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U wilt een metaaldetector die voldoet aan uw
eisen en wensen, ons doel is om .t zo goed
mogelijk de beste metaaldetector te adviseren,

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

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

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftel ij ke ga ra ntie en Nederla ndse gebru iks-
aanwijzing. Kijk op www.djlaan.nl

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector

. Wijstaan voor uitgebreid en eerlijk advies bij
aankoop van een metaaldetector

. Wij zijn importeur van Blisstool en
officieel dealer van alle grote merken

. Detectorspecialist sinds 1980

. Verkoop via de website www.djlaan.nl
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Harmelen

Aan de loop van de Leidsche

Rijn en de 0ude Rijn ontleent
de Harmelerwaard ziln naam:
een waard is een door rivieren

omgeven stuk land.

ln de Harmelerwaard zijn archeo-
logische vondsten gedaan in

de vorm van gebruiksvoor-

werpen uit de lJzertijd, de
Romeinse tijd en uit de

Middeleeuwen, waardoor mag
worden aangenomen dat de

Harmelen¡vaard de laatste 2500
jaar bewoond is geweest.

De huidige Leidsche Rijn en

de 0ude Rijn vanaf Harmelen
naar het westen toe, waren
onderdeel van de noordgrens van
het Romeinse Rijk. Langs deze
rivieren bouwden de Romeinen
hun grensversterkingen, de
Limes.

Trjde.ns de zoekdag zijn er prijspenn¡ngen 
v€
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programma

09.00 Zaalopen
I 0.00 Opening voorz¡tter
10.30 tezoekwedstrijd
-t2.30 

Jeugdwedstrijd tot12 jaar
14.O0 2ezoekwedstrijd
16.30 prijsuítreikíng

Determinatieteam
Een 

te¡3T ,"ilifi¡;**'nKijk 
website.

Fotograñe

.:11" 
zoekdag zijn onzeforogra_

ten aanwezig om uw mooiste oftnteressantste vondsten op detoto te zetten.
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€ 15,00 p.p.
Prijs: niet leden € 20,00.
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ling lidmaatschap
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Hoofdsponsors: Fa. Detect - Gert Gesink, Gelan
-i ijj

detectiesystemen, D.J. Laan, MidHolland detectors

Magneetvissen
Op deze zoekdag kan er

ook in de Leidsche Rijn met

de magneet gevist worden.

Veiling
Op deze zoekdag wordt er bij voldoende animo

een veiling georganiseerd van allerlei spullen die

met onze hobby te maken hebben. Heeft u een

zoekschijf een oude detector, een ondersteel of
bijvoorbeeld boeken over, laat deze dan op de

zoekdag veilen. Van de opbrengst gaat 1 00/o naar

de vereniging, U mag de artikelen natuurlijk ook
aan de vereniging schenken.

Aanmelden veiling: zoekdag@detectoramateur.nl

Bodemvondsten worden niet qeveild.



Van de voorzitter

Waar kies
vo or?

jij
Van de redactie

Een nieuw
zæks e i ?,æn

in Frankrijk zijn de oogsten meestal enkele we-

ken eerder dan in het minder warme Nederland.

Zodoende zag ik op mijn vakantie in Frankrijk

de meest prachtige akkers liggen waar het graan al

krijgje echt wel zin om te gaan zoeken.

vanafwas. Dan

De vakanties zijn voor de meesten van ons weer voorbij en het nieu-

we zoekseizoen is weer aangebroken. Het ís vaak een goede zaak om

je thuis voorafgaand aan het nieuwe zoekseizoen eerst goed voor te

bereiden. Doet de detector het nog na een halfjaar of meer stilstand,

hoe moest ik de detector ook alweer precies instellen? Gaat u eerst

nog even langs bij de detectordealer voor het allernieuwste model

of houdt u het gewoon bij die alweer oude, maar o zo vertrouwde

detector.

Uiteraard leest u ook de zoektips in het nieuwe magazine door,

Misschien is het meeste voor u gesneden koek, maar misschien staan

er ook voor u nuttige tips bij.

Deze keer i.v.m. de vakantie geen Tijdlijn. Vorig jaar is er in Friesland

een prachtige'alsengem'gevonden. ln het magazine kunt u alles

lezen over deze unieke vondst. Verder artikelen over munitie en de

bekende rubrieken zoals deTop 10 en de varia.

We hopen dat u de komende periode weer veel plezier beleeft met

onze prachtige hobby en weer leuke vondsten doet. En natuurlijk

plaatsen wij ook graag uw vondsten in het magazine.

Op de zoekdag in Harmelen is de redactie ook aanwezig. Wilt u ons

uw vondsten laten zien of laten fotograferen, neem dan gerust een

aantal vondsten mee.

Namens de redactie,
Kees Leenheer

DE detect or AMATEUR

Sta jij ook al klaar om de akkers te betreden

en na een wat magere zomer de hobby weer

op te pakken? Vol ongeduld wacht ik tot de

gewassen zijn geoogst op de akker waar ik

hele hoge verwachtingen van heb.

Daarmee kom ik gelijk voor een lastige keuze te staan: een keuze

waar we denk ik allemaal wel eens voor staan. Ga ik alleen in de

hoop de topvondst van mijn leven te doen of nodig ik mijn zoekma-

ten uit om samen de akker te lijf te gaan?

Je probeert je voor te stellen hoe het is om na een zomer zonder

veel zoekavonturen eindelijk weer eens een leuke dag met je vrien-

den te hebben en hoejeje droomvondst doet. ln gedachten zieje
iedereen naarje toe rennen en glunderend toon je je langverwachte

topvondst. De ohs en ah's vliegen je denkbeeldig om de oren en in

je fantasie deelje nog jarenlang dat ene moment van "je weet wel

toen" met elkaar.

Plotsklaps neemt je fantasie een heel andere wending. Nu zie je
jezelf al uren ploeteren met om je heen je zoekmaten die gecon-

centreerd een deel van de akker afzoeken. Net alsje het vertrouwen

verliest dat er nog iets te vinden is, hoorje een kreet. Een van je

zoekmaten heeft op een plek waar je zelf vluchtig overheen was

gelopen , iets gevonden. Je loopt er met het gevoel van "nee hé,

het zal toch niet waar zijn" naar toe en je vrees wordt bewaarheid.

Je medezoeker doet de droomvondst waar jij al die jaren op hebt

gehoopt. Of ga je toch maar alleen op stap om zo de kans op die ene

topvondst te vergroten?

Samen zoeken of zelf een topakker afzoeken; ik twijfel soms. Waar

kies jij voor? lk wens je veel succes bij deze afweging. ln "De top 10

en het kippenvelmoment van" kun je lezen welke keuze een van

onze medezoekers heeft gemaakt en wat zijn ervaringen zijnl

Waar je ook voor kiest, veel zoekplezier gewenstl Ook de zoekdag zit

er weer aan te komen, zie hier voor de mededelingen elders in het

blad. Het bestuur hoopt velen van jullie daar weer te zien!

Gert Lugthart

Vnmigingsn¡ilws

Vervolg contr¡but¡e
Een groot aantal leden heeft bij het vorige magazine een acceptg¡ro ont-
vangen, omdat zij de contributie voor 20'10 nog niet overgemaakt hadden.

Een groot gedeelte van deze leden bleek echter de contributie reeds in

december 2009 betaald te hebben. Leden die onterecht een acceptgiro-

kaart hebben ontvangen, bieden wij bij dezen onze excuses aan.





lnhoud
. Boekrecensies

. Museumnieuws

Oorringen a ls begrafenisverzekering

Varia

Het lantaarnlood van Enkhuizen

Zoektips

TopTien en het kippenvelmoment

Nieuwe middeleeuwse alsengem

Bommen en granaten

Munitie en zijn gevaren

Vraagbaak

Belangrijke adressen

Ledenadministratie
Opgave van nieuwe leden, opzeggingen, odreswijzigingen, ledenpos,
vragen over de contributie enz.
Postadres: lt NUe Paad 2,346TlZVegelinsoord
e-mail: ledenadministratie@detector¿mateur.n I

Algemeen secretariaatsadres
Overige correspondentie aan de vereniging
Postadres: Prinsessenweg 1 1,8931 EC Leeuwarden,
e maì l: secretariaat@detectoramateu r.nl

Redactie Detector magaz¡ne
Kopij en ondere inzendingen voor het magazine
Postadres: Hanebalken 153,Ð05 CL Drachten,
e-mail: redactie@detectoramateur.n I

Vraagbaak Detector magazine
Vragen over bodemvondsten
Postadres: Prinsessenweg I 1,8931 EC Leeuwarden,
e-mail: vraag baak@detector¿ mateu r.nl

Zoekdagen en contact importeurs / dealers
Vrogen, suggesties enz. over zoekdagen, determinotiedagen
e-mail: zoekda g@detectoramateurn I

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas dient u een pasfoto op te sturen met
op de achterzijdevermeld uw naom en odres aon:
Postadres: lt Nije Paad 2, 8467TZ Vegelinsoord
e-mail: ledenpassen@detectoramateur.nl

Website
w w w. d et e cto ra m ote u r.n I
e mail: redactie@detectoramateur nl

Bestuur De
Voorz¡tter
Gert Lugthart

Detectoramateur

g.l u gthart@detectora mateur.n I

Secretaris/vice-voorz¡tter
Patrick Krop
p.kropPdetectoramateu r.nl

Penningmeester
Xian-Wei Homans
pen ning meester@detectoram¿teur.n I
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Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdag@detectoramateu rnl

Algemeen bestuurslid
Johan Koning
secretariaat@detectoramateur.nl

Algemeen telefoonnummer:
06-s4237740
(u¡tsluitend van maandag t/m vrijdag
van 19.00-21.00 uur)

Data magaz¡nes
U¡teßte aanleverdoto
kopÍj (artikelen)

NZ.l13 2oktober20lO
Nr,114 2l november
Nr.1l5 2gjanuar¡2011
Nn 116 2 april 2011
Nr.117 4junì

Verschijningsdato
m agazin e ( streefdatu m)

2 novembet 2O1O
23 december 201 0
1 ñadtt 20r l
3 me¡ 2011
s julì

Colofon
Detector magaz¡ne ¡s het verenig¡ngsblad van de vereniging
'De Detector Amateur'en verschünt 6 keer perjaar

Hoofdredactie
C.B. Leenheer

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

Medewe¡kers redactie:
J. Zülstra, L.C. Mijderwlk A. van Herw¡jnen

Redact¡eadres
De Detector Amateut Hanebalken I 53, 9205 CL Drachten,
e-mail: redactie@detectoramateur.nl

Advertent¡es
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
weigeren. Door het opnemen van advertenties doet de redactie van het Detector Maga-
zine c.q. de vereniginq De DetectorAmateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten ofdiensten.

Advertentieâquisitie
Advertentievoorwaarden- en tarieven op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype.
E-ma¡l: studio@creatype.nl

Vormg€v¡ng en productie
Grafsch bureau Creatype, Drachten, (0512) 54 52 40, www.creatype.nl

Druk:
De Marne, Leens

ISSN:1386-5935

@Copyright: Niets u¡t deze u¡tgave mag wordenverueelvuldigd en/ofopenbaorgemaaktdoor
middel van druk,fotografre, microfrlm, ínternet ofop welke wijze dan ook,zondervoorafgaan-
d e, sch rift el ijke toeste m m i n g va n d e reda c t ¡ e.

Lidmaatschap veren¡g¡ng

Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt altijd per
kalenderjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een
jaar. Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 december schriftelijk bij de leden-
adminstratie binnen te zijn.

Het Detector magazine verschijnt 6 keer per jaar. Afhankelijk van het tijdstip
(datum) dat u lid wordt, ontvangt u dit jaar 6, 5,4,3,2 of 1 magazine. Omdat
het l¡dmaatschap per kalenderjaar loopt, ontvangt u een brief (rekening) voor
de contributie van € 33,00, € 27,5O,C22,OO,€ 16,50, € 11,00 of € 5,50 voor
d¡t jaa r.

Eind december ontvangt u een brief (rekening) voor de contributie van het
nreuwe Jaar.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,oo
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00
Contributie per steunlid perjaar € 8,0O

Bank: Rabobank 10.76.81 .048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn



Lioessens

en màter¡aal Rond met oog, lood

Greidanus; is ook de vinder

Z.I.IODOCUS.FILIUS.PENY (zegel van J. Jodocuszoon peny)

Pennen of penselen(?) in een driehoek op een schild

15e-eeuws (?)

Ongepubliceerd

ln plaats van de gebruikelijke S lijkt er een Z te staan als afkorting van "zegel". De tweede letter is mogelijk een J. Wellicht moet
de initiaal van de persoonsnaam "peny" misschien gelezen worden als penicillus (penseel). De afbeelding op het schild zou
inderdaad penselen ofpennen kunnen voorstellen. ln dat geval dus een sprekend wapen.

Eigenaar van het zegel kan kunstenaar of handelaar in schrijf/tekenmateriaal zijñ geweest.
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Overbevi s s ing"?
Tjonge, jonge, wat een weertje toch de laatste tijd; zonlicht in over
vloed. Al een paar weken echte stranddagen achter elkaar. Heerlijk, in

gedachte zie Ìk het water en strand weer helemaal vol gezaaid worden

met geld, ringen en treklipjes.'Oh schat, mijn 18 karaats collier is kwijt,

net had ik hem nog, nu is hij gezonken! De wildste fantas¡eën komen

in mijn hoofd voorbij.

De t¡jd ¡s r¡jp, start de machines en rij uit om te oogsten. lk besluit dat

het handig is om voor dag en dauw op het strand of ¡n het water te

zijn. Niemand of niets heeft dan last von mij en ik kan

heerlijk ontspannen waden.Vier uur Ìn de ochtend gaat

mijn wekkertje. lk spring vol verwachtingen op, om de

oogst binnen te halen. Tezamen met mijn gereedschap

rijd ik naar een redelìjk populaire zwemstek. lk parkeer

mijn auto en loop in de vroege mistige ochtendkrieken

richt¡ng het strand. Op afstand valt me op dat er een

bromfiets geparkeerd staat.Vreemd denk ik nog, zeker

in slaap gevallen op het strand g¡steravond na een

flesje teveel. lk maak me badklaar en loop Iangzaam de

diepte in. De hobbelige ondergrond verraad mij dat ik

zeker niet de eerste ben deze zomer. ln mÌjn ooghoeken

zie ik een schim over het strand grasduinen. Niet te geloven dacht

ik bij mezelf, dit heb ik eigenlijk nog niet eerder meegemaakt, dat er

tegelijk met mij nog iemand aan de zoek is, al helemaal niet op dit
vroege tijdstip. lk probeer me weer te concentreren en al snel kom ik

in mijn zoekhmmm. Zwijmelend ga ik door het water, af en toe opge-

schrikt door een onderaardse krater in de bodem. Het is in ieder geval

lekker rustig, ook op mijn koptelefoon. De mij onbekende zoeker heeft

er blijkbaar al genoeg van, hij start z¡jn brommer en tuft vrolijk weg.

E¡ndelük het rijk alleen, alle rust, ook nog steeds op de koptelefoon.

Terwijl ik me besef dat ik ook nog lekker op bed had kunnen liggen,

zoals de rest van Nederland, word ik opgeschrikt door een nieuwe

gedaante op het strand. Nee, niet te geloven; daar is deel twee al, het

is nog niet eens zes uur!Terwijl ik de gaten omzeil, blijft het nog steeds

rustig op mijn koptelefoon.

Tijd om te verkassen denk ìk dan, ik houd van een beetje zoekprivacy.

Ik pok mijn spulletjes en vertrek naar betere oorden, niet ver van hier.

Het Ìs iets voor zevenen terwijl ik mijn eerste voetje nat heb. Eindelijk

alleen en gelukkig, hier is meer te doen qua geluiden. Na enkele

treklipjes en bierdopjes mijn eerst 2 eurocent,'yes, ik

kan het nog!'.Terwijl ik naar diepere oorden afdaal,

komt er een waadschep en waterdetector het strand

opgelopen, gevolgd door zijn eigenaor;'goedemor-

gen' zegt h¡j vriendelijk. Met verbazing groet ik terug;

"En dat is drie..". We verdelen onbesproken het woter

in twee segmenten en beproeven ons geluk. Na

enkele uurtjes zoeken, hebben we samen de balans

opgemaakt. We kwamen tot de conclusie dat we

netjes gezegd;'geen bipsi gevonden hadden. Nog

even praten we over vroeger en hoe goed het toen

was; munten en sierraden in overvloed. We namen

afscheid van elkaar en ik riep nog als laatste:'overbevissing'!

Klaas Bot

COLUMN



Op zoek naar de geschiedenis van
het landschap

Op zoek naar de geschiedenis
van het landschap, Handleiding
voor onderzoek naar onze histo-
rische omgeving (Zoekreeks 6)

Hans Renes (Hilversum 2010)

1 44 blz., ISBN 978-90-8704-097 -0,

€ 14,00.

Als detectoramateur loop je met

'oogkleppen'op over de weiden

en akkers. Alleen de meters grond

onderje voeten zijn van belang.

Welke vondsten liggen daar op je

te wachten. Maar bij de gemid-

delde zoeker is die beperkte blik

slechts van korte duur. Voor of na

de zoektocht, heeft hij juist veel

oog voor het landschap om hem

heen.

Net als bij de determinatie van

vondsten is het'lezen'van het fand-

schap een kunst die je leert door

ervaring en kennis. Daarbij kan de

volgende publicatie zeker helpen:

Op zoek naar de geschiedenis van

het landschap van Hans Renes

is een goede Handleiding voor

onderzoek naar onze historische

omqevtn9.

"De gids wil zowel inzicht geven in

de belangrijkste vragen als in de

beschikbare bronnen en metho-

den'i staat in het voorwoord. Een

van de belangrijkste vragen is wat

verstaan wordt onder het begrip
'landschapi Enerzijds als regio

of gebied, anderzijds als plaatje;

het landschap van schilders en

fotografen. Of van romantische

detectoramateu rs; "een mooie

wereld"zei mijn zoekmaat Hans

over het land om hem heen als

we even de detector lieten rusten

en een bevroren Spacewafel naar

binnenwerkten.

Renes geeft aan dat het hem om

de eerste duiding, de geschiede-

nis van het concrete landschap,

gaat. Hij stapt daarbij in de traditie
van de Engelse historicus William

Hoskins in zijn boek The making of
the English landscape.

Leesbare en overz¡chtelijke
handleiding
I n opeenvolgende hoofdstuk-

ken komen in Op zoek naar de

geschiedenis van het landschap aan

bod: visies op het landschap (2), de

geschiedenis van de Nederlandse

cultuurlandschappen (3), land-

schapsstructuren (4) en bronnen

en methoden voor het historisch

landschapsonderzoek (5).

Het hoofdstuk over de geschiede-

nis van de Nederlandse cultuur-

landschappen biedt een uitgebreid

overzicht van de geschiedenis van

Nederland, van de bewoningsge-

schiedenis in het bijzonder.

De demografie heeft immers veelal

gevolgen voor het landschap. Na

dit overzicht wordt ingegaan op

de verschillende landschaptypen

en hun ontwikkeling. Wat direct

opvalt bij het doornemen van

dit boek is dat in grijze kaders

uitgebreide literatuu rverwijzingen

staan waarin ook direct duidelijk
wordt gemaakt hoe de stand van

zaken is in het onderzoeksgebied:

"Kleine tuinen zijn nog nauwelijks

onderwerp van studie geweest'i

"De geschiedenis van het toerisme

is nog relatief weinig onderzochtí

Al even duidelijk zijn de afbeeldin-

gen en begeleidende teksten. De

afbeeldingen zijn overzichtskaar-

ten, schema's of voorbeelden die

naadloos aansluiten b'rj de tekst.

Niet in alle boeken is de beschik-

bare ruimte voor teksten bij

illustraties groot. ln Opzoeknaor

de geschiedenis van het landschap

is hiervoor gelukkig wel de ruimte

genomen. Dat betekent dat je ook

echt wijzer wordt van de afbeel-

dingen.

Landschap als bron
ln hoofdstuk 5 over bronnen en

methoden is allereerst veel aan-

dacht voor het landschap zelf als

bron. En terecht. De Engelse histo-

ricus Oliver Rackham merkte al op

dat een regel voor slecht land-

schapsonderzoek is om niet het

veld in te gaan. Als je liever achter
je bureau zit dan je laarzen aan te

Dat in Op zoek naar de geschiedenis

van het landschap veel verwijzingen

staan naar Engelse literatuur is niet

verwonderlijk. De landschapsgeschie-

denis is een Engelse vinding en de

hoeveelheid literatuur over land-

schapsgeschiedenis is daar waarschijn-

l'rjk groter dan in de rest van Europa bij

elkaar. Het pionierswerk op dit gebied

wasThe making of the English landscape

van William Hoskins uit t 955. Engeland

onderging na de Tweede Wereldoorlog
grote veranderingen. De gebombardeerde steden werden opge-

bouwd op niet alte smaakvolle wijze, de kleinschalige landbouw

verdween en vele huizen op het platteland vervielen of werden

hotels. Dit had zijn landschappelijke, maar ook zijn emot¡onele im-

pact. Hoskins opende de Engelsen de ogen door hen te laten zien

wat zij niet eerder zagen in hun eigen omgeving. Hij beschreef het

Engelse landschap als een stuk perkament waar opeenvolgende
generaties hun manier van leven hadden beschreven waarbij zij

deels de sporen van hun voorgangers uitwisten. Maar niet hele-

maah voor wie wist hoe hij moest kijken zag hoe de Engelsen door

de eeuwen heen het landschap hadden gevormdl'

Dat landschapsgeschiedenis een vakge-

bied is waarbij vele disciplines verenigd

worden, blijkt uit het feit dat een andere

invloedrijke Engelse auteur, Oliver Rack-

ham, een plantkundige is. Zeker de geTl-

lustreerde versie van zijnThe history of the

countryside (1986) toont dat de vorming

van het landschap een prachtig samen-

spel van mens en natuur kan zijn.

.le qctehic.ìcrlis

',.r 
n hct l.r rr.lschr¡t

trekken dan is het onmogelijk het

landschap goed te onderzoeken.

"Veel zaken die voor vroegere

mensen te vanzelf spraken om te

worden opgeschreven ofop kaart

te worden gezet, of waarvan de

schriftel ijke getuigenissen verloren

zijn gegaan, zijn nog in het terrein

herkenbaar'l merkt Renes op.

Archeologen en detectoramateurs

weten als geen ander dat het land-

schap en de bodem van Nederland

nog veel kunnen vertellen over de

geschiedenis. Omdat onderzoek

naar het landschap een optelsom

is van verschillende disciplines is

dit handboek een aanrader voor

iedere zoeker die verder kijkt dan

zijn detector lang is.

Leon Mijderwijk

W.(}. HOSKINS

LartdscaPe

Tfir: rrl_irsllr iil r.,
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totale gewicht van de musket en Kortom, de schrijver is zeer uitge-

de munitie enz.). breid op al deze zaken ingegaan.

Zie ook het aantal 60 extra bladzij-
lnteressant is hoe men in staatwas, den aan notities. De lezerzal ook

om ongeveer 50.000 man met mo- kennis maken met de c¡taten welke

biele keukens te velde, dagelijks in de taal van die tijd gebruikt

van eten te voorzien en dat dit werden maar dit wordt leesbaar

van cruciaal belang was om een gemaakt, aan het einde van het

veldslag te kunnen winnen. citaat, door de verklaring ervan in

Het was Lodew'rjk XIV bijna gelukt 'normaal'Nederlands.

om met zijn systeem (het vroeg op

bepaalde belangr'rjke plaatsen aan- Het verhaal zelf beslaat 428 blad-

leggen van proviand voor mens en zijden. Van mij hadden het er meer

I verzameling was van huursolda-

ten van allerlei naties (Schotten,

Fransen, Pruisen etc.).

Bij dreigend staatsgevaar werd

men geronseld om mee te vechten

tegen'den viant'en dit voor een

dagloon van ongeveer 5 stuivers

voor het'voetvolcki Dit bedrag

werd verdubbeld als men zich

opgaf om in de voorste gelederen

te willen vechten. Deze vergoeding

liep op naarmate men hoger in

rang was. Lees ook dat de Staat

altijd op het randje zat met de

bij Ameide?

Lees hoe men al in een vroeg sta-

dium, in staat was een mortier af te

vuren. Een werkje wat voor die-
gene die hem af moest vuren niet
geheel van gevaar was ontbloot!
Het resultaat was dan ook dat de

afgevuurde mortier zelden op de

gewenste plaats terecht kwam.

De musketiers komen ook uit-
voerig aan bod (soorten musket,

diameters van de munitie, het

dier) de staatse troepen definitief
in de pan te hakken.

Dezer landen crijghsvolck

Olaf van Nimwegen

lsbn 90 351 29415, 551 paginat
Uitgever'rj : Bert Bakker

www.u itgeverijbertbakker.n I

mogen zijnl

Piet van Schuppen

9
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LEGERMUSEM DELFT
Het Legermuseum is voor een me-

taaldetectorzoeker echt wel eens

een bezoekje waard. Voorjong en

oud is hier van alles te zien en te
beleven.

Harnassen, zwaarden, sabels, histo-

Co¡lectie LeEÊrmu5eum, Dêtf t

rische vuurwapens.

Het Legermuseum geeft met

achtergrondverhalen en persoon-

lijke belevenissen perspectief aan

de militaire geschiedenis van ons

land. ln de vaste expositie begint
het verhaal bij de Romeinen en

trekt langs de middeleeuwen,

de Tachtigjarige Oorlog, de

beide wereldoorlogen naar de

vredesmissies van nu. Oorlog en

vrede, geschiedenis en actualite¡t,

ontroerende verhalen en kleurrijke

tradities maken het Legermuseum

tot een krijgsmachtig interessante

ervaring.

Naast de vaste presentatie organi-

seert het museum regelmatig wis-

seltentoonstellingen over diverse

onderwerpen.

Het Legermuseum ¡s een museum

waar altijd iets te doen is, zeker ook

in het weekend. Elk weekend kun-

nen kinderen meedoen aan een

kindertoernooi in de tentoonstel-

ling Toernooiridders.

Kijk op de website van het mu-

seum voor meer informatie en de

activiteiten.

Het Legermuseum

Korte Geer 1 2611 CA Delft

www. Legermuseum.nl
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ln eerste instant¡e vond David Crisp zo'n 21 munten op een diepte van 30 cm.

Al gravend, stoote hij op een aardewerken pot, met een diameter van 45 cm.

Crisp vermoedde een belangwekkende vondst en besloot niet verder te graven,

maar de bevoegde autorite¡ten te waarschuwen.

Eind April 2010 werd met de hulp van een groep archeologen de complete pot
met 160 kilo aan bronzen en zilveren Romeinse munten geborgen en naar het
British Museum gebracht voor reiniging en onderzoek.

David Crisp, in het dagelijks leven ziekenhuisdirecteur en woonachtig in Devizes

(Wiltshire) deed zijn ontdekking in Frome (Somerset) op een boerenakker. Hij

loopt b'rjna elk weekend met een Minelab Explorer 5E Pro detector en vond zo

dus de grootste schat van zijn leven; meer dan 52.000 munten, gedateerd van

253 tot 293 na Christus.

Het zijn allemaal kleine
bronzen munten en zilveren

denari waarvan toendertijd
grote aantallen zijn gemunt,

Omdat het in een crisistijd
gebeurde, is het zilvergehalte
relatief laag.

Meest bijzond er zi)n de 766

munten (waaronder 5 unieke

zilveren denari), die zijn ge-

slagen door keizer Carausius.

De toenmalige waarde komt

overeen met 4 jaar soldij

voor een legioensoldaat. De

huidige waarde is misschien

meer vier miljoen euro.

David Crisp volgde gelukkig

de in Groot-Brittanië wettelijk
vereiste weg, zoals voorge-

schreven in de zogenaamde
Treasure Actvan 1996. Kort

samengevat is een schat
(treasure) een verzameling

van meer dan 2 munten of andere archeologische voorwerpen van meer dan

300 jaar oud ten tijde van de vondst. Enkele exemplaren met meer dan '100lo

goud of zilver vallen ook onder deze wet.
Melding van een vondst moet binnen 14 dagen geschieden bij de bevoegde
instanties. Het Britisch Museum wil de schat graag aankopen en is bezig het geld

hiervoor bijeen te krijgen.

Marcus Aurelius Carausius

was afkomstig uit het stam-

gebied van de Menapiërs. Hij

was geboren in het deltagebied van

Schelde, Maas en Neder Rijn, in Gallia Belgica

(Noord Belglë-Zrid Nederland) en gewend om

met boten om te gaan.

Hij maakte carriere bij de Romeinen en was

vlootcommandant over zon 100 schepen, waar-

mee hij de graanhandel uit Engeland moest

beschermen.

Ten tijde van het dubbelbewind van de keizers

Diocletian en Maximiam greep hij in 286 na

Christus de macht in Engeland en Noord Gallie

en riep zichzelf tot keizer uit. Op zijn beurt

werd hij 7 jaar later vermoord door Allectus,

zijn minister van frnancien, die na 3 jaar werd

verslagen door een Romeinse vloot, waarna

Engeland weer een eeuw lang onder centraal

gezag uit Rome kwam.
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o
Zilveren kruisje
St. Francis(cus) van Assisi

5ouvenir uit Ass¡sië (ltalië).

20e eeuw

ø
Gouden kruisie met Agnus dei
(Lam Gods) en 4 engelen op de

hoeken.

1 7e-1 8e eeuw

o
Waarschijnlijk een bakenlood.
Op www.loodjes.nl staan er

een drietal vermeld, waaronder

een exemplaar gevonden in

het scheepswrak van de'tonge
Seerp" uit Harlingen (W27-

/1558/91 bij Dansk.

Vz.: staande leeuw naar links

Kz.:HV / 1798 /24

Dit lood is gevonden in de

nabijheid van Hindeloopen te

midden van andere bakenloden,

Kans is dus groot dat HV iets

met havenloden/bakenloden te
maken heeft en dat Harlingen of
Hindelo,open er ¡ets mee te ma-

ken kan hebben. Hindeloopen

was toen ook een veel bevaren

Friese havenplaats.

@
Denarius van Trebonianus

Gallus (keizer van 25 1 tot 253 na

Chr.) Antoninianus (laagwaard¡g

zilver), geslagen te Rome.

Voorzijde: buste van de keizer

naar rechts, met stralenkroon.

Omschrift: IMP CAE C VIB TREB

GALLVS AVG.

Keerzijde: naar links staande

Victoria met lauwerkrans en

palmtak. Omschrift VICTORIA

AVGG.

Lit.: RIC 48(a)

0
Duit Zeelandia
1768

Koper

ø
Un centime Dupré An 7
REPUBLIQUE FRANçAISE
'1795-1799

Brons

o
Textielloodje met huismerk
1 6-1 8e eeuw
Lood

o
Zegelstempel
1 9e eeuw

Zilver

@
Broche met blauwe steen
1 9-20e eeuw

Messing met glazen steen

@
Gesp met de tekst'MOSES & CO

MADRAS'

Er was in de 1 8e- l 9e eeuw een

Joodse handelscolonie in Madras
(lndia). Zij kwamen uit Portugal.

De naam Moses komt nog steeds

in Madras voor.

Aan het lettertype op de gesp

te beoordelen is deze eind 19e

begin 20e eeuw gefabriceerd.

De 2e gesp heeft geen tekst,
maar wel bijna de zelfde vorm en

afmeting.

Koper

@
Riembeslag
1 8e eeuw

Koper

@
Speelgoed soldaatie
1 8e eeuw

Lood

@
Fragment Romeins goden-
beeldje
1 e-3e eeuw
Brons

(D
Knoop, hol

Tilver

1 Be eeuw

@
Dopje van parfumflesje

Tin

Eind 19e begin 20e eeuw

fÐ
Kopje, kinderspeelgoed
Tin

1 8e eeuw

@
Benzine aansteker
merk Premier, Oostenrijk
20e eeuw

o
Duit Zeelandia
1760

Koper

t2

Voorwerpen op ware grootte.

o
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Met dank aan: John Kuyper, Henk Sloots, Johan Koning en Allex Kussendrager.

@
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Kleine muntschat

Onlangs wilde ik op een zaterdagmiddag zoeken in Apeldoorn.
lk ging weer naar een boer toe, waarvan ik een jaar geleden
na lang praten toestemming had gekregen om op één van

zijn bouwlanden te zoeken. De reden, dat hij toen niet gelijk
toestemde, was dat deze boer slechte ervaringen
had met mensen die zo maar zonder het te
vragen op zijn land zochten. Hij stuurde
ze dan ook van zijn land af.

Na een uurtje zoeken kreeg ik na :

alleen maar oude rommel te hebben .

gevonden, een mooie heldere piep.

Toen ik ging graven kwam er een

zilveren munt te voorschijn. En na een
paar meter nog een munt, en na een

half uur zoeken had ik er nog drie gevon-

den. Maar toen moest lk met zoeken stoppen
omdat ik naar huis moest. Een paar dagen later ben ik weer op
dezelfde plek gaan zoeken maar heb toen geen munten meer
gevonden. Enige tijd later werd het land weer ingezaaid, zodat
ik weer een tijdje zal moeten wachten voordat ik opnieuw op
het stuk land kan zoeken.

Gert Mulder

Determinatie: Geldmuseum, Utrecht

tnftVWhtm oproep AWN urrechr

Fort Vechten is toegedekt met zand uit de gracht.

Dat zand bevat duizenden scherven Romeins

aardewerk. Die worden momenteel geraapt

door AWN-ers, omdat er zand wordt verzet van-

wege feparaties. Echter..... metaal wordt er niet

gevonden!?

Doe mee met de'Vondst van het jaar
2010'en maak kans op een boeken-

t.w.v.80 euro!

Utrecht, schell¡nq I 686

Deventer, schell¡ng I 686

Deventer, schelling I 686

DeventeL sch ell ¡ng 1 683- I 69 I

Zutphen,schell¡ng 1 69 I

Schrijf een verhaal van tenminste 1 50

woorden en stuur duidelijke foto's mee (hoge

resolutie) van het door u gevonden object.
Alles van vóór 1500 dient te zijn aangemeld.

Het is bekend dat er vele jaren een metaaldetectoramateur
gezocht heeft in dit zand. Dat gebeurde al zo'n 20 jaar geleden

door een toenmalige militair, die woonde in Soest.

De AWN en Erfgoed Utrecht zou gtaag met hem in contact
willen komen om te weten wat hij zoal heeft gevonden.

Kan iemand ons ¡ets over deze detectoramateur vertellen?
Mail dan naar Henk Rebel:

h.rebel@desluiszeist .nl

DDAJid en voorzitter AWN, afdeling Utrecht
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Kijk en verbaas je over deze nieuwe telg van XP met de vormgeving van een Ferrari!

Geen kabels mee¡ ook niet op de zoekschijf, de schijf communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.4 zoekfrequenties naar keuze Draadloze koptelefoon met

keuzetoetsen wordt bijgeleverd Het huis is afkoppelbaar. Superlicht, de detector weegt nog geen 1 000 gram De steelverbin-

ding is binnen 3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje Oplaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen.

Kijk voor meer informatie op: wwwxpmetaldetectors com en www.xpmetaldetectors com/xpforum

De DEUS is vanaf heden te bestellen tegen een danbetaling van 250,00 euro. 0ndat de belangstelling nu reeds enorn is gaan

er wachttijden ontstaan. Dus moeten we de regel hanteren wie het eerst komt die het eerst maalt. De datum van aanbetaling
v¡a G¡ro 4838918 tnv Detect in Enschede bepaald de datun van aflevering.

Graag van u eerst een e-ma¡l net uw ndam en adreS tel. nunme4 dan krijgt u vdn ons dlvast een PRO FORMA FACTUUR per
mail toeqestuurd.

E MINELAB

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. Via e-mail kunnen programma's uitgewisseld worden met

andere zoekers.

De basistechniek van de E-Trac komt van de Explorer SE, maar

het software programma is compleet vernieuwd en uitgebreid.

De nieuwe E-Trac:

- Nog snellere processors, waardoor o.a. minder camouflage

van rlzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht worden waar extreem veel

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

metaaltjes eruit!

Groter dieptebereik, o.a. door grotere schijfvan 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 ís.

Via de PC en een USB kabel uitwisselbare programma'1 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.

2 grondstanden, een voor normale grond en een voor extreem

lastige grond.

Volop informatie over
metaa ldetectors,
zoektechnieken, vind-

vondsten en
langverborgen zoekge-
heimen. 360 pagina's
en rijk geTllustreerd
met meer dan 400
foto's en tekeningen

in kleur. Meer dan 1000

€, 1495,-
Met accessoires

Zie voor onafhankelijke
beoordeling op het
lnternet (Minelabown-

ers) en maak contact

met de nu al talloze

E-Trac bez¡tters

afb. van vondsten.

Verkrijgbaar bìj Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen b¡¡ Deted: naak 39,90 euro over (portokosten gnt¡s)
over op GlR) 4838918 t.n.v Detect te Enschede.

Vanu¡t Belg¡e: Maak 39,90 + 3,00 euro potto over naar onze

Bank: IRAN NL57RAB) 0396743870 SWßf RA80NL2U naar
DEfECf in EnschedeVeryeet niet je volled¡ge naan en adres

aan ons door te geven blj de banktransfer ofvia: info@derca.nl
Kies de bijbehorende code voor het boek in de juiste tdal: N1003
(Nederlands).

POWERlIÍI
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-

magneet van neodymium.

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

niets ingeboet Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilo, dubbel zo-

veel als de vorige. Door

een andere productiew¡ize

is deze magneet echter

goedkoper dan de oude Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

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

Bijzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht

zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terreinen waar weinig ligt en waar met een

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" l2"xl0" 15"x12" 18"x15"

E-tac/ Expl /Safar¡ ./ t ./ t
Sovereign-r'1//
White's Dt)ç MTX - t/ t t
XP G-Mau en ADX t/
XP Gold Maxx Power t
GarrettAce / r' /
tisher F75 r'

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

Hengefosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



Excalibur ll kent twee
voeringen, met 25 en met 20

zoekschijf.

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

Slimline schijl die minder weegt,
waardoor het zoeken op het land ol

F æ langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.
Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en waterdicht-

heid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd
telefoon, beschermkap en een extÍa (verkorte) duiksteel.

X.TERRA
Minelab X-Terra 305, 505 en 705. Met
de nieuwe X-Terra serie zet Minelab een
nieuwe standaard voor de middenklasse.
Deze detectoren kunnen zich meten met

veel duurdere detectors. Lekker licht,
perfecte balans.

Minelab is overtuigd van de
kwaliteit die ze maakt en geeft
maar liefst 3 IAAR
GARANTIE!

De X-Terra 305 heeft t.o.v. de 30 een

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequent¡e

regelaar en tuning Daarmee heeft de X-Terra 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had.

Frequentie: 7,5 kHz, option schijf 1 8,75 kHz.

X-TERRA 305

Ten opzichte van zijn voorganger, de
X-Terra 50 heeft de X-Terra 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option.
schijf 3 of 1 8,75 kHz. Verder is de

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd

€, 479,-

26 cm

elliptische
schijf

€ 166,-

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequent¡e techniek van Minelab Ten opzichte van

zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' herstehijd, waardoor je meer goede

vooruerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vindenl
Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac en voelt
zich thuis onder alle omstandigheden (ook aan zee

tussen eb en vloed). De Safari is superstabiel, je hoeft
weinig rommel op te graven, hoge gevoeligheid voor

X-TERRA5os € 599r-

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaan

zoeken!) Frequentie: 7,5 k1z, option. schijf 3 of 18,75 kHz.

26 cm
wide scan
(DD)

schijf

€ 166,-

Diepstzoekende analoge detector voor binnenl¿ndse terreinen. 'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere
niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, geen storlng door zoutinvloeden. Werkt op 1 7

frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.
Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, voor een goede balans, ombouwen tot heupmodef
is in een wip gebeurd. Hetbatterijpack, met8 penlightbatterijen klikje in 2
seconden in en uit het huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm

wide scan schijl aan jou de keuze. Detectors met w¡de 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 lncl oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack.

€ 995,-
Zonder extra accessoires

kleine muntjes

en een heel

goed diepte-

bereik voor normaie

voorwerpen.

Voorzien van een 26 cm

wide scan zoekschijf
(gespaakt), die breed de grond in gaat en bij elke zwaai
meer grond afzoekt dan detectors die met concentri-

sche zoekschijven zijn uitgerust.

X-TERRA 705

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook
tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

€ 3695

e.htop de proef gesteld op een Qatenkaas akker wail in hetverleden ¿l neet z¡lvercn

Pl detector mel discriminatie van

ijzer (was tot voor kort onmoge-

lijk) Geschìkt voor diegene die op

terreinen waar niet al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte w¡1, omdat

de kans groot is, dat de 'goodies'

nog net iets dieper liggen Bijvoor-

beeld op teneinen waar ooît een

schatvondst is gedaan en waar

noo¡t (meer) op geploegd wordt,

De standaard schijf wordl het

meest gebruikt Monoloop schijven

zijn niet in staat ijzer uit te scha-

kelen en zijn daarom meestal

minder geschikt, hoewel ze

wel iets dieper gaan dan de

DD schijven.

€ 895,-

':+-
wie extreem w¡l!

Specificaties:
- Pl Motion detector

- 'l'l inch dubbel D schilf
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy

- Lithium lon batterij systeem

- Lengte:min. 1100 mm, max 1300 mm
- cewicht 2400 gram

- Steel bestaat uit twee delen

- Extra schijven: beschikbaar

(tevert¡jd wegens

en0tme vfaag,

ongeveer 8 lveken)

tr
voor

en gouden nunten warcD gevonden, naat wàar nu n¡enand neet ¡e1s vond. Z¡e h¡et een /' ^ .

gouden en een z¡lvercn Keh. Lees hel volled¡ge testverslag op wudelect.nl t . . '

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top!



Compadre
Kleine krachtpatser Zeer geschikt voor beginners, maar ook als back-

up detector te gebruiken. De Compadre heeft 0-discriminatie en is nu

uitgerust met een superlichte 15 cm schijf, waardoor deze nog geschikter

is op stort en terreinen met veel uzer € z4g,-

cibof a € 469,=

€ 869,

De Cortes is een uiterst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel bijzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt bat-

terijen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed uitgebalan-

ceerde detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegtl

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

Niets ¡s minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel krach-

Vaquero

en zijn daarmee echte krachtpatsers
voor een milde prijs. Het gew¡cht
van deze twee modellen ligt rond
de 1 kilo, terwijl er toch een schijf

onder zit van 21 x 24 cm. Ook

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

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

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

De Tiger Shark is een beproefde onderuater 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 zwemwater de beste detector om het 'dunne' goud te
vinden zoals gouden kettingen, armbandjes, gebroken ringen

en oorbellen.

Met beschermtap € 899,-

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.

€ 5 6 9, - i:'"ï:iJ JåljÍi, i.,"o''Ë.n,* voor ere ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

'-!'-_Ç ïiÏ,.:ïil:iiet 
weinis vervuirins' krei en

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

€ 669, _

Deze bilzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlilk goed op
gemineraliseerde en veruuilde grond. Nu ook extra grote

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

1 5 cm concentrÌsche schijf voorradig. De Lobo is in twee

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

21 x24 cm concentrische schijf

Silver FMax

Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector. Weegt 999 graml

Enorm qoede prijs/kwaliteitsverhouding I

€ 349,-

Cortes

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklassers

Teión

þ*-.
Kleur: blauw, zwart

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

m¡nat¡e.

(

Twee nieuwe zoeksch¡iven van
Tesoro voor Tejon, Cibola, Vaquero
en lobo (4-pins]

l5 cm concentrisch voor€ 149,-
25 x 30 cm wide scan voqr € 1 99,-

Tiser Shark

DETECT-G RTGESINK
lmporteur van Têsoro, Mirrelab en XP
Uitgever van 'Handboek voor zoekers'

Hengelos at 29& 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@d ct.nl

Respectievelijk € 849,- en € 899,- Momentêel door de fabrikant niet leverbaar!



Kijk en verbaas je over deze nieuwe telg van XP met de
vormgeving van een Ferrari!

Geen kabels meeç ook niet op de zoekschijf, de schijf
communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding

4 zoekfrequenties naar keuze Het huis is afkoppelbaar Superlicht, de

detector weegt nog geen 1 000 grâm, De steelverbinding is binnen

3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij

de prijs inbegrepen. Nu al te bestellenl (tegen aanbetaling van

250,- euro)

www.xpmetaldetectors.com en wwwxpmetaldetectors.com/xpforum

4,6 KHZ

G.MAXX II
Buitengewoon krachtige detector, geschikt voor het zoeken naar munten en
speciaal voor hen die naar grotere vooruerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals de Adventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een
Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
5ilencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector.

429,00

549,00

ADX 150, ADX 250 en
ADVENTIS ll specificaties:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcroproceSS0rs

¡ 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleenADVENT|S ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van

ingebouwde transmitter
. Draadloze hoofdtelefoon (WSl,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq l/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stev¡ge zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. Batterijduur Alkaline 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.

649,00

Draadloze hoofdtelefoons WS 1 (met2kanaten) 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 W52 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met opladeç waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadtijd 2 uur. Batteríjduur 50 uur.

ADyINnSV

DETECT-GERTG SINK
lmporteur uan Tcsoro, lUlÍnelab en XP
Uitgever van 'Hand ek voor zoekers'

Hengelos 299,7521 AM Ensehede

E-mail: info ctnl



ln het archief van de gemeente Enkhuizen

bevindt zich een Notificatie uit 173ó aan alle

schippers die de haven van Enkhuizen bin-
nenliepen, zowel binnenschepen als zee-

schepen, dat zij jaarlijks een vuurlood aan

moesten aanschaffen.

De heer Peereboom, oudvlsser uit Mar-

ken, heeft mij verteld dat de loodjes in

192.l toen hij begon te varen op Enkhui-

zen, niet meer ln gebrulk waren en dat

het bewijs van betaling een papieren

kwitantie was.

Het loodje heeft meerdere benamin-
gen, namelijk, havengeld, paalkistpen-

ning of vuurpenning.

Aan de hand van de gegevens welke ik

tot voor kort bezat ging ik er vanuit dat

dit type loodjes van + 1850 tot 1921 in

gebruik zljn geweest omdat het oudste

loodje wat lk kende het getal"50" heeft.

Voor 1850 was er waarschijnlijk een

ander type in gebruik met het volledige
jaartal (type WCb*),

"J/

¡t,/

_¿
LL

en vuurlood was voor de dekking

van de kosten van de lantaarn op

het Deensehoofd dat op verzoek

van de binnenschippers in 1736 was

opgericht.

Het lantaarngeld bedroeg in de

1 8e eeuw B stuivers perjaar (OAE, berg.

nr. 1956), tot 1921 was dit één gulden

perJaar.

Op het lood staat het stadswapen van

Enkhulzen (de drie haringen) en een

ingeslagen nummer. Het ingeslagen

nummer zijn de laatste twee cijfers van

het jaartal (type WD*).

AIleen in 1900 staat er

jaartal op het loodje.

Een loodje met een jaar tussen "19" en

"50" was ik nog niet tegen gekomen.

Een afbeelding van Jan den Das (West-

Frisiae 4) met "23" bracht mij echter aan

het twijfelen.

Zou dit 1923 moeten zijn? Dat kon toch

niet waar zijn en 1823 ook niet......
Op veiling 105 van Jean Elsen & ses Fils

ìs kort geleden onder lotnummer 1039

een loodje met "33" aangeboden.

Hìerdoor ben ik er nu wel van overtuigd

dat dit type loodjes wel degelijk vóór

1850 in gebruikt zijn geweest.

Om nu een zo volledig mogelijk

overzicht te maken wil ik vragen welke

loodjes met het wapen van Enkhuizen

er zich onder de detectoramateurs of ln

andere verzamelingen bevinden.

lk zou het erg op prijs stellen als deze

gegevens (liefst met afbeel

ding) naar info@loodjes.nl

gestuurd zouden worden.

Alvast bedankt,

Allex Kussendrager

= = gebruikte typevermelding

volgens www.loodjes.nl

een volledig

Het wopen von Enkhuizen op een von de

oude panden in de stad.



Het nieuwe zoekseizoen

is weer van start gegaan.

Een goed moment om

aandacht te besteden

aan het zoeken zelf d.m.v.

een aantal handige tips.

Veelsucces!!

z0

Hnndn Tijdens het zoeken en het uit de grond halen van de vondsten komen je

vingers uiteraard in contact met de grond. Deze grond kan schadelijke bacteriën

en/of giffen bevatten. Wees daarom voorzichtig met het eten van bijvoorbeeld

een boterham of het roken van een sigaret en vermijdt contact van de vingers

met de mond. Neem eventueel een flesje water mee om voor het eten de handen

te spoelen. Sommige zoekers gebruiken dunne latex handschoenen tijdens het

zoeken.

LUnfhpnkklf ui."r""rd neemt u na het tunchen, uw afvat (ptastic en btik) weer

mee terug naar uw auto. Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen...

Tgkgn Ten gevolge van zachte winters en klimaatverandering zijn de laatste jaren

de teken in Nederland en omringende landen steeds talrijker geworden. Teken

zijn kleine spinachtige beestjes die vooral in bomen en struiken zitten. Zevari-

eren in grootte van een halve tot enkele millimeters. Ze worden zelden groter

dan een centimeter. Teken zijn parasieten. Ze leven van bloed dat ze opzuigen bij
mensen en dieren. Sommige teken zijn besmet met een bacterie, die via een beet

kan worden overgebracht op mensen. Op deze manier kan men de ziekte van

Lyme (Lyme's disease) oplopen. Probeer dus tekenbeten te voorkomen. Vermijdt

daarom zoveel mogelijk contact met hoog gras, struikgewas en maisgewassen.

Draag bij voorkeur dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek. Gebruik

van te voren een insectenwerend middel. Zorg ervoor dat u een tekentang bij uw

zoekuitrusting hebt. Controleer's avonds na uw zoektocht in de natuur, de huid

op de aanwezigheid van teken. Zoals gezegd kunnen ze bijna overal zitten.

Voor zover ons bekend is er in Nederland maar één tekenwerend middeltje 
_ _..

verkrijgbaar: de Care Plus NaturalTick Deo. Dit kun je via internet bijTropen2org

bestellen: www.careplus.nl. Goede alternatieven zijn insectenwere¡de.#iddeltjes

met de stof Deet erin (30-500/o, kleine kinderen wat minder). Naary,érluidt werkt
ook Autan, aangebracht op de broekspijpen, goed. Verder is þréefondervindelijk
bij militairen vastgesteld dat het eten van knoflook tekeruof afstand zou houden.

Eem Signfinl Het overkomt veet zoek

of geen goed signaal gekregen. Voglaf 
!

de knoppen wel eens de neiging ,6m, ar,_
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schrikdraad n¡et zo prett¡g is. Maar het aanraken is niet alleen minder prett¡g voor

u, maar ook voor uw detector, De electronica van uw detector kan door aanraking

van schrikdraad ernstig ontregeld worden. Waarschijnlijk onnodig om te vermel-

den dat u natuurlijk geen plasje doet vlakbij schrikdraad.....

ItfnndhnlníJ veelzoekers nemen n¡et altijd de tijd om hun detector rustig en

goed in te stellen. Stelje grondbalans altijd in op een stukje grond waar geen

metaal zit (testen). Dus even rustig geconcentreerd de detector instellen levert

vaak meer vondsten op.

BflttWijfn Neem altijd een set reserve batterijen of een extra oplaadbare pack

mee. Niets is zo frustrerend om tijdens het zoeken te moeten constateren dat er

geen leven meer in de detector zit en dat er in de verre omtrek ook geen winkel

of tankstation aanwezig is. Vervang alle batterijen tegelijk. Door oude en nieuwe

batterijen te combineren kunnen de prestaties van de detector minder worden.

dent vån.plán de komende periode niet te gaan zoeken, haal dan de batterijen

uit uw detectdr. 
fl 

voorkomt daarmee dat eventuele lekkage van batterijen uw

detector beschadigt .' ' :

, groot dat ook uw dótector niet helemaal goed is ingesteld. Neem de test op een

stukje.aluminium keukenfolie van ongeveer 1 cm in het vierkant. Krijgt u geen
lt ' 

'signh+l zet de instelling dan eens lager.

||
AflUfr' É9n zoeker die nadenkt gooit niet steeds het afval dat hij vindt weer terug
'ìn hetgaatje. Hij wil niet volgend jaar weer diezelfde flessendop opgraven.

'fomt u op,uw zoektocht ook wel eens þrote'gaten tegen die een collega-

zoeker heeft achtergelaten? Jammer dat iemand u voor is geweest, jammer ook .

dat de Uoer uètoák nlet'zobliJ is met die gaten en voortaan misschien geen---1--
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Ttmpn znfitn ledereen heeft uiteraard zijn eigen tempo om een stuk grond af

te zoeken. Maar sommige zoekers proberen er net een wedstrijd van te maken,

van wie het eerst de overkant van de akker heeft bereikt. Wilt u een akker hele-

maal goed af zoeken, neem dan eens rustig de tijd om ook de kleinste net hoor-

bare signaaltjes op te pikken. Vaak leveren die hele kleine bijna niet hoorbare

signaaltjes de mooiste vondsten op.

Plnkbnnd Het overkomt iedereen wet eens tijdens een zoektocht, de koptete-

foon gaat kapot, de steel breekt ofer gaat iets anders aan uw detector kapot. Een

rol stevig tape in de auto biedt dan vaak uitkomst.

Hnrdtsiqnaln ffi grúlvmrwftplll vaaxzijn harde duiderijke sisnaten

grote munten of voorwerpen, maar ook vaak wat dieperliggend groot afval zoals

stukken van een blikje, een fietsbel of een ijzeren onderdeel van een landbouw-

voertuig uit een ver verleden. Ga na het krijgen van een flink duidelijk signaal

eens langzaam met de schotel omhoog. Blijft u een flink signaal krijgen, dan is er

een grote kans dat het inderdaad afval is. ls het signaal alsnel weg dan ligt het

voorwerp wat minder diep en is het misschien een goed voorwerp. Maar wat als

u geen pot met munten wilt overslaan? Dan kunt u het beste gewoon naar elk

signaal graven.

Khhflnfßfhijf Een kabetdie te tos hanst en heet ruim om de steetvan de de-

tector zit, kan storing veroorzaken. Draai de kabel daarom netjes, maar ook weer

niet te strak rond de steel.

[nnhntfntit, ellr.zoeker begint natuurlijk heet geconcentreerd met het zoeken.

Maar als je al een tijd geen signaal hebt gekregen, dan kunnen de gedachten

gauw naar andere dingen overgaan. Soms schrik je dan zelfs van een signaaltje.

Probeer zo geconcentreerd mogelijk te blijven, dat betaalt zich vanzelf uit in
meer vondsten.

Hükfn Soms moet je wel eens om bij een bepaalde akker te komen, een ander

perceel oversteken waar vee graast. Uiteraard zorgt u ervoor dat u het hek weer

goed afsluit, zodat het vee niet kan ontsnappen.

: VnndStgtldflPhWgffi Een ervaren zoeker houdt er rekenins mee dat hij of
zij op een keer een heel bijzondere vondst doet, en heeft daarom een speciaal

kokertje, busje of doosje bij zich, met vochtige watten of schuimplastic om die

mooie vondst goed te beschermen.

lngtZnÍiidt nkkÍ'fS uiteraard sa je niet zomaar een akker op. versewis je attijd
of een akker niet is ingezaaid. Vraag daarom altijd de boer om toestemming voor

het zoeken.

Hnndlfiding nnei net geavanceerder worden van de apparatuur worden ook de

handleidingen dikker. Neem toch de tijd om de functies yan de detector onder de

knie te krijgen.

Heeft u ook nog

handige tips?

Laat het ons dan

even weten:..r êcti

I

t_
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Bij ons op voorraäd:

De nieuwe XP DEUS
Be[ ons voor een scherpe aanbiedlng

OFFICIEEL DEALER VAN:

Surf naar onze webshop op www.metaatdetector.nl en bestel

Wij zorgen voor een snetle levering van:

Detectors . Accesoires . Scheppên . Occasions

vanuit je [uie stoeL.

WiL je ons liever bezoeken?

Maak dan even een afspraal<: 0492-57.45 25 /

2'

niet eens te determineren. Dit dilemma

legde ik voor aan Arie van Herwijnen van

www.bonatiele.nl en hij stelde voor de

restauratie van de munt door het bedrijf

Archeoplan (www.archeoplan.nl) te laten

doen. Dit is een archeologisch bedrijf dat

zich zowel voor musea als particulieren o.a.

bezighoudt met restauratie, reconstructie

en conservatie van antieke voorwerpen. lk

heb vantevoren een prijsopgave gevraagd.

Via de mail kreeg ik bericht, dat ze

voor nog geen twint¡g euro de

munt zouden rechtbuigen (als

het kon) en schoonmaken.

lk heb de munt toen gelijk

opgestuurd.

Binnen drie weken had ik

het weer terug en

zie hier het resul-

taat. Graag had

ik willen weten

hoe ze dit nu

precies gedaan

hadden, maar hier

Munsters
Detectie
. "'å"1o",".,".".

Muntheer

Karel de Grote

(768-81 4).

Geslagen in Melle,

Frankrijk.

gingen ze helaas niet echt diep op in. Wel

werd mij verteld, dat het bij het recht-

buigen erg belangrijk is, dat het gehele

oppervlak wordt ondersteund, zodat de

spanning alleen op het scharnierpunt is

gericht. Hierdoor kunnen er geen hoekjes

spontaan afbreken.

De munt is een Frankische munt geslagen

in Melle (Frankrijk) en de muntheer is Karel

de Grote (768-814). Hierbij wil ik Arie van

Herwijnen nogmaals bedanken voor het

goede advies en de determinatie. Dit mag

best wel eens gezegd worden, want hij

staat altijd belangeloos voor je klaar.

Groeljes Anne Hoekstra

De munt die geld ging kosten

Het leven van een zoeker gaat

ook niet altijd over rozen. Ein-

delijk vond ik dan mijn tweede

vroeg-middeleeuwse munt in

ruim tien jaar zoeken, en dan is

de munt dubbelgevouwen.

Normaal gesproken vind ik het geen

probleem om zo'n munt dan weer recht

te buigen, maar omdat er scheuren

bij het scharnierpunt zaten en de

munt vrij dun was, was de kans

op een mislukking groot. Daarbij

komt nog dat de munt meer

dan duizend jaar oud is en

het grootste gedeelte van

die tijd waarschijnlijk in

de grond heeft gezeten,

waardoor het zilver er niet

beter op is geworden. Daarentegen oogt

de kwaliteit van de afbeelding goed.

Het was dus jammer om hem dubbel

gevouwen te laten, want zo was de munt



Tekst / foto's : Gert Lugthart

Aflev" T 0
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Van het terrein zou de toplaag verwijderd worden om er
vervolgens een natuurgebied van te maken.
Eenmaal op de plek aangekomen zagen we dat een schuifma-
chine al bezig was de bovenlaag weg te schu¡ven. Andries liep
naar de machinist en kreeg toestemming om de reeds afge-
schoven grond af te zoeken. Andries ging naar links en ik liep
naar rechts. Het was guur en koud en ik had geen handschoe-
nen aan. Na ongeveer 50 meter gelopen te hebben kreeg ik
een mooi signaal. lk zette de schep in de grond en gooide de
kluit om. De kluit viel uit elkaar en gelijk zag ik een gouden
munt liggen. Vol adrenaline pakte ik de munt en in een reflex
zwaaide ik tegelijkertijd met mijn metaaldetector naar rechts.
lk hoorde heel dicht op elkaar nog 2 signalen. lk pakte m'rjn

schep en schepte opnieuw een kluit aarde uit de grond. Op
mijn hurken wroette ik in de kluit en ik vond opnieuw een
munt. Ook deze was van goud! lk ging staan en zwaaide
met de detector door de lucht om voorzichtig Andries zijn
aandacht te trekken. Andries kwam er gelijk aan en ik liet hem

-*.jo i
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de 2 munten zien. Van pure

blijdschap vlogen we elkaar

om de nek. Samen liepen
we vervolgens kris kras

over de plek en vonden in
amper vijf minuten nog vier
gouden munten erb'rj.

lk liep naar de auto en

belde mijn vader om het
goede nieuws te vertellen.
Toen ik daarna weer terug
liep naar Andries, had hij
nog eens drie gouden mun-
ten gevonden waarmee het
aantal nu op negen munten
kwam. Nu besloten we het
gebied heel gestructureerd

i¡a
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kippenvelmoment
van:

t\Atl,oh'unr Bnt'(

p een vrijdag net voor de kerst in 2007 besloot ik om
samen met m'rjn zoekmaat Andries naar een locat¡e te
gaan die we al langer op het oog hadden. Van een boer

in de omgeving hadden we gehoord dat op deze plek voor de
oorlog tuintjes hadden gestaan.

afte zoeken. ln strak-

ke banen zochten we
de plek grondig af en

weldra vond ik nog
een gouden munt.
Plotsklaps stopte mijn
metaaldetector ermee
en verschrikt keek ik
op. Net nú bleek de
batterij leeg te zijn.
Snel liep ik naar mijn
auto om een andere
batterij op te halen. lk
stopte de reservebat-

terij in m'rjn detector,
maar tot mijn verba-
zing was ook deze

batterij leeg. Blijkbaar

had ik deze niet goed

in de oplader aange-
sloten. ln alle staten
liep ik zonder detector
terug naar Andries.

We hebben daarna

nog met één detector
lang gezocht en nog
drie gouden munten
gevonden waarmee
hettotaal op 13 gou-

den munten kwam.

De volgende dag kon
Andries niet en ging ik
alleen zoeken. lk vond

weer twee gouden munten. Bij een volgende zwaai bleef m'rjn

sch'ljf even haken en hoorde ikwat knappen.Verb'ljsterd zag

ik m'rjn ondersteel gebroken aan de detector hangen. lk pro-
beerde nog even verder te zoeken door op m'rjn knieën met
mijn hand de schijf over de grond te zwaaien. Maar dit was

niet zo'n succes, dus daar stopte ik maar mee. Gelukkig

n
ULop 1

1 Gouden muntschat van 1 5 Du¡tse munten,
zes 20- markstukken en negen 10- mark-
stukken van "Karl Koning Von Wuerttem-
berg, Freie und Hansestadt Hamburg,
Wilhelm Deutscher Kaiser V. Preussen,

Koning Friedrich Grosherzog Von Baden" uit
de periode 1872 tot 1889 na Chr.

2 Bronzen randbijl van 1 47 gram, periode
'1800 voor Chr. 9 cm, blad 435 cm midden-
stuk 2,5 cm d¡ameter 1,8 cm

3 Zilveren penninkje van Munstet Wilhelm
von Hohe 1259 -1261 , geslagen in I 260.
Afbeelding voorzijde: naar links kijkende
bisschop met twee-puntige Mijter neerge-
streken op klapstoel met dierlijke koppen.
De rechterhand wordt verhoogd tot de
zegen en met de linkerhand houdt hij een
naar binnen gekrulde kromstaf omgeven
door een parelrand en randschrift WILLE

- HELMV Achterzijde: borstbeeld van de
heilige St. Paulus naar rechts k¡jkend met
een lange baard en een krullen rand, aan-
gegeven door vier rondjes met links een
zwaard gehouden over de schouder. Boven
beginnend met het rândschrift + SANCTP-

AVL.

4 Zilveren crucifix, afmeting 3,8 cm bij 2,2 cm

5 Vier middeleeuwse zilveren penninkjes, 12e

eeuw diameter 1,2 cm.

6 Zilveren vingerhoed, met ¡nscriptie: AN-
NEKEN BOGERMAN, periode 1 7e-1 8e eeuw.

7 Gesmede ijzeren pÌjlpunt 8 cm, periode
1325 - 1425, met een lange ovale blad-
vormige punt en een platte ruitvormige
doorsnede.

, 8 Zilveren denarius, Trajanus periode 1 03 -
1 1 1 na Chr. Victorie schild met ¡nscriptie,
Dacica op boom.

9 Stempel met huismerk en stukje hout erin,
met letters I B, periode mogelijk 18e eeuw.

10 Lepel met dierfiguur 12,5 cm.
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kon ik diezelfde dag nog een nieuwe

steel aanschaffen. Het was echter kerst

dus de volgende 2 dagen heb ik niet
gezocht. Na de kerst hebben Andries

en ik nog vele malen op de bewuste
plek gezocht maar geen munten
meer gevonden. lk had zelfs nog een

dieptezoeker aangeschaft en ook nog

ongeveer 80 cm van de plek afgegra-

ven maar dit alles zonder resultaat.

De muntschat bleek uiteindelijk te bestaan uit negen gouden
i 0 markstukken en zes gouden 20 markstukken van topkwa-
liteit u¡t de periode 1872tot 1889 na Chr. Het feit dat ik deze
gouden muntschat samen met mijn zoekmaat heb gevonden
en dit moment met hem kan delen, maakt deze vondst tot
een extra mooie ervaring!"

De gouden muntschat uit het kippenvelmoment van Melchior
Buit zal een droom voor vele zoekers zijn. Melchior is sinds
2001 in het bezit van een detector. Eerst zocht hij met een
Garrett. Enkele maanden later stapte hij over op een White's
XLT, waarmee hij jarenlang met veel plezier heeft gezocht.
Daarna volgde een White's DFX en sinds een jaar zoekt hij met
de XP GoldMAXX. "Uit een test die ik samen met andere zoe-
kers heb uitgevoerd bleek dat de XP GoIdMAXX op de kleine
zilveren muntjes meer diepgang had. Dat scheelde wel vijf

centimeter, waardoor ik meteen was overtuigd. Op de grotere
voorwerpen zat overigens een verwaarloosbaar verschil. Een

ander voordeel van deze detector vind ik dat als er een zilve-
ren penninkje naast een spijker ligt, je 2 signalen krijgt; zowel
een ijzersignaal als een mooi helder signaal."

Melchior heeft een voorkeur voor akkers en stortgrond als

dat in de buurt is. "lk heb bijna twee jaar lang bij vlagen zeer
intensief gezocht op de stortgrond van Coevorden. Al jaren

zat ikte wachten op de uitvoering van het plan om een nieuw
gemeentehuis te bouwen waarbij oude kasteelgrond afge-
graven zou worden. Toen de kasteelgrond eenmaal werd afge-
graven en afgevoerd, was ik er als de kippen bij. lk wist dat
dit een unieke kans was op prachtige vondsten. Avond aan

avond zocht ik tot in de late uurtjes. Mijn vrouw had zelfs een
mijnwerkerslamp voor mij gekocht die ik als het donker werd
op mijn hoofd zette, zodat ik tot diep in de nacht door kon
zoeken. Uiteindelijk heb ik hier vele middeleeuwse pijlpunten,
dolken, een speerpunt, penninkjes, diverse zilveren munten,
kraaienpoten, sleutels, messen en andere gebruiksvoorwer-
pen gevonden."

"Een mooi forum vind ik www.muntenbodemvondsten.nl van-
wege de snelle en goede determinaties. Een favoriet boek van

mijis De middeleeuwse muntslag van Munster. Andere boeken

die ik in mijn bezit heb zijn: Opgravingen in Amsterdam,

2000jaar gewichten in de Nederlanden en Schans op de grens.

Maar ook boeken zoals Kunstnijverheid en tegels en Middeleeu-

wen en Renaissance lees ik met veel plezierl'

We gaan naar de top 10 van Melchior. Op plaats 1 staat de
gouden muntschat uit het kippenvelmoment. Op de 2u plaats

staat een bronzen randbijl, één van zijn eerste topvondsten,
een min of meer toevallige vondst. Op plaats 3 staat een
penning van Munster. "Dit penninkje vond ik in de stortgrond
van Coevorden. lk werd geraakt door de schoonheid van

het muntje vanwege het karakteristieke gezichtje dat op dit
muntje staat afgebeeld. Deze vondst was voor mij aanleiding
om middeleeuwse penninkjes van Munster uit de periode
1000 tot 1300 te gaan verzamelenÍ

Vroeger zocht Melchior zo'n 15 tot 20 uur in de week.
"lnmiddels ben ik de trotse vader van vier kinderen en zoek

ik beduidend minder.Ioch is het plezier er niet minder om en

de verslaving blijft. Mijn ervaring is dat je op elke akker - ook
al lijkt h¡ niet interessant te zijn - wel eens een mooie vondst
kan doen. Zo ga ik af en toe nog wel eens naar een onbekend
gebied om daar diverse akkers te bezoeken, met vaak verras-

sende resultaten zoals een blokgewicht of een mooie zilveren
gesp tot gevolgl'



FLEVOLAND

r Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope /
XP metaldetectors / Laser / Verhuur van
diepzoekers en opsporingsservice

NOORD-BRABANT

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

FRIESLAND

r Friesland detectors
lmporteur van Golden Mask /
Deeptech / Rex / Black Ada digging
tools
Dealer van llhite's / accessoires

Buren t9, 87r3 KB Hindeloopen
tel. o6- 4t 7 6347 5 (zonder afs praa k)

E-mail: info@frieslanddetectors.nl

r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight I XP I inruil mogelif k /
verhuur / opsporing en beveiliging
particulieren en bedrijven

Weth. Beerdastraat 2r,

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

t Zuiderzee Detectors
XP / Tesoro / Laser / Minelab
lnruil mogelijk / verhuur / accessoires /
boeken

Tuinen 3t,8713 KM Hindeloopen
tel. o6-3o3zo93t
E- m a i I : info @zuiderzeedetecto rs. n I

DRENTHE

r Detectorg,gant
White's / XP detectors / Tesoro /
Minelab I verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

Byte tc, 774't MK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8
E- m a i I : i nfo @ detecto rgigant.nl
I nternet: www.detectorgigant. n I

OVERIJSSEL

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

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-
zzz4z848
E-mai I : fl evodetectors @ pla net. n I

I nternet: www.fl evodetectors. n I

UTRECHT

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

Zwaluw \,3752 N\l Bunschoten
tel. o33-zg9 94 9t , mobiel o6-z1 885695
E-mai l: i nfo@ m id hol land.n I

I nternet:
www.midholland.nl www.detector.n I

www.minelab.nl wwwcoiltek.nl

GELDERLAND

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

ìVingerdstraaT 6, 664t BN Beuningen
tel. (oz4) 6tt 4o 63
E-mail: w.hofman@chello.n I

I nternet: www. metaa ldetectie.com

NOORD-HOLLAND

r Handelsondernem¡ng
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Blisstool / Fisher / lVhite's / Troy
I m porteu r: Anderson detectorstelen
+ accessotres

Het Sterrenbeeld 48,
5zr 5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548t't 99, fax: (o73)548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2,57o2 LH Helmond
tel. (o492) 57 45 25

E-mail: info@ metaaldetector.n I

I nternet: www. metaaldetector. n I

www.tesoro.nl

BELGIË

f Belgadetect lcalmeyn Jean Pierre)

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

/ pijp- en leidingdetectors / bodem-
radar Nokta Colden King / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur f
opsPon ngsservrce

Hagedoornst"aat 12,
88oo Roeselare, West-Vlaanderen,
België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5r | 24.o7.55
Csm o47713t.66.56
E-mail: jpcalmeyn @telenet.be
I nternet: www.bel gadetect.be

Pieter Maatsstraat t2
t777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 tt 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: www.djlaan.nl

Wooldriksweg 88, 75tzAV Enschede
tel. (o53) 43ooS rz, fax (o53) 4;.45558
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect.nl
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e spectaculaire vondst van een

zogenaamde'alsengem' in gouden

vatting gezet, bij een terp in
noordelijk Oostergo, vormt een

mooie aanleiding voor het schrijven van

onderstaand overzicht over dergelijke
gemmen.

Een gem is een steentje van glas of
halfedelsteen met ingesneden versiering.

Gevat in vingerringen zijn ze al duizen-

den jaren erg populair als sieraad. De hier

besproken middeleeuwse gemmen zijn

ovale of ronde gemmen van blauwe glas-

Nituwt näiltlttuwse
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uitlriffi,húm

pasta. Op een dikke bijna zwarte

onderlaag van glas werd een dunner

hemelsblauw bovenlaagje vastgesmol-

ten. De uitstekende onderlaag is afge-

schuind wat het encadreren vergemakke-

lijkt. Lengtedoorsneden variëren van ca. 2

tot 3 cm. De versiering is niet ìngesneden,

maar eerder ingekrast; vermoedelijk met

een harde metalen stift.

De naamgeving alsengem is ontleend

aan Alsen, een eiland aan de oostkust

van Zuid-Jutland, waar de eerst gepu-

bliceerde gem in 187'1 in Sonderborg

werd aangetroffen. ln Friesland was al

een alsengem in 1846 gevonden tijdens

commerciële afgraving van terpgrond

bij Birdaard (mogelijk verband met het

cìsterciènzer klooster Klaarkamp) maar

destijds kennelijk niet als bijzonderheid

opgevallen en beschreven, wat arche-

oloog G.Elzìnga terecht betreurde in

De Vrije Fries 1971. Denen benutten de

primeur voor naamgeving destijds beter.

Over deze gemmen was tot voor kort niet

veel met zekerheid bekend. Herkomst,

functie, chrono-typologie, iconografi e en

datering zijn discussiepunten geweest

waarin de laatste vier decennia nogal wat

verschuivingen optraden.

De laatste jaren kwamen eindelijk

enkele beter betrouwbare dateringen

van alsengemmen in gestraficeerde

1 2e-eeuwse context uit Russ¡sche en

Scandinavische oude stadskernen (o.a.

Kiev en Lund) beschikbaar Onderzoekers

twijfelen dan ook steeds meer aan de

Tekst: E. Kramer

Wytzr rn zijn vnnñstvün dr Unudrr' mif,ds/rr;uluuslftbalnrnnt ßßn /,ßrngrm

Het begin... Op een vrije middag zag ik

een akker liggen waar de oogst de dag

ervoor vanaf was gehaald. Het was niet

zo'n hele grote akker. Deze akker bezocht

ik jaarlijks, Echt mooie vondsten had ik

er nog niet vanaf gehaald, maar aan de

scherven kon ikzien datje hiervondsten
kon verwachten vanaf de Romeinse tijd
tot en met het heden. En als de scherven

er liggen dan kan er ook ander materiaal

liggen. Tijdens zulke zoektochten heb

ik veel geduld. Zo ook deze middag. lk

had al een paar uurtjes lopen zoeken en

een paar voorwerpen gevonden. Menig

zoeker zou dan allang zijn opgehouden.

Als ik toen was opgehouden was het

al een geslaagde middag geweest. lk

had namelijk al twee vitrine-waardige

vondsten gedaan, een bronzen ring en

een fragment van een ruiterspoor uit de

1 5" eeuw!

Waarschijnlijk had ik die dag de goede

"zoekersklompen" aangetrokken. Want

nadat ik besloten had nog enkele baan-

tjes te trekken alvorens op te houden,

deed ik een prachtige en zeer zeldzame

vondst: een gouden fibula!

Het gevoel toen ik dit voorwerp uit de

klel pakte was ongelooflijk. Daar sta je

dan, midden in het veld, helemaal al-

leen, met een gouden fibula. De mooie

gouden kleur schitterde in mijn ogen. lk

veegde er voorzlchtig wat klei af. Tot mijn

grote verbazìn g zag ik dat er ook nog een

steen in zat! De ingekerfde figuurtjes vie-

len me meteen op. Doordat dat primitief

DETECTOB IV1AGAZINE 1 1 2
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1 -Beetgum, FM46A-41 9, 2-Hallum, V/d

Toorn,3-Franeker, FM 66-1, 4-ldaard, FM 1 971 -

Vll-7,5-5neek, FM I 970-X-1,6-Holwerd,

FM30-l 1 8,7-Spannum, FM65-24,8-Achlum,

FM1979-Vl-1 (is niet genummerd) Dick Visse¡

zie museumbullet¡n,9-B¡rdaard, FM 38-1,1 0-

Hitsum, FM68B-22,1 I -Hemelum-Bakhuizen,

part.collectie fam. ldema.

Foto: Paul van der Veer.

vroeger gangbare these dat derge-

lijke gemmen - er zijn er nu zo'n kleine

honderd uit Europa bekend - waaronder

ca. twintig uit Friese bodem, een functie

van heidense amuletten uit de Karolin-

gisch/Ottoonse tijd zouden hebben

was gebeurd, moest het ook oud goud

zijn. ln de tijd na de middeleeuwen waren

zu lke afbeeldingen veel bewerkelijker

afgebeeld.

Met de gouden fibula diep in mijn zak

probeerde ik nog even verder te zoeken.

Dlt lukte niet meer, en ik ging naar huls

om uit te zoeken wat het precies was.

Een collega-zoeker, Tjamme Valk, kon

de exacte determinatie en datering

aangeven. Hij herkende het voorwerp als

een Alsengem en toonde mij ook mooie

vervuld. Veel eerder wordt nu gedacht

aan de tijd waarin christel¡jke devotialia

in zwang waren: gedurende de volle en

iate middeleeuwen tussen 1 000-1 200.

Bij mijn studie naar de herkomst van de

afgebeelde mensfiguurjes op deze gem-

voorbeelden, Het bleek een fibula uit de

middeleeuwen te zijn, Toen ik hoorde

dat er precies zo'n fibula in een Duits

koningsgraf is gevonden, was ik helemaal

beduusd. Zo'n fibula ìs heel zeldzaam, het

is pas de tweede die gevonden is in heel

Europa! Een paar weken later stond het

in verschillende nieuwskranten en het

kwam ook op de nieuwsuitzending van

Omroep Fryslân. Op mijn werk werd ik

zelfs gebeld door verschillende radiozen-

ders om live-interview te doen.

men stu¡tte ik op een treffend gelijkende

beeltenis van een engel uit het vroegmid-

deleeuwse Book of Kells. Het niet eerder

in dit verband gepubliceerde voorbeeld

kan mogelijk de inspiratiebron hebben

gevormd voor de latere alsengemsnij-

De heer Evert Kramer van

het Fries Museum te Leeu-

warden heeft de fibula nu in

onderzoek. Het Fries Museum

heeft een aantal van zulke Alsen-

gemmen in hun collectie. Wie

weet komt er daar nog eentje

bij die met goud is omkleedl

Wytze Tjepkema
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Geschiedenis gemfabr¡cage
Onderzoekers zijn het er in het algemeen

wel over eens dat we het herkomst-
gebied van de fabricage van dergelijke
gemmen moeten zoeken in het midden-
Rijngebied. Dit gebied was al vanaf de

Romeinse tijd zetel van de glasindustrie

in Germanië.

Gandert, die in 1955 de meest complete
studie van deze gemmen publiceerde,

zocht het productiecentrum van alsen-
gemmen in het vroeg-middeleeuwse

Friesland. Hij interpreteerde het grote
aantal vondsten echter verkeerd; deze

hebben geen relatie tot een mogelijk
fabricagecentrum maar zijn eerder een

gevolg van de grootschalige terpafgra-
vingen in de l9e, begin 20e eeuw waarbij
grote hoeveelheden oudheidkundige
zaken van honderden terpen aan het licht
kwamen. Boeles, de welbekende Friese

archeoloog/numismaat die de eerste

helft van deze eeuw de Friese bodem-
vondsten beheerde, had al in 1951 gewe-

zen op een mogelijke productieplaats in

Keulen.

Schulze-Dörrlamm (1990) heeft in een

opzienbarend artikel de keuze voor
Keulen als herkomstgebied nog steviger

onderbouwd. Deze stad was sedert 1 1 64
het middelpunt van de verering van de
Heilige Drie Koningen. Het gebeente van

Melchior, Caspar en Balthus was in dat
jaar uit Milaan naar Keulen overgebracht.

Zij interpreteert de gemmen als kerke-

lijk gewijde devotiepenningen, bedoeld

ter afwering van gevaar voor reizigers

onderweg: een rol die aan de Heilige Drie

Koningen werd toegeschreven. Pelgrims

uit alle windstreken zullen de gemmen

volgens haar hebben verspreid.

lconografie
De ruw ingekraste voorstelling in de

blauwe glaslaag omvat pr¡mitief uitge-
voerde schetsen van 1-2 maar meestal

3 menselijke fi guurtjet geheimzinnnig

en mager van uiterlijk (de zogeheten
"skrinkelmannen"¡n het Fries zoals de

in Friesland bekende publicist S.J. van

der Molen ze ooit in een krantenartikel

omschreef). De buitenste twee lijken de

middelste aan de hand te geleiden. Uit de

stand van de hoofden valt afte leiden dat

twee met elkaar in gesprek zijn.

De mensfiguurtjes lijken elkaar soms aan

de hand te geleiden wat aan een schuts-
patroon of beschermengel doet denken

zoals wel is geopperd. Schulze-Dörlamm

vermoedt een duidelijke samenhang met
de herbegraving van de drie koningen in

Keulen, d.w.z.ze denkt aan een relikwie-

verering in de vorm van een gem met
afbeeldingen van schutspatronen voor
reizigers zoals de rol van de heilige

Christoffel.

Verspreidingsgebied
Alsengemmen worden vooral aangetrof-

fen in het gebied benoor-

den de grote rivieren en

westwaarts van de Elbe;

uitschieters treffen we

verder noordwaarts naar

Scandinavië en Rusland

aan en ook uit ltalië en

Zuid Duitsland zijn een

paar exemplaren bekend. De cultus van

de verering van de drie koningen vanuit
Keulen strookt volgens Schulze-Dörlamm

ook goed met het verspreidingsbeeld van

de gemmen: opvallend in dat verband is

de samenhang in verspreiding met het

aartsbisdom Keulen en haar suffragaans-

bisdommen. De uitschieters in Rusland

schrijft ze toe aan de Hanzehandel.

Drie-fi gurige exemplaren komen voor
in het gebied van Noord-Nederland,

Noordwest-Duitsland, Denemarken, tot
langs de kuststrookvan Noorwegen en

Zuid-Zweden. Ook de eilanden óland
en Gotland leverden elk een exemplaar.

Eénmalig is alleen een vier-figur¡ge

gem uit het Drentse Lieveren. De 1- en

2-fi gurige gemmen bestrijken hetzelfde

kerngebied d.w.z. komen minder noord-

waarts voor.

Slechts een paar alsengemmen zijn ver

buiten dit gebied aangetroffen. zoals te
Bielgorodka (west. van Kiev), Mons in

Belgiê en Brescia in ltalië.

Uit Friese bodem waren tot nog toe vrü-

wel uitslu¡tend drie-fi gurige exemplaren

bekend uit Beetgum, Hallum, Franeker,

ldaard, Sneek, Holwerd, Spannum, Ach-

lum, Birdaard, Hitsum en een 3-figurige
uit particulier bezit uit Jorwerd, terp
Groot Battens. De tien eerste bevinden

zich in de vaste collectie van het FM,

gepresenteerd op de archeologische

afdeling. zaal middeleeuwen.

Van die uit ldaard bevindt zich in de col-

lectie van het Rijksmuseum voor Oudhe-

den te Leiden een afgietsel. Naar verluidt
meldde zo'n tien jaar geleden een be-
jaard boerenechtpaar nog een exemplaar,

gevonden tüdens terpafgravingen te
Sijbrandahuis of -buren aan. Helaas zijn

l0

Detoil u¡t Bookof

Keils, Fol¡o 202 v

"De VerzoekÌngi

woor de engel

brood oon Chr¡stus

in de woestijn

aanbiedt.

ln: Meehan,

Eernard,199+

The Bookof

Kells; An ¡llustroted

¡ntroduct¡on to

the monuscí¡pt

¡n Tr¡n¡ty College

Dubl¡n w¡th I l7

illustrat¡ons, I l0

in colour;Thomes

ond Hudson

' identiek aan de figuren op gemmen.
' Weliswaar gaapt er dan nog een t¡jdsh¡aat van bijna tweehonderd jaar

maar het vermoeden is gewett¡gd dat voorstellingen zoals uit het Book

of Kells-manuscript over het vasteland verspreid zullen zijn geraakt in
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naam en adres e¡genaar/vinders destijds

niet vastgelegd. Misschien draagt dit
artikel ertoe bij dat het contact opnieuw

tot stand kan worden gebracht.

Nieuwe vondstmeldingen
Slechts eenmaal eerder, en wel uit
particuliere collectie was een Friese

2-figurige alsengem gemeld, u¡t de terp
van Britsum.

Recente vondsten van 2-figurige alsen-

gemmen zijn afkomstig uit de stadskern

van Dokkum, omgeving Nijkerk (coörd.

bekend), Hemelum/Bakhuizen (coörd. be-

kend). Uit omgeving Oudemirdum kwam

het eenmalige exemplaar met kruis en

boom-des-levens versiering tevoorschijn.

Uit de rest van Nederland zijn alsengem-

men bekend uitWarffum, Baflo en De

Paddepoel, noordwaarts van Groningen.

Overigens toonde een mijnheer uit
Groningen me vorig jaar een 2-figurig

exemplaar, afkomstig uit een terpje bij

Westerwijtwerd. Voorts kennen we in

Drenthe exemplaren uit Lieveren, Peeloo

en Vries. Ook Blokzijl in de NOB Enschede

en Texel leverden nog een exemplaar

op. Daarnaast is een viertal opgenomen

als versiering in de band van het evan-

geliarum van St. Ansfridus (995-1009 bis-

schop van Utrecht) en twee stuks zijn be-

kend van de band van het St. Bernulphus

evangeliarum. Beide banden bevinden

zich thans, sedert hun letterlijke redding

uit een presb¡eriaanse kerk in Deventer

in 1 859, in het Catharijne Convent te
Utrecht, het bisschoppelijk museum.

Datering en gebru¡ksfunctie
Boeles deed in 1 951 al een aantal zeer

verhelderende uitspraken over deze

groep gemmen. Hij noemt het voorko-

men op kerkschatten een aanwijzing voor
11e, mogelijk nog 1Oe-eeuwse datering

en wijst erop dat ze vermoedelijk door
christenen aan de kerk zijn afgestaan. Wel

vraagt hij zich al af of ze niet veel ouder

dan deze boekbanden kunnen z'rjn. An- .

tieke gemmen werden destijds ook door
prelaten verzameld en ter decoratie op

kruisen en boekbanden toegepast.

Het overgrote deel der alsengemmen

kwam helaas als afzonderlijke exemplar-

en, zonder nadere vondstcontext aan

het licht. Ligging van de vindplaats geeft

dan soms enig uitsluitsel, bijvoorbeeld bij

voormalig klooster, kerkpad o.i.d.

De enige die als amulet geduid mag wor-

den stamt uit Ostfriesland in Noord-Duits-

land; daar in Bokel werd een exemplaar

in een kerkschat aangetroffen: in een

zilveren omlijsting gevatte alsengem die

door een dunne zilverdraad is verbonden

met een half zilveren bolletje met oog-
motief. Een in een fraaie gouden vatt¡ng

gezette alsengem is bekend uit Lübeck;

dit exemplaar wordt als mantelspeld ge-

interpreteerd, waarschijnlijk afkomstig uit
een 1 1 e/1 2e-eeuwse Slavisch vorstengraf

uit de kerk van Alt-Lübeck.

Alsengem uít Stadt Alt-Lübeck

Conclusies
Uiteen lopende interpretaties van vond-

stomstandigheden van de nu bekende

alsengemmen, het verschil in aantal

afgebeelde figuurtjes (variërend van 1

Llm 4) op de gem, en de toewijzing van

de afbeelding (heidens of christelijk

motief?) leidde in de afgelopen jaren tot
een aantal artikelen waarin de opvat-

tingen over de precieze ouderdom, her-

komst en functie nogal aan verandering

onderhevig zijn. Overzien we de tot nu

verschenen literatuur dan valt op dat de

interpretaties vooral gebaseerd zijn op de

gegevens die kunnen worden verkregen

u¡t het verspreidingsgebied van de bijna

honderd bekende alsengemmen, de

wisselende archeologische context d.w.z.

de specifi eke vondstassociaties waarbin-

nen alsengemmen optreden en tot slot

de ontwikkeling van bepaalde types.

Vrij zeker is men nu over het gebruik en

de plaats van fabricage. Het centrum

van verspreiding, met het oog op de drie

koningen-verering komt overeen met de

fabricageplaats, namelijk Keulen. Over

de ouderdom gaan de aanwijzingen

@ 2004 Museum Cothor¡jneconvent

steeds meer naar het tijdvak 1 000-1 200.

Typologisch lijken de 1-figurige vroeg en

heeft Friesland nu een interessante in de

reeks, het Oudemirdum-exemplaar met

kruismotief.

Bijna alle vinders zijn aanvankelijk onwe-

tend over de betekenis en ouderdom van

hun gemmen. Voor velen zien ze er op

het eerste gezicht uit als knopen.

Gelukkig wisten onze Friese vinders de

weg naar het museum in Leeuwarden te
vinden.

Dank aan Wytze Tjepkema.

Geraadpleegde literatuur
DÌt overzicht is een sterk verkorte weergave van

een artikel van mijn hand in Fryslan, kwartaalblad

van het Kon Fries Genootschap.
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Tekst/foto's: Kees Leenheer

olgens schattingen is ongeveer

10olo van de door de geallieerde

strijdkrachten in de Tweede

wereldoorlog afgeworpen bom-

men niet geëxplodeerd. Maar ook

op plaatsen waar intensief is gevochten

is niet-gebruikte munitie in de bodem

achtergebleven. Om zich sneller te kun-

nen verplaatsen lieten terugtrekkende

soldaten vaak munitie achter. Om te

voorkomen dat de mun¡tie door de vijand

zou worden gebruikt, werd deze veelal

in sloten gegooid of in schuttersputjes

achtergelaten die dan vervolgens werden

dichtgegooid.

Munitie als toevalsvondst
Regelmatig verschijnen er berichten in

het nieuws over gevonden bommen en

granaten. ln Nederland betreft dit munitie
uit wo-ll. ln België wordt daarnaast ook

veel munitie uit WO-l aangetroffen. Veelal

wordt de munitie aangetroffen bij bouw-

of grondwerkzaamheden, maar soms is

het munitie die bij toeval is gevonden

door zoekers met een metaaldetector.

Als je op je vrije dag lekker op stap gaat

met je detector sta je er meestal van te

voren niet bij stil dat je ook munitie kunt
opgraven. Vooral in gebieden waar zich in

het verleden oorlogshandelingen hebben

voorgedaan is er altijd de mogelijkheid
om na een mooie piep van de detector
een stuk mun¡tie tegen te komen. Bijna

elke zoeker heeft wel eens een aantal

losse hulzen en patroonpunten gevon-

den. Soms vind je zelfs complete nog

scherpe munitie. Maar als je opeens een

granaat in het net gegraven gaatje ziet

liggen, dan is dat toch even schrikken.

Belangrijk, als,je of bom

vindt,

den een zoeker in Roosendaal deed. Zorg

er ook voor dat je de gevonden munitie

niet onbeheerd op de zoekplek achter-

laat. Je moet er niet aan denken dat er

eventueel kinderen, die het gevaar van

munitie niet kennen, met de explosieven

gaan spelen. Dek de munitie eventueel

eerst nog even aftotdat er deskundigen

aanwezig zijn.

Gericht zoeken naar WO-ll
mater¡aal
De meeste zoekers hebben ¡nteresse

voor voorwerpen en munten uit oudere
periodes. Maar door de toenemende

interesse voor WO-ll en WO-l zijn er

natuurlijk ook verzamelaars die met de

metaaldetectorþericht'op zoekzijn naar

oorlogsmateriaal. Vaak gaat het hierbij

om allerlei uitrustingsstukken, wapens

enz. Deze zoekers hebben vaak een

grote deskundigheid opgebouwd op dit
gebied. Toch blijft ook voor hen munitie

altijd gevaarlijk.

Kinderen en metaal-
detectoren
Tegenwoordig zie je in de aanbiedings-

folders van bouwmarkten, drogisten en

grote warenhuizen regelmatig aanbie-

dingen van (speelgoed)metaaldetecto-

ren voor vrij lage prijzen. Door die lage

prijzen zie we steeds meer kinderen met

een metaaldetector lopen. Uiteraard zijn

het geen detectoren waar de doorsnee

hobbyist mee op pad zal gaan, maar zo'n

detector is een heel leuk verjaardags-

cadeautje voor zoon of dochter. En zo

begint dan ook de eerste kennismaking

met onze prachtige hobby.

Ouders die zo'n apparaat kopen, staan

uiteraard niet stil bij de gevaren die de

ontdekkingstochten van hun kinderen

metùet speelgoedje met zich

mee De laatste

ts

vonden en er, onbewust van het gevaar,

mee gingen spelen. Gelukkig zijn er nog

geen ernstige ongelukken mee gebeurd.

Het zou een goede zaakzijn als kopers

van (speelgoed)detectoren -en dan gaat

het vooral om apparaten die via speel-

goedwinkels, bouwmarkten en andere

winkelketens verkocht worden- d.m.v.

duidelijke waarschuwingen in de handlei-

ding, meer op de gevaren van eventueel

gevonden munitie worden gewezen.

Zie ook het artikel:Verantwoorde metaal-

detect¡e op slagvelden uit de Tweede We-

reldoorlog: een illusie?, door Ruurd Kok in

Detector magazine 97 van maart 2008.

lnteressante websites:

http ://www.b o d e m o n d er zo e kwo2.n I

http ://www.exp I o si eve n op s p o ri n g.n I /
VERENIGING/
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Als eerste, wat is munitie nu

eigenlijk precies? Dat zijn

alle voorwerpen, alsmede

eventuele onderdelen daar-

van, waarvan de werking

berust op de aanwezigheid

daarin van een explosieve

stof (ook lege voorwerpen).

De aanwezigheid van niet gesprongen

explosieven in de Nederlandse bodem

vormt nog altijd een wezenlijk maat-

schappelijk probleem. Al meer dan zestig
jaar worden er jaarlijks ruim 3000 niet
gesprongen explosieven spontaan aan-

getroffen op Nederlands grondgebied.

(.
Ìrrt:

Granaat

Met het verkrijgen van meer vrije tijd,
toenemende mobiliteit, recreatie en

sterke groei van de infrastructuur vormen

deze niet gesprongen explosieven in

de bodem een niet te veronachtzamen

gevaa r.

Munitie is over het algemeen gemaakt

om te vernielen, te beschadigen, brand

te stichten en personeel te verwonden of
te doden, te kwellen en om gebieden on-

toegankelijk te maken. Daarnaast wordt
munitie ook gebruikt voor het verkrijgen
van speciale effecten zoals rook, licht,

kleur en geluid.

Termen die duidelijk wijzen op gevaar.

Zelfs het verkrijgen van speciale effecten

gaat vaak gepaard met gevaren voor het

menselijk lichaam door het vrij komen

van hoge druk, hoge temperatuur en

veelal schadelijke stoffen. Ook toxiciteit
is een gevaar dat niet over het hoofd
gezien mag worden. Vaak zijn explosieve

stoffen cu mu latief toxisch.

Tijdens de fabricage wordt munitie vaak

voorzien van beveiliging voor het trans-

port door eigen personeel.

Ook moet de munitie redelijkerwijs veilig

gebruikt en of verschoten kunnen wor-

den. Vaak moet de beveiliging vlak voor

het gebruik verwijderd worden, of deze

wordt door de krachten die vrij komen

bij het afvuren van een munitieartikel, de

vlucht of bij het treffen van een doel ver-

wijderd. Dit wordt ook wel het wapenen

van munitie genoemd.

Daarnaast wordt de munitie voorzien van

een kleur zodat herkenning van de soort
munitie mogelijk is, en het juiste risico

verbonden kan worden inqeschat.
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Tijdens de productie wordt echter geen

rekening gehouden met blindgangers en

achtergebleven munitie die ruim vijfen-

zestig jaar onbeschermd in de buiten-

lucht liggen.

Begrijpelijk is dan ook dat dit de veilig-

heid van de munitie niet ten goede komt.

Ook is de herkenning vaak erg moeilijk.

Het inschatten van het risico verbonden

aan een bepaald soort munitie is dan zelfs

voor professionals erg lastig.

Door het verouderingsproces verdwijnen

kleuren, en rotten de beveiligingen vaak

geheel of gedeeltelijk weg. Omdat er

munitie is, waarbij ontsteking of inleiding
plaatsvindt door een voorgespannen

slagpin, kunt u zich voorstellen dat dit tot
uiterst gevaarlijke situaties kan leiden. le-

dere beweging (toebrengen van energie)

kan in dit geval fataal zijn.

Een voorbeeld hiervan zijn handgranaten

met muizenvalontsteker. Maar ook bij

diverse granaten wordt gebruik gemaakt

van dit principe.

Ook zijn er ontstekers waarbij een chemi-

sche stof de beveiliging moet aantasten.

Waarna een slagpin wordt vrij gelaten.

Deze soort wordt ook wel ontsteker van

het type chemische lange vertraging

genoemd, en komt voor bij vliegtuigbom-

Een op zichzelf staande groep binnen

de munitie zijn mijnen. Ook deze groep

vormt een wereldwijd probleem, en heeft

al veel slachtoffers gemaakt.

Omdat ze gelegd worden met het doel

mensen of materiaal uit te schakelen

bereiken zij vaak het beoogde doel. Ech-

ter door het verouderingsproces zijn de

benodigde krachten vaak veel minder als

tijdens productie bedoeld.

Zo kunnen antitankmijnen al door

bijvoorbeeld wandelaars tot explosie

worden gebracht.

Veroudering van explosieve stof is ook

een risico dat steeds groter wordt. Door

het uitzweten van springstoffen, met

name initiaal springstoffen, neemt de ge-

voeligheid van deze stoffen vaak enorm

toe. De minste beweging van dit soort

springstoffen kan al leiden tot een totale
detonatie.
Wanneer je over de detonatie van spring-

stoffen praat dan heb je het over lucht-

druk van 100.000 tot 400.000 atmosfeer.

Het is zelfs al voorgekomen dat door het

verouderingsproces vliegtuigbommen

spontaan tot detonatie zijn gekomen.

Ook de afmeting van munitie lijdt vaak

tot grote m¡sverstanden. ln de volksmond

is kleine munitie vaak veel minder ge-

vaarlijk dan de grote vliegtuigbommen.
Helaas gaat deze vlieger niet op. Door de

geringe afmetingen zijn de afmetingen

van de toegepaste beveiligingen ook veel

kleiner. En hierdoor nog minder bestand

tegen het verouderingsproces. Vaak is

de gevoeligheid veel groter, echter de

uitwerking vele malen minder.

Eigenlijk heeft alle munitie zo zijn eigen

risico. Er is slecht één ding wat voor alle

munitie geldt. Het verplaatsen door een

ondeskundige is vaak erg risicovol en

onverantwoord.

Vliegtuigbom

Wat maakt het nu allemaalzo gevaarlijk:

Toestand van de munitie
De toestand van de conventionele

munitie speelt een zeer belangrijke rol

in de mogelijkheid tot een onvoorziene

detonatie. Door de omgevingsfactoren

-ligt de munitie lang in de grond, ligt
de munitie diep, grondslag, grondwater,

enzovoorts- en het organieke gebruik
(wel of niet voorzien van ontsteker,

gelegd ofgedumpt, enzovoorts) kan de

toestand van de convent¡onele munitie
zeer vaneren,

Verstorende reactie

Om een onvoorziene detonatie te laten

plaatsvinden is er een vorm van energie

nodig. De explosieve stof alleen zal niet

uit zichzelf overgaan tot detonatie. De

verstorende actie wordt gefocust op

menselijke handelingen die de mogelijk-

heid met zich meebrengen op contact

met het conventionele explosief. Deze

menselijke handelingen kunnen leiden

tot een vorm van energie die voldoende

is om een conventioneel explosief te laten

detoneren. Omdat de lijst van mogelijke

menselijke handelingen haast oneindig is

wordt hier verder niet op ingegaan.

Het menselijk handelen beperkt zich niet

alleen tot het daadwerkelijk aanraken

van conventionele explosieven. Het is

zeer goed mogelijk dat door in de grond

veroorzaakte trillingen (ook een vorm van

energie) door middel van heien tot een

afstand van 1 0 meter een conventioneel

explosief kan detoneren.

Daarom luidt er slechts één advies:

laat de behandeling van de conventio-

nele explosieven over aan deskundigen.

Met dank aan: Wouter van den Brandhof,

AVG Expl osieve nopspori ng, Gennep,

Granaat

t,



Aan deze vraagbaak werkten mee: D. Dijs, J, Koning, K. Leenheer, ).Zijlstra
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Yraag l:
Hé jongelui,

Hier een gouden hanger?!? Geen keurmerkjes of sporen er van. Hebben
jullie een idee wat het kan zijn en uit welke periode?

Groeten, Klaas

Antwoord:
Klaas, we hebben de foto's eens goed bekeken en het kan haast niet
anders dan dat we te maken hebben met een verguld sieraad dat al

een paar maal, slecht is gerepareerd en ook nog zwaar beschadigd is.

De stenen zullen vermoedelijk van glas zijn maar dit kunnen we zo niet
met honderd procent zekerheid zeggen. Laat het sieraad maar eens

zien op een zoekdag. Datering 1 ge-eeuws.

heden ben ik eigenlijk niet veel wijzer geworden dan een

heel globale periode indicatie van: 14e-l8e eeuw.

Misschien kunnen de experts er wat meer vân zeggen?.

mvg. Kees Verboom

Antwoord:
ln de boeken hebben we deze ring niet gevonden. Maar

op basis van de versiering en de uitvoering, (vrij degelijk)

denken we aan eind 1 7e tot eind 1 8e eeuw.

Yraag3:

Iohan,
Zou je voor mij enige duidelijkheid kunnen geven over

ouderdom en weÌlicht origine van de volgende broche?

De broche is gevonden aan een slootkant op een stuk

land wat naar mijn idee ooit is aangelegd met behulp van

stortgrond.

De broche is van koper en heeft in het midden een voor-
stelling van een voor mij onbekende kerk erop. Vermoede-

lijk is de broche geëmailleerd.

Het voorwerp is 3,9 cm lang en 2,4 cm breed. De speld

zell is helaas afgebroken.

Bijvondsten zijn alÌemaal voorwerpen van tussen 1650 en

1900, dus een behoorlijke ruime periode.

Alvast bedankt,

Groeten, Eric Korpel

Antwoord:
Beste Eric,

Onze specialisten gaan ervan uit dat deze koperen bro-

che een sieraad is van rond 1 900.
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Yraag2:

Goedenavond vraagbaak, bijgaand foto's van een gegoten zilveren ring.
HeÍ za| midden in een groot brok klei en ik vond het ergens tussen Rot-

terdam en Dordrecht.

Vorige jaar heb ik deze zilveren ring gevonden. Diameter

circa 15 mm, ringhoogte 4 mm. en gewicht 2,5 gram.

Afivisselend patroon van een soort bolletje gevolgd door
2 uitsteeksels. Geen inscriptie ofiets dergelijks. Tot op
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Yraag4:

Hallo fohan,
Hierbij doe ik je twee foto's

schroefdraad. Het zat onder

uiteindelijk uit gekomen.

toekomen van een apart stukje

de corrosie maar dit is er
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 1 1, 8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NT

Redactie: Johan Koning

Zoals je zieT zif er een aparte versiering op de vleugelmoer

en de kop van het stukje schroefdraad. Op de kop zijn het

driehoekjes tussen lijnen evenals op de verdikking van de

vleugelmoer.

De vleugels zelf laten 4 stuks streepjes zien. Verdere bij-
zonderheid is dat het een linkse schroefdraad betreft met

23 gangen per duim.

De buitendiameter van de schroefdraad is 5,4 mm en de

binnendiameter is 4,4 mm. De diameter van de kop is 10

mm. De diameter van de vleugel is 8,3 mm. De sleuf in de

kop is 8 mm diep en 2 mm breed. Tot slot: het materiaal

is brons.

Mijn vraag is of jij dit ornament kunt herkennen en in de

tijd kunt zetten.

Alvast bedankt en groet,

Piet van Schuppen.
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Antwoord:
Piet, deze stelschroefzal zeker 20e eeuws zijn.

De draad is dusdanig regelmatig dat deze wel op een draaibank moet

zijn gemaakt. De schroef kan onderdeel zijn geweest van een barome-

ter of een natuurkund¡g instrument.
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Redactie,

Na wat gespjes te hebben gezien in het laatste Detector magazine,
dacht ik dat het misschien wel leuk zou zijn, om mijn gespjes mid-
dels een foto te laten zien. Ik denk dat de leeftijd vanaf circa 1500 en
jonger is. Alle gespen zijn gevonden in de provincie Noord-Brabant.
Vrgr. Bas Nobel

.Antwoord:

Bas, bedankt voor het toezenden van de foto. Dit is een mooie col-

lectie gespen.



Fisher CZ-21
lþ aarde wannt op? ln het water vindt u verftoeling!

Met de CZ-21 heeft Fisher een waard ige opvolger voor de

legendarische

CZ-20,Zowel in het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.
Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.

E\acte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.
GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

in ruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden,

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

gen0egen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het grote'verlichte' LCD display laat zich onder alle

omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen ¡s niet nodig.
0ngewenste ¡nterferenties worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schüf garandeeft een goede diepgang, ook
voor kleinere vooMerpen.

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

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor de meter en voor het

batterijcom partiment.

Twiifelt u? Maak een afspraak bii Gelan of één van onze dealers!

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw t¡jd, en u zult
verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelmogelijkheden voor frequent¡e shift,
discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Simpelheid troef met

topklasse eigenschappen,

in een zeel betaalbare
priisklasse!

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed u¡t te lezen LCD display.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numeriek

targetidentificatie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

Naast de 11 inch DD zoekschijf is een 4 en 8 inch

concentrische zoekschijf leverbaar,

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher F5
De Fisher F5, het alternatief voor

digitaal en analoog.

Met onder meer instelbare

discriminatie-notch-gain en treshold is

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomstandigheden worden

continu weergegeven in het

display.

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere voorwerpen niet over.

Leer deze detector kennen, en u

heeft een vriend erbijl
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Herlogenbosch
Tel.: +3i (0)23 548 ll99 fox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon nl www.gelon.nl

G.Scope 3mX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
detector. De 17 k1zfrequentie 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 detectors 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 olternolief voor duurdere
detectors.

- Ruim 25 ioor ervoring
- Alle modellen op voorrood
- OÍficieel importeur C.Scope en Fisher

- Deteclors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding
- Eigen servicedienst
-Open op zolerdog (no ofsprook)



i - Doe mee met de'Vondst van het jaar
en maak kans op een boeken-

t.w.v.80 euro!

Schrijf een verhaal van tenminste 150
woorden en stuur duidelijke foto's mee
(hoge resolutie) van het door u gevonden
object. Alles van vóór 1500 dient te z'rjn

aangemeld.

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

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
Iel:033-2999491
www.detector.nl
www.mid holland.nl
info@midholland.nl

Inleveringen vanaf heden mogetijk !
Wij zoeken voor onze uitgebreide klantenkring doorlopend goede munten, d¡e
wij middels onze regelmatige prijslijsten (duizenden !) ter verkoop aanbieden.

Voor U biedt dat een aantal belangr¡jke voordelen :

leg met U vast. Dit voorkomt dat munten onder een door U gewenste prijs worden verkocht !

opgebouwd. Hierdoor vinden wij voor Uw munten steeds de juiste kopers.....

zelfs slechts5% | Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten.

de waarde van de munt minimoal 80% in Uw handen en niet maar maxim aal zo'n 60%o.

manier van werken hoeft U niet maanden lang te wachten tot Uw munten worden aangeboden.

MUNTHANDEL G.HENZEN . POSTBUS 42 . 39582T AMERONGEN
8 0343-430564 . FAX 0343-430542 . E-MAIL: INFo@HENZEN.oRG o www.HENZEN.oRG


