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Dirk Jan Laan

B¡j ons geem
bla bla, Ioze beleften
en fl<oude dn','r¡lc;üe

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, beschermka
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
bel voor een
afspraak.

website of
vr¡¡blijvende



Itorkeuze
Al vaker heb ik in deze advertentie en in mijn nieuwsbrief over dit onderwerp geschreven maar toch wil ik dat
nog een keer doen. De aanleiding hiervoor is de komst van 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 voeding die wordt gevormd door een 11,1V 22OO mAh LiPo (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'l 0 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 (€6a9,-). 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 detecteeft wanneer er een stukje ijzer in de buurt ligt. Veel
detectors kunnen dit namelijk niet! 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.

Daarnaastwisselt het assortiment inruil detectors bijna dagelijks.

Het is maar dat u het weet. . ..

Met vriendelij ke g roet,

DirkJan
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Van de voorzitter

Samenwerken met
d e areheoLogie I

De afgelopen maanden ben ik op diverse

manieren met de archeologie ¡n contact geko-

men. De eerste keer was een verzoek van de

Stichting Monument & Materiaal te Groningen.

Zijwaren geTnteresseerd in een vondst van m'rj, een pelgrimsinsigne.

Graag wilden zij een artikel schrijven en publiceren over deze en

andere in Groningen gevonden pelgrimsinsignes. Uiteraard heb ik

mijn insigne ter beschikking gesteld en ik voelde mij zeer vereerd. Ook

vertelden ze me dat ze vaak meehelpen met opgravingen. D¡t leek mij

zeer interessant; een paar weken later werd ik gebeld of

ik mee wou helpen met een opgraving aan de Hoge

der Aa in Groningen. Daar heb ik vervolgens twee

middagen met bijzonder veel plezier meegehol-
pen met het afzoeken van stortgrond.

Een paar weken geleden vond ik o.a. een mooie

fibula uit waarschijnlijk de 6e eeuw na Chr. Opge-

togen melde ik dit voorwerp aan bij de provinciaal

archeoloog. Hij vroeg langs te komen met mijn
gevonden voorwerpen. lk werd ontvangen door
provinciaal archeoloog W'rjnand van der Sanden en

ConservatorVincent van Vilsteren van het Drents

museum. Vol trots toonde ik mijn voorwerpen en mogelijk ga ik samen

met de heer van Vilsteren een artikel schrijven. De fibula wordt mo-

menteel onderzocht door het Drents museum.

Somenwerken met de archeologÍe!
ln welke vorm dan ook, voor mij is samenwerken met de archeologie

het hoogtepunt van de hobby. ln mijn dromen speelt de vereniging

in de toekomst een belangrijke rol bij het tot stand komen van de

samenwerking met de archeologie en verantwoordelijke instanties. ln

welke vorm en hoe? Dat is iets waar wij als bestuur het komend jaar

beleid op willen maken. Hoe ontwikkelen wij een visie, wat zun de

ideeën van onze leden en watzijn de wensen van de archeologiezelf?

Want onder archeologen maar ook verantwoordelijke instanties zUn er

voor- en tegenstanders van samenwerken met detectoramateurs. ln
Engeland is er wetgeving waarmee de verhouding tussen de archeo-

logie en de detectoramateur goed geregeld is. Daar kunnen we in

Nederland nog een voorbeeld aan nemen. Het zou mooi zijn als onze

vereniging daar een bijdrage aan zou kunnen leveren!

Gert Lugthart

Vnnigingsninws
Nieuwe folder DDA
De vereniging heeft een nieuwe folder laten

maken voor mensen die meer willen weten over
metaaldetectie en de vereniging De Detector
Amateur. Heeft u een expositie met uw
vondsten, ofbent u lid van een archeologische
werkgroep, oudheidkundige- of heemkunde

vereniging dan is het misschien een goed idee

FÌbulo,

vroegmiddeleeuws,

brons,24 mm

om een aantal folders

aan te vragen.

Misschien weet u nog

meer toepassingen. De folders kunt u
aanvragen bij het secretariaat en worden u

kosteloos toegezonden.

100 euro verdienen!!!
De vereniging zoekt voor de zoekdagen accom-
modaties met zoekvelden. Weet u een geschikte

Van de redactie

Int ervi ew

We zijn regelmatig op pad om bij de leden thuis
een interview voor het Detector Magazine afte
nemen. Kortgeleden werd ik echter zelf samen

met Klaas Bot voor het populair wetenschap-

pelijk magazine'Weet' geinterviewd. Het betrof
een artikel over metaaldetectie en de wetenschap. Op een gegeven

moment werd de vraag gesteld:"Èn wat is nu de mooiste vondst

die je ooit gedaan hebt, en wat is die nou waard?". Klaas en ik lieten

allebei een mooie vondst zien waar we speciale herinneringen aan

bewaarden en legden uit waarom die vondst zo speciaal was. Voor

mij was dat een Keltische gouden stater met een prachtig gestileerd

paardje, omdat ik zo'n 15 jaar lang gedroomd heb, dat ik een gouden

paardje zou vinden.

lk legde ook uit waarom het vinden van een oude munt of voorwerp

zo bijzonder kan zijn. Het gevoel dat je krijgt als je op een akker

staat en je hebt opeens een voorwerp van ongeveer 2000 jaar oud

in handen. Bijvoorbeeld een fibula die door een vrouw 2000 jaar ge-

leden op die plek verloren is. Als je je ogen dicht doet kan je je bijna

voorstellen, dat op die plaats een nederzetting of boerderij staat

en dat er mensen lopen. Door oude voorwerpen te vinden, gaat de

geschiedenis meer voor je leven.

En wat is die munt of dat voorwerp waard? lk legde uit dat het voor

mij persoonlijk helemaal niet zo interessant is wat de waarde van

het voorwerp is, omdat ik het toch niet verkoop en ik meer aan de

emotionele waarde hecht. Dat komt bij de pers toch soms een beetje

vreemd over. Daar heerst toch vaak het beeld dat zoekers eigenlijk

meer schatgravers zijn, en is het beeld dat een zoeker op zijn eigen

manier met archeologie bezig is en regelmatig met de archeologie

samenwerkt minder bekend.

Ookde schatvondsten die de laatste jaren regelmatig het nieuws

hebben gehaald, kwamen in het interview aan bod. Natuurlijk zou ik

ook wel eens zo'n pot met zilveren en gouden munten willen vinden;

welke zoeker wil dat nou niet? Zit er dan toch misschien een klein

beetje, iets van een schatgraver in me?

Kees Leenheer

DE detect or AMATEUR

locatie en akkers, waar we van de boer mogen

zoeken, geef dit dan door aan het bestuur.

De accommodatie (restaurant, sporthal, ma-

nege met grote zaal) moet groot genoeg z'rjn

voor ongeveer 200-250 zoekers en een aantal

stands van importeurs. Ook de velden of akkers

dienen groot genoeg te z'rjn om 2 wedstrijden

te houden. Als uw tip wordt gebruikt en de

vereniging organiseert daar een zoekdag, dan

verdient u 100 euro.



De ruq is 7 mm

dil. Deonqel is3A

mm lonq en 9 mm

breed en s oan het

utrctnde aiqeplar.

Jaren geleden (2002) stond er in het we-

kelijkse streekblad dat de Bertus Leen-

dersweg in Amerongen verlengd zou

worden. Een mooie gelegenheid om

elke dag even te gaan k¡jken of er al iets

te zien is. En ja hoor. Op een ochtend
is men bezig paaltjes in de grond te

slaan. Het is blijkbaar wel moeilijk werk

want er lopen mensen met tekeningen
waar ze langdurig op staan te turen
of het paaltje wel op de goede plek

staat. Maar uiteindelijk is het toch goed

gekomen en staan de paaltjes allemaal

op de juiste plek. Mooi recht op één lijn.

Nu is het wachten op het zware mate-

riaal dat de grond moet verzetten. Mijn
geduld wordt flink op de proef gesteld.

Wachten, en nog eens wachten en elke

dag even kijken, Uiteindelijk wordt het

wachten beloond als op een ochtend de

schop (graafmachine) de grond in gaat

en de eerste hap in een vrachtwagen
wordt gestort en afgevoerd. De boven-

laag bestaat uit grasland en wordt eerst

afgegraven. Daarna wordt de schone

zwarte grond afgegraven totdat het

gele zand zichtbaar wordt. Op de ene

plaats iets dieper dan op de andere

plaats, gemiddeld zo'n 40 cm diep. Het

ziet er hoopvol uit.

Het gebied waar de verlengde Bertus

Leendersweg komt te liggen loopt
dwars door het gebied waar in het ver-

leden tijdens boringen op 90 cm diepte

kleine stukjes aardewerk zijn gevonden

uit de ijzertijd. Later zijn in datzelfde ge-

bied brede sleuven gegraven waar men

nog meer resten uit de ijzertijd heeft
gevonden. O,a. een grote stookplaats
op 140 cm diepte. Later is in dit gebied

nog meer onderzoek gedaan door

brede sleuven te graven. lnmiddels is er

al meer bekend over dit gebied.

Na toestemming gevraagd te hebben

aan de uitvoerder kan ik m'n gang gaan

maar ik moet uit de buurt van de graaf-

machine en vrachtwagens blijven. Dat

is geen punt. Terug naar het hoopvolle
gebeuren. De uitvoerder vraagt me om

het te laten zien als ik iets bijzonders

zou vinden. Na twee dagen speuren en

zwaaien zakt het hoopvolle gebeuren

wel een beetje in m'n schoenen. Stug

doorgaan is het motto. Soms komt de

uitvoerder even kijken of er al iets te

bewonderen is. Geen succes. "lk wens
je veel geluk!'i zo spreekt de uitvoer-

der. Geduld is een schone zaak. En het

geduld wordt beloond. Na ontelbare

zwaaien en spierpijn in m'n rechterarm

klinkt het langverwachte signaal in m'n

koptelefoon. Te mooi om waar te zijn,

om op deze diepte een piep te horen.

Vol verwachting klopt m'n hart. Het

schepje gaat in de grond om voorzlch-

tig een ruim gaatje te maken. Maar, o

wat een teleurstelling: een grote klomp

roest wordt zichtbaar. Met het schepje

tik ik een beetje op het roest. Voorzich-

tig probeer ik wat roest te verwijderen.
Het is al twee keer eerder gebeurd dat

er zware mortiergranaten tevoorschijn

kwamen die door de EOD tot ontplof-
fing werden gebracht. Je weet maar

nooit. De teleurstelling gaat een klein

beetje over in optimisme. Er wordt iets

zichtbaar. Het lijkt wel een groot mes

te zijn. Een mes vinden op deze diepte

is geen alledaagse vondst in de schrale

zandgrond van de Utrechtse Heuvelrug.

Een kleine wandeling naar de uitvoer-

der om de vondst te laten zien. Ook hij

ziet in het roest de contouren van een

mes. Na 9 maanden in een oplossing

van gootsteenontstopper en sulfiet is

het mes toonbaar schoon. Zorgvuldig

inpakken en op naar de zoekdag in

Nederweert waar wijze mannen zich

over het object buigen. Er wordt gewikt

en gewogen totdat één der wijze

mannen tot de conclusie komt dat het

beslist een dolk moet zijn uit 1400. De

dolk is aangemeld bij Ton van Rooien,

Landschap Erfgoed Utrecht Meldpunt

Archeologie. ln 2008 kom ik in contact

met dhr. Hendriksen, archeoloog van

de Rijksdienst voor Archeologìe Cultuur

en Monumenten. Hij heeft de dolk ook

onderzocht en komt tot de conclusie

dat het geen dolk is, maar een huis-,

tuin- en keukenmes uit 1300. De angel

is kort en aan het uiteinde afgeplat. Bij

een dolk loopt de angel door tot aan

het uiteinde van het heft. Ook de rug

van het mes is iets gebogen, wat bij een

dolk niet voorkomt. Dit vertelde dhr.

Hendriksen me na onderzoekvan het

object. Hij heeft mij ook geholpen met

het onderzoek naar de botten en het

aardewerk uit de Amerongse Boven-

polder. ln Detector Magazine 109 staan

hiervan op pagina 28 enkele afbeeldin-

gen. Al met al, een prachtig brok roest

op een mooie zonnige dag.

Bij dezen de allerbeste wensen voor nu

en in de toekomst en dat jullie nog heel

veel mooie vondsten mogen onderzoe-

ken. Sterkte met al die uren die jullie

in het onderzoek steken om ons leden

elke keer weer een beetje wijzer te

maken.

C. Jansen

Amerongen
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Gemeente Eemsmond
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Collectie/däta..

Ranlsãhr¡ft.; :'/-,

Voorstelling

Dqter¡qr

L¡terafi.¡üf

Het stempel is helaas beschadigd en daardoor slechts ten dele leesbaar. Overigens is
de tekstruimte deels opgevuld met kruisjes(?) Het naamelement ward of werd kan betrekking
hebben op een toponiem(bijvoorbeeld Garnwerd), maar ook op een familienaam of patroniem.
Toponiemen met werd/ward of wierd zijn in de provincie Groningen niet zeldzaam. Mogelijk
was de eigenaar een priester, maar ook een hoofdeling is niet uit te sluiten.
Het zwaard is een symbool van gerechtigheid en van de vrije in tegenstelling tot de onvrije
man. Mogelijk ook teken van rechterschap of zwaardleen (alleen opvolging door mannen)
Op de keerzijde heeft het stuk een richtingindicatie in de vorm van een ster.
De foto's zijn naar het orgineel en dus negatief.

Wanneer droom en werketijkheid el-kaar doorkruiserl

Rond met handvat en oog, lood

D. Holtman

DNI: G(?)......WARD| (of WERDI) = (zegel) van heer...... ward
of van de heer van.... (plaatsnaam)

Omhoog wijzend zwaard of dolk op een veld van kruisjes o.i.d.

14e eeuw

Badend in het zweet werd ik wakker, mijn temperatuur was naar
hele hoge oorden doorgeschoten. Was het werkelijk waar? Ben ik de

hedendaagse GepettoT Zoals u waarschijnlijk wel weet, ben ik beel-

dend kunstenaar van beroep. Elke dag zaag, vijl en buig ik aan mijn
kínderen: de Spooneys...?!7 De Spooneys zijn kleurrijke beeldjes, elk

uniek en met een eigen karakter. Als vader van alle Spooneys kan ik zo

de wereld van vandaag wat pos¡tieve energie meegeven,

de mensen letterlijk even stil laten staan en laten kijken

naar iets unieks, vrolijks en positiefs. Allemaal dingen

waar we in de hedendaagse westerse cultuur veel te

weinig hebben. Jagen en scoren is het motto van alle

dag. lk bemerk het zelfs onder de zoekers: als je niet iets

bijzonders hebt opgepiept, ben je of een slechte zoeker

of heb je niet het juiste apparaot. Nou, Iaat m| maar lek-

ker doorpiepen, voet na voet, m¡jn weg is misschien wat
langer dan de uwe, maar ik geniet van elke stap.

Wat jaren terug is het allemaal begonnen, voor de

open haard waar ik samen met m¡jn lief, Renske, zat,

genietend van een goed glas wijn en het knapperende

vuur. Op een gegeven ogenblik zou ik een nieuw houtblok op het vuur
gooien. lk nam het blok in de hand en voelde een leven in het hout, de

structuur en de schimmelvorming gaven het houtblok iets bijzonders.

Met een blik op oneindig liep ik naar de keuken en pakte ik enkele

lepels u¡t de bestek-la. Na enig modelleerwerk was moeder Spooney
geboren. Nu enkele jaren later is er een hele wereld ontstaan met
allemoal kleurrijke Spooneys: SpooneyWorld. Elke Spooney is uniek en

one of o kind; net als wij mensen. Sterker nog, ze hebben zelf hun ei-
gen Spooneyservicenummer waarmee ze bij ons staan ingeschreven.

Maarvannacht kreeg ik een droom, mijn werelden begonnen door
elkaar te lopen, werkelijkheid en droom. Er werd aan mijn slaap-
kamerdeur geklopt door twee van mijn Spooneykinderen: "vader,

wij willen ook een detector, w| willen ook graag de wijde wereld al

piepende ontdekken. We hebben hard gewerkt, bijbaantjes, kran-
ten gelopen, klusjes gedaan en hebben nu genoeg gespaard om

onze eÌgen detectortjes te kopen. Wil je alsjeblieft met ons naar de

Spooneymetaaldetectorstore?" ln mijn droom was ik gevleid dat mijn
genen blijkbaar goed aongekomen waren. "Natuurlijk lieverds, ik ga

met jullie mee." lk deed mijn spijkerbroek aan en mijn shirt, samen met

mijn twee Spooneykids ging ik een goeie detector

voor ze uitzoeken. De één wou een detector speciaal

voor op het strand; "Kan ik geld zoeken pap, Iijkt

me cool." De onder wilde juist meer leren over de

historie, middeleeuwen Romeinen, dat soort d¡ngen.

U¡te¡ndelijk g¡ngen we alledrie tevreden de Spooney-

metaaldetectorstore u¡t, allebei mijn kinderen een

detector in de hand. Ze wilden natuurlijk gelijk los,

het land in, het strand op. Nog noo¡t heb ¡k kinderen

zo blij gezien....

Toen kwam alinea 1 weer aan bod. Badend in het
zweet werd ik gewekt door het klokje van

gehoorzaamheid, zeven uur gaf het

aan. lk nam een verfrissende douche en Iiep de

trap af naar beneden, daar lag de post van

g¡steren nog op de mat en het Detector

Magazine I 14 lag boven op de stapel.

Met knikkende kn¡eën ontdekte ik dat I
rond kerst sommige dromen wel eens ¿

heel werkelijkworden. 
.,:

Wilt u meer weten over de Spooneys en

hun vader Klaas Bot kijk dan gerust eens

op zijn website:

www.spooneyworld.com

Klaas Bot

-
J

COLUMN



Tekst: Leon

Zoeken naar pelgrims, penningen
en de Bijbel

December, een maand vol

christelijke symboliek. We

vieren de verjaardag van de

heilige Sint Nicolaas, weliswaar

op zijn sterfdag; ook de viering

van de geboorte van Jezus

Christus, waarvoor we een'hei-

dense'boom optuigen. Om aan

te sluiten bij deze religieuze

hoogtijmaand staan in deze

'Boekrecensies' enkele boeken

centraal over materiële sporen

van het christelijk geloof.

Pelgrims en hun insignes
ln heT Detectormagazine 1 13

(november 201 0) staat een aan-

kondiging dat het derde deel van

HeÌlig en profaan in aantocht is.

Mede dankzij detectoramateurs

komen er steeds nieuwe pelgrim-

sinsignes aan het licht en is er

reden om aan deel 3 te werken,

terwijl de eerste twee delen beide

ruim duizend insignes bevatten.

En de speurtocht van de zoekers

gaat verder...

Wat dat betreft hebben detector-

amateurs wel wat weg van pel-

grims. Ook pelgrims weerstonden

weer, wind en andere natuurlijke

en menselijke ongemakken om

hun doel te bereiken. Waar voor

ons het metaal lonkt, waren voor

de gelovigen de stoffelijke resten

van heiligen en bijbelse figuren

reden om eropuit te trekken. Ben

Wasser besch rijft in Pel g r i m stoch-

ten, Langs wegen en door tijden

een groot aantal bedevaartplaat-

sen waarbij hij veel aandacht

schenkt aan de pelgrims zelf. Hun

verhalen geven ons een kijk op de

beweegredenen die zij hadden en

bestemmingen die zij bereikten.

De hoofdstukken zijn chronolo-

gisch en per plaats gerangschikt.

De eerste christelijke bedevaarts-

oorden die de pelgrims aandeden,

zijn natuurlijk Rome en het Heilige

Land al in de vroege middeleeu-

wen neemt het aantal plaatsen

toe. De kaartjes aan het begin van

het boek laten zien dat er geen

Westeuropees land is zonder

heilige plaats. En dan te bedenken

dat Wasser niet alle plaatsen heeft

kunnen beschrijven in dit boek

van tweehonderd pagina's.

I n het'Woord vooraf ' bereidt

Wasser de lezer wel voor op welke

plaatsen hij zoal beschrijft, maar

een verklaring voor zijn keuze

blijft achterwege. Dus rijst een

vraag als "Waarom wel Fatima,

maar niet Lourdes, hét pelgrims-

oord van deze tijd?" Pelgrimstoch-

ten is dan ook geen compleet na-

slagwerk maar gewoon een leuk

boek om vanuit de luie stoel eens

een tocht te ondernemen. De

pelgrimsinsignes die de teksten

versieren, doen weer verlangen

naar de wegen die ons leiden naar

mooie vondsten.

Ben Wasser

Pelgrimstochten, Langs wegen
en doortijden
(Amsterdam 2010)

Uitgeverij Boom (www.uitgeverij-

boom.nl)
1 96 paginaS, ISBN 978-90-8506-

843-3,€22,50

Harry Donga en Carel van den Berg

Geslagen verbeelding, Lutherse
penningen in Nederland
(Hilversum 2010)

Uitgeverij Verloren (ww.verloren.nl)
288 pagina's, ISBN 978-90-8704-

175-s,€.25,00

Lutherse penn¡ngen
Bent u lid van de lutherse kerk?

Vindt u met enige regelmaat

religieuze penningen? De kans dat

u op beide vragen volmondig ja

zegt, is klein. Een vondst van een

lutherse penning zal zeker een

zeldzaamheid zijn. Toch benieuwd

hoe deze eruit zien of gewoon

geïnteresseerd in penningen

dan biedt Geslagen verbeelding,

Lutherse penningen in Nederland

de oplossing.

ln het handzame boekje hebben

Harry Donga (auteur) en Carel van

den Berg (fotograaf) alle bekende

lutherse penningen afgedrukt en

beschreven. ln kort bestek legt de

auteur in het eerste hoofdstuk uit

wat penningen zijn en wie Maar-

ten Luther was. Ook het hoofdstuk
'Symboliek op lutherse penningen'

is vooral beschrijvend. De andere

hoofdstukken hebben meer weg

van een catalogus; met scherpe

foto's en zakelijke beschrijvingen.

Door de thematische opzet, en de

inleidingen bij ieder hoofdstuk,

krijg je niettemin een duidelijk

beeld van de lutherse geschiede-

nis in het algemeen en de Neder-

landse in het bijzonder.

Want wie was Maarten Luther

ook alweer? De Duitser Luther

(1483-1546) spreekt zich uit tegen

de misstanden in de Kerk. Zijn

protest slaat aan. De Reforma-

tie, de hervorming van de Kerk,

neemt serieus gestalte aan en zal

de christelijke wereld ingrijpend

veranderen. Vanaf dan is de ka-

tholieke Kerk niet langer alleen-

heerser over het zielenheil van de

mensen. Een groot aantal Duitse

vorsten schaart zich, om religieuze

maar ook politieke doeleinden,

achter Luthers gedachtegoed.

ln Nederland blijft de lutherse

kerk bescheiden qua omvang.

Hier blijkt het calvinisme, ver-

noemd naar hervormer Johannes

Calvijn (1509-1564), beter aan te

slaan. Het is vooral de lutherse

gemeente in Amsterdam die zich

niet onbetuigd laat. De meeste

penningen zijn in opdracht van

die gemeente gemaakt.

De penningen in Geslagen

verbeelding zijn veelal kerk-/

museastukken. Voor de detec-

toramateur is zeker interessant

dat er ook armenpenningen en

avond maalloodjes zijn geslagen.

Een gemeentelid van de lutherse

kerk kreeg het avondmaalloodje

in handen als hij zich voorbereid

had op het avondmaal waarbij de

sacramenten -brood en wijn- wer-

den uitgedeeld. Die voorbereiding

bestond uit een dienst of biecht.

Die penningen zijn gemaakt van

het goedkope lood. Ondanks dat

veel exemplaren waarschijnlijk

omgesmolten zijn, is de kans

groter zo'n loodje aan te treffen

met de detector dan een gouden

of zilveren penning.

8
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Armenpenning Rotterdam, 1 741



Archeologie van het
OudeTestament
Alle materiële zaken die kerken

en individuele gelovigen hebben

achtergelaten, doen mogelijk

vergeten waarmee en waar het al-

lemaal begonnen is. Doctor in de

a rcheologie Klaas Vansteenhuyse

is dat zeker niet. Hij doet onder-

zoek in het gebied waar de verha-

len uit de Bijbel zich afspelen.

ln Van Abraham tot Jezebel vertelt
hij hoe opgravingen kunnen

bijdragen aan de kennis over de

Bijbel, om precies te zUn het Oude

Testament. De verhalen uit het

Oude Testament (OT) spelen zich

af in de brons- en ijzertijd. De

archeologen treffen de restan-

ten van deze tijden aan in het

bodemarchief.

"Ja maar, ik zoek in Nederland, wat

moet ¡k met dat boek?'i hoor ik u

denken. Nu, sowieso zijn er veel

detectorzoekers wiens historische

belangstelling zich uitstrekt tot ver

buiten de landsgrenzen. Maar ook

is er zoveel in het Nederlands erf-
goed waarvoor kennis van de Bij-

bel onmisbaar is, om alleen maar

eens de schilderijen uit de Gouden

Eeuw, gezegden, pelgrimsinsignes

en penningen te noemen.

Als je bijvoorbeeld om een van

die redenen de kennis van het

OT wilt opschroeven dan is Van

Abraham tot Jezebel echt een

aanrader. ln slechts 164 pagina's

doet Vansteenhuyse zoveel kennis

uit de doeken: de OT-verhalen, de

ontwikkeling van de archeologie

Klaas Vansteenhuyse

Van Abraham tot Jezebel, Wat archeo-
logie ons leert over de verhalen van
de Bijbel
(Leuven/Kampen 201 0) U¡tgeverij Davids-
fonds (www.davidsfonds.be) /
Omniboek (www.kok.nl)

1 64 paginat, ISBN 978-90-5977-613-5,

€27,50

en de geografie van de regio en

het komen en gaan van verschil-

lende culturen en volken in de

brons- en ijzertijd. Hij schrijft in

een prettige stijl die door verge-

lijkingen met gebeurtenissen die

dichter bij huis en korter geleden

hebben plaatsgevonden, het voor

de lezer begrijpel¡jk en boeiend

ma ken. Foto's, kaderteksten, topo-

grafische kaarten en schematische

overzichten zorgen ervoor dat de

complexe geschiedenis van een

complex gebied helder wordt.

Dus reden genoeg waarom dit
boek een plaats verdient in de

boekenkast.

TENTOONSTELLING
ARCHEOLOGISCHE
TOPVONDST

Op 30 oktober werd in kultur-
hus de Bijenkorf in Borne de

tentoonstelling'Sporen van een

Karolingische ruiter' geopend.

Deze opening was het sluitstuk
van de Overijsselse Archeologie-

dag te Borne, waar de redactie

aanwezig was.

Er was een grote opkomst voor

deze dag met toch een groot

aantal jonge mannen en vrouwen.

Dit geeft ons weer hoop op de

toekomst nu de vergrijzing eraan

komt. Men had een leuk gevari-

eerd dagprogramma samenge-

steld voor de aanwezigen.

Hieronder meer over de tentoon-
stelling. Mooi was het om in de

wandelgangen te horen dat de

ontdekkers van de vondst dachten

te maken te hebben met een groot

scharnier van een boerderijdeur.

Ze vonden het echter wel vreemd

dat het scharnier dan zo diep in de

grond terecht gekomen was.

De tentoonstelling vertelt het

verhaal achter de grafuondst van

onder meer wapens en ruiterspo-

ren bij opgravingen in Borne. Met

de tentoonstelling heeft het pu-

bliek nu voor het eerst de kans de

vondsten van dichtbij te bekijken,

en een impressie te kr'rjgen van de

tijd waarin de eigenaar leefde. De

tentoonstelling is gemaakt door
de provincie in samenwerking met

Het Oversticht.

Historisch tekenoü Kelvin Wilson mooktevoor

de tentoonstellinq onder meer deze prent.

Te zien is een íuiter d¡e met een milíüe ren

str¡jde trekt om het chr¡stelijke geloofverder te

verspreiden ¡n het Soksische gebied.

Archeologische topvondsten
Het graf werd in 1 987 door de

AWN (Archeologisch Werkge-

meenschap Nederland) ontdekt

bij de aanleg van een woonwijk
in de Stroomesch. Het graf lag

vlakbij een nederzetting met een

woonstalhuis dat ook uit de Karo-

lingische tijd dateert. De ijzeren

voorwerpen zijn na hun ontdek-

king opgeslagen in het Provinciaal

Depot voor Bodemvondsten in

Deventer. Zij verkeerden in slechte

staat en moesten hoognodig
geconserveerd worden. Na con-

servering en restauratie behoren

de objecten tot de archeologische

topvondsten uit de provincie.

De expositie in De Bijenkorf is te

zien tot het einde van hetjaar.

Daarna reist hij door DeTwentse

Welle in Enschede, Natura Docet

in Denekamp en het Provinciehuis

te Zwolle.

Johan Koning
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Gespbroche
14e-l5e eeuw lood-tin

ø
Gespdoorn
Merovingisch,

6e-7e eeuW brons

o
Horlogesleuteltje
1 8e- l 9e eeuw, zilver

o
Riemtong
'l4e-15e eeuw brons

o
Zegelstempel
18e-19e eeuw zilver

@
Riemtong
met resten van verguldsel,

7e-9e eeuW brons/messing

Ø
Trompetñbula
1e-2e eeuw, brons

o
Knoppenkruis
De knoppen symboliseren de

vrucht van het christelijke leven,

1 3e-14e eeuw brons

o
Schoengespje
18e-19e eeuw, zilver

@
Paardenbeslag
lunula's met en zonder ster,

1 7e-1 Be eeuw, koper

(D
Medaillon of draagteken
1 5e eeuws, loodtinlegering.

Wordt meegenomen in Heilig en

en Profaan 3.

@
Pijpje
Kinderspeelgoed, lengte 9 cm,
.l 

9e eeuw lood/tin

@
Schijffibula
8e-9e eeuw, brons

(E
Gespbroche
'I 4e-1 5e eeuw, lood-tin

(D
Gespplaat
"l2e-"14e eeuw, brons met resten

van verguldsel

(D
Sleutel
met greep in de vorm van een

vierpas, met afgebroken gecom-

pliceerde baard.

1 5e eeuw

@
Beeldje zonder hoofd
Een Boeddha, er zijn verschil-

lende typen. Voor in huis, maar

vaak gebruikt als men op reis

ging. Eind 19e-20e eeuws.

@
Sleutel
met gestileerde dierenkop bij

de greep,

1 5e eeuw

@
Mesheft met jachttafereel
18e eeuw zilver

@
Ogenfibula
eerste helft 1e eeuw na Chr.,

brons

o

o

t0

(D
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Liudhard

medalet,

gemunt in

Canterbury,

laat 6e-eeuws.

Ansichtkaart

in bezit auteur.
fté BISHOPLIUDMÐ mDALm, from St Madn's'goard',
dkovered ù ùc cburchJâd of St ùlatrn\ Cãoterbq, in lM

t4

den. Het schip van de kerk dateert uit de

zevende eeuw Deze uitbreiding had wel

tot gevolg dat het westelijk uiteinde van

de kapel, Berthat kapel, werd gesloopt.

Bisschop Liudhard
Augustinus is door paus Gregorius de

Grote (ca. 540-604) gestuurd om de hei-

dense Angelsaksen te bekeren. Augusti-

nus arriveerde met veert¡g volgelingen

in 597 in Canterbury. Maar hij was niet

de eerste die het evangelie verkondigde

onder de Angelsaksen. Koningin Bertha

werd bij haar komst naar Kent immers

vergezeld door de Frankische bisschop

Liudhard. Liudhard is tot bisschop be-

noemd tussen 575 en 581. Als leidsman

van de koningin zal Liudhard zeker een

rol hebben gespeeld in de herwijding en

restauratie van de Sint-Martinuskerk.

Dat een bisschop meekwam en niet een

kapelaan, wijst erop dat de Frankische

heersers niet alleen het zielenheil van

Bertha wilden bewaken.Tijdens de

onderhandelingen voor het huwelijk zal

"ter sprake zijn gekomen dat Aethelberht

een bekering tot christen in overweging

zou nemen."1o Liudhard zal geregeld

aan Aethelberhts hof hebben vertoefd.

Hij was hoeder van Bertha en van de

christel'rjke gemeenschap in Canterbury.

Maar waarschijnlijk heeft Liudhard naast

een geestelijke, ook een diplomatieke

'agenda'gehad om de banden tussen het

koningshuis van Kent en de Merovingi-

sche heersers te verstevigen.!l

Liudhard medalet
De Kerkelijke historie van het Engelse volk

van de Angelsaksische historicus Beda

(c.673-735) is de enige schriftelijke bron

voor het verblijf van Liudhard in Kent. Dit

lijkt een magere en dubieuze basis om de

status van Liudhard in te schatten. Een

bodemvondst bevestigt echter het be-

lang van Liudhard. ln de nabijheid van de

kerk van Sint Martinus is Liudhards me-

dalet, een gouden penning, gevonden.

Op de penning staat de tekst LEVDARDVS

EPS in spiegelschrift. EPS is een afkorting

voor episcopus, de Latijnse aanduiding

voor bisschop. De afbeelding van het

hoofd is waarschijnlijk geen getrouwe

weergave van Liudhards uiterlijk.

De Liudhard medalet is tussen 578 en

589 in Canterbury geslagen. Het is niet

de enige vroege Angelsaksische munt die

in de stad is geslagen. Ook de muntschat

van Crondall, Hampshire, die in 1828

werd ontdekt, bevatte een munt met

daarop DUROVERNIS CIVITAS, uit de

periode 604-6"16.12

Dit artikel wordt vervolgd in het volgen-

de Detectormagazine.Dan meer over de

Liudhard medalet en de schatvondst van

5t Martin's.

NJ. H¡gham, Ihe convett k¡ngs, Power ond

religious affrliation in early Anglo-Saxon Englond

(Manchester'1997) 66.

l.Wood,The Mercv¡ngian k¡ngs 450-751 (Londen/

New York 1 994) 1 21.

3 B.\otke, K¡ngs ond kingdoms of early Anglo-Soxon

England 11e druk1990; Londen/New York 1 997)

29. De stiefmoeder ¡s niet Bertha, maar een

vrouw die Aethelberht huwde na Bertha's dood.

4 J. Blair, Th e ch u rch i n An g I o -Soxo n society (1 e d ruk

2005; Oxfotd 2006], 272.

5 Blair, Church in Anglo-soxon society, 272.

6 M. Lyle, Conterbury, H ¡ story you can see (Stroud

2008) 1 3.

7 BlaÍ, Church ¡n Anglo-Saxon soc¡ety,70-71.

8 T.Eaton, Plunder¡ng the post, Roman stonework ín

medieval Br¡toin (Stroud 2000) 'l 5.

9 P.H. Blair, Th e Wor ld of B ede (1 e druk 1 970; Ca m-

bridge 2001 ) 74.

10Yorke, K¡ngs ond kíngdoms,28.
'I 1 Higham, Convett k¡n9s,73.

12C.J. AÍnold, An archoeology of the eorly Anglo-

Soxon kingdoms (Londen/NewYork; 1 e druk
1 988; new ed¡t¡on 2005)
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fittltfltATtE
ln magazine 1 13 is

dit loodje per abuis

gespiegeld afgebeeld

(rechtsbovenaan op
pagina 21).

Het is ook geen vuur-

lood van Harlingen,

maar een bakenlood
voor de Suyderzeese
Vuurbakens.
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Kijk en verbaas je over deze nieuwe telg van XP met de vormgeving van een Ferrari!

uniceert met de hoofdtelefoon en het huis. .$

requenties naar keuze Draadloze koptelefoon met

I ì land weer flink in de lift. De Deus blijkt een echte topper en werd in een
r-r E Trac) als meest begeerde metaaldetector ln de rest vdn Europa hante

vraag nog steeds niet aankan ln de komende naanden verwachten we o

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

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

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

De basistechniek van de E-Trac komt van de Explorer SE, maar
het software programma is compleet vernieuwd en uitgebreid.

De nieuwe E-Trac:

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

van rlzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht worden waar extreem veel

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

metaalties eruit!

Groter dieptebereik, o.a. door grotere schilf 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'5 waardoor
je niet zelf de expert hoeft te zijn.

Logischer opbouw van de programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel op ijzerinhoud en geleidingswaarde

zelf een discriminatie programma maken.

2 grondstanden, een voor normale grond en een voor extreem

lastige grond.

Volop informatie over
metaaldetectort zoek-
technieken, vindplaatsen,
vondsten en langver-
borgen zoekgeheimen.
360 pagina's en rijk
geTllustreerd met meer
dan 400 foto's en

€, ,eo o,n l',ff:ìi:lil ïlä;liil'
Verkrijgbaar bij Detect vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen b¡j Detect: naak i9,90 euro over (poftokosten grat¡s)

over op 6lR0 48J8918 t.n v Detecl te Enschede.

Vanuit Belg¡e: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto ovet naat onze Eank:

IBAN NL57RA80 039674J870 SMFr: RAB2NL2U naar DETECI ìn

Enschede Vergeet niet je volled¡ge naan en adres aan ons door te
geven bij de banktransfer of via: info@detect.nl Kies de bijbeho-
rende code voor het boek in de juistetaal: N1003 (Nederlands)

Zie voor onafhankelijke
beoordeling op het
lntemet (M¡nelabown-

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

,\---
MINELAB

1495,-
Met accessoires

POWERlIFT
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke r¡cht-

magneet van neodymium

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft
aan handzaamheid
niets ingeboet Deze

krachtpatser trekt meer

40 kilo, dubbel zo-

als de vorige. Door

andere productiewijze
is deze magneet echter

dan de oude Powerlift

dieper en stabieler!
Detech 5EF 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"xl5"
E-ùac/Expl/5afar¡ r' ( r' /
Sovereign-//t/
Wh¡te! DFX, MTX - t/ ./ r'
XP G-Maxx en ADX r'
XP Gold Maxx Power t/
G¿rrettAce / r' r'
Fisher F75 ./

159,00 189,00 199,00 225,00

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

Hengelosestraat 298, 7 521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



ll kent Evee

voer¡ngen, met 25 en met 20
zoekschijf.

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-
steem,

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

F -qRF 
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.

'nn
€ 995,-

Vereenvoudigde versie van de E-Trac Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

mult¡frequentie techniek van Minelab Ten opzichte van

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

vooruerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!

Eovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf

De Safari is bijna net zo krachtig als de E-Trac en voelt

zich thuis onder alle omstandigheden (ook aan zee

tussen eb en vloed) De Safari is superstabiel, je hoeft

weinig rommel op te graven, hoge gevoeligheid voor

X.TERRA
Minelab X-Terra 305, 505 en 705.

Met de nieuwe X-lerra ser¡e zet Minelab
een nieuwe standaard voor de middenklasse.

Deze detectoren kunnen zich meten met veel duur-
dere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

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

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

extra discriminatie programma, hand-

mât¡ge grondontstoring, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had.

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

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen natout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Tena 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,-

X-TERRA 305

€ 479,-

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Terra 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequent¡es eronder

te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option.

schijf 3 of I 8,75 kHz. Verder is de

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

sch¿al en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X.TERRA 705

26 cm
elliptische
schijf
€ 166,-

voor w¡e
extreem wil!
Specificaties:
- Pl Motion detector
- 1'1 inch DD schijf + 11 inch Monoloop
- N¡euw timings, gevoeliqer voor kleine

Gewicht 2400 gram

Steel bestaat uit twee delen

Extra schijven: beschikbaar

De voorloper van de GPX-5000, de GPX-4500 is nog beperkl leverbaal de prijs

opgetrokken naar € J995,00 Het ¿lgelopen jaar heeft M¡nelab v¡a haar distr¡buteurs en dealers

m eer d¿n I 0 000 van de¿e gouddetectors v€rkoch I o a door de enorme 'goldrush' in Suda n en

enkele andere delen v¿n de wereld!

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top!
Diepsüoekende analoge detector voor binnenlandse teneinen. 'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere

niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werkt op 1 7

frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.

Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, 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 uit het huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm

wide scan schijf, aanjou de keuze. Detectors metwide scan schi.jven 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.

Zonder extra accessoires

kleine muntjes

en een heel

goed diepte-

bereik voor normale

v00rwerpen.

Voozien van een 26

cm wide scan zoekschijf
(gespaakt), die breed de grond in gaat en bij elke zwaai

meer grond afzoekt dan detectors die met concentri-

sche zoekschijven zijn uitgerust

GPX5Ooo
Pl detector met discriminatie van

iizer (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 iets dieper liggen Bijvoor-

beeld op teneinen waar ooit een

schatvondst is gedaan en waar

nooit (meer) 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 mìnder

geschikt, hoewel ze wel iets dieper

gaan dan de DD schijven.

€ 895,-

X-TERRA5os € 599r-

(u¡l vooraad
leveòaar)



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

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

uitgerust met een superlichte 1 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter
¡s op stort en terreinen met veel ijzer

€" 249,- CIBOLA
FIOLLANDIA

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

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

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
sch¡jven: een concentrische van 1 5 cm en een

Deze bÌjzondere detector blijft voor de liefhebberi van
gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op
gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote
wide scan schijfvan 25 x 30 cm en een extra kleine

1 5 cm concentrische schljf voonadig De Lobo is ¡n twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met
21 x 24 cm concentrische schijf

Respectievelijk € 849,- en € 899,-

aantal archeologische bedrìjven graag een vaste
'Alle l¡letalen Stand' met een basistoon op hun detector
wilden hebben Daarmee kan een (amateur)archeoloog de
delector zodanig afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs

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

ijzer en het 'slechte' ijzer (gietijzer)

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkel¡ng, 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 stabiliteit!
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

Kleur: blauw, zwart en grijs.
licht-gew¡cht: 1,3 kilo.

:.'..ã.€;-,(,
Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA
Trekschakelaar met dual discriminatie.

De aanleiding voor het laten maken van
een Nederlandse versie van de Cibola,

de Cibola Hollandia is, dat mel name een

De Cobola Hollandia is doordat deze nu standaard is 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 sensit¡vity en threshold heet
nu gewoon basistoon Warm aanbevolen voor stadsgrond-
zoekersl

Cibola € 469, -
Afgezien van de kleuren en de rode p¡npoint
schakelaar lijkt er n¡et veel veranderd.

Niets is minder waar!

^,8

€ 5 6 9, - i:'""i:iJ*.iìÍi,i"'"','#;*,u, voor ers ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

,, v -- Ç ïiï,:ï':i: i i;: :"''' 
n v e r v u i I i n s' k I e i e n

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

Vaquero

t

€,749,-
batt).

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 voo¡ zoekers die veel op stranden,

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

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

Cibola & Vaquer'o,
twee krachtige middenklassers

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Teión, Deleón

Cortes € 869,-
De Cortes is een u¡terst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel bijzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt

batterijen;litten onder de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichle 21 x 24 cm spider zoekschi.jf, is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

Teión

.\
Tweê nieurwe zS .!ta.a!Ë

en Lobo (4-pins)

1 5 cm concentrisqh:vþ;ú€. I 4ó"=

Lobo Super TRAQ

k,o-p

.-.\

parken en vervuild te¡¡ein zoeken. € 669,-



Deze Franse lichtgewicht heeft alles: uitstekend dieptebereik,
hoge gevoeligheid en extreem hoge reactiesnelheid en dat

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

4,6KHZ

voor de Deus)

G-MAXX il
Buitengewoon krachtige detector, geschikt voor het zoeken naar munten en

speciaal voor hen die naar grotere voomerpen 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. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector.

429,00

549,00

ADX 150,ADX 250 en
ADVENTIS ll specificaties:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1500 gram) en

pefecte balans

. Analyse van de signalen door

mlcroprocessorS

¡ 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voozien 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 (ch 1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stev¡ge zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Voh.

. Batterijduur Alkaline batt, 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktildig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

Draadloze hoofdtelefoons WS I (met 2 kanaten) 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 de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
De 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 oplader, waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadtljd 2 uur. Batterijduur 50 uur.

/.D/TNTIS\.7

DETECT.GERTG SINK
lmporteur van Tesgro, Minelab en XP
U¡tgever van 'Hândboek or zoekgrs'

Hengefosestraat 29& 7521 AMI Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (B kop afspraâk)
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Kraaien droppen
Keltische munt

LOO I E N AAR DO ET O P M E RKELIJ KE

VONDST IN DAKGOOT

TESSENDERLO - De wonderen zijn de

wereld nog niet uit: Benny Dirkx uitTes-

senderlo vond deze week in zijn dakgoot

een Keltische munt van enkele duizenden

jaren oud.

Looienaar Benny Dirkx (27) is zijn won-

ing aan het verbouwen waar hij sinds

augustus in woont. ln zijn straat, de

Waterhoek, fladderen nogal wat vogels

rond die van alles meebrengen om hun

nest te bouwen onder het dak.'Heel vaak

moet ik mijn dakgoten leegmakeni zegt

Benny Dirkx.'Je vindt er van alles: stukjes

plastiek, nootjes, knopen van een hemd

... De vogels laten de materialen die ze

niet kunnen gebruiken voor hun nest,

vallen en dan vind je die in de dakgoot

terug.'

Vorige dinsdag begon Dirkx aan een

steeds weerkerende klus: het schoon-

maken van de dakgoten.'Twee emmers

heb ik kunnen vullen met afual: modder

met schelpjes, kroonkurken en blinkende

materialen. Omdat je soms moeilijk aan

het afual kan, gebruik ik daarvoor mijn

handen. lk voelde een hard, blink-

end voorwerp. Eerst dacht ik aan een

kroonkurk, maar het was ronder. Toen

ik het voorwerp in de keuken onder de

kraan hield, bleek het te gaan om een

munti Als daders denkt Dirkx aan kraaien:

'lk zou anders niet weten hoe de munt
hier terecht is gekomen. Kraaien zijn dol

op blinkende voorwerpen. We wonen in

een bosrijke omgeving met veel kraaien.'

Omdat Benny Dirkx geen flauw benul

heeft van oude munten, nam hij een

kennis in de arm die munten verzamelt.

Die nam de munt letterlijk onder de loep.

'Zelf dacht ik eerst aan een Romeinse

voor mij heeft die geen grote waardel

zegt Benny Dirkx.'lk wil ze wegschenken

aan een verzamelaar die ik ken. Tenzij

natuurlijk blUkt dat de munt heel veel

waard is. lk moet aan de andere kant van

het huis de dakgoten nog proper maken,

dus wie weet... MogelUk is hier nog er-

gens een heuse Kelt¡sche schat te vindeni

Voor alle zekerheid heeft Benny Dirkx de

metaaldetector van het werk - Dirkx

werkt bij een wegenbouwbedrijf - even

ontleend.'Deze avond ga ik nog eens

zoeken thuis. Al schijnt het dat deze munt

vooral uit brons bestaat en brons is moe-

ilijk te detecteren met een metaaldetec-

tor. En als blijkt dat er hier een schat zit,

kan dat de rekening voor de verbouwing

van mijn huis wat verlichten.'

munt, maar het bleek te gaan om een

Keltisch exemplaar. Op een Romeinse

munt staan hoofden van keizers en

heersers, op een Keltische munt allerlei

tekensl De kennis meent te weten dat

het om een Keltische munt uit de derde

eeuw voor Christus gaat. Over de waarde

van de munt kon zijn contactpersoon

zich niet uitspreken.'Mogelijk is de munt
enkele honderden euro's waard, maar

De zegelring, vermoedelijk uit de
achttiende eeuw. foto lan Kusters

Zeldzame
zegelring
cRAvE - Amateurarcheoloog Ian
Kusters uit Vianen heeft op een ak-
ker in de buurt van Grave een zeld-
zame zegelring gevonden.
Kuste¡s deed de vondst enkele we-
ken geleden. Hij vermoedt dat de
ring uit de achttiende eeuw komt.
,,Heel bijzonder", zegt hij. 

"Zegel-stempels uit die tijd worden wel
gevonden, maar zegelringen zijn
zeldzaam." Met behulp van het re-
gionaal archief, het Brabants Histo-
risch Informatie CenEum, wordt
geprobeerd te achterhalen wie de
eigenaar was en welk beroep hij
uitoefende.

I Vervolg op pâgine 33:
Mogelijk van schriinwerker

tg

een rol speelde in het gilde, als exa-
minator van werksru-kken bijvoor-
beeld. Op de ring saan behalve de
initialen W'D. en drie sterre$es
twee versdtillende biilen afge-
beeld. ,,Een gewone bijl en een
vlakbijt", zegt Kusters. ,,Die laatste
werd gebruikt om planken vlak te
makeni'Vermoedeliik was de am-
badrtsman sdr¡ijnwerker, timmer-
man.
Op de akkers waar Kusters rond-
Iiep, kwam in vroeger tiiden het
stadsafual van Grave terecht. De
ring is vanaf deze week te zien in
Museum Ceùclum in Cuijk op de
expositie De onderkant uan het
Land uan Cuijk.

Ade Gelderlander

Zegelring mogelük vän
schrijnwerker geweest
v:i:lr::lrÍ1:::
Amateurarcheoloog Kusters, die in
de regio al menþ vondst deed
mec ziin metaaldetector, zegt dat
de zegelring er nog bijzonder goed
uitzie¿,,Er is een klein oogje aan
de achterkant kapoq maar voor de' rest is-ie nog heel gaaf In de bo-
dem heeft het brons ook een heel
mooie patina kleur gekregen."
Zijn collega Martien Koolen uit
Grave dateert de ring in de acht-
dende eeuw. Kusters: ,,Voþns
Koolen is de rypologie van de af-

, beeldingen typisch voor die tijd-"
, Mogelijk is de zegelring van een

Graaße ambachtsman geweest die

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



20 Begin 2O1O zijn renovatie- en

rioolwerkzaa mheden gestart

op de Vismarkt van Heusden

(N.8.). Uit de afgevoerde grond

(stort) zijn diverse vondsten

geborgen. De rioolwerkzaam-

heden werden u itgevoerd

onder toeziend oog van ADC

archeoprojecten, hierbij

werden door een archeologe

en een veldtechnicus tekenin-

gen en foto's gemaakt van de

grondlagen en muurresten.

Tijdens het graven op de Vismarkt wer-

den al enige vondsten gedaan. Maar,

zoals meestal bij dergelijke projecten,

is het voor de archeoloog en medewer-

kers moeilijk alle eventuele aanwezige

voorwerpen te bergen. Dit is in Den

Bosch ook gebleken. Hier werden uit

een grote stort van grond uit de bin-

nenstad de meeste voorwerpen door
amateurarcheologen in de loop van tien
jaar gevonden, veel meer dan tijdens de

opgraving zelf. Het ontbreken van man-

kracht, tijd en geld is hiervan meestal de

oorzaak - zo ook in Heusden.

Tweemaal is er in Heusden een stort
geweest van overtollige grond van de

Vismarkt, die na een aantal weken werd
afgevoerd naar een gespecialiseerd

bedrijf. Daar is de grond ontdaan van

puin, botten (slachtafval), leerresten,

scherven, hout en jammer genoeg

waarschijnlijk ook mooie voorwerpen.

De eerste stort was nog tijdens de vorst-

periode waardoor het bijna onmogelijk

was de grond in te komen. Hierdoor
werden er maar weinig voorwerpen
gevonden. De tweede stort was gemak-

kelijker te onderzoeken omdat deze na

de vorstperiode afgevoerd was. Deze

grond bleek ook de meeste vondsten te

herbergen.

De meeste vondsten bestonden uit
scherven van het zogenaamde grijs-

gedraaide aardewerk. Ook scherven

met een glazuurlaag, bijvoorbeeld van

papkommen, braadpannen, vuurtestjes,

borden en schalen hebben we uit de

grond kunnen halen.

De stort was bezaaid met vierkant
gesmede spijkers: vaak zijn die over-

vloedig aanwezig in grond uit een oude

Muntgewicht
voor 2/i leeuw.

WoorschÌjnlijk
gemaakt ¡n

Brugge ! I 550.

G¡ettong voot het
gieten van kogels

DETECTOR MAGAZINE 114



binnenstad. Verder werden er leerres-

ten gevonden van een beurs en een

boekband (helaas versneden) en andere

leren voorwerpen, ook schoenzolen.

Het enige glas dat we vonden bestond
uit stukken gekleurd vensterglas. Helaas

geen glas van gebruiksvoorwerpen, wat
wel opvallend is omdat dit meestal wel

gevonden wordt. De overige voorwer-
pen, hoofdzakelijk metaalvondsten,
werden met de metaaldetector uit
de grond þepiepti Deze vondsten

bestonden uit rekenpenningen, munt-

gewichten, spinloden, kledinghaakjes

en -oogjes, een aantal muntjes (helaas

bijna allemaal van slechte kwal¡teit),

een giettang voor het gieten van loden
pistoletkogels, een ijzeren pijlpunt en

een speerpunt. Ook messen, waaronder
een heel mooi compleet mes waarvan

het heft ingelegd was met hout, en

gegraveerde mesheftbekroningen. Ook

hebben we een tiental ijzeren sleutels

gevonden waarvan vier complete
exemplaren. De overige waren afge-
broken. De ijzeren voorwerpen waren

redelijk goed bewaard gebleven, zelfs

dunne naalden en priemen die door de

leerbewerkers gebruikt zijn bleken nog

in prima staat. De moo¡ste vondsten
waren wel het ingelegde mes en twee
geg raveerde mesheftbekroningen die
door een vakman van prachtige voor-
stellingen waren voorzien.

Ook de vondst van drie t¡nnen insignes

was bijzonder. Dit waren een kruis-

boogje (schutterschilde), een fragment

van een pelgrimsinsigne uit Keulen met

de aanbidding door de drie koningen,

en een rond insigne (of een gedeelte

Mesheft
bekroning
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van een lakenlood) met een afbeelding

van de heilige Martinus. Ook zijn er vier

armenpenningen van tin gevonden,

waarschijnlijk broodpenningen. De

vondsten zijn uit de periode 15e tot 17e

eeuw, op één muntje uit de 14e eeuw

na. Alle vondsten zijn gefotografeerd en

beschreven door het ADC in Amersfoort

nadat we ze hadden schoongemaakt en

geconserveerd.

Ze bedankten ons nog voor de goede

samenwerking en het in bruikleen
geven van onze vondsten. Over de

werkzaamheden en het archeologisch

onderzoek op de Vismarkt zal bin-

nenkort door het ADC een rapport

worden samengesteld.

Willy en Hennie de Graaff
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OFFICIEEL DEALER VAN:

Surf naar onze webshop op www.metaaldetector.fll en bestel vanuit je luie stoel.
Wij zorgen voor een sne[[e levering van:

Detectors . Accesoires . Schepp€n . Occasions

WiL je ons liever bezoeken?

Bij ons op v orraåd: . '

De nieuwe XP DE
Bel ons voor een scherpe aanbie

U5
dlng

Munsters
Detectie

Maak dan even een afspraaft: 0492-57,,45 25 / 06{13
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Hoe een detectorzoeker in een Griekse cel belandde

in de waagschaal stelt voor zijn eigen

plezier. Mijn persoonlijke favoriet is het

scheldwoord'þreedy ski nfl int'i oftewel

een inhalig iemand, die, letterlijk vertaald,

een vuursteen nog zal villen als hij eraan

kan verdienen.

Het is in elk geval dom om je niet op de

hoogte te stellen van wetgeving in het

buitenland, zeker als het een land betreft
waar de gevangenis er bepaald anders

uitziet dan bij ons. Het kan voor een ieder

van ons de vakantie grondig verpesten,

dus: bezint eer ge begint!

Jan Ringenaldus

De zonvakantie van Paul Douglas op
Kreta is grondig verziekt, doordat hij
op het strand in Griekenland is ge-

arresteerd vanwege het gebruik van
een detector.

Paul (43 jaar) logeerde met zijn vrouw

Victoria en zoon Daniel in het Stalia resort

voor een zonnige vakantie op Kreta. De

Griekse politie echter sloeg hem in de

boeien, toen hij op het Malia strand liep

te zoeken met zijn metaaldetector en

voerde hem af naar het bureau alwaar hij

1 3 uur werd opgesloten. Door een op 27

mijl afstand gelegen rechtbank werd hij

vervolgens veroordeeld tot een boete van

87 euro en een voorwaardelijke gevange-

nisstraf van 20 dagen. Zijn detector van

145 euro werd verbeurd verklaard, omdat

hij zonder vergunning liep te zoeken.

Douglas, die zweert dat hij alleen maar

liep te bliepen naar muntgeld, verloren

door de badgasten, weet zeker dat hij

noo¡t meer terugkeert naar de Griekse

eilanden. Zijn vakantie in het paradijs

eindigde in de hel! ln de roekomst zal hlj

alleen nog maar thuis in Bridlington gaan

zoeken.

Diverse commentaren op internet tonen

weinig medef ijden met de onfortuinlijke
vakantieganger. Hij wordt ondermeer

uitgemaakt voor arme man, idioot en

gierigaard, die de vakantie van zijn familie

' Ke ro s i n e te r u gve rd i e n e..,'

De vloeg geplande vakantie
rvas eindelijk aangebr:oÌ<en. \\/e
zouden naar het Spaar.rse eilarr.rd

Lanzarote gaan om ì1og \\'at

extra \varmte te tanken vooldat
de gure tijden a:rn zouden [¡re-
ken in Neclerlancl. De rnogelijk-
heid on-r met de metaaldetector
te kunnen gaan zoeken op de

stlanr'ìen hadclen rvc ll alge-

tast. Het reisbureau had geen

bez'r,r'aar en cle ¿ìutoriteiten op
Schiphol zaqen ook geen belem-
rneringen. \\¡at ons nog restte

\\¡as toestemrning vragen aan de

lokale Spaarnse autoriteiter.r. Dr-rs

de goecle oude'Tþsoro Silver

Sabre 2'u.erd ook reisklittrr: ge-

maarkt.(Tip: meet eerst het lang-
ste gecleelte van de cletector op
voordnt je eer.r kotïer aanschatt!l)
Enige tijd n¿r aankomst con-
tact opgenomen nlet de lokale
policía. Deze had geen bezu'aar

nits rve de toeristen maar niet
voor de voeten zouden lopen.
Dus in de ochtend (tot onger.eer

09.00 uur) en 's ayonds rra 17.00

u.ur \varen de stranden - op een

enkeling r-ra - praktisch veLlaten

en rijp vool een zoektocht. In
totaal hebben we onge\¡eer zes

keer- ¿rnderhalf ur-rr gezocht.

XIet de disclevel op ntinimaal
en de sensitiviw op voluit bleek

het dat de Tesoro zich in ziin
elenrent voelclc (thuisrvedstri jd?)

rvar.rt bijna elke keer ¿ls r'r,e zo'r.l

peliode h¿ldder.r gezocht kr.r.am

er- toch biina voclr 10 euro aan

kleingeld uit het zand. Je kolr
rvel zien dat het zoeken rnet
eell nletrraldetectol datr nog irr

de kinderschoenen staat \\.aÌlt
son-rnige ornstanders vroegen

n.re of je er ook papiergelcl rlce
kor.r oppiepenl De helft van de

gevortclerr rnur'ìtclì rvarelr in een

zeer slechte staat. Deze laat ik
lraar voor rvat ze zijn en komen
misscl-rien nog rvel een keer'

elgens in een r.itrine te liggen als

strandvondst. De l.rogere lvaar-
den konden r.r.e direct rr'eer het
geldcircuit ir.r br:engen. De lagere

r'r'aarden (5 eurocent en lager)

\\¡aar \'\¡e de meesten trarl tronden,
hcbhen rve thuis rvat opgepe¡rt in
cle roterende trourmel met \^.at

zand, alumir.riurnoxide en kunst-
stotkorrels. Na deze opkna¡r-
beurt ziil.r die ook n'eer als nieurv
het circuit in gegaan. Naast cle

eulomunten l\¡aren er ook een

paar penil¡ sttLkken van de'oveL-
burenì een cent uit Canada, een

szlo¡'uit Polen en een 5 peseta-

stuk uit Spanje. Wat ook opviel
rvas clat er qeen enkele ling r,r'erd

ge'r,onclen. Het enige sieraad rt'as

een klein, rechthoekig zilverer.l

plaatje n'erar een kettir.rkje aan

had gezeten.,Ål n.ret al ivas het
een leuke en'arir-rg onr op zo'n
'maagdelijk detectoleiland' de

hobbl' ¡s conbitlerert met eell

zonrrige vaknnLie. Op deze rr'iize

kun ie ook lrog \\'at "kelosine

terugrrs¡dist ....."

Irlet groet uit Wel)',

Piet tan Schuppen
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kippenvelmoment
van:

"Op een regenachtige dag besloot ik

te gaan zoeken op een akkertje waar

al het nodige afgekomen was. Het was

een grasakker en de boer vond het geen

probleem als ik er ging zoeken, zolang de

gaten die ik groef maar niet groter werden

dan dat hij ze groef voor de mollenklem-

men. Naar mijn idee was deze grasakker

altijd al grasland geweest. lk vermoedde

dat er daarom nog niet zoveel op gezocht

was. Een paar weken daarvoor had ik op deze locatie al

diverse voorwerpen gevonden zoals een rijderschelling in vijf
stukken, twee hele slechte zilveren 2 stuiverstukken van De-

venter, talloze slechte duiten, tapkraantjes en musketkogels.

Het was mijn favoriete stek. lk was die ochtend lekker aan het

lopen. Het was inmiddels droog geworden en het zonnetje

kwam er door. lk had al een paar duiten gevonden. Na een

poosje kreeg ik een raar signaal. lk wou eerst doorlopen, maar

zwaaide er nog maar eens overheen. Het signaal bleef apart.

lk zette toch maar de schep in de grond en groef het voor-

werp op. Toen het polletje gras eruit kwam zag ik iets dat leek

op een aluminium dop van een melkfles. lk brak de graspol

verder open en zag tot mijn grote verbazing een stuk emaille

van een hanger te voorschijn komen. lk legde het voorwerp

op mijn knie om het te bewonderen. lk realiseerde me dat dit

een gouden hanger

moest zijn! op dat

moment ging mijn te-
lefoon - het was mijn

vriendin. En zoals al-

tijd, als ze belt terwijl
ik aan het zoeken ben.

vroeg ze: "Zijn we al

rijk?" En eindelijk kon

ik eens antwoorden:
'la!!!'i lk ging meteen

naar huis en toonde
thuis de gevonden

"schat"aan mijn eigen

schat. lk maakte een

foto van de hanger en

plaatste die dezelfde

dag nog op het forum

muntenbodemvonds-

ten.nl. Al snel kreeg

ik een determinatie.

Later heb ik hem ook

nog laten determine-

ren op een zoekdag.

Ook heb ik hem nog laten determineren door Ruud de Heer

en Goudsmid Sander van Medendorp. Het bleek een gouden

pendant uit 1680 na Chr. met emaille resten en bergkristal te

zijn. Het mooie is dat alle bergkristallen steentjes er nog in

zitten!

De gouden pendant uit het kippenvelmoment van Jeroen

Schut is zeker geen alledaagse vondst. Jeroen zoekt sinds au-

gustus 2008. " lk ging op vakantie met een stel vrienden naar

Tsjechië. Een kameraad van me had zijn metaaldetector mee-

genomen: een Black Knight van 80 euro. Hij zocht daar die

vakantie mee terwijl ik er de hele tijd met mijn neus bovenop

stond. Van het een komt het andere en voor ik het wist was ik

aan het zoeken. Na een half uur vond ik een speldje met een

hakenkruis erop. Het bleek een speldje van de NSDAP te zijn

en mijn fantasie sloeg helemaal op hol. lk vond hem namelijk

net achter een muur met een aantal gaten er in. Gelijk zag

)(

Gouden pendont

met berqkr¡stol,

pet¡ode 1680.

rWru çch"tf

Tekst : Gert Lugthart
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r'p10
I Gouden pendant met bergkristal en emaille

resten, per¡ode 1680.

2 Loden zegelstempel, vermoedelijk 14e-15e
eeuw met gotisch schild.

3 Zilveren groot van bisdom Utrecht, Jan van

Arkel, periode 1342 - 1 364 na Chr. Diame-

ter:25 mm, gewicht 2,3 gram.

4 Twee bronzen Romeinse follissen, Cons-

tans, geslagen te Lyon, periode 337 350

na Chr. Keizer leidt gevangene uit hut en

Crispus, geslagen in Lyon, periode 323- 324

na Chr.

5 Koperen riemtong, per¡ode 1 4e - 1 5e eeuw.

6 Zilveren Reichsthaler, Hohnstein periode,

1 570 na Chr.

7 Zilveren 6 stu¡verstuk Deventet ¡n stukken
gevonden, periode 1691 na Chr.

8 Romeinse loden slingerkogel, gewicht 57,5

gram, in de vorm van duim,36 bij 26 mm
breed.

9 Loodje, periode onbekend,2,3 cm,

gewicht 8,2 gram.

10 Koperen rekenpenn¡ng metde afbeelding

van een schip met een gebroken mast en
zonder roer.Tekst'INCVRIA CVRAS PA RIT'

'de zorgeloosheid baart zorgeni
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ik in mijn verbeelding een militair bij de muur staan die zijn

speldje verloor. lk besloot thuis gelijk ook een metaaldetector

aan te schaffen en kocht ook een Black Knight detector. Al

snel sloeg de verslaving toe. Enkele maanden later heb ik een

White's matrix M6 gekocht waar ik nu nog steeds mee zoek."

Jeroen zoekt veel alleen. Daarnaast zoekt hij af en toe met

Sjoerd, een vaste kameraad van hem. "Mijn voorkeur gaat

uit naar akkers, het liefst maisakkers. Wat ik mooi vind om

te vinden zijn zilveren voorwerpen. Bossen vind ik ook leuk,

omdat je dan midden in de natuur zit. Daar kan ik heel erg

van genieten. Laatst vond ik, wat ook ontzettend leuk is, op

een bospad een muntschat bestaande uit 48 munten uit de

periode 1917 - 1952 ter waarde van 3 gulden en 89 cent en

een sterren beeld stier zilveren hangertje. M ij n metaaldetec-

tor bleef maar piepenl"

We gaan naar de top 10 van Jeroen. Op één staat natuurlijk de

gouden hanger uit het kippenvelmoment. Op twee staat een

zegelstempel en op drie staat een prachtige zilveren groot uit

de 14e eeuw. Met schoonmaken van de gevonden voorwer-

pen en munten is hij erg voorzichtig."Zelfs het afspoelen met

water doe ik liever niet. lk laat ze gewoon drogen en heb mijn

16jaar oude tandenborstel opgeofferd om de voorwerpen

mee schoon te poetsen. Alleen voorwerpen die behoorlijk zijn

aangekoekt of waarvan ik zeker weet dat het geen kwaad kan,

maak ik schoon met olijfolie. Dat er op mijn mooiste voorwer-

pen nog zandresten zitten, neem ik op de koop toe'i

Gezien de korte periode dat Jeroen zoekt heef hij al heel wat

gevonden. "lk ben zeer tevreden met mijn vondsten gezien

het feit dat ik nog maar 2jaar zoek. lkzoek regelmatig het

hele weekend en gelukkig krijg ik daarin alle vrijheid van mijn

vriendin. Mijn vriendin zegt altijd: 'Als jij er blij van wordt, dan

wordt ik dat ookl'Ze belt me nog steeds op met de vraag:

"Zijn we al rijk?" Niet dat ik van plan ben om iets van mijn

vondsten te verkopen, maar goedJ'

26

TTil "IRYPTISIHE" T AßAKsII TTS

utflutLr,

ln het vorige nummer (1 13) werd een

koperen tabaksdoos afgebeeld en

beschreven.

Op de doos zijn personificaties van

zon, maan en vijf planeten afgebeeld.

De tekst spreekt van 7 planeten, de

aarde wordt niet genoemd. Van de

lezers werden reacties gevraagd.

Volgens Jan Post uit Leeuwarden zou

het cryptische(?) deel van de tekst lnat-
scrivaderpo) kunnen worden gelezen als:

"naar het schrijven van de paus".

na(ar he)t scri(ven) va(n )der po(us):

natscrivaderpo
Weliswaar verbasterd en afgekort is het

dan toch zingevend. Het betekent dan

wel dat het Vaticaan in de late 1 7e

eeuw nog een geocentrisch wereld-

beeld aanhing en de aarde niet als een

planeet beschouwde.

Of wilde de maker van de doos alleen

de hemellichamen van het zonnestel-

sel afbeelden die vanaf de aarde met
het blote oog te zien zijn? Zon en maan

worden ook planeten genoemd. Zou de

paus dat ook hebben geschreven?

Alles wijst op een zekere klassieke scho-

ling, zie bijvoorbeeld de attributen van

de personificatie en de wagen van sol

of Helios waarmee men de baan van de

zon verklaarde.

Kortom, een wereldbeeld uit de klas-

sieke oudheid dat voor een deel nog

door de paus werd onderschreven? Het

Vaticaan vernieuwde niet snel, toen ook

al niet. Copernicus en Galileo wisten er

alles van.

ln elk geval bedankt Jan Post, je zou best

gelijk kunnen hebben, maar voorlopig

plaats ik nog een vraagteken, ook bij

mijn eigen bplossing' overigens.

Epigrafisch zijn ze beide wat'kreupel'
naar mijn mening.

Jan Z¡jlstro
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FRIESLAND

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

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

E-mail : i nfo@frieslanddetectors. n I

I nternet: wwwfrieslanddetectors. 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 bedrijven

I

FLEVOLAND

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

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

I nternet: www.fl evodetectors.n I

UTRECHT

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

Zwaluw \,3752 NW Bunschoten
tel. o33-299 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail : info @ m id holland. n I

I nternet:
wwwmidholland.nl www.detector.nl
wwwminelab.nl wwwcoiltek.nl

Het Sterrenbeeld 48,
5zr 5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548'n 99, fax: (o7) 548 r r 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAG/
Emmi ultrasoon reinigers

NOORD-BRABANT

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope I Fisher lTroy

Keepstraat 2,57c.2 LH Helmond
tel. (o492) 57 4525
E-mai l: i nfo@ metaaldetector. n I

I nternet: www.metaa ldetector. nl
www-tesoro.nl

BELGIË

f Belgadetect lcalmeyn Jean Pierre)

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 3't,8713 KM Hindeloopen
tel. o6-3o3zo93t
E-ma i I : info @zuiderzeedetectors. n I

t"âl '

DRENTHE

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

I pijp- en leidingdetectors / bodem-
radar Nokta Golden King / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
oPs pofl ngsservrce

Hagedoornstraat 12,
88oo Roeselare,West-Vlaanderen, i

België
Tel. o5r/2o.5o.o6, fax o5t 124.o7.55
Çsm o477l3't.66.56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be
I nternet: www.belgadetect.be

I Atlantis Metaaldetectors

)
oro / Fisher

llingerdstraat 6, 664-r BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63
E-ma i l: w.hofman @chel lo.n I

I nternet: www. metaald etect¡e.com

r Detectorg¡gant
White's / XP detectors / Tesoro /
Minelab lverhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

NOORD-HOLLAND

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

Byte rc, 774t MK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8
E-mail: i nfo@detectorgigant.n I

, lnternet:www.detectorgigant.nl

. 
OVERIJSSEL

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

Hengelosestraat zg8, 75zt AM Enschede
tel. (o53) 43o oS rz, fax (o53) $455 58
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect.nl

Pieter Maatsstrca|l2
t777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z86,fax (ozz7) 59 t1 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: www.djlaan.nl

I



Tekst: P. Kleij - Gemeentelijk archeoloog Zaanstad, Wormerland en Oostzaan

u¡t de Zaanstreek

ijdens het archeologische

onderzoek van de resten van

L - de voor de West-Australische
Þ

¡perkefi ãrop vaa k slecht

zijn of Soms zelfs hele-

en dat wanneer

wel te lezen ziin. niet

r¡r,tlt ze betekenen.
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Met behulp van dit loodje kunnen ook

enige andere loodjes uit de twee wrakken

worden gedetermineerd en een loodje uit
het wrak van de in 1742voor de Engelse

zu idkust vergane Oost-lndiëvaarder de

Hollandia. Daarnaast blijkt ook dat dankzij
het Australische loodje een aantal in

Nederland gevonden loodjes beter kan

worden geïnterpreteerd.

Loodje cT 895
Vanaf de jaren zeventig van de vorige

eeuw heeft voor de West-Australische

kust uitgebreid archeologisch onderzoek
plaatsgevonden naar de resten van de

VOC schepen de Batavia (1629), de Ver
gulde Draeck (1656) en de Zeewijk (1727).

Tijdens dit onderzoek zijn in totaal 38 tex-

tielloodjes opgedoken. Hiervan zijn op 26

stuks getallen, merken en teksten te lezen.

Deze zijn weergegeven in afbeelding 1 .

lnteressant is loodje GT 895 (zie afb.2). Op

dit loodje staat het getal 50 en het op het

eerste gezicht onbegrijpelijke woord ROM-

MENI. Dit woord is echter niet compleet,

er ontbreken twee letters. Wanneer deze

worden aangevuld ontstaat de naam

Krommenie. Krommenie is een dorp in het

noorden van de Zaanstreek, zo'n 20 km

ten noorden van Amsterdam. Hoewel het
in de zeventiende en achttiende eeuw tot

het platteland behoorde, was het geen

boerendorp maar een industriedorp met

een grote textielindustrie.

Voor de maritieme geschiedenis is de

textielindustrie van Krommenie belangrijk,

ln Krommenie werd namelijk zeildoek
geweven. ln de zeventiende en achttiende

eeuw kwam 50%o tot 75o/o van het zeildoek

voor de Nederlandse vloot uit dit dorp.

Het resterende zeildoek kwam eveneens

uit het noorden van de Zaanstreek en de

directe omgeving daarvan (Woudt, 2002,

blz.23). Het zeildoek werd niet alleen

binnenlands afgezet maar ook in grote

hoeveelheden geëxporteerd naar vrijwel

alle zeevarende Europese landen. Ook

was er een grote export naar Nederlandse

koloniën in Zuid-Amerika (Suriname,

5t. Eustatius, Rio Beribice) en, via de VOC,

naar Azië, onder andere naar Batavia

(Lootsma 1950, l>lz. 17 5).

De Zaanstreek als scheeps-
bouwcentrum
De Zaanstreek (zie afb. 6), waarin de

zeventiende en achttiende eeuw de

dorpen Oost- en West-Zaandam, Zaandijk,

Wormerveer, Wormer, Jisp, Oostzaan,

Westzaan, Krommenie en Assendelft

lagen, wordt wel het oudste industriege-

bied van Europa genoemd. Er stonden in

de zeventiende en achttiende eeuw meer

dan 600 windmolens waarop bijna vierdui-

zend arbeiders werkten. De belangrijkste

molens waren houtzaagmolens, oliemo-

lens, verfmolens, cacaomolens en papier-

molens. Ook het zeer zware en lastige

beuken van de hennepstengels voor de

zeildoekweverij vond hier in windmolens

plaats, in hennepkloppers of beukmolens

(zie afb. 3). ln Krommenie stonden 12

hennepkloppers, in Westzaan 6, in Wormer

4 en in Assendelft 2 (Boorsma '1968,blz.

241).Door het gebruik van molens waren

de productiekosten van zeildoek in de

Zaanstreek lager dan elders.

Naast de molenindustrie was ook de

walvisvaart, de handel op de Oostzee en

de scheepsbouw in de Zaanstreek van

grote betekenis. ln feite was de hele streek

gericht op het bouwen en uitrusten van

schepen. Dwars door de streek stroomt

van noord naar zuid de rivier de Zaan die

uitmondt in het lJ, de zeearm waar ook

Amsterdam aan ligt. Aan de monding

van de Zaan ligt Zaandam waar in de

zeventiende en achttiende eeuw iets meer

dan twintig grote en tientallen kleinere

scheepswerven lagen (zie afb.4).Ten oos-

ten en westen van Zaandam, in het vlakke,

onbebouwde land, stonden ongeveer 350

houtzaagmolens die dag en nacht planken

29

Afb.3 Hennep

klopper De Elouwe

Arend in Kromme

nie, gebouwd 1693,

gesloopt 191 3

Onder andere op

deze molen werd

het hennep

bewerktvoor de

zeildoekweverij.

Collect¡e GAZ.



It

en balken zaagden voor de scheepswer-

ven, Rond l700 liepen in Zaarrdam jaarlijks

zo'n 1 00 tot i 50 zeegaande schepen van

stapel. Ook in het nabijgelegen Westzaan

::;:.0.. 
zich enise srote scheepswer-

Stroomopwaarts lag langs de Zaan lag

het dorp Wormer, waar behaive de zojuist

genoemde zeildoekweverijen in totaal

ook nog 1 50 scheepsbeschuitbakkerijen

stonden die de Hollandse schepen van

scheepsbeschuit voorzagen. Meer dan

12 meelmolens maalden graan voor deze

bakkerijen, In het noorden lag, zoals reeds

gezegd, ook het dorp Krommenie dat het

grootste deel van het zeildoek voor han-

dels- en oorlogsvloot van de Republiek

leverde. Daarnaast waren langs de rivier

ankersmederijen, kompasma kerijen en

beeldsnijders, voor de versierde spiegels

van de schepen, te vinden. Door de hoge

mate van industrialisatie met behulp van

windmolens, de lage lonen, die kenmer-

kend waren voor het platteland, en de

gunstige ligging dicht bij Amsterdam - in

de zeventiende eeuw de belangrijkste

haven van Europa en middelpunt van

een uitgestrekt koloniaal rijk - kon de

Zaanstreek zich ontwikkelen tot één van

de belanqriikste scheepsbouwcentra van

Holland en van Europa.

De klanten van de Zaanse werven waren,

naast de walvisvaarders en Oostzeehan-

delaars uit de streek zelf, de koopliederr,

rederi.len, admiral iteiten en diverse

compagnieên uit andere delen van de Re-

publiek. Hoewel VOC zelf scheepswerven

had, bestelde ze ook schepen in de Zaan-

streek, in het bijzonder de VOC-kamers

van Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam.ln

1653 kocht de kamer van Amsterdam in

Zaandam het jacht de Vergulde Draeck.

itl e Za ¿l ll so zei ii crl ere irweivel' i j

Zeildoek werd geweven van vezels afkom-

stig van de hennepplant (Cannabis). (De

voor zeildoek gebruikte hennepplant is

een andere soort dan de hennepplant die

tegenwoordig populair is in het rokerscir-

cuit). Na de oogst werden de stelen van de

plant gedroogd. Met dorsvlegels of met

de houten stampers van de hennepklop-

pers werden ze stuk gebeukt. De bossen

hennep haalde men daarna over een blok

waaruit ijzeren pennen staken (de hekel)

om onkruid en vuil te verwìjderen, Deze

gehekelde bossen werden in ziedhuizen

met potas (kalium-karbonaat) gebleekt en

vervolgens gekookt totdat de stengels tot
vezels uit elkaar vielen Weefsters sponnen

van de vezels lange draden die door we-

vers (zie afb. 5a en 5b) tot zeildoek werden

gewoven.

Tegen het einde van de zestiende eeuw

was de zeíldoekweverij verspreíd over een

aantal dorpen en steden in Holland maar

na 1 600 concentreerde deze industrie zìch

steeds meer in het noorden van de Zaan-

streek en in de directe omgeving daarvan

(zie afb. 6): Krommenie, Assendelft, West-

zaan, Wormer, Graft, De Rijp, Uitgeest en

Marken-Binnen (Lootsma. 1 950, blz. 122).

Daar woonden duizenden spinsters en we-

vers en tientallen rolreders, ondernemers

die de productie van zeildoek organiseer-

den, vanaf de ìnkoop van hennep tot de

verkoop van rollen zeildoek.

Het zeildoek werd verkocht per rol. De

breedte van een rol bedroeg 30 duim

(77 cm), De lengte zou 50 Crommeniër

e//en moeten zijn. Eén Crommeniër el is

ongeveer 0,69 cm, 50 ellen is dus iets meer

dan 34 meter. De breedte van een rol was

door de koper eenvoudig na te meten,

de lengte echter niet, Om dit te weten te

komen zou de hele rol afgewikkeld moe-

ten worden, wat tamelijk onhandig was.

Daarbij kwam dat de voor zeildoek ge-

hanteerde Crommeniër el zeer plaatselijk

gebruikt werd en verder in de Republiek

vri.j onbekend was, wat het nameten

niet eenvoudiger maakte. Tenslotte had

zeildoek de neiging na verloop van tìjd on-

geveer 3% te krimpen. Dit alles bij elkaar
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Afb. 5o Een

aquorel van een

zeildoekwever

aon het werk daor

C.H.svlart,1856

Collect¡e GAZ.

Afb. 5b Foto van

een zeildoekwever

oan het werk,

co 1880.

Collectie GAZ.

leidde regelmatig tot meningsverschillen

en zelfs processen tussen de rolreder (de

verkoper) en de koper.

Om aan deze onenigheden een einde

te maken, stelde de overheid van de

meeste textieldorpen rolmeters aan. Deze

functionarissen controleerden de lengte

van de rol. De eerste vermelding van een

rolmeter, in Krommenie, dateert uit '1635

(Lootsma, 1950, blz. B5). Een akte uit 1 656,

waar¡n de aanstelling van de een nieuwe

rolmeter in Krommenie wordt bekend

gemaakt, staat dat wanneer de rolmeter

een doek had nagemeten en de lengte

was 50 ellen, hij een /ood7e aan het doek

moest hechtten waarop de plaats van

herkomst van het doek stond aangegeven

en de lengte van de rol in ellen (Lootsma

1950,bll2. 86-87). Op sommige loodjes

werd ook de naam van de rolreder, het

gemeentewapen van Krommenie en de

kosten van de meting - 4 of 5 penningen-

aangebracht (Emmerig 2004, blz.56 en

56). ln een akte uit Wormer uit 1686 staat

dat in dat dorp de rolmeter de lengte van

het doek met rode aarde op de rol moet

schrüven (Lootsma 1950,b12.1 19). Of dit
altijd in Wormer zo gebeurde, of dat daar

in andere perioden met loodjes werd

gewerkt, is niet bekend.

De aanstelling van de rolmeter w¡l overi-
gens niet zeggen dat hiermee alle proble-

men opgelost waren want in 1657 klagen

Amsterdamse zeilmakers, die voor de VOC

werken, dat aan hen rollen zeildoek waren

geleverd met een lengte van 46 tot 48 el

(Boes,1998, blz.131).

Gedurende de gehele zeventiende, acht-

tiende en negentiende eeuw zijn er dan

ook conflicten geweest over de lengte van

de rollen zeildoek. Het loden van zeildoek

heeft in ieder geval vanaf 1 635 plaatsge-

vonden en is vanwege de conflicten door-
gegaan tot in de negentiende eeuw. Of er

vóór 1635 met zeildoekloodjes gewerkt

werd is niet bekend.

De zeildoek loodjes van het
Western Australian Museum
Met behulp van bovenstaande gegevens

kan iets meer gezegd worden over vijf an-

dere in Australië gevonden loodjes. Op het

op de Vergulde Draeck gevonden loodje

GI 0972 staat een R met daaronder de

letter O of het getal 0. Twee andere letters

of getallen zijn niet leesbaar.Van hetzelfde

wrak komt het loodje Gf 1241 waarop

staat ESfR en het getal 50 staat. Van de

Zeewijk komen de loodjes ZW 241 C-1 met

W 50 erop,ZW 241C-2 met 50 en OO erop,

en ZW 4259 met KM 50 erop.

Het eerder besproken loodje GT 895 is

een loodje, afkomstig uit Krommenie.

De herkomstplaats geeft aan dat het

gehecht was aan een rol zeildoek omdat

in Krommenie geen andere textiel werd

vervaardigd. Ook de op het loodje ge-

stempelde maat (50) komt overeen met de

uit historische bronnen bekende maat die

voor zeildoek op rollen gebruikt werd. Dit

laatste betekent dat alle andere loodjes

met 50 erop ook zeildoekloodjes zijn. Voor

zover bekend zijn er geen andere stoffen

die in rollen van 50 ellen werden verkocht.

Het loodje ZW 4259lijkt dit ook aan te ge-

ven. Het draagt de tekst KM 50. De letters

KM zijn ongetwijfeld een afkorting van het

woord Krommenie, het getal50 moet dan

ook op de lengte van het zeildoek slaan.

De letter R of de K de laatste letter van de

slechts gedeeltelijk Ieesbare tekst ESf R of
EST K op het loodje Gf 1241 , kan ook een

deel zijn van de naam Krommenie. Op dit
loodjes staat namelijk ook het getal 50.

Waar het eerste deel (ESI) op slaat, is niet

duidelijk. Het kan de naam van de rolreder

a)n.

Op loodje ZW 241C-1 staat naast het getal

50 de letter fV. Dit kan een afkorting zijn

van Westzaan of Wormer. Bekend is dat

beiden dorpen een eigen rolmeter had-

den. ln Wormer werd rond 1686 de maat

van een rol weliswaar met rode aarde op

de rol geschreven maar het kan zijn dat

zowel daarvoor als daarna in dit dorp met

loodjes werd gewerkt. De letter LV kan

daarom zowel staan voor Wormer als voor

Westzaan.

ZW 241C-2 draagt het getal 50 en de let-

ters OO of de getallen 00. Vanwege het ge-

tal 50 kan dit loodje ook als zeildoekloodje

worden gezien. Waar de letters of getallen

op slaan is niet bekend. Ook dit kan de

naam van de rolreder zijn.

Het loodje GT 0972 draagt de letter,9, dat

een onderdeel kan zijn van het woord

Krommenie en het getal 4 dat een deel

van het getal 50 kan zijn. Het loodje zou

dus ook een zeildoek loodje kunnen zijn.

Zeker is dit echter niet, het getal 0 kan ook

de letter O zijn.

Scheepsuitrust¡ng of lading?
De op een scheepswrak gevonden arte-

facten worden ingedeeld in verschillende

fu nctionele categorieën (zie bijvoorbeeld

Green 1989, blz.25-217 en Gawronski

1 992, blz. 27 4-27 6). Loodjes worden vaak

,t



gezien als onderdeel van de categorie

I ad ing, omdat ze wo rden geïnterpreteerd

als lakenloodjes die bevestigd waren

aan voor de handel of voor gebruik in de

koloniën bestemde textiel. Uit de West-

Australische loodjes blijkt dat een deel van

de textielloodjes van VOC-wrakken echter

zeildoekloodjes zijn die ook onderdeel van

de categorie scheepsuitrusting kunnen zijn.

Dat textielloodjes uit VOC-wrakken

onderdeel kunnen zijn van de categorie

scheepsuitrust¡ng wil echter niet zeggen

dat ze allemaal ook altijd automatisch in

deze categorie moeten worden ingedeeld.

Uit de administratie van de rolreders uit
Krommenie wordt duidelijk dat zij ook rol-

len exporteerden naar Batavia, de hoofd-

stad van Nederlands-lndië, het huidige Ja-

karta. Daar, op het eiland Onrust, hadden

de Nederlanders een grote scheepswerf,

waar ook zeildoek nodig was. Dit betekent

dat de rollen zeildoek wel degelijk ook tot
de lading konden behoren. Met andere

woorden, deze loodjes kunnen in beide

functionele categorieën val len.

Loodjes uit andere scheeps-
wfakken
Waarschijnlijk hadden niet alleen Oost-

lndiëvaarders rollen zeildoek aan boord.

Gezien het belang van zeilen voor zeil-

schepen en omdat het niet mogelijk was

Afb.6: M¡dden Noord Hollond en de dorpen waar

zeÌldoek werd qeweven, de r¡v¡er de Zaan en de plaatsen

Zoondom, Amsterdom, Hoorn en Enkhu¡zen

midden op de oceaan zeildoek te kopen,

maakt het waarschijnlijk dat andere

schepen die grote zeereizen maakten,

zoals West-l ndiëvaarders en walvisvaar-

ders, ook extra rollen zeildoek aan boord

hadden. Schepen die betrokken waren bij

de kustvaart hadden waarschijnlijk geen

rollen zeildoek aan boord. De schrijver

heeft alle loodjes bekeken in het Neder-

lands lnstituut voor Scheepsarcheologie

(NISA) in Lelystad (Nederland). De meeste

in het depot van dit instituut bewaarde

vondsten uit scheepswrakken zijn

afkomstig van kust- of binnenvaarders.

Tussen de honderden loodjes zat niet één

zeildoekloodje. Deze laatste constater¡ng

kan belangrijk zijn in verder maritiem-

archeologisch onderzoek. Wanneer een

scheepswrak geheel uit elkaar is geslagen

en er daarom over de constructie weinig

tot niets gezegd kan worden, kan uit de

aanwezigheid van zeildoekloodjes worden

afgeleid dat het wrak van een zeegaand

Afb 7. ln Nederland gevonden zeildoekloodjes

@@
schip geweest kan zijn dat grote reizen

overzee maakte (b.v. een Oost-lndiëvaar-

der, West-l nd iëvaa rder of wa I visvaarder).

lnteressant is te kijken of met deze

nieuwe kennis ook loodjes uit andere VOC-

wrakken kunnen worden gedetermineerd

als zeildoekloodjes. Voor de interpretatie

van de vondsten uit een opgraving kan dit

nuttige of zelfs belangrijke informatie zijn.

Een mooi voorbeeld is het wrak van de

eveneens Nederlandse VOC-vaarder

Hollandia diein 1742 voor de Engelse

kust zonk. Dit wrak is even uitvoerig

gepubliceerd als de VOC-wrakken voor de

West-Australische kust. Van de twee op

de Hollandia gevonden loodjes draagt er

één de tekst WG (M?) 50 (Gawronski 1992,

blz.447). Dit is een zeildoek loodje. Waar

de letters een afkorting van zijn blijft on-

duidelijk. De lV kan wederom staan voor

Wormer of Westzaan, de andere letter voor

de rolreder.

,2
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Loodjes van de Nederlandse
vaste wal
Tijdens het onderzoek naar de zeil-

doekloodjes kwam de auteur in contact

met amateur-archeoloog J.A. den Das

uit Enkhuizen. Deze had een uitgebreide

collectie tekeningen van in Nederland

gevonden textielloden. H iertussen zaten

21 zeildoekloodjes van typen die niet in

Australië waren gevonden (zie afb. 7). Drie

hiervan komen uit Assendelft (zie afb.

7a),zeven uit Krommenie (zie afb.7b),

zeven uit Krommeniedijk (zie afb. 7c), drie
uit Westzaan (zie afb. 7d) en één komt

waarschijnlijk uit Krommenie (zie afb. 7e).

Daarnaast meldde de heerJ. Emmerich

van het Historisch Genootschap Cromme-

nie ook een loodje uit Krommenie (zie afb.

7b, laatste loodje).

Deze loodjes leveren nieuwe informatie

op. Opvallend is het hoge aantal loodjes

uit Krommeniedijk, een dorp dat uit de

historische bronnen nu niet direct naar

voren komt als een belangrijk zeildoekwe-

vers centrum. Het aantal loodjes uit Krom-

meniedijk is echter bijna net zo groot als

dat uit Krommenie. De zeildoekweverij uit

Krommeniedijk is dan misschien ook van

grotere betekenis geweest dan op grond

van historische bronnen kan worden

verwacht.

Wat verder opvalt, ¡s dat op een loodje uit
Westzaan het getal 48 staat in plaats van

50. Kennelijk werden rollen van 48 el niet

teruggestuurd naar de wever maar goed-
gekeurd door de rolmeter en voorzien

van een loodje met het afwijkende getal

48. Ook op het loodje dat vermoedelijk

uit Krommenie komt, lijkt een getal in de

veertig te staan.

Het door de heer Emmerig aangeleverde

loodje is een 19e eeuws loodje. Dit kan

worden afgeleid uit de tekst. Er staat op:

37,1 Ned. El. Bij het meten worden op dit
loodje Nederlandse ellen gehanteerd.

De Krommeniese el was in de FranseTijd

afgeschaft en in de eerste helft van de

19e eeuw gebruikte men in Nederland

de Nederlandse el. Op dit loodje staan

verder ook duidelijke de kosten van het

meten: vier-en-een-halve penning, de

naam en het wapen van het dorp waar het
zeildoek vandaan komt - Krommenie - en

de initialen van de producent: W.K.S. Dit is

Willem Kaars Sijpestijn ('1800-1855), een

telg uit een familie van bekende Zaanse

zeildoekwevers, oliefabrikanten en reders.

De vindplaatsen van deze 21 zeildoek-

loodjes zijn niet verrassend. De meeste
(negen stuks) komen uit Enkhuizen of
omgeving, wat de woonplaats van de heer

Den Das is. Eén loodje komt uit Hoorn,

dichtbij Enkhuizen vandaan. Drie loodjes

komen van Friesland waarvan twee uit
Leeuwarden en één uit Workum. Van de

overige loodjes is de precieze vindplaats

niet bekend. De verspreiding van de tot nu

toe bekende in Nederland gevonden

zeildoekloodjes zegt daarom niet veel

over de vraag waar en door wie deze

loodjes gebruikt werden, slechts dat ze

door iemand uit Enkhuizen zijn gevonden

of beschreven.

Om een goed overzicht te krijgen van alle

in Nederland gevonden zeildoekloodjes

doet de auteur dan ook een oproep aan

alle amateur-archeologen om ten melden

of er in hun eigen collecties en verzame-

lingen ook zeildoekloodjes aanwezig zijn.

Het adres van de auteur staat onderaan

dit artikel. Wanneer er een goed overzicht

is van waar in Nederland dit soort loodjes

zijn gevonden, kunnen daar misschien

nieuwe conclusies uit worden getrokken.

Besluit
De zeildoekloodjes zijn kleine, onbeteke-

nende voorwerpen maarze kunnen wel

inzicht geven in de handel in zeildoek in

Nederland, in de scheepsbouw en in de

manier waarop schepen werden uitgerust.

Daarnaast kunnen ze antwoord geven op
de vraag of een bepaald scheepswrak van

een zeegaand schip is dat grote reizen

maakte of van een kust- of binnenvaarder.

Vooral dit laatste kan van groot belang zijn

voor de interpretatie van een maritieme

vindplaats.

Nauwkeurig opgraven en uitvoerig
publiceren, zelfs van de kleinste, op het

oog onbetekenende artefacten, blijven

daarom nog steeds de twee belangrijke
pijlers van het (maritieme) archeologische

onderzoek, ofdit nu door beroeps- of
amateurarcheologen wordt uitgevoerd.

P. Kleij

Postbus 2000

1 500 GA Zaandam

p.kleijqzaanstad.nl
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o
17e eeuw, zilver

Frankrijk, Ecu 1695

Muntheer: Lodewijk XIV (1643-

171s)

Muntplaats: Parijs (A).

Geslagen op Ecu type Duplessy

1522a. Literatuur: Duplessy 1521a

Het over elkaar heen slaan van

munten kwam in de 17" eeuw in

Frankrijk veel voor. Soms gebeur-

de dat met munten van verschil-

lende koningen, bij deze munt zijn

het beide munten van Lodewijk de

14e. Maar wel twee verschillende

munttypes. De basismunt is een

Ecu met I L uit 1691. Hier staat het
jaartal onder het borstbeeld van

de koning. De naam van de munt
is eenvoudig te herleiden door het

kruis dat bestaat uit B keer een L,

telkens met een kroontje bover 2

L's. Je ziet 2 kroontjes van dit type
links en boven het schild met de

drie lelies. Ze z'rjn maar gedeelte-

lijk te zien en een muntplaats van

de oorspronkelijke munt is niet te

,4 achterhalen. Op de portretzijde

zieje hetjaartal van de oorspron-

kelijke munt 1691 links naast het

portret. Dit hoort dus onder het

borstbeeld van de oorspronkelijke

munt te staan dus Lodewijk zou

hier met zijn neus naar beneden

liggen op dè oorspronkelijke

munt. Erover heen is een Ecu van

het type'met de palmen'geslagen.

Die naam komt van de palmvor-

mige versiering aan beide kanten

van het ovale wapen met de drie

Franse lelies. Hetjaartal 1 695

staat h¡er linksboven het wapen.

Onder het ovale wapen zie je een

A staan, dat geeft aan dat de munt
in het munthuis van Parijs is gesla-

gen. Elk munthuis had zijn eigen

letter en Parijs natuurlijk de eerste

Ietter van het alphabet.

ø
Munt: geknipt, zilveç 'l3e eeuw

Hertogdom Brabant

Dubbele sterling zj.(vanaf 1277)

Muntheer: Jan I (1268-1294)

Muntplaats: Brussel

Literatuur: De Witte 260

o
VALENTINIANUS I

364-375 na Chr. AE3/4 (brons)

geslagen te Siscia

Voorzijde: kop van de keizer met
diadeem naar rechts. Omschrift:

DN VALENTINIANVS PF AVG

Keerzijde: keizer met labarum
(legerstandaard met het christus-

teken) sleept een gevangene aan

de haren mee. Omschrift: GLORIA

ROMANORVM

Onderaan het mu nthuisteken,

waarin de letters sis van Siscia

herkenbaar zijn.

@
1 /2 Statendaal der 1 577, z¡lver

Graafschap Henegouwen

Muntheer: Philips ll (1 555-1598)

Muntplaats: Mons (Bergen)

Literatuur: Van Gelder/Hoc 246-1 0

o
Republiek, 56 voor Christus

Denarius (zilver), geslagen te

Rome door L. Marcus Philippus.

Diameter'l 9.5 mm

Voorzijde: hoofd van Ancus Mar-

cius, de vierde koning van Rome

en volgens overlevering de eerste

die een aquaduct liet bouwen om

water naar de stad te brengen.

Keerzijde: ruiterstandbeeld op

het aquaduct AQUA MARCIA, ge-

bouwd door een voorvader van de

muntmeester. ln de bogen staat A

QVAMAR(inligatuur)
De familie van de muntmeester

claimde af te stammen van koning

Ancus Marcius en de familie speel-

de een rol in de watervoorziening

van Rome. Vandaar het thema.

Onder een foto van een gaver

exemplaar.

@
Munt: zilver, als hanger gebruikt?,

Aan de diameter te zien zou dit
een sixpence moeten zijn uit de

periode 1578-1582. Dus uit En-

geland, geslagen door Elisabeth I

(1 558-1 603). Nauwkeuriger is deze

niet te determineren.

Ø
Zilveren munt, dia.41 mm.,

gewicht. '15,4 qr.i

16e eeuw

's-Heerenberg

St. Oswalddaalder zj.
Muntheer: Willem lV (1546-1586)

Literatu ur: Delmonte 577

ø

o

o@

Ø
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Keltische stater
Het is nog heel vroeg in het jaar en er valt nog een beetje

sneeuw. Zullen we gaan zoeken of lekker thuis bij de kachel
blijven zitten? De keuze word gemaakt en wij (Ernie, Lua en ik)

gaan erop uit. Aangekomen bij de akker is het toplaagje nog
hard en er ligt een dun wit tapijtje van sneeuw over de akker.

Ernie en ik lopen met een XP en Lua met een Minelab.

Na drie uurtjes over de akker gelopen te hebben gaan we een
boterhammetje eten bij de auto. Tot onze verbazing kwamen
we er toen achter dat Lua veel meer vondsten had dan Ernie

en ik. Of dit aan de kou lag??? Maar goed, na onze buiken
goed gevuld te hebben gingen we weer op pad. Ernie en ik
begonnen nu ook wat meer vondsten op te rapen, de tempe-
ratuur was nu ook iets boven nul en de grond iets zachter.

Het liep al tegen het einde van de zoekdag toen ik een zacht
piepje kreeg. Toch maar graven dacht ik nog, we lopen im-
mers op een locatie waar de Romeinen en de Kelten hebben
gewoond. Het moment waarop ik de klont modder uit elkaar
haalde en er een prachtige Keltische munt uitrolde, vergeet
ik NOOIT meer. En dat was volgens mijn zoekmaten ook te
horen. Gelijk kwamen mijn zoekmaten naar me toe en felici-

Stater van de Nerviërs met op beide zijden het opschrift

VIROS. Deze vormen de klasse lV in de reeks van staters

die worden toegewezen aan de Nerviërs, Ze zijn erg

verzorgd geslagen. Dit type werd aangemunt tijdens

de Gallische Oorlog en ze vertegenwoordigen de laatste

uitgiften in goud. Deze statets bestaan voor ongeveer

50 0'6 uit goud, 20 o/o u¡t z¡lver en 30 o/o koper. Het gewicht

van 5.60 grom is geheel overeenkomstìg andere gevonden

exemplaren, Grootte 16 mm.

Ref: Scheers GB 21 9.

Determinot¡e: MBF

teerden me met deze waanzinnig mooie vondst. lk heb daarna

van blijdschap ook niet veel meer kunnen zoeken. lk hoop dat
iedere zoeker dit gevoel ook eens mee mag maken, heerlijk!!

mvg Edje

t,

Doe mee met de'Vondst van het jaar

2010'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.

pakketten
van 80 eUfO

ç.695,Ecm Topdfficdor ns mu voor ncder@@m h@r@fiffiaarE
een akker met de Golden Mask 3+ heeft afgezocht is er voor een ander niet veel meer te vinden.

Golden Mask 3+

Een topdetector die de concurrentie
met andere topdetectors aan kan,
maar wel voor een redelijke prijs.

- Powerboost voor 30% meer diepte*

Golden Mask I €350,00
Golden Mask 2 €395,00

GoldenMask3 €495.00
Golden Mask 3+ €695,00

- Frequentie:8,2 Khz
- 3-delig alum. en carbon steel
- 1 en 2-tonige audio discr.
- Snelle recovery speed
- Handmatige en automatische

grondbalans
- Threshold functie
- Eliminatie hoge mineralisatie
- 10,5 DD zoekschotel
- Incl. oplader en opl. batterilen
- 5 jaar garantie
- Nederlandse handleiding

lmporteur van: Golden Mask, Deeptech en
Delta 6 metaaldetectors
Dealer van: White's metaaldetectoren
lmport van: Black Ada d¡gg¡ng tools

tso% diePel



Aan deze vraagbaak werkten mee: R. Holtman, J. Koning, ). Zijlstra, E. Kramer, K. Leenheer

,6

Vraag 1:

Hallo Johan,

Misschien is dit, als jij het niet weet, iets voor Rio. Ik heb zijn mailadres

niet, dus maar via jou. Maar misschien weet jij het ook en heb je de kast

er vol van liggen. Een loden gewicht (Trois?, heet dat zo?), bij Uffelte,

nov. 2010. Het gewicht is 114 gram en het loopt taps toe. De hoogte is

1,3 cm en de onderkant heeft een diameter van 3,7 cm.De bovenkant

heeft een diameter van 3,0 cm. Ik heb veel van deze loden gewichten,

maar niet één met zo'n mooi stempel. Ik ben benieuwd naar de her-

komst en datering.

Gr o et, Ann emiek Stegger dø

Antwoord: Annemiek, dit is een vondst waarvan ik echt de kast

niet vol heb liggen. Het is mooi dat de leden de e-mailadressen van

determinatoren hebben, maar ze doen de andere leden en belangstel-

lenden te kort als ze dit niet v¡a de vraagbaak doen. Via de vraagbaak

deel je je vondst met de vele geïnteresseerden binnen en buiten de

Detector Amateur. We hebben even contact opgenomen met Rio

Holtman en verkregen de volgende gegevens:

Loden gewicht,l /4 pond, geijkt door Arend van derVeen, Meppel (je

ziet nog AV D V') en overgestempeld met'1 B1 Bi Onder AV D V'stond

dus een ouder jaartal. Het achterliggende merk is onduidelijk maar

gezien de omvang waarschijnlijk een oudere versie van een merk van

Arend van derVeen.

Zie ook'Meten en wegen in Drenthei van M.A. Holtman, voor achter-

gronden en aanvullende informatie:

ln Meppel kan men bij de ijkers van een familiebedrijf spreken. Arend

Engberts, koperslager te Meppel, wordt op de Landdag van 19 maart 171 5

benoemd tot ijker van de gewichten, die ookin Hoogeveen en Meppel

gebruikt worden, als opvolger van zijn overleden vader Engberts Warners.

Deze Arend Engberts noemt zîch later Arend E. van der Veen. ln 1 756 zijn

er in Drenthe drie offrciële ijkers, namelijk Gerardus van der Veen te Assen

en Arend van der Veen en Frerick Klokhoen te Meppel. ln 1 796, na de

komst van de Fransen in ons Iand, wordt F. Klokhoen te Meppel ontslagen

wegens het nÌet erkennen van het Franse gezag als ijker van het vaatwerk

en in zijn plaats wordt benoemd Gerrit Lemmel. Arend van der Veen wordt

ijker van de gew¡chten. Dit ¡s h¡j blijkbaar ook nog in 1808 en 1818, want

op twee zeskante koperen krukgewichten Ìn het Groninger museum voor

Stad en Lande en op een loden gewicht staan zijn ijkmerken en de jaartal
len 1 B0B en 1 81 B.

Yraag2:

Hallo Johan,

Afgelopen week heb ik dit zegelstempel gevonden op een

weilandje ten zuiden van Breda. Het stempel is 25 mm

hoog en het stempelvlak is 14 x 14 mm. Het materiaal is

vermoedelijk brons. Op het'stempel' zie ik een figuurtje

dat aan het dansen of touwtjespringen is. Omdat ik op de

diverse fora (nog) geen zegelstempels

met zo'n afbeelding ben tegengeko-

men vroeg ik me af of het inder-

daad een figuurtje is en ook ben ik
benieuwd wat er als datering aan het

stempel kan worden gegeven.

Vr ien ilelijke gr o eten,

LeenWagenmakers

Antwoord: Leen, dit is een leuk

zegelstempeltje wat je hebt
gevonden. Mogelijk is een klassiek

(Romeins) figuur afgebeeld op het

stempel. Deze stelt - vermoedelijk -

de godin Venus voor. Tja, wie loopt

er dan zo rond met een zegelstem-

pel met deze afbeelding zou je zeg-

gen., we zullen het wel nooit weten.

Toch een interessant stuk. Datering

1 7e eeuw.

Yraag3: Hi Johan,

Gevonden vandaag in Noord Holland west (in de regen).

Weet iemand wat het is? Wij weten ook niet of het zilver

of brons is (ik denk brons gezien de mooie patina). Theo

(WF4) dacht dat misschien de slijtsporen aan de binnen-

kant waren gemaakt door een touw of misschien draden...

Bedankt,Earl

Antwoord: Earl, we hebben deze bronzen ringen eerder

onder ogen gehad. Ondertussen zijn we er zeker van dat

we in de meeste gevallen te maken hebben met een ket-

tingring van Friese staartklokken uit de 1 B-1 9e eeuw

DETECTOR MAGAZINE II4



VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 1 1, 8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Yraag4:
Vorige maand heb ik weer een

mooi spinsteentje gevonden.

De determinatie is niet zo

eenvoudig vanwege de beperkt

beschikbare informatie op dit
gebied. In het archief van de DDA
vind ik ook niet zoveel; zeker

geen determinatietabel(len) met

voorbeelden. Of misschien in de

nog niet ingescande nummers?

Wellicht is het een goed idee om

een expert op dit gebied te vragen om
een mooi artikel in ons fraaie blad te plaatsen over

spinsteentjes? Bijvondsten vanaf WOII tot circa eind 18e

eeuw - een knoop uit het Franse leger van Napoleon.
Bijgaand een paar fotot. Het lijkt mij grijs sreengoed mer

gla llur. Diameter 27 mm, hoogte 20 mm. Je kunt goed

zien da| in een spinsteen een taps gat gemaakt is. De bui-
tenzijde is geribd. Taps gat is globaal van 6 tot 8 mm.
Met wiendelijke groet, Kees Verboom

Antwoord: Kees, in een eerdere uitgave hebben we al

eens iets gepubliceerd betreffende spinstenen. Je kunt
inderdaad zoeken via de knop Online archief op onze

website en dan verder zoeken via het zoekvenster. Jam-

mer is dat nog n¡et alle nummers ingescand zijn. Dit is
een tijdrovende bezigheid die in een periode dat we niet
kunnen zoeken door de redactieleden in hun vrije tijd
wordt gedaan. We hebben je vraag wel op de lijst van

toekomstige artikelen geplaatst, maar wanneer we daar

aan toe komen? Mocht iemand hierop willen reageren,

dan graag. Schrijvers/auteurs zijn ook nog steeds wel-
kom. Jouw spinsteentje wordt gedateerd in de 15e eeuw.

Yraag5:

Vraagbaakteam,

Kunnen jullie mij verder helpen

met deze fibula?

Groet Gert L.

Antwoord: Gert, je hebt een mooie kwaliteit bronzen
schaal- of knoopfibula gevonden, datering rond 500. ln

kerfsnitversiering met een aankijkend kopje (Wodan?).

Mooi dat de naald ook nog aanwezig is. Zijn bekend
uit Friesland en Oost-Engeland. Vermoedelijk een Jutse
(Deense) connectie.

Yraag6:

Geachte Vraagbaak,

Allereerst bedankt voor het plaatsen van de ring in uw Detector-

magazine I 13. Een paar weken na de vondst van deze ring vonden

mijn zoekmaat en ik een messing bel op het strand van Noordwijk.
Misschien is het een prul die je in veel winkeltjes in het buitenland
ziet, maar ik wil toch graag weten waar het vandaan komt. De bel is

ongeveer 15 cm groot.

Met vriendelijke groet, Mørc Kaassens en Marc Platenburg

Antwoord: Marc, wanneer dit belletje origineel zou zijn dan is

de datering 'l6e-17e eeuw. Naar de functie kunnen we slechts

raden. ln het handvat zien we een engeltje. Misschien een

misbelletje of een miniatuur tafelbelletje. Willen jullie het

eens tonen op een zoekdag?

YraagT:

Vraagbaakteam, dit bronzen kopje heb ik onlangs gevonden.

Weten jullie wat dit precies voorstelt?

Groet, Rob

Antwoord: Rob, je hebt een bronzen

riemhanger of riemverzwaarder gevonden.

Deze hing aan het einde van een riem in een

poging die een beetje strakker naar beneden

te laten hangen. Datering 13e-14e eeuw. De

laatste jaren worden ze meer gevonden.

Vraag B:

Hoi ]ohan, ik zou hier graag een determinatie van hebben.

Het is goud en de lengte is 1,5 cm. ik vermoed uit de Merovin-
gische periode.

Groet, Cees-Jan yøn der Pol

Antwoord: Cees-Jan, een prachtige vondst. We dateren jouw
voorwerp (hanger?) op zijn stilistische gronden (Omegamotief)

als vroegmiddeleeuws, rond 600. Voorbeelden kennen we van

Wijnaldum, als hanger (alleen de omega) en bij de Alemannen in

Zuid Duitsland. De foto (onder) van een gouden hanger met
Omegamotief komt uit het boek Dle A lemannen, pag. 280,

lsBN 3-8062-1 s35-9
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Fisher CZ-21
De aarde wannt op? ln het water vindt u verftoeling!

Met de CZ-21 heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

CZ-2O.Zowel ¡n het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

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

gen0egen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgew¡cht detector.

Het grote 'verlichte' LCD display laat zich onder alle

omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen ¡s niet nodig.

ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

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

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

filter-discr¡minatie.

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

batter¡jcompartiment.

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

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw t'rjd, en u zult

verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelmogelijkheden voorfrequentie shift,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maaK 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 aìleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numeriek

targetldent¡ficatie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

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

concentrische zoeksch ijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher F5
De Fisher F5, het alternatief voor

dig¡taal 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 vooMerpen niet over,

Leer deze detector kennen, en u

heeft een vriend erbij!

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 52'l 5 ML 's-Herlogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199 fox: +31 (0)23 548 ll95
E-moil: info@gelon.nl www.gelon nl

G.Scope 3mX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
detecfor. De 17 kHz frequenlie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luisterl C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dit een goede detectors te moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem
worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig ohernotief voor duurdere
delectors.

- Ruim 25 ioor ervoring

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

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen goronlielermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)



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

t.w.v.80 euro!

Schrijf een verhaal van tenminste 150
woorden en stuur duidelijke foto's mee
(hoge resolutie) van het door u gevonden
object. Alles van vóór 1500 dient te 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 I5
3752 NW Bunschoten
fel:033-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

Inleveringen vanaf heden mogelijk !

Wij zoeken voor onze uitgebreíde 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% I Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten.

de waarde van de munt minimoalS0% in Uw handen en niet maar maximaalzo'n60%o.

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

MUNTHANDEL G.HENZEN . POSTBUS 42 o 39582T AMERONGEN
Ê 0343-430564 . FAX 0343-430s42 o E-MA|L: tNFo@HENZEN.oRG . www.HENZEN.oRG


