelen van de gesp zijn altijd in ieder geval de
beugel en de angel. Afhankelijk van het type gesp werd
er soms ook een middenstijl, gespplaat of beslagplaat
gebruikt. Soms was op de beugel een rustpunt voor de
angel aangebracht, de angelrust.

Gordelgespen
ln de loop van de 13e eeuw verving de metalen gordel-
sluiting de veelal dichtgeknoopte gordel bij de mannen-
kleding. Uit deze periode zijn dan ook ten opzichte van
vorige eeuwen veel meer vondsten bekend. De gespen
hadden toen meestal een D-vorm met een verbreding
op de plaats waar de angel op de beugel rust. Dergelijke
gespen hadden soms een geprononceerde en bewerkte
gespbeugel (profiel) en waren vaak voorzien van een

middenstijl

beugel

beslagploat

-



langgerekt rechthoekige al dan niet versierde gespplaat.

Deze gespplaten zijn soms voorzien van veelal schit-
terende (dier)decoraties en kunststukjes op zich. ln de
gaatjes van de gespplaat zaten een aantal stiften voor
de bevestiging aan de gordel.

Gordelgespen werden ook veel gebruikt als sluiting aan

de beurstas of wapenuitrusting; functies die in de 14e

en I5e eeuw niet ongewoon waren. ln kleinere formaten
kwamen vanafde 14e eeuw ook gespen aan schoenen
en sporen voor. Naast edele metalen kwamen als mate-
rialen geelkoper, brons, messing, tin, nikkel en ijzer voor,
soms ook been en hout.

ln de 14e eeuw hadden de gespen, naast de D-vorm,
voornamelijk een vierkante of ronde vorm. De angel liep
over de hele breedte. Daarnaast was er ook nog de zgn.
gaffelgesp, een gesp met meegegoten gaffel waar de
gespplaat over heen werd geschoven.

1. Profielgespmetvers¡e-
ring en gespplaat,
1 3e eeuw.

2. Boterhamtype,
1 3e eeuw.

3. Profielgespmetvers¡e-
r¡ng type'ossekopi 1 3e
- 14e eeuw.

4. Profielgesp met versie-
ring,l3e-14eeeuw.

5. Profielgesp met vers¡e-
r¡ng,13e- 14eeeuw.

6. Profielgesp,metversie-
r¡ng,14e- l5eeeuw.

7. Profielgesp,metversie-
ring en duidelijke angel-
rust,l4e-15eeeuw.

8. Ronde beugel met u¡tspa-
ring voor de ronde angel,
I 4e - 1 5e eeuw.

9. Kleine rechthoekige gesp
met dikke ronde angel,
1 5e eeuw,

10. Ovale gesp, D-vorm,
1 3e eeuw.

Eind 14e, begin 1 5e eeuw werd de gespbeugel voorzien
van een meegegoten middenstijl, waaraan dan de angel
bevestigd zat. De gespplaat bestond vaak uit een latoen,
koperen plaatje dat om de middenstijl, met uitsparing
voor de angel, of aan één zijde van de beugel was gebo-
gen. ln de loop van de 1 5e eeuw doet de dubbel ovaal

vorm'zijn intrede.

De grote ronde gesp zonder
tussenstUl uit de 14e - I 5e eeuw
wordt vaak verward met de

ringbroche of gespbroche.

Deze ringbroches, welke in ver-

gelijking met de functionele
gesp meer als sieraad werden

gebruikt, hadden echter vaak

een veel scherpere puntige angel

die door de kleding heen werd
geprikt. Vaak was aan één zijde van de

versierde platte beugel ruimte uitgespaard voor de bevestiging
van de gespnaald. Naast edelmetaal werd tin-lood gebruikt

wat eigenlük te kwetsbaar was om als materiaal voor een gesp

te dienen. De ronde gesp was vaak veel grover uitgevoerd en

had een meer stompe angel.
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vondst

/nÍr,
Het was afgelopen voorjaar zo onge-
veer de laatste kans om nog even op

mijn favoriete zoekstekje te kunnen

zoeken. Overal om me heen waren de

boeren al weer druk in de weer om
hun velden gereed te maken voor de
periode die wij detectorzoekers het

liefst zouden overslaan, maar
die je aan de andere kant

ook wel gretig houdt!
Omdat ik wat zoeken

. betreft wat lui ben

' aangelegd, ik wil nl.

liever niet langer dan

5 minuten onderweg
zijn, toch maar weer

op de fiets gestapt om

voor de 7e keer op dit veldje te
zoeken.

Elke keer in de hoop er toch weer

wat leuks vandaan te piepen. En ik
ben ook elke keer weer verbaasd dat
er wat leuks vandaan komt. Maar ja,

het moet toch ook eens gebeurd zijn,
denk je dan. Je kan toch niet blijven
vinden?

Dus wel met de hoop, maar niet met
enige verwachting, begon ik aan mijn
geduldig uitgevoerde "baantjes'l Na

de nodige rommeltjes te hebben ge-

vonden, kwam ik op een stukje terecht
waar ik (en met mij vele anderen) ze-

ker al een aantal keren overheen was

gelopen. Toch kreeg ik hier een redelijk
helder signaal. Zonder enige verwach-

ting stopte in de spade de grond in en

tot mijn stomme verbazing kwam er
een mooi kruisvormig voorwerp uit de

grond. lk herkende het direct als een

soort beslag. Afmetingen zijn onge-
veer3bij3cm.
Mooie vondst, dacht ik nog en was

best wel blij omdat deze weer in mijn
vitrinekast getoond kon worden. En

als ik maar 1 dingetje vind wat ik in
mijn vitrinekast kan stoppen, ben ik al

tevreden. Al snel ging ik weer huis-
waarts, omdat ik ook niet veel tijd had.

Thuisgekomen spoelde ik het voor-

werp af en zag opeens een afbeelding
van een vogelfiguur verschijnenl

Hee, dacht ik, dat is leuk, een beslag
met daarop de afbeelding van een

vogelfiguur. Toen ik het voorwerpje
verder schoonmaakte kwam daarop
nog een figuur te voorschijn. lk ben
toen heel voorzichtig te werk gegaan,

om niet al te veel van de groene patina

te verwijderen.

Toen het beslag eenmaal schoon en

droog was heb ik het eens even goed

onder de "letterlijke" loep gehouden
en dacht een soort monniksfiguur te
kunnen ontwaren.

Dat leek me wel apart toe. Hoewel

de vogel vrij duidelijk is (lijkt op een

raaf o.i.d. ) is de monnik wellicht wat
minder te onderscheiden. Toch herken
ik dit er wel in,

lk heb de foto nog gemaild naar Johan
Koning en hoewel deze alleen de
vogel duidelijk herkende, wist deze
me wel te vertellen dat het voorwerpje
hoogstwaarschijnlijk uit de vroege

Middeleeuwen komt.

En dat intrigeerde me best wel. Een

kruisvormig object met daarop afge-
beeld een wellicht heidens symbool
(de raaf) en tevens een monnik.

De raaf wordt afgebeeld met de rug
naar de monniksfiguur toe, wellicht
een symbool van het komende en het
gaande geloof, oftewel de opkomst
van het Christendom?

Of konden de toenmalige bewoners
in onze streken maar moeilijk afscheid
nemen van het heidendom?

Of is dit alles alleen het resultaat van

verbeelding? Wie het weet mag het
ze99en.

Johan Postma

Menaldum



MINELAB

€, 1495,-
Met accessoires

The evolution of
discovery....

Minelab heeft met de ontwikkeling van de E-Trac weer
enkele grote stappen gezet!

De E-Trac kan via een USB kabel aangesloten worden op de PC.

Hiermee kun je programma's downloaden van andere zoekers

en andersom, deze zijn via de e-mail door te geven.

De basistechniek van de E-lrac komt uiteraard van de Explorer

SE, maar het software programma is helemaal op zijn kop gezet

en uitgebreid.

Het resultaat van deze grondige verbouwing:
- Nog snellere processors, door de snellere verwerking van de

signalen treedt veel minder camouflage van ijzer op.

Nu kan zelfs op oude sites gezocht worden waar extreem veel

ijzer ligt, de E-Trac'slaat niet dicht' maar pakt de goede metaal-

tjes eru¡tl

lets groter dieptebereik, o.a. door de grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere Gain te gebruiken, daar waar het kan.

Ultra lichte schijf en een andere hoek van de handgreep, waar-

door de algehele balans beter is dan die van de Explorer serie

Via de PC en een USB kabel uitwisselbare programma's, waardoor
je niet zelf de expert hoeft te zijn

Logischer opbouw van de programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel op ijzerinhoud en geleidingswaarde

zelf een discriminatie programma maken.

Nieuw zijn 2 grondstanden, een voor normale grond en een voor

extreem lastige grond.

Zie voor onafhankelijke
beoordel¡ng op het
lnternet (l\.4 inelabown'
ers) en maak contact
met de nu al

E Trãc bezitteE,

Eru¡n Mennen: lk áeb Endaag de GP Exùene (voodopet GPX-4000 en 4500) eens echt op de proeÍ
gesteld op æn gatenkaas dkket waar in het vededen al mæt zilveren en gouden nunten Mren

gevonden, nær waar nu níenand meet iets vond. Zie hîer een gouden en een zilveren Kelt.

De GPX-4500 is een soort Pl detector met

discriminatie van ijzer (was tot voor kort

onmogelijk). Dat het ijzer ¡s moet vooral

gehoord worden. Dus training is vereist en

het is onontkoombaar om zo nu en dan iets

van ijzer op te graven. Naarmate men deze

detector beter leert kennen hoeft u minder

ijzer op te graven.

Voor wie is deze detector geschikt? Vooral

voor diegene die op terreinen waar niet

al te veel ijzer ligt vooral meer diepte wil,

omdat de kans groot is, dat de 'goodies'

nog net ¡ets d¡eper liggen. Bijvoorbeeld

op teneinen waar ooit een schatvondst ¡s

gedaan en waar nooit (meer) op geploegd

wordt.

De standaard schijf is op het vaste land van

Europa en in Groot Brittannie het meest

gebruikt. Monoloop schijven zijn niet in

staat iizer uit te schakelen en zijn daarom

meestal minder geschikt, hoewel ze wel

iets dieper gaan dan de DD schijven.

Lees het volledige testverslag op
www.detect.nl

'Schatkist' vol ¡nformatie over
metaaldetectors, zoektechnieken,
vindplaatsen, vondsten en lang-
verborgen zoekgeheimen. Het
boek is 360 pagina's dik en rijk
gelllustreerd met meer dan 400
foto's en tekeningen in kleur.
Meer dan 1000 afbeeldingen

van metaalvondsten.

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en Belgische metaal-

detectorimporteurs en dealers en bij boek- en munthandel.

Eenvoudig bestellen bij Detect: maak 39,90 euro over (porÌokosten gratis) ovet op
GIRO 4838918 t.n v Detect te Enschede.

Vanuit Eelg¡e: Maak 39,90 + 3,00 euro porto over naar onze Bank: IBAN

NL5TRABO 0396743870 SWFI RABONL2U naar DETECT in EnschedeVergeet
niet je volledige naam en adres aan ons door te geven bij de banktransferTf via:
¡nfo@detea.nl Kies de bijbehorende code voor het boek in de jußte taal: N1003
(Nederlands).

'ltrt'x/
voor wie extreem w¡l!

8 inch rond monoloop,

1 1 inch rond monoloop,

1 8 inch rond monoloop en de

Specificaties: .'i
- Pl Motion detector

- 11 inchdubbelDschijf \
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy.

- Lithium lon batter¡j systeem \
- Lengte: minimaal I '100 mm, m¿ximaal 1300 mm

- Gewicht 2400 gram

- Steel bestaat u¡t twee delen

- Extra leverbare schijven:

15 x 12 Semi-elliptisch dubbel D
10 x 5 elliptisch dubbel D,

1 5 x 12 semi elliptisch monoloop,

POWER1IÍT 20
POWERLIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Na 10 jaar is de Power-

lift 20 kompleet ver-

nieuwd. Flink gesleutel

heeft geleid tot een

ander ontwerp met een

dubbel zo sterke richt-
magneet van neodymi
um. De nieuwe Powerlift
is een stuk robuuster
dan de oude,maar heeft
aan handzaamheid niets

ingeboet.
Deze krachtpatser trekt meer dan 40 kilo,

dubbel zoveel als de vorige. Door een andere
productiewijze kunnen we deze magneet

echter goedkoper aanbieden dan de vorige

Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

s

dieper en stabieler!
Detech SEF zoekschijven zijn stabieler dan de originele
schÜven, gaan dieper en de pinpointing is beter.

Deze schijven ziln bijzonder geschikt voor terreinen die flink
afgezocht zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor teneinen waar weinig ligt en waar met een grote schiif

sneller meer land kan worden afgezocht.

Leverbaar voor de nieuwe modellen van Minelab (Musketee[

Sovereign, Quattrq Explorer en SD en GPX detectors en

White's (DFX en MXI).

10 x t 2 inch voor Minelab Explore[ Quattro, Sovereign en White's DFX en MXT I 89,00
12 x 15 inch voor Minelab Explorer, Quattro, Sovereign en White's DFX en MXT 199,00.
Minelab GPX serie 225,00
15 x 18 inch voor Minelab SD, Explorer, Quattrq Sovereign en Advantage;White's DFX en MXI 225,00.
Minelab GPX seri e 249,00
2t x t 7 inch alleen voor Minelab 5D en GPX serie 289,00

DETECT. GERT GESINK
lmporteur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van 'Handboek voor zoekers'

Wooldriksweg 88, 7512 AV Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



De Excalibur ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en met

20 cm zoekschijf,

Het oude oplaadsysteem

is vervangen voor het veel

betere (geen geheugen) Nikkel

Metaal Hydride (NmH) syleem,
De zware zoekschilf van de oude

Excalibur heeft plaats gemaakt voor een

slimline schijf, die bilna de helft minder weegt, waardoor het zoeken op het land of
langs de waterlijn veel minder zwaar is

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water

Aan kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en uitstekende waterdichtheid heeft

het nieuwe model niets ingeboet
Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-

telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel

X-TERRA 3O

X-TERRA 5O

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

De werking van deze prachtige detectors is net zo strak als

hun vormgeving ! De dieptewerking en de bijzonder goede

discriminatie is des Minelabs met dit verschil dat ze superlicht

zijn: 1,3 kilo Ze werken op een enkele frequentie, Geheel

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunìcatie technieken en opties

die alleen in dure detectors te vinden zijn zoals: Notch, Noise Cancel, Ground,

Visuele Pinpoint, Vaste Alle Metalen-stand.

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

Noise Cancel, Hogere Gevoeligheidinstelling 4 Toonhoogtes Bovendien kun-

nen op de X-TERRA 50 andere zoekschijven gemonteerd worden, die met een

veel hogere frequentie werkt (1 8,95 kHz).

X.TERRA 70

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor

hun zoektochten op totaal verschil-

lende 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 voorwerp.jes in vervuilde grond liggen.

Vooral erg als die kleine dingetjes bestaan uit gou-

den sieraden of bijzonder kleine kostb¿re 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).

Explorer

Ë

ilen ..,1r,-.r'¡¡ i:ii ¡1, I ";!¡r'1 '';,
. Lichtere en dunnere zoekschijf
. Betere balans
. Vereenvoudigd Menu
¡ Kleur: zwart
. Minder ijzermaskering door snellere

processors
. Verbeterde discriminatie
. Langere batterijduur

1; rilr.tr.li :ril.¡il {! i
De Sovereign GT hoort bij de absolute top! € æ.qå5,

Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreìnen 'Pakt'vooral ook grotere vooruerpen op

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

zoutinvloeden Werkt op 17 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 (dun-

ner) dan van de oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer vermo-

gen is verkregen Het batterìjpack, waar 8 penlight batterìjen ingelegd worden klik je in twee seconden in

en uit het huis De GT ¡s uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide
scan schijf, aan jou de keuze, Detectors met wide scan schijven gaan

breder de grond in en 'pakken'daardoor op een dieper niveau meer

grond en vondsten! Wide scan schijven verliezen bovendien minder

van hun dieptebereik met name in kleigrond, 0plader en Nikkel

Metaal Hybride oplaadpack ziln bij de prijs inbegrepen

Grat¡s DVD bij
elke X-Terra
(zolang de voor-
raad strekt).



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 schijf, waardoor deze nog geschikter
is op stort en terreinen met veel ijzer. l_. .jj ,.Í r.!

€ 869,

De Cortes ¡s een u¡terst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel biizonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x ,l,5 volt bat-

terijen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed uitgebalan-

ceerde detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

Vaquero

Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.

Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel krach-
tiger 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 nieuwe
schijven: een concentrische van 15 cm en een

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

Kleu¡: blauw, zwart
en grijs. Licht-gewicht: 1,3 kilo.G
knop die secuur moet worden af
(2 houder met 4 AA batt). Treksc

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÖN de
gevoeligheid van de Lobo Super IRAQ te geven, en meteen het
dieptebereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt dieper de
grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteit!

De eerste Tejóns ziln verkocht aan Tesoro liefhebbers, de
kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

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

minatie.

De Tiger Shark is een beproefde ondemrater 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 met het 'natzouteffect'

ln zoet zwemwaler de beste detector om het 'dunne' goud te
vinden zoals gouden kettingen, armbandjes, gebroken ringen

en oorbellen

Met beschermk.p €Ì S9$, "

€ 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, díep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,
parken en vervuild terrein zoeken. 

€ 669r -

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 prijlkwaliteitsverhouding I

€ 349,

Cortes

cibola € 469,-

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en veruuilde grond. Nu ook extra grote

wide scan schijfvan 25 x 30 cm en een extra kleine

1 5 cm concenlrische schijf voorradig De Lobo is in twee

uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

2l x24 cm concentrische schijf

Respectievelijk € 849,- CiX € E.$9,

€ 5 6 9, - i:'""i:iJ J;lljÍi,iii,'Ë.n,* voor ers ver.
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

_Ç ïiÏ,:ïil:iiet 
weinig vervuirins' krei en

Teión

-



899,00

GoIdMAXX Power
De GoldMaxx Power is een buitengewone detecto¡
omdat deze dieptebereik en gevoeligheid combineert.
Dit is mogelijk omdat dit een hoog frequente detector
is. Hoge frequenties zijn nodig om de gewenste
gevoeligheid te krijgen om zeer kleine muntjes en

vertikaal liggende munten en voorwerpen te detecteren.

De Gold Maxx Power is toegerust met speciale filters
zodat zoekers meer goede vondsten doen op sterk met
ijzer vervuilde zoekterreinen. Deze detector is mede

door de wide scan zoekschijven zeer effectief op zwaar
gemineraliseerde grond. Batterijduur 45 tot 50 uur.

Dit is een professionele detector met het gewicht van

een middenklasserl

429,00

549,00

649,00

ADX 100, ADX 250 en ADVENTIS ll specificaties:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1 500 gram) en perfecte balans

. Analyse van de signalen door microprocessors

. 2 Standen: alle metalen en discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v. knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (WS1 , WS3) te gebruiken*

o Frequentie veranderen om storing te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de draadloze hoofdtelefoon (ch1/ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d detector heupmodel te maken.

. E¡gen ontwerp waterdichte zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van 1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt,45 tot 50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap, Heuptas en hoofdtel.*
* Behalve de ADX 100

!l-rt.,,¡

r-r f:ì i I

Draadloze hoofdtelefoons WS I (met 2 kanaten) 169,00
w5 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten
ontwerpen.
Met een XP (uitgezonderd de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen

hinder van de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
De WS1 is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram. De WS2 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge
kwaliteit, uiteraard zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, waarmee de kleine
oplaadbare Lithium batterij (7 gram) die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadtijd 2 uur
Batterijduur 50 uur.

ADX

ÁDyT¡/TISV



lTekst / Foto's: Earl Specht

Een unieke kans

1. Wij hadden ook jokers op de st<irt.

2. Lekker weer in maart..

3. De start

Met je metaaldetector zoeken in stortgrond uit het centrum
van Amsterdam, welke rechtgeaarde metaaldetectorist
wil dat niet? Op het Rokin, waar nu trams en auto's rijden,
stroomde in het verleden de Aemestelle ofwel de Amstel.
De Amstel is een vrij korte rivier die uitmondde in het lJ.

Rond 1200 werd de beroemde dam in de Amstel gelegd en

daaraan ontleent deze stad dan ook haar naam. Het deel
van de rivier dat achter de Dam lag heet Rokin. Door een

sluis in de Dam konden de schepen veilig in het Rokin laden
en lossen. De naam Rokin is afgeleid van de het woord
'rak-ini oud-Nederlands voor een recht stuk water. Na de
demping van dit deel van de rivier in de jaren dertig van de

vorige eeuw werd het Rokin bestraat wegens de toegeno-
men verkeersdrukte.

Nu, eigenlijk om dezelfde reden als de demping van het
Rokin bijna honderd jaar geleden, is de stad Amsterdam be-
zig met de bouw van een metrolijn die Amsterdam-Noord
met het zuidelijk deel van de stad moet gaan verbinden (de

Noord-Zuidlijn). Onder het Rokin wordt daarom een metro-
station gebouwd. Om daar ruimte voor te maken, moet de
grond ter plaatse afgegraven worden. Het ontgraven ge-

beurd in twee fasen. Tijdens de eerste fase, die plaatsvond

begin 2008, is de grond tot een diepte van ongeveer

7 meter afgegraven. Daarover gaat dit verslag.

ln een tweede fasezal de resterende grond afgegraven

worden tot een diepte van ongeveer 20 meter onder
straatn¡veau. De verwachting is dat tijdens de tweede fase

nog maar weinig archeologische vondsten zullen worden
gedaan, al hopen de archeologen op die diepte wel resten

van prehistorische dieren zoals bijvoorbeeld mammoeten

te vinden!

ln de bouwput op het Rokin was een grote groep arche-

ologen, ecologen en andere specialisten werkzaam. Zij

hadden geen optimale gelegenheid om te zoeken omdat
ze op een betrekkelijk kleine oppervlakte moesten werken

die ook nog eens vol stond met stalen balken, damwanden,
modder, water, hijskranen en graafmachines. Een ander
probleem was dat ze vaak in de duisternis moesten werken,
want overdag waren de graafmachines bezig en meestal

konden ze alleen rustig onderzoek doen aan het einde van

de werkdag als de hijskranen en andere machines gestopt
waren.

Wij, de zoekers op de stort, hadden als taak om alle aan-

gevoerde grond met de metaaldetector na te lopen op

voorwerpen van archeologische waarde die in de bouwput

DETECTOR I',]AGAZINE IOI i']OVEN]BER 2OO8
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4. Ons schafthok .:i,è*r.,
5. Rene F|oore, onze chieÍ!
6. Wat een drukt€
7, Een Hot Spot
8. Typische vondsten

waren gemist. Naast de metalen voorwerpen waren er
volop oogvondsten van bijvoorbeeld keramiek, been en

hout. Voor de werþaamheden op de stort was een tiental
detectoristen ingezet die verdeeld werden over twee teams
die in ploegendienst werkten. Daarnaast waren er nog me-
dewerkers voor het oprapen van de niet-metalen objecten
en voor het registreren, initieel conserveren, het opslaan en

het transporteren van de vondsten. Dit verslag gaat echter
niet zozeer over de vondsten die zijn gedaan maar meer
over hoe het zoeken was georganiseerd en over de omstan-
digheden waaronder werd gewerkt.

De afgegraven grond werd vanaf het Rokin in kiepwagens
afgevoerd naar onze werkplek, een grondstort buiten de

stad. Een wagen transporteert per rit ongeveer 25 kuub
grond en in de drukste perioden werd er tussen 7 uur
's morgens en 10 uur's avonds af en aan gereden. De hoe-
veelheid grond die vanaf het Rokin werd aangevoerd was

dan ook enorm: de bouwput heeft een afmeting van 150 x

40 meter en was aan het einde van de eerste fase 7 meter

diep, wat neerkomt op 42000 kubieke meter grond. Om dat

te vervoeren hebben de kiepwagens 1680 ritten gemaakt,

wat neerkomt op ongeveer 56 ritten per dag. En dat 30

werkdagen langl Per dag ontvingen we dus ongeveer 1500

kuub, dat is zo'n 100 kuub per uur. De aangevoerde grond

werd niet op een grote hoop geschoven maar verdeeld in

zogenaamde'broodjesi Dat zijn langwerpige bergen van

ieder ongeveer 400 ton grond met vrij steile kanten. Als

er 400 ton grond was aangevoerd werd ernaast weer aan

een volgend'broodje'begonnen. Soms werd el vanwege
problemen in de bouwput of vanwege het weer, wat minder
grond aangevoerd en op andere dagen wat meer.

Hoe zag de gemiddelde werkdag er u¡t? Voor degenen van

onze groep die buiten Amsterdam wonen was het eerste

probleem om om zeven uur ter plekke te zijn. Rond de

stad staan's morgens altijd files! De trein was geen optie,

want het meest nabij gelegen treinstation was veel te ver



weg, om nog maar te zwugen over alle uitrusting die je dan

mee zou moeten sjouwen, zoals je detector, schep, laarzen,

regenkleding, etc. Verder stopte er geen enkele bus bij de
stort, dus openbaar vervoer was uitgesloten. We waren
aangewezen op de auto en meestal werd er ge-carpooled.

We moesten's ochtends wel om kwart over vijf ons bed uit
en tussen zes uur en half zeven van huis af, want als je later
vertrok, duurde de rit twee keer zo lang omdat je dan in de

file terechtkwam. Bij de stort maakten we dan het schafthok
open, zetten we koffie en ruimden de boel een beetje op
zodat alles aan kant was voordat de rest van de ploeg ar-

riveerde. Om die tijd was het nog steeds donker en pas een

half uur na aankomst was het net licht genoeg om wat te
kunnen zien.

De grondstort is een afgesloten terrein en er waren een

aantal regels waaraan we ons moesten houden. Het was

verplicht om helm, veiligheidsjack en handschoenen te dra-
gen. Vooral het dragen van handschoenen was belangrijk,
dit in verband met het feit dat we met vervuilde grond te
maken hadden. ln de praktijk bleken dunne handschoenen
het beste te werken. ln het begin van het project waren er

twee graafmachines die de grond voor ons uitspreidden,
later bleek het met een machine ook te gaan. Er was dus

veel lawaai, waardoor het moeilijk was om de signalen van
je detector te horen. Om de herrie buiten te sluiten, ge-

bruikten de meesten van ons koptelefoons. Dat maakt het
dragen van een helm knap lastig, want die gleed door de
koptelefoon alle kanten op en bleef natuurlijk nooit goed

op je hoofd zitten. Om van dat probleem af te zijn, haalde ik
een koptelefoon uit elkaar en monteerde de speakers aan

de binnenkant van een helm die ik nog had liggenl

Rond een uur of zeven in de morgen arriveerden de eerste

kiepwagens. Ze dumpten hun lading die daarna door de
graafmachine gelijkmatig werd uitgespreid. De oppervlakte
zochten we af met onze metaaldetectors. Zodra we klaar
waren verwijderde de graafmachine een laag van ongeveer
20 à 40 cm en dumpte die achter op het'broodjei Als we
dit oppervlakte hadden afgezocht herhaalde dit proces

zich. Aangezien er ongeveer om de 15 minuten een kuub
of 25 werd aangevoerd duurde het niet lang of er ontstond

een hele berg. Zodra er 400 ton grond was gestort was ons
'broodje'vol en begon de graafmachine aan een nieuw
'broodjei Het hele circus verplaatste zich en we begonnen
weer opnreuw.

Tijdens die 6 weken hebben we heel wat'broodjes'afge-
zocht. Alle tijd die we hadden vóór de volgende kiepwa-
gen kwam, werd benut om de grond aan alle kanten af te
zoeken. lkdenkdat ieder'broodje'gemiddeld een keerof 20

werd afgezocht. Er werden voortdurend objecten gevon-
den, hoewel ze met het verlopen van de tijd steeds kleiner
werden. Je vond altijd wel wat, want iedere detectorist
werkt op zijn eigen manier: ze luisteren anders, hebben een

ander merk detector, gebruiken een andere schoteldiame-
ter, lopen snel of langzaam, zoeken iedere centimeter of
om de meter, houden hun zoekschotel vlak óp of juist hoog
boven de grond. Door al deze factoren worden er voorwer-
pen gemist die dan later door een collega-pieper toch nog
worden gevonden.

Vanwege het risico op infecties door de grond waarin we

de hele dag rondploeterden was het verboden om tUdens

het piepen te eten of te drinken. Maar voldoende water
drinken is belangrijk als je hard aan het werk bent en door
zweten veel vocht verliest! Om dat probleem op te lossen

smokkelde ik een klein flesje water mee waarvan ik stiekem

dronk als niemand keek. Het alternatief was om te stoppen
met zoeken, een paar honderd meter naar het schafthok te
lopen, alles uitdoen, wat te drinken en weer teruglopen. Ge-

lukkig waren er koffiepauzes, maar voor we daarvan konden
genieten moesten we eerst naar de spuitplaats om daar alle
modder van onze kleding, laarzen, detector, handschoenen
en schep af te spuiten. Bij het schafthok deden we dan onze

werkkleding uit en gingen naar binnen. Jippie! Wat was het
lekker warm daar! Je hebt helemaal geen zin meer om naar
buiten te gaan...Maarzodra de pauze om is, kun je niet
wachten om weer aan de slag te gaan, zó leuk is het, want
we zijn allemaal gewoon verslaafd aan het zoeken.

9. Fragment puntneus
1o. Wij zijn eigelijk overal



Het weer in maart was een uitdaging apart! Het was koud
en de wind, regen, hagel en sneeuw maakten het er niet
aangenamer op, maar soms kregen we even een zonnetje te
zien. Denk je eens in hoe ik erbij liep: een onderbroek, lange
onderbroek, spijkerbroek, T-shirt, twee truien, twee paar

sokken, laarzen, regenjack, veiligheidsjack, helm...en dan

nog het gereedschap: detector in de ene hand, een schep

in de andere, om mijn middel een riem met een zak voor de

vondsten. Goed ingepakt zijn tegen het koude weer is mooi,
maar heeft helaas ook zijn nadelen. Tijdens de werkzaam-
heden moesten we vaak de'broodjes'op- en afklimmen.

Je kunt je dan nauwelijks bewegenl Of jeuk aan je oor, hier
en daar krabben, dan jeukt je neus weer en doe je je hand
omhoog om te krabben en voordat je het weet...heb je een

neus vol modder omdatje effe vergat datje handschoen vol
met natte grond zat!

Dan is er nog de sneeuw die door de wind van grote afstand
op ons af geblazen wordt en op de een of andere manier
alle openingen in mijn kleding weet te vinden..., net als

spinnen die je huis binnenkomen! lk draai me om zodat ik
met mijn rug tegen de sneeuwrichting In sta, maar ik kan

weinig zien omdat het nu zó hard sneeuwt en het ook nog
harder is gaan waaien. Oeps...,ik struikel, dacht dat het
sneeuw was, maar het blijkt een gat van een meter diep te
zijn dat met water en ijs gevuld is... Hmm, eerst maar het
water weg laten lopen! Op één dag moesten we aan het
eind van de ochtend het zoeken echt staken! Het weer was

zó slecht en de grond zó nat dat het onmogelijk was om te
zoeken. Zodra je een'broodje'opliep zakte je weg en ver-

dween uit zicht! Wel, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen

dat we maar een paar dagen hadden die zó slecht waren.

Meestal waren de weersomstandigheden redelijk en soms

zelfs aangenaam.

En dan de aarde waarin we moesten zoeken! Dikke, zui-
gende klei, zand, natte zware grond, alles vermengd met
grote stukken beton, loden pijp, houten palen plus wat er

verder nog allemaal in zat! De grond was soms zó slap dat
je er gewoon in wegzakte. lk moest drie keer uitgegraven
worden, want ik zat dan zo vast dat ik niet eens mijn eigen

been op kon trekken. ledere dag zaten we van top tot teen
onder de prut, en dat weken lang! Het kwam zelfs voor dat
we iemand al na één dag werken niet meer terugzagen! Die

had het dan opgegeven omdat het te smerig of vermoeiend
was. lk dacht vaak aan Mike Rowe (van Dirty Jobs). Dit werk
is alleen voor de echte diehards onder ons!

Maar er verschenen weer vervangers en er vormde zich

langzaam een groep die bleef. Om deze groep konden de

ondergrondse voorwerpen niet heen en soms leek het
of een vondst uit zichzelf de grond uitsprong van angst.

Wij waren de super-detectoristenlTijdens de pauzes was

er geen gebrek aan grappen en grollen, sterke verhalen,

leugens en halve waarheden. We vermaakten ons prima en

hadden een hoop lol. ln een later stadium werden zelfs de

verlegen en teruggetrokken types onder ons actiever en

spraakzamer...

1 1. Kopje eraf
12. Zo, dat is diep, waar is het nu?
13. Kofñetijd!!
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14. D¡t l¡¡kt m¡j een lekkere plek.,.

15. Werk, en meer werk...

Tijdens onze 6 weken op de stort moesten zoveel mogelUk
piepen uit de grond gehaald worden en dat hebben we ge-

daan! Het maakte daarbij niks uit of een voorwerp van ijzer

of van goud was! ln de archeologie is alles belangrijk! We

hebben als team duizenden metalen objecten uit de prut
getrokkenlWat die vondsten betreft, ik kan niet veel zeggen

over wat er nou allemaal precies gevonden is. We werkten

in ploegendienst, dus meestal wist je maar voor de helft wat
er die dag opgepiept was. Als je thuiskwam, was je zó moe

dat je alleen nog wilde douchen, scheren, eten en slapen..Je

was blij dat de dag erop zat! En weer leuke dingen had ge-

vonden! Wat allemaal precies kon je je niet meer herinneren,

daarvoor had je die dag teveel gedaan. Eerst moet nu alles

gesorteerd, geconserveerd en gedetermineerd worden. Het

spreekt vanzelf dat er een flink aantal hele leuke en unieke

dingen boven de grond zijn gekomen gedurende die 6 we-
ken. ln de toekomst zullen er nog wel de nodige publicaties

over geschreven worden!

Voor de archeologische dienst van Amsterdam was dit een

van de eerste projecten waarbij zulke grote hoeveelheden
grond zijn doorzocht. Eén van de nevendoelen van het
project was om ervan te leren en parameters vast te leg-
gen. Bijvoorbeeld om uit te zoeken hoe gemanaged moet
worden, wat voor know-how je nodig hebt, hoe je moet
plannen, enzovoort. Deze kennis zal gebruikt worden om

een scenario te maken voor toekomstige projecten. ln on-

der andere de Telegraaf en de Metro (what's in a name!) zijn

een aantal artikelen verschenen over de archeologie van

de Noord-Zuidlijn. Hieronder staan nog enkele links naar

relevante websites. Daar zijn een aantal van onze vondsten

te zien met foto's en verslagen.

Helaas komt aan alle leuke dingen een eindl Het geslaagde

Rokin-project werd afgesloten met een BBQ voor alle bij het

onderzoek betrokken medewerkers. Dat waren er heel watl
Dit feestje vond plaats bij het reusachtige depot van de Ar-

cheologische Dienst op Oostenburg, waar alle vondsten nu

worden gereinigd en bewerkt. Heel gezellig en voor velen

onder ons was dit hun eerste bezoek aan het depot. Tijdens

een rondleiding kregen wij uitleg over een aantal interes-

sante vondsten en wat deze over het oude Amsterdam

konden vertellen. Het was leuk om een aantal van je'eigen'

gevonden voorwerpen terug te zien, nu echter schoon en

droog! Erg interessantl

Als ik de kans zou krijgen om nog eens mee te doen aan

zo'n spannende zoektocht naar ons verleden doe ik dat

geheid weer en de anderen van het Supermen-detector-

team ook! Dat weet ik 1000/o zeker. Wat een belevenis! Maar

waarschijnlijk zullen we zoiets niet snel meer meemaken.

Gewoon uniekl

Het was een enorm leuke ervaring!

Earl Specht

lk bedankt Carl voor vertaling, en M. voor controle!

Links:

Noord Zuidl¡n Amsterdam:

htto://www.noordzu idlii n.a msterda m.nlllive/maì n.aso

Fllms:

http://www.noordzuid I ij n.a msterda m.nl/l¡ve/mal n.

aso?name-nieuws&item id=NL AMS lW'100000000732

Nieuws Noord-Zuidlijn:

http://web.at5.n l/dossiers/category/noord-zuidlU n/

Bodemschatten Noord Zuldlijn:

Archeologie:

htto://www.noordzu¡dl¡in.amsterdam.nlllive/ma¡n.
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oFFICIEEL DEALER vAN: Ði¡Cigl?ìg"
x

Surf naar onze webshop op www.metaaldetector.nl en bestel vanuit je luìe stoel.
Wij zorgen voor een sne[Le levering van:

Detectors . Accesoires . Scheppen

WìL je ons liever bezoeken?

Maak dan even een afspraak:0492-57 45

oektocht beg¡nt bij,
www. m etaa ldete cto r. n I



Metaaldetectie de pers. aain

UÌt: Dagblad van het Noorden

'ln ieder mens schu¡lt een schattenjager'

io'tcovt H¡lnneUa'ie ramP

lan lìllema (51 ) uitZeerijp speurtal meerdan 40Jaar naar archeologlsche schatten in de grond. Rechts enkele
vanzijnvondsten. Foto's: DvhN/Duncan Wijting

Door Frank von Hebel

DCT.FZUL r Hij beweegt de me-
taaldetector van links naar
rechts. Zijn laarzen zakken
diep weg in de omgeploegde
akker. Opeens maakt de detec-
tor een tikkend geluidJan Til-
lema (51) buigt zich voorover
en steekt zUn schepje in de
grond. Even later houdt hij
een klein stuþe metaal om-
hoog. 'Een stuk ijzerdraad",
ze$ hij watbeteuterd.

De amateur-archeoloog uit
Zeerijp heeft in de loop derja-
ren heel wat blik en oud ijzer
uit de grond gehaald. Maar
niet alles wat hij vond, ging in
de afualbak. De gouden man-
telgespen uit de t0e eeuw, die
hij bij Heveskes-ontdekte,
kwamen in het GroningerMu-
seum terecht. De middel-
eeuwse muntschat, die hij bij
Coevorden opgroef, ligt in het
Drents Museum inAssen- "Die

ken. Ik ontdekte 65 zilveren kunnenkopen.Waaromikdit I oProEP
munten. Dankzij die munten- dan doe? Ik denk dat in ieder Døgbtodvdnhet¡loorden roeptle-
vondst kon ik een tweede- mens een schattenjager zersenamateur-archeologenop
hands auto kopen. " schuilt." vondsten te melden. Zl e voor lnfo:

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

-friffi'-

schat vond ik op moederdag. Hij denkt nietdatzijn detec- m.dvhn.numllnelgenvondst.
In de omgeving werd ge torhemnogeensrijkzalma- Xilk}tE|rydeoô€¡lhSqE[lÉ Deaanmeldlngmoetvoormaan-
bouwd, dus ging ik even zoe- ken. 'lk reb geen nieuwe auto tl dag t2 maart blnnen zUn.



E Productnieuvvs

Discriminatie en Notch moge-
lijkheid
All metal autotune zoekstand
Voorwerp aanduiding van 0-99

Betrouwbaarheid aanduiding
voor voorwerpen
Continu aanduiding van grond

mineralisatie

Pinpoint drukknop
. Gain en Treshold

instelbaar met

draaiknoppen
.l0"elliptische

concentrische
zoekschijf
. Voeding door 2

batterijen 9V

T/m 31 december inclusief
beschermkap en standaard
hoofdtelefoon,

Voeding

door 4

batterijen
1,5V AA

T/m 31 december inclusief GP

Iader en beschermkap.
De GP lader bestaot uit: stek-
kerloder, 4 batterijen AA NIMH,
2700mAh, loadsnoer voor in de
auto,

Als basis voor de nieuwe

E-trac, is de Explorer SE

gebruikt. Maar door gebruik
van nog snellere processors

en verbeterde software is

een geheel nieuwe detector
ontstaa n.

lnfo: Fa.

Detect - Gert

Gesink te
Enschede.

oaaaaaaoaaaaaaaaaaaaa

FiShef introduceertmaartiefst3nieuwemeraatdeterors,wetke NigUWe impOftgUf XPzoulrumisschienat
inmiddels uit voorraad leverbaar zijn. aan de advertenties in het magazine gemerkt heeft, is het importeur

schap van XP over gegaan van Steenbergen detectors naar de
Fa. Detect - Gert Gesink te Enschede.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Minelab E-trac
Met USB aansluiting te koppelen aan de PC

Minelab komt met een nieuwe revolutionaire detector. De eerste

detector die aangesloten kan worden op de PC d.m.v. een USB kabel.

Voortaan kunt u instellingen en programma's uitwisselen met andere
zoekers.

F5
ln lijn van de F4

komt Fisher met de
F5 detector.
De F5 combineert digi-
tale nauwkeurigheid met
normale draaiknoppen om
instellingen te kunnen maken.

Enkele kenmerken:
.7,8kH'z
. Frequentie regelaaç om elek-

trische interferentie en invloed
van/ op andere detectors te
elimineren.

F70
De F70 is een nieuwe digitale
detector, bij de ontwikkeling
hiervan is zijdelings gekeken
naar de F75.
De F70 is een digitale detector
welke zowel de beginnende als

de ervaren detectorist aan zal

spreken.
Enkele kenmerken:
. 13 kHzfrequentie
. Frequentie regelaar, om elek-

trische interferentie en invloed
van/ op andere detectors te

elimineren.
. Discriminatie en Notch moge-

lijkheid
. All metal autotune zoekstand
. Voorwerp aanduiding van 0-99
. Betrouwbaarheidaanduiding

voor voorwerpen
. Continu aanduiding van grond

mineralisatie
. Pinpointdrukknop
. Treshold enTreshold afzonder-

lijk regelbaar
. l0"elliptischeconcentrische

zoekschijf

cz-21
Lang verwacht, dan toch ein-
delijk gekomen: de nieuwe
onderwater detector Fisher
cz-21.

Was de CZ-20 al een absolute

toppeç de CZ-21 zal hier zeker
niet voor onder gaan doen.
Zowel pinpoint als elektronica
zijn aangepast, aan de behuizing
zijn kleine wijzigingen doorge-
voerd.

Enkele kenmerken van de CZ-21:

. lnstelbare volume-gevoelig-
heid- ground-discriminatie

. All Metal mode

. Pinpoint drukknop

. Aanduiding voor groot voor-

werp
. Geschikt voor zout- en zoet

water
. Gescheiden batterij comparti-

ment
. Hip Mount behuizing

Standaard wordt de detector ge-

leverd met een 8 inch zoekschijl
optioneel zijn 5 inch en 10,5 inch.

De CZ-21 wordt geleverd t/m ok-
tober 2008 met gratis kunstleren

draagtas en beschermkap.

aaaaaaaaaa

C.Scopê ko't'"t
vernieuwde zoekschijven. Met

een lager gewicht en makkelijker
pinpointen is het nog prettiger
zoeken.



GPX SEF co¡l 15x12 inch
Bij het binnenkomen van de nieuwe zoekschijf voor de Mine-

lab GPX 4500 was ik al gelijk verrast door de afwerking en het

gewicht van de zoekschijf.

Zeer solide, strak afgewerkt en een mooi passende bescherm-

kap. Ook de afwerking van de plugaansluiting aan de bovenzijde

van de schotel ziet er keurig uit, de gebruikte schotelkabel is

van hoogwaardige kwaliteit en dit is eveneens het geval met de

aansluitplug naar de kast toe.

Dus op deze punten scoort de SEF coil meer dan ruim voldoen-

de, nu maar eens zien hoe hij presteert. Daar ik ook de com-

mander '1 5x12 zoekschijf in bezit heb kon lk een prima vergelijk

maken in prestatie en afwerking.

De 5EF coil is een opengewerkte zoekschijf waarbij in verhou-

ding tot de Commander zoekschijf van het zelfde formaat

behoorlijk wat gewicht is bespaard. Bij het testen van de SEF

coil valt op dat hij goed is uitgebalanceerd, de detector voelt

dus behoorlijk lichter aan dan met de Commander coil. Ook is

de zoekschijf na uitvoerig testen op verschillende terreinen wat

stabieleç en dan bedoel ik dat hij minder bijgeluid heeft. Het

discrimineren van ijzer doet hij naar behoren en ik kon geen

echt verschil ¡n prestatie ontdekken in vergelijking met de Com-

mander coil. Ook qua diepte was er geen verschil in prestatie op

te merken in vergelijking met de Commander coil.

Mijn eigen keus zal persoonlijk uitgaan naar de SEF zoekschljf. lk

zal een paar redenen op noemen waarom ik tot deze keus ben

gekomen. Bij het zoeken op een stoppelveld heb je minder last

van de stoppels de opengewerkte schijf is er veel makkelijker

doorheen te zwaaien.

Bij vette klei blijft er veel minder klei aan de zoekschijf hangen

dan bij een dichte zoekschijf.

Doordat de prestatie gelijk is aan de Commander coil en de prijs

lager is, is mijn keus dan ook gevallen op de SEF coil.

De voordelen van de SEF zoekschijf ten op zichtte van de Com-

mander zoekschijf zijn het volgende; de prijs, stabieler, water-

dicht, lager gewicht en een goede balans.

Marcel de Bont
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I Tekst: Kees Pannekeet ]

E,rn
Even niets omhanden, lees dan

dit artikel en doe er wat mee.

Neuzen op lnternet kan een ver-

rijking zijn voor je eigen kennis en

je kunt er interessante informatie

tegenkomen die je weer elders

kunt gebruiken.

Zo kwamen we ook volgend artikel

tegen dat we met toestemming

van eigenaar Kees Pannekeet van

zijn site: De Kopergeld Pagina,

mogen overnemen.

Uit dit artikel blUkt dat we goed

moeten kijken wat we hebben

opgediept uit de bodem. Vaak als

men niet weet welke duit het is, is

het van, het zal wel een Reckheim

im¡tat¡e zijn. De munt verdwijnt

dan in een bakje met oude duiten.

Bijna iedereen heeft tegenwoor-

dig wel een digitale camera en

kan met een beetje goede wil wel

een bruikbare foto maken. Stuur

dit materiaal naar de websites

waarvan bekend is dat je binnen

een redelijke tijd een determinatie

terug krijgt. Dus kijk je duiten eens

na.

Wanneer je gebruik maakt van

websites waar materiaal en hun

beschrijvingen op staan, kijk dan

goed of je ook verschillen ziet.

Vooral met munten (koper en

zilver) gaat er veel kennis verloren

omdat men te snel en oppervlak-

kig determineert of overneemt.

Internet is niet altijd heilig.

Johan Koning

-,l,l*-
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Jazeker, het kan noglll Een munt
vinden die volledig onbekend is.

Recent als bodemvondst aan het
licht gekomen, een voorlopig uniek
muntje van het Zuiderzeestadje
Elburg. Hier zijn aan het begin van
de 1 7e eeuw in opdracht van de
kerkmeesters halve duitjes geslagen
voor de lokale omloop. De muntjes
kwamen echter ook buiten Elburg
in omloop maar dan als duit. Er

kwam een verbod en aanmunting
werd verboden. Dit type was vol-
ledig onbekend. Wel zijn twee halve
du¡tjes van het bekende type terug
gevonden die Ieken overgeslagen

over een andere munt die ook de
tekst ELBORG (Elburg) droeg. Nu

is dus zo'n muntje bekend gewor-
den. Deze wijkt af van de bekende
Elburgse halve duitjes en is volgens
mij het oorspronkelijk 1e model dat
al snel is ingetrokken.

De voorzijde heeft het bekende
stadspoortje met een liggende
leeuw in de toegang. Daar om heen
de tekst MONETA . ECCLES . ELBORG,

kerkelijke munt van Elburg. De

keerzijde met de twee Romeinse
cijfers I binnen een tulpkransje doet
denken een de 2 heller muntjes van

-*SSt
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Kleef uit globaal dezelfde peri-

ode. De tekst DVO OBLV(of Y)VEL

MVTER kan dankzij een reactie van

een bezoeker aan de site met enig
voorbehoud verklaard worden als:

twee obolen of muter. DVO (duo)

verwijst naar de waarde aanduiding
ll. OBLV (of Y) naar obolen (obolus),

VEL naar het Latijnse of en MVTER

betekent dat men dit muntje als

muter aanduidde. Een obool was in

de middeleeuwen een halve pen-
ning dus 2 obolen was een penning.
Het muntje moest dan doorgaan
voor een halve duit. Alleen de naam

muter is hier dan misleidend want
de muter was in de 15e eeuw een
muntje ter waarde van 1/6 stuiver.

ln de encyclopedie van munten en

bankbiljetten wordt een muter als

volgt beschreven: begin cltaat "mu-
ter, oorspronkelijk de naam van een

Kleefs zilveren muntje dat ook in de
oostelijke Nederlanden circuleerde.
De naam ging over op soortgelijke
munten van de stad Utrecht ter
waarde van 2 wit of 1/6 stuiver,
geslagen sinds 1477 en op munten
van Karel van Egmond, hertog van

Gelre (1492-1 538) eveneens van 1 /6
stuiver of 4 grootjes, geslagen sinds

1496'i Einde citaat.

Waarom dit muntje vervangen is

door de andere typen blijft deels

duister. De muntjes waren bedoeld
als een soort armengeld, uitgegeven

door de kerkmeesters. De winkeliers
die ze aannamen konden ze inruilen
bij hen voor regulier geld. De u¡tvoe-
ring van het muntje zou dus niet be-

langrijk hoeven te zijn zolang men
er in Elburg maar bekend mee was.

Mogelijk verwachte men problemen
met de naam MVTER (1/6 stuiver)
terwijl de munt maar 1/16 stuiver
waard was. Een andere mogelijk-
heid is dat men op aandringen van

muntmeester Wijntgens is overge-
stapt op een ander type. Hij had

misschien andere plannen met de

muntjes zoalsze stiekem ook elders

in de omloop te brengen maar dan

niet als halve duit maar als hele duit.
Dit type was daar ongeschikt voor
omdat het niet leek op wat toen aan

duiten in omloop was. Daarom is

mogelijk het andere type geslagen
en werd dit type snel ingetrokken
en overslagen met nieuwe stempels.
Van deze overslagen exempla-
ren zijn in ieder geval 2 exemplaren
bekend. Dit muntje kan dan ook vrij
nauwkeurig gedateerd worden in de
periode 1619-1621.

Websites voor determinatie:

Arie van Herwijnen; http://www.homeoaoes.

hetnet.nll-amvherwijnen/

Kees Pannekeet; De Kopergeld Pagìna; http://

www duiten.nl/

Geld en Bankmuseum te Utrecht; httþ://

www.geldmuseum.n l/m useum/content/

m u ntvondsten-meld en

Opgraverties

Als beginnend zoeker zou ik graag een keer

mee willen lopen met een ervaren zoeker. lk

wil met de hobby beginnen maar weet nog

heel weinig. lk hoop dat één van de lezers die

bij mij in de buurt woont mij een dagje mee

kan nemen en zo de fijne kneepjes wat bij kan

brengen.

Mark Schouten mark@larand.nl

Hoofddorp
O23 s s7 O29 4 of O 6 1 4O0 4020

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 1500)

dienen te zijn aangemeld.

April 2009 worden de winnaars be-
paald.

PRIJZEN

3 boekenpakketten van 80,00 euro

ter beschikking gesteld door Grafisch

bureau Creatype. Dit zijn allerlei boe-

ken op het gebied van determinatie,

archeologie en metaaldetectie.

Voor de mooiste'bijvondst'is er een

DDA-bodywarmer als prijs.
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / lt/inelab I laser I
Black Knight / Sanddigger f verhuur I
opsporing en beveiligìng particulieren
en bedrijven

Vleth. Beerdastraat zr,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel o6 4 41 39 7j (op afspraak)

E-mail: info@detrijestinzen nl

I nternet: www detri jestinzen nl

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

r Flevo Detectors, Wilko 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) 203929, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evodetectors@planet.n I

I nternet: www.fl evodetecto rs n I

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

Zwaluw 15, 3U5z NW Bunschoten
tel. o33-z9g 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: i nfo@ midhol land. n I

I nternet: www.mid hol la nd. n I

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

Zuid Holland
Metaaldetectors
Black Knight / White's / Detector-
verhuur- en verkoop / Handboek voor
zoekers

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7r) 52t4899
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors nl

I nternet: www.zuìdhmetaaldetectors n I

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

Het Sterrenbeeld 48,

5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 tt 99, fax: (o7) 548 n 95
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: www.gelan.nl

r Munsters Detect¡e
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat z,57oz LH Helmond

tel. (o4gz) 57 45 z5

E-mail: i nfo@ metaa ldetector. nl

I nternet: www metaaldetector nl
www.tesoro.nl

f Belgadet€ct (Calmeyn Jean Pierre)

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

I pijp- en leìdingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
opspon ngsservrce

Hagedoornstraat r2,

88oo Roeselare, West-Vlaanderen, België

Tel. o5r/zo.5o o6, fax o5r lz4 o7 55

Csm o477l3r 66 56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be

I nternet: www. belgadetect be

I

Van Ewsumlaan 48, 77 42 XT Coevorden
Tel (o524) 85 o8 o8

E-mail: info@detectorgigant nl

I nternet: wwwdetectorgigant.nl

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

llooldriksweg 88, 75rz AV 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/distributeu r Whìte's metaal-
detectors voor de BeNeLux
White's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Carrett, MAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

Veerpad 2,8276 AP Zalk
tel (o38) 3$659r, fax (o38) 363648o
E-mail: info@ metaaldetectors.nl
E-mail: metadec@wxs nl

I nternet: www.metaaldetectors nl

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

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4063
E-ma i l: w.hofma n @ chel lo. n I

I nternet: wwwmetaaldetectie.com

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab I XP I C.Scope I
Fisher/ White's I froy

Pieter Maatsstraat r 2

t777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7l 593z86,fax (ozz7l 59tt z9
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: www djlaan nl

FLEVOLAND

BELGI
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Roman Buckles & Military Fittings

Andrew Appels & Stuart Laycock

Een must voor de detectoramateur die regelmatig Ro-

meinse vondsten doet

De geschiedenis van Groot-Brittannië is nauw verbonden met

het Romeinse leger dat bijna 400 jaar het grootste deel van

dit eiland bezet heeft gehouden. Het beeld van de militairen

die hier leefden, vochten en stierven voor Rome, kan heden

ten dage slechts gereconstrueerd worden aan de hand van de

overgebleven uitrusting die zij hebben gedragen. ln de loop

van de eeuwen waarin het Romeinse leger Groot-Brittannië

bezette, gebruikten de militairen een enorme verscheidenheid

aan uitrustingsstukken. Veel daarvan is niet zo gemakkelijk te

herkennen, in het bijzonder niet wanneer ze in fragmentarische

staat zijn. Veel belangrijke objecten liggen in de dozen van

detectoramateurs, omdat zij eenvoudig niet worden herkend.

Dat stukje verdraaide koperlegering kan in werkelijkheid wel een

Roman militaire fitting zijn, met een fascinerend verhaal. ln dit

boek, trachten Laycock en Appels veel items van de Romeinse

militaire uitrusting, die vandaag de dag door detectoramateurs

en archeologen zijn gevonden, te documenteren en in hun

historische en militaire context te plaatsen. De laat- Romeinse

gespen, en hun Britse derivaten, geven bijvoorbeeld een uniek

inz¡cht in de laatste decennia van de Romeinse overheersing in

Groot-Brittannië en kunnen misschien uiteindelijk meer inzicht

geven in de instorting van Romeins Groot-Brittannië. Begon de

Romeinse macht ongeveer 40 jaar vóór het einde van de over-

heersing in te storten? Was de bevolking van Groot-Brittannië

aan het einde van 4e eeuw bewapend? Probeerden de Britse

stammen hun gezag opnieuw te vergroten en zich te bewape-

nen voor een stammenconflict?

ln plaats van alleen maar lijntekeningen, is deze tekst ruim

gei l lustreerd met honderden kleurenfoto's van overgebleven

Romeinse militaire uitrustingsstukken. De meeste objecten zijn

nog nooit gepubliceerd. Sommige van deze objecten zijn uniek.

Veel van hen zijn zeldzaam.

Omdat veel Romeinse uitrustingsstukken die in dit boek worden

afgebeeld vrijwel identiek zijn aan in Nederland gevonden

Romeinse uitrustingsstukken is dit boek ook van belang voor de

Nederlandse detectoramateur, archeoloog, museumpersoneel,

verzamelaars en re-enactors. Ook kan deze uitgave interessant

zijn voor degenen die een algemene interesse hebben in het

Ieven van de Romeinse soldaat.

De inhoud omvat ondermeer: de vroege gespen van het Ro-

meinse imperium - gespen met geornamenteerde dierenkoppen

in de vorm van dolfijnen, paardekoppen, leeuwen en vogels -
leerbeslag - riemuiteinden - riembeslag - helmbeslag -zwaard-
en dolkschedebeslag - bepantseringbeslag - schildbeslag

- voorschort riembeslag - paardentuigage - Romeinse militaire

verklarende woordenlijst - Bibliografi e.

Roman Buckles & Military Fittings

250 mm x 190 mm, 288 pagina's ISBN 978 1 897738 290

Te bestellen via internet bij de uitgever: www.greenlightpu-

bl ish inq.ca.uk en bij d iverse Engelse metaaldetectordea lers.

*XJ"'Yri$ïnss

..'W rqru¡ilLå)cock
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I Redactie:Johan Koning ]

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAAR:

PRINSESSENWEG 1 1, 8931 EC LEEUWARDEN

OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.N L

Aan deze Vraagbaak werkten mee: D. Dijs, f . Koning, Kees Leenheer, E. Kramer, l. Zijlstra. H.Sloots, A v. Herrvijnen.

Het vraagbaakteam kreeg een aantal munten binnen voor determi-
natre:

Zilveren munt

1 7e eeuw

Stad Basel (Zwitserland)

Taler 1621

Literatuur: Davenport 4603

Romeinse munt:

Vespasianus (69 -79 AD)

Denarius (zilver), geslagen te Rome in 70 - 72 AD.

Voorzijde: Gelauwerde kop van Vespasianus naar rechts.

Omschrift: IMP CAES VESP AVG P M

Keerzijde: Voorwerpen, gebruikt bij de eredienst (simpulum, aspergil-

lum, lituus en kruik)

Tekst: AVGVRTRI POT

Literatuur: RIC 29

Romeinse munt:

Hadrianus (1 'l 7 - 138 AD)

Denarius (zilver), geslagen te Rome in de periode 119 - 122 AD.

Voorzijde: gelauwerde kop van Hadrianus naar rechts

Omschrift: IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG

Keerzijde:5alus, zittend naar rechts, een slang voedend

Omschrift: P M TR P COS lll

ln de afsnede: SAL AVG

Literatuur: RIC 137

f,,^.^lrr,-
Geachte Heer de Koning,

Gisteren dit voorwerp gevonden in Utrecht. Ik kan zelf op

Internet geen vergelijkbaar exemplaar vinden. op I forum
wordt gezegd dat het een tongschraper is. Ik zou het zelf

niet weten, weet u of een andere expert er iets meer over te

vertellen heeft?

Afmeting: 6 cm lang en 1,8 cm hoog. Koper\messing\

brons. Mooie groene patina. Op de locatie waar het

vandaan komt wordt rjzerTijd, Romeins, middeleeuws en

hedendaags gevonden.

MvgWilco Reichgelt

Montfoort

Antwoord:

Onze experts houden het ook op een tongschraper uit de

16e eeuw, vooral omdat de leeuw ook zijn tong u¡tsteekt.

Een tongschraper is een instrument waarmee tongbeslag

weggenomen kan worden. Dat gebeurt ten behoeve van

de mondhygiëne: tongbeslag is een belangrijke oorzaak

van een slechte adem, zij het niet de enige. Een tongschra-

per werkt beter dan een tandenborstel, omdat met een

borstel het meest beslagen deel van de tong - achteraan

- niet bereikt kan worden.Tongschrapen is af te raden bij

gladde (niet-harige, niet-beslagen) tongen en in geval van

leukoplakie.

De oudst bekende (metalen) tongschrapers van Europa

werden gebruikt door de Romeinen. ln latere eeuwen

gebruikte men hier ook zilver en ivoor voor. Ook nu nog zijn

ze te koop, maar dan meestal van kunststof.
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Vraag 1:

Goedemiddag, mijn naam

is Eric Visser, sinds een jaar

zoeker en sinds kort lid van

de DDA.

Ik heb onlangs een leer-

beslag? gevonden in de

Betuwe. Heb op Internet
zitten speuren maar kan niets vergelijkbaars vinden, daarom heb ik
mijn hoop op jullie gevestigd.

De doorsnede is 25 mm, op de voorzijde zijn nog sporen van ver-

guldsel of tinctuur te zien.

Door een collega-zoeker is op dezelfde plek o.a. een kruisfibula uit
de 10e eeuw gevonden. Dan met een sprong naar de 17e eeuw, vooral

muntjes, en tot en met geld uit 2e wereldoorlog.

Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet,

Eric.

Antwoord:

Eric je hebt inderdaad een mooi stuk leerbeslag gevonden met een

voorstelling van een "heraldisch"wapen er op. Een van onze determi-
natoren zijn reactie was: verguldsel is vaak vroeg, het wapenschildje is

ook middeleeuws, wapen kan van Arkel zijn. We vonden het volgende

over dit geslacht wat heel duidelijk een link heeft met de Betuwe

alwaar de vondst vandaan komt.

Wapen van Arkel:

2 beurteling gekanteelde rode balken dwarsbalken op zilver.

Dit wapen wordt gevoerd door veel geslachten die van van Arkel

afstammen, al of niet in andere kleuren.

Het wapen wordt ook gevoerd met een breuk: zoals een hazewind-

hond (Acquoy), met een uitgeschulpte zoom (van Rijnesteijn, Oem van

Arkel). De verandering van kleuren wordt ook als breuk gezien.

De breuk werd veelal gebruikt doorjongere zonen ofjongere takken

van een geslacht, 
.

Met zoom, o.a.: Oem van Arkel, Oem van Bokhoven, van R¡jnesteun,

van Renswoude, van Cranendonck, van Grevenbroeck.

Oem va Sevender

t¡-' ' ;
J¡, ì.'r ¡.r

va Slingelædt
-1

Met breuk, o.a.: van Heukelom (met barensteel), van Ac-

quoy (met hazewindhond), van Haestrecht (met ladder),

van Asperen (met merlet), van Leijenburg (3 merletten).

Ook plaatsen, die vroeger in het bezit waren van de heren

van Arkel, voeren het Arkelwapen, zo ook Gorinchem, de

hoofdplaats van het"Land van Arkel': ln dit wapen is een

schildje afgebeeld met het Arkel-wapen.

Het wapen is in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog

verwerkt in een frankeerstempel van de stad Gorinchem.

Hieruit blijkt een zekere verwevenheid met het geslacht

van Arkel.

Zelf in latere tijd werd het wapen

weer gebruikt op een pijpenkop:

vierde kwart 'l 8e eeuw

Model: Ovoide. Reliëfmerk:

wapen van Arkel met de initialen

LNH.

Pijpenmaker: Leendert N¡euwen-

huyzen.

http://www.fran keerstempel.n l/
gorinchem.html

http://members.lycos.n l/.Joh-

nOoms/Arkelwapen.html
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DETECTIESYSTEMEN

Prijsvechter met krachtpatser eigenschappen:
De nieuwe Fisher F2

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 199 . Fax: 013-5481195
www gelan nl . info@gelan.nl
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Fisher CZ-21
r rt I | ! i . j

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

CZ-2O. Zowel in het woter ols op het lond voelt 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 met een oontrekkeliik

occesoirepokket. Uiteroord kunt u op deze detector inruilen.

Neem contoct met ons op voor de mogeliikheden.

Fisher F7 5

Voor wie met minder geen genoegen neemt,

ontwikkelde Fisher de FZ5.

Een professionele lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD disploy loot zich onder

ffiîï,:,'#:i::ff'
Eenmool gemookte instellingen onthoudt deze krochtpotser Dus opnieuw

inslellen 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 vervuílde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele filter-

d iscrim inotie

De Fisher FZ5 wordt stondoord geleverd met een beschermhoes voor de meler

en voor het botteriicomportiment

Twiifelt u? Mqok een ofsprook bii Gelon of één vqn onze deolers!

Met de Fisher F4 introduceert Fisher een digitole
olleskunner, en don ook nog eens oontrekkeliik gepriisd
Met behulp von de 4loons obiectidentiFicotie en de
numeriek torgetidentìlicotie, weet u woor u opgroven
wilt Tiidens het pinpointen weet u oulomotisch de

diepte von het obiect Noost de I inch DD zoekschijf
wordl een 4 inch concenlrische schiif geleverd, wot
deze delector zeer geschikt mookt voor gebruik op
stortg rond.
Kortom: een veelziidige delector vooT een

schoppeliike priis

Fisher



CSC PE

c.sc<>PE

C.Scope toont lef door het uitbrengen von

deze I ichtgewicht deleclors.

ln het geweld von digitole deleclors houdt

C.Scope het hoofd koel, en brengt 3 nieuwe

onologe detectors uit in zowel motion ols

non-motion techniek. De 77OXD detector is

voorzien von oudio discriminotie; toonhoogte

verschil geeft een schot oon obiect informotie.

Een enkel 9V botterii stool goront voor vele

uren zoekplezier.

c5
MOftoü

ú)
AJ

I

De CS990XD is niel voor niks, sinds ziin introductie
één von de meest verkochte detectoren.
De CS990XD discrimineerl geliiktiidig op het
meterkonool en vio hel oudiokonool. Een hoge
toon geeft een goed obiect oon en een loge loon
geeft biivoorbeeld een spiiker oon. Grondeffect en
discriminolie ziin instelboor.
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c5 xo

DETECTIESYSTEMEN

Gelqn Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 l)l73 5481199 fox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.9cope 3 X
De CS3MX lt 

""n 
åon*oordige professionele

detecior. De 17 k1z frequentíe is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en

goud.
Al 25 ioor luisterl C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dit een goede delectors te 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 joor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Off¡cieel importeur C Scope en Fisher

- Deteclors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermijn von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicediensl

- Open op zolerdog (no ofsprook)



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

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
Tel:O33-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

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)

@

ry

U kunt ook digitaal abonnee worðen, ki¡k gp onze çite: www.poldervondsten.nl


