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Mathijs & Dirk Jan Laan
Koningstraat 1-3
1777 AA Hippolytushoef
Tel.: 0227 - 59 32 86
Mobiel: Dirk Jan 06 20 2277 90
Mobiel: Mathijs 06 13 74 50 21

E-mail: info@djlaan.nl
Website: www.djlaan.nl
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vwtntgtng
Van de voorzitter

Ktaas Bot
erel-id t

Determinatieboek
ao17

Op de ledenvergadering van 23 mei jongstleden is Klaas Bot vanwege zijn
jarenlange inzet voor de DDA benoemd tot erelid. Al sinds 'l 999 is Klaas actief
voor de vereniging. Naast zijn inzet in het bestuur, redactie en op ledendagen
voegt hij met zijn column iets unieks toe aan ons magazine. lk heb de oude
magazines doorgebladerd en na enig speurwerk gevonden dat Klaas met zijn
eigen humorvolle stijl in nummer 73 van maart 2004, het stokje overnam van

Hans Elsevier Stokmans. Een rekensommetje leert ons dat in dit nummer de

56e column van Klaas te lezen is! Het bestuur en de redactie hopen dat Klaas

nog jarenlang verbonden blijft aan de vereniging.

Kloos t¡jdens eeÌ1

pr¡jsu¡trcik¡tig op
een zoekdoq.

Ook al lijkt het nog ver weg, in 2017 bestaat de vereniging 25 jaar. Het besruur
heeft besloten om al dit jaar te starten met de voorbereidingen voor een

determinatieboek dat in het jubileumjaar (gratis?) beschikbaar zal komen
voor de leden. De komende periode zal met regelmaat via het magazine en

de website melding gemaakt worden van de voortgang. Uitgangspunt voor
het boek zijn de voorwerpen die de afgelopen jaren in het magazine zijn
geplaatst, aangevuld met ontbrekende soorten. Ook hebben wij de hulp van
jullie nodig middels het beschikbaar stellen van foto's van voorwerpen. Het

belooft een bijzonder boek te worden. Kees Leenheer en ondergetekende zul-
len met bijdragen van vele vrijwilligers hier vorm aan gaan geven. Wij hebben
er erg veel zin in om de komende jaren met dit project aan de slag te gaan!

Gert Lugthart

Vr:rnigingsn¡ilws
Klaos Bot erelid
Tijdens de afgelopen jaarvergadering
in mei is Klaas Bot door het bestuur
vanwege de jarenlange inzet benoemd
tot erelid.
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oe dete ctor AMATEUR

Adressen

Ledenadministratie
Opgave van nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzigingen,
ledenpas, vrogen over de contributie enz.

Postadres: lt Nije Paad 2,8467f\Vegeiìnsoord
e-mail: ledenadmì nistrat¡e@detectoramateu r.nl

Algemeen secretariaatsadres
Overige correspondentie aan de vereniging

Postadres: lt Nìje Paad 2,846Tf\Vegelinsoord
e mail: secretar¡aat@detectora mateur.nl

Ledendagen, zoekdagen
Vragen, suggesties over zoekdagen, determinatiedagen
e-mail: zoekdag@detectora mateu r.n I

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas stuurt u een posfoto
met op de achterzijde uw noam en adres oan:
Postadres: lt Nije Paad 2,846Tf\Vegelinsoord
e-mall: ledenpassen@detectoramateur.n I

Bestuur en medewerkers
Voorzitter
Gert Lugthart
g lugthart@detectoramateurnl

Penningmeester
Xian-Wei Lu

penning meester@detectora mateur n I

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdag@)detectoramateur.nl

Algemeen bestuurslid
Anneke Groothoff
a.groothoff@detectora mateur.nl

Jan Ringenaldus
(Tijdelijk secretariaat en

leden ad m in ista rt¡e)

Friso Backer

Evert Slappendel
Edwin der Nederlanden

Lidmaatschap veren ¡g ¡ ng
Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt al-
tijd per kalenderjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend
met een jaar verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 decem-
ber schriftelijk of via email bij de ledenadminstrat¡e 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 15 juli lid
worden ontvangen alleen de nog te verschijnen magazines van dat
jaar en betalen € 16,50 (3 magazines). Bij aanvang van uw lidmaat-
schap ontvangt u dus een betalingsverzoek voor € 33 (heel jaar) of
€ 1 6,50 (halfjaar). Aan het einde van het lidmaatschapsjaar ont-
vangt u dan een acceptgirokaart voor de contr¡but¡e van het nieuwe
Jaar,

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

Bank: Rabobank 1 0,76.81 .048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn

Ereleden
T. Kolkman, Dick Eekhol Wím Woudstra, Johan Koning,
Kees Leenheer, Klaas Bot
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Redactie en medewerkers
Hoofdredactie: C.B. Leenheer, redactie@detectoramateur.nl

Redactie: C.B. Leenheeç J. Koning, K Bot

Medewerkers redactie: G. Lugthart, J.ziilsrÚa, L.c. Mijderwijk,

A van Herwijnen, W. Spoelder, J. Bosma

Adressen magaz¡ne

Redactie Detector magazine
Kopij en andere inzendingen voor het magazìne

Hanebalken 153,92A5 CL Drachten,

redactie@detectoramateur nl

Vraagbaak Detector magazine
Vragen over bodemvondsten

Prinsessenweg 1 1,8931 EC Leeuwarden,

vraaqbaak6detectoramateu r n I

Van de redact¡e

Ðeteetor mee I

Als het Detector magazine op de mat valt, zijn sommigen

al op vakantie, anderen moeten misschien nog even

wachten.

Of een zoeker nu naar het buitenland gaat of gewoon in

Nederland op de camping staat, een zoeker zorgt bijna

altijd wel dat er nog een klein plaatsje in de bagage over blijft om de detector

en schep mee te nemen. Op weg naar het vakantieadres zit je al volop naar

buiten te kijken of je interessante akkers ziet. Maar dat weten je familieleden

al wel, je zit immers altijd naar akkers te kijken. Op het eerste fietstochtje

speur je overal de grond af ofje scherven e.d. ziet. Je moet er ook niet aan

denken dat je op een camping staat en naast de camping is de boer net bezig

het graan te oogsten terwijljouw detector thuis ligt.

Of dat mooie strand of recreatiestrand waar overdag zoveel mensen in de zon

liggen te bakken en te spelen. Dat is 's avonds of 's ochtendsvroeg natuurlÜk

een ideaal plekje om de detector even uit te laten.

Anderen nemen een stapel Detector magazines om lekker lui in de scha-

duw onder het genot van een pilsje, deze nog uit te pluizen.

Je kan natuurlijk ook met het gezin een ofeen oud

stadje bekijken en een klein museum

we hopen datje veel plezier hebt.

de vakantie invult,

Data magaz¡nes
Uìterste aanlev. dato kopij

Nr,1 30 2 augustus
Nr.131 4oktober
Nr.l32 23november
Nr.133 2 februari
Nr, 134 4 maatt

Ve rs ch ij ni n g s doto m og o zi n e

3 septembet
4 november
21 decembet
3 moort
4mei

Colofon
Dete(tor magazine is het verenigingsblad van de'De Detector Amateuri

Advertenties: Het bestuur behoudt z¡ch het recht voor advertenties zonder opgave
van redenen te weigeren Door het oPnemen van advertenties doet de redactie van

het DetectorMagaz¡nec.q de veren¡ging De DetectorAmateur geen aanbeveling
van de daarin vermelde producten of diensten

Advertentieverkoop: tar¡even: Grafi sch bureau Creatype E-ma¡l: sludio@creatype.nl

Vormgeving en product¡e: Grafisch bureau Creatype, Drachten, (05 I 2) 54 52 40,

www,creatype.nl

Druk: De Marne, Leens

ISSN: 1 386-5935

@Copytight: N¡ets u¡t deze u¡tgave mog worden verueelvuldigd en/ofopenboor ge-

maakt door mîddel vondruk, fotogrofie, m¡ctofrlm, ¡nternet ofopwelke wijze dan ook,

zo nder v o o rofg o a n d e, sch r¡fte I i jke toe s tem m ¡ ng va n de redac ti e

Kees Leenheer



Nieuwe l-ocatie
D. J. Laan
lk heb al heel wat verschillende

detectorzaken bezocht, maar bij

binnenkomst in de nieuwe zaak van

Dirk.Jan en Mathijs Laan in Hippo-

lytushoef was ik toch even stil. Wat

is dit een prachtige zaak geworden.

Ruimte + 100 m':, een groot as-

sortiment nieuwe- en occasion de-

tectors voor hobby en archeologie,

koptelefoons, accesoires, boeken.

Vrijwel alles is ook op voorraad,

zodatje ter plekke verschillende

detectors kan uit proberen.

Meer info: zie advertentie.
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MUNTMANIFESTATIE 2OL3
ZATERDAG 21 SEPTEMBER

09.30 -16.00 UUR / Entree € 4

EXPO HOUTEN
Meidoornkade 24, 3992 AE

aan A27, Afrit 29 gratis parkeren
Rechtstreeks via Busliin 47 vanat Utrecht CS

-'iJil

Met deelname van gespecialiseerde standhouclers en
ve ilinghuizen die uw numismatische boclemvondsten kunnen

¿letermiireren en/of taxeren. lvlet name np het gebied van
Romeinse, Provineiale en Koninl<rijksmunten

lTtYw.dete c tttra ma te u r.nl



u Vi¡dplaats: Rijs. ln Rijs was een uithof van de staverse sint odolfusabdij zodat een verband met

deze stad aannemelijk is.

Vorm en materiaal: Rond met handvat en oo9; brons'

Collectii/data: Auteur(2013).

Randschriit: *TIDEMAN * HAVINROED =Tideman (de) havenraad, zie opmerkingen.

Voorstelling: Waarschijnlijk ¡s een primitieve klok, zonnewijzer, astrolabium o.i.d. afgebeeld als

symbool van de tijd zoals bijvoorbeeld het rad van fortuin of avontuur daarvoor in aanmerking komt,

evenals de vier jaargetijden. Alle zijn nauw verbonden met het begrip tijd. Het naamelement"TlDE"

betekend oók tijd en er zou dus sprake kunnen zijn van een sprekend wapen, een veel voorkomend

verscþijnlql in de heraldiek.

Dateringl 14e eeuw.

Literatuur: Ongepubliceerd.

Opmerkiñlleni Naast de schepenen die rechtspraken kende het het middeleeuwse Friese

stadSiáçhtooklreädsmanneni een soort wethouders avant la lettre, die bestuurlijke taken vervulden.

ln StaVefeñ kan een van die raden of raadslieden onze Tideman zijn geweest die dan bijvoorbeeld belast

yVas met'hçt beheer van de haven en ook de havengelden (en tol?) inde. Bekend is dat de voornaam Ti-

dänian irn Stavereñrelatief veel voorkwam in de 14e eeuw. Uit de bronnen blijkt dat deze personen deel-\
uitmáäkten'van.{e plaatselijke elite of verwandschapskring. ln 1325 wordt bijvoorbeeld eenTideman

als pchrout buitqfde stad benoemd en een zekere Tideman Tolnaer erkende in 1352 de Hollandse graaf

als z'rjñ wettigg h.egr. Een andere Tideman (Hopper) was ca. 1400 eveneens schout, dijkgraaf, ridder etc.

(Met Staveren wordt het huidige Stavoren,

één van de Friese elfsteden bedoeld.)

Een go ede s.æket heeft
Het jaar vordert alweer gestaag, de gewassen laten zich aan de

oppervlakte van de aarde zien en vinden hun weg na een moei-

lijke start omhoog. Thuis hadden we een behoorlijk drukke

periode achter de rug. Naast de normale

zaken hebben we een verbouwing van

ons huis en een overlijden in de familie

gehad. Dit geheel was ons niet in de koude

kleren gaan zitten. M'n vrouw en ik waren

wel even toe aan een uitwaai momentje.:: vvçt cvgt I tvr
à

i Zoiets van; we piepen er even tussenuit.

Hoewel wat vroeg in het jaar, gingen we

heerlijk samen een klein weekje met de

tent weg richting Engeland. De weers-

voorspellingen waren niet erg florissant

maar toch namen wij onze kans waar om

er samen even tussenuit te gaan.

Eenmaal aan boord van onze vertrouwde veerboot, vielen

we allebei in een diepe slaap door het wiegen van de boot.

Met de slaap uit de ogen wrijvend rolden wij van het dek af bns'

Engeland in. Ondanks de zeer slechte weersvoorspelling, scheen

de zon volop over de kustlijn van Engeland en deze zou ons ook de

rest van de week verblijden met zijn schijnsel.

We hadden een kleine camping geboekt en hier een mooie

uitvalsbasis voor onze dagelijkse uitstapjes. Deze keer waren de

detectors niet mee, Deze vakantie was echt even bedoeld voor

ons tweetjes om even lekker bij te tanken. Door het heerlijke weer

overdag konden we hele mooie uitstapjes maken en de diverse

aLtijd øLjn oogjes oBen
dorpjes en musea bekijken. Vanaf onze camping was het mogelijk

om een wandelroute te nemen over de historische wandelpaden in

de omgeving. Elke avond maakten wij hier dankbaar gebruik van,

door even 1 a 2 uurtjes over de paden te lopen, door de velden en

bossen heen. Geregeld liepen we dwars door een graanveld heen

tussen de net geplante gewassen, iets wat heel normaal is in Enge-

land. lk weet niet of u het herkend maar als'zoeker'loop je toch al-

tijd met je ogen geregeld gericht op de grond. De diverse scherven

deden mij af en toe wel mijn detectoretje missen, maar goed even

niks is ook wel eens heerlijk. Op een gegeven ogenblik kwamen

wij, zoals wel vaker in het leven, op een tweesprong terecht. Wij zijn

allebei niet zo van de handleidingen en beschrijvingen en zaten

dus te bedenken welke kant we op moesten om weer een beetje

richting de camping te lopen. Voordat de beslissing viel lokte iets

glinsterends in het graanveld mijn oog. Een gevoel van'het zal toch

niet waar zijn'deed mijn rug bukken. Zo waar pakte ik daar een

mooie ring op vol steentjes. Het bleek een mooie grote zilveren

ring te zijn die duidelijk door de ploeg naar de oppervlakte was

gehaald. Mijn vrouw keek mij aan met de bekende ogen en lachte

met de uitdrukking van; Ja hoor, jij weerj lk pakte mijn waterflesje

en spoelde de ring schoon, deed hem

in een doekje in mijn zak en zei;'zul'

len we verder gaan schat, volgens mij

licht daar verderop nog een gouden

munt'. Zo zie je maar weer dat een

goede blik al het halve werk is voor

de zoeker.

Kloos Bot
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Van toen tot nu
easrsm van de hledertamdse geschiedenÊs ûm strip

De vaderlandse geschiedenis

in vijftig hoogtepunten. Dat is
de'Canon van de Nederlandse
geschiedenis'. Wie en wat uit
het verleden verdienen een
plaats in deze canon? Dat is
besloten door een <ommissie
onder leiding van Frits van
Oostrom. De canon is sinds-
dien verguisd; verdedigd,
maar in ieder geval niet verge-
ten. Ontelbare regionale, the-
matische en tijdperkgebonden
versies zijn verschenen.

De stichting Entoennu zetzich
in voor de verankering van de

canon in het onderwijs, waar-

voor deze in eerste instantie ook
is opgesteld. De canon is een

hulpmiddel om het historisch

besef weer te doen groeien. Een

van de laatste initiatieven van

Entoennu is wat mij betreft een

schot in de roos: de publicatie

vanVantoen en nu. Deel 1 is uit
en aan het einde van 201 3 volgt
het tweede deel. ln deel 'l staan

de eerste 25 canonvensters, van

hunebed tot astronoom E¡se

Eisinga.

Strip
leder venster is beschreven in

een aantal korte teksten. Op het

eerste gezicht zijn het los van

elkaar staande tekstjes, maar in

feite vormen deze een doorlo-
pend verhaal. Een handige tac-

tiek met oog op de doelgroep.
Wat Van toen tot nu zo aantrek-

kelijk maakt, is de vormgeving.
Stripfiguren verbinden de tek-
sten, schetsen een beeld van het

Van toen tot nu, Canon van de
Nederlondse geschiedenis; Deel l,
Van hunebed tot planetarium
(venster 1 tot en met 25)

(Heemstede 2013)

lsBN 978 9047 80239 6, € 14,95

Uitgeverij Big Balloon Publishers

Slavernij, meestal niet om te lachen. UítiVan taen tot nu,

FOKKE & SC¡KKE
ZULLÉÑ NÔOIT WORPEN GRGÉGN

Geschiedenis in strip

ln de jaren 1 980 verscheen Van

nul tot nu in weekblad Donald
Duck. Het meisje Ankie wordt
door opa Methusalem de Tijdt
bij de hand genomen om de

Nederlandse geschiedenis te
leren kennen.

lÐael I

\LlntNI.]L

Thom Roep en Co Loerakker,Van nul
tof nu (eerste druk vanaf 1 982).

HIÉR
Soo

lllustrator Co Loerakker en tekst-

schrijver Thom Roep maakten

er, meer dan Van toen tot nu, een

echt stripverhaal van. Andere

stripfiguren, zoals Lucky Luke,

Jerom en Kapitein Haddock,

draafden af en toe op.

Von nul tot nu bestaat uit 4 delen

die de geschiedenis chrono-
logisch doorlopen; deel 4 is in

2004 uitgebreid met enkele

onderwerpen. Wat bij (her)lezen

\iùt'L knt

Jeugdherinnering: Co

Loerakker vraagt zich
afwaarom eenVan
nul tot nu-fan een beul
met een vlaggetje
wil in plaats van een

of andere historische
held (1987). Afbeel-
ding in bez¡t auteur.

\,lwdal dø ghuw wdü yerhttà<il al ?r,n

9t[\øm orLl, tffi916 zg wsl |\trdgl

DE HISTORTSCHE CÁNON VAN
FOKKE & 5U

Reid, Geleijnse

en Van Tol, De

historische canon

von Fokke & Sukke
(Alphen a/d Rijn
2OO7).

Fokke & Sukke willen een plaats

in de canon. Uit:De historische
canon van Fokke & Sukke

Ð" oadorLndt. gescl¡iedenis
tot1648

DETECÍOR MAGAZINE 129
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verleden en maken deze om te

lachen. Ook een onderwerp als

slavernij wordt met de nodige

humor behandeld zonder dat

de minder fraaie en moeilijke

kanten van de geschiedenis

vermeden worden. Bij ieder on-

derwerp komt ook een stripkind

uit die tijd aan het woord. Zeker

bedoeld om de jonge lezers aan

te spreken. ln ieder geval is dat

geslaagd bij mijn negenjarige

dochter die aangafdat erg leuk

te vinden.

Door de compactheid schiet af

en toe de nuance erbij in. Het

uiteenvallen van de Hanze zou

tot direct gevolg de opkomst

van Amsterdam hebben, hoewel

de val van Antwerpen door

verovering door de Spanjaarden

in 1585 toch een belangrijker

factor daarvoor was. ln de tijd
van Willibrord (achtste eeuw)

klopt een monnik al op de deur

van een kasteel terwijl deze

gebouwen van later datum

zijn. Schokkende zaken? Nee,

totaal niet. Gewoon het logische

gevolg van versimpeling.

leder venster bestaat uit twee te-

genover elkaar staande pagina's.

Enkele belangrijke onderwerpen

hebben vier pagina's'gekregeni

zoals Willem van Oranje, de VOC

en Rembrandt. De pagina's zijn

optimaal benut. De vormgeving

is weliswaar druk, maar is over-

zichtelijk. De makers hebben

van alle tekstjes, strips, foto's een

geheel gemaakt. Een tijdbalk

bovenaan de pagina's maakt het

beeldverhaal compleet.

Jonge zoekers vol belangstel-

ling voor geschiedenis zullen

veel lol beleven aan Van toen tot
nu. Voor ouderen - ja sorry, dat

geldt ook voor 30têrs - is het

zeker ook de moeite. Een herin-

nering aan Van nul tot nu kan

n¡et uitblijven,

lllustraties Robbert Damen

De strips zijn getekend door illustrator Robbert Damen. Zijn

werk verschijnt ook in stripbladen als Eppo en Donald Duck'

Op zi)n blog damenillustraties.blogspot.nl zijn ook schetsen

die gemaakt zijn voor Van toen en nu Îe zien.

opvalt is de enorme informatie-

dichtheid. De herdrukken van

Van nultot nu bij Big Balloon

Publishers, ook uitgever van Van

toen tot nu.ln tegenstelling tot
sommige jeugdherinneringen

die bij herbeleving toch niet zo

geweldig blijken, blijft Va n nul tot
nu wel de moeite waard.

Een vijfde deel van Van nultot
nu, over de geschiedenis van

het dagelijks leven, heeft een

thematische opzet. Gezien de

onderwerpen zoals misdaad

en seksualiteit is dit voor een

volwassener publiek.

Dit geldt ook voor De h istorische

canon van Fokke & Sukke waarin

de twee halfgeklede stripfiguren

de historische gebeurtenissen

uit de canon vanuit een geheel

eigen optiek beleven.

RMO
Een Karolingisch zwaard uit deVecht

1 1 juni t/m 25 augustus 201 3

De Nederlandse rivieren herbergen prachtige

objecten. De kleine expositie Een nieuw Karo-

lingîsch zwaord uitdeVecht combineert enkele

objecten uit de collectie van het Rijksmuseum

van Oudheden met een onlangs gevonden

spatha uit de Utrechtse Vecht.

Het zwaard is ontdekt tijdens een waterbo-

demsaneringsproject van Waternet, dat door

ADC ArcheoProjecten archeologisch wordt

begeleid.

Een goed gepreserveerd zwaard

Tot 2015 werkt Waternet in opdracht van

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan het

schoonmaken van de Utrechtse Vecht. Bij de

saneringswerkzaamheden tussen Maarssen en

Nigtevecht is afgelopen februari een Karolin-

gisch zwaard gevonden. Het is een spatha, een

slagzwaard dat in één hand gehouden wordt

en aan beide kanten scherp is. Dankzij de ma-

nier van smeden is het staal in zeer goede staat

bewaard gebleven. Het zwaard werd destijds

gedamasceerd, een techniek waarbij lagen

koolstofarm en koolstofrijk ijzer worden ge-

combineerd om een sterk én buigzaam geheel

te krijgen. Deze techniek zorgt naast stevigheid

ook voor prachtige patronen op de kling.

Een zwaard voor de elite
Een spatha was een zwaard voor mannen van

hoge komaf. Niet alleen geld, maar ook macht

was van belang om een dergelijk slagzwaard te

kunnen verwerven. Meestal vochten mannen

met bUl, lans of pijl en boog.

Collectiestukken

Het zwaard uit de Vecht is samen met voorwer-
pen uit de collectie van het Rijksmuseum van

Oudheden tentoongestel d. 7o ziin er enkele

zwaarden uit dezelfde eeuw te zien. Daarnaast

zijn er objecten uit andere periodes te bewon-

deren, die tijdens baggerwerkzaamheden zijn

gevonden. Reizende tentoonstelling.

Rijksmuseum van Oudheden

Rapenburg 28, Leiden
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munten Gert lugthart tekst & foto's_--

1 Koperen bracteaat Kampen zj. Periode: tweede helft 15e eeuw. Massa 0,5 gram;

l5 mm.

2 Zilveren dubbele Kromstaart Oostfriesland 1504. Massa 1,9 gram 26 mm.

3 Zilveren dubbele Gosseler KAM ZWO DAV 1534. Geslagen te Deventer. Massa 2,4 gram 28 mm.

4 3 plak van Kampen/Zwolle/Deventer van 1556. Massa 0,9 gram 19 mm. Biljoen (foo/g kgBer e-n lOolifllVer).

5Zilveren6stuiverscheepjesschelIing,167-8*M'aJsa3;1-9-ram,25É,1ù--'''..:...

7 ZilverenAlbus Keulen 1502. Massa 1 grãm,20 mm.

I Zilveren Grosso Venetië, 14e eeuw. Massa 1,5 gram, 22mm.

9 Zilveren reichsthaler Osnabrück 1703. Massa 3,1 gram 25 mm.

10 Zilveren Vz reaal Spanje Sevillia 149711504, Massa 1,3 gram, 23 mm.
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Zeldzame munten van het graafschap Holland

tz

ln 2O05 vond detectorzoeker een opvallend

zilveren muntje op een omgeploegde akker

te Werkhoven (Utrechtl. De voorzijde toont
ogenschijnlijk een dier met omschrift en de

keerzijde een gevoet kruis met sterren en

punt-cirkel symbolen.

ln De Beeldenoor 1995-2 schreef

Cees van Hengel over een soortgelijk
exemplaar (afkomstig uit de collectie
Hubregtsen) dat de titel'A-9'mee-
kreeg. Hubregtsen was woonachtig
op Schouwen-Duiveland en een groot

deel van zijn verzameling is gevon-
den (volgens uun¡rs in ca. 1920) op het
strand van Westenschouwen. ln een
poging vergelijkbare vogel-achtige
afbeeldingen te vinden verwijst Van

Hengel naar Luik en naar de auteur
Mignolet (nr. 1 16-1 1 7), maar die zijn
alle allerminst overtuigend - geen van
de afbeeldingen lijken op die van type
A-9i Tot slot geeft Van Hengel aan dat
er geen verdere aanknopingspunten
zijn voor een oorsprong uit Brabant
of Vlaanderen en dat de'Hollandse
connectie' voor de munt aantoonbaar
is, maar onzeker. Op de valreep van
afronding van dit artikel werd mij een
derde exemplaar gemeld, gevonden
in2OO7 in de Betuwe. Wat opvalt
is dat, ondanks dat er slechts drie
munten bekend z'rjn, er wel drie aparte
stempels zijn gesneden zodat niet van
een minieme oplage sprake l¡jkt te zün
geweest.

Het nu gevonden muntje lost het
raadsel grotendeels op, mede door de
goed leesbare en centraal geslagen af-
beelding. Het afgebeelde dier lijkt op
een vogel ofeen soort mythologisch
dier zoals een griffroen of hippogrief.
Bij de eerste indruk valt echter de ster-
ke gelijkenis op met de welbekende
LEo-munten die zeer waarschijnlijk zijn
toe te schrijven aan de Hollandse graaf
Floris lll(Van Gelder 1980, 132.Wig-
gers 2009 en 201 2). Van Hengel heeft
de gelijkenis n¡et opgemerkt. Be¡de

typen kennen een dier als afbeelding,
beide met een vergelijkbaar leeu-
wenhoofd, beide met verspringende
letters op verschillende muntstempels

van hetzelfde type (vergelijk de om-
schriften van de leo-exemplaren NUMts

'1010704 en 1003402 en de getoonde
exemplaren in Van Hengel 1993,95) en
beide met een gevoet kruis met over-
eenkomstige ('Hollandse') symbolen
als punt-cirkel symbolen en achtpun-
tige sterren.

Omdat de Latijnse tekst LEo verw¡jst
naar de afgebeelde leeuw, zou het
omschrift van de nieuw gevonden
munt eveneens kunnen verwijzen naar
de afbeelding. En inderdaad; tussen
de gekrulde staart en de poten staat
een D, tussen de poten en de kop staat
RAC en tussen de kop en de vleugel
staat O. Kortom: D RAC O, oftewel
'draak'in het Latijn. De afbeelding
komt overeen met wat we weten van
middeleeuwse omschrijvingen van
draken; een gevleugeld slangdier met
de kop en klauwen van een adelaar,
leeuw of valk.

DRACO-munten
Nu de relatie tussen de LEo- en DRA-

coMUNTEN is gelegd, wordt het heel
verleidelijk om over de oorsprong van
de oRnco-munten te speculeren. Zowel
een leeuw als een draak op munten
uit circa 1 1 90 van het graafschap

Holland kunnen vanuit verschillende
richtingen worden verklaard. Zo kan
het in verband staan met Sint-Michaë|,
Sint-Joris, de Bestialici, psalm 90 vs

13, de Derde Kruistocht waaraan graaf
Floris lll meedeed en, meer algemeen,
de hoofse riddercultuur die toen op-
kwam. lnteressant wordt het wanneer
we beseffen dat in het middeleeuwse

Halve penningen graafschap Holland, ca.

1 188-1 1 90. 2x ware grootte



Halve penning graafschap Holland,

type LEO, ca. 1 1 58

2x ware grootte Graaf Floris lll

christendom een draak symbool stond
voor het voorchristelijke denken, de

heidense wereld en bovenal, voor de ge-

vallen engel: de duivel. Het is haast on-
mogelijk te bedenken dat een dergelijk
expliciete afbeelding zonder bijbedoe-
ling zal zijn afgebeeld. Niet in de laatste
plaats omdat duivels'op andere munten
uit die tijd verder niet bekend zijn (een

enkele mogelijke uitzondering betreft
type F210 (Vanhoudt, 2007), maar dit
betreft een onbekend en vermoedelijk
iets jonger exemplaar). Omdat over het
ontstaan van de munt geen historische

bronnen resteren, kan de waarheid

nooit met 100o/o zekerheid worden
achterhaald. De hierna volgende ge-

dachten blijven daarom hypothetisch.
Het is aantrekkelijk om het bestaan van

het DRAco-muntje op te hangen aan de
participatie van graaf Floris lll aan de

Derde Kruistocht. De (duivelse) heide-
nen moesten immers uit de heilige stad

Jeruzalem worden verjaagd. Het lijkt
erop dat de Hollandse graaf, als een van

de legeraanvoerders onder de Duitse

keizer Barbarossa, zich met de uitgave
van de opmerkelijke oRnco-munt wilde
laten gelden als heidenverjager; als dra-

kendoder - met mogelijk een vleugje
geìdealiseerde hoofse riddercultuur.
Wat dit laatste betreft valt namelijk
op dat rond 1 190 juist het Nibelungen

lied ontstaat rond het heldenepos van

Siegfried de drakendoder, waarvan de

beschreven reizen zich afspelen langs

de Donau. Het Donaudal vormde ook
de route van de kruistocht in 1 189, die
mede werd geleid door keizer Frederik

Barbarossa.

Het plotseling overlijden van graaf
Floris lll op 1 augustus 1 190 te Antio-
chië, in combinatie met de vermoedelijk
destijds ongemakkel ij ke/ongewenste

afbeelding van een duivel, zal de reden

zijn waarom de munt zeer kort en be-
perkt in productie is geweest.

Tot slot volgt hier de beschrijving van de

DRAco-munt gevonden te Werkhoven:

Halve penning, (anoniem) Graafschap

Holland, ca. 1 188-1 190. Floris lll (1 157-

1190).0,380 gr. AG; 10,8 mm. Munt-
plaats: onzeker, Egmond?

Voorzijde: Draak/duivel (gevleugeld

slangenlijf met leeuwenhoofd en leeu-
we nof adelaarsklauwen) met omschrift
D RAC O.

Keerzijde: Gevoet kruis, in de hoeken

staven met punt-cirkel symbolen en

achtpuntige sterren, zonder omschrift.
Vindplaats: Werkhoven (Utrecht) 2005,

vondstcontext: akker.

Vinder/collectie: Gerard de Wit.

Met dank aan de vinders voor het
mogen publiceren van hun beider munt
en de heren Arie van Herw'rjnen, Jos

Benders, Ruud Wiggers, Bouke Jan van

derVeen en Petervan Dijkvoor hun
gewaardeerde hulp.

Anton Cruysheer is archeoloog van opleiding

en is na enkele werkzame jaren als archeo-

loog en erfgoedadviseur, nu werkzaam bij

de ABN-Amro Bank, ofd. Enterprise Data Ma-

nagement. ln zijn vrije tijd is hij onder meer

voorzitter van de AWN afdeling Naerdinck-

lant Archeologie Gooien Vechtstreek.
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Redactie: Johan Koninq, Kees Leenheer / foto's: Kees Leenheer, Johan Bosma

O R"ligi"rre hanger

Datering 1 825 of 1 850.

Diameter 22 mm.

Koperlegering.

Op het hangertje zien we Christus

met de tekst ruw vertaald: Jezus

Christus onze Heer uw zoon, wie

met u leeft en regeert. Dit is tekst

uit een gebed.

Op de keerzijde: viering van het

heilig jaar.

ln Doesburg gevonden.

ln Rome hebben de 4 hoofdkerken

een Heilige Deur of Porta Sancta.

Dit zijn de Sint-Jan van Lateranen,

Sint-Pietersbasiliek, Maria de

Meerdere en Sint-Paulus buiten

de Muren. Het meest bepalende

element in Rome was de ceremo-

nie van het openen en sluiten van

het Heilig Jaar, gesymboliseerd

door het gebruik van de Heilige

Deur. Deze deur in de Sint-Pieters-

basiliek, die normaal gesproken

dichtgemetseld is, werd aan het

t , begin van iedere jubileumperiode
t q 

feestelijk opengebroken en tijdens

het slotritueel weer met even

grote plechtig heid dichtgemet-

seld. Het was en is ook nu nog de

paus, die met een speciale hamer

tegen de deur tikt en zo het zegel

verbreekt, dat aan het einde van

het Heilig Jaar daarvoor is aange-

bracht. Daarop wordt de deur snel

opengebroken. Tijdens de slotce-

remonie is het wederom de paus

die de deur verzegelt en op deze

wijze het Heilig Jaar beëindigt.

C) Kraal, blauw

Glas.

Gezien de kleur Romeins, maar erg

klein, daarom kan het ook vroeg

middeleeuws zijn.

g rru¡s-boekbeslag?
Zilver

1.3 gram, 33x23 mm.

Het kruisje met een afbeelding

van Maria is te dateren in de 16e

en 18e eeuw. Het is eenzijdig

gemaakt. Mogelijk heeft het een

andere bestemming gekregen

dan een kruisje aan een ketting.

Te denken valt dan aan een kruisje

op een bijbel. Vele antieke bijbels

hebben een kruis als print op de

kaft.

@ ning
Goud.

Datering: derde kwart 17e eeuw

tot midden 18e eeuw.

G) x"n"penningofobool
Zilver.

18 gram.

1 3e eeuw
Bisdom Utrecht.

Penning zj.
Muntheer: Sede vacante (1 226-

1228).

Muntplaats: Deventer.

Literatuur:Van der Chijs Vlll-2.

@ Rplique/beslag

Vroege Middeleeuwen

Brons

Stilist¡sch gezien en de uitvoering,

het gietwerk de uitgediepte vlak-

ken en de stift aan de achterzijde,

maakt het voorwerp in mijn

ogen vroeg-middeleeuws. Kijk

bijvoorbeeld ook maar eens naar

Eine Welt in Bewegung, blz.182-

183, hier zien we een uiteinde

van een ruiterspoor met gelijke

versieringsken merken. Het lij nen-

spel in het gezicht en ook goud-

vergulding treffen we hier aan.

De datering zal geplaatst mogen

worden in de 7e of 8e eeuw.

De functie ofwaar het op

aangebracht is laat zich moeilijk

herleiden.

Waarschijnlijk riembeslag maar

ook een goede mogelijkheid is

dat het een versiering is geweest

van zwaard of messchedebeslag

lk spotte nog de twee soortge-

lijke beslagen in Brit¡sch artefacts

volume 2,blz62fig.1-6-h en fig.

1 -6-i. Datering ontbreekt (Wessel).

Ø speelpenninkje
Messing.

Van Johann Christian Reich, werk-

zaam in Fürth bij Neurenberg van

1758-18't4.

Vz. Lodewijk XVI van Frankrijk, kz.

3 bloemen JOHANN CHRISTIAN

REICH.

(Ð R"ligi"ute hanger

Koperlegering.

Datering van deze hanger is

'l9e eeuw.

ln Doesburg gevonden.

Vz.: afgebeeld Benedictus van

Nursia met staf en mijter, tekst

rondom'Crux s p Benedicti'

waarbij de s p staan voor'sancti

patris': kruis van de heilige vader

Benedictus.

Kz.: het kruis van Benedictus

afgebeeld met overal letters, deze

letters staan voor de uitspraken

van Benedictus.

Benedictus is ook een van de

patroonheiligen van Europa.

Benedictus medailleopsch riften:

CruxSPBenedicti=

Crux Sancti Patris Benedicti:

Het kruis van de heilige vader.

Crux Sacra sit Mihi Lux Non Draco

Sit Mihi Dux:

Het heilige kruis zij mij tot l¡cht, niet

zij mij de duiveltot gids.

Vade Retro Satana Non Suade Mihi

Vana Sunt Mala Quae Libas lpse

Venenum Bibas:

Wijkterug satan, raad mij geen

ijdele zaken aon. Het zijn g¡ft¡ge

dranken die gij schenkt, drink zelf

het gif maar op.

Jezus Nazarenus Rex ludorum:

Jezus van Nazareth, koning der

joden.

G) n¡aersctrelling (of 6

stuiverstuk genoemd).

Deventer.

Het type met het versierde wapen,

dus Verkade 156.1, type I 56.2

heeft geen palmtakken aan weer-

kanten van het wapen.

Muntmeesterteken "zittend

hondje"onder het paard en het

jaartal vol in het omschrift. 168 is

leesbaar, laatste cijfer kan alleen 3,

4 of 5 ziln.

lk zou gaan voor de 4, het onder-

ste puntje net boven het zwaard,

dus 1684.

Zilver.

Diameter 27.2 mm / / 3.74 gr.

@ t*"" sceatta's

Zilver.

Diameter 12 mm, 1.16 gram

(bovenste sceatta).

Deze sceatta's zaten op elkaar

geplakt.

Friezen / Franken.

Circa 695-715.

Muntplaats: Friesland / rivieren-

gebied.

@ Rpt¡qu"
Waarschijnlijk moet het een

leeuw/man voorstellen (Masceron)

Gedragen via een draadbevestÈ

ging waarbij de uiteinden werden

omgebogen op een brandweer-

helm of militair / semi-militair

gebruik.

Vermoedelijk 1 9e-eeuws.

Latoenkoper?

Diameter 38 mm.

Voorwerpen op 150o/o

DETECTOR MAGAZINE 129
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t6 eptember was't eindelijk weer

zover dat wij met onze detector op
pad gingen. Het was mooi nazo-

merweer. lk had'n perceel gezien waar

de helft van de aardappels al gerooid

was. De boer gevraagd en meteen te

horen gekregen dat daar heel vroeger

'n huis had gestaan.

Op de plaats van bestemming zagen

wij inderdaad aan de rand van de akker

puin en veel glas en aardewerkscher-

ven. Na daar wat tussen gerommeld te

hebben, de detector maar eens probe-

ren. Helaas lag er niets tussen wat pie-
pen wilde. Nu zoeken over de rest van

de akker en een goed spoor vinden. lk

begon naast de kop-akker vanwege het
vele en hoge onkruid dat daar groeide.

Na een paar passen had ik al een piep.

Tot onze verbazing haalde ik een heel

mooi zegelringetje van goud naar bo-
ven. Geweldig, mijn dag kon niet meer

kapot, een moo¡e start voor dit seizoen.

Verdervond ik nog een paar Friese

oorden 1604 die ik nog niet in mijn col-

lectie had en de gebruikelijke muntjes.

Een eindje verder op de akker had ik
een paar keer een piep en na 80cm

spitten had ik een emmer of een pan te
pakken. Zo ook bij de volgende 80 cm

dacht ¡k, maar ik vond n¡ets en het bleef
piepen uit het gat. Voorzichtig doorgra-

ven. lk zat inmiddels al 10 cm in het gele

zand tot het'pok-pok'klonk de ronding

van een stenen pot.Terstond werd ¡k

vreselijk zenuwachtig en riep mijn zoek-

maatje: "Zoek jij maar verder, ik durf dit
niet'i Antwoord:'le doet het zelf maar."

Dus toen met de vingers voorzichtig het

zand om de pot weggekrabd. Nu kwam

ik ook allerlei scherven tegen, en de

rand van de pot. Helaas hij was kapot

en leeg.

Alle scherven heb ik meegenomen
en ik heb de pot op een paar stukken

na helemaal in elkaar geplakt. Zo ook
een schaaltje met een fragment van

een kopje van Duits aardewerk. Uit het
gat kwamen nog 13 medicijnflesjes, 1

zalfpotje,3 inktpotjes, /z wijnglas en

de bodems van puddingschaaltjes of
zoiets.

Toen ik de hele buit b'rj elkaar had,

was iktoch wel erg blij met deze leuke

vondst en natuurlijk de lol die deze

Dagobert Duck had tijdens het graven.

Het was een leuk gat. Toen wij een week
later weer kwamen waren de piepers

gerooid en was het land geëcht en

ingezaaid met gras, klaar voor de koeien

volgend jaar.

Toos
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van goede signalen op met rommel

warm wordt, gaan we er het water mee in.

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 opvolget maar
een nieuwe dimensie! i
Er is drie jaar door meerdere Minelab ingenieurs aan ge-

werkt en dat is te zien. Deze detector is met bijna militaire
nauwkeurigheid gebouwd. Wat ons betreft doet de inhoud
trouwens niet onder voor zijn imposante uiterlijk. De eerste 

' t
resultaten van enkele Nederlandse zoekers zijn uitstekend.
Vooral is deze detector nog weer veel beter in het herkennen

de nieuwste metaaldetectorrevolut¡e van Minelab!

"'f": fri
+

\

\
\

MINELÀA

Wireless Module Battery hck Headphones cfx l7 smart coil Smart coil

De CD6030 is waterd¡cht tot 3 meter diepte en kan

dus prima voor het waadzoeken gebruikt worden.

De CfX3030 is voozien van GPS (Global Positioning

System) waarmee je kunt zíen waar je gezocht hebt,

bovendien kun je er de locatie van je vondsten e¡mee

invoeren.

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

€ qn tekeningen in kleur. Meer

'-- dan 1000 afb. van vondsten.

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen bij Detect: naak 39,90 euro over (portokosten grat¡s)

over op GIRO 4838918 t.n.v Detect te Ensthede.

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto ovet naat onze Bank:

IBAN NLSTRABO 0396743870 SWF|: RABoNL2U naar DEfECf ¡n
Enschedeveryeet niet je volledige naan en adres aan ons door te

geven bij de banktransfer of via: info@deþd,nl Kies de bijbeho-
rende code voor het boek in de juiste taal: N1003 (Nederlands)

€, 23 9 5, 00,*'*M loen batterijhouder

incl.21% BIW

+ Met de CIX3030 kun je je eigen favoriete hoofdtele-
foon gebruiken zonder die in de detector te pluggen.

Deze plug je in je WM 10 (draadloze ontvangst).

+ Het scherm, de display van de OX3030 is full color.

+ Ultieme llzer discriminatie via Smartfind 2.

+ Ergonomisch ontwerp, deze detector is ín perfecte

balans.

+ De CDtl030 is meertalig, keuzemogelijkheden: Engels,

Duits, Frans, Spaant ltaliaan' Portugeet Rusisch, Tuils
en Pools.

Garantie: 3 jaar

De CTX3030 is nu bij ons en de meeste deafers 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 21 % blijven de prijzen inclusief BTW bij ons

voor deze metaaldetectors ongewijzigdl

POWERIIfT
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-

magneet van neodymium

De nieuwe Powerlift is

een stuk robuuster dan

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

niets ingeboet. Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilo, dubbel

zoveel als de vorige.

Door een andere produc-

tiewilze is deze magneet echter goedkoper

dan de oude Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

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

Bijzonder geschikt voor teneinen die flink afgezocht
zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of ..:
voor terre¡nen waar weinig ligt en waar met een

grote schilf sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" l2"xl0" 15"x12" 18"x15"
Mínelab E-Trac / Expl / Safad t r/ 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, 7 521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl wwwdetect.nl
Volg ons op twitter!



'Excalibur ll kent twee
uitvoeringen, met 25 en met

cm zoekchijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-
steem.

Deze detectoren kunnen zich meten met veel duur- C OO E -
dere detectors. Lekker licht, perfecte balans. I t t J,

Zonder extra accessoiles

Vereenvoudigde versie van de E-Trac Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepätenteerde

multifrequentie techniek van Minelab. Ten opzichte 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

E-TRAC
Zoek je veel op grote akkers en
wil je niet te veel rommel opgra-
ven? Dan is de E-Trac nog altijd de
no. 1 in de wereld, superd¡ep en hypergevoelig.
De E-Trac pakt de allerkleinste muntjes ook een Tr¡entje op z¡jn 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 processors, waar-

door o.a. minder camouflage

van lJzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar extreem veel ijzer

ligt, de E-Trac'slaat niet dicht'

maar pakt de goede metaalties

eruitl
- Groter d¡eptebere¡k, oa door

grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere

Gain te gebruiken, daar waar

het kan.

Ultra lichte schijf en een andere

hoek van de handgreep,

waardoor de algehele balans

beter is.

Via de PC en een USB kabel

uitwisselbare programma's,

waardoorje niet zelf de expert

hoeft te zijn.
- Logischer opbouw van de

programma's en instellingen.

- Eenvoudige Quickmask, snel

op ijzerinhoud en geleidings-

waarde zelf æn discriminatie

programma maken.

2 grondstanden, een voor

normale grond en een voor

extreem lastige grond.

0p deze pinpointer zitten enkele bijzondere mogeli.lk

heden:

- Deze Minelab PR0-FIND 25 pinpointer geeft door

een versnelling van de pieptonen aan wanneer je

het metalen voorweç nadert. Dat ¡s een enorme
verbetering Î.o.v. de oude pinpointers.

- lrapsgewijs de gevoeligheid verhogen of verlagen
- Geluid kan worden uitgezet
- De PRo-FIND 25 is spatwaterdicht kan echter niel

26 cm
wide scan
(DD)

schijf
€ 166,-

26 cm
elliptische
schijf
€ 166,-

onder water gebruikt worden
Werkt op 1 st. 9 volt batter¡.i. 

€ 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.

Minelab ¡s overtuigd van de kwaliteit die ze maakt en geeft maar liefst
3 ]AAR GARANTIE!

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Terra 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 'l 8,75 kHz. Verder is de

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers

uitgebreid waardoor le meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X-TERRA sos € 599r-

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

F .Ç 
langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichúaar 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) duikteel.

1495,-
Zie voor onafhankeli-
jke bæordel¡ng op het
lnlernet (M¡nelaboM-

er) en maak contact

mel de nu al talloze
E-Trac b€z¡tteE

'nn

weinig rommel op te
graven, hoge gevoelig-

heid voor kleine muntjes
en een heel goed dieptebe-
reik voor normale vooMerpen.

Voozien van een 26 cm wide scan

zoekchijf (gespaakt), die breed de
grond in gaat en bij elke zwaai meer

grond afzoekt dan detectors die met concentrische

zoekchijven zijn uitgerust.

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

extra discriminatie programma, hand-

mat¡ge grondontstoring, een frequentie
regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had.

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

X-TERRA 705

c729,-

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen naEout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee ie ook mineralen zou kunnen gaáñ

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

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

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



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 of 20 cm schijf, waardoor deze nog geschikter is

op stort en terreinen met veel ijzer

cibola €, 469,

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

CiB&LA
HTLLANÞ¡A

die nog geen kilo weegt De Cibola Hollandia heeft een

Nederlands logo en op het frontje staat nu gevoeligheid

499,-

VaOUefO voor de Cibola en de Vaquero ziin er nieuwe
' schijven: een concentrische van 15 cm en een

€ 5 6 9, - i:'"ï:lJ J.il¡Í i, i"'"t.'#;*, * voor ers ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

'", 
--Ç :'""r'"",:"íiT:iiet 

wein¡s vervuilins' klei en

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

Niets is minder waar!

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

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook

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

Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 2l 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 (gìetijzer).

een Nederlandse versie van de C¡bola, de De Cobola Hollandia is als deze ¡s u¡tgerusl met een ellip-

Cibola Hollandia is, dat met name een aantal tische DD schijf (26 cm) extra geschikt voor archeologische

archeologische bedrijven graag een vaste 'Alle Metalen doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op

Stand' met een basistoon op hun detector wilden hebben gemineraliseerde bewoningsgrond die vervuild is met klein

Daarmee kan een (amateur)archeoloog de detector zodanig ijzer En toch een detector met een makkelijke bediening

gewone discriminatiestand kan op de laagste stand verschil i p v sensit¡vity en threshold heet nu gewoon basistoon
gemaaktwordentussenhet'goede'(smeedilzer)ilzeren Warmaanbevolenvoorstadsgrondzoekers!

batt).

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

€ 669r -

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erín is geslaagd de TEJÓN de gevoe-

ligheid van de lobo Super TRAQ te geven, en meteen het diepte-
bereik drastisch te ve¡bete¡en. Het signaal wordt dieper de grond

ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteit!
De detectof voor: akkeÌs, stort, terpen e.d

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

Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterilen (2 houder met 4 AA
Irekschakelaar met dual discriminatie.

Deze bijzondere detector blilft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

wide scan schijfvan 25 x 30 cm en een extra kleine
'l 5 cm concentrische schijf voorradig De Lobo is in twee

uitvoer¡ngen te koop: met 28 cm w¡de scan schijf en met

21 x 24 cm concentrische schijf.

Respectievelijk € 849,- effi € 899,

Gompadre met 15 cm schi¡Í € 249 ,
Compadre met 20 cm sch¡jf € 269,

Silver FMax

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

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector. Weegt 999 gram !

Enorm goede prijs/kwaliteisverhouding!

Ci'bola & Vaquero,

Drie vederlichte TESORO reuzen!
Teión. Deleón

Cortes € 869,-
..É

dr

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

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

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

€ 749,-

Teión

Tesoro ùooi Té¡qn, Clbola, Vaquêlo
en Lobo (4-pins)

1 5 cm concentrisch voor € 149,-
1 2xi 0 inch ÞD schijf voor € 225,-

-=.rrJ-
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De eerste

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

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

Geen kabels meer, ook niet op de zoekschijf, de

schijf communiceert met de hoofdtelefoon en het
huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige

handleiding. 4 zoekfrequenties naar keuze. Het huis is

afkoppelbaar Superlicht, de detector weegt nog geen
'l 000 gram. De steelverbinding is binnen 3 seconden

geheel in te schuiven tot een klein pakketje. Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de

prijs inbegrepen.

Deusnlstandaard € 1495,00

Deus nl lite (zonder huis) € 895,00

Deus nl lite plus (met huis,

zonder hoofdtelefoon) € 1 206,00

Deus nl metWS-5 € 1569,00

G.MAXX II
Buitengewoon krachtige detecto[ geschikt voor het zoeken naar munten en

speciaal voor hen die naar grotere voorwerpen en muntschatjes zoeken.
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals deAdventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een
Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
Silencer schakelaar len door dÉ.aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Tijn ggdrag en zijn stabiliteit
maakt deze detecto rounil détector.4,6KHZ

495,00

(zolang de stfekt ADX 1 50 met
oude stelen voór € 429,00)

ADX I DVENTIS II
specif

' i- j'

n Buìtengewoon goede werking

3l,ffihtgewicht (1500 gram) en
" perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mrcropr0cessors

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voozien van

ingebouwde transmitter
. Draadloze hoofdtelefoon (WSl,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschilf inclusief beschermkap

o Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

o Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline bafterijen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die qelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.
ADYINTIS\,7

Draadloze hoofdtelefoons WS 1 (met 2 kanalen) 175,00
ws 3 225,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen.
Met een XP (uitgezonderd de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken,
De W51 is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram. De W52 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadt¡jd 2 uur. Batterijduur 50 uur.
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GRONINGEN

Pieterman Metaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /
Garrett /Teknet¡cs /White's / inruil mogelijk

Kon¡ngstraat'l-3, 1777 AA Hippolytushoef
-Íel. (0227) 59 32 86,Íax (0227) s911 29
mobiel: 06-20227790
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

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

FRIESLAND

De Trije Stinzen Metaaldetectie
Tesoro / Minelab / Laser / XP / inruil mogel-
ijk/ 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 - llilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en
opspori ngsservice

Kerkpad 1 8, 831 6 DB Marknesse N.O.P.

Tel. (0527) 20 39 29, mobiel O6-22242848
fl evodetectors@pla net.nl
www.flevodetectors.nl

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.J. Laan
Tesoro / Golden Mask / Minelab / XP / C.Scope
/ Fisher / Viking / Bounty Hunter / Wh¡te's /
Troy / Garrett beveiligsdetectie
lmporteuf: Anderson detectorstelen + acces-
soires

OVERIJSSEL

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

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (Nümegen)
Tel. O24-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors.nl
www.arena-metaaldetectors.nl

Hengelosestra at 298, 7 521 AM Enschede
tel. (0s3) 43O O5 12,fax (0s3) 434 5s sg
info@detect,nl . www.detect.nl

UTRECHT

MidHolland detectoren
D¡verse grote merken, o.a. White't Minelab,
Tesoro, XP en Fisher
lmporteur van Coiltek schotels

Zwaluw'l 5, 37 52 NW Bunschoten
tel. 033-299 94 91, mobiel 06-21 885695
info@midholland.nl
wwwmidholland.nl . www.detector.nl
www,minelab.nl . www.coiltek.nl

Forti ka Com pany detectiesystemen
Voor al uw top metaaldetectors, tevens specia-
list in bodemradarsystemen, diepzoekers,
(onder)waterdetectors. Power Pull supermag-
neten, accessoires etc.
Ofñcieel dealer, advies, verkoop en inruil.
Merken o.a.: Wh¡te's, Fisher, C.Scope, Nokta
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter

Schonauwen 54 .3401 HH . lJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl . tel. (030) 761 05 2'l
www.fortikacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
wwwjeohunter.nl . www.goldenking.eu

GELDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaa ldetectors, Grondradars, onderwaterde-
tectors, diepzoekers, accessoires, magneten
enz. o.a,: Garrett, Teknetics, Golden Mask, OKM

, \..->

NOORD-BRABANT

Detector Plaza - Van der Bolt
Metaaldetectors
Minelab, Garretç Fisher,WhiteS, XBTeknetics,
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. 0413 - 25 9s 97, Mob. 06 - 44 32 44 16
(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.nl

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

Keepstraat 2, 5702LH Helmond
Tel. (0a92) 57 4s2s
info@metaa ldetector.nl
www.metaaldetector.nl . wwwtesoro.nl

BELGIË

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

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

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML's-Hertogenbosch
Tel. (073) 54811 99,fax: (073) 548 1 1 9s
info@gelan,nl . www.gelan,nl

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

.ì ¡-t- :-1 l:t-..
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Doe mee met de
en maak

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

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

voorwerp of munt, met een verhaaltje van ongeveer
'l 25 woorden naar

Alles van vóór 15OO dient te zijn aangemeld.



kippenvelmoment

Aflev.27

van

rgens in maart had ik op een vrijdag vrij genomen om

te gaan zoeken. Samen met een zoekmaat gingen we

wat rondrijden. Op een gegeven moment zagen we

een leuke akker. We zochten de boer op en vroegen toestem-

ming. Dat was geen probleem, overigens heb ik nog nooit
een nee gehoord, dat is wel mooi. We liepen de akker op en

begonnen te zoeken. Na vijf minuten kreeg ik een knal van

een piep. 'Dat zol wel weer een jampotdeksel wezeni dacht ik,

want die krengen vind je in dit gebied heel vaak. lk stak de

schep in de grond en gooide de grond opzij. lk zag gelijk een

grote munt liggen. lk geloofde het eigenlijk niet maar dit
moest toch wel een munt z[n. Ik pakte hem op en terwijl ik

mijn maat riep wreef ik met mijn vinger de munt schoon.

Hij kwam er direct aanlopen en ondertussen bekeek ik de

munt. lk zag een soort mannetje te voorschijn komen. lnmid-

dels was mijn maat gearriveerd. Hij bekeek de munt en zei:

"Bliksem,wateen dikke joekel!!'! Hij was hartstikke blij voor
mij. Nu zochten we heel geconcentreerd de akker verder af.

Mijn zoekmaat vond nog een grote zilveren munt, maar n¡et

zo grooL als die van mij. lk vond nog diverse duiten, zilveren

dubbeltjes en andere voorwerpen. Wat een superstek was dit

zeg!!We gingen weer

naar huis en eenmaal

thuis gekomen zocht

ik op internet naar

een determinatie. Uit-

eindelijk vond ik die.

De munt bleek een

zilveren dukaat uit
het jaar 1 785 na Chr.

te zijn en was ruim

40 mm in doorsnede!

We zoeken ieder jaar

weer op deze akker en

vinden er nog steeds

leuke spullenÍ

De knalpiep van de

munt uit het kip-
penvelmoment van Wietse is een piep die menig zoeker wel

eens krijgt, maar helaas niet voor iedereen zo'n mooie vurig
gewenste mu nt oplevert.

"5inds 2002 zoek ik. lk heb toen een detector gekocht;

zo'n goedkoop'kl...eding'. Af en toe zocht ik een uurtje. lk

vond niet zo veel waardoor de lol er snel af ging. Op een

gegeven moment werd er achter mijn huis een stuk grond

omgeploegd waarop drie mensen aan het zoeken waren.

Op datzelfde stuk had ik ook gezocht met mijn'playmobileL

detector en niets gevonden, terwijl die drie mannen van alles

vonden. lk heb even met ze gepraat en g¡ng een paar dagen
later bij hen op bezoek en heb hun vondsten bekeken. lk was

goed flauw en heb gelijk daarna een nieuwe metaaldetector
gekocht; een Laser Rapier.Toen was het hek van de dam; ik

begon namelijk van alles te vinden.

Sindsdien ben ik steeds fanatieker geworden. lk heb nu twee

detectors (inmiddels ook een XP Gold Maxx) en als het mooi

weer is gaat mijn vrouw ook wel eens mee zoeken. Ook komt
een boer wel eens bij mij als hij een stuk metaal in de kuilbult
is verloren. Dan zoek ik het voorwerp voor hem op. Tot nu toe

heb ik het altijd nog terug kunnen vinden voor deze boer!"

¡

t,.t
,tt

1 Zilveren'Piet'lukaat u¡t 1 785 na Chr.,

diameter4l mm.

2 Bronzen Angelsakische fibula met punt-
versiering,6e eeuw na Chr. Lengte 68 mm.

3 Zilveren 6 stuiverstukvan Deventer.

4 Gouden ring, diameter 23 mm.

5 Zilveren l4e eeuwse kruisamulet met
afmeting en letters AG LA: ate gebur leilam
adonani -'u bent machtig voor altijd heeri
Lengte 29 mm.

6 Gouden broche met steen. Diameter 23

mm, hoogte 14 mm.

7 Een originele Venetiaanse kraal laat I 400
hoog gewaardeerd door Afrîkaanse stam-
men (gevonden door mijn dochter op een
akker). Diameter 30 mm, hoogte 20 mm..

8 Bronzen complete gesp. Lengte 58 mm,
breedte ¿14 mm
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9 Zlve¡en U3e ru¡tergrootvan Margareta de
2e ìrdn Consfantlnopel,1244 - 7280 na Chr.

Dlameter20 mm. Kan ookvan Henegou-
wen zijn.

1O Twee zilveren rijgnaalden met ve¡slering,
lengrte 59 mm en 50 mm,

"Meestal zoek ik op zaterdag met mUn zoekmaten Jan en

Jan-Anne. We gaan dan om een uur of één weg, van te voren
hebben we al afgesproken waar we heen gaan. Om een uur of
vier komen we dan terug om vervolgens onze vondsten thuis
te bekijken en een paar biertjes te drinken. We maken het
wel gezellig; het is niet alleen zoeken maar ook even gezellig

nazitten, de derde helft hoort er ook b'rj.

Maar ook het zogenaamde'indoorzoeken'is leuk. lndoorzoe-
ken, omdat je thuis na het zoeken ook probeert uit te vinden
wat het voorwerp precies is en wat de geschiedenis erachter
is. Zo heb ik bijvoorbeeld twee medailles met een Hasseltkruis

uit 1 830-1 83 1 gevonden. Het brons voor de kruizen werd ge-

haald uit een tweetal bij de slag om Hasselt ( l 831 ) veroverde
en omgesmolten Belgische kanonneni'

Toen Wietse 40 jaar werd kreeg hij van zijn vrouw en familie
als verrassing een reis naar Engeland aangeboden."We kwa-
men in de buurt van Oxford aan op een enorme rally waar wel
700 man aanwezig waren. Het was hartstikke mooi en ik zou
graag nog een keer gaan, maar dan wel wat minder massaal.

lk vond helaas maar één, redelijk versleten, Romeins muntje.
Wel heb ik samen met vele, vele anderen hulzen en tiental-
len knopen gevonden. 'Da ar zokt je broek van af. Nog steeds

vraagt iedereen zich af waar toch al die knopen vandaan zijn
gekomení

Meestal zoekt Wietse in de buurt en de voorwerpen van de

top tien zijn dan ook lokale vondsten. Op de eerste plaats

staat de munt uit het kippenvelmoment. Op de tweede plaats

staat een Angelsaksische fibula. Op de zevende plaats staat

een prachtige Venetiaanse kraal. "Op een zondagmiddag met

mooi weer ging ik even een uurtje zoeken

met mijn dochter Nina. Op een gegeven

moment komt zij naar me toe en vroeg wat
dit voor voorwerp was. Het was een mooie
kraal en aangezien er erg veel terpaarde
lag hoopte ik dat het iets bijzonders zou

zijn. Dat bleek ook zo te z'rjn."

Op de negende plaats staat een 2/3 ruitergroot.
"Vlak bij mij in de buurt werd een nieuw industrie-
terrein aangelegd. Er was al door heel veel zoekers
gezoch¡ soms liepen er wel 15 tegel'rjkertijd. Het

was ook een enorm terrein. Ze groeven ook een
paar pingo's uit; dat zijn kleine poelen. ln één van

deze poelen, die wel 2 meter diep was en waar
nog geen water ¡n stond, ging ik zoeken. Al vr'lj

snel vond ik aan de rand een klein oud muntje. Dat

verwacht je niet in zo'n diepe poel en terwijl er al

zo veel gezocht isí

Droge worst
Ten slotte vind ik níet alleen het vinden maar ook
het buiten z'ljn leuk. Je ziet van alles en daar ge-

niet ik heel erg van. En dan na afloop nog met je
zoekmaten nagenieten van de zoektocht en de
vondsten met een biertje en een droge worst!
Wat is er nou nog mooier dan zo'n dag?"
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liijn twcrmnnndrlijks

Meestal is het op een vrijdagavond,

zo om een uur oftien. Het mag dan

sneeuwen en waaien, als de open-

haard lekker brandt en ik heb een

'BB-tje'onder handbereik, dan kan ik
mij heerlijk ontspannen.

Fragment van een lood-
geglazuurde roomkop

met r¡ngeloorversiering,
I 8e-l 9e eeuw

En daar is dan ook het moment van

mijn rituele handeling: het bevrijden
van een pas ontvangen'Detector
Magazine' uit zijn bescherming. Daarna

duurt het nog maar even, dan droom ik

weg en ben ik in een heel andere

wereld. Dit komt door de prachtige

foto's en mooie artikelen.

Zalîpotje,
wit delfts,

1 7e eeuw
26 Majolicascherf van

een bord met daarop

een vrouw die waar-
schijnlijk één van de
zintuigen voorstelt:

de smaak? (Glas in de
hand?). Fries, 18e eeuw



Badorf-sche¡f 8e-9e

lnktpotje,
1 9e-20e eeuw.

Een topper voor mij is'De top tien en

het kippenvelmomenti waarin de

mooiste verhalen en detector- en

bijvondsten aan je oog voorbij trekken.

En natuurlijk al dat andere moois dat
steeds weer de pagina's van ons

prachtige blad siert. Dat roept bij mij

dan ook weer allerlei herinneringen op,

Herdersfluitje

Majolicascherf van een

bord met een hondje.

Fries, 1 8e eeuw

bijvoorbeeld aan vroegere zoektochten

begin jaren zeventig van de vorige

eeuw, toen ik zocht met mijn zoekmaat

Johannes Beukema (ondertussen

achtentachtig jaar oud en nog steeds

geïnteresseerd in de archeologie). Wij

zochten toen alleen maarbp het oog'

en ¡n plaats van een detector hadden

wij toen een schop. ln het gebied waar

wij wonen zijn heel veel wierden.

Hiervan z'rjn een groot aantal vroeger

voor een deel afgegraven. Wij struinden

dan die plekken af naar mooie

scherven en andere voor ons interes-

sante vondsten. Natuurl'ljk waren er

toen maar weinig metaalvondsten b'rj.

Streepband-randscherl
2e eeuw v. Chr. - I e

eeuw.

27

Vingertopversiering,
3e eeuwv.Cht.-1e
eeuw.

Pijpencomfoor = test
voor kooltjes

Fries, 19e eeuw.

Het pijpje is uit de 17e

eeuw.



Een enkele munt of spijket maar voor
de rest bijna allemaal aardewerk
scherven en soms iets moois van been

ofglas. De ouderdom van de vondsten
varieerde enorm en omvatte een

periode van een paar duizend jaar (zie

foto3). Het was een fantastische tijd en

een prachtige manier om mij te

ontspannen naast het gewone dage-
lijke werk. Ookwil ik graag nu even alle

leden van ons bestuur, redactie,

vraagbaak en alle andere vrijwilligers
bedanken, voor al die fijne uurtjes lees-,

droom- en zoekplezier die jullie m'rj en

hopelijk vele anderen op deze manier
steeds weer geven. En voor al die

Spínschijfe van been,
7e-8e eeuw.

anderen dan:'Lees, droom en zoek'en
voor de toekomst: iedereen heel veel

mooíe vondsten gewenst.

TjibbeNoppert

z8

Fragment van een lood-
geglazuurde steelpan,
1 7el1 8e eeuw

Fragment van een lood-
geglazuurde melkkom

met slibversiering, 1 8e

eeuw
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lk zoek sinds een jaar of4 en op een dag

kreeg ik de opdracht een hoefijzer op

te zoeken. Op de fiets gestapt, even een

praatje met de boer en zoeken maar.

Helaas, ik vond het hoefijzer niet. Maar

ik gaf de hoop niet op en later ging ik

er nog maar eens heen om naar het

hoefijzer te zoeken.Toen kreeg ik een

klein signaaltje van m'n detector.

lk stak de schep in het zand, legde het

ernaast en zwaaide weer over het gat

heen. Nee, daar lag het niet lk zwaaide

over het hoopje zand en kreeg daar

weer een klein signaaltje. lk stak m'n

hand in het zand, bewoog een hand-

vol zand over de detector heen en ja

hoor, het signaal was er weer. Stukje

voor stukje brokkelde ik het zand afen
tot mijn schrik had ik toen een kleine

zilveren penning in mijn hand! Na een

zilverdansje en een hoop gejuich liet ik

deze vol trots zien aan de eigenaar van

het land. En even later vond ik gelukkig

ook nog het hoefijzer!

Van de afgelopen 4 jaar is deze zilveren

penning m¡jn topvondst!

Maurits Vermeulen

Oproog'
Zijn er leden in de buurt van Goes,

die de volgende aspiranten wegwijs
willen maken in de detectorkunst?

E-mail: zaltbommel@europe.com

jacgoes@zeela ndnet.nl

12345@zeelandnet.nl

t
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1 3e eeuw

Graafschop Vloanderen

Moiile zj. (1205-1220)

Muntploats:Gent

Muntmeester:Gerolf

L¡terotuur: Go¡llard 29

Determ¡ no t¡e: Ar¡e von Hetwijnen



ln nog geen 1,5 jaar tijd zochten vader

en zoon een complete collectie middel-

eeuwse fi bulaS bij elkaar. Voldoende

reden om zè te interviewen en deze

collectie met bijvondsten uitgebreid te
fotograferen en presenteren!

lk zit in het hoge noqrden b'rj vader

Jacques en zoon Job aan de keukentafel.

Op een vel papier dat voor me ligt, lachen

de fibulae mij al tegemoet. lk kr'rjg een

bak koffie met wat lekkers en we raken in
gesprek.

Je zou verwachten dat erjaren voor nodig
zijn omzo'n collectie bij elkaar te zoeken.

Maar vader en zoon zoeken nog maar

2,5 jaar. Zoon Job vertelt: "Toen ik 1 4 jaar

werd keek ik in een gids van'Okaphone'

naar metaaldetectors omdat dit mij wel

leuk leek. We kwamen op een gegeven

moment in contact met de overbuurman

die ook zoekt en bij hem thuis bewon-

derden we z'rjn gevonden voorwerpen in

,0

6

Schijffibula met driepas, brons, 5

I 3-14 mm, 2e helft 9e -l 0e eeuw.

Schijffibula, email cloisonné decor 6.

een driepas, brons, 14 mm, 2e helft
9e -l 0e eeuw.

Schijffibula met parelrand en 7

vierpas versiering, lood/tin, 16 mm,
10e-1 le eeuw.

Schijffibula, kruismotiel brons, I
2l mm, 9e-1 0e eeuw.

Schijffibula, brons, 16 mm,
onbekend,

Schijffi bula met concentrische
cirkels, brons, 1 1 mm, 10-1 1e

eeuw.

Schijffibula met driehoekige vlak-
ken, brons, 13 mm, 2e helft 9e-10e
eeuw.

Pseudo muntfibula, brons, 2l mm,
2e helft 9e-1 0e eeuw. Voorzijde:

bronzen schijffibula met enkelvou-
dige parelrand aan buitenzijde. ln
het centrum van de schijffibula een
buste met het hoofd kijkend naar
rechts. Op het hoofd een kapachtig
hoofddeksel met hieronder een
stekelachtig kapsel. fn de nek
linteinden van een lauwerkrans.
De afbeelding is een imitatie van
een oudere munteenheid, namelijk

de Munus-Divinum-Solidi met de
voorstelling van Keizer Lodewijk
de vrome (814-840).

9 Schijffbula, aangetast, brons,
21 mm, onbekend.

1 0 Rechthoek¡ge fibula met kruisvor-
mig decor, brons, 14 bij t4 mm,
10e-11eeeuw.

1l Pseudo muntfibula, brons, 22 mm,
1 I e eeuw.
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zijn v¡tr¡nekast. Hij had nog wel een 2e

apparaat die we hebben geleend en die

we uiteindelijk voor mijn verjaardag heb-

ben overgenomen. Dat was het begin van

de hobby. Mijn vader en ik gingen met

z'n tweeën zoeken op akkers bij ons in de

buurt en we vonden onze eerste munten,

Wilhelmina en Willem centen. Al snel

kochten we een tweede detector erbij. Nu

zoek ik met een Tesoro Lobo en mijn va-

der met een Minelab Explorer SE. Na een

jaar vonden we onze eerste schijfñbula,

nummer 18 van deze collectiel'

Het zou, zo bleek al snel, niet bij één

exemplaar bl'rjven. Sterker nog; ze zochten

in een tijdsbestekvah nog geen 1,5 jaar

maar liefst 33(l) fibula3 b'rj elkaar. Dit was '
mogelijk omdat ze vooral zochten op Gro-

ningse wierden en akkers met verspreide

wierdengrond. Wierden (Groningen) of
terpen (Friesland) zijn opgeworpen woon-

heuvels.Van ongeveer 500 voor Chr. tot
de tijd van de bedijking (+ 1200) werden

lt

12 Schijffibula, brons, 20 mm,
onbekend.

1 3 Schijffibula of radfibula, brons,
16 mm, 9e -12e eeuw.

14 Schijffibula met afbeelding vier-
kant, brons, 1 5 mm, onbekend,

15 Schijffibula ofradfibula, brons,
18 mm, 9e -1 2e eeuw.

'l 6 Schijffi bula met Jeruzalemkruis,
brons,25 mm.

Schijffi bula met kruismotiel brons,

16 mm, 2e helft 9e -10e eeuw.

Schijffibula met kruis, brons,

1 5 mm, 2e helft 9e -10e eeuw.

Schijffibula v¡erkant met kruis-
motiel brons, l4bij 13 mm.

Schijffibula met kruis, email
cloisonné, brons, 16 mm,2e helft
9e-1 0e eeuw,

21 Schijfñbula, brons,20 mm,
onbekend,

22 Schijfñbula met voorstelling,
brons, 21 mm, 9e-1 0e eeuw

23 Schijffibula, brons, 15 mm,
onbekend.

24 Schijffibula met kruis, brons,
2'l mm, 9e-l0e eeuw.

Schijfñbula met kru¡s en st¡ppen,
b¡ons,22 mm, een decor van een
gelijkarmig kruis met in de drie-
hoekig begrensde vlakken 4 fors
uitgevoerde noppen, 9e en I 0e

eeuw,

18

19

20

25



Schijfñbula, brons, 20 mm,
onbekend.

Schijffibula met breuk, brons,
20 mm, onbekend.

Rozetfi bula, brons, 20 mm,
1 0e eeuw.

29 Radfibula, brons, 16 mm, 9e-12e
eeuw.

30 Schijffibula met kru¡smotief brons,
14 mm,2e helft 9e-10e eeuw.

31 Schijffibula. brons, 18 mm,
onbekend.

32 Schijffibula decor driepas-vorm
met tussenl¡ggende stippen,
brons, 13-33 mm, schüffibula,
brons, I 7 mm, 2e helft 9e -10e

eeuw.

ze opgeworpen ter bescherming tegen de

2ee. De Groninger term'wierde'komt van

het oudfriese wootd voot' hoogte'.

We bekijken de fibulab wat beter. De

fibula5 z'rjn met name bronzen schijf-

fibula3. Slechts één exemplaar is van tin/
lood. Ze komen voornamelijk uit de 9e

Vm'l2eeeuw.

Naast de fibulat zijn er vast ook nog wel

mooie andere vondsten gedaan. En dat is

ook zo! Zo hebben ze ook nog een paar

hele mooie munten uit dezelfde periode

gevonden en d¡verse andere voorwerpen

zoals; andere soorten fibula3, gespen,

paardenbeslag, insignes, een sleutel en

een mooie oude riemtong."We kregen

de smaakzo te pakken dat we bijna ieder

uurtje dat we konden, gingen zoeken. Nu

is het zo nat op de akkers dat het even

wat m¡nder is3

Voor Jacques en Job bleef het niet alleen

bij middeleeuwse vondsten. "Wat toch
wel bijzonder is voor het Noorden, z'ljn

,z

Engelengroot van Jan l, Brabant,
1 261 -1 294, zilvet, 23 mm, 1,64

9ram.
Gehalveerde 2/3 ruitergroot Mar-
gareta van Constantinopel, I 244-
1280, zilver, 21 mm, 0,95 gram.

Stapeltje samengekoekte pennin-
gen, 1 I mm, zilver, 2,19 gram.

Penn¡ng van Conrad van
Osnabrück, 1 27 O-1 297, zilv e¡
15 mm, 1,09 gram.

Penning van hertogdom Brabant
geslagen in Brussel, "1235-1285,

zilver, l1 mm,0,24 gram.

2/3 ruitergroot van Jean ll

dlvesnes, 1 280-1 3O4, zilver, 22
mm,2,22gram.
72 gesnoeide ruitergroot van Mar-
gareta van Constant¡nopel, 1 244-
1280,zilvef, 19 mm, 1,68 gram.

7

Bijvondsten munten
1 Fries anonieme penning, eind l0e 3

eeuw, l9 mm, 0,96 gram.

2 Penning van Otto de 2e Gelre,
1256-1271, zilve¡,12 mm,0,49 4

gram,
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vondfen u¡t de Rome¡nse tijd. Op een

paar akkers die dicht b'lj elkaar lagen von-

den we diverse Romeinse munten, ruim

20 denarii en enkele sestert¡es, en diverse

wat minder gave fibula3. We hebben alles

gemeld bij ons bezoek aan het archeolo-

gisch depot in Nuis waar alle informatie in

ontvangst is genomen. Door de mede-

werkers werd besloten verder geen nader

ondezoek te doen naar de reeds b'rj hun

bekende vindplaatsenl

Al met al een riante verzameling voor

nauwelijks 2,5 jaar zoeken. Vader en zoon

z'rjn dan ook dik tevreden met hun collec-

tie en gezamenlijke zoekavonturen.

"We hopen nog vele jaren samen te
zoeken en mooie vondsten te doen. Een

gouden munt zou zeer welkom zijn!"

,,

Bijvondsten overige
1 0 Paardenbeslag met voorstelling,

verguld brons, 8e-1 0e eeuw 30
mm.

I I Beslagstuk met pastaresten, brons,
1 2e eeuw, 14 mm.

I 2 Zwaardschedebeschermer, brons,
'l0e-1 3e eeuw 35 bij 30 mm.

R¡emtong of mespuntbeschermer,
brons, 10e-12e eeuw, 43 mm,

Onderdeel paardenbit, brons
gegoten, 1 0e-1 3e eeuw 46 mm.

Gesp, brons, vierkante en ronde
vorm, 1 1e-l 2e eeuw, afm. 32 mm.

Gesp, brons, vierkant dicht en rond
met nagel, onbekend??, afm,26
mm.

Gesp, rond met dwarsbalk, brons,
14e-1 5e eeuw 24 mm.

Sleutel, ¡jzer, gotische sleutel, I 4e-
15eeeuw61 mm.

Gelijkarmige strikfi bula, brons. 40
mm.

lnsigne?, t¡n/lood met ijzeren
naald, 12 mm,17

13

14

15

Determineertip: Zie ook het art¡kel in het Detectormagazine nr. 6& pag. 9 en de s¡te http://www.sche¡benfibeln.de/



Een la ng g ebru i

14

Van Ritzo Holtman kreeg ik de tip dat er op

Markplaats een rommelig muntgewichtdoosje

te koop was. De foto was wat onduidelijk, een

zwart-wit etiket in een klein doosje en er was

maar een klein gedeelte van de onderlade te
zien, Wat ook opviel was dat er wel een knop-
gewichtje en wat andere gewichtjes en loodjes

in het doosje zaten. Toch, een rommelig ge-

heel en een hoop ontbrekende zaken. Na een

week maar eens contact gezocht met de ver-

koper, deze was nog niet echt duidelijk over
de vraagprijs. Ook had ik nog geen duidelijk
beeld wat het nu aan geheel was. Via Ritzo had

ik al wat gegevens van etiketten verzameld,

het leek op een vroege doos van de familie
Linderman met een zwart-wit etiket - de latere

doosjes hebben een kleurenetiketje. Na nog

wat berichtjes heen en weer met de verkoper

maakte ik een afspraak om het geheel eens te

bek'rjken.

We spraken af in het café de Waag (gebouw uit
de I 5e eeuw), in de Hanzestad Doesburg.

Als u toch in de buurt bent is Doesburg zeker

de moeite van een bezoekje waard, Het oude

centrum is niet groot maar heeft zeker een

aantal leuke plekjes om wat rond te küken!

We praatten een tijdje over muntgewichtjes,
ik had ook wat materiaal bij me om te laten
zien, en na een tweede bakje kofñe werd er tot
de aankoop overgegaan.

FOfO I Het mooi versierde dekel van

de doos. Er staan drie sierlijke bloemen

op met eromheen een rand van bloemen.

Ook is het sluithaakje nog aanwezig. Het

touwtje aan de rechterkant is van de

onderlade.

FoTo 2 Opfoto 2 staat het zwarVwlt

etiket afgebeeld, deze bevat l 2 afbeel-

dingen van munten met de naam van de

munt en de waarde van de munt uitge-

drukt in guldens. ln het midden staat het
wapen van Amsterdam en daaronder de

st¡chtelüke afbeelding van een man met
balans in zijn hand aan een tafel metveel
muntstukken en kisten en zakken met

geld, tegenover de man zit een skelet als

teken van de dood (altijd eerl'rjk hande-

len). ln de rechter hoek van het etiket is

een stukje weg, nu is het blanco. Het is

duidelijkte zien dat daar een gedeelte is

weggesneden. Er ís nog juist iets te zien

van een paar letters aan de bovenkant.

Ritzo had wel een afbeelding van een

compleet etiket, zie foto 3.

FOTO 3 Hier staat de naam en het adres

van de verkoper van de doos, Johannes

Linderman. Wat opvalt aan dit etiket is

de afbeelding van de Son Pistool, het

is de afbeelding van de ecu met toe-

voeging van de letters SON naast het

wapenschild. ln de latere etiketten staat

hier een wapenschild met een zon erin

afgebeeld, deze etiketten zijn dan ook in

kleur gedrukt.

FOTO4 Opfoto 4 de inhoud van de

doos, een groot vak voor de balans

(helaas niet aanwezig) met daarin een ge-

wichtje (zie foto 1 1 en 12) met 3GG erop,

een graan-gewichtje en verder zitten er

acht vakjes voor muntgewichten in de

doos. Het 4e vakje op de bovenste rij was

bedoeld voor de aasgewichtjes en werd

dan met een deksel afgesloten. Het vakje

is iets uitgebroken er zit nu een gewicht

in van lood met het cijfer 3 en heeft een

massa van 30 gram. Het 2e vakje op de

onderste r'rj is ook iets ruimer gemaakt

zodat er een knopgewichtje van 10 gram

¡n past.

Bij de meeste vakjes is nog wel wat van

de tekst te lezen, onderste rij eerste vakje

staat Rosenobel.

FOTO 5 De onderlade met daarin ruimte

voor 10 muntgewichtjes. B'rj de bovenste
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rij staat bij 4 vakjes nog de tekst van de

muntgewichten FransePistool 1 Gini En

/z & Sonpistool. Bij de andere vakjes is

met inkt een getallen reeks van 10 tot 60

neergezet en een reeks van breuken, dit is

duidelijk later werlç 1 9e of 20e eeuw.

ln totaal zitten er 17 gewichtjes in het
doosje, daarvan z'rjn 7 stuks muntge-
wichtjes met een makersmerk erop, zie

foto 6 en 7 en 8, deze tonen de drie

verschillende merken van de familie
Linderman.

FOTO6 Een gekroond wapenschild van

Amsterdam tussen de letters HLM (HL

in ligatuur) dit is het merk van Henderik

Linderman, Amsterdam ca 17 45-'17 81,in

het boek van A. Pol is dit'Pol al:

FOÎO 7 Hier staat binnen een parelrand

het gekroonde wapenschild van Amster-

dam tussen de letters lLM, de letter L

staat tussen het wapenschild en de kroon,

dit merk is van Janljohannes Linderman

ll, Amsterdam ca'1725-1758 of Jan Linder-

man lll, Amsterdam ca 1 770-1801, in het
boek van A. Pol is dit'Pol ao'.

FOTOS Het gekroonde wapenschild

van Amsterdam met de letters ILM (lL in

ligatuur), dit merk is van JanlJohannes

Linderman ll, Amsterdam ca'1725-1758

of Jan Linderman lll, Amsterdam ca 1770-

1801, in het boekvan A.Pol is dit'Pol api

Ook zijn er 5 muntgewichtjes zonder

makersmerk. Een daarvan is een dukaa!
deze was 3,51 gram en nu nog 2,45 gram.

Deze is afgevijld en met loodpropjes op
gewicht gemaakt, op de achterkant staat
1/+ ingekr ast. Zie foto 9.

FOTO 1o Het muntgewichge'voor de

hele gouden rijder heeft nog de juiste

massa van 10,0 gram, deze is voorzien

van drie losse stempels 1 N L zie rechter

foto 10. (lNL = 1 Nederlands Lood)

Ook zijn er twee gewichtjes waarvan het
makersmerk wel bewaard is gebleven,

maar aan de voorkant afgevijld zijn en

voorzien van een nieuw opschrift aan de

voorkanç INL = 1 Nederlands lood massa

10,01 gram. Een ander gewichtje met
afgevijlde voorkant is voorzien van I /4 en

heeft een massa van 12,60 gram. Zie foto
I 1. Op foto 12 staan de achterkanten van

deze aangepaste gewichtjes.

Het 3 GG gewicht met op de achter-

kant 1 lz L = lood heeft een massa van

15 gram.

Er zit in het doosje ook een knopgewicht-
je van 10 gram ijkkantoor 3 (Arnhem)

en letter L van 1 878 en laatste letter U =
1885. Zie foto 1 3, met ook het zelfge-

maakte gewichtje met aanpaktift, deze

heeft een massa van 5,06 gram. Het grote
loden gewicht met cijfer 3 heeft een

massa van 30 gram.
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De muntgewichten hebben wel de juiste

massa.

voorkant achterka messent (gram)

dukaat 2.45
loodpropJes

1 Pol ap 10,07

INL Pol ap '10,01

'l 1/4 Pol al 12,6'l

't 5,01

29,98

.l/2 Rozenobel 30 ingekrast 3,69i.p.v.3,84

1 louis 50 ingekrast 6,21 i.p.v.6,53

knopgewicht 10G U 1885 9,99

De juiste geschiedenis van het doosje

is lastig te achterhalen. Het doosje zal

gemaakt zijn rond 1720 maar in de 1 9e

en 20e eeuw is er wat met de gewichtjes

gerommeld, op deze manier was het nog

geschikt voor thuisgebruik.

Er zitten ook nog een aantal echte

muntgewichtjes in de doos:

FOTO 14 Muntgewicht voor de Franse

Mirliton, massa 6,53 gram. Ongekroond

hoofd naar rechts met baard, tussen de

letters M T = Mirliton, Deze Franse munt
(foto 1 5) is uitgegeven tussen 1723-1725.

FOIO 16 Muntgewicht voor de Zonne-

pistool, Frankrijk massa 8,13 gram,

gemaakt van 1709-'1715, de bijbehorende

munt staat afgebeeld op foto 17.

FOTO 18 Muntgewicht voor het Franse

Pistool, massa 6,84 gram. Ongekroond

hoofd naar rechts tussen de letters F

P (=Frans Pistool). De gouden munt is
gemaaktvan 170+1709 in Frankrijk
(foto 19).

FOÎO 20 Muntgewicht van de Ecu uit

Frankrijk, massa 3,35 gram. Een gekroond

wapenschild met daarin drie lelies en

daarnaast ook een gekroonde lelie. De

gouden Franse ecu is uitgegeven van

1610-1645 (foto 21 ).

FOIO 22 Muntgewicht voor de /z Gini

van Engeland massa 4,20 gram.Twee

gelauwerde hoofden van Willem & Maria

van Engeland met de letters G I naast de

hoofden, gemaakt van 1 670 tot 1 81 3. De

bijbehorende gouden munt op foto 23.

FOTO 24 Muntgewicht voor de Portuge-

se 4 Cruzado, massa 12,24 gram, Gemaakt

tussen 1584-1674,een kruis binnen een

gelobde rand met 4 puntcirkels. Op foto
25 de gouden munt,

Tot slot nog drie Nederlandse gouden

munten:

FOTO 26 Muntgewicht voor de Neder-

landse Gouden Rijder, massa 10 gram.

Gemaakt in de Nederlanden van 1606 tot
1 765, een ridder te paard met geheven

zwaard en daaronder een wapenschild.

Gouden munt op foto 27.

3GG

3

11/2L

blanco

knoooewicht -'l/2L 5.06
ingeKrast
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FOTO 28 Muntgewicht voor de /z Roze-

nobel met een massa van 3,84 gram.

Op foto 28 staat het muntgewicht voor
de 7z Rozenobel gemaakt in de Nederlan-

den van 1 579-1 603, de afbeelding is een

kogge met bloem op de steven. De bijbe-
horende gouden munt staat op foto 29.

FOTO 30 Muntgewicht voor de Neder-

landse Dukaat met massa 3,51 gram.

Gemaakt in de Nederlanden vanaf I 586

tot heden, afbeelding staande ridder met
zwaard en pijlenbundel. Op foto 31 de

dukaat van Kampen, 1 646.

Voor mij ligt nu de u¡tdaging er een pas-

send balansje bij te vinden, en nog wat
muntgewichtjes met een merkje erop van

Linderman.

Gr DJ.

( ,';
djmuntgewicht@telfort.nl

Blonnen

Meten & Wegen o.a. blz 513

lnfo van internet

a
Metaaldetector mee en leuke dingen gevonden
op vakantie? Een mooi museum bezocht en daar
i nteressa nte voorwerpen gez¡en?

Laat uw mede-lezers ook meegen¡eten van uw
vondsten en verhaal.

Onder de inzenders wordt d¡t fraoie boek verloot.

Heeft u een goede tip voor een geschikte
locatie om een ledendag te houden?
Hiermee kunt u € 100,00 verdienen!

De vereniging is op zoek naar akkers en zaal-

accommodaties die groot genoeg zijn voor zo'n

1 50-200 zoekers.

Weet u een geschikte zoekplek en zaalaccom-

modatie, meldt dit dan aan de organisatie en

mail naar: zoekdag@detectoramateur.nl

De beloning wordt betaald als de tip bruikbaar
is en er een ledendag wordt gehouden.
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1 89. Lunulavormige fi bula, Dronrijp; vergelijk

Tadoks en Witteveen 1977 , plaaT3l en

32 (amuletten). Oorspronkelijk moet aan

deze b'rjzondere fibula nog een hanger

z'rjn bevestigd.

1 90. Ogenfi bula (fragment), Oosterbierum.

191 . Fragment van een vroege Angelsaksi-

sche fibula Oosterbierum. De vondsten

no's 1 90-1 91 kunnen er op wijzen dat

Oosterbierum in de Romeinse tijd en in

het begin der middeleeuwen niet geheel

onbewoond was. De terpen aldaar schij-

nen eerst uit de vroege middeleeuwen te
dateren.

192. Brilspiraalfibula, Pingjum. Boeles (1951)

dateert dergelijke spelden in de La Tène

periode. Miedema (1983) komt op basis

van literatuurstudie tot een datering

in de 2e en 3e eeuw Het exemplaar uit
Pingjum wUkt iets af van de rest van de

overigens kleine groep. De spiralen heb-

ben minder windingen en de doorsnee

van de bronzen draad is bij de windingen

vierkant i.p.v. rond.

Een latere datering lijkt mogelijk.

193. Schelpvormig bronzen leerbeslag, Peins;

Oldenstein 1977,tafel57, no. 696 e.v.

194. Peltavormig bronzen leerbeslag Dong-
jum; Oldenstein 1977, tafel 53. No 622 e.v.

De beslagen no's 193-1 94 hebben waar-

schijnlijk een (oorspronkelijk m¡litair?)

paardentuig gesierd. Datering waar-

schijnlijk 3e eeuw. Van dit soort beslagen

zijn naar schatt¡ng 50 stuks uit Friesland

bekend.

195. Handgreep van een sleutel; de ijzeren

haak ontbreekç Boer.

196. Beugelfibula; brons, Boer.

197. Als vorige; Ried. De nummers 196-197

zijn mogelijk laat romeins of vroegmid-

deleeuws, parallellen zijn mi) niet bekend.

Misschien betreft het hier inheems Friese

vormen.

198. Tweeledige spiraalfibula met hoge

naaldhouder, brons, Dongjum; massieve

beugel. Volgens Haalebos (1986) pag.

64,fr1.24 no's 5 en 6 wordt de grootste

concentratie aangetroffen in het gebied

190

194

192

DET 9

198 199



van de Elbe en het aangrenzende deel

van Denemarken. ln Friesland komt dit
type frequent voor (ca.40 exemplaren).

Datering waarschijnlijk 3e eeuw.

199. Beugel van een tweedelige spiraalfibula;

zilver; Wijnaldum. Deze fibula is verwant

aan de vorige.

Vroege middeleeuwen

200. Fragment van een Angelsaksische kruis-

fibula; lood; Zweins.

Het is niet waarschijnlijk dat dergelijke

fibulae van lood werkel'rjk als speld en

sieraad zijn gedragen. Het materiaal is

daarvoor (zeker m.b.t. deze vorm) te slap.

Wellicht valt te denken aan een model,
gietproef oftussenschakel in het produc-

tieproces.

ln 1991 werd in Bayum een fragment van

een soortgelijke fibula, eveneens van

lood gevonden. (Jaarverslag archeolo-
gische dienst Fries Museum in de Vrije

Fries-72 (1992) zie ook Heidinga en

Offenberg 1992, pag.'l09 en 1 14 e.v. )

Deze vondsten kunnen wijzen op lokale

productie.

201. Fragment van een Angelsaksische kruis-

fi bula; brons ; Midlum-Almenum. Deze

fibulavoet in de vorm van een dierkop

met zeer geprononceerde en gestyleerde

neusvleugels tendeert reeds naar de

grote, barokke types. Aberg 1926, groep v
(pag.50), datering 6e eeuw.

202. Fragment van een grote gelijkarmige

fibula; verguld zilver; Dronrijp. Dit is voor
zover mij bekend het derde exemplaar

van deze soort ¡n Friesland, allen gevon-

den in Noordelijk Westergo. Versiering

met voluten e.d. in kerfsneetechniek.
(Zijlstra 1990 ¡n deze publicatie plaat lll,

no 2 en 2a) Datering 5e eeuw.

Deze fibulae komen vooral voor in N.W.

Duitsland en Engeland en ook in Drenthe

zijn er enkele gevonden. Het ontbreken

ervan in het terpengebied riep vragen op,

maar het probleem bestaat dus eigenlijk

n¡et meer.

OOSTERGO

200

202

2O3. Fragment van een zogenaamde S-vor-

mige fibula, brons, Wijnaldum;6e eeuw.

Glazema en Ypey 1955 plaat 24.

20a. Schijffibula, fragment brons, zilver en

glas of almandine, Slappeterp, Merovin-
gisch, 6e eeuw. De fibula bestaat uit een

bronzen onderplaat met opstaande rand,

waarop of waarin een zilveren boven-
plaat met filigrain,. knoppen en zettingen
met glas of almandien. (vergelijk Glazema

1 9ss-4s).

205. Fibula met halfronde kopplaat en vijf
knoppen, brons, Wijnaldum; datering ca.

550; Glazema en Ypey 1953-45)

206. Fragment van disk on bow-fibula,

verguld zilver met niëllo; omgeving

Boornbergum; datering ca. 600. Dit stuk

is waarsch'rjnlijk d.m.v. terpaardebemes-

ting bij Boornbergum terecht gekomen.

De beugelschijf is gedecoreerd met een

swastika in kerfsneetechniek. Verg. Hoops

deel ll, no.77.

þ

203

204
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Aan de vraagbaak werken mee: J. Koning, ).Zijlstra, D. Dijs, K. Leenheer, R. Holtman, A. van Herwijnen, C. Feveile, E. Kramer,
A. van Herwijnen, A. Kussendrager

Vraag I
|ohan, afgelopen week mocht ik meekijken op een boerdeijwaar
de eigenaar aan het graven was. Op de stort zag ik verschillende

tegelfragmenten liggen. In het bijzonder deze gemarmerde tegel trok
mijn aandacht en ik zou graag weten of jullie hierover meer zouden

kunnen vertellen.

Dank, To¡n S.

Antwoord:Tom, deze tegels zijn gede-

coreerd met engobes van verschillende

kleuren welke, op een witbakkende en-

gobe als ondergrond, door elkaar werden

gespat of werden gekamd. Afhankelijk van

de uitvoering spreken we van schildpad-

tegels of van gevlamde tegels. Deze op de

foto getoonde tegel is duidelijk gekamd

maar zit tegen de schildpadimitatie aan.

Misschien kunnen we hier spreken van

een gevlamde schildpadimitatie.

Schildpad- en gevlamde tegels zijn (in

allerhande variëteiten) gedurende heel

lange tijd (+ 1650 tot + 1 920) in grote

aantallen geproduceerd. Het waren makkelijke tegels voor achter

het haardvuur mede omdat roetaanslag niet echt opviel. Aan de

uiwoering te zien betreft het hier een tegel uit het midden van de

1 7e eeuw.

!2

Yraag2

Geachte waagbaak. Het getoonde is van lood gemaalt. Stempel of
niet? Alvast bedankt,

lo Kuipers

Antwoord: Jo, we kregen bevestigend antwoord van je op onze

vraag of er ook ijzerresten te z¡en waren. Dit om uit te sluiten of

we met een klokgewicht of raamgewicht voor schuiframen te

maken zouden kunnen hebben. Je gaftoen zelf al het antwoord,

een'visloodi Toen ik nog niet met de metaaldetector zocht en nog

viste op zee en aan de kus! maakten we zelf deze loden door lood

te smelten. Wanneer we ze goten legden we er gelijk zelfgemaakte

ijzeren draden in zodat er een oog aan kwam, en de ijzers aan de

onderkant gebruikt konden worden voor houvast in de bodem.

Yraag3

Geacht waagbaaþ

Yandaagzaterdag 06-04 2013 hebben mijn zoon Ramon

en ik gezocht op een maïsveld in onze omgeving. Binnen

10 minuten vond mijn zoon dit zilveren sieraad, bestaande

uit 3 zilveren gebolde delen, met aan de achterkant een

u-vorm met 2 ogen, maar geen zilvermerkjes!

Ik vermoed zelf 17e-eeuws, maar heb geen idee waar dit
toe diende, kan het van een groter geheel afl<omstigzljn?

Johan en RamonVegelien

Antwoord: Johan, het sieraad datje gevonden hebt is

een zilveren kledingsluiting om rijglijfes en mouwen e.d.

te sluiten. Het vastnaaien gebeurde aan de twee tegen-

over elkaar liggende oogjes. ln het andere oogje kwam

een haakje als sluiting die ook werd vastgezet op de

andere zijde van het kledingstuk (haak en oog principe).

Deze haakjes zijn meestal niet gemerkt. Ze zi)n er nog
kleiner en simpeler. Vaak werden ze verguld.

Datering lTeeeuw

Yraag4

Hallo Iohan, Ik ben op zoek naar iemand in de buurt van

mij die een paar verloren onderdelen van een landbouw-

machine kan opsporen. Ik heb een idee waar ze zich

moeten bevinden dus zo'n klus zal het niet zijn.

Marinus fan Blauw

Antwoord/resultaat: Omdat we in dat stuk Groningse

wel iemand kenden daar een mailtje heen verzonden met

het volgende resultaat:

Hallo Johan,

Marten en zijn zoon Jan hebben een afspraak gemaakt

bij die boer in Veendam. Ze zün toen samen een middag
gaan zoeken en hebben het ene onderdeel terug kunnen

vinden, maar het andere nog niet.

Het gewas staat nu te hoog, misschien komende herfst

maar weer eens proberen. Zij hebben in ieder geval hun

best gedaan. Het zijn ook hele grote akkers en dan is het

niet gemakkelijk om het op te sporen.

Met groet van, Marten, Jan en Tjibbe.
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 1 1, 8931 EC

LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Vraag5

Hallo detectorvrienden,

Onlangs weer lekker in de modder aan het spelen geweest

en weer een paar leuke vondsten gedaan.

De ene is een bakenlood, het is mijn eerste maar ik weet

de afkomst/ betekenis hiervan niet. Kan iemand mij dat
vertellen? Diameter is 21 mm.

Antwoord: Toos, een apart loodje heb je weer gevonden.

Er zijn er meer bekend maar een precieze toeschrijving is

er nog niet.

Beschrijvin g zijde 1 :WW -1 7 98-1 2

Beschrijving zijde 2: Wapen met leeuw naar links waaron-
der+ ++ 5/jaartal/waarde

Aanvullende informatie van Allex kussendrager: Volgens
mij hebben deze loodjes te maken gehad met de export,
o.a. naar Engeland en Polen.

Ze worden verhoudingsgewijs nogal eens gevonden in

de buurt van, of in Waspik en Zeeland.

Er zijn mij echter ook exemplaren bekend uit Heerenveen,

Dordrecht, Bergum, Utrecht, enzovoort, dus zeg maar uit
heel Nederland.

Maar ook ken ik exemplaren uit Canterbury (4x!), North
Lincolnshire en uit een Harlinger scheepswrak, vertrok-
ken uit Amsterdam en vergaan bij Gdank.

lk hoop dat het wapen ooit nog eens uitsluitsel zal geven.

ln het Heraldisch Tijdschrift, jaargang 18 Nr. 3 Juli I Augus-

tus I September 2012, staat een namens mij geplaatste

oproep voor determinatie van het wapen. Helaas geen

reacties... Een volledige determinatie kan ik helaas dus
(nog) niet geven.

Vraag:

Hallo fohan,
Brj deze een lood; ook gevonden in de buurt van Meppel,

net als de @-staartloden. Op dit lood staan ook die stip-
peltjes, net als op het loden rondje van vorige week. Weet
jij waar ik dit lood moet plaatsen en waar het aan hinq?

Groet, Annemiek. Steggerda.

Antwoord: Anneke, veel konden

we niet lezen op het lood om tot
een juiste determinatie te komen.

rou

r 00.cP
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Andere zijde:

571, een parelrandje en een raar

haakje

Toch doorgezonden naar Leon

Mijderwijk die met de weinige
gegevens wel raad wist:

Zal dit weekend beter kijken maar

lees COLCESTER: dus een baailood u¡t Colchester. lk weet dat daar een rüke laken-
industrie in Colchester is geweest. ln het museum van Colchester wordt daaraan
wel aandacht besteed. Er is ook een'Hollandse'wijk, waarschijnlijk vernoemd naar
Vlamingen die daar in de zestiende eeuw heengingen (gebaseerd op herinne-
ringen en veronderstellingen). lk zie wel op Google afbeeldingen dat spelling op
cloth seals inderdaad zonder H is, dus ik denk dat ik in de goede richting zit.Zeker
nu ik tekst zie op site:The Dutch weaving community was formally established
in 1571 (het jaartal op het lood); http://www.bagseals.orglgallery/main.php?g2_
itemld=834

Verder kijken leverde het volgende op: Bovenste regel DUy(TS), CR staat voor
CRONE (100 Crone was een bepaald type baai.

Na BAYE lijkt er wel te staan VA(N); N mogelijk niet in stempel, VA gebruikelijke
afkorting van'van'

Figuur (onder de twee kloppen) is een griffioen; op die zijde staan meestal ook dr¡e
coronets (stadswapen Colchester)

Jaartal is zeker 1 571, zie tekst

The arrival in Colchester in 1570 of a group of Dutch refugees, including a number
of textile workers, provided a decÌsive impetus for the manufacture of bays and says

there.This important industry Ìs represented by seals recovered in Bristol, from a wreck
off the Cornish coast, in Amsterdam, especially in London, and there is a probable
exomple found in York. lt was claimed in 1633 that over t3,000 worth of these colches-
ter fobrics were sent to London each week, and even when the industry was in decline
at the end of the 1 7th century, over a thousand bay cloths werc st¡ll manufactured
there weekly. The seals used by the Dutch ot their Bay Hall in the town were two-lobed,
with a diameter of between 30 and 50 mm. Several different designs are known, some
ofwhich (perhaps the ones used by frrst generation settlers) have a legend in Dutch.
The most usual design, many varieties of which have been recorded, has o version of .

the colchester coat of arms (a cross raguly and three coronets) on one lobe, with a gr¡f-
frn on the other. Seols for'crown bay' are the most common of these, and for this brand
of cloth the cross was om¡tted from the arms, leaving the coronets as a reference to the
fabric's name (Fig. 1 3).'Cross bay', the best quality of cloth manufactured in Colchester
occording to Moran¡ had seals on which the full arms are depicted;the cross is also
included on seals for say cloths. All the seals used by the Dutch in colchester are dated
1 571 (the year ¡n which their industry seems to have been established on o proper
footing), though they cont¡nued in use well into the next century."

http://www.ba gsea ls.orglga I lerylma i n.ph p?g2_itemld='t 58 1
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Fisher CZ-21
Ile aade wamrt op? ln het water vindt u verkoeling!

MeIde CZ-21. heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

C7-20.Zowel in het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

Volume-g¡ound-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.

GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het grote'verlichte' LCD

display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is n¡et nodig.

Ongewenste interferenties worden weggef¡lterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schijfgarandeert een goede diepgang, ook

voor kleinere vooMerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

f¡lter-d¡scriminat¡e.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

de meter en voor het batter¡jcompartiment.

fwiihlt u? Maak een afspraak bii Gelan of één van onze

dealerc!

NTEUW!!
Nieuwe 15 inch zoekschijf

voor Fisher F70 en F75.

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult

verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voorurerp-

mogelijkheden maaK u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert

Fisher een digitale alleskunner,

en dan ook nog eens aantrekkelijk
gepr¡jsd.

Met behulp van de  -toons objectidentlficatie

en de numeriek targetidentificatie, weet u waar

u opgraven wilt.Tijdens het pinpointen weet u automatisch

de diepte van het object.

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

concentrische zoekschijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

ondermeer:
- Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine goudklompjes, dunne

gouden kettinkjes en kleine vooruerpen.
- Probleemloos werken op gemineraliseerde grond.

De F2 laat zich eenvoudig bedienen,

mede door het goed uit te lezen LCD display.

Met instelbare discriminatie en Notch

Goldbug Pro

De Goldbug Pro is het resultaat van

hard werken door de engineers van

Fisher. Bij het ontw¡kkelen van deze

detector waren de uitgangspunten

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelmogelijkheden voor frequentie shift,

discriminat¡e- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Het resultaat mag er zijn!

Een detector met een frequentie

van 19 kHz, u¡tstekende

gevoel i gh eid, ve rbl uffend e

diepgang, en uiterst betaalbaarl



CS6MX¡ Met de bedieningskast onder de steel, ligt deze

detector prettig in de hand, degelijkheid staat hoog in het vaandel.
Ook bij deze detector staat de frequentie 17k{z 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 p¡npointen.

Bedieningskast afkoppelbaar.
Wordt geleverd met 8 x l l"schotel.

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Slerrenbeeld 48, 52 ì5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 548 I199 fox: +31 (0)23 548 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.Scope

naar ervanngen van

zoekers, en gebruikt dit een
goede detectors te maken.

De C53MX is makkelijk in
gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is afneembaar, en kan

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

- Ruim 35 ioor ervoring

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

- Delectors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)
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