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B¡¡ ons geen
bla bla, loze beloften
en l<oude drul<te
U wilt een metaaldetector die voldoet aan uw
eisen en wensen, ons doel is om u zo goed
mogelijk de beste metaaldetector te adviseren.

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

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

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftelijke garantie en Nederlandse gebruiks-
aanwijzing. Kijk op www.djlaan.nl

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector

. Wij staan 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

Bezoek onze website of
bel voor een vr¡iblijvende
afspraak.



orkeuze
Al vaker heb ik in deze advertentie en in mijn nieuwsbrief over dit onderwerp geschreven maar toch wil ik dat
nog een keerdoen. De aanleiding hiervoor is de komstvan de nieuwe BLISSTOOL LTC64Xv2.

De BLISSTOOL LTC64X v2 is een doorontwikkeling van de LTC48X en op tal punten verbeterd. Eindelijk hebben we
deze detector nu binnen ! Neem nu alleen de voedlng die wordt gevormd dooi ee n 11,1Y 22OO mAh LiPô (Lithium lon
Polymeer) accu, het nog verder toegenomen dieptebereik, de verder verfijnde grondbalans afstelling, een verder
verfijnde metaalselectie, een signaalversterker, een toonregelaar, een betere ergonomie, een lager gewicht, etc. etc..
De instellingen worden gedaan middels 10 draaiknoppen, 2 3-standen schakelaars en 1 2-standen schakelaar.

Een super detector voor "de detectorist" die de ultieme uitdaging zoeken in een uiterst professionele analoge
detector voor een middenklasse prijs (€649,-). Maar eerlijk is eerlijk, deze BLISSTOOL LTC64X v2 is voor lang niet
iedereen de meest geschikte detector.

Bijna wekelijks ruil ik nog heeljonge detectors in van mensen die deze detector soms even snel hebben gekocht of die
enthousiast waren geworden door verhalen op internet. van de verkoper of van zoekvrienden. Bij nader inzien blijkt
de detector toch niet te bieden wat beloofd of verwacht werd. Soms zelfs past de detector geheel niet bij het
gebruiksdoel van het desbetreffende persoon.

leder mens is anders en vrijwel ieder mens heeft andere wensen en eisen. Ligt de nadruk op akkers. recreatie terrein,
afgravingen of zout strand? Spreekt digitaal of analoog u aan? Wordt er een uitdaging gezocht of bent u "allergisch"
voor handleidingen en wat ingewikkelde apparaten? Speelt het gewicht van de detector een belangrijke rol voor u?
(lk weeg elke detector zelf, zie site). Gaat uw voorkeur uit naar een detector met een vaste bedieningskast of wilt u de
kast op de steel kunnen dragen? Vindt u spatwaterdicht belangrijk of zelfs helemaal waterdicht?

Verder is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk om uw detector goed te leren kennen en te weten wat de kwaliteiten
en wat de beperkingen van de desbetreffende detector zijn. De perfecte detector bestaat namelijk niet! Weet u
bijvoorbeeld wel of uw detector een klein muntje nog detecteert wanneer er een stukje ijzer in de buurt ligt. Veelbijvoorbeeld wel of uw detector een klein muntje nog detecteert wanneer er een stukje ijzer in de buurt ligt. Veel
detectors kunnen dit namelijk nietl Regelmatig is dit een grote verrassing, zelfs voor ervaren zoekers! Net als het feit
dat klein goud niet wordt gedetecteerd wanneer er trekringen worden afgewezen.

Kortom. laat u goed voorlichten. Bekijk, vergelijk en / of test de detectors
van zo veel mogelijk merken naast elkaar. Het kan u veel geld en ergernis
besparen, inruilen kost altijd geld.

lk heb altijd ruim 40 verschillende nieuwe detectors op voorraad van
Blisstool, C-Scope, Fisher, Garrett, Minelab, Tesoro, White's en XP.

Daarnaast wisselt het assortiment inruil detectors bijna dagelijks.

Het is maar dat u het weet.. ..

Met vriendelijke groet,

DirkJan
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Vraagbaak

Belangrijke adressen

Opgave van nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas,
vragen over de contributie enz.
Postadres: lt Nije Paad 2, 846/ TA Vegelinsoord

e-mail: ledenadministratìe@detectora mateur.nl

Algemeen secretar¡aatsadres
Overige correspondentie oan de vereniging
Postadres: Prìnsessenweg I 1, 8931 EC Leeuwarden,

e mail: secretariaat@detectoramateurnl

Redactie Detector magaz¡ne
Kopij en andere inzendingen voor het magazine
Postadres: Hanebalken 153,9205 CL Drachten,
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Vraagbaak Detector magaz¡ne
Vragen over bodemvondsten
Postadres: Prinsessenweg 1 1, 8931 EC Leeuwarden,
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Zoekdagen en contact importeurs / dealers
Vragen, suggesties enz. over zoekdogen, determinatiedagen
e maìl: zoekdag@detectoramateur nl
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Voor het verkrijgen van een Iedenpos dient u een posfoto op te sturen met
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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 I magazine. Omdat
het lidmaatschap per kalenderjaar loopt, ontvangt u een acceptgirokaart of
brief voor de contribut¡e van € 33,OO, € 27,5O,€,22,OO,€ 16,50, € 1l,00 of
€ 5,50 voor ditjaar.
Eind van het jaar ontvangt u een acceptgirokaart of brief voor de contributie
van het nieuwe jaar.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,00
Contr¡butie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00
Contributie per steunlid perjaar € 8,00
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Van de voorzitter

Groei en
De zoekdag op 16 oktober in Harmelen is

net geweest. Ruim 240 deelnemers bezoch-

ten deze happening. Voor het eerst was de

mogelijkheid aanwezig om met een magneet

in het water te zoeken. Grote waarder¡ng gaat

uit naar ons bestuurslid Albert van Es die heel

wat uurtjes in de voorbereiding heeft gestoken. Het was nog even

spannend of deze dag door kon gaan omdat twee weken voor de

zoekdag het mais er nog op stond. Maar alles ging goed. Ondanks

de wat kleine ruimte hebben onze leden er een prachtige dag van

gemaakt.

lk wil hierbij de deelnemende leden, de vrijwilligers en het determi-

natieteam hartelijk bedanken. Sponsors, te weten Zuiderzee detec-

tors, handelsonderneming Dirk Jan Laan, Gelan metaaldetectie, De-

tect - Gert Gesink, Midholland detectors, en lk zoek een boek - Rene

Besselink, bedankt voor het beschikbaar stellen van de prachtige

prijzen! Al met al was het een mooie dag. Het was de eerste zoekdag

voor het nieuwe bestuur en we vonden het erg leerzaam.

Het bestuur is zoals al een paar keer vermeld druk bezig geweest

met het innen van de contributie voor 2010, zie ook het vereni-

gingsnieuws. Het huidige aantal betalende leden geeft ons een

goede basis voor de toekomst. We hopen de komende jaren iets

meer financiële reserves op te bouwen. Daarom zullen we proberen

als vereniging verder te groeien. Het bestuur zal diverse act¡es in

gang gaan zetten, zoals het maken van een folder welke onder de

importeurs en dealers van metaaldetectoren verspreid kan worden.

Bijgesloten vindt u een acceptgiro voor de contributie van 201 1.

De contributie is dit jaar niet verhoogd.

ln Limburg is wederom een Keltische muntvondst gevonden.

Het is dus nog altijd mogelijk om prachtige vondsten te doen op de

Nederlandse akkers. lk ben erg benieuwd wat jullie deze winter gaan

vinden. Laat het ons weten en we plaatsen het graag in een van de

volgende magazinesl

Gert Lugthart

Vwmigingsntwluus

Het eerste halfaar van mijn penningmeester-

schap zit erop en ook mijn eerste zoekdag als

bestuurslid van de DDA. Het was een drukke

periode waarin met name het kloppend maken

van de begroting centraal stond. De zoekdag

heb ik met veel plezier meegemaakt. Het was

erg leuk om met zoveel leden kennis te maken.

Een aantal leden blijkt de contributie dubbel te

hebben betaald. Uiteraard is het teveel betaalde

naar ze teruggeboekt.

Bij deze wil ik een laatste oproep tot betaling

van de contributie 2010 doen aan de leden die

nog niet betaald hebben, zodat we de finan-

ciele administratie voor 2010 kunnen afsluiten.

Met dit magazine hebben alle leden weer een

acceptgirokaart thuisgestuurd gekregen voor

de contributie van 201 1. lk verzoek u vriendelijk

uw adres als betalingskenmerkte noteren als

u uw lidnummer niet meer weet. Bij voorbaat

hartelijk dank voor uw medewerking.

Van de redactie

hi er do en u/e
vo or

Het meehelpen op DDA-zoekdagen vind ik als

redactielid één van de leukere dingen die er naast

het redactiewerk in de vereniging te doen z'rjn.

Goed, je moet soms voor dag en dauw je bed uit.

En dat is als de zoekdag aan de andere kant van het land is, wat minder

leuk. Maar na ongeveer 30 zoekdagen meegemaakt te hebben, ga ik

nog elke keer vol enthousiasme op weg naar zo'n zoekdag. lk zit dan

meestal samen met Johan Koning of Klaas Bot en een aantal andere

mensen achter de determinatietafel om vondsten te bekijken en de

leukste, mooiste of interessantste voorwerpen op de foto te zetten.

Zo ook de afgelopen zoekdag in Harmelen. We zaten nog maar net

en hadden de apparatuur nog maar nauwelijks goed ingesteld, ofer
kwam een vrij jonge zoeker met zijn vader aan de tafel staan. Voor-

zichtig werd er een doosje opengemaakt en werd er u¡t de watten een

voorwerpje gehaald. Vol verwachting z¡tten wij altijd achter de tafel

te wachten, wat er nu weer voor prachtigs zal worden getoond. De

jongen overhandigde vol trots het voorwerpje en wachtte vol span-

ning ons commentaar af. Het was een gelijkarmige fibula met resten

van goudverguldsel, waar zelfs nog enkele glasparelsteentjes in zaten.

Datering ongeveer 8e eeuw. Een werkelijk prachtig voorwerp, waarop

menig volwassen zoeker zeker jaloers is. Diverse omstanders w¡lden

uiteraard het voorwerp ook even bekijken. Na ons commentaar aange-

hoord te hebben en de foto's waren gemaakt, vertrok de trotse vinder

met zijn vader om deel te nemen aan de wedstrijden.

Zo ken ik ook een jonge zoeker, die zo'n 1 6jaar geleden, als ongeveer

5-jarige jongen met zijn ouders meekwam en nu nog steeds met zijn

ouders en inmiddels met een vriendin regelmatig de zoekwedstrijden

bezoekt.

En ja, als je dan na afloop van zo'n zoekdag 's avonds laat vermoeid,

maar ook voldaan thuiskomt, en er wordt gevraagd, "Èn was het leuk?'l

dan denk ik:ja, hier doen we het voor.

Kees Leenheer

o¡ detect or AMATEUR

Rest mij u allen veel zoekplezier en mooie

vondsten toe te wensen!

Vriendelijke groet

Xian-Wei Homans

penningmeester DDA

[a,
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De eerste zoekdag zit er voor het

nieuwe bestuur op. Terugkijkend

op de dag kunnen wij constateren

dat het een geslaagde dag was,

de opkomst met 230 zoekers

was ver boven verwachting, er

heerste een goede sfeer en er zijn

mooie bijvondsten gedaan. Wij gaan

deze dag uitgebreid evalueren en onze
17e-eeuwse r¡ng

leermomenten er uit te halen, want eerlijk

is eerlijk, die waren er zeker ook wel. lk kan nu al concluderen

dat een locatie centraal in het land de opkomst doet toenemen,

dit brengt ons echter op het volgende logistieke probleem. De

locaties met A akkers in de buurt, B verzamelruimte voor de leden

en dealers, C voldoende parkeerruimte zijn erg schaars, dus alle

informatie over locaties en dergelijke, alsmede suggesties en

ideeën zijn van harte welkom. Grote dank aan onze sponsoren,

Zuiderzee detectors, handelsonderneming DirkJan Laan, Gelan

metaaldetectie, Detect - Gert Gesink, Midholland detectors, lk zoek

Ernft,drukttnpzntkilng

een boek - Rene Besselink, het determinatieteam

en andere vr'rjwilligers. Zonder hun inbreng

en inzet is een zoekdag niet te realiseren.

lk heb genoten van onze eerste zoekdag

en wil alle deelnemers danken voor hun

aanwezigheid. Op naar de volgende.

Good hunt¡ng!!

Albert van Es
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Rond met handvat en oog, brons

J. Henstra

S'TIMAN RICKESSOEN (zegel van Timan, de zoon van Rick)
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Ge s,E]-l-ishe id. he t bel-antri j ks teis
Beste zoekvrienden, uw vaste columnist ìs een beetje geradbraakt.

De afgelopen weken ben ik 3 maal een lang weekend weg geweest

voor een zoekvakantie in Engeland. Gevolg is: veel te weinig slaap,

veel te veel gedronken, te veel gelachen en behoorlijk het lood in de

benen van het boggeren door het landschap.

Maar nog steeds krijg ik een glimlach om mîjn mond

als ik terugdenk aan mijn tweede thuisland. Mijn

vrouw en ik hebben ook het doel om ons uiteindelijk

daar te vestigen, maar eerst moeten de kinderen op

eigen benen staan. Dit geeft ons wel de tijd om eens

geregeld wat vooronderzoek te doen, qua omgeving

voor woon & werk en de metaalgesteldheid van de

bodem in verband met de vrije uurtjes.

Zo'n tripje ¡s behoorlijk intensief, meestal vertrekken

we in de nacht om een uur of twee. We rijden dan

zo'n 5 uur tot we b¡j de boot zijn (richting Dover). Na

de overtocht iljden we dan gemiddeld nog 2 à 3 uur

in Engeland. Op de plaats van bestemming wordt dan een klein

Dutch-camp opgebouwd van tenten, tarpen en windschermen.

Zoals u begrijpt hebben we de eerste nacht overgeslagen. De adre-

naline von het vakantiegevoel houdt je meestal wel op de been.

Eenmaal gesetteld kan het weekend beginnen; overdag heerlijk

zoeken en genieten en 's avonds de voetjes omhoog, kampvuurtje,

met een koude rakker in de hand, kiikend naar de vondsten van de

dag. Qua vondsten is Engeland helemaal n¡et eens zo spectaculair,

natuurlijk heb je wel eens iets leuks, maor ik denk dat een gemiddel-

de zoeker in Nederland meer succes heeft. We horen allemaal af en

toe wel eens van een spectaculaire schatvondst in Engeland, maar

we vergeten dat het land wel heel erg groot is en

de schotel heel klein. Toevallig heb ik vandaag nog

eens even op de bodem van mijn vondstenbakie

gekeken, de opbrengst van 3 weekenden was karig:

knoopjes, halve gespen en wat ronde plaatjes

die door kunnen als zijnde munten. Wel een poar

Ieuke dingetjes opgepiept voor in de vÌtrinekast, dìt

vooral dankzij mijn eindeloze geduld en doorzet-

tingsvermogen.

Het is gewoon heerlijk om eens even een paar

dagen weg te zijn van huis en haard, even een

andere blik op het dagelijkse Ieven. Lekker genieten

van het mooie land en de omgeving waar je voetie voor voetie

doorheen loopt. ln de regen, met 10 centimeter klei onder ie schoen,

zwaoiend van links naar rechts.

Klaas Bot

COLUMN



Tekst: Leon

De abdij van Egmond en de
Hollandse graven

Het Prinsenhof in Delft waar

Willem van Oranje is vermoord,

of Borger, waar het grootste

hunebed van Nederland staat.

Twee voorbeelden van historische

plaatsen die een uitstral¡ng heb-

ben die het regionale belang over-

stijgen. ln dezelfde categorische

þeschiedkundige monumenten'

valt zeker de abdij van Egmond.

Noordhollands erfgoed?
Hoewel in het voorwoord van

het boek De obdÌjvan Egmond

als "bijzondere plek in Noord-

Holland" wordt neergezet, lijkt dit
te zijn ingegeven door het feit dat

de provincie heeft bijgedragen

aan de totstandkoming van de pu-

blicatie. Maar de abdij is echt van

nationale allure, zij was immers

"het oudste en lange tijd het enige

religieuze en culturele centrum

van het graafschap Holland'l en

dat gebied was aanzienlijk groter

dan het huidige Noord-Holland.

Maar vooral op het gebied van

de geschiedschrijving is Egmond

van belang. Weliswaar waren de

ogen van de monniken op het wel

en wee van de Hollandse graven

gericht, maar deze lieten zich

niet teveel gelegen liggen aan

gfenzen.

Oude vondsten
vergaan n¡et
Hoewel op de plaats van de

middeleeuwse abdij sinds 1935

weer een benedictijns klooster

staat, zún de sporen van het oude

klooster nog deels aanwezig.

Dat wil zeggen: onder de grond.

Maar veel is verloren gegaan bij

werkzaamheden en bij archeolo-

gisch onderzoek. Onderzoek uit

de eerste helft van de twintigste

eeuw welteversTaan. De abdij van

Egmond is namelijkgeen publica-

tie op bas¡s van nieuw graafwerk,

De abdij van Egmond, Duizend
jaar geschiedenis en archeologie
E.H.P. Cordfunke red.

|SBN 90 5730 6662,e39,95.

maar op basis van onderzoek

van eerder gedane vondsten. Die

vondsten werden in de periode

1 938-1 948 gedaan door de

godfather van de Nederlandse

archeologie, Albert Egges van Gif-

fen. Een behoorlijke publicatie zag

pas decennia later het levenslicht.

ln 1984 verscheen Opgravingen

van Egmond van de hand van

archeoloog en veelschrijver Erik

Cordfunke. Vijfentwintig jaar later

pakt hij de pen weer op én met

een goede reden. De archeologi-

sche vondsten zijn van de plank

gekomen voor een verhuizing en

na het stof verwijderd te hebben

van de margarinedoosjes waarin

een deel was verpakt, kon onder-

zoek starten met gebruikmaking

van de nieuwste technieken.

Sfeervol boek
De bewoning in het gebied startte

al in de Late lJzertijd. Dat is het

onderwerp van de eerste hoofd-

stukken na de boeiende inleiding

over eerder onderzoek. ln de kort
maar krachtige hoofdstukken valt
gelijk op wat een meerwaarde

is van een nieuwe uitgave over

oude vondsten: de vormgeving

is prima verzorgd. De foto's en

reconstructietekeningen zijn haar-

scherp, maar vooral de impressies

van Rob van Eerden zijn enorm

sfeervol.

lmpressie van de abdijvan Egmond

rond I 1 00 na Chilstus lllustntie

Robvan Eerden, archeoloog van

de provi nc¡e Noord Hol lo nd. Ook

het boek Lond von Hilde waarvan

h¡j mede-outeur ¡s, is veûjkt met

sfeeNolle imprcssies Zie voor een

rece nsie va n dat boek ges( h iede n¡s-

s¡te www.historÌen nl.

Metaalvondsten
De archeologische vondsten

betreffen grondsporen zoals paal-

gaten en opgravingsputten en in

de middeleeuwse periode: graven.

Voor de detectoramateur zijn

de munten interessant. "Tijdens

de opgravingen van 1 947 -1 948

werden geen munten of metalen

voorwerpen uit de Romeinse tijd
gevondenÍ De Romeinse munten

die door detectoramateurs zijn

gevonden, zijn niet geweldig van

kwaliteit, maar enkele exemplaren

zijn wel van belang. Zo wijst één

van de munten op bewoning ruim

na 340 na Christus, wat laat is in

deze gebieden. De metaalvonds-

ten zijn schaars, maar een fibula

en militair paardentuig zijn zeker

de moeite waard. Uit latere peri-

oden zijn de vondsten talrijker:

munten, loden zegels, lakenloden,

sleutels en een aantal unieke stuk-

ken zoals een koperen etsplaatje

met een voorstelling van Maria

met kind uit de vijftiende eeuw.

Begrafeniskerk
Hoe groot de verscheidenheid in

vondstmateriaal ook mag zijn, de

abdij blijft bovenal de begrafe-

niskerk van de Hollandse graven.

Hun botresten zijn opnieuw on-

derzocht. De techniek is weliswaar

verbeterd, maar de identificatie

blijft toch met de nodige twijfels

omgeven. Gelukkig maar, want

dat geeft ruimte om over - pak'm

weg - vijfentwintig jaar nog eens

de kasten open te trekken.

DEABDTT
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Graven van Holland
Omdat de abdij van Egmond zo'n

grote rol speelde in het Hollandse

gravenhuis, zal het niet verbazen

dat de publicalie Graven van HoL

/and gelijkenissen vertoont met

het zojuist beschreven De abdij

van Egmond. Dezelfde uitgever,

dezelfde vormgeving, deels

dezelfde illustraties, maar bovenal

dezelfde auteur Cordfunke. Voor

De Graven van Holland werkre

hij samen met historicus Dick

de Boer. Ook hier is niet volledig

sprake van een nieuwe u¡tgave.

Dit is een tweede, verbeterde, rijk

geïllustreerde druk.

Dirken Floris
Waar voor de abdij de archeologie

de voornaamste bron is, is dat

voor de graven de beeldende

kunst. De gravenportretten uit

het Haarlemse stadhuis zijn de

rode draad waarmee de auteurs

de geschiedenissen van de graven

door de eeuwen heen aaneen

hebben gesponnen. Doel van

de portretten is om'îe mensen

hchter'elk portret tot leven te
roepen en iedere graaf of gravin

te plaatsen in zijn of haar tijdÍ De

eerste graven van Holland zijn

slechts bekend uit flarden tekst,

veelal van eeuwen later. Kortom,

met veel zekerheid valt over hen

weinig te melden. Bij deze portret-

ten is er dus de nodige aandacht

voor de speculatie wie welke Dirk

is. Dirk was (en is) in Holland een

belangrijke naam. Halverwege de

elfde eeuw kwam ook de eerste

Floris aan de macht.

Gtaven van Holland, Middel-
eeuwse vorsteh ln woord en
beeld (880-1580)
E,H.P. Cordfunke en D.E.H. de Boer

ISBN 90 5730 6¿14 1,C29,95.

Roemruchte dood
Ook de bekendste Hollandse graaf

draagt die naam, namelijk Floris V.

Zijn vader Willem ll zakte letterlijk
door het Westfriese ijs toen Floris

anderhalf was. ln 1266 was hij met

zijn twaalf jaar meerderjarig en

kon hij zelfstandig regeren. Met

een simpele som komt z'rjn leeftijd

in 1272 dus uit op achttien. ln dat
jaar probeerde hij niet alleen de

dood van zün vader te wreken,

ook gaf hij stadsrechten aan mijn
geboortestad Gouda. Alleen de

Floris die elk half uur uit het klok-

kenspel bij het Goudse stadhuis

komt, is een oude man met volle

baard en geen jongeman van

achttien. Maar goed, een kniesoor

die daarop let. En zou oud werd

Floris niet, want hij was slechts 42

jaar oud bij zijn roemruchte dood

door opstandige edelen in 1296.

Voorgoed voorb¡i
Een ander icoon van het Hollands

gravenhuis is gravin Jacoba van

Beieren. Het was echter aan het

einde van haar bewind, dat de

'buitenlandse vorsten' hun grip

op Holland konden verzilveren.

Jacoba erkende de Bourgondische

hertog Filips de Goede in 1428

Muntvon groofFlotís lll,veerot¡ng 3x. No een

periodevon ruim honded joaLwooruÌt geen

Hollondse munten bekend zijn, kwom de munt-

slag ín Hollond omstreeks I 160 weer ¡n kleine

oplogen op gong. (Geldmuseum, Utrecht)

als haar erfgenaam en regent in

haar gewesten. Onder de Bour-

gondische hertogen en later de

Habsburgse vorsten was Holland

al geen toonbeeld van rust, maar

onder koning Filips ll van Spanje,

de rechtmatige graaf van Holland,

brak de Opstand in de Nederlan-

den uit. De edelen zworen Filips

af als landsheer. De edelen, maar

zeker ook de steden en regenten,

namen het heft in eigen handen.

Zoals Cordfunke en De Boer te-

recht concluderen'de tijd van de

graven van Holland was definitief

voorbijl'

Twee prachtig vormgegeven

boeken, die je kunt zien als

tweelingen (in ieder geval van

een zelfde þeestelijk' vader) die

de geschiedenis van Holland,

maar eigenlijk een groter deel van

Nederland en Noordwest-Europa,

kleur gaven.

Leon Mijderwijk

KELTEN, ROMEINEN EN
MEROVINGERS
10 oktober 2010 Vm l0januari 201 1

Museum Het land van Thorn

ln Midden-Limburg hebben archeo-

logen voorwerpen gevonden die

eigendom waren van de vroege

bewoners van deze streek. Gouden

munten, sierraden, aardewerk, glas,

gereedschap en frescofragmenten

van de Villa Rustica uit Maasbracht

zijn restanten van bijzondere

culturen. Gemeentemuseum Het

land van Thorn besteedt dit najaar

aandacht aan de Kelten, Romeinen

en Merovingers.

Voor i nformati e en o pe n i ngstijden :

www.museumhetlandvanthorn.nl

info@museumhetlandvanthorn.nl

EGYPTISCHE MAGIE
16 oktober 2010 t/m 13 maart 201 1

Rijksmuseum van Oudheden

Een unieke tentoonstelling over

de magische wereld van de oude

Egyptenaren. U ziet ruim 300

amuletten, scarabeeën, magische

beelden en teksten, tovermessen,

godenbeelden en toverboeken op

papyrus.
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flilIlI met huismerk, rune of ...?

ln de omgeving van mijn woonplaats Spijk werd op het eind

van de laatste Wereldoorlog heel veel gevochten. De uit het

zuiden oprukkende bevrijdingslegers dwongen de Duitsers

zich terug te trekken, al probeerden zij op het laatst zo lang

mogelijk stand te houden in deze omgeving.

t0

pijk, Holwierde, Bierum, Appin-
gedam en Delfzijl zijn dan ook
plaatsen waar in de laatste oor-

logsdagen heel veel schade is aange-

richt. De Duitsers kregen daarbij steun

van de langeafstandskanonnen die

stonden opgesteld op het waddenei-

land Borkum. Ook de kanonnen van de

kustverdediging langs de Eems zaaiden

dood en verderf onder de geallieerden,

maar andersom gebeurde natuurlijk

hetzelfde. Heel veel boerderijen en

burgerhuizen gingen in vlammen op en

er werden veel burgers gedood.

Bij het zoeken met de detector in zo'n

omgeving ontkom je er natuurlijk niet

aan om'getuigen'van die periode te
vinden. lk verzamel zelf geen 'militariai

maar er zijn akkers die vergeven zijn van

granaatscherven en dat is met zoeken

toch behoorlijk irritant. De scherven

geven een perfect signaal, maar na

dat je tientallen van die scherfes hebt

opgegraven geloof je het wel. lk neem

grote scherven en hulzen wel mee,

maar die verdwijnen bij mij in de brons/

koper afualbak en brengen dan nog wat

euro's op.

Maar gelukkig zit er soms toch nog

wat leuks tussen de scherfuondsten.

Een tijdje terug vond ik namelijk een

zilveren ring met daarop een voor mij

vreemd symbool. Het deed mij denken

aan een zogenaamd huismerk of een

runeteken, maar zeker wist ik dit n¡et.

(Foto boven).

En een ieder die ik de ring in mijn om-
geving liet zien kon mij ook niet verder

helpen. Dus heb ik de ring gefotogra-

feerd en, zoals ik vaker doe, op de site

vondsten.nl geplaatst en na een tudje

kreeg ik het verlossende antwoord.

Het symbool op de ring zou een z.g.n.

'Wolfsangel'voorstellen en zou als sym-

bool door de NSB gebruikt zijn.

Na verder onderzoek op internet kwam

ik het volgende tegen: Het symbool

werd o.a. door een onderafdeling van

de bij ieder bekende (beruchte) NSB

gebruikt. Het zou een ring zijn van de

Weerbaarheidsafdeling (WA), een on-

derdeel van die Nationaal Socialistische

Beweging (NSB).

Deze afdeling is in 1932 opgericht,

met als doel de beweging, leden en de

leider ir. A.A. Mussert te beschermen.

Door het agressieve gedrag van de

leden werd deze beweging in 1935

door de overheid verboden en door de

NSB opgeheven. Ondergronds bleef

zij echter bestaan en na de capitulatie

in 1940 werd ze onder bewind van de

Duitsers weer opnieuw door de NSB ge-

activeerd. De leden, in hun dan zwarte

uniformen, waren de schrik voor de

mensen in het verzet. Zij hebben er dan

ook voor gezorgd dat velen van hen

werden opgepakt en na martelingen bij

ondervragingen of later in kampen, dus

door hun toedoen, het leven hebben
gelaten.

De wolfsangel was voordien ook

bekend als een heraldisch symbool en

kom je in verschillende Duitse stads- of
familiewapens nog tegen.

Ook werd het echt als wapen bij de

wolvenjacht gebruikt. De dan vlijm-
scherp geslepen haak, verstopt ¡n een

brok vlees welke als aas werd gebruikt,

moest dan door een hongerige wolf
worden ingeslikt. De gevolgen lieten

zich natuurlijk raden.
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Als laatste hier dan nog een paar afbeel-

dingen van de verschillende vormen

waar in dit symbool kan voor komen.

En zo blijkt maar weer dat achter een op

het oog eenvoudige, maar toch leuke

vondst, een stuk geschiedenis kan zit-

ten. Al zal een deel van die geschiedenis

voor sommige ouderen onder ons toch
minder leuke herinneringen oproepen.

Tjibbe Noppert

I

Tesoro Cibola Hollandia

De Cibola Hollandia heeft via een klik
op de Discriminatiestand een 0 stand.

Op de 0 stand krijg je de alle metalen-
stand met instelbare basistoon. Dat

houdt in, dat je met deze detector op
een alle metalen stand met basistoon

kunt zoeken, zodat, indien nodig, op
archeologische terreinen elk stukje ijzer

en bepaalde'ijzertijdpotscherven' en

Handboek voor zoekers, het

boek dat in de boekenkast van

elke zoeker thuishoort is alweer
aan zijn 2" druk toe.

bepaalde gemineraliseerde bakstenen
wordt aangegeven. Op de gewone dis-

criminatiestand kan op de laagste stand
verschil gemaakt worden tussen het

þoede' (smeedijzer) ijzer en het'slechte'
ijzer (gietijzer en zwaar verroest ijzer).

De Cibola'Hollandia'is voorzien van een

elliptische DD schijf. Dus net als bij de

Lobo SuperTRAQ. De elliptische schijf
is een perfecte schijf om in rommelige
stortgrond te zoeken waar veel puin- en

asresten, organische resten en spijkers
liggen. Omdat het een DD schijf is, is

deze rustiger ¡n gemineraliseerde grond

en omdat hij zo smal is worden de
goede vaak kleine voorwerpen minder
vaak door nabij liggend ijzer gecamou-
fleerd (er dus vanuit gaand datje wel
iets ijzer uitschakelt). Het is dus niet zo

De veranderingen: het omslag ¡s

sterk verbeterd en doet nu meer

recht aan de prachtige inhoud.

Ook een aantalfoto's zijn vervan-

gen en kleine stukken tekst zijn

herschreven. Verder is er een ver-

velende tekstverwisseling recht-

gezet en zijn over de hele u¡tgave

gezien 400 kleine veranderingen

aangebracht.

ln Engeland wordt het handboek

wel de'Bijbel voor de metaal-

detectorhobbyist' genoemd.

Dit boek is een'must'voor elke

serieuze zoeker. Boordevol met

dat deze detector megadiep gaat, maar

dat lukt ook niet op vervuilde grond,

welke detector je er ook bijhaalt.
Dat is net als proberen te zoeken door
een plaat ijzer, dat gaat ook niet. Nee

het gaat erom datje op dat soort grond

de goede voorwerpen tussen de troep
weghaalt. En daar zal deze detector een

topper in blijken te zijn.

Ga je met de Cibola Hollandia op grote

akkers waar weinig ijzer ligt zoeken, dan

kun je altijd nog kiezen voor een extra

schijf, bijvoorbeeld de 25 x 30 cm DD

schijf. ls ook een goede detector voor
vervuilde terpengrond waar zoekers

naar penninkjes, sceatta's en trienten
zoeken, voor grond rond boerderijen
en in het algemeen in oude intensief
bewoonde grond. Verder is de Cibola

nooit gepubliceerd materiaal en

spectacu laire zoekgeheimen. 340

pagina's met 380 kleurenfoto's van

vondsten, zoekplaatsen en metaal-

detectors. Stap voor stap wordt

men ingewijd in de geheimen van

de meest succesvolle zoekers. Eén

kilo leesavontuur!

Alle vragen over metaaldetectie

worden in dit boek beantwoord:

Waar moet ik op letten als ik

een metaaldetector koop? Hoe

werkt een detector? Hoe gebruik

ik die het meest effectief? Waar

kan ik zoeken en hoe vind ik een

Hollandia voorzien van Nederlandsta-

lige stickers, dus ook de frontplaat is in

het Nederlands.

lnfo: Fa. Detect - Gert Gesink,

www.detect.nl

goede zoekplek? Hoe maak ik het

gevonden metaal schoon? Wat

zegt de wet over het zoeken met

detectors? Wat heb ik eigenlijk ge-

vonden? Hoe herken ik zilver, tin

en goud? Meteorieten zoeken met

een detector, kan dat? Hoe vind

ik nuggets ofstofgoud? Enz,enz.

De informatie in dit boek waaraan

vele jaren is gewerkt is letterlijk

goud waard.

Prijs € 39,90 (inclusief portokosten)

lnfo: www.detect.nl



Een aanzel tot onderzoekvan een onbekende
Laat- Romei nse materiaalcategorie

12

e term Tieföhrnadeln zal de

meeste archeologen en metaal-

detectoramateurs niet bekend

in de oren klinken. Deze Laat-

Romeinse vondstgroep is dan ook nog

nooit geïnventariseerd en onderzocht,

maar daar gaat gelukkig verandering

in komen. De Duitse archeologen

S. Bödecker en S. Ristow (LVR, Land-

schaftsverband Rheinland) zijn

momenteel druk bezig met een onder-

zoek naar de Tieföhrnadeln uit Neder-

land, Duitsland en België.

ln het kader hiervan zouden wij alle

detectoramateurs willen oproepen om

na te gaan of zij ooit een tieföhrnadel

hebben gevonden. Het gaat hier om

een vage materiaalcategorie die veel

weg kan hebben van 1 6el1 7e-eeuwse

kledinghaakjes, waardoor het vermoe-

den bestaat dat er veel meer tieföhrna-

deln in Nederland gevonden zijn dan er

nu bekend zijn.

Tieföhrnadeln kunnen in de Laat-Ro-

meinse tijd gedateerd worden, tussen

350 en 450 na Chr. De tieföhrnadeln

worden wel eens tot de fibulae gere-

kend. Evenals fibulae hebben tieföhr-

nadeln een naald, maar waarschijnlijk

heeft deze niet als een kledingspeld ge-

functioneerd maar eerder als een hand-

werknaald. De klassieke tieföhrnadeln

bestaan uit een schuif versierd met

concentrische ci rkels en/of ke rbsch n itt,

die sterk doet denken aan de typische

Laat-Romeinse militaire riemhangers
(afb. 1). Vanuit de bovenzijde van deze

schuif loopt een gebogen naald, die

vlak boven de naaldpunt voorzien is

van een ovaal gaatje. Ook in de schuif

is een klein rond gaatje aangebracht.

Naast dit type tieföhrnadeln is er ook

een variant die een lange rechte naald

heeft (afb.2). De schuifvan deze variant

is veelal hetzelfde versierd als bij het

klassieke type. ln veel gevallen is er

echter geen sprake van een gaatje in de

naald (en schuif), daarom is het maar

de vraag in hoeverre dit type dezelfde

functie vervulde als de klassieke tieföhr-

nadeln.

Over de exacte functie(s) van de tieföhr-

nadeln is nog maar weinig duidelijk-

heid. De scherpe naald in combinatie

met het ovale gaatje maakt de functie

als handwerknaald het meest aanne-

melijk. Anderzijds zou men zich kunnen

afuragen waarom die ronde schuif dan

aan de naald moet zitten, want deze

lijkt bij een functie als handwerknaald

erg hinderlijk. Opmerkelijk is dat er

geen duidelijke vergelijkbare objecten

uit de Midden-Romeinse tijd en Vroege

Middeleeuwen aanwijsbaar zijn. Ook

over de ruimtelijke verspreiding van de

tieföhrnadeln is nog weinig duidelijk-

heid. Tot nu toe zijn er 48 tieföhrnadeln

bekend uit Nederland (4 exemplaren:

afb.1), Duitsland en België (afb. 3).

Binnen het verspreidingsgebied zijn

drie zones te onderscheiden: Noord-

Duitsland (Nedersaksen en Westfalen),

Het Nederlandse rivierengebied
(centraal/oostelijk) en de Maasregio.

Vooralsnog lijkt het erop dat het

Nederlandse rivierengebied een ver-

bindende functie vervulde tussen de

Noord-Duitse regio en de Maasreglo.

Afb. 1. Tieföhrnadeln uit het Nederlandse

rivierengebied (1-2: Kerkhoven en Van

Hemert; 3: Heeren 2009,153, afb.80;4: Ball/

Meijers 2009, 64, aÍb.12,51,

DETECIOF MAGAZINE 113



Westerwanna0l

Er is echter nog te weinig bekend over
de vondstverspre¡ding om deze these

echt aannemelijk te kunnen maken.

Daarom willen wij bij dezen een oproep

doen aan alle metaaldetectoramateurs

om hun exemplaar - eventueel ano-
niem - te melden bij de auteurs. Met
name de metaaldetectoramateurs

die veel actief z¡jn in het (oostelijk-)

rivierengebied moeten op hun hoede
zijn en zouden er verstandig aan doen

om de'rommelbakjes'eens goed door

te spitten. Daarnaast is het ook niet

uitgesloten dat tieföhrnadeln ook in

Noord-Nederland (met name Gronin-
gen) voorkomen. Deze meldingen

zouden een grote bijdrage leveren aan

het onderzoek van Bödecker en Ristow.

Westerwanna02

N. Kerkhoven
(Ex Situ Archeologie)

n.kerkhoven@ex-situ.n I

J, van Hemert
(RAAP Archeol og isch Adv i esbu reau)
j.van.hemert@raap.n I

a

Burginatium

Ball, E. en R. Meijers 2009: A cloisonné-decorated

sword scabbard mouthpiece from Lent (Geld-

erland, the Netherlands), in: H. van Enckevort

(red), Romon mater¡ol culture. Studies in honour

of Jon Th¡jssen, 57-66.

Bödecker, S. en S. Ristow: ln voorbereiding.

Heeren, S. 2OO9: Romonisering van rurole ge-

meenschappen in de civ¡tas Batavorum. De casus

Tiel Poss ewaoij, Amersfoort (NAR 36)

Afb. 3. Verspreidingskaart van Tieföhrnadeln in

Nederland, Duitsland en België (naar: Bödecker en

Ristow, in voorbereiding)

Afb. 2. KlassiekeTieföhrnadeln

en varianten uit Duitsland (naar:

Bödecker en Ristow, in voorberei-

ding)

Asperden

Kö1n04

_@

Kö1n05

U

I
a]\

i\(
J-L

a



ßuittnlnnilst,munr,m
uitNeilwlnnillrbsdrm

Heeft u wel eens gekeken naar de verschillende
euromunten in uw beurs? Goede kans dat veel

van die euromunten uit verschillende eurolan-

den komen. Geheel nieuw is dit verschijnsel

niet, ook in de middeleeuwen zorgde het
internationale handelsverkeer ervoor dat met

name gouden munten in diverse landen rou-

leerden. Op deze pagina ziet u een aantal
buitenlandse gouden munten die uit de Neder-

landse bodem kwamen.

Ecu d'or zj., Frankrijk, Charles Vll, 1422-1461

Ryal, Engeland, Edward lV, 1 467 -1 470,

gekroond en met zwaard en wapenschild

Engeland-Frankrijk. Staand in schip met roos

t4

Noble, Engeland, King Henry Vl, 1422-1461

Angel, Henry Vlll, koning van Engeland, 1509-1547

Salut d'or, Frankrijk, HendrikVl, 1422-1453,

koning van Engeland en Frankrijk, slagjaar

1422

Ecu dbr à la chaise zj., Frankrijk,

Philippe Vl, 1328-1350

Ducado, Spanje, Ferdinand

en lsabella. Gekroond wapen

Casti I ië-Leon-Aragon-Sicilië,

1 47 5-1 496

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

Geen kabe/s 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 bilgeleverd 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, 0plaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen

Kijk voor meer informatie op: www xpmetaldetectors.com en wr,vwxpmetaldetectors com/xpforum

'Na een dip in de Deus verkopen, veroorzaakt door een aantal aanloopproblenen (o.a. net de stelen) zit de verkoop in Neder-

land weer flink in de lift. De Deus blijkt een echte topper en werd in een enquëte onder zoekers als tweede genoend (na de

E-Trac) als meest begeerde netaaldetector. ln de rest van Europa hanteren de inpofteurs wachtlijsten, omdat de fabrikant de

vraag nog steeds niet aankan ln de komende maanden verwachten we ook een langzame aanvoer vanuit XP, waardoor een

wdchttijd zdl ontstaan vdn twee tot zes weken'. (Gert Gesink, Detect)
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E-TW
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 5E, maar
het software programma is compleet vernieuwd en uitgebreid.

De nieuwe E-Trac:

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

van llzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht worden waar extreem veel

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

metaaltjes eruit!

MINELAB

€, 1495,-
Met accessoires

Groter dieptebere¡k, o.a. door grotere schijf van 27,5 cm, maar

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

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

door de algehele balans beter is.

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

Logischer opbouw van de programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel op ijzerinhoud en geleidingswaarde

zelf een discriminatie programma maken.

2 grondstanden, een voor normale grond en een voor extreem

lastige grond.

informatie over
zoek-

technieken, vindplaatsen,
vondsten en langver-

zoekgeheimen.
pagina's en rijk

met meer
dan 400 foto's en

Zie voor onaÍhankelijke
beoordel¡ng op het
lnternet (Minelabown-

eß) en maak contact
met de nu al talloze
E-Trac bezitters

€ tekeningen in kleur, Meer

dan 1000 afb. van vondsten.

Verkrìjgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen b¡j Detect: naak j9,90 euro over (pot'tokosten gnt¡s)
over op GlRq 4838918 Ì.n.v Deted te Enschede.

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

IBAN NL57RAB0 0396743870 SWFT RAB)NL2U naat DE|ECT in
EnschedeVeryeet niet je volledige naam en adres aan ons door te
geven bij de banktransfer of via: info@detect.nl Kies de bübeho-

rende code voor het boek ¡n de ju¡ste taðl: N1003 (Nederlands)

POWERlITT
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 productiewijze
is deze magneet echter
goedkoper dan de oude Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

FFF

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" 12"x10" 15"x12" 18"x15"

E-trac/ Expl / Safari ./ / t/ t
Sovereign / t/ t/
White's DtX, MTX - t/ ./ t/
XPG-MauenADX r'
XP Gold Manr Power - - r'
GarettAce///-
Fisher F75 t/

159.00 189.00 199.00 225.00

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

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



ll kent twee

voeringen, met 25 en met 20

zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

Slimline schiil die minder weegt,
waardoor het zoeken op het land of

7 
- 

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 extra (verkorte) duiksteel.

Minelab is overtuigd van de
kwaliteit die ze maakt en geeft
maar l¡efst 3 JAAR

GARANTIE!

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie

regelaar en tuning Daarmee heeft de X-Terra 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had.

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

X-TERRA 305

€,479,-

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 ¡dentificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X-TER

X-TERRA

RA 705

729,-

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van Minelab. Ten opzichte van

zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere

'recoveryspeed' heßteltijd, waardoor je meer goede

voomerpen in met ijzer vervuilde grond kunl vinden!

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

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 duur-

dere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

X-TERRAsos € 599r-
voor wte

extreem wil!
Specificaties:
- Pl l\¡otion detector
- 11 inchDDschìif+11 inch

Nieuw timings, gevoeliger voor kleine

Pl detector met discriminatie van

ijzer (was tot voor kort onmoge-

lijk). Geschikt voor diegene die op

terreinen waar niet al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte wil, omdat

de kans groot is, dat de'goodies'

nog net ¡ets dieper liggen. Bijvoor-

beeld op teneìnen waar oo¡t een

schawondst is gedaan en waar

nooit (meed op geploegd wordt.

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt, Monoloop schijven

zijn niet in staat ijzer uit te schake-

len en zijn daarom meestal minder

hoewel ze wel iets dieper

gaan dan de DD schijven

i,ïifii'.ï:'-ff:i:,'Li': i:": € 4995,-
Lengte: min. 1 1 00 mm, max. 1 300 mr

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

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen

zoeken!). Frequentie:7,5 kHz, option. schijf3 of 18,75 kHz.

26 cm
wide scan
(DD)

schijf

€ 166,-

- Gewicht 2400 gram

' Steel bestaat uìt twee delen
- Extra schijven: beschikbaar

De voorloper v¿n de GPX-5000, de GPX-4500 is nog beperkt levetb¿ar, de prijs wordt door

opgetrokkennaar€1995,00 HetafgelopenjaarheeftM¡nelôbviahaãrd¡stribuleursendealeß

mee¡danl0000vandezegouddetectorsverkocht,oa doordeenorme'qoldrush'inSudanen

enkele andeÍe delen van de wereldl

Sovereign GT
De Sovereign GT hooft bij de absolute top!

(uit vooraad
leverbaar)

€ 895,-

26 cm
el liptische
schijf
€ 166.-

DiepsEoekende analoge detector voor binnenlandse terre¡nen. 'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere

niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werkt op '17

frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.

Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, voor een goede balans, ombouwen tot heupmodel

is in een wip gebeurd. Het batterijpack, met 8 penlight batterijen klik je in 2

seconden in en u¡t het huis, De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm

wide scan schijf, aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan

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

vondsten! Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

met name in kleigrond. lncl. oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack.

HTSafari

De Safari geeft veel waar voor zijn geld en verslaat
alle machines van de concurrent in zijn prijsklasse.

€ 995,-
Zonder extra accessoires

kleine muntjes

en een heel

goed diepte-

bereik voor normale

v00rWerpen.

Voorzien van een 26

cm wide scan zoekschijf

meer grond afzoekt dan detectors die met concentri-

sche zoekschijven zijn uitgerust.

GPX5Ooo



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

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

uitgerust met een superlichte 15 cm schijf, waardoor deze nog geschikter
is op stort en terreinen met veel uzer' € z.qg,-

cibola € 469,-
Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.

Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel krach-
tiger dan hun voorgangers (+20%)

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook

Vaquero voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schijven: een concentrische van l5 cm en een

€ 569, - i:'"ï:iJJåiÍi,ii"','#;.n,* voor ere ver.

529,50 CIBOLA
HOLLAIUDIA

Deze gloednieuwe Nederlalds-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met elliptische DD-schijf, met beschermkap, originele Tesoro
regenhoes en 9 Volt batterij.

De aanleiding voor het laten maken van

een Nederlandse versie van de Cibola,

de Cibola Hollandia is, dat met name een

aantal archeologische bedrìjven graag een vaste
'Alle l\4etalen Stand' met een basistoon op hun detector
wilden hebben. Daarmee kan een (amateur)archeoloog de

deteclor zodanig afstellen, dat elk klein stukje tjzer en zelfs

bepaalde'ijzertijdscherven' opgezocht kunnen worden
0p de gewone discriminatiestand kan op de laagste stand
verschil gemaakt worden tussen het'g0ede' (smeedijzer)

ijzer en het 'slechte' ijzer (gietijzer)

De Cobola Hollandia is doordat deze nu standaard ìs uit-
gerust met een elliptische DD schijf (25 cm) extra geschikt
voor archeologische doeleinden; zoeken op stort; op lastige

terpaarde en op gemineraliseerde bewoningsgrond die
vervuild is met klein ijzer En toch een detector met een

makkelijke bediening die nog geen kilo weegt De Cibola
Hollandia heeft een Nederlands logo en op het frontje
staat nu gevoeligheid i p v sensitivity en threshold heet
nu gewoon basistoon Warm aanbevolen voor stadsgrond-
zoekersl

De Cortes is een uiterst goed

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolut¡onaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de gevoe-
ligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen het diepte-
bereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt dieper de grond

ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stab¡l¡teit!
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

blauw, zwart en grijs.
Licht-gewicht: 1,3 kilo.

Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA batt).
Trekschakelaar met dual discriminatie.

€ 749,-

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers vãn
gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op
gemineraliseerde en veruuilde grond. Nu ook extra grote
wide scan schijfvan 25 x 30 cm en een extra kleine

15 cm concentrischeschijf voorradig De Lobo is in twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met
21 x 24 cm concentrische schijf,

Respectievelijk € 849,- en € 899,

€ 349,-
Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

¿an deze detector. Weegt 999 gram I

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding I

Cibola & Vaque o'
,twee krachtige middenklassers

Drie vederlichte TESORO reuzen!
Cortes, Teión. Deleón

Cortes € 869,-

doordachte voordelen van het I
snelle knop duidelijkeaflezing \
op de displ r is het, dat de display ' rì
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt

batterijen ;:itten onder de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

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, _

Teión

en [obo(4-pins) i -
15 cm cQnce¡trisch yopl€ 14
25 x30 em wìdes@-ñrvogi€,.199"=.-

E-mail¡ info ¡nl



Deze Frânse lichtgewicht heeft alles: uitstekend dieptebereik,

hoge gevoeligheid en extreem hoge reactiesnelheid en dat

alles draadloos: een elektronisch hoogstandjel

Geen kabels meer, 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 gram De steelverbinding is binnen

3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje. Draadioze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de

orìis inbeoreoen
Binnenkorl verwacht: 25 cm DD schijf voor de Deus)

www.xpmetaldetectors.com en www.xpmetaldetectors.com/xpforum

4,6KHZ

G.MAXX II
Buitengewoon krachtige detectoç 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

Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van

ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Ziln gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector.

549,00

429,00

649,00

Draadloze hoofdtelefoons WS I (met 2 kanalen) 169,00
ws 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen
Met een XP (uitgezonderd deADX 100) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van

de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken
De W51 is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram. De WS2 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine oplaadbare Lith¡um batter¡.i (7 gram)

die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadt¡jd 2 uur Batterijduur 50 uur.

ADX 150, ADX 250 en
ADVENTIS ll specificaties:

o Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (.l500 gram) en

pefecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcroprocessors

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van

ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (WSl,

WS3) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (chl /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

¡ Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschilf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bilna lege

batteri.i

. Werkt op: I 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 gelijktiidig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

edecÊ

ADVINNSY



ITIII' IRY FT IIIHE' T Aß AKSUTTS

Oude koperen tabaksdozen zijn vaak fraai versierd

met geg raveerde voorstel I i ngen i ncl usief bege-
leidende teksten. Voor zover inheems kunnen de

meeste tot de Nederlandse volkskunst worden
gerekend. Ze vormen eveneens interessant

studiemateriaal voor de volkenkunde.

aast bijbelse en allegorische taferelen zien we ook poli-

tieke, moralistische, historische en erotische, al dan niet

dubbelzinnig. Verder stadsgezichten, personifi caties,

afbeeldingen m.b.t. de scheepvaart, handel, roken, sport en

spel etc., vaak ook met rijmpjes.

Voorstellingen met een wetenschappelijke achtergrond,

hoe primitief ook, zijn er veel minder. Bekend zijn de dozen

van Peter Holm en zijn pupil en opvolger Arend Swieter, met
tabellen en kalenders vooral bedoeld voor gebruik op zee.

Veel primitiever is de doos uit ca. 1700 met een astronomisch-
allegorische voorstelling, die een aantaljaren geleden werd

gedetecteerd. Helaas is de vindplaats niet meer bekend en

ook is het jammer dat het deksel ontbreekt. Wat overblijft
maakt echter veel goed, Op de ovale doos zien we trapsgewijs
zeven figuren; alle personificaties van hemellichamen. De zon
(SOL) staat in het midden op de hoogste trede. Links daarvan

zien we Mars, Jupiter en Saturnus en rechts Venus, Mercurius

en Luna (de maan). Direct onder 5ol een boog met een zonne-
wagen en daaronder een rechthoekig kader oftekstpaneel.
Helemaal beneden een 'begane grond' met:"De seve planeten'i

Op genoemd tekstpaneel staat "int aemelrike (hemelrijk?)

vertone de planete tot seve int getal natscrivaderpo".

De maker noemt alle met het blote oog zichtbare hemel-

lichamen, (afgezien van sterren) planeten. Tot zover is het wel

duidelijk. Het laatste deel van de tekst is echter raadselachtig.

Het zou een soort anagram of omkering kunnen zljn. ln het

laatste geval zou een heromkering duidelijkheid moeten
geven, maar het resultaat (opredavircstan) blijft eveneens

duister. Mogelijk gaat het om een serie afkortingen van bij-
voorbeeld een tekst in (vulgaat?) latijn.

Aangevuld zou er dan eventueel kunnen staan: nat(ura)

scri(bo) ad er(p=g)o. Natura scribo ad ergo zou dan kunnen
betekenen: Natuur beschreven naar aldus, in Nederlandse

syntaxis:'Aldus naar de natuur beschreven'i

Alternatieve oplossingen en/of kritische opmerkingen zijn

wel kom : vraagbaak@detectoramateur.nl

J. Zijlstra

1g

Een correctie op pagina 2l
van Detectormagazine 1 1 

'1. ìi\
Het gewicht helemaal rechts

op de pagina is'dubbelconischi

een vormgeving die al sinds de

Romeinse tijd in zwang is en

doorliep tot in de 16e eeuw in

Vlaanderen.

Een'kubo-octaëder' is een ku-

busje met afgeschuinde hoeken,

zodat daarmee 10 vlakken ont-

staan. Dat is hier niet het geval.



Leeuwengtoot,
Vlaonderen 1322

Penning zj.Tiel,
HendriklV 1056-1106

Godeßluiting

Pen ni ng, g roaf F lori s V,

1256-1296 Zegelstempel

Tinnen ringfrbulo

d

r

Medaillonfrbulo Bronzen gesp

l

Deníen Bernold, 1027,
Deventet

1 101
De naam Holland wordt
voor het eerst genoemd.

1 145
Oorlog tussen Utrecht en
Holland.

1 1ó3
Stormvloed teistert de
kust van Holland

1 250
ln de 1 3e eeuw wordt een
groter en zeewaardiger
scheepstype de Kogge
ingevoerd.

1296
Graaf Floris V wordt bij
Muiderberg door ontevre-
den edelen vermoord.

1 302
Gu ldensporenslag.
De Vlamingen komen in
opstand tegen de Fransen.
ln een veldslag bij Kortrijk
worden de Fransen ver-
nietigend verslagen.

1 303
De Vlamingen trekken op
naar Zeeland. Ze verove-
ren daarna bijna geheel
Utrecht en Holland. Na de
Slag bij Zierikzee worden
de Vlamingen terugge-
slagen.

Tinnen insigne engel

1 400

1346
Begin van de Hoekse en
Kabeljauwse twisten.

1347
Van de 25 miljoen mensen
die Europa bevolkten,
werd in ongeveer 5 jaar
tüd, een kwart door de
pest weggerukt.

1382
De Domtoren ¡n Utrecht
is na een bouwtijd van 61

jaar voltooid.

r 396
Albrecht van Beieren,
graaf van Holland, landt bij
Kuinre en verslaat de Frie-
zen. Heel Friesland wordt
onderworpen.

+1 400
Het haringkaken vindt
ingang in de Nederlanden.

1421
De Sint-Elizabethsvloed
r¡cht grote verwoest¡ngen
aan in Zeeland en Holland.
Veel inwoners verdrinken.

1 430
Filips de Goede richt de
Orde van het Gulden Vlies
op, en wordt in 1433 graaf
van Holland, Zeeland en
Henegouwen.

1 438
De strüd tussen Holland,
Brabant en Vlaanderen is

tot een e¡nde gekomen
nu de gewesten onder de
Bourgondiërs verenigd
zt)n,

+1462
Uitv¡nding boekdrukkunst

1 s06

Concept/tekst: Kees Leenheer

Foto's/bron nen: diversen

Karel V wordt vorst van de
Nederlandse gewesten.
Margaretha van Oosten-
rijk wordt landvoogd.

1 150

2 ,',ro
Allerheiligenvloed, grote
overstroming. Grote delen
van het veengebied
tussen Enkhuizen en
Stavoren lopen onder. De
Noordzee krijgt toegang
tot het ondiepe Almere.

1217
Graaf Willem lvan Hol-
land doet mee aan de 5e
Kru¡stocht.

1227
ln de Slag bìj Ane verslaan
Drentse boeren het rid-
derleger van de bisschop
van Utrecht, Otto ll van
Lippe.

f
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Vuurlood, HarlingenZilveren vingerhoed
met ¡nscùpt¡e

Gouden dukoot, 1673,
Amsterdom

Zegelstempel

schoengesp

1800 +

D ubbele stu ¡veL Fri sì a,
17tO

Zilveren rüder Utrccht, 1784Gesp

Zilveren stu¡ver, Korel V

Vroeg moderne tijd
80-jarige oorlog pru¡ken en revolut¡es

550

I rsss
Filips llwordt Heer der
Nederlanden als opvolger
van Karel V.

1 559
Willem van Oranje wordt
stadhouder van Holland,
Utrecht en Zeeland.

1 566
Begin van de beelden-
storm, Veel ¡nterieurs
van kerken en kloosters
worden vernield.

1567
Hertog van Alva komt
met een leger om de
Nederlanden in opdracht
van Filips ll te straffen voor
de opstandigheid en de
beeldenstorm.

1 568
Willem van Oranje kiest de
zijde van de opstandelin-
gen. Begin Tachtigjarige
oorlog.

1 584
Willem van Oranje wordt
in Delft vermoord.

1 588
De Spaanse Armada
wordt verslagen door
een Engelse en Hollandse
vloot.

1602
DeVOC, deVerenigde
Oost-lndische Compagnie
wordt opgericht.

1624
P¡et Hein kaapt de Zilver-
vloot.

1 648
Vrede van Munster, einde
Tachtigjarige oorlog.

1662
Amsterdam heeft meer
dan 100.000 inwoners
en is uitgegroeid tot een
machtige handelsstad.

:
1 689
Willem lll, trouwt met
Mary en wordt koning van
Engeland.

1702
Willem lll overlijdt. Begin
stadhouderloze tijdperk.

1713
De zuidelijke Nederlanden
worden de Oostenrijkse
Nederlanden.

1745

..................!

. 1789
' D" Frunr" revolutie begint

met de bestorming van de
Bastille.

1794
De Fransen vallen de
Oostenrijkse Nederlanden
en daarna de Noordelijke
republiek binnen. Stad-
houderWillem V vlucht
naar Engeland.

1795
De Bataafse Republiek
wordt gesticht. Overgang
naar andere munteenheid,
maten en gewichten.

't798
De VOC wordt ontbonden.

1667
Tocht naar Chatham.
Admiraal Michiel de
Ruyter vernietigt Engelse
schepen op de Theems.

1672
Rampjaar, oorlog met
Engeland, Frankrijk en de
bisdommen Munster en
Keulen. Willem lll wordt
tot stadhouder benoemd.

Frankrijk begint een
oorlog in de Oostenrijkse
Nederlanden. De republiek
kiest de kant van de Oos-
tenrijkse Nederlanden.



HP3

Eligius, paard en kromstaf, Noyon

Vindplaats Amsterdam

35x35mm
1 400-1 450

Collectie familie van Beuningen, inv.nr.4037

HP3

Eligius, Noyon

Vindplaats Rotterdam

52x38mm
1 250-1 300

Opschrift: SELIGIVS

Colfectie familie van

Beuningen, inv.nr. 4091

HP3

Koning, geflankeerd door twee vissen

Vindplaats Sluis

37x35mm

1325-1375

Collectie familie van Beuningen,

inv.nr.4235
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Het bestuur van de Sticht¡ng Middeleeuwse Religieuze en Pro-

fane lnsignes wil graag nadere informatie verstrekken over de

stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen publicatie

van het derde deel in de reeks Heilig en Profaan, de boekenreeks

die een zo compleet mogelijk overzicht wil bieden van de in de

Nederlanden gevonden laatmiddeleeuwse pelgrimtekens en

profane insignes.

Het eerste deel met 1036 catalogusnummers verscheen in 1993,

het tweede deel uit 2001 voegde daar 1142 insignes aan toe. ln

eerste instantie was het de bedoeling dat deze publicatie eind

2009/begin 2010 zou verschijnen, maar door velerlei omstan-

digheden is dit niet mogelijk gebleken.

De werkgroep is intensief bezig met de noodzakelijke voorbe-

reidingen en verwacht het nieuwe deel in de eerste helft van

201 1 te publiceren. Net zoals in de twee eerdere delen zullen

in het derde deel religieuze en profane draaginsignes wor-

den opgenomen die gevonden zijn in de Nederlanden en die

gedateerd kunnen worden tot het midden van de 16e eeuw.

Uiteraard gaat het om insignes die afwijken van de al eerder

gepubliceerde exemplaren. Het ziet ernaar uit dat daarvoor nu

opnieuw ruim 1000 insignes in aanmerking komen. Afgezien

van deze nieuwe soorten en typen zal ook een aantal insignes

worden opgenomen die door hun gaafheid meer informatie ge-

ven dan de fragmentarisch bewaard gebleven pelgrimstekens

en profane insignes die eerder gepubliceerd zijn.

Ten slotte zullen nog enkele exemplaren worden opgenomen,

waarover nu meer inzicht bestaat met betrekking tot herkomst

dan wel datering. Er zal wederom grote aandacht worden be-

steed aan beschrijving en interpretatie.

Om de te publiceren insignes zo goed mogelijk te kunnen

afbeelden is het noodzakelijk te beschikken over hoge kwaliteit

digitale afbeeldingen. Ook is het een vereiste dat de gegevens

met betrekking tot de vindplaats, lengte- en breedteafmetin-

gen juist zijn; gegevens over de datering, waar mogelijk door

het aantreffen van de insignes in archeologische context, zijn

van groot belang. Veel instellingen en personen hebben deze

gegevens al aangeleverd; begin 201 1 zullen alle inzenders

opnieuw persoonlijk benaderd worden voor definitieve toe-

stemming voor publicatie van hun vondst(en). Dan zullen ook

de ontbrekende gegevens aangevuld en verwerkt worden en

zal aan de inzenders gevraagd worden hoe zij precies vermeld

willen worden in Heilig en Profaan 3.
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Oproep
Het is uiteraard mogelijk dat er in de

komende maanden nog insignes worden

gevonden die in aanmerking zouden

kunnen komen voor opname. Dit betreft
dan typen die voor de werkgroep nog on-

bekend zijn. lndien u vermoedt dat dit het

geval is, wordt u verzocht de gegevens

en een goede digitale foto (van zowel de

voorzijde als de keerzijde) voor 15 novem-

ber 201 0 te zenden aan foundation@
medievalbadges.org

Voor diegenen die na die datum nog

nieuwe typen religieuze en profane

insignes vinden, wil de stichting graag

de bemoedigende verwachting uitspre-

ken, dat zodra er weer voldoende typen

onbekende insignes aangemeld zijn, in

de verre toekomst zeker een vierde deel

Heilig en Profaan zal verschijnen. Want een

ding staat vast: dankzij de vele vondsten

die in de afgelopen decennia in de Neder-

landen zijn gedaan en die door middel

van de publicalies Heilig en Profaan zijn
gepresenteerd, is de kennis en belangstel-

ling voor de laatmiddeleeuwse insignes

wezenlijk toegenomen. De grote beteke-

nis van laatmiddeleeuwse religieuze en

profane insignes als materiële bron voor

cultuurhistorisch onderzoek wordt inter-

nationaal steeds meer erkend, Ook Heilig

en Profaan 3 zal verder tot deze erkenning

bijdragen.

Stichting M¡ddeleeuwse Religieuze en

Profane lnsignes

Werkgroep Heilig en Profaan 3

ifiii.*"*Í"j'i'"ï',,*'**;"
wat van te leren'

Sjoerd de Jong
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Tekst : Gert Lugthart / foto's Tjeerd Visser

Een aantal jaren geleden

besloot ik om samen met
mijn zoekmaten, de neven

Wiebren en Wiebren, naar

een zoekrally in Engeland

te gaan. De rally was zo

gezellig dat we, ondanks
het slechte weer, de mod-

derige omstandigheden

en de slechte vondsten,

hetjaar erop toch weer
mee wilden doen. Dick en

Tjeerd gingen ook dit jaar

weer mee. Met ons vijven
reden we naar België om

vanaf daar verder met
de andere Engeland-
vaarders uit Nederland

naar Engeland te reizen.

Dit keer was het weer per-

fect. Het was een goede rally

-t

en b'rjna iedereen vond wel iets

leuks. Eén van de Engelandvaarders vond op
de laatste dag een gouden stater. Zo'n munt

zou ik zelf ook wel graag willen vinden! Zelf had

1

Gouden Keltische

stoteL le eeuw

voot Chr., d¡ometet

l3mm.

kippenvelmoment
van:

Aflev. 1 1

)nru Puoftr V t'ss¿r

nQ1lt

-e.
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ik tot op dat moment twee'hammered coins'en
een fibula gevonden.

Extra gemotiveerd zocht ik heel secuur verder. De volgende

uren vond ik niets bijzonders. Op een gegeven moment
kwam ik aan bij een heuvelrug waar ik eindelijk weer eens een
goede piep kreeg. lk schepte een kluit uit de grond en pakte

hem op. Na het delen van de kluit, voelde ik opeens een munt
in mijn hand. lk wreef de munt schoon en zag direct dat het

een gouden munt was; een munt met een afbeelding van

een paardje. Dit moest wel een gouden stater zijn! lk borg
de munt op in m'rjn portemonnee en liep vlot naar een paar

andere Nederlandse zoekers die b'rj mij in de buurt stonden.

Wilko, Adbas, Danny en Richard hadden gelijk door dat ik iets

gevonden had. Na het vertellen bekeken ze allen de munt.

Richard kon mij gelijk

uit het hoofd vertellen

dat het een gouden

Keltische Demi/Hemi

stater der Ambianen

was!Vol trots heb

ik de hele dag mijn

munt getoond aan

alle mede-Engeland-

vaarders, De eerste

reactie van een zoeker

was dat hij al 13 jaar

mee ging naar Enge-

land en nog nooit een

stater gevonden had,

en dat ik er verdorie

bij mijn tweede keer

al één vond!

Het was uiteindelijk

een zéér geslaagd

weekend, waarin we

veel gelachen heb-

ben en waar ik veel

aardige zoekers heb

leren kennen. En met als hoogtepunt natuurlijk mijn prachtige

Ambiani Stater!"

ledereen, maar zeker de Engelandvaarders, kunnen zich dit
kippenvelmoment van Jan Pieter Visser vast voor stellen. Jan

Pieter is 21 jaar en zoekt al vanaf de basisschool. "Met m¡jn

neef ging ik er bijna elke woensdagmiddag op uit. Een jaar

later kocht ik mijn eerste detector, een Viking 5 waar ik twee
jaar mee heb gezocht. Daarna heb ik nog met een White XLT

en nog later met een Prizm 4 gezocht.

Op een zoekdag ontmoette ik Wiebren, waar ik vanaf die tijd
mee ging zoeken. Later ging ik ook met z'rjn neef, die toevallig

ookWiebren heet, op pad. Op een gegeven moment werd dit
een vaste prik.

We gingen ons meer verdiepen in de geschiedenis van de

n
L.tDp 

1

1 Gouden Keltische Dem¡-hemi stater Date-
ring: 1e eeuw voor Chr, diameter I3 mm.

2 Zilveren Karolingische Denier van Dorestad,
Karel de Grote Dater¡ng:768-814, dooÊ
snede 17 mm

3 Gouden hanger Datering: vermoedelijk
vroeg middeleeuws

4 Zilveren Tourse groot, "Grot tournois" van

Philips 4, omschrift "Ph¡l¡ppvs REX" Date-
ring: 1305, diameter 25 mm

5 Heiligen-Christus fibula, brons met emaille,
met buste Bonifatius. Dater¡ng:9e eeuw,
diameter 25 mm.

6 Zilveren Romeinse denarius van Trajanus

Datering: 2e eeuw na Chr., diameter 18 mm.

7 Muntschatje bestaande uit 5 zilveren mun-

ten, f¡orijn van 28 stu¡vers uit I 686, drie
6-stuiverstukken twee van stad Deventer
1690 en een van NUmegen 1686, en een 2

stuiverstuk van Zeelandia.

8 Friese koperen oord. Datering:1606/1607.

9 Loden blokgewicht van de stad Gronin-
gen, met het oude wapen van Groningen

Datering: I 7e eeuw

10 Aluminium ¡dent¡teitsplaatje van Du¡tse

soldaat van een transport eenheid Date-
ring: 1 939.
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10

plekken waar we gingen zoeken. Op een maïsakkertje liep

Wiebren in hetzelfde baantje achter mij aan, om me te laten

zien hoe slecht mijn detector was. En inderdaad; ik liet veel

vondsten liggen die hij met zijn Tesoro Lobo wel vondl lk was

hartstikke flauw en heb diezelfde week een Tesoro gekocht,

waar ik nu nog steeds met tevredenheid mee zoeki'

Jan Pieter zoekt als'Groninger'het liefst samen met zijn zoek-

vrienden, ook al zijn de neven Wiebren en Wiebren van'Friese'

afkomst. "We delen alle stekken

en hebben op dat gebied geen

geheimen voor elkaar. Samen

rijden we het hele land door om

ook eens in een andere omge-
ving te zoeken, van België tot
aan Engeland toeJ'

We gaan naar de top 1 0 van Jan

Pieter. Op de eerste plaats staat

de gouden stater u¡t het kippen-
velmoment. Jan Pieter vindt veel

mooie munten. Op plaats twee

staat dan ook een andere munt, een zilveren denier van Dore-

stad. Op plaats 10 staat een aluminium identiteitsplaatje van

een Duitse soldaat. "lk heb onderzoek gedaan in Nederland en

Duitsland om de naam van de eigenaar te achterhalen. lk heb

daarvoor contact gezocht met de Nederlandse defensie. Zij

gaven echter aan dat er veel gegevens in de oorlog verloren

zijn gegaan en dat om die redenen de eigenaar waarschijnlijk

nooit getraceerd zal kunnen worden. Ook in Duitsland kon-

den ze me helaas niet verder helpen.

De mooie vondsten die ik vind zet ik op bodemvondsten-

wereld.nl. De moderators van dit forum hangen er meestal

binnen een dag een sluitende determinatie aan. lk verbaas

me altijd weer hoeveel kennis er op dat forum zit! Vanuit hier:

bedankt moderators, en ga zo door!"

Verder zoekt Jan Pieter zeer regelmatig. "lk zoek elke zaterdag

met Wiebren en soms nemen we de andere Wiebren of Dick

ook mee op sleeptouw. Over het algemeen ben ik tevreden

over wat ik vind, maar ik zou nog wel graag de nummer één

van het bekende'verlanglijstje'willen vinden. Dat is namelijk

een gouden vikingring, maar met nummer twee van deze lijst,

een gouden aureus, zou ik ook wel tevreden zijn."

Fotog rafi e: www.vissertjeerd.n I

tprnry ! t rhnllu ffi dr middelwuw sr munflrs

Ze worden de laatste jaren regel-
matig gevonden: gehalveerde
middeleeuwse muntjes. Vaak ver-
dwijnen ze in de rommelbakjes of
(nog erger) worden ze weggegooid.

Middeleeuwse munten determineren

is voor de meeste zoekers al lastig, laat

staan als ze ook nog eens niet compleet

zijn. En de waarde is al helemaal nihil:
dus weg er mee!

Het halveren van munten werd niet
zonder reden gedaan. De behoefte
aan kleingeld was vaak groter dan de

productie er van. Voor een studie naar

de omloop van lOe en l le-eeuwse

munten ben ik op zoek naar gehal-
veerde munten.

Stuur een mailtje met goede foto's of
scans van jouw gehalveerde munten
naar: ar¡evanherwijnen6lhetnet.nl.

Indien het om munten gaat die nog
niet op mijn site www.bonatiele.nl
staan, dan komen ze na jouw goed-

keuring in de determinatierubriek
en kan iedereen er van leren.

A-lvast bedankt voor ieders

medewerking!

Arie vøn Herwijnen
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FLEVOLAND

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

FRIESLAND

r Friesland detectors
lmporteur van Colden Mask /
Deeptech I Rex I Black Ada digging
tools
Dealer van White's / accessoires

Buren t9, 87r3 KB Hindeloopen
tel. o6- 4t7 6347 5 (zonder afs praa k)

E-ma il: info@fries la nddetectors. n I

r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
llhite's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight I XP I inruil mogelijk /
verhuur / opsporing en beveiliging
particulieren en bed rijven

lleth. Beerdastraat 2r,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 4139 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
Iel. o6-3o32o93't
E- mai I : i nfo @ zuiderzeedetecto rs. n I

DRENTHE

r Detectorglgant
llhite's / XP detectors / Tesoro /
Minelab I verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

Byte rc, 774t MK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8
E-mai l: info@detectorgigant. n I

I nternet: www.detectorgigant.n I

OVERIJSSEL

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

Kerkpad t8,83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-
zzz4z848
E-ma i [: fl evodetectors @ planet. n I

I nternet: wwwfl evodetectors. n I

UTRECHT

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

Zwaluw \,37;52 NW Bunschoten
tel. o33-z9g 94 9r , mobiel o6-z1 885695
E-mail: info@midholland.nl
I nternet:
www.midholland.nl www.detector.nl
www.minelab.nl www.coiltek.nl

GELDERLAND

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

Wingerdstraat 6,664t BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63
E-mail : w. hofma n @ chello. n I

I nternet: www. metaaldetectie.com

NOORD-HOLLAND

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Blisstool / Fisher / llhite's / Troy
I mporteur: Anderson detectorstelen
+ accessorres

NOORD-BRABANT

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

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 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 2,5702 LH Helmond
tel. (o492) 57 4525
E-m ai l: info@ metaaldetector. n I

I nternet: www metaaldetector. n I

wwwtesoro.nl

BELGIË

f Belgadetêct (Calmeyn,lean Piene)

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

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

/ supermagneten / detector verhuur /
oPsPon ngsservrce

Hagedoornstraat 12,
88oo Roeselare, West-Vlaanderen,
België
Tel. o5r/2o.5o.o6, fax o5t 124.o7.55
Csm o47713t.66.56
E-mail: jpcalmeyn @telenet.be
I nternet: www.bel gadetect. be

Pieter Maatsstraat r2
1777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 11 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
I nternet: www.dilaan.n I

llooldriksweg 88, 75lz AV Enschede
tel. (o53) 43oc,5 rz, fax (o53) 4345558
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect.nl



Geen alledaagse vondst

z8
en woensdagavond ergens in

mei, toch nog even de zoekstok
gepakt. De verwachtingen waren

niet al te hoog mee¡ omdat het
einde van het zoekseizoen de pret een

beetje begon te drukken. lk had de

week daarvoor nog helemaal geen zil-

ver gepiept dus een schelling of stuiver
was nog zeer welkom.

Na een aantal meters een leuk laken-

loodje op het eerste piepje, daarna

duurde het even voor ik weer een

signaal had. Dit keer een vrij sterk

signaal. Met het handschepje eerst

wat uitgeschept om daarna dieper te

steken, en zag vanuit mijn ooghoeken

een prachtige ring bovenop het eerste

hoopje liggen. Omdat ik, na een dik jaar

met deze prachtige hobby bezig te zijn
geweest, nog n¡et veel ervaring met

alles heb, stroomde er een gevoel door

me heen dat moeilijk te beschrijven

valt. De ervaren zoekers herkennen

dat gevoel wel. Het vinden van je aller-

eerste Goud.

Na een tijdje te hebben staan kijken,

heb ik de ring opgepakt en goed beke-

ken of hij niet nep was, omdat hij toch

ook een beetje als een kermisachtig
plastic ringetje overkwam. Hij was wel

degelijk echt en kwam zo schoon en

ongeschonden uit de aarde dat even

afvegen voldoende was. lk was echt ver-

baasd over het feit dat de fing aan de

achterkant zo mooi versierd was. lk had

na een kwartiertje ineens geen zin meer

in zoeken en ben naar huis gegaan.

Dezelfde avond heb ik nog foto's

gemaakt en de ring op een forum
geplaatst. De maanden daarna is er

een ware speurwoede ontstaan naar

het hoe, wat en waar. Soms nachten

liggen pìekeren, vooral over wie de ring
gedragen heeft en hoe diegene eruit-

zag,qua kleding en andere juwelen uit
de tijd van de ring. De eerste determi-

naties kwamen al redelijk snel via twee

bodemvonstenforums, a I lemaal ver-

schillende meningen gelet op hoogka-

raat goud zonder merkjes, tafelgeslepen

steentjes die voor granaat/amethist/spi-

nel/robijn doorkonden. Nog heel veel

mensen via mail en bezoekjes geraad-

pleegd, o.a. edelsmeden, een juwelen-

historicus en een edelsteenkundige. En

omdat het toch vakantie was heb ik ook

veel musea bezocht om maar meer info

te verzamelen.

Na de juiste datering van 1 600-1 625,

wat voor een ring uit die tijd een vrij

nauwkeurige datering is, kreeg ik de uit-

slag van de edelsteenkundige met een

rapportje erbij dat de refractometertest

aangafdat de stenen dubbelbrekend

waren wat aangaf dat het robijnen wa-

ren. Andere testen zijn niet uitgevoerd

omdat de ring volledig authentiek

moest blijven.

Een aantal passages uit de mails van
juwelenhistoricus M. Akkerman:
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r< Rtbijnrnwltdenvwral dssrvwstrn en dt.

adtl gedragrn en werden u.w hwg gesthnt n

"Uw gevonden ring is van het eerste

kwart van de 17e eeuw, De kleur rood is

van oudsher een koninklijke kleur. Robij-

nen werden vooral door vorsten en de

hen omringende adel gedragen en wer-

den zeer hoog geschat. Ook werden ze

in het verleden wel hoger ingeschat dan

diamant. De motief es zijn verdiept in de

ring aangebracht waarna ze zijn gevuld

met ema¡|. Op de achterzijde is het email

vlakgeslepen en aan de zijkanten ligt het

er een beetje bol op. Dit wordt ook wel

email champlevé genoemd. De u¡tzon-

derlijk hoge kwaliteit van het email duidt
tevens op een 'rijke'afkomst en de staat

waarin uw ring zich bevindt mag wel als

uitzonderlijk worden beschouwd. De

geëmailleerde scheen en achterkant van

de ring komen in deze uitvoering vaker

voor. Vooral in Frankrijk en Nederland.

Als de ring hier is gevonden lijkt mij een

Neder-

landse her-

komst het

meest voor

de hand te

liggenJ'

Verdere informatie die ik tegenkwam

bevestigde de bevindingen van dhr.

Akkerman alleen maar.

Omdat de context van de akker aangaf

dat het om terpaarde ging, deed het

mijn aandacht verder uitgaan naar

Geertruydt van Engelsteedt

(omstreeks 1 583-1 643).

Geschilderd door Jan de Salle

ìn 1621.

Geertruydt trauwde ¡n 1618 met Frons

van Hatinxma von Donio (1 584 I 65 1 )

H tj ve r tegenwoord ¡ gd e F rieslo nd tol

van keren ¡n de Stoten Generool ¡n

Den Hoaq en vr'os oonvlez¡q bU de

v redesonderho nd eli nqen me t de

Sponjoarden die leidden tot de Vrede

von I'lunster ¡n 1648 Ze ledden een

leven waorin represenroie een grote

rol speelde

kleding en

sieraden

van Friese

adel. Hier-

bij ben ik

bijvoorbeeld gaan kijken bij Dekema

State, het Kostuummuseum en het Fries

Museum. lk was al eerder in het Fries

Museum geweest, echter nu waren het

de portretten die me erg aanspraken.

Een portret in het depot van het Fries

Museum in bruikleen van Rijksmuseum

Twente kwam het

meest in aanmer-

king om een beeld

te vormen van de

mensen die in die

tijd rondliepen

met dergelijke

sieraden. Het is

een portret van

Geertruydt van

Engelsteedt, ge-

schilderd door Jan

de Salle in 1621 .

Ze draagt een ring

die mijn gevonden

exemplaar het

meest benadert.

Ook een entouragering met zeven

edelstenen, wat bij deze ring overi-

gens diamanten zijn die in houtskool

of gebrande beenderas gezet zijn, wat

in die tijd helemaal voldeed aan de

eisen van ons Calvinisme, gaf een zeer

gedistingeerde uitstraling, Ook deze

ring is met zwart email ingelegd, en

duidelijk zijn de tafelgeslepen stenen

in een vierpasklauwzetting. Wat verder

nog opgemerkt kon worden is dat mijn

gevonden ring aan de zijkanten op het

bolle email slijtageplekjes vertoont die

kunnen ontstaan door het dragen van

twee ringen aan dezelfde vinger, zoals

bij de dame van het portret.

Momenteel ben ik nog een beetje aan

het speuren naar waar de terpaarde

vandaan kwam, maar ik denk dat die

vraag onopgelost zal blijven. Een mooie

vondst om mee te doen aan de vondst

van het jaar.

Albert Noordstra

Met dank aan: Trynke Schraa, G. Elzinga

(Fries Museum), M. Akkerman, Kostuummu-

seum Gouden Leeuw

2g



Zeldzaam bronzen bij ltje
Tijdens mijn vakantie in Limburg ging ik in de avonduurtjes
even zoeken op een klein maìsakkertje bij het plaatsje Mont-
fort. Aan de rand van de akker kreeg ik plots een luid signaal.

Het lag vrij diep, ik dacht dat het een stuk lood was - het was

nogal zwaar.Toch maar in

de broekzak gestopt want
het werd al donker.

Eenmaal bij de caravan

aangekomen liet ik de

vondsten aan mijn vrouw
zien, ze zei: " Dat I ij kt wel
een bijltje'i Even afge-

spoeld onder de kraan en

toen kwam er een mooie
groene patinalaag tevoor-
schijn.

's Avonds nog een foto gemaakt en meteen op de site vonds-

ten.nl geplaatst. lk kreeg al gauw een reactie van Arjanne, zij

dacht dat het een vlakbijltje was.

Meteen op internet gekeken en het bleek om een zeldzaam

bijltje te gaan uit de prehistorie, de bronstijd + 2000 v. Chr.

Na de vakantie heb ik meteen contact opgenomen met een

archeoloog van het Provinciaal Depot voor bodemvondsten

te Limburg en heb ik er melding van gemaakt. Zij gaan met

mijn gegevens (X- en Y-coördinaten van de vindplaats, afme-

tingen en foto) aan het werk.

Jos den Broeder

Frank,

Het is inderdaad een

munt uit de 1e eeuw

voor Christus:

Gallië

AE dupondius,
ca. 36 voor Christus

Muntheer: Octavianus en Divus Julius Caesar (-431-27')

Muntplaats: Vienna

Literatuur: RPC I 51 7

Divus betekent dat Julius Caesar al niet meer ademde.

Met dank aan Arie van Herwijnen.

Voorbeeld van een mooi exemplaar,

Èãiæè.

,0

â*

Romeinse munt
Laatst was ik in de buurt van de Nederrijn met mijn detector
op een akker aan het zoeken, en ik denk daarbij een goede

vondst gedaan te hebben. De detector sloeg uit op edelme-
taal. Bij de eerste blik dacht ik aan een granaatsplinter uit de
Tweede Wereldoorlog. Maar tot mijn verrassing was het een

Romeinse munt. Hij lag op 10 cm diepte.

Doorsnede:30,8 tot 31,9 mm.
Gewicht: 15,36 gram

Metaal: Koper/brons
Voorkant: twee hoofden, IMP (staat boven hoofden), DlVl
(staat rechts)

Achterkant: Romeinse galeischip (met rambok)

Een kennis vermoedt dat het de hoofden van Julius Caesar

en Octavianus zijn.

Mijn vraag is, kunnen jullie mij verder helpen en de
munt dateren? lk wil ook graag meedoen met de

vondst van hetjaar.

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie

moeite.

Frank Rosner

bron: http://wwwwildwinds.com/coins/sg/sg01 52.t,html
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met Rob (46), twee
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18 êste¿lm



CËrri
lit"t""

Vgrond
historische schatten, naar duizend

l2

goudstukken. Professionele archeolo.
gen zien ze nietgraag komen. De ama-
teurs vinden de professionelen dan weer
amateurs. De heersende opvaning dat
ze eruit winstbeiag op uitrekken, gaat
niet op. Dat bewiist PatrickVan
wanzeele uit Gits. Een noestewroeter
die vaak controverse uitlok door ziin
manier van werken, maar quasi op ziin
eentje de geschiedenis van de Westhoek
een nieuwe dimensie gaf. Na veertigjaar
onafgebroken spitten geldt hii als de
lndiana lonesvan de Westhoek De retro
spectieve van zjin mollenbestaan brengt
hem naar zijn teugdjaren, naar de verha-
len over de oorlog.

Nsgevan ze levenin de
Westhoekpasseert
Deur regen en noordetwinden
Keert om den ti¡d als g'alhierpasseert
Den oorlog ga j' hier were vinden'
(Willem Vemandere - Duiænd Soldaten)

'lk was amp.er zes jaar¡aar toen ik mijn
moeder voor het eerst hoorde vertellen
over de Eerste Wereldoorlog. Over de
ellende die mijn groowaderwas overko
men. Een uitzonderlijk moment, er werd
nooit gepraat over zijn nare ervaringen
aan het front. Hij was molenaar en keeg
veel volk overde vloer. En maar vertellen.
Maaroyerde oorlog aan de Ijzer? Nooit,
zo zei mijn moeder. Uit schrik dat de
Duitsers ze zouden aþakken had hij
twee pistolen in de weide van zijn bedrijf
begraven. 'Die vinden we nooit meer
terug', klonk het toen na de oorlog. 'Het
veld is al zo vaak omgeploegd, zonder
resultaat'Toch heb ik de metalen schiet-
geweren terug opgediept, met behulp
van een metaa[det€ctor, voor zover
zoiets toen al bestond. Hetging om een
instrumentie van onze veearts, die
ermee controleerde of onze koeien geen
staaldraad hadden ingeslikt. Vijfà tien
centimeter diep kon je met dat ding zoe-
ken. Nik, vergeleken met het materiaal
dat nu voor handen is, maar ¡och heb ik
de pistolen teruggevonden." ln de
opmerkelílke vondst lag voorVan
Wanzeele de kiem voor ziin latere passie,
het zoeken naar militaria.

'Sindsdien ben ik niet meergestopt
met zoeken. lk kon ook niet anders. Alles
en iedereen vertelde over de inval van de
Duitsers, over de zware srrijd die was
geleverd in de Westhoek Duizenden sol-
daten die sneuvelden in de West-
Vlaamse poldergrond. 'De Duitser hier',
'de Duitsers daar', alles stond in het
teken van de Groote Oorlog. Als iemand
lussen pot en pint straffe verhalen over
de Duitsers oprakelde, was dat voor mij
het signaal om het waarheidsgehaìte van
hetverhaal te toetsen.'De Duitsers heb.
ben hier allerlei spullen weggegooid en
begraven.'O ia? Dan begon ikte zoeken
en botste €ffectieIop Duitse spullen.

Obus

Zoals dat nu nog altiid her geval is
stootte Van Wanzeele nietalleen op
kogels ofandere militaria. Hij vond even-
zeer springtuigen, die verstopt zaten
onder het aardoppewlak op het land.
Men ig West-VIaamse boer verloor een
been ofeen arm. Heuse tractorenlagen
aan scherven na een zoveelste explosie
van een verkeerd gedropte obus. Van
Wanzeele raakte geinrrigeerd door de
restanten van de Eerste Wereldoorlog en
richne een collectiefop, vzw de Diggers.

'Mijn leven stond steeds meer in het

AMATEURARCHEOLOOG
PATRICK VAN WANZEELE:

d

hettekenvan
hetzoeken. Niet

I

'Wat zit r in godsnaam allemaal
in de West-Vlaamse grond?'

teken van hetzoeken. Niet voorhetgeld.
Je verdientgeen bal aan de verkoop van
oude bommen en granaten. Alles voor
de zoekocht 'Watzit ergodsnaam alle
maal in de West Vlaamse grond? Dat
wilde ikweten, nik anders.'

ln de laren tachtig-Van Wanzeele was
toen dertig- bestonden de Diggers uit
een losse groep amateurmollen.
Enthousiastelingen die leefden in het
verleden, die zich alleen thuisvoelden in
loop$aven. Het Polygoonbos in
Zonnebeke keeg de menselijke graaf.
machines over zich heen en ookin het
Croonaertsbos in Wiitschate kwamen de
Britse linies [erug tot leven. De groeps-
naam Diggers was ook niet toevallig
gekozen, Australische en Nieuw-
Zeelandse soldaten die meewerkten bij
het graven van funnels voor onder-
grondse springmiinen kegen steevast
het predicaat drþgeropgekleefd, al ver-
wees de term ookgewoon naar'kame-
raad'.

Friedrich Söffker

De Diggers groeven diep, soms te diep
en proefden de wrange nasmaakvan de
eerste wereldbrand haast lenerlijk "ln
1986 botste ik de allereerste keerop een-
lijk Een weemd gevoel.le wil de
geschiedenis uitde grond halen, maar
geen doden. Duitse soldaten werden
gewoon weggegraven. Natuurlijk, het
was de vijand, hè. Voor een Brit ofeen
Fransman keeg je naar verluidt nog
geld, voor een Duitser niet." Van
Wanzeele wist niet goed wathil moest
doen. A¡dere amateurarcheologen duw-
den de Iijken gewoon terug in de grond.
Maar hii niet. Door toeval en door een
zekere empathie.

"lk heb de soldaat kunnen identifice-
ren.Als bii wonder vond ik het metalen
insigne met zijn naam op. Friedrich
Söffker sneuvelde in 1917, zo ploos een
Duitse joumalist lateruit Toen ik de sol-
daat ging aangeven weerklonk hoonge-
lach. Niemand die zin had om hem uit
de grond te halen en waardig te herbe-

bommenen
granaten

graven. Het was n iet mi.in laatste
gesneuvelde. Meer dan 200 heb ik er
opgegraven en een waardig afscheid
bezorgd. Maarhet blijft akelig, het blijft
aan ie ziel ldeven. Lijken van drie meter
lang, uitgerokken door de drukkracht
van een bom, dal bli jft op je newlies
branden. De meeste soldaten ziin
gewoon gehalveerd. Weggeblazen toen

ze even uit de loopgraven kwamen.
Vreselijk."

Bij een zoveelste opgraving hield Van

Wanzeele zélf er op een haar na schade-
lijke gevolgen aan over. "Yperiet, mos-
terdgas. Het smerige gas was door een
landbouwer bij een boom neergelegd.
De gasgranaat heb ik dan bij miin vond-
sten gelegd. Enkele minuten heb ik het
goedje ingeademd, genoeg om mijn ìon-
gen zwaaraan te tasten. larenlangwerd
ik ervoor behandeld bii een longspecia-
list. Maar goed, het probleem is inmid-
dels verholpen."

Niet alleen Srsiek, ook ¡nentaal was het
jarenlange speuren een beproeving:
"Mijn groowaderheeft de Eerste

Wereldoorlog nooit kunnen verwerken.
Nooit Aan de oorlog hield hij een drank-
probleem over. Praten hielp niet, praten
ging niet, Hii zweeg, en dronk. Nooit
heb ik begrepen wat hij heeft meege-
maak. Nu wel.lk heb de hel gezien in de
grond. Aanvankelijk stelde ik me wagen
bij de talloze lege flessen wijn en bier die
ik aantrof onder het slagveld. AlcoholT
Op de derde linie? Nu begrijp ik het.
Drinken, jezelf moed en durf inschen-
ken om dan naar de frontlinie te trek-
ken. En hopelijk te overleven."



De Keltische goud- en zilverschat

Middeleeuwen
Het succes van Van Wanzeele ging

niet onopgemerkt voorbij. Het verhaal
van soldaat Söflker werd gretig opge-
pikt door de Duitse media (De dood
steek één spade diep), maar ook de
Britten en de Nederlanders lieten zich
niet onbetuigd. Zelfs de 8BC trok naar
cits voor Van Wanzeele (The Forgotten
Battlefield). De sterrenstatus van de
amateurarcheoloog keeg nog een
ferme boost wanneer hil bijna in ziln
eentje het middeleeuwse ve¡leden van
leper bloot legde.

"Eigenlilk moet ikdaar nietzoveel
moeite voor doen. Op iedere grote werf
in de stad hield ik gewoon een oogie in
het zeil. Vooral in de tweede helft van
de jaren '80 werd er duchtig gegraven
in leper, zonder aandacht voor de
aarde zelf. Met miin metaaldetector
heb ik in alle afgevoerde grond gesnuf-
feld en tot miin grote verbazing talloze
kostbare voorwerpen gevonden. Van
pelgrimsinsignes tot broches, spelden,
miniaturen en ampullen." De collectie
is nu in handen van het leperse
Stedelijk Museum, dat 13.450 euro
neertelde voor de uitzonderlijke verza-
meling. "Een spotprijsje", dixit Van
Wanzeele. "Ach, de speldjes zijn dubbel
zoveel waard. Het gaat mii niet om het
geld, het genot zat i n het zoeken naar
de spulletjes."

De passie laait evenwel niet meer op
bij Van Wanzeele. "Ze hebben mijn
instinct een beetie beknot. Eerst werd
de amateurarcheologie aan banden
gelegd, daarna ook nog eens het zoe-

ken naar militaria. Alles moet tegen-
woordig in de grond blijven zitten.
Zonder een vergunning kom ie het ter-
rein niet meer op. Geìukkig wagen de
professionele archeologen nog gere-
geld om mijn hulp bij het zoeken naar
verloren gegane rnunitie. Want geloof
me, de grond is nog niet uitgeput. Meer
zelfs, het is wachten op het eerste grote
ongeluk in Ieper. Wie daar bouwt,
woont op een bom."

De Keltische
en zilverschat

Bent u ook
een stukje
ovef metaal-
detectie in de
pefs tegen
gekomen?
Stuur dit
dan naar de
redact¡e.

van Amby

Een uitgave in samenwerking
met: Archeologisch Centrum
Vrije Universite¡t Amsterdam

ln 2008 ontdekte detectorzoeker

en amateurarcheoloog Paul Curfs

enkele gouden en zilveren munten

op een akker aan de oostzijde van

het dorp Amby in de gemeente

Maastricht. Hij waarschuwde de

verantwoordelij ke insta nties,

die enthousiast reageerden. Het

ACVU besloot over te gaan tot een

opgraving om meer informatie te

krijgen over de archeologische context. Bijzonder was dat detec-

toramateurs nauw betrokken werden bij deze opgraving. Auteurs

Nico Roymans en Wim Dijkman plaatsen de muntvondst in haar

historische context.

De munten vertellen het verhaal van de Keltische stam van de

Eburonen, die onder leiding van koning Ambiorix tegenstand

bood aan de legers van Julius Caesar.Tijdens niets on2iende
wraakcampagnes van de Romeinen in 53 en 51 voor Christus werd

de Keltische stam gedecimeerd. ln deze roerige periode werd de ,l
schat begraven om nu, bijna tweeduizend jaar later, weer in volle
glorie bewonderd te kunnen worden. Deze uitgave laat in tekst en

beeld zien hoeveel een archeologische vondst ons kan vertel-

len over ons verleden. Een speciale plaats is ingeruimd voor het

verhaalvan Paul Curfs die de eerste munten ontdekte.

Zie ook het artikel op pagino l3-18 in Detectormagozine 102.

www.matrijs.com
Het boek verschijnt 4 november a.s. en kost € 19,95
isbn 978-90-5345-41 1 -4
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€ 695,Ecm TlopCdcdor ns mu v@@r rcd@mc@m hcmcnffiaarE_
Als u een akker met de Golden Mask 3+ heeft afgezocht is er voor een ander n¡et veel meer te vinden.

Een topdetector die de concurrent¡e
met andere topdetectors aan kan,
maar wel voor een redelijke prils.

- Powerboost voor 30% meer diepte*
- Frequentie:8,2 Khz
- 3-delig alum. en carbon steelGolden Mask I €350,00

Golden Mask 2 €395,00
Golden Mask 3 €495,00
Golden Mask 3+ € 695,00

lmporteur van: Golden Mask, Deeptech en

Delta 6 metaaldetectors.
Dealer van: Wh¡te's metaaldetectoren
lmport van: Black Ada d¡gging tools

- 1 en 2-tonige audio discr.
- Snelle recovery speed
- Handmatige en automat¡sche

grondbalans
- Threshold functie
- Eliminatie hoge mineralisatie
- 10,5 DD zoekschotel
- lncl. oplader en opl. batteriien
- 5 jaar garantie
- Nederlandsehandleiding
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ln Crosby Garrett is onlangs een bronzen

et gaat om een zgn. paradehelm, waar-

schijnlijk uit de tweede eeuw na Christus.

Oorspronkelijk bestaande uit 2 delen (helm

en masker), ls hij geborgen in 67 stukken,

In opdracht van veilinghuis Chrlstie's is de vondst
gerestaureerd en zijn de stukken weer samenge-

voegd.

In Engeland zijn wel meer helmen gevonden,

maar complete, zoals deze, daarvan zijn er nog

maar twee eerdere bekend. De vondst uit Crosby

Garrett, net even zuidelijker dan de Hadrian Wall,

is echter de mooiste en meest complete. Christie's

schat de opbrengst tussen de 240.000 en 360.000

eurol Dit zal ook wel de reden zijn, dat de vinder

anoniem wenst te blijven. Hoewel ontdekt dichtbij

de muur van Hadrlanus, ls het vondstgebied

archeologisch gezien onbekend terreln. Voorlopig

onderzoek toont bewoningsporen ult de tweede

eeuw, verdere opgravingen zijn al gepland.

Treasure A(t 1996
Zoals reeds beschreven ln Detector Magazine 112

van Sept. 2010, is in Engeland deTreasure Act

uit 1996 van kracht, waarin o.a. beschreven staat

wanneer iets als een (archeologische) schat moet

worden beschouwd.

Deze unieke vondst is volgens de wet geen schat

en kan daarom door de vlnder gewoon verkocht

worden. Vanwege de verwachte hoge prijs is deze

unieke helm dan ook waarschijnlijk verloren voor

Engeland.

gevonden in Engeland

Romeinse helm gevonden van zo'n 4O cm

hoog, door een anonieme detectorzoeker.



Omschrijving uit de catalogus
van Christie's
De helm is samengesteld uit twee
delen, een helm en een gezichtsmasker.

Het masker toont het gezicht van een

baardeloze jongeling, waarschijnlijk Ju-

piter Dolichenus, Het masker is vertind
en heeft opengewerkte geìdealiseerde

ogen, waarvan de iris is gemaakt van

fragiele geperforeerde ringetjes. De

oogleden lopen van de neusbrug tot
aan de haarlijn en bestaan uit gegra-

veerde visgraatmotieven. De neusvleu-
gels zijn gescheiden door het neustus-

senschot, terwijl het gezicht omzoomd
wordt door 3 rijen haar met pijpekrul-

len. ln het onderste deel van het masker

zi)n ijzeren klinken bewaard gebleven,

die waarschijnlijk dienden om de helm
aan het masker te bevestigen.

De bronzen helm is uitgevoerd als een

muts in Phrygische stijl uit het oude

Griekenland, met naar voren gebogen
punt. Deze punt is de basis voor een

griffioen, die dient als helmteken. Ook
de griffioen is weer heel fijn uitgewerkt,

met vacht en manen, alsook de veren

op de gestrekte vleugels gedetailleerd
gegraveerd weergegeven; terwijl de

rechter klauw op een amfoor rust.

De achterkant van de helm is versierd

met knop- en krulornamenten, waar-

onder een rij haarkrullen tevoorschijn

komt, en eindigt in een licht gebogen

nekbeschermer voorzien van beves-

tigingspunten, waarschijnlijk voor de

montage van het masker, d.m.v. leren

stri ps.

Arrian uit Nicodemia
Arrian, een Romeins provinciaal gou-

verneur, beschrijft in het unieke tijds-
document "Tactica" hoe de cavaleristen

in twee teams tegen elkaar optrokken in

schijngevechten, tijdens demonstraties
voor bezoekende hoogwaardigheids-

bekleders bijv. na militaire successen.

Tijdens deze zgn. "Hippika Gymnasia"en

uiteraard niet in het gewone strijdge-

woel, werden dan de paradehelmen
gedragen, die ook nog eens versierd

waren met wapperende gele pluimen.

Tijdens deze gala's werd waarschijnlijk

ook geofferd aan de goden, zoals.Jupi-

ter Dolichenus.

Jupiter Dolichenus was oor-
spronkelijk een god van de Hittietten
uit Anatoliè en afkomstig uit Doliche,

het tegenwoordige Dülük in zuid-oost

Turkije.

Het aanbidden van Jupiter Dolichenus

werd geleidelijk aan in de tweede en

derde eeuw na Christus ook erg popu-

lair onder de Romeinse soldaten in het
westen van het Romeinse Rijk. Hij werd
in Anatolië verondersteld invloed te
hebben op vruchtbaarheid en had bo-
vendien de macht over de bliksem (het

heelal), maar de Romeinen offerden aan

hem om succes en persoonlijke veilig-
heid bij militaire acties af te dwingen.

Griffioen, is een mythologisch dier
uit het oude Griekenland; van voren een

roofvogel en met het achterlijf van een

leeuw. De Griffioen was metgezel van

Nemesis, godin van het lot. Deze veron-
derstelde macht over het lot verklaart
ook waarom de grifñoen als helmteken
werd verkozen.

Foto's: Christ¡e's

Met dank oan Theo Kolkman

NASCHRIFT REDACTIE:

Op 7 oktober is de helm op de veiling bij
Christie's verkocht voor ongeveer

3.000.000 euro, veel meer dan verwachtte

opbrengst van tussen de 240.000 en

360.000 euro.

Rruztgnuilklsmp
grsndrnin Australii

ln Australië is de op twee na
grootste goudklomp ter wereld
gevonden. De Ausrox Gold nug-
get weegt 23,26 kilo.Waarde van
het goud alleen al is meer dan
een m¡ljoen dollar. De uiteinde-
lijke waarde ¡s nog veel hoger
omdat het gaat om een un¡ek
exemplaah De klomp goud ¡s

inmiddels verkocht aan een

Amerikaanse verzamelaar.

De goudklomp werd kort geleden

gevonden door een goudzoeker die met
een metaaldetector op pad was. Tegen

betaling kunnen zoekers op het terrein van

de mijnen met de metaaldetector zoeken.

Ze mogen hun vondsten houden, maar

moeten de vindplaats opgeven. Zo leert

de mijndirectie welke delen van het terrein

interessant kunnen zijn om afte graven.

De vinder van de enorme nugget wil graag

anoniem blijven. Het bedrijf dat de Ausrox

Gold nugget verkocht, wil niet zeggen

waar de goudklomp precies werd gevon-

den. De eigenaar van het gebied heeft

namelijk ontdekt dat andere gelukszoekers

het terrein inmiddels zonder toestemming

hebben doorzocht.

Veel Australiërs vinden het jammer dat de

goudklomp het land verlaat. De overheid

zoekt uit of de goudklomp tot nationale

schat kan worden benoemd. Als dat het
geval is, mag de goudklomp niet worden
geëxporteerd.
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Vraag

Hallo vraagbaak,

Kortgeleden stond ik met mijn zoekmaat Marten Bolt met onze detec-

torvondsten op de jaarmarkt in Bierum.

Frans Frienstra toonde veel belangstelling voor een boekje over trot-
seerloodjes van P.P. Steijn, hij had er nl. ook een aantal. Hij wilde graag

wat meer weten over zijn loodjes.

Ik heb gelezen dat dhr. Steijn ermee gestopt is, nu is mijn
vraag: kunnen jullie mij verder helpen met loodje WR

l791.Hij zo.u graagwal meer van deze willen weten.

Algemene informatie kan ik hem wel geven.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Tjibbe Noppert

Antwoord: Tjibbe, we hebben contact gehad met

dhr. Steijn en deze mailde het volgende over lood WR

1791, afkomstig van de kerk van Sappemeer: WR 1791 is

een typisch Gronings loodje, toegeschreven aan Willem

Roegholt.

Van deze leidekker heb ik loodjes geregistreerd met data 1792 (Oude

Schans), 1775,1782 (Smilde), 1781 (Groningen en Solwerd) (1 787,

1 7 83), 1 7 83 (Beerta), I 784 (Groningen, Oostwold), 17 87, 17 91 (Gronin-

gen), 180i (Sappemeer), 1793 (Groningen).

Willem Roegholt heeft dus rondom de stad Groningen verschillende

daken onderhanden gehad. ln zijn boekje'Meestertekens op het

dak'kom je die naam tegen bij een serie loden die na 1750 gerekend

worden.

Onderzoek op internet bracht alleen een: WILLEM ROEGHOLT VAAN-

DRIG DER BURGERIJE, BOEKHOUDER WAREN lN T JAAR 1786.Deze

Willem was betrokken bij een renovatie van een gasthuis in de stad

Groningen.

De foto's van de andere trotseerloden

willen we de lezers van het magazine niet

onthouden en zijn daarom ook bij deze

vraag geplaatst.

Yraag2:

Hallo meneer Koning,

Een tijd geleden vonden mijn zoekmaat en ik op een oude

picknickplaats in Drenthe een ring. Wat jaartjes later zijn

we toch benieuwd waar de ring vandaan komt en uit wel-

ke tijd dit voorwerp komt. De achterzijde van het muntje

in de ring is glad. Verder waren er geen merktekens op de

ring te vinden.

Met vriendelijke groet,

Marc Klaassens (WaøIre), Mørc Platenburg (Veldhoven)

Antwoord: Deze roodkoperen herenring is moeilijk juist

te dateren. De onderzijde van de munt is volgens jullie

glad maar op deze vlakke ondergrond is een Engelse

penny geplaatst. Deze penny is als volgt te determineren:

periode 1895-1901.

Vz: Old veiled bust of Victoria crowned left,

VICTORIA.DEI.GRA.BRITT.REGINA.FI D'DEF.I N D.IMP.

Op de Kz. zou moeten staan: Britannia seated right,

holding trident and shield, normaltide level with folds of

robe, ONE PENNY date

Nu we de datum niet kunnen

zien maakt dat niet zoveel

uit. We weten in ieder geval

in welke periode de munt is

geslagen. Vermoedelijk is deze

munt aan een ring toegevoegd

in de periode na 1895, maar we

denken vóór 1 950.

ls deze ring gedragen door iemand die de Eerste of de

Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt en als aanden-

ken aan thuis deze ring heeft gekregen? Hij is daarna in

Nederland op bezoek geweest en heeft hem daar verlo-

ren. Een ander scenario kan zijn dat iemand in de Tweede

Wereldoorlog uitgeweken is geweest naar Engeland en

deze ring als aandenken daar mee heeft meegekregen

naar Nederland.

Zo kunnen we nog wel een paar mogelijkheden beden-

ken, maar het blijft gissen.

rt
(

Ioorenburq

Vogt, Appingedam Zijlstra, Heerenveen Toorenburg
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Yraag3:

Hoi, ik heb laatst een mooie musketkogel gevonden met

de letter W erop en een kroontje. Ik weet hier niks vanaf,

misschien kunnen jullie mij helpen, \¡r'ant er staat niks op

het internet.

V'. groet Jim

Antwoord: Jim, de musketkogels werden gegoten en in

een tang in de juiste vorm geknepen. Bekend is dat bij

het gieten er wel eens merken op werden aangebracht.

De W kan dus staan

voor de gieter, maar

kan ooksamen met

het kroontje duiden

op een Koninklijke/

adellijke musket-

kogel?

Van de heer drs.

Mathieu Willemsen,
I

conservator vuur-

wapens kregen we op

deze vraag dit antwoord:

Dergelijke gemerkte kogels komen weinig voor (wij heb-

ben er helaas geen in onze collectie) en ik heb dan ook
geen concrete informatie voor u hierover. ln de kogelgiet-

tangen die wij uit deze periode bezitten, komt het merk

niet terug.

Het enige dat ik u kan vertellen is dat het hier om een

kogel gaat uit de periode 1814-1870. Het merkteken

van de W onder kroon werd in deze periode ondermeer
gebruikt op vuurwapens en kan daar gezien worden

als eigendomsmerk van de staat.

Mogelijk dat dit ook het geval is

bij de kogel en diende dit merk

om aan te duiden dat het hier om

overheidsbezit gaat. Dit zou mo-

gelijk ingegeven kunnen zijn om

dergel'rjke projectielen te kunnen

herkennen indien ze werden

aangetroffen in particulier bezit

of bij misdrijven.

Vlaag 4:

Van August Niemarkt kwam de vraagof deze

loodtinnen voorwerpen pelgrimsinsignes

konden zijn.

Antwoord: August, het zijn beide religieuze

hangers. Voorzijde: spiegelbeeld weergave van

Maria met kind in stralenkrans op maansikkel. Op

de keerzijde Christus die uit zijn graftombe verrijst,

oftewel de Arma Christi met zijn lijdenswerktui-

gen. Datering eind 15e begin 16e eeuw maar

voor 1532 i.v.m. vondst te Nieuwlande. Het

ene hangertje is niet voorzien van draagoog-
je, daarom is er een gaatje ingemaakt.

August vroeg ook of we wat meer konden vertellen over zijn

Romeinse munt, een schakel en een puntig voorwerpje.

Over de bronzen munt, die via een foto is gedetermineerd,

kunnen we het volgende vertellen: de diameter zal onge-

veer 30 mm zijn, een sestertius dus. Op de voorzijde staat de

buste van Faustina l, de tekst op de voorzijde is voluit: DIVA

AVGVSTA FAVSTINA. Op de keerzijde is niets herkenbaars

meer te vinden. Datering: ca. 140 - 160 na Christus.

Bij deze determinatie zijn we er vanuit gegaan dat het om
een naar rechts kijkende Faustina gaat. Echter de laatste

twee personen die de munt later zelf in de hand hebben
gehad en bekeken, zijn er vrijwel zeker van dat het om een

naar links kijkend personage moet gaan.

Voorbeeld van

een andere

tausttno munt

De twee schakels zijn onderdeel van een ketting die

van een koperlegering is gemaakt. Het kan een deel

zijn van bijvoorbeeld een chatelaine. Datering

17e eeuw of later.

Het bronzen halfrond gepunte voorwerp is

Merovingisch zwaardbeslag uit de 7e eeuw.



Fisher cz-2r
lle aade warnrt op? ln het water vindt u verkoeling!

Met de CZ-2 t heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

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

detector zich thu¡s.

Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.
GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgew¡cht detector
Het grote 'verlichte' LCD display laat zich onder alle

omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlez¡ng. Eenmaal gemaakte instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.

0ngewenste inteÍerenties worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schijf garandeert een goede diepgang, ook
voor kleinere vooMerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
f ilter-d iscrim inatie.

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

batterücom pa rtiment.

Twiifelt u? Maak een afspraak bij Gelan of één van onze dealerc!

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tüd, en u zult

verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voonruerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelmogelijkheden voor frequentie shift ,

d¡scr¡minatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

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 geprüsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numer¡ek

targetident¡ficat¡e, weet u wâar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

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

concentrische zoeksch ijf 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

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere voorwerpen n¡et over,

Leer deze detector kennen, en u

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.

Met instelbare discriminatie en Notch

heeft een vriend erbij!
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Defecfiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0)23 548 Iì99 fox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

De CS3fulX is een hoogwoordige professionele
detector. De 17 k{z frequentie is onwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dit een goede detectors te moken.
De CS3MX is mokkeli¡k in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem

worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig ohernotief voor duurdere
delectors.

- Ruim 25 ioor ervoring

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

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen goronlietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)



nY'ì!. 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 zijn
aangemeld.

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

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

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

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

Voor U biedt dat een aantal belangrijke 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 slechts 5% | Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten.

de waarde van de munt minimool 80% in Uw handen en niet maar maximaal zo'n 60%o.

maniervan werken hoeft U niet maanden langte wachten tot Uw munten worden aangeboden.

MUNTHANDEL G.HENZEN o POSTBUS 42 . 39582T AMERONGEN
8 0343-430564 . FAX 0343-430s42 . E-MAIL: rNFo@HENZEN.oRG . www.HENZEN.oRG


