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Keltische armband . Vondst van het jaar . Mooiste munten . Varia
Archeologen en zoekers, dat zijn appels en peren!
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W
die voldoet aan

Zoekt u een
metaaldetector

uw eisen en wensen?

ie

Ons doel: goed en objectief advies,t

ONZE TROEVEN
1. Wij leveren een groot assortiment (45-60 verschillende) A-merk metaaldetectoren

archeologie en hobby toepassingen uit voorraad.
2. Voor het demonstreren van putdeksel- grote objecten- leiding- en kabeldetectoren

maken we graag op korte termijn een afspraak met u, eventueel op locatie.
3. Voor het adviseren van een poortdetector komen wij indien gewenst graag bij u langs

en bieden wij u een korte levertijd. Visitatie detectors leveren wij in principe uit
voorraad.

4. Wij leveren een enorm groot assortiment accessoires; detectorstelen (Anderson &
standaard), boeken, tumblers, beschermkappen, RVS, stalen en kunststofscheppen
(land - en waadscheppen), hoofdtelefoons, bescherm hoezen, detectortassen,
zoekschijven, pinpointers, goudpannen, accu's, laders, batterijen, onderdelen,
allerhande "detectorsnuisterijen", etc. etc. uit voorraad.

5. Wij hebben steeds een uitgebreide, snel wisselende voorraad 2e hands
metaaldetectoren voor (professionele) hobby en archeologie toepassingen.
Vrijwel allemaal zijn ze voorzien van schriftelijke garantie en NL gebruiksaanwijzing.

6. U krijgt bij ons een goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector of detectie
apparatuur.

7. Voor detectiepoorten zijn wij officieel dealer van de merken Carrett en Fisher.

8. Voor putdeksel- grote objecten- leiding- en kabel detectors zijn wij officieel dealer
van de merken C-Scope, Fisher en White's.

9. Voor archeologie- en hobby toepassingen zijn zijn officieel dealer van de A-merk
metaaldetectoren: Minelab, Xf Tesoro, C-Scope, Fisheç White's en Colden Mask.

10. Wij staan voor uitgebreid en eerlijk advies bij aankoop van een metaaldetector of
detectie apparatuur.

f 1, Wij zijn sinds'1980 een betrouwbaar adres voor (metaal) detectie apparatuur.
12. Bij ons geen blabla, geen loze beloften en geen koude drukte!
13. Online bestellingen worden in bijna alle gevallen dezelfde dag nog uitgeleverd.
14. Leden van de detectorclubs krijgen bij melding daarvan altijd 5% korting op de

aanschaf van een nieuwe metaaldetector.

Bezoek onze website of bel voor een vr¡¡bl¡jvende afspraak!

Mathijs & Dirk Jan Laan
Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippolytushoef
Tel.: 0227 -593286
Mobiel: Dirk Jan 06 20 22 77 9(
Mobiel: Mathijs 06 '13 74 502'
E-mail: info@djlaan.nl
Website: www.djlaan.nl

@etsE
Online betalingen worden
uitgevoerd met het nieuwe
betaalsysteem Omnikassa !

www.djlaan.nl
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27 , 28 en 29 december

Op deze laatste dagen van 2012 bieden we een aantal
detectors voor een zeer scherpe pr¡js aan!

Koffie, warme chocolade melk en oliebollen staat voor Lt klaar!

- D¡rk Jøn ê ttlalú(s

*Ílefjaør is ølweer ô¡na roorÔç ú(e willen øk diÍ¡øør
iedereen ôedanken roor hef in ona gesfelde rerlrouwen.

llb hopen u hef komende jaør weer fe zien en Íe spreken
en wensen a prelfiç kersÍdøgen en een qelaL:lag niea@øør /0e."

Bekijk alle aanbiedingen op onze website onder 'weekaanbieding' of bel 0227 59 32 86
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Belangrijke adressen

Ledenadministratie
Opgave von nleuwe leden, opzeggingen, odreswijzigingen, ledenpos,
vragen over de contrlbut¡e enz.
Postadres: lt Nije Paad 2, 8467 TA Vegelinsoord
e-mail: ledenadministratie@detectoramateu rnl

Algemeen secretariaatsadres
Overlge correspondentle aan de verenlglng
Postadres: lt Nije Paad 2, 846TTAVegelinsoord
e-mail: secretariaat@detectoramateu r.n I

Redactie Detector magazine
Kopl en andere Inzendingen voor het mogazine
Postadres: Hanebalken 153,9205 CL Drachten,

e-mail: redactie@detectoramateu r.nl

Vraagbaak Detector magaz¡ne
Vragen over bodemvondsten
Postadres: Prinsessenweg 1 

,l,893'l 
EC Leeuwarden,

e-mail: vraag baa k@detectora mateur.nl

Zoekdagen en Gontact importeurs / dealers
Vrogen, suggestles enz. over zoekdagen, determinatiedagen
e-mail: zoekdag@detectoramateu r nl

Ledenpas
Voor het verkrlgen von een ledenpas dient u een pasfoto op te sturen ñet
op de ochterzlJde ve¡meld uw naam en adres aan:
Postadres: lt Nije Paad 2, 8467 TA Vegelìnsoord
e-mail: ledenpassen@detectoramateur.nl

Website
wwwdetecto¡amateuhnl
e-mail: redactie@detectora mateur.n I

Bestuur De
Voorz¡tter
Gert Lugthart

Detectoramateur

g I ugthart6detectoramateu r.nl

Penningmeester
Xian-Wei Lu

penningmeester@detectora mateur.n I
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Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdag@detectoramateu r nl

Algemeen bestuurslid
Anneke Groothoff
a.g roothoffgdetectoramateu r.n I

Lidmaatschap veren¡g¡ng

Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt altijd per kalen-
derjaar en wordt zonder opzegging alt|d st¡lzw|gend met een jaar verlengd.
Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 december schriftelijk of via email bij de
ledenadminstratie binnen te zijn.

Het Detector Magazine verschijnt 6 keer perjaar. Degenen die vóór 1 5 juli lid
worden, ontvangen de reeds verschenen magazines van datjaar en betalen
€ 33,00 (6 Magazines). Degenen die na 1 5 juli lid worden ontvangen alleen de
nog te verschijnen magazines van dat jaar en betalen € 16,50 (3 magazines). Bij

aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een betalingsverzoek voor € 33 (heel
jaar) of€ 1 6,50 (halfjaar). Aan het einde van het lidmaatschapsjaar ontvangt u

dan een acceptg¡rokaart voor de contribut¡e van het nieuwejaar.

Contr¡butie per lid per jaar in Nederland € 33,00
Contributie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00

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

Data magaz¡nes

Nn 127
Nr.128
Nn 129
Nn 130
Nr. l3l

UÍte¡ste aonleverdato
koplj (ortlkelen)

7lobruorl2013
6 april
7 junì
2 ougustus
4oktober

VerschiJnlngsdato
mo gazl ne (streefd atu m )
5maoil2013
4mei
9 julî
2 september
4 november

Colofon
Detector magaz¡ne ¡s het veÌen¡gingsblad van de verenlging
'De Detecto¡ Amateur'en verschUnt 6 keer perjaan

Hoofdredactie
C.B. Leenheer

Redact¡e
C.B. Leenheer, J. Koning, K. Bot

Medewerkers redactie:
J. Zülstra, L.C. Mijderwijk, A. van Herwijnen,W. Spoelder

Redact¡eadres
De Detector Amateur, Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,
e-mail: redact¡e@detectoramateur.nl

Advertenties
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
we¡geren. Door het opnemen van advertenties doet de redactie van het Detector Maga-
zine c.q. de vereniging De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten ofd¡ensten.

Advertent¡eaqu¡sitie
Advertent¡evooruaarden en -tarieven op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype.
E-mail: studio@creatype.nl

Vormgev¡ng en productie
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (0512) 54 52 40, ww.creatype.nl

Drulc
De Marne, Leens

lSSN: 1 386-5935

@Copyt¡ght: Niets uit deze u¡tgove mag wordenverueelvuldigd en/ofopenboar gemaokt doot
mìddel van druk fotogrofre, microfrlm, internet of op welke wijze dan ooþ zonder voorofgaan-
de, schilftelüke loestemming van de redoctìe.
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De jubileumzoekdag is met ruim 300 bezoe-

kers een groots evenement geweest. Alles is

in het werk gesteld om het de bezoekers naar

de zin te maken. De regen heeft menig zoeker

op de proef gesteld maar de meesten lieten zich hierdoor niet

ontmoedigen. Velen werden uiteindelijk beloond met één van de

prijzen van het prijzenpakket ter waarde van € 8000,-. Albert van Es

heeft samen met vele vrijwilligers en dealers heel wat tijd gestoken

in de organisatie. Hulde aan alle betrokkenenl Gelukkig hebben zich

twee extra vrijwilligers gemeld. Wij heten Friso Backer en Evert Slap-

pendel welkom en wensen hen heel veel plezier!

ln dit nummer komen we uitgebreid terug op de reacties op het

artikel van Jobbe Wijnen over 'archeologen en zoekers; dat zijn ap-

pels en peren'en geeft ook de DDA zijn standpunt weer. Wij danken

Jobbe voor zijn initiatief om een discussie op gang te brengen over

dit onderwerp!
ln aansluiting hierop waren we door de AWN uitgenodigd om een

presentatie te geven over de DDA met als onderwerp 'netwerken

met detectoramateurs'. Tijdens deze presentatie zijn we in gesprek

getreden over verschillen tussen archeologen en zoekers en wat we

voor elkaar kunnen betekenen. De DDA is verheugd dat het bestuur

van de DDA en van de AWN hebben afgesproken binnenkort om ta-

fel te gaan om de mogelijkheden tot samenwerking verder te onder-

zoeken en uit te werken. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld

het meehelpen of beschikbaar zijn van zoekers voor onderzoeken

die door de AWN worden uitgevoerd. Wij zien dit als een serieuze

kans om verdere invulling te kunnen geven aan de samenwerking

met de (professionele) archeologie!

Gert Lugthart

ftfiefrrstdngrn,
qtnnd zoll

Vnenigingsn¡illuus

Johan en Kees in het zonnetie

Op de jubileum-zoekdag in Doesburg werden Johan Koning

en Kees Leenheer in het zonnetje gezet. Johan is al zo'n 17 laar

actief in diverse functies binnen de DDA en Kees is zelfs al vanaf

de oprichting ¡n 1991 actief in de DDA. Beide heren kregen een

mooie cadeaubon voor een etentje met de partner.

Van de redactie

? duiten
Een jaar of dertig geleden toen ik net met zoe-

ken was begonnen vond ik mijn eerste muntjes.

Geweldig, een muntje vinden van meer dan

300 jaar oud. Alleen al het idee, dat zoveel jaar

geleden iemand dat muntje gebruikt had om

er iets mee te betalen. De duitjes, waar eigenlijk

niet veel meer op stond, deed ik voorzichtig in het vaselineblikje.

Thuisgekomen experimenteerde ik met allerlei middeltjes om het

vuil te verwijderen. Soms waren er nog wat letters op te zien en een

of ander wapentje, vaak niet.

Onlangs zat ik achter de determinatietafel in een museum en kreeg

van een beginnend zoeker de vraag of ik een paar munten wilde be-

kijken. Hij haalde vol trots een doosje met watten tevoorschijn met

daarin 2 duitjes van niet zo'n geweldige kwaliteit. Vol verwachting

keek de zoeker me aan en vroeg "Zijn het bijzondere munten?"Toen

ik het enthousiaste gezicht van de zoeker tegenover me zag, moest

ik weer terugdenken aan de eerste muntjes die ik 30 jaar geìeden

zelf had gevonden en hoe blij ik daarmee was.

lk vertelde de zoeker dat het duiten van Holland en Overijssel waren,

dat ze meer dan 300 jaar oud waren en dat hij een heel leuke vondst

had gedaan. Dat de muntjes nog wel wat beter schoon gemaakt

konden worden en dat ze daarna het beste ingevet konden worden

in een beetje vaseline. Met een tevreden gezicht vertrok de zoeker.

Wat hebben we toch een prachtige hobby.

Hoe beleef jij elgenlijk de hobby, wat vindt jij het leukst aan de hob-

by, hoe ga je met je vondsten om? Zoek je alleen of met een zoek-

maat, wat voor leuke dingen maak je mee? Daar zijn we benieuwd

naar en die verhalen willen we ook in het magazine plaatsen.

We hopen dat je afgelopen jaar het magazine met plezier hebt gele-

zen, Komend jaar wordt het magazine steeds 44 pag. dik en is er een

ook een speciaal'Romeinen'nummer in de planning'

Fijne feestdagen en namens de redactie iedereen een goed zoekjaar

toegewenst.

Kees Leenheer

DE detecl Or AMATEUR
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lk was juist mijn detector aan het
inregelen om te gaan zoeken, toen ik
op het open veld aangesproken werd

door een ambtenaar van de gemeente

Over-Betuwe. Ik zoek trouwens altijd
met toestemming van de landeigenaar,

zoals ik al ruim twintig jaar op die ma-

nier in die gemeente zoek.

Volgens die ambtenaar was het verboden om je
op de openbare weg met een metaaldetector te
bevinden, én de gemeente mocht de toestem-
ming van de eigenaar van het perceel'aan de

kant schuiveni Dit alles stond genoteerd in de

APV.

Om toch te kunnen zoeken moest ik lid zijn van

de historische vereniging van die gemeente.

Zij konden een soort beschikking afgeven waar-
in die toestemming stond. lk ben lid geworden

van de historische kring en dus verder zoeken

maar. Na enig heen en weer gepraat over de
juiste tekst en handtekening konden we verder.

Echter, het l¡et me n¡et los dat de gemeente

deze regels in de APV zó juridisch kon uitvoe-
ren. Maar wie ik er ook over benaderde - ik heb
wel twintig gemeentes aangeschreven met de

vraag hoe zij dit hadden opgeschreven in hun

APV - allemaal hadden ze het weer anders ver-

woord. Er waren gemeenten die er niets over in

hadden staan en gemeentes die alles verboden.
Uiteindelijk heb ik de vragen voorgelegd aan

Mr. Frank Visser van het TV-programma:'Recht
in de Regioi Deze nodigde me uit om mijn ver-
haal te doen in hun zitting in Nijkerk, vorig jaar

november. Zie de uitzending op http://tvblik.
nl/recht-i n-de-regio/1 2-april-201 2.

Vervolgens bleek dat de gemeente juridisch

niet goed zat met hun uitleg over de APV.

Tijdens de z¡tt¡ng werd me aangeraden om een
proefproces te beginnen tegen de gemeente

om helderheid te forceren over dit onderwerp.
De ambtenaar van de gemeente Over-Betuwe
was het hiermee eens en zo werd besloten.

Mr. FrankVisser stelde voor om een klein
juridisch vooronderzoek te doen om zodoende
sterk te staan tijdens het proefproces. Het

Juridisch loket van Mr. FrankVisser zou ons

zoveel mogelijk hierin begeleiden. Gaandeweg

dit onderzoek gaf de gemeente te kennen het
gewraakte APV-artikel te willen schrappen en

een nieuwe formulering op te willen zetten.
Hiermee was de noodzaak tot het voeren van

het proefproces verdwenen.

Het rapport de metaaldetectie en de APV is

wel uitgevoerd en gefinancierd door de drie
partijen t.w. de gemeente Over-Betuwe, de

historische kring Marithaime en de DDA.

Het rapport stelt vast:

- Een gemeente kan de toestemming van de

eigenaar'aan de kant schuiven'.
- Een gemeente kan niet verbieden dat je

met een metaaldetector op openbare grond

loopt.

Verder wordt nog opgemerkt dat de Monumen-

tenwet het belangrijkste instrument is voor een

gemeente om de zaak juridisch te begeleiden.

Echter, hier is een gemeenteraad vrij om extra

regels te treffen hoe de Monumentenwet wordt
toegepast, o.a. in geval van bodemverstoring

door ingrepen van buitenaf, te weten: bouwen,
ploegen, gebruik metaaldetectoren etc.

Ook de diepte waarop die verstoring optreedt
kan men per gemeente vaststellen.

Afrondend kunnen we stellen dat we als detec-

toramateur een aantal belangrijke dingen voor
onze hobby niet uit het oog moeten verliezen:

a. lnformeer via de website van je gemeente

hoe de eventuele APV is uitgelegd en han-
del ernaar.

b. Zorg dat je altijd toestemming van de eige-
naar van de grond hebt.

c. Meld vondsten zowel bij de gemeente aan

als bij de andere organisaties. Dit lijkt voor
gemeentes wellicht overbodig maar men
hecht er toch zeer aanl Bovendien staat dit
ook als een must in de Monumentenwet.

d. Probeer lid te worden van een historische

vereniging.

Als we hieraan blijven voldoen zullen we onze

hobby wellicht nog tot in lengte van dagen uit
kunnen blijven oefenen.

Met zoekgroet,

Piet van Schuppen

wapens door Otto van Dijk. Deze smid geniet

bekendheid door zijn prachtige replica van het
zwaard uit het vorstengraf van Oss.Tijdens het
smeden van een Keltisch mes gaf hij uitgebreid
uitleg over de technieken die vroeger toegepast
moeten zijn geweest,

Om 17.00 uur kwam er een einde aan een gezel-

lige en interessante dag met ruimte voor interac-

tie en het tonen/determineren van meegebrachte

voorwerpen.

Bij de 50 gasten waren de detectoramateurs in

de minderheid, zodat ik durf te spreken van een

GEMISTE KANS op kennisverbreding en verdie-
ping van onze mooie hobby. Ookwaren er ruim-
schoots mogelijkheden om in informele sfeer van
gedachten te wisselen met AWN-ers, archeologen
en collegadetectoramateurs.

Hopelijk tot een volgende keer,

Jan Ringenaldus

Gemiste kans!
Op 10 oktober 2012 hield de AWN een studiedag
metaal in Zwolle: dat leek mij wel wat. Om 10.00

uur arriveerde ik in de loge van het gymnasium,
waar onder het genot van koffie met cake ken-

nisgemaakt kon worden met een gemêleerd
gezelschap. lk zag mensen uit de museum-
wereld en van de AWN. Maar er liepen ook enkele

zoekers rond en er was een stand van Dirk Jan

Laan en een boekenstand van APS. Hoewel een

aantal deelnemers uit het zuiden van het land te
laat was door een treinstor¡ng, beginnen we toch
nog redelijk op tijd met de eerste spreker: Ronny

Meijers, hoofd restauratie van hetValkhofmu-
seum in Nijmegen.

Aan de hand van lichtbeelden volgde een

boeiende voordracht over metaallegeringen en

restauratie en met talloze voorbeelden liet hij

zien hoe met behulp vãn moderne technieken,
gereedschappen en chemicalien, museale voor-
werpen toonbaar worden en vooral'houdbaar'
blijven. Ron Leenheer zijn voormalige leerling en

nu restauratiedeskundige bij het Allard Pierson

museum was als tweede aan de beurt. Hij focuste
zich meer op brons en koper en dan vooral op
conservering voor de lange termijn en haalde de
pers met de tentoonstelling'Goed gegoten, 5000
jaar brons'in voornoemd museum. Veel ook voor
zoekers herkenbare problemen met betrekking
tot hun vitrinekastinhoud kwamen aan de orde.

ln de pauze een verrassende lunch naar middel-
eeuwse recepten en tijd voor discussie.

Met goed gevulde maag schoven we vervolgens

aan voor de workshop'herkennen van munten
en plaatsen in de juiste tijdi gegeven door de

historicus Jan Pelsdonk van het Muntenkabinet,
ons welbekend van de zoekdagen. Sluitstuk van

de dag was een demonstratie smeden van oude



Vaeature
Zoals u al gemerkt heeft bestaat de

vereniging inmiddels alweer 20 jaar. Dit

hebben we groots gevierd met een spe-

ciale uitgave van ons blad en met een

jubileum-zoekdag vol grandioze prijzen.

20 jaaris niet niets, maar gelukkig heb-

ben we het met elkaar kunnen doen.

Bestuursleden en vrijwilligers hebben

zich belangeloos ingezet voor de

verenrgrng.

Op dit moment heeft de club een leuke

ploeg bestuursleden en vrijwilligers.
Maar wij hebben belangstelling in ulWe
zijn altijd op zoek naar mensen die zich

in willen zetten voor de vereniging.

Column met een t'oodsehap
Daar z¡tten we weer, onder de kerstboom met ons magazine. Weer is

er een jaar voorbijgegleden. Zelf heb ik dit jaar veel te weinig gezocht;

goed nieuws voor de andere zoekers, ik snap het. lk hoop dat als u

terugdenkt aan uw topvondst van afgelopen jaor, u denkt: "Toch

sportief van Klaas, dat hij niet zoveel heeft gezocht dit jaar'i Gouden &

zilveren munten, frbula's en bronzen keltjes, ik heb het allemaal laten

liggen voor u. Ja ja Klaas, zo kan het wel weer.

Gelukkig mogen we blij zijn dat het in het echt niet zo

werkt. lk denk wel dat er zoekers zijn wiens vondsten-

bakje nooit vol genoeg is; het verlangen naar meer en

vooral het beter zijn dan de rest. Om d¡t allemaal te

bereiken gaat men zelfs over bepaalde grenzen heen. ln

al die zoekjaren heb ik genoeg gezien en gehoord, om te

weten dat dit ook in de zoekwereld bestaat. Het kan ook

niet anders; we zijn een afspíegeling van de maatschap-

pijT!? lk bedoel: wat er in het dagelijkse leven gebeurt,

gebeurt ook in de hobbywereld. Of we het nu hebben

over een visser die in plaats van twee, drie hengels

uitgooit, of een zoeker d¡e zonder toestemming van de

grondeigenaar zijn zoekstok u¡tlaat, d¡t omdat juist deze

akker zo interessant is.

Een trend in de maatschappij is echter dat men het raar vindt als men

hierop aangesproken wordt; zich zwaar beledigd voelt eigenlijks. "Hoe

durft oom agent mij een bekeuring te geven, terwijl ik liefelijk, zonder

vergunning, met j hengels langs de Loodsrechte plassen zit te v¡ssen

met levend aas?". ln dit scenario is enkel alleen de uitspraak "oom

agent" overdreven. Gemiddeld gezien gaat hij door onder een andere

noemer.lkweet gevallen van zoekers die zonder toestemming lan-

derijen 'afstropen! Als ze hierop aangesproken worden door de boer

krijgt deze de volle lading. Leuk als de week erop een goedwillende

zoeker naar deze boer gaat om toestemming te vragen. . . U kunt zich

voorstellen wat het antwoord gaat worden lijkt mij. Laat ik maar een

uitspraak van prinses Maxima plagiëren: "Een beetje dom!"

Dit zelfde gedrag komen we ook tegen in de computerwereld, op

fora. Ook hier is het een afspiegeling van de maatschappii. De meeste

fora-isten willen gezellig met elkaar over hun hobby in contact ziin;

'praten' over vondsten en zoekbelevenissen. Voor deze zoekers biedt

dit een plezierige aanvulling op hun hobby. Er ziin ook een aantal

foro-bezoekers, die over alles en iedereen een mening denken te moe-

ten hebben; gevoed vanuit teleurstelling, afgunst

en jaloezie.Veilig vanaf het zolderkamertie wordt er

gal gespuid en wordt een ander de grond in getrapt,

Wellicht om te laten zien dat men beter is of weet

(de beste stuurlui... hoor ik u denken). Misschien dat

deze individuen denken dot het normaol of grappig

is om zo met elkaar om te gaon.lk verzeker u dat hier

niets grappigs aan is. lk kan me ook best voorstellen

dat men zich soms helemaal niet bewust is, van wot

men doet of uitkraamt; reageren zonder daor goed

over nagedacht te hebben. Wederom het c¡taat: "Een

beetje dom!"

Voor alle duidelijkheid, er ziin genoeg fora met top-

beheerders, die ook op dit gedrag letten; helemaal super. Daarnaast

weet ¡k ook wel dat deze'groep' binnen de hobby en/of op de fora nog

geen 1o/o deel uitmaakt von de totale aantal zoekers, maar toch vind ik

dit nog te veel. Een hobby is er om van te genieten, voor onszelf of met

elkaar. Kappen daarmee!

Als ik dan nog iets mag wensen voor het volgende iaar, naast die

gouden munt, zilveren sceatta en geëmailleerde frbula... is dat wii als

zoekers met elkaar zouden kunnen laten zien hoe een maatschappii

zou moeten functioneren: vredig, gelukkig en vooral tevreden.

lk wens u een mooi en gelukkig 2013.

Klaas Bot

I

mg
Voor nu zijn we op zoek naar:

Vier parkeer- en veldbegeleiders voor op zoekdagen

Taken
. ln de morgen op de parkeerplaats het parkeren in goede banen leiden.
. Zoekers naar de akkers begeleiden en toezicht houden tijdens de zoekwedstrijd'

Gevraagd
. Het buiten goed vol kunnen houden.
. Vroeg op willen staan.
. Kunnen werken in teamverband,
. Leuk vinden om met mensen om te gaan.

Geboden
. Reiskostenvergoeding en eten en drinken op de dag zelf.
. Werken in teams die elkaar afwisselen.
. Leukeen enthousiaste collega-vrijwilligers.

Reacties naar Albert van Es, e-mail: zoekdag@detectoramateur.nl

Namens bestuur & redactie

COLUMN



Ilnryugel
De Historische vereniging Oud

Stede Broec is er maar wát trots op:

de vondst van een 
.l6e 

eeuws zegel-

penning in Bovenkarspel. De zegel

werd gevonden tijdens werþaamheden
bij de Hoofdstraat. Een kantoorpand aan die

straat werd gesloopt en uit de grond daaron-

der kwam ltaliaans aardewerk naar boven. Tot

ieders verbazing zat daar ook een ongeveer

vier cent¡meter groot Ioden zegeltje tussen. De

penning blijkt uit de 16e eeuw te komen en is

afkomstig van de Doge van Venetië, de burge-

meester toentertijd. Nergens in Nederland is

eerder een zelfde zegel gevonden.

Mysterie
De zegel werd

gebruikt om

documenten mee te

verzegelen, maar hoe

het in Bovenkarspel terecht
is gekomen is tot nog toe een mysterie. De

Historische vereniging vermoedt dat het iets te

maken kan hebben met de aanwezigheid van

de nabijgelegen Broekerhaven aan de toenma-
lige Zuiderzee. De zoektocht naar het hoe en

waarom van de zegel is in volle gang. Ze hopen

de oorsprong ooit te achterhalen.

Wedstrijd
Met de zegel heeft

Oud Stede Broec zich

ingeschreven voor de verkie-

zing van'Je Beste Vondsti uitgeschreven door

de Koninklijke Bibliotheek van Nederland in

Den Haag. De winnaar krijgt een exemplaar

van een b'rjzondere stedenatlas, en daar heb-

ben de leden van de Historische Vereniging wel

oren naar.

Lezers van Detector magazine kunnen

stemmen via: http://jebestevondst.nl/
Met vriendelijke groet, Frank Pennekamp

8
Naar eigen zeggen stroomt er

"inkt in het bloed" van Gerben

Graddesz Hellinga. Hellinga is

gepensioneerd psychiater maar is

nu vooral een actiefschrijver van

populariserende geschiedenis-

boeken. Populariserend, omdat
het publicaties zijn over onder-

werpen die een breed publiek

interesseren. Populariserend,

omdat hij de geschiedenis op een

toegankelijke wijze presenteert.

Maar niet populariserend door no-

deloos geschiedenisverhalen bp
te leuken'of spannender te maken

dan deze al zijn. Hellinga schrijft
zonder opsmuk.

Hellinga schreef onder meer

de Geschiedenis van Nederland,

Geschiedenis van Vlaanderen, Ge-

schiedenis van Oranje en de serie

Kopstukken van de Gouden Eeuw.

De formule die Hellinga

ha nteert, is overzichtelijk:

na een algemene inleiding

volgen een aantal onder-

werpen of biografieën, soms

ook vensters genoemd

om aan te sluiten bij de

tanonhypei leder lemma

telt twee tot vier pagina's. De

vormgeving en het beeldma-

teriaal worden door uitgeverij

Walburg Pers iedere keer weer

zeer fraai verzorgd.

Gewapenderhand
Het meest recente boek van

Hellinga is Hertogen van Gelre,

Middeleeuwse vorsten ¡n woord

en beeld (1021-1581).DiT lijkt een

trendbreuk vergeleken met de

þrote' onderwerpen van eerdere

publicaties. Het zou te verklaren

zÜn vanuit de Gelderse wortels

van de uitgeverij; Walburg Pers is

gevest¡gd in Zutphen. Maar an-

derzijds, Gelderland in de grootste

provincie in Nederland en in de

middeleeuwse tijd was het gebied

dat de Gelderse graven bestuur
den nog groter. Het strekte zich

van de Zuiderzee in het noorden

tot Nieuwstadt in het zuiden,

van Gorinchem in het westen tot
Winterswijk in het oosten. De vier

kwartieren (Nijmegen, Roermond,

Zutphen en Arnhem) besloegen

een immens grondgebied. Uiter-

aard was dit gebied niet zonder

slag of stoot tot stand gekomen,

Opeenvolgende graven - later

hertogen - van Gelre verdedigden

hun belangen gewapenderhand.

ln de veertiende eeuw begonnen

Hertogen van Gelre, Middeleeuwse
vorsten in woord en beeld, 1021-1 581

(Zutphen 201 2)

Gerben Graddesz Hellinga

lSBN 978905730831 4,

176 pagina's, gebonden, rijk geïllustreerd

in kleur
€29,95 (na 1 januari 201 3 € 34,95)

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers

de Bourgondische hertogen de

macht van de graven te ondermij-

nen totdat Gelre de zelfstandig-

heid verloor aan Karel V.

ln chronologische volgorde ko-

men belangrijke hoofdpersonen

aan bod. ledere biografie wordt
vergezeld door een kadertekst die

de hoofdpersonen en de Gelderse

zaak in een bredere historische

context plaatst. Zo komen zaken

als oorlogsvoering, het volk en

buurlanden waaronder Utrecht

en Brabant aan bod. Huidige

provinciegrenzen zijn totaal

nlet interessant met oog op de

middeleeuwse situatie; Hertogen

von Gelre verdient dan ook een

publiek met een weidse blik op de

geschiedenis.

Hellinga
Op geschiedenissite Hrstoriën.n/ zijn verschillende besprekingen van

de boeken van Gerben Graddesz Hellinga te vinden. Op deze site vind
je ook een uitgebreid interview met de schrijver over het boek Korel V.

Hierin spreekt hij ook over het schrijversbloed in de familie Hellinga.

irn
Hedendaagse
middeleeuws

inkt vloeit over
bloed

DETECTOR MAGAZINE 126



Rijksmuseum van Oudheden

Middeleeuws chic. Sierbeslag op riemen en tassen (1300-1600)

23 november 2012tlm 15 september 2013

Expositie rijke versiering
middeleeuwse riemen
en tassen

In de Late Middeleeuwen droegen

mensen van alle rangen en standen

leren riemen, tassen en schoenen

met uitbundige versieringen. Voor

de elite van goud en zilver, voor de

gewone man van een goedkoop

goud- of zilverkleurig metaal. Met

de expositie'Middeleeuws chic'

geeft het Rijksmuseum van Oud-

heden een beeld van deze middel-

eeuwse mode, die veel 'schitteren-

der'was dan vaak wordt gedacht.

De collectie van het Rijksmuseum van

Oudheden omvat ruim 1500 verschillende

middeleeuwse stukjes sierbeslag uit de

periode 'l 300-1600, onder meer op leren rie-

men, schoenen en tassen en is daarmee de

omvangrijkste verzameling van Europa. Het

grootste deel is gevonden in het'Verdronken

Land'van Zeeland en in Dordrecht.

Wat opvalt is de grote diversiteit van het

sierbeslag en de variatie in gebruik. Niet

alleen werden riemen en accessoires met

beslagwerk verstevigd, de metalen versierin-

gen waren ook een uitgelezen medium om

boodschappen en identiteit uit te dragen.

Er was ruime keuze aan vormen, die boven-

dien modegevoelig waren. Zo zijn er allerlei

geometrische motieven, bloemen en blade-

ren, gezichten van mensen, koppen van die-

ren, hemellichamen, gebouwen, gebruiks-

voorwerpen, nagebootste wapenschildjes

en namaakmunten. Er zitten opvallend veel

letters en symbolen bij; van verwijzingen

naar de liefde tot status en religie.

ln de tentoonstelling zijn naast tientallen

versierde leren riemen, tassen en schoenen

ook hangers, broches en insignes te zien,

uit eigen collectie en in bruikleen uit twaalf

steden in Nederland en Vlaanderen. Het

decor van de tentoonstelling laat afbeel-

dingen zien van schilderijen, handschriften

en tapUten waarop de middeleeuwse elite

pronkt met gouden en zilveren accessoires,

zelfs op paardentuig en halsbanden van

schoothondjes.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling

verschijnt het boek'Middeleeuwse mode in

metaal' van Annemarieke Willemsen, conser-

vator Middeleeuwen van het Rijksmuseum

van Oudheden en Marlieke Ernst, student

archeologie Universiteit Leiden. Het boek is

te koop in de museumwinkel (€19,50, 152

pagina's, full colour, SPA Uitgevers, ISBN 978

90 8932 1107).

Rijksmuseum van Oudheden

Rapenburg 28, Leiden

www.rmo,nl

Honderd
Middeleeuwse mode in metaal
Sierbølag op riemen en tasæn uit de Nedeffil

A¡æmaieke Willem*n & Marl¡eke Ernst
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mtån"ten Foto'ltekst: Gert Lugthart

Electrum Pottina stater á lbeil van Keltische stam Treveri (legering van goud
en zilver), periode 60 - 25 voor Chr. Diameter 16 mm, 5,42 gram.

Zilveren (triquetrum) of regenboogschotel met nieuw bijteken "U'i periode
53 voor Chr. Diameter 18 mm, 5,71 gram, (gemerkt replica).

Gouden dukaat V type, Giacomo lll Mandeli Conte (ltalië), periode 161 8-1645. Diameter 22 mm,
3,18 gram.

Goudeq Eburonen stater klasse 1, (de munt waar'alles'mee begonnen is), periode 53 voor Chr.

Diametêi 18 mm.5,66gsam, (gemerkt replica).

Zilveren Quinarius van Keltische munt met tekst"ANNAROVECI"van stam Tungri, periode 40-30 voor
Chr. Diameter 14 mm, 1,51 gram, (slechts 25 bekend).

Zilveren denarius van Tiberius, keerzijde Livia zetelend als Par periode 14-37 na Chr.

Diameter 18 - 20 mm,3,56 gram.

Zilveren denarius van Lodewijk de Vrome met tempel, p

Zilveren (biljoen) dubbele Tournois, koning Philip lV, pe

D¡amater 20 mm, O,77 gram.

Zitveren penning (sterling) van Jan lli van Brabant, Leuv

D¡ameter 16 mm,1,18 gram.

Zilveren penning Floris V van Holland,1284-1286. Diam

\68l
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Keltische goudschatten uit de ,**J
lage landen en de Romeinse ;ègf .,-
verovering door Julius Caesar '

Nico Roymans, hoogleraar archeologie

aan de VU en enkele Belgische weten-

schappers hebben tussen 2008 en 2012

onderzoek gedaan naar enkele gevonden

Keltische goudschatten in het zuiden van

Nederland en de Belgische Ardennen.

Het onderzoek ging om acht recent ont-
dekte goudschatten bestaande uit ruim

500 munten en verschillende sieraden van

Keltisch oorsprong die vrijwel gelijktijdig

z'rjn begraven in de jaren 50 v. Chr.

De munten zijn voornamelijk geslagen

door de stammen van de Eburonen en

de Nervieirs. Geschat wordt dat er enkele

honderdduizenden gouden munten zijn

geslagen. Goud speelde een belangrijke

rol in de samenleving en de elite gebruikte

het om er oorlogen mee te financieren.

Uit het onderzoek blijkt dat Caesar zich

tijdens zijn veroveringen op grote schaal

schuldig maakte aan het roven van goud.

Na de veroveringen van Caesar is er niets

meer over van de inheemse goudcirculatie.

Slingerkogels

Het onderzoek leidde ook tot de identifica-

t¡e van de door Caesar vermelde versterkte

nederzetting (oppidum) van de Aduatuci.

ln 57 v. Chr. belegerde en veroverde Caesar

deze nederzetting, waarna 53.000 mensen

als slaven werden afgevoerd. Het oppidum
van de Aduatuci lag te Thuin (Henegou-

wen). Dit wordt o.a. aangetoond door
de vondst van resten van een versterkte

nederzetting (1 3 hectare). De vondst van

concentraties loden Romeinse slingerko-

gels en de vondst van 3 goudschatten die

bij de versterking zijn begraven.

Na de verovering zal het Romeinse leger

het oppidum hebben geplunderd op zoek

naar goud in de vorm van munten en

sieraden. De ontdekte goudschatten zijn

toen niet gevonden.Zoals de Romeinse

schrijver/historicus Suetonius vermeldt,

leverden de rooftochten van Caesar in Gal-

lië zóveel goud op, dat na terugkeer van de

rijk met buit beladen legioenen in Rome

daar de goudprijs met de helft zakte.

De resultaten van het onderzoek zijn te
lezen in de volgende publicatie:
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Late lron Age

Gold Hoards from
the Low Countries and

the Caesarian Conquest

ofNorthern Gaul
Nico Roymans, Guído Creemers, Simone Scheers

Lote lron Age Gold Hoards ftom the Low Countries

ond the Caesarìon Conquest of Northen Goul

Amsterdam University Press en het Gallo-Romeins

museum teTongeren

lsBN 978 90896/.3490

Nico Roymans is hoogleraar in de West-Europese

archeologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Guido Creemers is hoofdconservator van het Gallo-

Romeins Museum in Tongeren.

Simone Scheers is emeritus hoogleraar in de Kelt¡sche

Numismatiek van de Katholieke Universiteit van Leuven.

- 
^AmbvHeers^

0rp-le-Grand 

^
tnu'nå¡'"n'
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Kees Leenheer tekst & foto's / Johan Kon¡ng foto's lnzrnding', M

uitZuiil-Limburg

erwijl we de armband

goed bekijken vertelt DannY:

"Eigenlijk was het puur toeval dat

ik deze prachtige armband vond. lk zocht

nog maar net, had nog helemaal geen

verstand van zoeken. lk was op zoek naar

een akker waar het gewas af was' Na

toestemming aan de boer gevraagd te

hebben ging ik zoeken.

Op een gegeven moment kreeg ik een

mooi scherp signaal en na een gaatje ge-

graven te hebben, haalde ik een vreemd

voorwerp naar boven. Een stuk gedraaide

draad met vreemde uiteinden eraan.

lk wist eigenlijk niet wat ik had gevonden

en herkende het eerst helemaal niet als

een armband. lk heb het zelfs nog wat

rechter getrokken.

Thuisgekomen heb ik gelijk een foto ge-

maakt en die op een vondstenforum ge-

plaatst. En daar kwamen diverse reacties

op. Het bleek dus een echte topvondst te

zijn. Een Keltische armband, ik had daar-

voor nog nooit van Keltisch gehoord!

Van Paul Curfs kreeg ik het advies om als

ik naar de akker terugging, goed op te

letten of ik ook stukjes blauw glas zag

liggen. Op de akker vond ik toen inder-

daad nog een stukje van een glazen La

Tène armband een glazen La Tène kraal,

diverse kleine stukjes van een bronzen

armband en bovendien ook nog een

groot stuk van een bronzen armband. ))

De zilveren

armband be-

stâat uit twee

spiraalvormig

in elkaar

gedraaide

draden. De

uiteinden van

de armband

hebben de

vorm van een

vogelkopje.

Het is een

vrouwen-

sieraad dat

gedateerd

wordt in de

Late ijzertijd.

ln het boek wordt naast de zilveren armband uit

Limburg ook de gouden armband van de Philippe-

ville schat besproken.

Stukje glazen La Tène armband en kraal



Neolithische boor
of ruimer

Vuursteen

Neolittcum

Bronzen Romeinse ring

Tremissis Huy,
monetarius Bertoaldus (585-675)

muntplaots: Huy, Belqte

monetonus: BeÍtaaldus

gev/rcht: 1,2 gram

dnmeter: l3 mm
Geslagen rond het jaar 65A

t4

een Keltische nederzetting te hebben ge-
legen. Misschien dat ze op de akker waar
ik de armband heb gevonden ook nog een
onderzoek gaan doen.

lk heb de vondsten op advies van paul ge-
lijk gemeld bij Wim Dijkman, conservator
van Maastricht en N¡co Roymans, de
expert op Keltisch gebied. Die waren heel

enthousiast over mün vondsten. Mün

armband is nu zelfs afgebeeld in een boek.
Glunderend en vol trots haalt Danny het
boek tevoorschijn waar de armband in

staat en zegt: "Dit armbandje is toch wel
het mooiste wat ik heb mogen vinden,,.

Danny van Krevel zoekt nog maar zo'n 1,5

laar, maar dat zou je als je zijn vitrinekast
bekijkt niet zeggen. Wat heeft hij in die
korte tijd veel gevonden. Als het even

kan gaat Danny twee keer per week met
de metaaldetector op stap. Zoals je kan

verwachten in Zuid-Limbur9, heeft hij
natuurlijk een behoorlijk verzameling re-

ligieuze hangertjes. Verder munten, waar-
onder veel Duitse munten, musketkogels,

Foto: Eveline Dekker

Gekartelde munt of bekkensnijder
Eelgische 5 Gn(, I 894-1 901 Koperlegennq

Er s een penode geweest dat men dacht dot
/p oebru¡kt wcñen bu tongbtaot bl kae¡en om
de rong schoon te schropen Echter enge t¡jd
geleden heeft er een art¡kel n het Conhunter
mogazine gestoan tycorin Henk Hosselt een

beschnytng geeft aver het gebruÌk bU gevech

ten ¡n kroegen, kermissen en cofé's Bedoeling

v¡as om elkaar te verv,,onden zonder dat dit
echt gevaorlijk vlos. lvlen was ook tíots om zo'n
litteken te dragen

r¡ngen, gespen, vingerhoedjes, naairingen,
gewichten, knopen, stukken aardewerk
enz. En zoals bij de meeste zoekers komen
er allerlei doosjes met nog meer vondsten
tevoorschijn.

We pakken gelijk ook even een mooi klein
gouden muntje uit de vitrinekast, een
gouden Trem¡ssis van Bertoaldus. Daar

zijn er volgens Danny ongeveer een 25

>l¡
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1 /1 6 Reichs Tal et 1677

Sl ee ç,,¡,) k Hol sret n P lo q (Du ¡sl a nd )

i,/iuNheer: lohcnn Adolf (167I i 704)

LttercLuu,: Longe 764

Religieuze hanger
\./z:1et HeilCe gel0.rt'.,on '.iaìopÐello ts een cfbeeldtng

ror'acn gezi.ht vilrnn ,'.JrJt Eelaafd dat het het

gel o at v J 11 ) ez u s C. r, tits 15,,:l !È A,ord f De,^¡oa d ¡ n een

bastlrck bi rtet ttol¡tonse ,1orp1e l'.4onoppello

Afbeeld¡ng van het qeztcht !()n een bebcoÒe non
ne! ioìa hooL ee[) gebroken neus en qeopende oqen

en mand Dit ltlkt òezelfde afbeelding te z4n als op de

ittkúode r'an Tufl)n

k:onCudelilke afl:eelding v0n ly'tono mel

ktndle iezus

ZiireL Aorcring 18e eeuw

Religieuze hanger
t/z: 5AN IOSE ORA ÐRO 

^IABIS 
tnt )ozef b¡d voar ons

Áfgebeeld Jozef er ChnslLts
L. Alo.. tu< \1n uon/oq) bid vaot or\.
Áloystus s afgebeeid met een telie, symbool van kus-

hetc. Als symbcol van de kusheid v'rcrdt hl oo| tn het

b ijzort de r rcg e n se ksu ele v erzoeki n gen oo n qerae pen

ln 1 7 26 t t h ¡ he¡lg'. eíklaord

Alum n tu m, dc tenng 20e eeur'.

Religieuze hanger

\/z: Froncitaus von Ass¡si b¡d vaot ons'

Fronciscus ,.,on Àssist (A sslsL Jmbrie, I i Ei oí r 1 82

oldoo(, 3 of 4 akto)er 1 226), leefde relig¡eus, wos de

st¡(hler voù de klaasterorde von de [rancisconen of
mnCerbroeders, en vterd heÌlig verklaard daor pous

Gregor¡us lX op I 6 juil I 228

Kz: heil¡g hort von )ezus

Alqemee n ho nge ( tje v o n t't¡t me I ool.

Dote(¡nq 20e eeuv/.

12 Heller 17??

¡8e eeuw

Stod Aken (Duirslcnd)

Literotuur: Cro¡q 2

20 mark
van Ke¡zer
Wilhelm ll

De meesl geslogen gaulen munt '.Jn
het Dutse Ke¡zernlk tvas de Prustsche

qouder' 2A rnoti DL/c nunt i. col!-
duceerd tussen 1 871 en 1 91 5 Op deze

munt staat de beeltenis van Ketzert,ry¡l

helm ll net op de achterkont hei \lapen
van het Duttse kezerrtjk ap de ronC v'cn

de munt staat de tekst'GOTT l\,11T UNs:

exemplaren van bekend. lk zocht nog

maar net op die akker en vond vrijwel

gelijk dat muntje. lk was gelijk helemaal

hoteldebotel en ben gelijk naar huis ge-

gaan. Danny laat nog een prachtige munt

zien; een gouden 20 Mark van Wilhelm ll

uit Pru¡sen.

Uiteraard zijn we ook benieuwd waar

Danny al dat mooie materiaal mee ge-

vonden heeft. Nog maar '1,5 jaar geleden

zocht hij nog met een Black bull, daarna

een Geo Hunter, maar dat beviel toch niet.

Nu zoekt hij al een tijdje met een XP Deuz,

en dan vooral met een kleine schotel.

Danny vertelt:"De meeste zoekers zetten

als ze een veld opstappen pas na enkele

meters de detector aan en gaan dan zoe-

ken. Ze slaan de kanten van het veld over.

En daar liggen toch vaak leuke dingetjesJ'

Tja, en die wijsheid hebben we goed in de

oren geknoopt.

Determinatie vondsten:
Arie van Herwijnen, John Kuipers,
Johan Koning, Kees Leenheer

Penning z.j. (1 235-1 28O)
Heíraqdom Brobant

l,4untpioots: Leuven

t,trtoruu, P¿¡,r¡¡¡e :43 I 58
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Redactie: Johan Konino, Kees Leenheer / foto's:

O toddere¡ndoosje, gemerkt
Hierin werd een doekje of sponsje

met reukwater bewaard.

Zilver. Het zilvermerk is van Klaas

Riddersma uit Leeuwarden (FV495,

in de eerste druk B 117). Hij is

op 22 april l 736 gedoopt. Werd

meester in 1 758.Tekende voor het

laatst het gildenboek in 
.l 

795 en

overleed in 18.17. Hij woonde in
Leeuwarden respect¡evelijk op de

hoek van Droevendal (17 62), in de

Grote Hoogstraat(1772) en in de

Oude Doelesteeg (1780). De voor-

stelling: volgens mij zijn het nogal

primit¡ef getekende paardjes. Hij

trouwde in 1760 met Hendrika

Jansdr. van Eese.

G) n"li9i"u, hangertje, RoMA
Koperlegering

Sinds de 12e eeuw is het Franse

Liesse een belangrijk bedevaart-

oord voor de koningen en het
volk. De zwarte madonna wordt
hier vereerd. Op het hangertje
zien we de zwarte madonna met
kind en de tekst in het Frans "nos-

tre dame de Liesse"(onze lieve

vrouw van Liesse). Op de keerzijde

de kruisiging van Jezus met Maria

Magdalena geknield. Met de tekst
'Saincte Maria magdeli' (heilige

Maria Magdalena). Het hangertje
is in Rome geslagen in de 17e

eeuw en is een bedevaarthanger

uit Liesse.

@ Kinderring

Brons

26 gram, diameter 13 mm.

Middeleeuws, + 1400

@ Swastika fibula
Brons

Romeins

27 mm

O R¡nggel¿

Goud

Vondst tijdens rally in Engeland

6,4gram, diameter .l3,4 mm

@ Muntgewicht
Brons

Omdat we de massa-gewicht

niet kennen, muntgewicht voor:

1 pound (1604-1606) van 10,049

of 1 /4 pound (1 604-1 61 9) van

2,51 g of 1/8 pound (.1 604-1 61 9)

van 1,25 g, uiteraard een munt
uit Engeland. Makersmerk Jacob

Jansz de Backer, Antwerpen,1644.

Ø omega-fibula
Romeins

Zilver

28x26mm

G) Riemhanger

Brons,35 x 14 mm

1 2e eeuw

G) sot¡au,
Uit de Karolingische periode, het
betreft een nabootsing (met totaal
verbasterde omschriften) van de

solidi van Lodewijk de Vrome .

Goud

Diameter 20,9 mm,gew.4,35 gr.

@ rokerui¡l
Late Bronstijd, 800 v.Chr.

Brons

95x50mm

@ cespplaat
met got¡sche letter D

Koperlegering
+ 1400

25x25mm

@ Rekenpenning

Messing

Deze penning valt ook in de cate-

gorie'rekenpenningeni Ze dateren

uit het begin van de 1 8e eeuw en

zijn gemaakt in Zuid-Duitsland,

vermoedelijk in Furth bij Neuren-

berg ofGotha.

Het betreft een serie met de

Romeinse keizers. Deze - met

Vespasianus - is daar een van.

Mitchiner heeft ze beschreven,

pag.612-614.

@ eenningz;.
1Oe/lleeeuw
Friesland

Muntheer: Graaf Wigman lll (994-

1016)

Literatuur: llisch, JMP 1997/8,

nummer 20.2; Dannenberg 1229

Zilver

Gew 0,64 gram, diameter 18,5 mm

@ Leerbeslag stijgbeugel
Brons

Ottoons,+ 1100

35x33mm

Voorwerpen op I 50%

o

@
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Met dank aan: A. van Herwijnen, J. Zijlstra, W. Spoelder, D. Dijs, J. Kuipers, F. Groenendijk,

K. Pannekeet, Anton Cruysheer, R. Holtman
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Arrheilngrn ffi znrktrs: ilnt ztln Aprirls rn P wrn !
Allereerst willen we Jobbe Wijnen bedanken voor het initiatief om te proberen een brede
discussie op gang te brengen. we zijn blij dat de opzet van op het gang brengen van die
discussie geslaagd is. Behalve de reacties die wij binnen kregen werd er ook op de fora
soms heftig gereageerd. Hier leest u achtereenvolgens reacties van diverse lezers, het
commentaar van Jobbe Wijnen en het standpunt van de DDA.

Reactie Piet van Schuppen:

Uitstekend dat dhr. Wijnen het zoe-

ken op deze wijze belicht. Zeker met

de opmerking over de context van

de gedane vondsten, Nu is het zó dat

ons een document ter beschikking

staat waar onze vondsten in vermeld

kunnen worden aan de off. instanties

als R.A.C.M. en Numis. Hierin wordt
het ons gemakkelijk gemaakt om alle

relevante gegevens over de vondst

te vermelden. Ook de context van de

vondst proberen we, als leek, zo goed

mogelijk in te vullen bij het hoofdstuk

CONTEXI Op deze wijze wordt er al

veel werk uit handen genomen door
de zoekers (oftewel, the'silent army')

waar de off. instanties alleen maar

tevreden mee (zouden) kunnen zijn.

Mocht het zó zijn dat het aanleveren

van de vondstgegevens op proble-

men stuit met de administratieve

verwerking dan is het aan de off.

I 8 instanties om dit aan te scherpen/te

verbeteren.

Reactie Evert Slappendel:

Als eerste mijn complimenten voor

het artikel. lk vind dat de heer Wijnen
gelijk heeft met de constatering dat

de detectoramateur en een archeo-

loog verschillende belangen hebben.

De archeoloodåþ context en dÉl--il

zoeker zijn vondsten. Ook ik denk dat

de zoeker een specialist is en door de

archeoloog als zodanig gebruikt

moet worden (gebruik maken van de

sterke kanten van een persoon). Het

idee van Ruurd Kok is een goed idee

en dat is de manier hoe deze partijen

met elkaar kunnen samenwerken. lk

ben al een tijdje geleden lid gewor-

den van de AWN Afd.16 Nijmegen.

Ook start ik in oktober met de cursus

archeologie voor beginners, om iets

meer inzicht te krijgen in de werkwij-

zen van de archeologie. Misschien

kan ik op deze weg iets, op mijn ma-

nier, voor de archeologie betekenen

en aan de andere kant mijn kennis

vergroten.

Reactie Willy Devillers:

lk heb het stuk met veel aandacht ge-

lezen en geef nu mijn eigen mening.

ln grote lijnen ben ik het roerend

met dhr. Wijnen eens. Zelf zoek ik al

met een detector sinds 1 984. lk zoek

overal waar ik maar denk iets te vin-

den, bijvoorbeeld onder oude bomen

en in bossen maar ook in speeltuinen

en parken. lk woon in Groenlo en dat

is de Gelderse Achterhoek vlak aan de

Duitse grens. Duitse speeltuinen zijn

bij ons heel populair om de vele mun-

ten en sieraden in het losse zand.

Genoeg over de plekken, nu even

het verschil met een archeoloog. Wij

nemen alles mee en kijken thuis of
het wat aan waarde heeft en anders

wordt het weggegooid, Wij schrijven

praktisch niets op wat betreft de

vindplaats, maar als ik niks vind,

verkas ik wel naar een locatie waar

de kansen groter z|n. Ons schema

is minimaal een munt in het uur, en

we hebben een record van zo'n 80

munten per dag. Als we met ons

tweeën zoeken doen we wel een

wedstrijd in drie klassementen nl.: a.

de eerste munt, b. de oudste munt

en c. de meeste munten. Er is dus

altijd een winnaar. Mooie munten

gaan in een album en anderen in een

doos of fles. De vindplaats staat er

nooit bij. Misschien heb ik hiermee al

wel duidelijk gemaakt dat ik beslist

geen Archeoloog ben en ook niet zal

worden.

React¡e Anton Cruysheer:
cruyshee16gma il.com

'Moeten we niet gewoon stoppen?'

luidde de vraag van Jobbe Wijnen,

gevolgd door de opmerking dat

metaaldetectorzoekers en archeolo-
gen mijlenver uit elkaar liggen. Wat

dit laatste betreft is dit wat Nederland

betreft doorgaans wel waar, maar

bijvoorbeeld in Engeland ligt dit toch

wat anders en veel meer in elkaars

verlengde. Hoe dit zo gekomen is kan

ik wel een apart artikel aan wijden

maar voeft voor nu wat te ver. Laten

we het erop houden dat dit vooral

een beleidskeuze van de Rijksover-

heid is, gevolgd door de universitei-

ten, die niet tot nauwelijks metaalde-

tectie in hun opleidingen opnemen
- terwijl het natuurlijk een geweldig

prospectiemiddel is. Wat betreft de

eerste vraag, ben ik het in beginsel

mee oneens - zij het dat de klemtoon

wel wat verschoven mag worden;

minder eenrichtingsverkeer naar'de

archeologie'en juist meer naar de

(andere) vrijwilligers in de archeolo-

gie: de AWN. lnmiddels ben ik in de

gelukkige omstandigheid de discus-

sie vanuit meerdere standpunten te

kunnen zien. Van I 981 tot ca. 2000

was ik een gepassioneerd en fanatiek

detectorzoeker, van 1 998-2002 arche-

ologiestudent aan de un¡versiteit, van

2002-2006 werkøaam als archeoloog,

vanaf 2004 bestuurslid van de AWN

Naerdincklant Archeologie Gooi- en

Vechtstreek en sinds 201 1 voorzitter

van diezelfde afdeling,

ln de commerciële'Malta-archeologie'

van tegenwoordig vind ik het een

probleem dat het archeologisch

onderzoek zich nagenoeg beperkt tot
de omzetting van het'bodemarchief '

naar een'papieren archiefi Daarmee

wil ik zeggen dat de wetgeving

niet verplicht tot wetenschap-

pelijk onderzoek en evenmin tot
publieksbereik. ln de regel gebeurt

dit dan ook niet (soms gelukkig nog

wel, bijvoorbeeld in de stedelijke

archeologie), waardoor men in de

alledaagse archeologiepraktijk niet

op extra administratie, pardon; me-

taalvondsten, zit te wachten - want

dat kost tijd en dus geld. Bovendien,

metaaldetectie is zelden opgenomen

in de plannen van eisen, waardoor

dit ook meestal achterwege wordt
gelaten (zonder kan ook scherper

geoffreerd worden dus is eerder een

opdracht te verkrijgen). Dit is op

zich weer een ander discussiepunt,

maar het draagt niet bij aan een

goede verstandhouding tussen'de

archeologie' en de vrijwillige detec-

torspecialisten die Nederland rijk

is. Veel archeologen zitten gewoon

niet op'gravers'te wachten, want

het past simpelweg veelal niet in de

gepraktiseerde archeologie. Daar

wetenschappelijk synthetiserend
(vergelijkend) onderzoek doorgaans

niet tot het standaardpakket van de

archeologische proefsleuven of op-

gravingen hoort en de PvE's niet om

metaaldetectie vragen, blijft de inzet

van een metaaldetector al met al op

z'n best een luxueuze'could have'en

geen'should have'of 'must havei ln

die zin is het weliswaar sympathiek

Discussie & reacties

Vanwege de beperkte ruimte
heeft de redactie de reacties

hier en daar in moeten korten.

dat metaaldetectorzoekers zich met

veel moeite in het voetlicht proberen

te werken van archeologen, maar

tegelijk frustrerend dat ze þeen thuis'

krijgen - of erger. ln die zin ben ik

het dan weer wel met Jobbe Wijnen

eens; stop daar maar mee en richt je

op die zaken die wel zin hebben; de

AWN. Daar zitten niet overal maar

toch wel geregeld mensen met zowel

kennis van zaken als tijd/interesse om

onderzoek te doen en waarbij detec-

torvondsten meer dan welkom zijn.

Wanneer vondstinventarisat¡es naar

bijvoorbeeld Romeinse munten of
WO ll-archeologica tot uiting komen

in artikelen wekt dit weer interesse/

waardering van archeologen (en

numismaten), waarmee detectorzoe-

kers via die weg toch in een positief

daglicht komen te staan.

Tot slot nog mijn persoonlijke

overtu¡ging: hoewel er genoeg

voorbeelden zijn van hoe slecht

metaaldetectie kan uitpakken, ben

ik tegelijk van mening dat metaal-

detectie reddingswerk is. Ook ik

kan me herinneren dat de vondsten

uit de jaren'80 aanmerkelijk beter

van kwaliteit waren dan hetgeen

tegenwoordig uit de grond komt.

Bovendien wordt in de archeologie

toch de bovenste 30 cm vrijgesteld

van verplichting tot archeologisch

onderzoek, dus wat mij betreft; zoek

maar goed op de archeologisch

gewaardeerde terreinen en red wat

er te redden valt (maar dan wel graag

aanmelden met voldoende tontext'
- zie hetgeen Jobbe Wijnen hierover

schreef). ln die zin is een detector-

zoeker ongeveer het beste wat een

cultuurhistorie minnende gemeente

zich zou kunnen wensen en zie ik de

APV's - waardoor het zoeken in steeds

meer gemeenten onmogelijk wordt
gemaakt - een kwalijke ontwikkeling
met schadelijke gevolgen voor de

archeologie. Binnen mijn eigen AWN

bestuur zit inmiddels ook een (zeer

gewaardeerde) detectorzoeker en

vanuit onze afdeling proberen we

het de detectorzoekers naar de zin

te maken. Meer info over de AWN

afdeling Naerdincklant: http://www.
naerdi ncklant.n I
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Commentaar Jobbe Wijnen:
Beste lezers, inhelDetector magazinevan september 2012 schreef ik een

artikel over de verschillen tussen archeologen en zoekers met daarin een

uitdaging hoe zoekers nog veel meer indruk kunnen maken op archeolo-

gen dan ze nu doen. Daarop kwamen vele reacties en ik ben allereerst blij
met alle respons, waarvoor dank iedereen. Het artikel heeft bij sommigen

veel losgemaakt en dat was uiteraard ook een deel van de opzet.

Eerst dit: er is een onduidelijkheid geslopen in het artikel. Je kunt de

tekst lezen alsof ik amateurs stel tegenover professionals. Dat is niet mijn

bedoeling. Integendeel. Wel gaat het over het verschil tussen de archeolo-

gische werkwijze tegenover de zoekercweilc.,t fze. Excuses voor die verwar-

ring. Tèn tweede wil ik om nog meer mogelijke verwarring te voorkomen

duidelijk zijn dat zoekers uiteraard op de eerste plaats lol mogen hebben

in wat ze doen.

Dan wil ik ingaan op de uiwoerige reactie van Anton Cruysheer. De strek-

king van zijn reactie is dat archeologisch geïnteresseerde zoekers zich het

beste richten op de A\{ô{. Wat ik met een dikke knipoog hoopte te zeggen

in mijn artikel is dat de ogen van detectorzoekers te vaak gericht zijn op

de professionals, alsof bij hen het probleem zit van de belemmeringen die

zoekers voelen bij het uitoefenen van hun hobby. Inderdaad, het beleid in

Nederland drijft het archeologisch werk ook naar die professionele hoek

toe. lvtijn punt is: wat gebeurt er als we het eens omdraaien? Als we uit-
gaan van de kracht van amateurs zelf zonder vergelijk? Zo lees ik Antons

reactie ook en zijn voorbeelden van hoe hg het samen met de A\À4'{-afde-

ling Gooi- en Vechtstreek aanpakt.

Positionering
We kunnen ons, met de hulp van rt'eiwillende beleidsarcheologen, beter

positioneren door resultaten te laten zien van goeie plojecten door zoe-

kers. Wat zou de uitkomst zijn van een vlakdekkend metaaldetectieonder-

zoek naar de Slag om Arnhem, of de Slag om Den Briel, of bij fort Fectio?

Zo'n onderzoek kan nauwelijks uitgevoerd worden op commercieel arche-

ologische basis, dat is onbetaalbaar. Dat moeten rve dus zelf organiseren.

De potentie van zoekers zie ik juist daar waar ook de bouwvoor archeo-

logisch onderzoek interessant is. Mijn complimenten over de werkrvijze

van Anton en de AWN Gooi- en Vechtstreek
'Naerdincklantl

Reacties op foral "'We zijn goed bezig"
Om meer reacties te kijgen heb ik het artikel

ook geplaatst op het internetfortm muntenbo-

demvondsten.nl. Mijn verhaal leverde daar vooral

een storm van verontwaardiging op, rvaarbij de

k¡achttermen soms niet van de lucht waren. De kern van mijn betoog

- een uitdagende prikkel met een knipoog - werd daarbij voor een groot

deel gemist. Misschien was mijn artikel niet duidelijk genoeg, of misschien

lag de bedoelde scherts er in mijn toon niet voldoende bovenop. Helaas

hebben die lezers het vooral ervaren als een aanval oP wat ze naar hun idee

in mijn ogen niet goed zouden doen.

De forumlezers gaven veel terechte voorbeelden waarom zij vonden op

een goede manier bezig te zijn met archeologie als zoekers, bijvoorbeeld

door vondsten aan te melden; door contact te houden met een lokale

archeoloog; of zelfs het gesprek aan te gaan met mensen van de Rijks-

dienst voor Cultureel Erfgoed. Dat verdient uiteraard alle lofl Ik denk

dat de frustratie van de zoekers op het forum veel verder gaat dan mijn

artikel. Zoekers hebben al decennia het gevoel geen ruimte te kijgen in

het archeologisch beleid en worden soms gewoonweg geschoffeerd door

archeologen. Dit bleek ook nu weer eens uit een reactie van iemand,

die met vondsten en een onderbouwd verhaal werd weggestuurd bij het

Bevrijdingsmuseum in Groesbeek met de opmerking dat ze'een stelletje

grafrovers'waren. Zoiets zet kwaad bloed.

Deuitdaging
Mijn uitdaging aan zoekers zit hem er in om desondanks toch zelf in actie

te komen. Wat ik beoog te zeggen ìs dat de potentie van zoekers veel groter

is dan sommigen denken. Zoekers willen de archeologie ondersteunen,

maar naar mijn idee kunnen we veel meer dan dat...als we dat willen. In

dat laatste zit hem de crux. Wie gewoon alleen lekker wil zoeken zonder

toestanden moet dat vooral blijven doen. Maar als we willen zouden we

veel interessantere en grotere projecten kunnen dragen,btjvoorbeeld in

samenwerking met de A\4D{. Maar dan moet je als zoeker op dat moment

wel bereid zijn je meer te verdiepen in de archeologisch lverkrvijze.

Van de reacties op de fora heb ik geleerd dat zoekers vaker actiefzijn in de 4 ñ
archeologie dan ik dacht. Een leerpunt. Tegelijk blijft mijn kritiek staan: I ,
Er zljn zeker uitzonderingen, maar echt besefvan waar het archeologen

om gaat is in zoekersland overwegend schaars en dat is een deel van de

oorzaak van de wrevel aar.r beide zijden.

Tot slot: naar aanleiding van mijn artikel besefte

ik dat ik zelf ook de daad bij het woord moest

voegen. Ik ben lid geworden van de A\ÀD{. Een

kleine, maar hopeìijk eerste stap in een vervolg

op dit artikel op weg naar samenwerking en

boeiende archeologische projecten.

ZOEKER

Vondsten

HobbYist

APPEL

Hoe denkt de DDA er zelf over?

Verschillen
lnderdaad, archeologen en zoekers vergelijken

dat gaat vaak over appels en peren. De consta-

tering dat er verschillen zijn, net zo goed als de

constatering dat we elkaar vaak gewoon niet

snappen, klopt helemaal. De gedachtenwerel-

den van beiden lopen vaak ver uiteen.

Heel kort in zwart-wit gesteld; de archeoloog

is veelal wetenschappelijk bezig en geinteres-

seerd in de context, voor hem is de vondst

(voorwerp) op zich minder belangrijk, de

(AMATEUR)

ARCHEOLOOG
Context

WetenschaPPelijk

detectorzoeker is een hobbyist die duidelijk

voorwerpgericht is. Leuke voorwerpen vinden,

daar gaat het om.

En omdat die gedachtenwerelden zoveel

verschillen snappen we elkaar vaak niet. Sterker

nog, we doen vaak ook geen moeite om ons

te verdiepen in hoe een ander denkt. On-

danks de laatstejaren toch wel veranderende

denkbeelden over zoekers, bij de overheid en

in de archeologie, staan deze vaak nog steeds

Standpunten DDA:

. Het is geen probleem dat een archeoloog en

een zoeker verschillen in o.a, doelstellingen
en werkwijze.

. De DDA ziet voldoende mogelijkheden om

op bepaalde gebieden tot een samenwerking
tussen archeologie en de zoekers te komen.

. Vondstmelding van'archeologische'vond-
sten door de zoeker is van essentieel belang.

ln overleg met de archeoloog kan soms indi-
vidueel bepaald worden wat'archeolog¡sche'
vondsten zijn.

. Zoekers kunnen onder begeleiding van een

archeoloog ingeschakeld worden voor arche-

ologische zoekactiviteiten,

. Archeologen werken vrijwel alt¡jd in niet-
geroerde grond. Zoekers daarentegen,
zoeken vrijwel uitsluitend in geroerde grond,
wat een andere benadering met zich mee

brengt.



bijvoorbeeld vaak geconstateerd dat er weinig
wordt aangemeld. De zoeker bekijkt de archeo-
loog ook vaak argwanend want deze wil hem
beperken in zUn prachtige hobby en neemt
hem bovendien niet serieus.

Moeten we dan maar gewoon elk ons eigen
ding doen, ofopen staan voor elkaars ideeën en
proberen tot een samenwerking te komen?

Toen de DDA 20 jaar geleden werd opgericht
was de doelstelling; samenwerking met de

archeologie en het bevorderen van het aan-

melden van vondsten. Daar hebben we als ver-
eniging 20 jaar aan gewerkt. De toen gestelde

doelstelling is nog steeds niet veranderd, al

kijken we na 20 jaar, door de veranderingen in

de archeologische wereld uiteraard wel anders
tegen de problematiek aan.

Verschillende soorten zoekers
Laat de zoeker ook gewoon zi)nzoals die is. De

ene zoeker zoekt puur voor zijn ontspanning en

het gezamenlijk bezig zijn. Hij heeft helemaal

geen behoefte om met archeologische dingen
bezig te zijn.

Veel zoekers zijn op hun eigen manier toch
behoorlijk serieus met hun hobby bezig en

melden veel van hun vondsten aan. Sommige
zoekers gaan zich misschien op de duur steeds

meer verdiepen in de archeologie en melden
zich zelfs aan bij een heemkundevereniging of
het AWN. De zoekers binnen de afdeling AWN

Naerdincklant zijn hiervan een goed voorbeeld.

Sommigen zoekers brengen het zelfs zover dat
ze een studie archeologie gaan volgen. Zo zijn

er nog veel meer verschillende differentiaties in

zoekers op te noemen.

Samenwerking
Jobbe stelt dat er slechts mondjesmaat wordt
samengewerkt. Ja, er wordt bij opgravingen
inderdaad maar weinig gebruik gemaakt van

vrijwil lige metaaldetectorspecialisten. En, ja

er zou met dat grote potentieel aan zoekers

toch veel meer gedaan kunnen worden.
Grootscha lig metaaldetectieonderzoek in be-
paalde gebieden. ln samenwerking met andere
organisaties zoals bijvoorbeeld de AWN zou er
misschien veel meer mogelijk zijn.

Samenwerking tussen detectoramateurs en
(amateur)archeologen is een goede zaak.

Overleg en samenwerking tussen amateurorga-
nisaties zoals bijvoorbeeld de AWN, de DDA en

anderen. Onlangs heeft de DDA op uitnodiging
van de AWN een presentatie gegeven en over
sa menwerking gesproken.

Luisteren, praten en leren van elkaar. Samen-

werken met behoud van de eigen identiteit.

Namens het bestuur en redactie,

Gert Lugthart en Kees Leenheer

ln de presentatie door de DDA bij de AWN werd
onderstaond recept als metafoor gebruikt om de
s a m e nwe rki ng tusse n (a m ate u r) a rch eo I og en e n
zoekers uit te beelden.

Bijdragen aan de
archeologie

De laatste jaren zijn er met
de metaaldetector vele vond-
sten vanaf de Bronstijd tot de

moderne tijd gedaan.

De kennis op het gebied van

metalen voorwerpen zoals o.a.

g ew i chte n, zeg e I ste m p el s,

insignes is de laatste 25 jaar
mede door de metoaldetectie
enorm toe genomen.

De numismatische kennis is

door toedoen van de metaal-
d ete ctorv o n d ste n e no rm vet-
groot. Er zijn ook veel tot nu toe
on beke nde m u nten gevonden.

Een rekensom
. 1000 zoekers

. 10 keer perjaar op een akkerzoeken

. 1 5 vondsten per zoektocht

Dit levert per jaar '150.000 registraties op!
(= per jaar per provincie 12.500)

Stelling:
. Alle vondsten reg¡streren is in de praktijk

onbetaalbaar en onrealistisch. Voor een

beperkt deel,'de belangrijkste' vondsten,

is dit wel haalbaar.
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RecaPt

. Appels: de (amateur)archeologen

Peren: de detectoramateurs

Het citroensap voor het zuiver houden van de vruchten: de regelgeving

En de smaakmakers rietsuiker en kaneel: de AWN

e oppets en peren hun eigen identìteit

die somensmelten (de moes)'

ie betaalbaar houdt'

We hebben een gemeenschappeliik doel' de histori,e uan ons land ontdekken'

w a a r b i i d e co ntext es s e nt;;;i ;;; ; 
" "' 

v a n (m etuI e n -) v o or w e r p en een o n d er -

deel ziin!
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van goede signalen op met rommel

trT 3030
MINELAB
Zoekers met een Explorer of een E-Trac keken al meer dan een jaar nieuwsgierig uit

naar de opvolger. Het duurde lang, maar daar is tie dan.

De CTX3030. Wat een detector! Het is ook geen opvolger, maar

een nieuwe dimensie! .,

Er is drie jaar door meerdere Minelab ingenieurs aan ge-

werkt en dat is te zien. Deze detector is met biina militaire
nauwkeurigheid gebouwd. Wat ons betreft doet de inhoud ,
trouwens niet onder voor ziin imposante uiterliik. De eerste

resultaten van enkele Nederlandse zoekers ziin uitstekend.

Vooral is deze detector nog weer veel beter in het herkennen

de nieuwste metaaldetectorrevolutie van Minelab!

{\

"tf,.:.S
+

verontreinigde terreinen. En als het

warm wordt, gaan we er het water mee in.

oo \ìr

'l

MIÈÉTAB

De CTX3030 is waterdicht tot 3 meter diepte en kan

dus prima voor het waadzoeken gebruikt worden.

De CDt3030 is voozien van GPS (Global Positioning

System) waarmee je kunt zien waar je gezocht hebt,

bovendien kun je er de locatie van je vondsten ermee

€, 23 9 5, 00,,0.*, 1o en batrerijhouder

incl.21% BIW

+ Met de CtX3030 kun je je eigen favoriete hoofdtele-

foon gebruiken zonder die in de detector te pluggen.

Deze plug je in jeWM 10 (draadloze ontvangst).

+ Het scherm, de display van de CDß030 is full color.

+ Ultieme ljzer discilminatie via Smartfind 2.

+ Ergonomisch ontwerp, deze detector is in perfecte

balans.

+ De CfX3030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engell

Duits, Frans, Spaans, ltaliaant Portugees, Rusisch,Turks

en Pools.

Garantie: 3 jaar

WM 10 Replaceable

Wkeless Module Battery Èck CtX 17 Smart Coil Smart Co¡l

De CTX3030 is nu bij ons en de meeste dealers uit voorraad leverbaar. Er wordt een

zorgvuldig vertaalde en zeer complete Nederlandstalige handleiding bij geleverd.

(De CTX3030 wordt door enkele zeer ervaren klanten als'de beste detector

die ik ooit had' omschreven)

Let op: ondanks de BTW verhoging naar 21olo blijven de prijzen inclusief BTW bij ons

voor deze metaaldetectors ongewijzigdl

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

€ ,e0 o.n liii:ìi:iil iiä;llil'
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen b¡¡ Detect: naak 39,90 euro ovet (pot'tokosten gnt¡s)

ovet op GlR1 4838918 t.n v Detect te Enschede.

Vanu¡t Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto over naat onze Bank

IBAN NLíTRABO 0396743870 SWF| RABONL2U nâar DETEC| ¡n

EnschedeVergeet nîetje volledige naan en adres aan ons door te

geven bij de banktransfer of vìa: info@detect.nl K¡es de biibeho'

rende code voor het boek in de ju¡ste taal: N1003 (Nedeilands).

waterproof
Headphones

POWERlIÍT
POWERTIFT NU MET

VERDUBBELDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-

magneet van neodymium

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

n¡ets ingeboet Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilc dubbel

zoveel als de vorige.

Door een andere produc-

tiewijze is deze magneet echter goedkoper

dan de oude Powerlift

PRIJS: 79,50 euro

dieper en stabieler!
Detech SEF zoekschijven zijn stabieler dan
de originele schijven, gaan dieper en de

pinpointing is beter.

Bijzonder geschih voor terre¡nen die flink afgezocht

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

grote schi.jf sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" 12"x10" 15"x12" 18"x15"

Minelab E-Trac / Expl / Safari ./ ! .t/ t
M¡nelabsovereign r' / t
Tesoro Te¡on, l-obo,Vaquero Cibola ./ t
Tesoro alle andere landmodellen / 1/

Wh¡tet DÐç MXI, M6 - 1/ r' |
White's Prizm / 1/ 1/ -

XPG-MaxxenADX r'
XP Gold Maxx Power 1/
GarrettAce r' r/ ./
tisher F75 t/

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

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

Hengelosestraat 298, 7521 Alll Enschede

Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl www.detect.nl
Volg ons op twitter!



Excalibur ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en met

cm zoekschijf.

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

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

F 'ry 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.

c995,-
Zonder extra accessoires

E-TRAC
Zoek je veel op grote akkers en

wilje niet te veel rommel opgra-
ven? Dan is de E-Trac nog altijd de
no. 1 in de wereld, superdiep en hypergevoelig.
De E-Trac pakt de allerkleinste muntjes ook een Trientje op zijn kant,
maar laat cokes en ijzer rigoureus liggen!

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.

- Nog snellere processort waar-

door o a. minder camouflage

van llzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar extreem veel ijzer

ligt, de E-Trac'slaat niet d¡cht'

maar pakt de goede metaahjes

eruitl
- Groter d¡eptebereik, o.a. door

grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere

Gain te gebruiken, daar waar

26 cm

ell iptische
schijf

€,166,-

onder water gebruih worden

Werkt op 1 sl 9 volt batter¡j. 
€ 139,50

1399,

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

Met de nieuwe X-Terra 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 ließt
3 JAAR GARANTIE!

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

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven
met verschillende frequenties eronder
te plaatsen. Frequentie: 7,5 kHz, option
schijf 3 of 1 8,75 kHz. Verder is de
discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en ziln de identificatienummers

uitgebreid waardoor je meer dieptebe-
reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X-TERRA 505c599r-

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaan

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

Vereenvoudigde versie van de E-Trac Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van Minelab. Ten opzichle van
zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' hersteltijd, waardoor je meer goede

voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!
Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf.

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

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

het kan.

Ultra lichte schijf en een andere

hoek van de handgreep,

waardoor de algehele balans

beter is.

Via de PC en een USB kabel

uilwisselbare programmat,

waardoor je niet zelf de expert

hoeft te zijn.
- Logischer opbouw van de

programma's en instellingen
- Eenvoudige Quickmask, snel

weinig rommel op te
graven, hoge gevoelig-

heid voor kleine muntjes

en een heel goed dieptebe-

reik voor normale voorwerpen

Voorzien van een 26 cm wide scan

zoekschijf (gespaakt), die breed de
grond in gaat en bij elke zwaai meer
grond afzoekt dan detectors d¡e met concentrische

zoekschijven zijn uitgerust.

op ijzerinhoud en geleidings-

waarde zelf een discriminatie

programma maken

2 grondstanden, een voor

normale grond en een voor

extreem lastiqe grond.

0p deze pinpointer zitten enkele bijzondere mogelijk.
heden:

- Deze Minelab PR0-FIND 25 pinpointer geeft door
een versnelling van de pieptonen aan wanneer.¡e

het metalen voomerp nadert. Dat is een enorme

verbetering t o v de oude pinpointers.
- Trapsgewi.ls de gevoeligheid verhogen of vedagen
- Geluid kan worden uitgezet
- De PRo-FIND 25 ¡s spatwaterdicht, kan echter niet

1495,-
Zie voor onafhankeli-
jke beærdel¡ng op hel

lnternet (M¡nelabown-

ers) en maak contacl

met de nu al talloze

E-Trac beziners

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie
regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Terra 305
dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had.
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 1 8,75 kHz.

X-TERRA 705

c729,-

Deze detector ¡s misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook
tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)
maar evengoed kun je met deze X-Tena 705 naar
de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

26 cm
wide scan
(DD)

schijf
€ 166,-

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

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl wr¡wv.detect.nl
Volg ons op tw¡tter!

Precision Pinpointing



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

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

uitgerust met een superlichte 1 5 cm schi.jf, waardoor deze nog geschikter

¡s op stort en terreinen met veel 
'rizer' 

€ z4g,-

Gibola € 469,=
Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er n¡et veel veranderd.

Niets is minder waar!

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

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook

Vaquero voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schijven: een concentrische van 15 cm en een

€ 5 5 9, - i:'.ï:il JåìjÍi,ii"','#,.n,* voor ers ver.
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

.:.- 3 ïit:,.:'ï":l:iietweinisvervuirins' 
krei en

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

een Nederlandse versie van de Cibola, de

Cibola Hollandia is, dat met nâme een aantal

archeologische bedrijven graag een vaste 'Alle l\4etalen

5tând' met een basìstoon op hun deteclor wilden hebben

Daarmee kan een (amateur)archeoloog de detector zodanig

afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs bepaalde
'ijzertijdscherven' opgezocht kunnen worden, 0p de

gewone discriminatiestand kan op de laagste stand verschil
gemaakt worden tussen het 'goede' (smeedijzer) ijzer en

CIBOLA
499,- HOLLANDIA

Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24

cm concentrische schijf (makkelijke grond), beschermkap, originele Tesoro
regenhoes en 9 Volt batterij.

De aanleiding voor het laten maken van het 'slechte' ijzer (gietijzer)

De Cobola Hollandia is als deze ¡s uitgerust met een ellip-

tische DD schijf (26 cm) exlra geschikt voor archeologische

doeleinden; zoeken op slort; op lastige lerpaarde en op
gemineraliseerde bewoningsgrond die veruuild is met klein

ijzer En toch een detector mel een makkelijke bedieninq

die nog geen kilo weegt De Cibola Hollandia heeft een

Nederlands logo en op het fronlje staat nu gevoeligheid

i,p.v sensitiv¡ty en threshold heet nu gewoon basistoon

Warm aanbevolen voor stadsqrondzoekers!

SF--*r- r/.r.
Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4
Trekschakelaar met dual discriminatie.

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond. Nu ook extra grote

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

I 5 cm concentrische schijf voorradig De Lobo is in twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schìjf en met

21 x24 cm concentrische schijf

Silver FMax

Als je een detector koopt voor één van je

gezìnsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector Weegt 999 gram I

Enorm goede prijs/kwaliteìtsverhouding !

€ 349,-

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklaisers

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Cortes. Teió

Cortes € 869,-
/:

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

batterijen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichle2l x24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

Kleur: blauw, s.ric ,3kito. ..ß 
-"fa

Vereenvoudigd model van de Co¡tes. ln Engeland bekend als
HawkEye. De aanduidingen op de display van de DeLeón worden
groter weergegeven dan bij de Cortes. Eenvoudig te bedienen, diep-
zoekende detector. Zeer geschikt voor zoekers die veel op stranden,
parken en vervuild terrein zoeken. 

€ 669r -

Super

Respectievelijk € 849,= en € 899,

DETECT .. G,E.RT .E.gI K

t



De eerste

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

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

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

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.

4 zoekfrequenties naar keuze. Het huis is afkoppelbaar. Superlicht, de

detector weegt nog geen 1 000 gram. De steelverbinding is binnen 3 secon-

den geheel in te schuiven tot een klein pakketje Draadloze koptelefoon

met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen.

NIEUWI Deus nu te koop in de lite,nlversie € 895100 (zonder huis)
Bedieninq op de draadloze koptelefoon,

4,6KHZ

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

speciaal voor hen die naar grotere vooruerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals de Adventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een

Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
5ilencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van

ijzer te voorkomen. BattÈiijduur---4! tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer kiachtige all round detector.

825,00 ADX 150 en ADVENTIS ll
specificaties:

. Buitengewoon goede werking

. lichtgewicht (1500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcroprocessors

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voozien van

ingebouwde transmitter
o Draadloze hoofdtelefoon (WSl,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (chl /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij
o Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Voh.

. Batterijduur Alkal¡ne batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

o Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

00)

495,00

(zolang de stfekt ADX 1 50 met

595,00

Draadloze hoofdtelefoons WS I (met 2 kanaten) 175,00
ws 3 225,00

De Franse f¿brikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen,
MeteenXP(uitgezonderddeADXl00) kandezoekernuzonderdielast¡gehoofdtelefoondraadoppad Geenhindervan
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
DeWSI isopvouwbaarenkleinenweegtT0qram. DeWS2 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhoqekwaliteit,uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadtijd 2 uur Batterijduur 50 uur.

1 '"€)-.^9,''

Let op:

Ondanks de BTW verhog¡ng naar 2l%
blijven de prijzen inclusief BIW bij ons
voor deze metaaldetectors ongewijz¡gdl



mtwpngtnn
GRONINGEN

Pieterman M etaa ldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /
Garrett / Teknetics / Wh¡te's / inruil mogelijk

Hengelosestra aT. 298, 7 521 AM Enschede
tel. (053) 430 05 1 2, fax (0s3) 434 55 58
info@detect.nl . www.detect.nl

Zijlsterweg 10,9988 RK Usquert
Tel. 0595-4233 82 06-42203240 (op afspraak)
www.pieterman-detectors,nl . infoppieterman-
detectors.nl

FRIESLAND

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

Weth. Beerdastraat 21,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel. 06 23 41 39 77 (op afspraak)

info@detrijestinzen.nl . www.detrijestinzen.nl

FLEVOLAND

Flevo Detectors - Wilko Rook
Tesoro / Minelab lFisher lC.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en
opspori ngsservice

Kerkpad 18,8316 DB Marknesse N.O.P.

Tel. (0527) 20 39 29, mobiel O6-2224284a
fl evodetectors@pla net.n I www.fl evodetectors.nl

NOORD-HOLLAND

Handelsonderneming D.J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope I Fisher I
Wh¡te's / Troy / Golden Mask / lmporteur: Bliss-
tool / Anderson detectorstelen + accessoires

Pieter Maatsstraal'12, 1777 AP Hippolytushoef
Tel.(02271 59 32 86,Íaxlo227) s9 11 29
mobiel: 06-20227790
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

OVERIJSSEL

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / XP / Powerlift 20 /
Handboek voor zoekers / Verkoop / Verhuur /
lnruil / Opsporing

Forti ka Com pany detectiesystemen
Voor al uw top metaaldetectors, tevens specia-

UTRECHT

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

Zwaluw 15,3752 NW Bunschoten
tel. 033-299 94 91, mobiel 06-21 885695
info@midholland.nl
www.midholland.nl . www.detector.nl
www.minelab.nl . www.coiltek.nl

list in bodemradarsystemen, diepzoekers,
(onder)waterdetectors, Power Pull supermag-
neten, accessoires etc.
Officieel dealer, advies, verkoop en inruil.
Merken o.a.: Wh¡te's, Fisher, C.Scope, Nokta
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter

Wingerdstraat 6,6641 BN Beuningen
Tel. (024) 677 40 63
w. hofma n @chello.n I

www.metaaldetect¡e.com

Schonauwen 54.3401 HH . lJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl . tel. (030) 76"1 05 21

www.fortikacom pany.nl
wwwmetaa ldetectorshop.com
wwwjeohunter.nl . www.goldenking.eu

GELDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaaldetectors, Grond radars, onderwaterde-
t€ctors, d iepzoekers, accessoires, magneten
enz. o.a.: Garrett, Teknetics, Golden Mask, OKM

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (Nijmegen)
Tel. O24-A443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaa ldetectors.nl
www.a rena-metaaldetectors.n I

Atla ntis M etaaldetectors
(Hofman Electronica)
White's / Minelab / XP /Tesoro / Fisher

\ .-'

NOORD-BRABANT

Detector Plaza - Van der Bolt
Metaaldetectors
Minelab, Garrett, Fisher, White's, XB Teknetics,
C.Scope, Nokta, Ground Force, Jeohunter /
detectors voor alle toepassingen, voor alle
ervaringsniveaus, in alle prijsklassen !/ 30 jaar
ervaring, eigen technische dienst

Breukrand 215,5403 LG, Uden
Tel. 041 3 - 25 9s 97, Mob. O6 - 44 32 441.6
(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.nl

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

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel. (073) s48 11 99, fax (073) 548 I 1 9s
infoqgelan.nl . www.gelan.nl

Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro / Viking /
Lortone tumblers / EMAG/Emmi ultrasoon
reinigers

Keepstraat 2, 5702LH Helmond
Tel. (0492) 57 4525
info@metaa ldetector.nl
www.metaaldetector.nl . www.tesoro.nl

BELGIË

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight /Tesoro / Minelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / pijp- en
leidingdetectors / bodemradar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten /
detector verhuur / opsporingsservice

. Hagedoornstraat 12, 8800 Roeselare, ,.¡.. . ,

West-Vlaa nderen, Belgiè
Tel.051/20.50.oo,¡axoittzc.ol.ss 

u : t'
' Gsm:O477131.66.56

jpcalmeyn@telenet.be .. www.belgadetect.be
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Doe mee met de ' , '

en maak
kans op een boekenpakket
t.w.v. 125 euro!

Stuur 1 of 2 foto's op van het door u gevonden

voorwerp of munt, met een verhaaltje van ongeveer

125 woorden naar ì , )

Alles van vóór 15oO dient te zijn aangemeld.

Hêl trnnên t<e¡enânde,

gen!



Tekst: Gert Lugthart

Aflev.24

een Romeinse munt gevonden, een sestertius. Op deze akker

lag dus Romeins! Alhoewel ik maar één munt had gevonden
keerde ik toch regelmatig terug naar deze akker. Helaas was

ik tot nu toe ¡edere keer onverrichter zake naar huis terugge-
keerd zonder iets gevonden te hebben.
Het was víer uur in de middag toen ik die dag bij de akker
arriveerde. Het begon al wat schemerig te worden en het was
koud, de temperatuur lag rond het vriespunt. Ondanks de

teleurstellende bezoekjes aan de akker was ik toch vastbera-

den; ik was er van overtuigd dat er naast die ene munt meer
Romeins te vinden moest zijn.
lk zette de detector aan en liep zoals altijd automatisch
richting de plek waar ik de munt gevonden had. Na nog
geen twintig meter kreeg ik al een mooie piep. lk keek in de

schemer naar beneden en dacht een insectenhoofd in de
grond te zien zitten. Het had een wat groenachtige kleur. lk
ging nogmaals met mijn detector over de plek waar dat beest

zat en kreeg weer een piep. lk bukte me en raakte het groene
ding even aan. Het voelde echter hard aan. lk pakte het ver-

volgens vast en trok er voorzichtig aan. Het ding bleek groter
dan verwacht en tot m¡jn verbazing trok ik een heel voorwerp

kippenvelmoment
van:

ZMN(L{TJ

p een vrije dag 5 jaar geleden, laat in december, ging
ik weer eens naar een akker op de zandgronden. Deze

akker had ik al vaker bezocht en ik had hier al eens

uit het zand. lk keek

nog eens goed en

dacht:"Droom ikdit
nu, of is dit echt?". Het

gebogen voorwerp

was zeker 8 cm lang

en ik zag drie knop-
pen zitten. Langzaam

drong het tot me door
dat ik een complete
fibula had gevonden! Zo te zien was h'rj ongeschonden, alleen

de ijzeren naald leek te ontbreken.
Het was inmiddels vrijwel donker geworden en met een

euforisch gevoel ging ik naar huis. Thuisgekomen liet ik de

fibula eerst een half uurtje drogen. Daarna pakte ik een wat-
tenstaaf e en verwijderde voorzichtig het zand. Er kwamen

allerlei details tevoorsch'ljn. lk pakte een tandenstoker en

maakte de fibula daar verder mee schoon. Nu zag ik nog meer

details en de fibula openbaarde zich in zijn geheel aan mij. Hij

was nog mooier dan ik mij in mijn stoutste dromen had voor-
gesteld. De fibula had drie prachtige uivormige bollen aan

de voorkant en op de rug een haarscherp zigzag-patroon. Op

het uiteinde zaten een paar prachtige puntcirkels en de fibula
was in zijn geheel bedekt met een schitterende, diepgroene,
patina!

De fibula bleek een laat 4e-eeuwse kruisboog-fibula te zijn.

Gezien de mooie staat en de fijne decoraties is deze fibula het
moo¡ste voorwerp dat ik ooit gevonden heb!"

De fibula van het kippenvelmoment van Ruud Wekers is een

waar kunstwerkje en een vondst die iedere zoeker graag zelf
ook zou willen doen.

Ruud was 1 2 jaar toen hij voor het eerst in aanraking kwam

met de hobby."Begin jaren '80 liep een dorpsgenoot bij ons

in het dorp op een akker. Mijn vader riep mi)enzei;"Kijk, daor
Ioopt iemand noar munten te zoeken".lk zag hoe het ging; een
piep, schop in de grond en soms ging het voorwerp in de zak

en soms werd het teruggegooid. lk liep naar de man toe op de

akker en hü l¡et mU diverse muntjes zien. Een paar weken later

mocht ik met een geleende detector een keer met hem mee.

n
ItDp 
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1 Bronzen kruisboog-fibula met drie
uivormige knoppen.

2 Bronzen lanspuntvan 8 cm uit de m¡dden
bronstijd.

3 Bronzen randbijl,5 cm.

4 Drie bronzen Keltische wielen, rouelles.

5 Beslag van Romeinse kist- ofvaatwerk.
brons.





n
a¿

rDp 
1lk was helemaal verkocht. Weer een paar weken later kreeg ik

van mijn pa een detector en vanaf dat moment ging ik regel-
matig op pad. Nu zoek ik met een XP G-MAXX 2. lk ben een

echte akkerzoeker geworden, omdat deze gebieden niet altijd
de functie van akker, maar ook vele andere functies hebben
gehad. Van al die facetten vind je voorwerpen terug. lk zoek
al 28 jaar en het liefst dicht bij mij in de omgevingl'

"lk wordt regelmatig gebeld door mensen die een voorwerp
hebben verloren. Die mensen help ik altijd en ze zijn echt
dankbaar alsje het voorwerp voor ze terugvindt. Daar hoef
ik ook geen beloning voor want dat doe ik graag. lk vind het
namelijk mooi dat een ander ook mee kan genieten van mijn
hobby. Zo was er eens een boer die vermoedde dat er munitie
op zijn akker lag. Hij was bang dat er met ploegen iets kon
gebeuren. Zonder de munitie op te willen graven ging ik over
de akker lopen en kreeg inderdaad op een bepaalde plekken

flinke signalen. lk markeerde de plekken met stokken en waar-
schuwde de boer. Naar aanleiding hiervan is eerst de politie
en later de IOD ingeschakeld. Na onderzoekzijn uiteindelijk
vijf brisantgranaten onschadelijk gemaaktl'

DETECTOR MAGAZINE 1 26

We gaan naar de

topl0vanRuud.
Op de eerste

plaats staat de

sch itterende

fibula uit het kip-

penvelmoment.

Op de 3e plaats

staat een heel

klein mooi bijltje.
"Na een lange

dag zoeken

besloten mijn
zoekmaat en ik te stoppen en liep ik richting de auto. Op tien
meter van de auto kreeg ik toch nog een mooie piep. lk groef
de piep op en dacht dat het een fragment van munitie was. lk

wreef het zand er af en toen zag ik meteen dat het een rand-

bijltje uit de bronstijd was. En dat terwijl ik nota bene twee
weken daarvoor, nog geen kilometer verderop, een lanspunt
uit de bronstijd had gevonden (nummer 2)1"

Op plaats vijf staat een Romeinse appliek voorstellend
Bacchus. "lk was op het bospopterrein waar de gitaarsnaren

van Crosby, Still en Nash nog lagen, aan het zoeken naar

verloren euromunten. Na ongeveer vijftig euro aan kleingeld
gevonden te hebben hoorde ik een flinke piep. Tot mijn ver-

6 Aaneengesmolten muntschat van
ongeveer 30 schellingen, 1 7e eeuw.

7 Bronzen Romeinse fi bula, scharniertype
met Keltische invloeden

8 Romeins bronzen Venusbeeldje, 3 cm

9 Zilveren reliekhouder I 6e-1 7e eeuw met
letters IHS met leidend voorwerp ¡n mono-
gram Maria. Symbool doorgestoken hard.

10 Massief gouden zegelring uit ongeveer
1 900, art nouveau, jugendstil.
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wondering was het dit keer geen 2 euro stuk maar naar later

bleek een Romeinse appliekl'

Op de 6e plaats staat een muntschat. "lk was met mijn

zoekmaat Hugo op een akker aan het zoeken waar een

grote boerenhoeve gestaan moest hebben. De straatnaam

"Vroenhof" gaf dit namelijk aan. lk had al diverse munten/

spijkers en dakpanfragmenten gevonden, wat voor mij een

bevestiging was van de voormalige bewoning. Mijn zoek-

maat had al een zilveren munt uit de 14e eeuw gevonden.

Op een gegeven moment kreeg ik een flinke piep alsof

het lood was. lk haalde het uit de grond en dacht in eerste

¡nstantie ook aan een prop lood. lk draaide het voorwerp om

en zag toen een flinke hoeveelheid munten op elkaar zitten'

Het bleek een stapel samengesmolten schellingen uit de 'l 7e

eeuw te zijn, mijn eerste muntschat!"

"Wat mij tenslotte heeft verbaasd, is dat je met volharding en

doorzetten meer vindt dan je ooit verwachtte te zullen vin-

den. Door op plekken te zoeken waar anderen afhaken omdat

er veel rommel wordt gevonden, doe ik ook mooie vondsten.

Ook op oude afgezochte akkers kun je door de nieuwe tech-

nologie best nog veel voorwerpen vindenl'

2q
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Verder worden nog veel leuke andere

activiteiten georganiseerd, waaronder

geocaching, het determineren van voor-

werpen en er zijn springkussens.

Heeft u een metaaldetector en vindt u het

leuk om kinderen enthousiast te maken

voor metaaldetect¡e?

Geef u dan nu op bij Rindert Ekhart,

bestuurslid van Stichting Wereldtijdpad,

via rindert.ekhart@gmail.com of 0548-

542884.

Het Wereldtijdpad
Stichting wereldtijdpad beheert en on-

derhoudt een uniek pad van 50 kilometer

in onze prachtige gemeente Rijssen-

Holten. Het pad loopt door de prachtige

Sallandse en Twentse omgeving, waar-

onder de Holterberg. Het pad bestaat uit

ruim 2000jaarpalen van jaar 1 tot hetjaar

201 
.l 

. Op iedere paal staat informatie over

de gebeurtenissen in het betreffende jaar.

De stichting wordt volledig gerund door

vrijwilligers. Het Wereldtijdpad richt zich

met haar activiteiten voornamelijk op

toeristen en de jeugd. Er zijn samenwer-

kingsverbanden met diverse basisscholen

en scholen uit het voortgezet onderwijs,

waarvoor lesmateriaal is ontwikkeld om

op een speelse manier de geschiedenis

in beeld te brengen en het bewustzijn

over de geschiedenis van de jeugd te

vergroten.

Datum: zaterdag 30 maart 2013

Tijd: 
.14.00 uur- 17.00 uur

Locatie: Speeltuinboerderij Mensing,

Keizersdijk 57a, Rijssen, tel. 0548-518816

Contactpersoon: Rindert Ekhart,

rindert.ekhart@gmail.com

Meer informatie: wwwwereldtijdpad.nl
Kosten: De (netto) opbrengst komt

ten goede aan het onderhoud van het

Wereldtijdpad dat volledig door vrijwil-

li gers wordt uitgevoerd.

a,a..

; Wie wil metaaldetector-instructie geven aan kinderen?

Op zaterdag 30 maart 2013 organiseert

Stichting Wereldtijdpad haar eerste

'schatgraafdag'. Deze vindt plaats in

Rijssen in de regio Twente. Op deze dag

gaan kinderen op zoek naar cadeaus

die verstopt zijn in maximaal 2 hectare

landbouwgrond.

Tijdens deze dag willen we de kinderen

aanbieden om te gaan zoeken naar meta-

len voorwerpen met een detector, onder

begeleiding.

l¡)eçel*+îjà,gaA,



Schijffibula

Wij zijn Bas en Teun Lucassen van

22 en 20 jaar oud. We wonen in
het dorpje America in Limburg
en zoeken nu zo'n 5 jaar met een

metaaldetector, waarvan 1 jaar

met de XP Deus. Vanmiddag viel

het Detector Magazine op de mat,

ik begon te bladeren en zag de adver-

tent¡e staan van de'vondstvan hetjaari
vandaar dat ik deze mail stuur.

'Stock buckle' gesp

Een stuk boomgaard was gladgestreken en klaargemaakt om
het nieuwe gewas op te zetten. Het ideale moment om op
zoek te gaan naar de eigenaar voor de bekende toestemming.
Na deze gekregen te hebben kon de zoektocht beginnen.
Mooi vlak terrein dus lekker diep het signaal erin pompen.

Na een paar stukken geelkoper, een halve cent en de bekende
stukjes lood, kreeg ik ineens een aanslag op mijn trommelvlie-
zen! Dat beloofde heel wat en na even de juiste plekþetrok-
ken'te hebben de schop erin gezet. Even later had ikeen
aparte gesp in de hand welke van messing was gemaakt.

Het type kwam
me vaag bekend
voor en leek op
wat ik wel eens

in het boekje
van de'BUCKLES'

van de reeks

Detectorfinds

:ql.Ì;

ä

Afgelopen april hebben we deze mooie
schijffibula gevonden die gedateerd is als

vroeg middeleeuws (rond 500 na christus).

De fibula is gemaakt van brons, verguld en

is ingelegd met 4 zilveren stripjes.

Toen we de fibula vonden hadden we meteen in
de gaten dat dit niet zomaar een vondst was. Gezien

de staat van de fibula hebben we samen besloten om

de fibula te laten restaureren bij een gespecialiseerde

bodemvondsten-restaurateur. De restauratie is het geld meer

dan waard geweest, het resultaat mag er wezen volgens ons.

De fibula is in Noord-Brabant gevonden. De bijvondsten op
deze akker waren voornamelijk Romeins en vondsten vanaf

1600 tot de moderne tijd. Voor ons zelf is dit in ieder
geval de mooiste vondst van het afgelopen

zoekseizoen.

Bas en Teun

had gezien. Thuis gelijk even gesnuffeld en jawel, het gaat

hier om een z.g.n.'stock buckle'. Deze werden medio 18e

eeuw gedragen door welgestelde lieden. ln die tijd hadden -
de heren van stand vaak een doek gewikkeld om hun nek.van

één of andere dure stof. Deze werd bij elkaar gehouden achter
in de nek d.m.v. een stock buckle. Er werden ook vaak dure
versieringen op aangebracht zodat men toch maar duidelijk
kon zien dat men met iemand van stand te doen had.

Het kon van zilver of verzilverd zijn.Deze laatste uitvoering
heb ik dus gevonden. Een heer van stand had heel wat werk
te verrichten voordat hij naar de stad kon gaan. Eerst de knie-
gespen monteren, daarna de stock buckle in positie brengen
en tot slot de zilveren schoengespen nog controleren. Het
leven van een heer van stand ging niet over rozen in die tijd!

Graag wil ik met deze vondst meedoen met de rubriek
'Vondst van het jaar 201 2i

Met zoekgroet uit Wely,

P¡et

¡ì ¡änuari 201 3!
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Bureau TGV teksten en presentatie,
Leiden, bereidt een tentoonstelling
voor (2Ol 4) over WO2-archeologie,
te houden in Nijmegen en Den
Bosch.

We zijn op zoek naar vondsten/vondst-
complexen uit de Oorlog uit Noord-
Brabant (en omgeving Nijmegen, maar

daar is al een hoop van in de depots).

Nu is natuurlijk algemeen bekend dat er

a) nogal wat detectoramateurs zich op
dat gebied begeven, b) lang niet ieder-

een daarvan méér verzamelt dan hulzen

etc, waardoor ze archeologisch minder
relevant zijn, en c) lang niet iedereen

ermee te koop loopt i.v.m. Wapens en

Explosieven (en oorlogsgraven).

Ioch willen we kijken of er ook amateur-
collecties zijn die betrekking hebben
op echte vondstcomplexen: afual kuilen,

loopgraven, geschutsopstellingen, etc.

Men gaat zeer discreet te werk. Als

iets niet helemaal clean lijkt te zijn qua

Monumenten- of Wapenwet nemen we
meteen afstand, maar krijgt de betrok-
kene er ook beslist geen last mee.

Leden van de DDA die hieraan mee

zouden willen werken roepen wij op
zich te melden via Evert van Ginkel:

info@tgvpresentaties.com
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Maak dan even een a
m etectorên

-' SurF naar onze webshop op www.metaaldetector.nl en bestel vanuit je luie stoel.
Wij zorgen voor een snelle levering van:

LDetectors . Accesoires . Scheppen . 0ccasions

WiL je ons liever bezoeken?

Munsters
Detectie
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ln de dagen na de jubileum zoekdag

hebben wij meerdere reacties ontvangen,

zowel positief alsmede zeer negatief. Met

name op enkele fora was de negativiteit

erg heftig. We waren best wel aangedaan

door deze reacties, zeker gezien hoeveel

(vrije) tijd en energie in dit soort dagen

gestoken wordt. D¡t houdt ons intern bezig

met de vraag: Hoe verder... Binnenkort

komen wij hier via het magazine en de

DDA-site op terug.

Voorts wil ¡k nog attenderen op de

100 euro regeling. Weet je een locatie of

ruimte met in de nabijheid akkers, meld het

ons. Bij gebleken geschiktheid en gebruik

ontvangt men 100 euro contant.

Rest mij niets anders dan iedereen prettige

feestdagen en een goed nieuw jaar te

wensen.

Good Hunting,

Albertvan Es

Leuke vondsten waaronder diverse

Middeleeuwse munties, een Keltisch

muntje en een gouden ring.

De besch rijvi n g va n deze voorwerpe n

verschijnt in het volgende magazine.

lnsvtmbwzau
este leden, op 3 november jl. werd

de jubileumzoekdag in Doesburg

gehouden. Het was een drukte van

belang, zo schreven zich voor de wedstrij-

den ruim 300 deelnemers in. Aangenaam

verrast waren we ook door de komst van

Finbarr Lordan van Minelab uit lerland,

welke I Minelab-penningen liet verstop-

pen, met voor de vinders van deze pennin-

gen elk een mooie prijs.

Bij het startschot van de eerste wedstrijd

begon het te regenen en nog eens te

regenen. De akkers veranderden snel in een

glibberig modderbad. Ondanks de regen

en modder was de stemming prima en

werden er mooie en erg leuke vondsten ge-

daan.Zo heb ik een pijpenstampertje met

daarop een aapje (aapje op stokje) mogen

aanschouwen, evenals een zilveren scheep-

jesschelling die als hangertje diende. ln de

loop van de dag lieten meerdere mensen

erg mooie vondsten zien.

Mede door de hoge opkomst hadden wij

als klein team onze handen vol om alles zo

goed mogelijk in goede banen te leiden.

Met dank aan: Fa. Detect - Gert Gesink, D.J. Laan, MìdHolland detectors, Detector Plaza,

lk zoek een boek, Minelab en de vele vriiwìlligers die deze dag mogeliik hebben gemaakt.

DETECTOR MAGAZINE 126
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Foto's zoekdag:
Gerard de Wit
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Wederom hebben zoekers op de zoekdag gebruik ge-

maakt van de mogelijkheid om hun eerder gedane vonds-
ten door een panel van experts te laten bekijken. Daarbij
kwamen o.a. de volgende voorwerpen op tafel:

FoTo 1 Muntgewicht voor een Ange (een gouden munt uit
Frankrijk uit de 14e eeuw). Massa: 6,19 g. Afmetingen: 14,5 x

1 7,5 x 4 mm. Vondst midden-Limburg.

FOTo 2 Loden gewicht, kwart pond, Vlissingen (wapen: sier-

kan). Met jaarletters T (en op de onderzüde S). Massa: 1 16,5

g. Grootste doorsnede 32 mm; gegoten in een kom van een

sluitgewicht.

FOTO 3 Bronzen dubbelconisch gewicht, half mark (of kwart
pond), Zutphen. Massa 1 16,5 g. Grootste doorsnede 32 mm.

Wellicht 16e eeuws. Vergelijkbare gewichten werden ook in

Doesburg gebruikt. Voor mij de topper van de dag.

FOTO 4 Loden gewicht, kwart pond, Amersfoort, jaartal 15.

Massa 123,6 g. Grootste doorsnede 32 mm; gegoten in een

kom van een sluitgewicht.

FOTO 5 Loden gewicht, achtste pond, Limburgs model (lood

met ijzeren krukje). Massa nu nog 54,4 g (incompleet). Groot-

ste doorsnede 26 mm. Vondst grensstreek Belgisch Brabant/

Limburg.

FOTO 6 Krukgewicht, achtste pond, Groningen, 1817. Massa

59,48 g.

R.J. Holtman
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Er was weer volop belangstelling tijdens de

zoekdag in Doesburg. Enkele muntgewicht-
jesd.ie gedetermineerd zijn, wil ik hier laten

Een erg mooi muntgewichtje was gevonden

in het uiterste noorden van de provincie

Groningen. Dit gewichtje was gemaakt in

Middelburg in 1589. De muntgewichten ge-

maakt in Middelburg waren meer voor lokaal

gebruik en worden niet veelvuldig buiten

Zeeland gevonden.

Bij een grote collectie van ruim honderd

muntgewichten gevonden in de omgeving

van de lJssel, was er maar eentje van Mid-

delburg aanwezig. Het gewicht voor de 7z

Pound van Engeland had ook maar weinig

van de originele massa verloren, nu 5,38

gram van de 5,57 gram. Bijna 97%o van de

originele massa. Het makersmerk is een tak-

kenkrans met daarin een wapenschild van

Zeeland (de leeuw in de golven). En boven

het wapenschild staat de toren van Mid-

delburg en de cijfers 89, van hetjaartal 1 589.

Als je goed kijkt naar de 9, kun je het cijfer 7

ook nog zien staan. Het was dus een ouder

stempel waarvan de datum is aangepast

(zie FOTO t). Links en rechts de letters MM =
Matthijs Molckman. (zie FOTO 2)

FOTO 3 Op de voorkant van het munt-

gewicht een parelrand, gekroond hoofd

van een koning naar rechts

kijkend tussen de letter E

(Eduard of Elisabeth) en een

bloem (roos).

Eduard Vl was koning van

1547-1553. Daarna kwam

Elisabeth I van 1 558-1 603. Ko-

ning Eduard was 9 jaar toen

hij op de troon kwam, helaas

heeft hij niet lang geleefd

(FOro 4).

ln de rechter bovenhoek van het muntge-

wicht (FOTO 3) staat nog een klop van het

merk Hoorn. De precieze reden van die klop

is nog niet bekend. Deze klop komt voor op

muntgewichten van Matthijs Molckman en

op muntgewichten van Maarten du Mont,

zowel op gewichten gemaakt in Antwerpen

als ook in Middelburg. Maarten du Mont

was Antwerpen ontvlucht i.v.m. de Spaanse

oorlog daar.

FOTO 5 De gouden munt van dejonge

koning Eduard Vl.

FOTO 6 De gouden munt van Elisabeth l.

FOTO 7 Muntgewichtvan de gouden

Schotse munt. Een afbeelding van een

gekruist zwaard met een scepter boven een

kroon, en links en rechts een bloem (Distel),

en daaronder hetjaartal 1622.Een scepter

is een staf, meestal voorzien van een dikker

uiteinde aan de bovenkant, die geldt als

machtsymbool van een godheid, koning of

keizer.

FOTO 8 De gouden munt had een massa

van 5,09 gram en is gemaakt van 1601 tot
1604. Deze Schotse munt laat ook mooi de

diversiteit zien aan gouden munten, waar-

mee betaald kon worden in de Nederlanden

in de gouden eeuw.

Allemaal bedankt voor het tonen van en de

belangstelling voor de muntgewichten. Wat

ik vaak hoor is dat, de zoekers wel muntge-

wichtjes hebben maar vergeten deze mee

te nemen voor determinatie. Een duidelijke

foto + massa van het gewicht opsturen via

de email kan natuurlijk ook. Of meenemen

naar de volgende zoekdag! Veel zoekplezier

en tot de volgende keer.

,,

Gr DJ. djmuntgewicht@telfort.nl



O proep bodernvond sten :

LtiilstLnkmlsdffi
ln de historische binnenstad
van Leiden ligt Museum De

Lakenhal. Het is gevestigd in
de Laecken-Halle, een 17de-

eeuws stadspaleis dat ooit het
bruisende centrum van de Leidse

lakenhandel was. Vanaf 1641 tot in
de 19e eeuw zetelde hier het bestuur
van de toezichthoudende nering, en
was elke wever, verver, voller en dra-
penier verplicht er zijn werk te laten
controleren. De resultaten van deze

controles werden kenbaar gemaakt
door bestempelde loden aan de stof-
fen te bevestigen.

ln de collectie van het museum bevinden
zich honderden van dergelijke stempels uit
de geschiedenis van de Leidse textielnijver-
heid. Deze verzameling is in het kader van

het collectie-i nventarisatieproject Werk i n

Uitvoering gefotografeerd en zal binnenkort

It op een online collectiewebsite toegankelijk

worden gemaakt.

Er bestaat echter nog geen goede be-

schrijving van de stempels en het is dan

ook moeilijk vast te stellen hoe compleet

de collectie lakenloden van Museum De

Lakenhal is. Om de documentatie van de

collectie te vervolmaken en de datering van

de Leidse loodjes te verfijnen is nu aanslui-

t¡ng gezocht bij de typologie-database van

textielloden die in ontwikkeling is op het

MBF. Hetzelfde onderzoek wordt op korte

term'rjn ook geplaatst op een Engelse site
(aanspreekpunt S. Elton). Mogelijk dat

in de toekomst meer aansluiting

wordt gezocht bij andere Europese

detectorforums of -verenigingen.

Door de stempels te koppelen
aan de vindplaatsen van de

bijbehorende loodjes kan een

beeld gevormd worden van

de internationale reikwijdte

van de Leidse textielnijverheid.

Museum De Lakenhal ondergaat
de komende jaren een ingrijpende

facelift, maar is van plan na deze

restauratie en uitbreiding het
verhaal achter de Leidse

loodjes te vertellen, precies

daar waar ze ooit aan hun

wereldreis begonnen: de

voormalige Laecken-Halle.

Dus: vinders van Leidse

lakenloden opgelet! Draag

bij aan het onderzoek door informatie over

onderstaande onderwerpen te delen. De

resultaten zullen op het forum van Munten

en Bodemvondsten worden gepubliceerd.

1. Een duidelijke afbeelding of foto van

het gevonden lakenlood (voorzijde en

keerzijde). lndien u 1 type lood meermaals

gevonden heeft, graag het precieze aantal

aangeven. Dit gegeven kan namelijk meer

zeggen over de handel van bepaalde stoffen

in bepaalde plaatsen. ln de ene plaats zullen

misschien meer bombazijnloden worden
gevonden, wat kan duiden op een meer ar-

beidsgerichte plaats, terwijl elders misschien

meer loden voor de wat luxueuzere stoffen
gevonden worden, wat kan duiden op een

meer handelsgerichte plaats. (Bombazijn

is een grove stof welke gebruik wordt voor

werkkleding).

2. De afmetingen van het lakenlood, zodat

de loden gekoppeld kunnen worden aan

stempels in het museum.

3. De globale vindplaats, inclusief
provincie. Uiteraard wordt zorgvuldig met

deze gegevens omgegaan: we willen de

verspreiding van loden in kaart brengen,

niet potent¡ële sites.

4. Achtergrondinformatieovergeschiede-

nis van de vindplaats (indien bekend).

5. lnformatie over bijvondsten, zoals:

pijpenkoppen (indien je niet beschikt over

een handboekvoor pijpmerken, dan ont-

vangen we graag een foto van de merkjes

van de pijpenkoppen), munten (periode

1 400- 1 800), penningen, (munt)gewichten,

lakenloden uit andere plaatsen, scherven,

enz. Deze informatie kan de datering van

lakenloden vergemakkelijken, met name bij

oudere loden omdat niet alle stempels van

deze loden bekend zijn. Bijvondsten kun-

nen ook iets zeggen over de economische

achtergronden van plaatsen en de

sociale status van een stad en

daarmee mogelijk iets over

de exportpositie van Leidse

loden.

6. Chemische samen-

stelling van het lood (in-

dien bekend). Vaak zitten

er namel'rjk verschillende

restmetalen in het lood-

erts verwerkt wat iets kan

zeggen over herkomst van

het looderts en mogelijk of de

loden opnieuw zijn gegoten

(hergebru i k/recyclen).

lnformatie kun je sturen naar:

lakenlood@gmail.com

Als het niet lukt om de foto's te mailen, stuur

dan een pb'tje naar Plechelmus op Munten-

bodemvondsten.nl.

Klein verzoekje: Het heeft de voorkeur de

gegevens van de bijvondsten aan te leveren

in EXCEL, zodat deze gegevens makkelijk

te verwerken zijn. Mocht je geen EXCEL-

lieftrebber zijn, dan mag je de gegevens

uiteraard ook in de mail of in Word typen.

Aanvullende informatie: De oudste loden

van Leiden hebben 
.l 

sleutel op het lood

staan, ookzijn loden bekend waarop alleen

het Gulden Vlies staat en op de andere zijde

een (on)gekroonde L of een leeuw (dit zijn

meestal bombazijnloden).

Vermeld in je mail ook even je pseudoniem

waarop je op het forum staat aangemeld.

Dit kan in de toekomst voorkomen dat we

mogelijk de verkeerde mensen benaderen.

Met vriendel'rjke groet en bij voorbaat dank,

Arti Ponsen, ols vrijwillig onderzoekster

en amateurhistorica actief bij museum

De Lakenhal

M a rtij n Sch aftenaar (cq P lechel m us)

I nter n eth omepag e De Loken h a l, Leid en :

http://www.lakenhal.nl



Inleveringen vanaf heden mogelijk !

Wij zoeken voor onze uÍtgebreide klantenkring doorlopend goede munten, die

wij middels onze regelmatige prijslijsten (duizenden !) ter verkoop aanbieden.

Voor U biedt dat een aantal belangr¡¡ke voordelen :

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

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

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

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

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

MUNTHANDEL G.HENZEN o POSTBUS 42 o 39582T AMERONGEN
@ 0343-430564 . FAX 0343-430542 . E-MAIL: INFO@HENZEN.ORG . WWW.HENZEN.ORG

Nieuw in Noord-Nederland,
een metaaldetector-winkel met groot
assortiment detectors uit voorraad
leverbaar.

Goede inruilprijs voor uw huidige detector.
Levering door geheel Nederland.

Pieterman metaaldetectors 0595-423382
Zijlsterweg 10 06-42203240
99BB RK Usquert www.pieterman-detectors.nl

info@pieterman-detectors.nl

w¡'.nr¡riffiñìi

www.pieterman-detectors.nl Graag bellenvoorvrijblijvendeafspraak
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120. Plastiek (gevleugelde leeuw?); brons,

Karolingisch of Romaans, Slappeterp.

121. Kwart siliqua Oost-Goten van Theodoric

de Grote 493-526, Dongjum.

122. Triëns van het type Dronrijp ca. 630; Ried.

123. Denier (ofsceatta?) type Herstal ca.7O0;

Boer.

1 24. Vingerring, brons met zilverincrustatie;

Agnus Dei? (verg. gouden ring uit Bles-

sum Fries Museum).

1 25. Gel'rjka rmige fi bula; fra gmentarisch, zi lver,

verguldsel, steentjes ontbreken thans;

9e-1 0e eeuw, Tzummarum.

126. Gordelbeslag van brons, in de vorm van

een adelaar, gevonden te Boer, 6e-7e

eeuw.

1 27. Beslag Pingjum. Beslag of applique van

verguld brons, in de vorm van een vogel
(?); zeer gestileerd. Nieten en gaten

daarvoor ontbreken, zodat de wijze

van bevestiging en de toepassing niet
geheel duidelijk is. Het stuk is versierd

met ingeslagen cirkeltjes op een wijze

die vooral in de 5e-7e eeuw voorkomt op

metalen voorwerpen. De weergave van

de pootspieren komt in essentie overeen

met die van een aantal beslagen in de

vorm van een adelaar, evenals de globale

vorm. De wat hoekige snavel vertoont
grote gelijkenis met het vertinde beslag

uit Hailfingen, dat ook met ingeslagen

cirkeltjes is versierd (zie tekeningen).

128. "Long brooch'í fragment, kopplaat en

deel der beugel; Angelsaksisch; waar-

sch'rjnlijk 6e eeuw. Dit type is verwant aan

de A.5. kruisfibulae. Zie Aberg, 1926,frg

92,Wijnaldum.

129. Frankische fibula met halfronde kopplaat;

fragment; kopplaat met beugel; Wijnal-

dum.

130. "Stützarmfibel ll, fragment, kop met deel

van de beugel;4e-5e eeuw. N.W Fries-

la nd; waarschij n I ijk Wijna ldu m. Tijdens

de opgravingen te Wijnaldum in 1991

werd een meer compleet exemplaar van

hetzelfde type gevonden.

121
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132

131. Domburgfibula I fragment; voet met deel

der beugel, 6e-7e eeuw. Wijnaldum.

132. Triëns, pseudo keizerlijk; Friesland;

Boeles 1 951, pag. 268;verg. Grierson and

Blackburn, 1986 no. 362 e.v. (als noord-

Bourgondisch). Wijnaldum.

133. Sleutel, brons; geometr¡sche- en punt-

versieri ng; het afgebroken draagoog

dwars op de greep. Ongebruikelijk type;

merovingisch of vroeg karolingisch?

Wijnaldum.

134. Gouden plaatje met inscriptie; sporen van

niëllo; alpha en omega tegenover pax.

De x waarschijnlijk laat Grieks; datering

karolingisch? Het plaatje heeft mogelijk

deel uitgemaakt van de bezel van een

ring; daarop wijst ook de t.o.v. elkaar om-

gekeerde stand der letters. Wijnaldum.

135. Pyramideknop; brons met sporen van

vertinning. ln de afgeknotte top een

zetting van kleurloos glas op een witte

ondergrond. De knop is hol gegoten en

bezit aan de open onderkant een brug

ter bevestiging aan een riem. Ze komen

vooral voor als versieringen van een

zwaardgarnituur; datering 7e eeuw; zie

Menghin 1 983. W'rjnaldum.

136. Fragment; brons; dierkop. Mogelijk een

uitgebroken stuk van een ajourversierd

gordelbeslag. Böhrne 1974 1 Tafel 81,

no.5.Wijnaldum.

137. Beslag; brons met sporen van verguldsel.

Twee springende dieren (ruggelings) met

omgewende koppen. Romaans? Wijnal-

dum.

138. Fragment van beslag of r¡emtong; brons;

Wijnaldum.

139. Beslag of riemschuiver (runner); brons

met sporen van vertinning. Versierd met

ruiten en punten, zoals wel voorkomt
op vroegmiddeleeuws metaalwerk. Dit

voorwerp kan echter ook wel (veel) later

zijn. (Roes 1965 1 pag. '19)Wünaldum.

140. Beugel- of sleutelhaak, brons, SintChris-

toffel, Christuskind ontbreekt, ca. 1500.

Ter Kuile 1986 J no. 460 e.v. neyer '1960

no.40. Wijnaldum.
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 1 r, 8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Vraag I
Hallo, volgens mij is dit een lauart van een ziÌveren Florijn

van 28 stuivers. Klopt dit volgens jullie?

Ik denk dat de munt dus bewust in kr¡¡arten is verdeeld of
in een helft en twee krr¡arten.

Kun je daar in meegaan? Ik ben benieuwd.

Groet, Annemiek

Antwoord: Het is inderdaad een florijn van 28 stuivers,

met de t¡tel van Ferdinand dus hij zal waarschijnlijk in één

van de Rijkssteden zijn geslagen, dus Deventer, Kampen

of Zwolle.

De Klop is van De Staten van Holland (klop 414, staat

sinds gisteren een mooi exemplaar op mijn site www.

bonatiele.nl met deze klop). De klop is aangebracht naar

het plakkaat van 20 mei 1 693 en was bedoeld voor het

geldig verklaren van in de provincie aanwezige florijnen

en tegengaan van nieuwe invoer.

De florijnen hadden een gewicht van zo'n 19,5 gram, er

werden ook halve florijnen geslagen. Maar het delen van

munten had alleen zin als het goed gebeurde, dus dat de

geknipte munt uitkwam op een gangbaar gewicht. Als

je een kleine 20 gram door vieren deelt komt dat op een

kleine 5 gram.

Dat was geen gangbaar gewicht en het zou trouwens

veel netter worden gedaan met bijvoorbeeld een kartel-

snede. Deze munt lijkt me niet bewust gesneden om als

kleingeld te dienen, om het zeker te weten moet je het

restant precies wegen. Maar stel dat het 6 stuivers zou

zijn dan nog zou hij niet worden geaccepteerd in het be-

talingsverkeer omdat de mensen het een vreemde eend

in de bijt zouden vinden en veel liever zouden betalen

met de vertrouwde 6 stuiver stukken.

lk kan me indenken dat het een stuk van een munt is die

gehakt is om in de smeltkroes te gaan. Maar dat is alleen

maar een ideetje van me.

Groeten, Arie

Ytaag2
Hallo Kees, bij deze stuur ik foto's van een gulden

xit 172L. Ik weet niet of ik al antrvoord had gekre-

gen, maar ik kan niet vinden uit welke provincie de

munt komt.

Met wiendelijke groet, Annemiek

Antwoord: Annemiek, leuke munt die je hebt

gevonden.

Nederlandse 1 gulden van Friesland, 1721

Vz.: Nederlandse maagd met vrijheidshoed en

speer leunend op een bijbel op een altaar.

Jaartal in de afsnede.

HAC NITIMVR HANCTVEMVR

Kz.: Generaliteitswapen met kroon tussen I en G

MO:ARG:ORD:FÆD:BELG:FRI

zilver

Lit. Delm. 1 1 83,V. 126.4

Vraag 3

Hallo lohan, vandaag deze spinklos gevonden met

rondom puntversiering (ook op de onderzijde).

Het is een oogvondst, gemaakt van vermoedelijk

been, de malenzljn 45 mm doorsnede en 20 mm

hoog. Mijn waag is hoe oud deze is en hoe conser-

veer ik hem?

Ook deze 60 mm lange complete frbula is onlangs

gevonden, deze heeft een streepversiering over het

midden van de boog en een streep op het einde wat

zo een driehoek vormt. Zot graagwtTlen weten uit

welke periode deze komt?

Bij voorbaat dank, Hendrik de Jong

Antwoord: Hendrik, het mooie van deze twee leuke vondsten is

dat ze zijn gevonden op land dat met afgegraven terpaarde is ver-

rijkt. Defibula is een ogenfibula uitde 1e helft 1e eeuw. Fantastisch

voorje dat de naald er nog aan zit.

Het benen voorwerp is geen spinklos maar een benen oesdop,

welke een onderdeel was van paardentuig. Over de conservering

het volgende. Op internet staat een hele verhandeling waarbij

de benen voorwerpen ondergedompeld worden in de simpele

rondom gebruikte w¡tte houtlijm. Google maar eens op: conserve-

ring been. Zorgin ieder geval voor een constante bewaartempera-

tuur en luchtvocht¡gheid.

Datering 600-1 200 na Chr. gezien de punt cirkelver-

siering. ln latere eeuwen worden deze benen

oesdoppen ook nog gebruikt.

Lit.: Het Benen Tijdperk: Blz. 67, 68. V.T van

Visteren, Drent Museum 1987.

Bone and antler objects from the Fris¡an

terp-mounds, A. Roes, 1 963.



Fisher CZ-21
I!,e aarde wannt op? ln het water vindt u verkoeling!

MeI de CZ-27 heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

CZ-2l.7owel ¡n het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoelighe¡d en discriminatie z'rjn instelbaar.
Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.
GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector
inruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD

display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.

Permanente d¡epteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nod¡g.

ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

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

voor kleinere voorwerpen.

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

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

de meter en voor het batterijcompartiment.

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

dealerc! .-<

Simpelheid troef met
topklasse eigenschappen,

in een zeer betaalbare
prijsklasse!

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed ult te lezen LCD display.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte u¡tlezing, object identificatie en p¡npoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numeriek

targetidentificatie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

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

concentr¡sche zoekschijf leverbaar

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher
Goldbug Pro

De Goldbug Pro is het resultaat van

hard werken door de engineers van

Fisher. Bij het ontwikkelen van deze

detector waren de uitgangspunten

ondermeer:
- Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine

goudklompjes, dunne gouden kettinkjes en kieine

voofwerpen.

Probleemloos werken op gemineral iseerde grond.

Het resuitaat mag er z¡jn!

Een detector met een frequentie vân

19 kHz, uitstekende gevoeligheid,

verbluffende diepgang, en uiterst

betaalbaar!

NIEUW!!
Nieuwe 15 inch zoekschijf

voor Flsher F70 en F75.

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult
verbaast staan over deze detector.
Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelmogel ijkheden voor frequentie shift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken. t I (')



csc

3 zoekschijven

leverbaar:

8" conc. Polo schijf

2D elliptische schijfSx 1 l" .r

' 2D ellipt¡sche schüf 1 t x 14"

Wordt geleverd met I x 1 l "schotel.

17 kHz

L

CS4MX¡ Dat digitaal niet altijd het toverwoord is, bewijst de 4MXi detector.

Dubbele discriminatie geeft de mogelijkheid om eenvoudig te determineren, zonder

digitale uitlezing.

Lichtgewicht, goede diepgang, snelle hersteltijd, en ook weer die prettige O c scopE prNrcrNr c s4Mx
lTkHzfrequentiezijnslechtsenkeleeigenschappenwelkeervoor zullen *ou,o- Q-orscr ","Pzorgendatdezedetectorhaarwegnaarveelzoekerszalwetente .t t o, orsc2 
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AutomatisChe en instelb. grondbalans. Pas na 50 uur zoeken zullen sENs Drsc I
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CS6MX¡ Met de bedieningskast onder de steel, ligt deze

detector prettig in de hand, degel'ljkheid staat hoog in het vaandel.

Ook bij deze detector staat de frequentie 'l TkHz aan de basis voor veel

zoekplezier.

Dubbele discriminatie geeft de mogelijkheid om eenvoudig te determineren, zonder

digitale uitlezing. Met instelbaar ijzervolume en discriminatie volume heeft u goede

troeven in handen om waardevolle voorwerpen te onderscheiden van oud ijzer.

Automatische en instelb. grondbalans.

De juiste ligging kan worden bepaald door middel van pinpointen.

Bed ieningskast afkoppel baar.

Wordt geleverd met I x I l"schotel.
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Defectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 548 I199 fox: +31 lol73 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3MX

De CS3MX is een hoogwaardige professionele detector. De 17 kHz frequentie is ontwikkeld
door C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en goud.

Al 25 jaar luistert C.5cope

naar ervaflngen van

zoekers, en gebruikt dit een

goede detectors te maken.

De CS3MX is makkelijk in
gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is afneembaar, en

aan de riem worden bevestigd.
De CS3MX is een volwaardig alternatief voor duurdere detectors.

Ruim 25 ioor ervoring

Alle modellen op voorrood

Officieel importeur C.Scope en Fisher

Deleclors mel CE keurmerk

Eigen goronÌietermijn von 3 ioor
Nederlondse hondleiding

Eigen servicediensl

Open op zoterdog (no ofsprook)
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