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Van de voorzitter

Het zat niet mee..

De afgelopen periode hebben wij erg veel tijd gestopt 
in het vinden van een locatie met accommodatie voor 
onze ledendag in november. Maar onze superlocatie 
in de Betuwe viel af door het faillissement van de 
accommodatie aldaar, en de tweede accommodatie 
haakte af omdat wij niet hun doelgroep waren?? 

Gelukkig hadden wij de Zwerfkei in Gees achter de hand. Gert Lugthart 
had hier onlangs een bezoek gebracht en liet weten dat er een grote akker 
beschikbaar was, waar nog nooit op gezocht is. Kortom er ging veel energie 
en tijd in de komende ledendag zitten. 

Voorts waren wij op 20 september aanwezig op de ‘Muntmanifestatie’ in 
Houten, nieuw was dat hier gelijktijdig een determinatie- en taxatiedag 
voor bodemvondsten werd gehouden. Samen met Midholland detectors, 
AWN, GMVV en het meldpunt erfgoed Utrecht was er een keur aan stands 
aanwezig. De aanloop was bijzonder goed en het was leerzaam en gezellig; 
in het najaar van 2015 vindt deze beurs weer plaats. Samen met de organi-
satie gaan we onderzoeken hoe we deze dag groter en breder op kunnen 
zetten.

De nieuwe website begint vorm te krijgen, de offertes hiervoor zijn binnen 
en worden tegen het licht gehouden, in het volgende magazine meer 
nieuws hierover.

Reuze blij en trots zijn wij dat ons ledenbestand gestaag blijft groeien, wij 
gaan dit jaar meer dan 1700 leden halen.

Met de nodige zoekdagen op de agenda en het vrijkomen van de akkers wil 
ik iedereen succes wensen en wellicht treffen wij elkaar op de ledendag op 
22 november in Gees.

Good Hunting,

Albert van Es

 Jubileum-determinatiebo ek
In 2017 bestaat de DDA 25 jaar, 
dus dat duurt gelukkig nog 
wel eventjes. En dat is ook wel 
nodig, want een determinatie-
boek maken van pakweg 300 
pagina’s boordevol metaal-
vondsten is niet zomaar iets 
wat je eventjes doet. We zijn 
inmiddels volop bezig met 
ontwerpen, foto’s 
maken, determine-
ren en  

beschrijven van voorwerpen 
enz., enz. 

Het is de bedoeling dat alle 
leden zo’n boek krijgen.  

Voldoende reden om lid te 
blijven.
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Van de redactie
 

Determinatie en 
fotografie op de  
ledendag
Op de ledendag van 22 november in Drenthe zijn we 
zoals gebruikelijk ook aanwezig met een uitgebreid 
determinatieteam om je munten en andere vondsten te 
bekijken. Neem gerust de dingen, waarvan je niet weet wat het is mee om te 
laten zien aan de deskundigen.

Uiteraard is ook het fototeam aanwezig om je meegebrachte vondsten te 
fotograferen. Als je iets bijzonders hebt gevonden, willen we dat graag zien 
en fotograferen voor het magazine. Maar ook als je een leuke collectie duiten 
of iets anders hebt wat leuk is, fotograferen we dat graag. 
Heb je een heel uitgebreide collectie die je op de foto wilt laten zetten, dan 
kunnen we ook een afspraak met je maken, om een keer bij je thuis te foto-
graferen.

Je kan natuurlijk ook bij de redactie langskomen voor vragen en/of opmerkin-
gen over artikelen en het magazine, je aanmelden voor een interview, maar 
ook om even gezellig bij te praten. Is het druk bij de tafels kom dan wat later 
nog even terug.

Meestal hebben we door de enorme drukte nauwelijks tijd om tussendoor 
een broodje te eten, en dat willen graag zo houden. Dus tot ziens op  
22 november.

Kees Leenheer



Pieterman Metaaldetectors
Zijlsterweg 10, 9988 RK Usquert,  Tel. 0595 - 42 33 82
E-mail info@pieterman-detectors.nl 
Website www.pieterman-detectors.nl

Replacement / Accessory Coils
11” Biaxial Replacement Search Coil – 11COIL-T2*…..$199.00
10” Concentric Replacement Search Coil –10COIL-TEK**..$179.00
8” Concentric Open Face Replacement Coil –8COIL-7TEK**.$119.00
11” Biaxial Accessory Coil –11COIL-TEK**.....$199.00
5” Biaxial Accessory Coil for the T2 – 5COIL-T2*...$139.00
5” Biaxial Accessory Coil – 5COIL-TEK**…..$159.99

Coil Covers
Specially made to protect your coil from abrasion and damage.
11” Biaxial Coil Cover – COVER-11DD…….$19.99
       (used with 11COIL-T2 & 11COIL-TEK)
10” Concentric Coil Cover – F70COVER…….$19.99 
       (used with 10COIL-TEK) 
  8” Concentric Open Face Coil Cover.$19.99
       8COVER-7 (used with 8COIL-7TEK)
  5” Biaxial Coil Cover…….$7.99
       5COVER-CZ3

Teknetics® Padded Carrying Bag
Protects your Teknetics® metal detector from the 
elements. Made of rugged double-stitched nylon 
construction. Includes handy outside zip-pocket for 
extra batteries or small accessories. A must-have item.  
CBAG-T ……$29.95

Lesche Knife
Made from high quality heat-treated tempered steel. The 
ultimate digging tool comes with a durable sheath. 12” 
in length with a 7” serrated blade …$49.95

Armstrap for T2

ARM-STRAP75 ……$11.95

Gold Pick
A serious digging tool; tempered steel head is 
10” long and the edge is 3 1/4 ” wide. The overall length is 19” 
with a durable fiberglass handle and a rubberized hand grip.  
Includes a powerful super magnet attached to the head to 
quickly discriminate iron targets and magnetic hot 
rocks. The tool is well balanced and weighs 2 lbs.  – 
GOLDPICK…$45.00
Teknetics® Stereo Headphones
Designed especially for use with Teknetics® metal detectors 
with true stereo. Utilizes 1/4-inch & 1/8-inch plug. 
Compatible with all Teknetics® models with 1/4-inch & 
1/8-inch jacks. HEADT…$39.95
Teknetics® Pinpointer
Pinpoints exact location of buried metal objects. Designed to 
be used with any of our metal detectors to help find treasures. No 
assembly required, runs on one 9-Volt Battery. PIN POINTER .$69.95
Teknetics® Face Rain Covers
Specially made to protect from weather
FACE-COVER. . ……$10.95*
FACE-COVER13B.…$14.95** 
Teknetics® Battery Compartment Rain 
Cover*
Specially made to protect the battery compartment from 
weather. ELBOW-COVER…$10.95 
* For the T 2 metal detector
** For the Alpha, Delta, Gamma, Omega or G 2 metal detectors

   
 Alpha Delta Gamma Omega G2 T2

Target ID     
Numerical Target ID System  X X X X X
Non-Numerical Category Target ID X X X X X X
Number of Target  ID Categories 8 8 8 8 50 8
Discrimination / Notch      
Number of Tones / Audio ID 3 3 4 4 2 99
Audio ID Tone Choices 3 3 4 4 1 5
Levels of Adjustable Discrimination 6 6 80 65 65 80
Notching Capabilities X X X X  
User Interface     
LCD X X X X X X
Adjustable Sensitivity / Gain X X X X X X
Battery Life Indicator X X X X X X
Operation Status (non-menu driven)    X X 
Depth Readout X X X X X X
Signal Strength    X X 
Running Depth Graph  X X  X 
Pinpoint  X X X X X
Knob Control Interface    X X X
Touch Pad Control Interface X X X X X X
Operation Details     
Search Modes 1 3 2 2 2 2
Discrimination Mode X X X X X X
All Metals Mode  X X X X X
Transmit Frequency 7.8kHz 7.8kHz 7.8kHz 7.8kHz 19.2kHz 13kHz
Ground System     
Preset Ground Balance X X X X X X
Manual Ground Balance   X X X X
Standard Searchcoil     
Concentric 8-Inch Open-Face Coil X X X   
Concentric 10-Inch Open-Face Coil    X  
Elliptical 11-Inch Biaxial
Open-Face Coil     X X
Batteries     
9V Alkaline 1 1 1 1 1 
AA Alkaline      4
Headphone Jack     
1/4 Inch X X X X X X
1/8 Inch X X X X X 
Warranty     
In Years 5 5 5 5 5 5

Vernieuwde openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdagmiddag open van 13.00 tot 
18.00 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur en zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur 

De fisher F19 is een superlichte 
en zeer gevoelige metaaldetector 
met instelbare ijzer audio en geweldige 
discriminatie. Zeer gevoelig voor kleine 
voorwerpen en door zijn zoekfrequentie van 
19 khz ook erg gevoelig voor goud.

Een nu al geweldige metaaldetector die vele 
detectors in het topsegment zal verslaan. Uistekend 
bruikbaar zelfs op zwaar gemineraliseerde grond en 
zoute stranden. Door zijn nieuw ontworpen zoekschotel 
een uiterst laag gewicht van maar 1.1 kg. Leverbaar in 
prachtige groene en licht-paarse camo kleur.

•  Instelbare ijzer audio
•   Enhanced V-Break®, toon discriminatie
•   Notch met instelbaar window breedte
•   Achtergrondverlichting
•   Computer gestuurde grondbalans en  

One Touch grondbalans met handmatige 
override.

•   Uitstekende scheiding van rommel en edelmetaal
•   Continue grond conditie uitlezing 

- Ground Phase value indicates amount of mineralization 
  - Fe3O4 graphic indicates amount of mineralization

•  Grond balans instelbaar tot en met aan zout
•   Pinpoint met diepte aflezing
•   19 kHz werk frequentie
•    Zeer licht gewicht (1.1kg)

 

Makro pointer

Wat de beste  
metaaldetector is....  Wij kunnen 
het u niet vertellen, wat we wel weten is 
dat er in het topsegment geen slechte 
metaaldetectors meer zijn. Wat we u ook 
kunnen vertellen is, welk model het beste 
bij u past en dat ze bij ons allemaal op 
voorraad zijn.

Kom eens kijken in onze vernieuwde 
showroom, buiten is er ruimte om te testen.

€ 799,-
Introductieprijs

• waterdicht (1 meter max.)
• toon en/of vibratie
• 3600 detectietop
• LED-spotlight 
• incl. luxe opbergbox

€ 120,-

Makro pointer



Terwijl ik snuif aan mijn pakje stevige shag voor echte zeelui, 
denk ik even aan mijn voorvaderen. Bijna allemaal met een shag-
gie, gerold in een stukje Chinees krantenpapier, op de lip bevaar-

den zij de internationale wateren. In gedachte 
zie ik hen voor me; met een stevig 
doorgewaaid kapsel hangend aan de 
touwen. Af en toe stijgt er een vredes-
wolkje op naar grote hoogte. Velen van 
hen waren op weg naar de Indies, om 
voor het volk weer een nieuwe voor-
raad Tabacco bladeren of koffiebonen 
te halen. Ik denk dat ze wel een neus 
hadden voor goede producten. Ze 

wisten precies wanneer ze te maken 
hadden met gedroogde grasbladeren 

of surrogaat bonen; met hun viel niet 
te spotten. Mijn voorvaderen hebben 

duidelijk de keuze gemaakt voor het 
merk Van Nelle. Zo zie ik nog mijn moeder  

’s ochtends het rode pakje open knippen waarna 
de geur van vers gemalen koffie zich door het huis ver-

spreidde. Grootvader zat in zijn stoel met glunderoogjes 
zijn voorraadje shagjes te draaien. Deze voorraad aan shag-

jes waren het rantsoen voor de dag. Mocht er onverhoopt tussen 
de shag een stukje tak zitten, dan werd deze er tussenuit gevist 
en in een blikje bewaard. Eenmaal per jaar schuifelde opa van 
zijn stoel in de hoek naar de tafel en pakte hij pen en papier en 
schreef de Erven VanNelle een pittige brief. In het relaas vertelde 
hij zwaar gepikeerd te zijn over het feit dat er zoveel stron-
ken tussen zijn heilig verklaarde shag zat. De brief ging in een 
envelop en de stronkjes uit het blikje werden, ter bewijsvoering, 
aan het geheel toegevoegd. Steevast kon hij rond Sinterklaas 
rekenen op een pakketje vanuit de fabriek. De inhoud bestond 
uit een brief met de welgemeende excuses en ter compensatie 
5 pakjes verse shag. Voor mijn grootvader stond dit gelijk aan 
de ‘Manna’ die uit de hemel kwam vallen. Dit maakte dat hij met 
kerst met een brede glimlach richting de kerk schuifelde, om 
vanuit het voorste bankje uit volle borst mee te zingen. 

September 2014; Eenmaal aan boord komen de ‘Pûtjes’ weer op 
tafel. Ik zie Samson, Van Nelle zware en een pakje stevige shag 
gebroederlijk op tafel liggen. Een enkele zegel is al verbroken. 
We zijn weer aangemonsterd op de boot richting Engeland en 
hebben een zoekweekend in het vooruitzicht. De stemming zit 
er alweer goed in, ook al is het voor de 234e keer*, het blijft leuk. 
De eerste glazen met gerstenat staan alweer te trillen op de tafel. 
Nu is het moment daar, mijn eerste piraatje van het jaar.** Het 
kwaliteitszegel mag verbroken worden. Ik bekijk het zegel nog 
even en het valt me nu pas op dat ik op voorhand al voor 20% 
belazerd ben…40 gram? Ik zal niet zeggen dat ik een ijzersterk 
geheugen heb, zeker niet op feestdagen, maar ik weet zeker dat 

hier 50 gram had moeten staan. De tweede domper is de prijs:  
€ 7,-!! Bijna net zo duur als dat biertje in anorexia glas wat er 
naast staat te trillen. Goed, goed, laat het je moment niet ver-
pesten Klaas… Terwijl ik het pakje open, komt de vertrouwde 
VanNelle lucht binnen en streelt het liefelijk mijn neuspoliepen. 
Mijn hoofd is de kleine voorgaande teleurstelling alweer verge-
ten en heeft plaats gemaakt voor verwachting. Zachtjes begin 
ik te plukken aan de shag. Nou ja shag? Eerst moet ik 5 tropisch 
hardhouten bomen uit mijn pakje verwijderen. Als ik deze zou 
bewaren had ik mijn grootvader heel wat schrijfmotivatie gege-
ven. Het zou voor hem elke week Sinterklaas zijn, de kerk had er 
een vaste bezoeker bijgekregen en de TNT zou een wekelijkse 
bezorgroute speciaal voor hem kunnen inboeken. 

Na het verwijderen van het tropische hardhout zit ik nog op zo’n 
kleine dertig gram en heb ik nog geen enkel shagje gedraaid 
of kunnen ontvlammen. Gelukkig blijven sommige dingen 
hetzelfde; de vloei van Masscotte, daar heb ik mijn draai ooit in 
gevonden. Ach, wat handig.. er staan nu zelfs kleine streepjes 
op het vloeipapier. Een kleine reminder dat je het shagje wel in 
lengterichting rolt in plaats van in de breedte? Alsof je er zelf niet 
achterkomt; het rollen lukt nog wel maar het dichtplakken wordt 
een probleem. De hoeveelheid tongvocht die daarvoor nodig is, 
zorgt er voor dat de peuk geheel onvlambaar blijft. Dat draaien 
zit goed in mijn genen merk ik. Al zeg ik het zelf: ik rol vrij profes-
sioneel mijn eerste shagje. Nu het kleinnood in de brand en voor 
ik het weet stoom ik vrolijk mee met Kees en Johan. De omstan-
ders kijken verbaasd op hun horloges omdat ze denken dat de 
boot wel heel snel moet gaan gezien al de stoom. Zo varen twee 
oude heren en ondergetekende richting Engeland. 

* Het getal 234 is slechts suggestief. We hebben inmiddels sinds 
begin jaren negentig van de vorige eeuw al heel wat tripjes 
gemaakt en weten zelf niet meer echt hoeveel. 234 is waarschijn-
lijk een zwaar overdreven getal, maar maakt het lezen een stuk 
leuker.

**Al jarenlang kopen we ieder twee pakjes shag en roken wij (in 
Engeland) ons tussen het zoeken door, een lang weekend hele-
maal suf. Eenmaal weer aan boord richting Nederland gaan de 
lege pakjes in de Kliko en is het roken weer gebeurd. Sommige 
tradities moeten blijven en niet in rook opgaan, zo ook deze. 

Klaas Bot

StopTober?



8

Detector magazine 137

boekrecensies
Archeologie in de Hofstad

Nederland heeft veel bijzondere 
steden. Waar in andere landen 
de hoofdstad –neem Londen of 
Parijs- de meeste aandacht op 
zich vestigt, is de verscheiden-
heid aan steden met een groots 
verleden hier groot. Over één 
ervan, de stad Den Haag, 
verscheen onlangs een fraai 
archeologisch boek.

Archeologie achter de 
duinen
Den Haag is een unieke stad in 
Nederland. Den Haag vandaag is 
bijzonder vanwege de paleizen, 
brede lanen en vele ambtelijke 
gebouwen. Maar daar doel ik niet 
op. Het is de ontstaansgeschiede-
nis die uniek is. In de Middeleeu-
wen was er in Den Haag geen druk 
bevaren rivier waaraan een 
nederzetting als vanzelf groeide, 

zoals dat het geval was in 
handelssteden als Dordrecht en 
Deventer. Zulke steden kregen 
vaak na verloop van tijd stadsrecht 
waardoor de stad een vorm van 
zelfbestuur en bescherming (door 
stadsmuren) kreeg. 

In Den Haag was een grafelijk 
complex dat zich in de dertiende 
en veertiende eeuw uitbreidde. 
Het hof van de Hollandse graaf  lag 
te midden van huizen en onbe-
bouwde terreinen die bijna 
onzichtbaar overliepen in de 
natuurlijke omgeving: in weilan-
den, bossen en duinen. Niet 
gehinderd door een stadsmuur 
was er een openheid die iets had 
van een dorp. “Voor het overige 
had Den Haag een stedelijke 
allure.” Inderdaad want het was in 
de Middeleeuwen en erna een stad 
vol kerken en kloosters, bewoond 

door handelaren en ambachtslie-
den. Hagenezen en Hagenaren.

Voordat Den Haag een dorp/stad 
werd, lag er al een duizenden jaren 
oude geschiedenis opgeslagen in 
het bodemarchief. Over dit 
bodemarchief is er een mooi 
overzichtswerk verschenen: 
Archeologie achter de duinen, Het 
rijke verleden van Den Haag door 
Evert van Ginkel en Anne de Hingh. 
Het boek is chronologisch 
opgebouwd en start in de 
prehistorie. Vanaf de nieuwe 
Steentijd (5300-3200 v. Chr.) 
leefden er gezinnen op de 
strandwallen. De sporen die zij 
hebben achtergelaten symbolise-
ren de overgang van jagers-verza-
melaars (pijlspitsen) naar boeren 
die meer aan hun erf waren 
gebonden (aardewerk). Sindsdien 
is er steeds menselijke activiteit in 
de Haagse regio. 

Zelfs uit de Vroege Middeleeuwen 
(500-1000 na Chr.), een periode die 
er in veel regio’s bekaaid afkomt 
qua archeologie, zijn er vondsten 
gedaan, met name in het duinge-

bied bij Solleveld. “Een belangrijke 
vondst was een zeer rijk, zesde-
eeuws graf met veel bijzondere 
bijgiften: een lanspunt, een schild, 
een mes en twee zwaarden. 
Volkomen uniek voor Nederland 
was een zevende-eeuws graf in de 
vorm van een boot.” Rond 1700 
eindigt redelijk abrupt het verhaal 
van de Haagse archeologie. 

Archeologie achter de duinen is een 
mooi boek zoals we dat gewend 
zijn van publieksvriendelijke 
boeken van uitgeverij Matrijs. 
Scherp fotomateriaal van opgravin-
gen en vondsten, verhelderende 
kaarten en sfeerrijke impressies. De 
tekst is prima leesbaar. Op echt 
verrassende elementen hoef je 
overigens niet te rekenen. Dat 
maakt het toch een boek dat 
vooral de moeite waard is voor 
Hagenezen en Hagenaars. Of voor 
politieke sceptici die zich kunnen 
overtuigen dat er toch ook heel 
wat moois uit Den Haag komt.

Leon Mijderwijk

Evert van Ginkel en Anne de 
Hingh
Archeologie achter de duinen, 
Het rijke verleden van Den 
Haag
(Utrecht 2013)

ISBN 978-90-5345-473-2, 176 p., 

€ 29,95
Stichting Matrijs
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9museumactiviteitennieuws
Schitterend Romeins
Schatkamer van de mooiste archeologische
vondsten uit Woerden

04|10|2014 - 08|03|2015 
Het Stadsmuseum in Woerden brengt deze winter een 
ode aan de mooiste Romeinse vondsten van Woerden. 
De hoofdrol in de tentoonstelling is weggelegd voor 
de zojuist gerestaureerde Romeinse paradehelm uit 
de 2e tot 3e eeuw na Chr. De helm werd al in juli 1999 
tijdens het uitbaggeren van de Singel gevonden. Na 
grondige restauratie is deze bijzondere Romeinse 
vondst nu eindelijk door het publiek te bewonderen!

Castellum Laurium
Op de plek waar Woerden nu ligt, lag ooit het Ro-
meinse castellum Laurium. Deze legerplaats bewaakte 
de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Limes 
genaamd, en werd waarschijnlijk rond de jaren 40 
na Chr. gebouwd. In dit castellum waren gedurende 
twee eeuwen maximaal 500 soldaten gelegerd. Na de 
Bataafse Opstand maakten deze soldaten deel uit van 
het Cohors XV Voluntariorum. In Laurium woonden 
echter niet alleen soldaten. Rondom het castellum 
groeide ook een handelsnederzetting, de zogenaam-
de vicus. De bevolking van de vicus bestond onder 
andere uit ambachtslieden en winkeliers die handel 
dreven met de soldaten.

De schatkamer in de tentoonstelling Schitterend 
Romeins laat zowel militaire vondsten zien, als per-

soonlijke en luxe objecten van de bewoners van de 
vicus. Veel van de objecten waren tot nu toe verbor-
gen in privécollecties. Het Stadsmuseum verzamelde 
de topstukken en toont deze nu voor het eerst aan 
het publiek. Zo is er een bewerkte inktpot en stilus 
(schrijfstift), een bronzen armband met spiraalmotie-
ven, een manicureset, een pincet, een rijkversierde 
dolk en een goed bewaard gebleven koperen munt. 
Het hoogtepunt in de schatkamer is echter de Ro-
meinse paradehelm.

Blinkend uit de bagger
De helm werd in 1999 gevonden tijdens het uitbag-
geren van de Singel. Een graafmachinist zag een 
blinkend stuk metaal afsteken tegen de zwarte, 
teerachtige bagger. Na berging bleek het te gaan om 
een helm van messing uit de tweede tot derde eeuw 
na Chr. De helm is gebruikt door een ruiter en bestaat 
uit een bolvormige helmkap met aan de achterzijde 
een lang nekdeel en een brede nekplaat. Het dunne 
materiaal en de prachtig versierde kam met de kop 
van een adelaar wijzen erop dat hij alleen is gebruikt 
voor oefeningen en parades. De vogel heeft een 
mooi uitgewerkt verenkleed en zwarte kraalogen van 
glaspasta. In het uiteinde van de snavel zit een gat 
waardoor waarschijnlijk een ring met een sierelement 
heeft gehangen. Nu hij gerestaureerd is, vormt de 
helm een archeologisch topstuk waarvan in Europa 
nauwelijks vergelijkbare exemplaren bekend zijn.

Kerkplein 6, 3441 BG Woerden
http://www.stadsmuseumwoerden.nl/

Atlas der munten van 
België
Van de Kelten tot heden 
 
Atlas der munten van België. Tja 
België wat moest ik me daar als 
Noorderling bij voorstellen. Snel 
werd die gedachte verdrongen, 
want wat ik in mijn handen gedrukt 
kreeg loog er niet om. Een dik boek, 
412 pagina’s in linnen kaft 
gebonden. Het boek (2e druk) 
bestaat uit twee delen, eerste deel 
bestaat uit tekst, tweede deel 
bestaat uit duidelijke tekeningen 
en foto’s van de munten. 
Het boek begint bij de Kelten dan 
de Romeinse periode, gevolgt door 
de Frankische pre-Merovingische 
emissie, Merovingers, Karolingers, 
West-Nederlotharingen, Feodale 
vorstendommen, Bourgondische 
Nederlanden, tot de munten van 

Koning Albert III van België.
Ooit gehoord van Godfried VI met 
de Baard of Lotharius van Hostade, 
zij en vele andere heersers staan er 
allemaal in met hun muntplaatsen 
plus de namen van hun geslagen 
munten. Je vindt ze door je 
gevonden munt bij de tekeningen 
te houden. Is het bingo dan kun je 
via het nummer bij de tekening in 
het tekstgedeelte de aanvullende 
gegevens vinden.

Vooral voor onze leden in het 
zuiden van het land kan dit boek 
van nut zijn. Immers Noord-Bra-
bant, Limburg zelfs Holland en 
Gelderland hebben onder het 
bestuur van het Zuiden gestaan.
Op de eerstvolgende ledendag ligt 
dit boek bij de DDA ter inzage.

Atlas der munten van België.  
Van de Kelten tot heden  
H. Vanhoudt, 2007
Het boek is verkrijgbaar bij 
uitgever: Mark Mannesse via 
stuivertjes@gmail.com

Prijs € 55 plus € 7 verzendkosten.

Belgische leden kunnen het bestellen 
via: http://www.westcoastdetecting.
com

Johan Koning
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Wie: Joop Roke

Zoekt sinds: 2001

Vindt de mooiste munten op: 
akkers

Mooiste munt: Keltische bronzen triquetrum stater 

Wenst nog te vinden: gouden middeleeuwer
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IJzertijd Romeinse tijd in Nederland Middeleeuwen Nieuwe tijd - provinciaal   Nieuwe tijd - Willem I
Romeinse republiek keizertijd vroeg midden laat

                                                                             Keltisch (-100 tot 0)       Merovingisch                                                                   Karolingisch Franse tijd (1798-1813)

  Gert Lugthart  tekst & foto’s
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1  Bronzen triquetrum regenboogschotel, 50 voor Chr., 16 mm. en 3,24 gram.

2  Zilveren penning van Otto I, 1182 – 1207, 14 mm. en 0,55 gram.

3  Bronzen Sestertius van Hadrianus 117 – 138, 31 mm. en 265,0 gram.

4  Bronzen Melden van de Roveca stam, 60 – 40 voor Chr., 17,5 mm. en 4,56 gram.

5  Zilveren Denarius van Antonius Pius, 152-153 na Chr., 16,5 mm. en 2,67 gram.

6  Bronzen Follis van Flavius Valerius Constantinus I, geslagen in Trier, 310 – 311, 18 mm. en 1,58 gram.

7  Zilveren penning van Floris V, geslagen te Dordrecht, 1293 – 1296 na Chr., 13,5 mm. en 0,49 gram.

8  Zilveren sterling van Johanna en Wenceslas, Luxemburg. 1355 – 1383. Hertogdom Brabant + Limburg + 
Luxemburg, 18 mm. en 0,99 gram.

9  Zilveren 28 stuiverstuk of Florijn z.j. van Zwolle met klop HOL., 1637 – 1638, 38 mm. en 18,42 gram.

10 Zilveren 1/5 Philipsdaalder van Philips II, 1564. 30 mm. en 6,7 gram.
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Naam: Rob Houwing
Leeftijd: 57 jaar
Detector: Minelab E-Track

op bezoek bij
20 jaar geleden kreeg 
ik van mijn ex een 
detector van de Makro, 
van 75 gulden. Toen 
ik een kwartje in het 
gras gooide kon ik die 
echter met de detector 
niet meer terug vinden, 
terwijl ik hem gewoon 
zag liggen, zo slecht was 
die.  
Ik heb toen een halve 
dag in de tuin lopen 
zoeken. Niets gevonden 
en uit nijd dat ding 
zo’n 15 jaar in de kast 
laten liggen. Een paar 
jaar geleden dat ding 
nog verkocht, maar 
uiteindelijk ook het geld 
teruggegeven. 
6 jaar geleden zag ik 
op Ibiza zo’n snuiter 
met detector lopen en 
het begon toch weer te 
kriebelen.

  Tekst/foto’s: Friso Backer
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1 Ruiterfibula
Paard met ruiter
Brons
5e-6e eeuw

 2  Gesp met gespplaat 
Zilver? 
5e-6e eeuw

3  Gesp
Brons 
13e-14e eeuw

4  Bezemstuiver  
Transisalania (Overijssel) 1769
Zilver 
   

5  Metalen kruis 1830-1831
Ook wel Hasseltkruis genoemd. 
Nederlandse onderscheiding toege-
kend aan hen die aan de tiendaagse 
veldtocht hadden deel genomen. 
Brons 
19e eeuw
 

 

1

4

Thuis gekomen van Ibiza heb ik meteen bij DJ Laan 
een Tesoro Vaquero gekocht. Daar heb ik veel mee 
gevonden, ook mijn eerste penninkje. Ik dacht eerst 
dat het een cellofaantje was van de tandpasta. Na 
wat wrijven zag ik een mannetje op een paard. 

Als eigen baas heb ik 1 dag voor mijzelf gereser-
veerd. Iedere week een dag zoeken al 6 jaar. Even 
het hoofd leeg, lekker zoeken, telefoon in de auto, 
die dag is voor mij. Het waren er tot nu toe ruim 
300. 
Ik doe nu wel iets rustiger aan dan vroeger, ik hoef 
niet meer om 8 uur op de akker te staan.

Zoeken
Omdat de Tesoro gevoelig is voor water en wat 
last heeft van hotrocks heb ik daarna een E-Track 

5
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1  Horlogesleuteltje   
Koper
19e eeuw

 2 Zegelstempel
met staande man met pijp 
Koper 
17e eeuw

3  Kledinghaakje
Koper/messing 
16e-17e eeuw

4  Knoop  
met anker
Koper 
20e eeuw

5  Denarius COMMODUS
Denarius (zilver), geslagen te Rome 
in 184 na Christus
Voorzijde: gelauwerde kop van Com-
modus naar rechts
Omschrift: M COMMODVS ANTON 
AVG PIVS
Keerzijde: Genius, staand, met 
offerschaal boven een altaar en 
korenaren

Omschrift: PM TRP VIIII IMP VI COS 
IIII PP
Literatuur: RIC 76

6  Lepel
met gekroond roosmerk en “M’ 
initiaal 
Tin 
16e-17e eeuw

gekocht, waar ik nog steeds mee zoek. Vorig jaar heb ik er 5 
penninkjes mee gevonden. Ik vind hem super. Als je een goeie 
hebt moet je niet gaan veranderen. 

Tip: Drie dingen zijn bij het zoeken belangrijk: je moet je de-
tector goed kennen, je moet er simpelweg overheen zwaaien 
en je moet veel graven. Beter te veel dan te weinig.

Ik loop ook wel eens wat voorbij. Bij een Rally in Engeland 
bijvoorbeeld, met Chicago Ron. We liepen een akker op en 
meteen had ik veel signalen. “Wat is dit voor zooi” dacht ik en 
ben snel 5 meter doorgelopen. Die kerel achter me trekt uit 
mijn baan een gouden munt. Dat was wel heel erg. Nu zoek ik 
door tot bij de deur van de auto.

Het nieuwe zoeken
Mijn manier van zoeken is langzamerhand veranderd.  

6
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1  “Duitse Rijk”
Penning z.j. (ca. 1225)
Muntheer: Keizer Frederik II (1212-
1250)
Muntplaats: Nijmegen
Referentie: Van Gelder (1980) C2 

 2 Graafschap Gelre
Penning z.j. (+/- 1225-1229)
Muntheer: Gerard IV (1207-1229)
Muntplaats: Arnhem
Referentie: Van der Chijs I; Benders 
Type II (Jahrbuch für Numismatik 
und Geldgeschichte 50, 2000)

3  Hertogdom Brabant
Denarius (1210-1235)
Muntheer: Hendrik I (1190-1235)
Muntplaats: Brussel
Referentie: De Witte 37

4  Haus Habsburg
3 Kreuzer 1708
Muntheer: Joseph I. 1705-1711
Muntplaats: Breslau (FN)

Referentie: Herinek 217 (variant)

5  Reliekkruis 
Zilver
16e eeuw

6  Reliekkruis 
Zilver
16e eeuw

Vroeger ging ik als een speer over de akkers, op zoek naar de 
grote signalen. Ik heb zo veel gevonden. Met de Tesoro liep ik 
slechte signalen voorbij. Nu graaf ik ook op de slechte signa-
len, dat kunnen de mooiste dingen zijn. De akkers raken im-
mers uitgeput, je graaft nu ook op moeilijkere signalen, weinig 
discriminatie en heel gevoelig. Daarom worden er waarschijn-
lijk nu ook relatief meer penninkjes etc. gevonden. Die vind ik 
ook het mooiste om te vinden, samen met zegelstempels, het 
liefst ook iets uit de eigen omgeving. 
Je moet niet de fout maken een penninkje recht te willen 
buigen met je duim. Dat heeft mij er 1 gekost, daar ben ik nog 
steeds een beetje ziek van.

Gunnen
Je ziet helaas te vaak dat mensen anderen hun vondsten min-
der gunnen. Iemand meenemen naar je favoriete akker en die 
doet een topvondst, zoiets. Als je daar niet tegen kunt moet je 

niet samen gaan zoeken. Ik zoek het liefst met anderen en ben 
ook blij als zij iets vinden. 

Natuurlijk zoek ik wel voor mijzelf. Daarom ga ik ook niet meer 
naar rallies in Engeland. Ik heb daar een mooi zegelstempel 
gevonden en aangemeld. Pas na 2 jaar kreeg ik bericht dat 
het stempel in een museum komt te liggen; leuk, maar toch 
jammer. 
Het klinkt misschien verwend maar ik gooi vaak gespjes of 
musketballetjes terug. Rotzooi neem ik mee, maar met de 
zoveelste duit, gesp of knoop met een anker ben ik niet zo 
heel blij meer mee. Het kan later ook de eerste leuke vondst 
zijn van een ander, die er dan wél erg blij mee is. Daarom gooi 
ik ze terug. Misschien vindt iemand die over 10 jaar opnieuw.

Determinaties munten: A. van Herwijnen, H. Sloots
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Pijpenkrabber- of reutelaar
m na het roken de restanten van de verbrande tabak uit de 
pijpenkoppen te verwijderen werd in de afgelopen eeuwen 
(en nu ook nog) gebruik gemaakt van een z.g. pijpenkrab-
ber- of reutelaar. Deze voorwerpen werden vervaardigd van 
verschillende materialen zoals zilver, gevlochten koper-

draad, gegoten van geelkoper of brons. Ook werd wel een ko-
peren spijker uit de scheepsbouw als tabaksstamper gebruikt. 
Daarnaast gebruikte men ook wel een takje of vogelbotje, wat 
de goedkoopste manier was om je pijp te reinigen. 

De reutelaar kan een combinatie zijn van een pin om de pijp 
uit te peuteren en een tabakstamper om de tabak in de ketel 
of pijpenkop samen te drukken. In de vroege tabaksdoosjes 
was vaak een stamper aangebracht aan de binnenzijde van de 
doos.

De reutelaar werd soms aan een ketting samen met meer-
dere accessoires meegedragen of gewoon opgeborgen in de 
tabaksdoos. 
Het leuke van de reutelaar is het grote aantal verschillende uit-
voeringen, niet de pin maar wel het greepje. De greepjes van 
de op de foto’s afgebeelde reutelaars zijn een bankschroefje 
en een klompje. Verder ook een visje en een figuurtje dat 
waarschijnlijk Napoleon moet voorstellen en dan ook uit die 
tijd (eind 18e, begin 19e eeuw) afkomstig is. 
Er zijn ook alleen losse greepjes gevonden doordat de reute-
laar gebroken was. Hierdoor werd gedacht dat het bovenkan-
ten van lepeltjes waren. 

O

 Tekst/foto’s: Hennie de Graaf
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Redactie: Hennie de Graaf is naast lid van de DDA, bestuurslid van de 
Archeologische vereniging “Land van Altena” en tijdelijk coördinator 
Onderzoek en vondstbehandeling en plaatste dit artikel eerder in hun 
contactblad Terra Cognita.

Afbeeldingen en dateringen over reutelaars zijn te vinden in o.a.:
Bodemvondsten Amsterdam, Baard, pag. 364-365.
Een eigenzinnig verzamelaar, Noordbrabants Museum,  
pag. 68 t/m 80.

Er zijn in Nederland in bouwputten of tijdens het uitbaggeren 
van oude grachten veel reutelaars en tabakstampers gevon-
den. De reutelaar met het bankschroefje (links) kwam tevoor-
schijn uit de gracht bij de Wijkerpoort in Heusden, samen met 
een aantal gebroken kleipijpen. 
Vroeger waren de reutelaar en de tabakstamper voorwerpen 
die veel meer voorkwamen dan nu omdat toen bijna ieder-

een pijp rookte. Ik had het geluk gehad er een aantal met de 
metaaldetector te vinden en heb er foto’s van gemaakt zodat 
bovenstaande tekst wat duidelijker wordt.

Tegeltableau van 
Van Rossum’s troost, 
met daarop een man in 
een schandblok die een 
trekje van een pijp mag 
nemen.   
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Al een aantal jaren staan mijn zoekmaat en 
buurman Marten Bolt en ondergetekende op 
de jaarmarkten van onze mooie dorpen  Spijk 
en Bierum.
Wij proberen dan met vondsten, boeken en 
detectorbladen de interesse bij de bezoe-
kers te wekken voor onze mooie hobby en 
dat  levert voor ons soms een aantal nieuwe 
zoekstekken op.
Dat lukt meestal vrij aardig, maar dit jaar jam-
mer genoeg wat minder.
Wat ons de laatste jaren wel opviel was dat er 
toch een behoorlijk aantal kinderen belang-
stelling voor het detectorgebeuren toonden.
Dat resulteerde voor mij al eens in een uitno-
diging om op de lagere school hier wat over 
onze hobby te vertellen en vondsten te laten 
zien.
Marten heeft vorig jaar bij de vakantiespelen 

(priegeldorp) hier in ons dorp groepen kinde-
ren “Gouden Munten“ laten zoeken met een 
detector, wat een groot succes bleek te zijn.
Zo zaten wij op een avond eens te brainstor-
men (voor zover aanwezig) om wat leuks voor  
kinderen op de jaarmarkt te bedenken.
Dit resulteerde in een “gratis munten zoeken 
spelletje”.
Het werd een groot succes.
Marten had een houten raamwerkje met 
deuvels en lijm in elkaar gezet en ter plekke 
vulden wij dat dan met een paar zakjes 
scherp zand.
Oude munten zoals:  guldens, kwartjes, dub-
beltjes enz. hebben wij  genoeg en deze zijn 
al bijna onbekend voor onze lagereschoolkin-
deren en bleken ware “hebbedingetjes”.
Er kon worden gezocht met een beginners- 
detector met een klein schoteltje.

De door ons verstopte munt mocht door de 
jonge “pieper” of “piepster” worden behou-
den.
Sommige ouders konden het niet laten hun 
grut te helpen, als het “opgraven” van de 
munt in het losse zand soms toch nog wel 
tegenviel.
Al met al, kinderen blij, ouders blij en wij 
natuurlijk ook.
En wie weet hebben wij ongemerkt deze kin-
deren toch maar weer met het ongevaarlijke 
maar o zo belangrijke “zoekvirus” besmet.

Tjibbe Noppert

“Jong geleerd 
oud gedaan”
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GRONINGEN

Pieterman Metaaldetectors
Tesoro / Minelab / XP / Fisher / C.Scope /  
Garrett / Teknetics / White’s / Nokta / inruil 
mogelijk

Zijlsterweg 10, 9988 RK  Usquert 
Tel. 0595-423382  06-42203240 (op afspraak)
www.pieterman-detectors.nl  •  info@pieterman- 
detectors.nl

FLEVOLAND

Flevo Detectors - Wilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en 
opsporingsservice

Kerkpad 18, 8316 DB  Marknesse N.O.P.
Tel. (0527) 20 39 29, mobiel 06-22242848
flevodetectors@planet.nl
www.flevodetectors.nl

NOORD-HOLLAND

Handelsonderneming  
D. J. Laan
Golden Mask / Maz / Tesoro / Minelab / XP / 
C.Scope / Fisher / Bounty Hunter / White’s / 
Troy / Garrett beveiligsdetectie 
Importeur: Golden Mask / Viking / Maz / 
ProTectors /Greenlight Publishing boeken / 
Anderson detectorstelen + accessoires

Koningstraat 1-3, 1777 AA  Hippolytushoef  
Tel. (0227) 59 32 86, 06-20227790 (Dirk Jan) 
06-13745021 (Mathijs)
info@djlaan.nl  •  www.djlaan.nl

OVERIJSSEL

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

Hengelosestraat 298, 7521 AM  Enschede  
tel. (053) 430 05 12
info@detect.nl  •  www.detect.nl

UTRECHT

MidHolland detectoren
Diverse grote merken, o.a. White’s, Minelab, 
Tesoro, XP  en Fisher
Importeur van Coiltek schotels

Zwaluw 15, 3752 NW  Bunschoten
tel. 033-299 94 91, mobiel 06-21885695
info@midholland.nl
www.midholland.nl  •  www.detector.nl  
www.minelab.nl  •  www.coiltek.nl

Fortika Company detectie- 
systemen
Voor al uw top metaaldetectors, tevens specia-
list in bodemradarsystemen, diepzoekers,  
(onder)waterdetectors. Power Pull supermag-
neten, accessoires etc.
Officieel dealer, advies, verkoop en inruil. 
Merken o.a.: White’s, Fisher, C.Scope, Nokta 
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter

Schonauwen 54 • 3401 HH • IJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl • tel. (030) 761 05 21
www.fortikacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
www.jeohunter.nl  • www.goldenking.eu

GELDERLAND

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

Mortelweg 1B, 6551 AE Weurt - Nijmegen 
(Nijmegen)
Tel. 024-8443430 bezoek op afspraak
info@arena-metaaldetectors.nl  
www.arena-metaaldetectors.nl

NOORD-BRABANT

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

Breukrand 215, 5403 LG, Uden 
Tel. 0413 - 25 95 97, Mob. 06 - 44 32 44 16  
(9.00-21.00 op afspraak)
contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.nl

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

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML ’s-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 11 99, fax: (073) 548 11 95
info@gelan.nl  •  www.gelan.nl

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

Keepstraat 2, 5702 LH Helmond
Tel. (0492) 57 45 25
info@metaaldetector.nl 
www.metaaldetector.nl   •  www.tesoro.nl

BELGIë

Belgadetect (Calmeyn Jean Pierre)
White’s / Black Knight / Tesoro / Minelab / 
diepzoekers / onderwater detectors / pijp- en 
leidingdetectors / bodem radar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten / 
detector verhuur / opsporingsservice

Hagedoornstraat 12, 8800 Roeselare,  
West-Vlaanderen, België
Tel. 051/20.50.06, fax 051/24.07.55
Gsm: 0477/31.66.56
jpcalmeyn@skynet.be  •  www.belgadetect.be
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Wil je ook een keer met jouw ‘Top 10’ 

of met ‘jouw mooiste munten’ in het  

Detector magazine, stuur dan een mail 

naar de redactie.



 Tekst/foto’s: Gert Lugthart  
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van:

>>

ie dag besloot ik weer terug te gaan naar een gebied 
waar ik al vaker was geweest met een maat, namelijk 
een zandafgraving. Op deze plek waren al mooie 
vondsten gedaan, bijna allemaal door Paulus zoals 

een paar hele mooie middeleeuwse munten die ik ook graag 
wou vinden. Helaas allemaal door die maat van me. 

Dit keer ging ik alleen.  Ik had hoge verwachtingen en hoopte 
daar mijn eerste middeleeuwse munt te vinden. Ik zocht 
nog maar pas en was op dat moment eigenlijk alleen maar 
geïnteresseerd in munten. Het beloofde weer een snikhete 
zomerdag te worden en ik ging al vroeg op pad. Eenmaal 
aangekomen was ik de enige en ik begon tussen de vele dicht 
gegooide  gaten van de anderen door te zoeken. Ik vond de 
nodige muntjes maar helaas geen middeleeuws zilver. 

Op een geven moment  kwam er een man met zijn dochter 
zoeken met, naar het mij leek met een detector uit het jaar 
nul. Ik liep naar hun toe en vroeg of ze al wat gevonden had-
den. De vader met de detector in de hand had niets, terwijl 
zijn dochter nota bene op het oog een grote scherpe 

“D middeleeuwse munt 
had gevonden. 
Verdorie, ik loop hier 
al maanden dag en 
nacht te zoeken naar 
die ene munt en zij 
vind hem gewoon op 
het oog. Ik vond het 
mooi voor het meisje 
maar zelf zocht ik 
enigszins gefrus-
treerd verder. 

Een paar uur later 
kreeg ik aan de rand 
van de afgraving een 
leuke piep. Ik groef 
het voorwerp op  en 
keek verwonderd 
naar het voorwerp in 
mijn hand. Daarin lag een heel klein maar zeer mooi behou-
den zegelstempeltje, die mooi uit de grond kwam. Ik zocht 
nog even verder. Elke vijf minuten voelde ik even aan mijn 
broekzak om te controleren of het er nog in zat. 

Thuis aangekomen maakte ik hem 
schoon. De zegelstempel was vrij-
wel compleet met nog een hele 
duidelijke stempel. Inmiddels ben 

ik helemaal verliefd geworden op 
dit kleine, persoonlijke stempeltje.”

Niek Claassen

1  Bronzen onderdeel Romeins “paar-
dentuig”  afmeting 72 mm

2  Loden halve Bullae van Paus Martinus 
V,  33 mm

3  Bronzen Romeinse Fallushanger 
 33 bij 27 mm.
4  Bronzen vergulden Paardentuighan-

ger 12e eeuw. 20 bij 28 mm.
5  Bronzen Heiligenfibula met resten 

glaspasta, 9e eeuw. Doorsnede 23 
mm.

6  Gouden ring met bloem ruit motief. 
Met vier merken, xxx Amsterdam, 
makers merk JS (Jurian Schult), Jaar-
letter P, Leeuwtje met kroon. 1749. 
Binnenmaat 17 mm.

7  Zilveren Crucifix of kruisje. Met voor-
stelling,  Periode . 44 mm.

Aflev. 34
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8  Bronzen zegelstempel met 
voorstelling wapenschild. 1300 – 
1550.  Hoogte 20 mm.

9  Zilveren Klompgesp periode 18e 
– 19e eeuw, lengte 29 mm.

10 Drie messing kledinghaakjes 
waarvan een met gezichtje.  
Lengte langste 5 cm. 16e-17e 
eeuw

De zegelstempel van Niek Claasen uit het kippenvelmoment 
is zo’n typisch voorwerpje waarvan het oorspronkelijke ge-
bruik de geschiedenis doet herleven.

Niek zoekt nog maar kort. “Eind 2011 werd ik een keer mee-
genomen door een collega Martijn naar een akker om 
het zoeken eens een keer mee te maken. Ik was namelijk 
altijd al geïnteresseerd in oudheden, historie en geschie-
denis. Ik vond gelijk die dag een zilveren heiligenhanger 
en de nodige munten. Deze hobby verraste mij zo dat ik 
vrijwel direct daarna zelf een detector aanschafte, een Garrett 

Euro ACE. Inmiddels heb ik al een aantal detectors versleten, 
en zoek momenteel met een Minelab CTX 3030 en de Golden 
Mask 4+.

Inmiddels ben ik helemaal verslaafd aan de hobby. Ik zoek ge-
regeld; alleen, maar ga ook graag samen met Rob en Martijn. 
Samen zoeken is leuker om de zoekmomenten en vondsten 
met elkaar te delen. Ook ben ik actief op diverse Forums waar 
de vondsten worden geplaatst en informatie wordt uitge-
wisseld. Dat vind ik heel leerzaam. Het mooie is dat je zo de 
geschiedenis achter een voorwerp probeert te achterhalen. 
Dit heeft mij al veel kennis gebracht.”

We gaan naar de top 10 van Niek die veel variatie heeft in de 
voorwerpen. Op de eerste plaats staat een Romeinse riemkop-
peling van paardentuig. “Ik wou in die periode graag iets Ro-
meins vinden, dat had ik nog nooit gevonden. Ik vond op een 
gegeven moment een voorwerp waarvan ik niet wist wat het 
was. Gelijk op het veld maakte ik een foto een stuurde deze 
door naar zoekmaat Rob. Hij reageerde terug dat dit wel eens 
Romeins kon zijn. Thuis plaatste ik en foto op het forum en 
daar werd bevestigd dat ik inderdaad mijn eerste Romeinse 
vondst had gedaan een zogenaamde “Strap fastener” oftewel 
een riemkoppeling van paardentuig!” Op de 2e plaats staat 
een halve Bulla en op 3e plaats staat een mooie Romeinse 
fallushanger.”

Op de 6e plaats staat een gouden ring. “Op vakantie toen op 
een avond onze kinderen net op bed lagen, besloot ik om nog 
even te gaan zoeken op het strand waar wij stonden. Op het 

9

8



strand vond ik niets en liep langzaam richting duinen. Op een 
gegeven moment kreeg ik een heldere piep. Ik groef het voor-
werp op en had tot mijn  verbazing een mooie glimmende 
ring in mijn hand waarvan ik gelijk wist dat die van goud was. 
Ik had altijd gezegd dat als ik goud vind ga ik juichen en een 
koprol maken. Maar op dat moment was ik alleen maar stom 
verbaasd en overdonderd en bleef maar naar de ring kijken. Ik 
reed al bellende met mijn vrouw en helemaal hyper terug naar 
ons huisje. Tijdens de vakantie heb ik uitgezocht wat het was 
en de ring bleek een gouden ring met diverse merkjes uit 1749 
te zijn.”

Niek is tenslotte in korte tijd helemaal verslaafd geraakt aan de 
hobby. “In het begin was ik vooral geïnteresseerd in munten. 
Nu gaat mijn passie uit naar voorwerpen en specifiek Karolin-
gische schijffibula’s. Het is geweldig om te zoeken. Maar naast 
het feit dat ik prachtige zoekmomenten heb beleeft,  heeft de 
hobby me ook mooie vriendschappen gebracht.” 10

Al vanaf de oprichting van De Detectoramateur 
komt R.J. Holtman naar de zoekdagen voor 
het determineren van de (munt)gewichten. 
Veel materiaal werd daarbij gefotografeerd en 
gedocumenteerd. Bijna elke zoekdag kwam 
wel de vraag: ‘Wanneer komt het boek?’.

Het is nu zover. Stilletjes werd op 20 september 
2014 tijdens de Muntmanifestatie te Houten 
de website www.muntgewicht.nl gelanceerd, 
die ook in boekvorm verkrijgbaar is: momen-
teel ruim 1850 pagina’s over muntgewichten 
en muntgewichtdozen, periode ca. 1500 – ca. 
1800.

De website staat vol met gegevens over munt-
gewichten en de merken van de muntgewicht-
makers. Ook de balansschaaltjes en de haakjes 
van muntgewichtdozen worden vermeld. De 
website zal nooit af zijn maar er is al veel te 
vinden. Aanvullingen zijn altijd welkom.
D.J. de Witt

	  

Een nieuwe website over muntgewichten,  
                                             met dank aan de zoekers

www.muntgewicht.nl

www.muntgewicht.nl
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Redactie: Johan Koning, Kees Leenheer / foto’s: Kees Leenheer, Johan Bosma
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1  Graafschap Holland 
Penning z.j. (1284-1286)
Muntheer: Floris V (1256-1296)
Literatuur: Grolle 11.6.1d

2  Hertogdom Brabant 
Penning z.j. (1235-1280) 
Muntplaats: Leuven
Literatuur: De Witte 143-158

3  Medaille of scapulier 
Aan de keerzijde zijn de letters 
IHS te zien aan de voorzijde 
volgens mij Maria met aan de 
linkerkant kindje Jezus. 
Datering: lettertype zo rond 1500
Materiaal: Lood/tinlegering

4  Ring, samengesteld
DB 8  JD8V 1795
Datering: 1795
Goud
 

5  Ring, uitgebroken steen  
of gem
Goud
Romeinse periode
Terpvondst

6  Fibula, ‘Flache merfarbige 
Emailfibeln’
Brons met emaille inleg
2e eeuw na Chr., mogelijk ook 
eind 1e eeuw
Riha (deel 1) type 7.17 

7  Graafschap Vlaanderen 
1/2 Ducaton 1654
Muntheer: Philip IV (1621-1665)
Muntplaats: Brugge (1637-1666)
Referentie: Van Gelder/Hoc 328-6

8  Medaillonsluiting
Versiering met vogels (pauwen?)
16e eeuws
Brons

9 Kledinghaak
Filigrain
Materiaal: Goud met  
“edel” steentjes
Datering: rond 1750

10  Fragment van een 
haarnaald
Brons
Romeinse haarnaald (zeker niet 
laat Romeins)

11  Muntschatje
In een potje, 300 z.g. oorlogs-
munten van zink
Datering: 1941-1942-1943-1944

12  Munt/Tongschrapper?
Gekarteld
Te lezen is:
Vz: ZEE LAN DIA 1724
Kz: lijkt vaag op een Gelders / 
Roermonds wapenschild op de 
keerzijde.

Loodtinlegering
Er zijn wel meer lood/tin afslagen 
van duiten bekend en ook lood/
tinnen tongschrapers, maar deze 
uitvoering gaat wel erg ver. 
Een fraai stukje 18e eeuws 
huisvlijt. 
1.98 gram, dia. 21,5 mm.

 

Voorwerpen op 150%

5



Met dank aan: D. Dijs, J. Kuipers, F. Groenendijk, K. Pannekeet, R. Holtmanvaria
7

9

10

8

Het determinatieteam bestaat o.a. uit: R. Holtman, D. Dijs, W. v.d. Brandhof, D.J. de Wit,  
F. Groenendijk, H. Sloots, E. Kramer.

11

12

2 9



3 0

Detector magazine 137

Kop of munt voor Aethelberht II 
van East Anglia?

Kop of munt voor Aethelberht II 
van East Anglia?

         Leon Mijderwijk

11 juni 2014: de hamer komt neer voor de laatste 
slag. De munt is geveild. Ruim 1200 jaar nadat de 
munt geslagen is. De opbrengst is verbluffend. 
De munt zou naar schatting voor 15 tot 20.000 
Engelse pond verkocht worden. Het is £ 65.000,- 
geworden.1  

Detectoramateur Darrin Simpson zal met 
verbazing hebben toegekeken hoe zijn vondst 
tot deze ongekende hoogte steeg. Het was het 
dus waard geweest dat hij ondanks de hevige 
hagelbui niet door was gelopen om beschutting 
te zoeken.  

Zoals het een zoeker betaamt, maakte hij 
eerst een gaatje toen hij een signaal kreeg. 
Op 10-20 centimeter diepte vond hij de munt 
die het signaal had veroorzaakt. Het was de 
eerste vroegmiddeleeuwse munt die hij had 
gevonden in de 12 jaar dat hij zocht. Dat het 
een Angelsaksische munt was, zag hij meteen.2  
Op die dag in maart 2014 op een veld in Sussex 
vermoedde hij nog niet dat hij een munt vond 
waarvan er nooit eerder een was gevonden. 
Dat hij een munt vond die de loop van de 
geschiedenis heeft bepaald. Een munt van koning 
Aethelberht II van East Anglia.

Een Angelsaksische munt met een  
bloederige kant?

3 0



3 1

Koning Aethelberht II van  
East Anglia
Koning Aethelberht II van East Anglia. Ik 
kan me voorstellen dat deze monarch 
niet bij iedereen een belletje doet rin-
kelen. Zelfs niet bij de trouwste royalty-
watchers. Aethelberht II regeerde vanaf 
een onbekende startdatum tot zijn dood 
in 794 over East Anglia, een Angelsak-
sisch koninkrijk aan de oostkust van 
Engeland. 

Over zijn regeerperiode is, zoals ge-
bruikelijk bij veel vroegmiddeleeuwse 
vorsten, weinig bekend. Aethelberht II 
is vooral uit de historische mist opge-
doemd door een aantal muntvondsten, 
die gezien de kwantiteit ook weer niet al 
te veel ophelderen. Voor 2014 waren er 
slechts drie munten bekend. 

Munten van Aethelberht II
De drie munten die voor 2014 bekend 
zijn, hebben alle hetzelfde ontwerp. Op 
de voorzijde staat een stilistisch portret 
van de koning met eromheen zijn naam. 
Het is in de late achtste eeuw gebrui-

kelijk dat naast de naam van de koning 
ook de naam van de muntmeester op 
een munt staat. De muntmeester wiens 
naam op alle gevonden munten van 
Aethelberht staat, draagt de illustere 
naam Lul. Lul is een vakman die een 
aantal decennia (ca. 785-810) werkzaam 
is in Ipswich.3

Op de achterzijde van een van de 
munten heeft Lul de afbeelding van 
een zogende wolf geslagen. Het brengt 
een link aan tussen East Anglia en het 
grootse Romeinse Rijk. Er is nog een 
directer verband met het verleden. Het 
herinnert ook aan het East Angliaanse 
koningsgeslacht de Wuffingas, de Wolf-
ings. Stamvader van de Wuffingas is een 

zesde-eeuwse koning Wuffa; Wuffa is 
een Oud-Engels woord voor wolf. Zoals 
ieder zichzelf respecterende Angelsak-
sische koning stamt Wuffa direct af van 
de Germaanse god Wodan. Hoewel 
Aethelberht een christelijk koning is, 
verbindt hij zijn naam graag aan deze 
illustere voorvader. Bij gebrek aan bewijs 
is Wuffa zelf trouwens niet meer dan een 
mythisch figuur.

Opperheerschappij
Archeologische vondsten wijzen erop 
dat de koningen van East Anglia een 
Scandinavische herkomst hebben. In 
plaatsen dichtbij de kust zijn scheeps-
graven gevonden. Een gebruik dat 
bekend is uit Zweedse gebieden. In 
1939 doet de vondst van een scheeps-
graf in Sutton Hoo de archeologische 
wereld op haar grondvesten schudden. 
Het is veelal goud en zilver dat er blinkt. 
Sommige van de vele grafvondsten ko-
men uit exotische gebieden. Een aantal 
vondsten is echter typisch Scandina-
visch waaronder de helm die mogelijk 
eens het gezicht beschermde van 
koning Redwald van East Anglia (†625) 
beschermde. Redwald is de waarschijn-
lijkste kandidaat 
voor de dode in het 
scheepsgraf.

Opmars van Mercia tot 820, onder meer in East Anglia. Bron: 
Nicholas J. Higham en Martin J. Ryan, The Anglo-Saxon world 
(New Haven en Londen 2013) 11.

Voorzijde zilveren penny 
van Aethelberht II van 
East Anglia met naam van 
muntmeester LUL.

Achterzijde zilveren penny 
van  
Aethelberht II met op 
achterzijde zogende wolf.
Bron: Gareth Williams, 
Early Anglo-Saxon coins, 
Shire Archaelogy nr. 89 
(Oxford 2008) 34.

De Sutton Hoo helm 
is uitgegroeid tot de 
icoon van Angelsak-
sisch Engeland.  
Foto auteur.

Kop of munt voor Aethelberht II 
van East Anglia?
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Koning Redwald is in de vroege zevende 
eeuw een opperheer. Dat betekent dat 
koningen uit andere koninkrijken aan 
hem schatplichtig zijn. In ruil voor geld 
en militaire bijstand kan zo’n koning 
rekenen op de gunst en bescherming 
van de opperheer. In de achtste eeuw 
zijn de hoogtijdagen voor East Anglia 
voorbij. De opperheerschappij is via de 
koningen van Northumbrië verschoven 
naar de vorsten van Mercia, in het mid-
den van Engeland.

Koning Offa van Mercia
Koning Offa heerst over Mercia van 
757 tot 796. Hij maakt van Mercia een 
eenheid door volken als de Hwicce en 
Maegonsaete te verenigen. Dat is wat 
eufemistisch verwoord; in feite degra-
deert hij de leiders van deze volken tot 
subkoningen. In het grensgebied met 
de Welsh, in het westen, bouwt hij een 
aarden wal waarmee hij de doorgang 
van mensen, dieren en middelen kan 
reguleren. Deze wal is nu bekend als 
Offa’s Dyke waarlangs naar goed Engels 
gebruik een wandelpad loopt. Tijde-
lijk weet Offa ook een aartsbisdom in 
Lichfield te vestigen. Een duidelijk teken 
van Merciaanse zelfstandigheid, in ieder 
geval ten opzichte van de gevestigde 
aartsbisdommen Canterbury en York. 

Offa zet Mercia op de kaart. Ook op 
numismatisch vlak. Hij munt op een 
schaal die tot dan ongekend is in En-
geland. Hij heeft duidelijk een grotere 
voorraad zilver tot zijn beschikking dan 
zijn voorgangers.4  Ook qua kwaliteit 
en verscheidenheid aan ontwerpen 
zijn de munten van Offa top of the bill. 

Een aantal voorbeelden ter illustratie. 
Naar een evenbeeld van de Romeinse 
keizers prijkt zijn verfijnde beeltenis 
op munten. Zonder tegenhanger in de 
westerse vroegmiddeleeuwse wereld 
slaat hij munten uit naam van zijn vrouw 
Cynethryth. De gouden dinar, die hij 
laat maken naar Arabisch voorbeeld, 
spreekt tot de verbeelding. De munt 
is van goud. De Arabische tekst staat 
weliswaar op zijn kop in vergelijk met 
de tekst OFFA REX maar dat doet niets af 
aan de verfijndheid. 

Offa is weliswaar opperheer, maar hij 
is geen alleenheerser in Angelsaksisch 
Engeland. Zijn munten zijn in de meeste 
delen van Engeland gevonden. Maar 
(bijna) niet in Northumbrië.5  Het noor-

delijke koninkrijk is, ondanks de hevige 
interne strubbelingen, een politieke 
tegenstrever om rekening mee te hou-
den. Zeker doordat de koningen daar 
ruggensteun krijgen van de Frankische 
koning Karel de Grote. Het zuidelijke 
Kent heeft Offa al binnen zijn machts-
gebied en ook in Wessex en East Anglia 
laat hij zich gelden.
 
Munt zet kwaad bloed
Hoe onafhankelijk is bijvoorbeeld 
Aethelberht II zelf? Is hij een subkoning 
die met Offa’s goedkeuring munten mag 
slaan? Of legt hij zich niet zomaar neer 
bij de hegemonie van de koning van 
Mercia? De muntvondst die is gedaan 
in april 2014 heeft deze laatste vraag 
nieuw leven ingeblazen. Welke invloed 
heeft de muntslag zelf gehad op de 
verstandhouding tussen Aethelberht en 
Offa? Een vraag met een lading want we 
weten hoe het met Aethelberht is afge-
lopen. Het is slecht afgelopen. Offa heeft 
hem laten doden, al dan niet opgehitst 
door zijn vrouw Cynetrith. 

Zilveren penny van Offa van Mercia. 
Bron: Gareth Williams, Early Anglo-
Saxon coins, Shire Archaeology nr. 89 
(Oxford 2008) 35.

Zilveren penny van 
Cynethryth, de vrouw 
van Offa. 
Bron: Gareth 
Williams, Early Anglo-
Saxon coins, Shire 
Archaeology nr. 89 
(Oxford 2008) 37.

Gouden dinar van 
Offa van Mercia 
en het Arabische 
voorbeeld van kalief 
Al-Mansur.
Bron: Gareth 
Williams, Early Anglo-
Saxon coins, Shire 
Archaeology nr. 89 
(Oxford 2008) 42.
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Mogelijk is de moord een afstraffing 
voor een onafhankelijkheidsstreven 
dat Offa niet wil en kan tolereren. 
Als dat het geval is dan kan de munt 
waarop Aethelberht II zich uitdrukkelijk 
profileert als REX  ETHELBERHT wel eens 
direct in verband worden gebracht met 
zijn einde. 

In de vroege middeleeuwen is een 
munt naast betaalmiddel vooral ook 
een politiek statement. Het is een mid-
del waarmee je je aan je onderdanen 
presenteert; waarmee je aan andere 
machthebbers toont wie je bent (of 
je verbeeldt te zijn). De munt waarop 
Aethelberht II zich presenteert als de 
koning van East Anglia kan Offa in het 
verkeerde keelgat zijn geschoten. En 
heeft Aethelberht misschien de kop 
gekost. 

Na de dood van Aethelberht zet Offa 
munten juist weer in om de legitimiteit 
van zijn opvolging aan te tonen. Offa 
is nu namelijk koning van East Anglia. 
Hij zet Lul aan het werk. De muntstem-
pels met de zogende wolf mogen weer 
uit het stro. Nu met Offa’s naam op de 
andere zijde.
 
Heilige Aethelberht
Aethelberht is dood, maar hij blijft niet 
met lege handen achter. Zijn martelaar-
schap maakt van hem een heilige. Sint 
Aethelberht. Geen enorme bijzonder-
heid overigens. Voor een christelijke 
vroegmiddeleeuwse vorst is het vaak al 
genoeg om gewelddadig om het leven 
te komen om heilig verklaard te worden. 
Het heeft er wel voor gezorgd dat de 
koning nooit helemaal vergeten is. De 
munten onttrekken hem nog verder 
uit de vergetelheid. Mede dankzij een 
detectoramateur.

Zilveren penny van 
Aethelberht II van East 
Anglia. Gevonden 
in 2014 door een 
detectoramateur. 
Ook hier is op de 
achterzijde de naam 
van muntmeester LUL 
te zien. 
Bron: www.bbc.co.uk.

Sint Aethelberht met zijn hoofd in handen. Koperen plaat in de 
kathedraal van Hereford.
Bron: www.wikipedia.nl.

Zilveren penny van 
Offa van Mercia met 
op de achterzijde de 
zogende wolf die ver-
bonden is aan de East 
Angliaanse dynastie 
van de Wuffingas.
Bron: www.wuffings.
co.uk

Angelsaksen vragen zich hoe het met 
Aethelberhts munt zit. 
Cartoon, getekend door auteur, 2014.

1 Internetbron:  http://www.bbc.com/news/uk-england-
suffolk-27795641. Geraadpleegd 13 juli 2014. Veiling: 11 juni 
2014 bij Dix Noonan Webb in London. Met veilingkosten 
erbij zal de nieuwe eigenaar £ 78.000,- betalen.

2 Internetbron: http://www.coinbooks.org/esylum_
v17n17a15.html. Geraadpleegd 13 juli 2014.

3 Rory Naismith, Money and power in Anglo-Saxon England, The 
Southern English kingdoms, 757-865 (Cambridge 2012) 151-
153.

4 Peter Sawyer, The wealth of Anglo-Saxon England (Oxford 
2013) 77.

5 Sawyer, Wealth of Anglo-Saxon England, 77.
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Nooit eerder was op een dergelijk grote schaal een dergelijk gruwelijke oorlog 
gevoerd. Het blijft door de vele slachtoffers de hevigste oorlog van alle oorlogen. 
Alleen al in West-Vlaanderen sneuvelden ±450.000 soldaten. De tienduizenden  
metaalvondsten die met de metaaldetector werden gevonden geven een beeld 
van die oorlog. De metaalvondsten tonen ook een goed beeld van de ellende in die 
oorlog. De slachting die vier jaar geduurd heeft komt via metaaldetectie concreet 
en soms onverwacht naar boven.
Anno 1980 is het jaar van de doorbraak van de metaaldetector op de Vlaamse slag-
velden. Metaaldetectie was totaal nog onbekend maar er was een ongeschreven 
regel; je werkte nooit aan springtuigen en je raakte onbekende objecten niet aan!  
In het begin werden ook alle ondefinieerbare geluiden met rust gelaten. Maar lang-
zaam groeide het vertrouwen in de detectorgeluiden en kwam mooi en interessant 
materiaal naar boven. Het materiaal bestond vooral uit koperen ontstekers en ko-
peren hulzen. Ik heb nog de generatie gekend die met het blote oog koper zochten 
op de Vlaamse slagvelden. Zij waren tevreden als zij één ontsteker op één namiddag 
ontdekten. Met de metaaldetector kon men 20 ontstekers op één namiddag vinden. 
De afgelopen jaren is via metaaldetectie enorm veel kennis opgedaan van het
vele materiaal dat destijds is gebruikt. Hier enkele voorbeelden van slagveld
detectie.

Patrick van Wanzeele

en metaaldetectie 
in de  
West-Vlaamse  
velden

  De grote oorlog 1914-1918

November 1914, nu honderd jaar geleden

begon de WO I, oftewel ‘The great War’, zoals

die in Engeland genoemd wordt. Een oorlog die

grotendeels aan Nederland voorbij ging, maar

enorme verwoestingen aanrichtte in België.

Tot voor enkele jaren geleden werd er met

de metaaldetector op de slagvelden in de

omgeving van Ieper gezocht. Zo werden op

de industriezone van Ieper-Boezinge met

metaaldetectie 215 gesneuvelden gevonden.

101 Engelse, 83 Duitse en 31 Franse soldaten.

De overblijfselen werden op een professionele

manier in afspraak met en aanwezigheid van

de overheid opgegraven. Uiteindelijk kregen

de overblijfselen van de gesneuvelden een

begrafenis via de Britse, Duitse of Franse

overheid.

Sinds enkele jaren is het zoeken met de

metaaldetector op de slagvelden in België

verboden.

18 ponder schrapnel granaat: inhoud 300 loden bolletjes (veel 
voorkomend)

Duitse bajonet in de schede.

KLEURENFOTO’S PATRICK VAN WANZEELE
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         Automatisch pistool.

Geldbuidel met inhoud.

Britse kogeltas.

          Helm en overblijfselen van gesneuvelde Britse soldaat.
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Een hele tijd zat je al te dromen van die nieuwe detector, 
je had alles wat er over die detector op de fora was te 
vinden, gelezen en uitgeplozen. In de advertentie stond 
dat het de diepstzoekende detector is. Je droomde van 
al die kleine zilveren muntjes die je nu ook ging vinden. 
Tja, bij de dealer kreeg je wel wat weinig euries terug 
voor je oude detector, maar goed de vondsten zouden 
straks alles wel weer goed maken. Zoals de verkoper het 
vertelde leek het ook allemaal zo simpel, knopje zus, 
toetsje zo…. Als een kind zo blij met zijn nieuwe speeltje 
reed je terug naar huis. Met die nieuwe detector zou je 
wel eens laten zien wat zoeken is. ’s-Avonds nog even 
de detector uitproberen op de keukentafel met wat 
voorwerpjes, oef wat een diepgang. Je kon bijna niet 
wachten tot je het veld op kon.

En dan…., dat is toch even wennen, de vondsten vallen 
toch tegen, wat wordt ik gek van al die ijzergeluiden. 
Elke keer als ik denk, hé dat is een mooi geluidje, is het 
toch weer een stuk ijzer of ander afval. Ik twijfel nu bij 
elk geluidje, moet ik nu wel of niet graven. Alle instel-
lingen heb ik nu al een keer geprobeerd. En als ik dan 
na een half uur niets heb gevonden en mijn zoekmaat 
wel, dan begint die twijfel, moet ik toch niet een andere 
stand proberen. Aan het einde van die niet zo leuke 
zoekdag spookt er opeens een gedachte door je hoofd, 
“met mijn oude machine kende ik alle geluidjes en piep-
jes, had ik mijn oude vertrouwde machine toch maar 
niet ingeruild….”. 

Je droom valt in duigen als blijkt dat die nieuwe detec-
tor toch niet die wondermachine is, die je dacht dat het 
was. Je loopt niet meer zo ontspannen op het veld, en 
je bent niet bepaald happy, en dat is natuurlijk niet de 
bedoeling van een hobby. Herken je deze situatie, nou 
je bent waarschijnlijk niet de enige.

Met een compleet andere detector is het niet gelijk van 
‘power on’ en raap de vondsten maar op. Met je nieuwe 
metaaldetector moet je gewoon heel veel uren maken 
op het veld, zodat je alle verschillende piepjes, kraakjes, 
bliepjes en andere geluidjes goed leert herkennen. Dat 
betekent dus ook heel veel kleine en grote stukjes folie, 
zilverpapier en andere troep opgraven. 
Natuurlijk probeer je in het begin op je gemak de 
verschillende standen uit en leer je de werkwijze van de 
machine te begrijpen. En natuurlijk luister je ook naar 
die ‘ervaren’ zoeker en kijk je hoe hij zijn machine heeft 
ingesteld. Al kan die perfecte afstelling voor jou mis-
schien niet zo perfect zijn.

Geduld hebben is voor veel mensen een heel moeilijk 
ding. Geduld en gewoon rustig de tijd nemen om zoveel 
mogelijk geluidjes op te graven, ja ook die gekke dunne 
rot geluidjes waarvan je eigenlijk denkt dat het troep 
of ijzer is. Heel belangrijk, je moet ook bij het kleinste 
beetje twijfel graven! Want twijfelen is verkeerd. Ik heb 
zelf ook wel eens gehad dat ik toch weer 2 meter terug 
ging om toch dat ene piepje op te graven. En wat bleek 
er kwam een fiebel naar boven. Geluiden herkennen is 
niet uit een gebruiksaanwijzing te leren en ook niet van 
een andere zoeker. Je moet echt door zelf veel uren met 
je detector te maken, vertrouwen in je nieuwe detector 
krijgen. En dat kan best wel eens een aantal maanden of 
misschien langer duren!!! Geduld hebben en laat je niet 
gek maken door de mooie vondsten van je zoekmaat of 
vondsten op de fora. Die mooie vondsten komen bij jou 
op een gegeven moment ook wel.

K. Elting

Een nieuwe detector, 
 dat valt even tegen..

multi-tone
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Puzzelrubriek
De uitslag van de puzzel in Detector magazine 136 was: 
Vondstmelding! Uit de 24 inzenders heeft na loting Michael 
Hulsebos als winnaar opgeleverd. Het boek wordt z.s.m. toe 
gestuurd.

detectornieuws

Zoekmaat gezocht
Willem Sterk
Noorddijk 18, 4471 AL  Wolphaartsdijk
tel.  06 55942177

vondst van het jaar 2014

C A T E G O R I E

goud zilver brons/koper/messing  lood/tin

munt, sieraad, voorwerp munt, sieraad, voorwerp munt, sieraad, voorwerp voorwerp

 4 categoriën
Je kan nu vondsten voor 4 verschillende catego-
riën opsturen. 

 Hoe doe je mee?
Stuur 1 of 2 foto’s van je vondst met een klein 
verhaal (min. 75 woorden) waarin je vertelt hoe 
je, jouw vondst gedaan hebt aan:  
redactie@detectoramateur.nl.  
Je kan met meerdere categoriën meedoen.

Sluitingsdatum is 15 januari 2015.
 

Na de sluitingsdatum worden door de leden en 
redactie via een kaart en/of onze website de win-
naars bepaald.

 Prijzen
Voor elk van de 4 categoriën is er als prijs 
een boekenpakket van € 100,00. Daar-
naast wordt voor de mooiste vondst (van 
alle categoriën) een speciale Spoony 
(gemaakt door onze columnist Botas) ter 
beschikking gesteld.

Extra prijs: elke 2 maanden wordt er onder de 
geplaatste inzendingen een mooi boek verloot.

Nieuwe schotel 
Coiltek voor 
CTX3030

Coiltek heeft een nieuwe eliptische 
schotel op de markt gezet voor de 
Minelab CTX3030.

Deze 10 bij 5 inch 2D schotel is per defi-
nitie geschikt voor zeer vervuilde grond.

De schotel is zeer  gevoelig en heel precies 
in het pinpointen en heeft bovendien een goede 

scheiding tussen rommel en goede signalen waardoor 
gebieden die vrijwel onmogelijk waren om in te zoeken toch weer 
bezocht kunnen worden.

Uiteraard kan deze schijf ook als standaard schijf gebruikt worden 
op de CTX3030. Voordelen van deze schijf zijn dat hij lekker licht is 
en dat het een dichte schijf is zodat hij uitermate goed ingezet kan 
worden tussen de maisstoppels.

Verkrijgbaar bij MidHolland Metaaldetectors  
(www.coiltek.nl)
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 Ledendag 22 november in

Adreslabel magazine
Om de inschrijving gemakkelijker 
te maken vragen wij u, het witte 
adreslabel van het magazine waar 
uw naam en adres opstaan mee te 
nemen! 

GEES

GEES is een esdorp in Drenthe, land van 
hunebedden en grafheuvels. In het dorp 
zijn nog veel oude Saksische boerderijen 
te zien. De eerste vermelding van Gees is 
in een oorkonde uit 1208, maar zelfs in 
de bronstijd was er al bewoning.
Een opvallende bezienswaardigheid 
in het dorp is de Steen van Gees: een 
enorme zwerfkei. Deze ligt voor de 
deur bij het gelijknamige restaurant-
partycentrum.

De grootste, de compleetste en  
voor iedereen toegankelijk!

Op 22 november is de DDA ledendag in Gees, provincie Drenthe.
We zijn te gast in het zalencentrum De Zwerfkei.

Aanwezig zijn diverse handelaren in metaaldetectoren, accessoires en boeken, 
deskundigen voor determinatie van uw vondsten. Er zijn weer de bekende 
zoekwedstrijden met een groot prijzenpakket. U bent simpelweg welkom voor een 
gezellige dag met medezoekers. 
Deze dag is voor iedereen vrij toegankelijk, óók voor niet-DDA leden. Voor de 
wedstrijden wordt inschrijfgeld gevraagd.
Er is weer een loterij met mooie prijzen. Voor de vondst van de dag is ook een prijs 
beschikbaar gesteld. Wegens het succes de vorige keer proberen we opnieuw een 
goudsmid en de AWN aanwezig te krijgen.

DETERMINATIES
Om uw vondsten te determineren hebben wij een aantal experts uitgenodigd. Zoals 
gewoonlijk zijn onze DDA-fotografen aanwezig om uw mooiste vondsten vast te leggen 
voor o.a. publicatie in het magazine.

Het determinatieteam, experts bestaat o.a. uit:
Evert Kramer - archeologie algemeen
Rio Holtman - gewichten
DJ de Wit - muntgewichten
Wouter van den Brandhof - Romeins
Rob Reynen - Romeinse munten 
Henk Sloots - Romeinse munten sceatta’s en tremisses
Jan van der Wis - middeleeuwse munten (kloppen)   

PROGRAMMA (ovb)
08:30 – 09:30    Zaal open en inschrijven
09:30 – 10:00     Opening door organisatie
10:00 – 12:00     1e Wedstrijd
13:00 – 13:30     Kinderwedstrijd (ovb)
14:00 – 16:00     2e Wedstrijd
16:15 – 17:15     Prijsuitreiking en Loterij
17:30                 Afsluiting

ZOEKWEDSTRIJDEN
We hebben beschikking over een grote akker (±24 ha.) waarop nog niet eerder gezocht 
is.

Prijzen
Er is weer een groot prijzenpakket samengesteld met mooie prijzen.
We verstoppen weer 1000 lootjes met kans op 1 van de vele prijzen.

Inschrijfgeld
Leden: € 15,- p.p.   Niet-leden: € 20,- p.p.
Gezinsleden van betalende DDA leden betalen de ledenprijs van € 15,.

LOCATIE
Restaurant-Partycentrum “De Zwerfkei” - Dorpsstraat 59, Gees (Drenthe)

   
   

VERANDERING LOCATIE
Helaas hebben wij op het laatste mo-
ment de locatie van de ledendag moeten 
wijzigen. Door het faillissement van het 
zalencentrum konden wij niet terecht in 
de Betuwe, een locatie waar we al veel 
tijd in hadden gestoken. Daar hadden 
we mooie akkers met hoge verwachtin-
gen geregeld. Omdat we toestemming 
hebben van de grondeigenaar en goede 
gesprekken hebben gevoerd met de ge-
meente (binnenkort een artikel hierover 
in het Detector Magazine) proberen wij 
daar later alsnog een ledendag te organi-
seren. Later meer info hierover!
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Opening werkruimte van de AWN-afdeling 17 en de Werkgroep  
Archeologie gemeente Ede

De AWN heeft een tijdelijke ruimte betrokken in een van de gebouwen van de Arthur Koolkazerne 
in Ede. Prompt om 12.00 uur werd iedereen welkom geheten waarna door de wethouder van Cul-
tuur van Ede dhr. Weijland, de opening werd verricht. Men kon kiezen om eerst mee naar boven te 
gaan of eerst een middeleeuwse lunch te gaan nuttigen. Na dus eerst wat gegeten te hebben de 
trap op en de nieuwe ruimte bekeken. Lekker ruim met veel licht. Naast Informatiepanelen, kleine 
vitrines en een leeshoek bleef er nog genoeg werkruimte over. Menige werkgroep zou er jaloers 
op zijn.
Het middagprogramma bestond uit twee delen: een Battlefieldtoer of een eetbare plantenwande-
ling. We hebben ons gesplitst en konden na afloop elkaar allemaal nieuwe  wetenswaardigheden 
vertellen. Waar de twee routes bij elkaar kwamen werd een informatiebord onthuld over de 
grafheuvel Amber en de karresporen op de Ginkelse heide.
De eetbare plantenwandeling werd gedaan door twee dames van PRAE(1) en de Battlefieldtour 
door vrijwilligers van het Historisch Informatiepunt Ede(2). Dit laatste is ook in één van de gebou-
wen om de hoek gevestigd. 
De plantenwandeling waarbij we o.a. lijsterbessen proefden en konden zien hoe simpel het was 
om een garde te maken en te gebruiken, werd de twee uur durende wandeling door een der 
dames op blote voeten afgelegd. Beide dames droegen zelfgemaakte kleding uit de prehistorie.
Hoewel ik zelf helemaal heb met militaria, genoot ik toch tijdens de rit in een oude legerwagen 
terug van de Ginkelse heide naar de kazerne waar iedereen in de brouwerij als afscheid nog een 
drankje mocht nuttigen. Het was al met al een geslaagde dag, waarbij we bijna zeker zijn dat het 
minimaal een nieuw lid heeft opgeleverd.
Opmerking 1: PRAE, staat voor Prehistorisch Re-enactment, Archeologie en Educatie; www.prae.
biz
Opmerking 2: zie www.platformmhe.nl

J. Koning
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Vraag: Hallo Johan, een tijdje 

terug dit op een oude vuilnisbult 

in de grond gevonden. Ja het is 

geen metaal maar ik ben toch 

nieuwsgierig hoe oud zoiets is en 

waar het voor werd gebruikt. Is 

het een Nederlands product of 

toch zuid-Duitsland?

Hoogte 29,5 cm. Buikdikte ca. 

16,5 cm. Achterkant bij de voet 

iets beschadigd.

Wat kunt U mij vertel-

len over zo`n pot/

kruik.

Eventuele waarde. Niet 

belangrijk.

Met vriendelijke groet,

Evert U. Dijkstra

Antwoord: Evert je hebt een 
prachtig schenkkannetje 
gevonden, gemaakt in Rearen 

of Frenchen Duitsland, met een datering tussen 1575 tot 1650. Baardman periode. 
Vaak afgebeeld op schilderijen uit deze periode. Grijs steengoed met zoutglazuur 
ook wel Gres aardewerk genoemd. Fraai stuk!

Vraag: Johan, enige tijd terug vond ik dit eierdopje in uitgegraven grond vanaf 3 me-

ter diep. Kunnen jullie me meer hierover vertellen? Lijkt wel chinees.

Groet Elly uit Ede

Antwoord: Elly wat een nog mooi gave oogvondst uit een stort. Onze specialist 
kwam met het volgende antwoord: Het gaat hier om een eierdopje van Japans 
Arita porselein. Op grote schaal geproduceerd vanaf 1650 tot aan nu. Dit  eierdopje 
is van na 1900. Grappig dat íe scheef is!  

Redactie: Johan Koning

VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U  
OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 11, 8931 EC  
LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Redactie: Johan Koning

VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U  
OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 11, 8931 EC  
LEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Vraag: Herkennen jullie dit voorwerp. Brons. Grootste lengte 

42 mm., breedte 28 mm. en de diameter van de knop is 19 

mm.

Groet Johan.

Antwoord: Van J. Nicolay kregen we het volgende ant-
woord: Het gaat om een oog dat aan het uiteinde van een 
leren riem van een gordel of paardentuig was bevestigd. 
De paddenstoelvormige knop kon dan door een opening in 
het andere uiteinde (of het uiteinde van een andere riem) 
worden gehaald (vergelijk onze huidige knoop), om de riem 
daarmee te sluiten of te bevestigen. Datering: Romeinse tijd, 
hoewel late ijzertijd ook nog mogelijk is.

Opm. redactie: in het boek Gered uit de Grond, Romeinse 
vondsten van Castellum Albaniana, pagina 86 en 87 vinden 
we een aantal voorbeelden van knopsluitingen zoals ze daar 
genoemd worden.

ROMEINS BEELDJE IN MUSEUM
Het museum Dorestad in Wijk bij Duurstede heeft al een 
prachtige collectie. Sinds kort is nu ook een vorig jaar door 
Johan Koning gevonden Romeins godenbeeldje van de god 
Mars in het museum te bezichtigen.



Aan de vraagbaak werken mee:  J. Koning, D. Dijs, C. Leenheer, R. Holtman, W. op den Velde, C. Feveile, E. Kramer,  
A. Kussendrager
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Muntenmanifestatie  
Expo Houten

Sceatta
Op de beurs kregen we een sceatta onder 
ogen die door dhr. W. Op den Velde 
als volgt is gedertermineerd: Wat een 
interessante vondst. De keerzijde geeft 
aan dat het om een sceatta behorend tot 
Serie D gaat. Een centraal kruis, boven 
een kruisje, beneden een cirkel en verder 
wat pseudo letters. Tot serie D horen het 
Continentaal runentype BMC Type 2c, en 
BMC Type 8 (met dezelfde keerzijde, maar 
een standaard op de andere kant).
De voorzijde lijkt me een extreme 

verbastering 
van een kop 
met daar-
voor pseudo 
runen. Dus 
houd ik het 
op BMC Type 
2c.
Serie D wordt 
op goede 
gronden aan 
Friesland 
toegeschre-
ven, maar 
er bestaan 
ook Engelse 
imitaties.

Trekijzer
Over een koperen vondst van Albert van 
Es in de vitrine ontstond een discussie 
over de juiste benaming en gebruik.  Al-
bert ging ervan uit dat je er de dikte van 
een (koper?) draad mee kon meten en dat 
het waarschijnlijk niet echt oud zou zijn. 

Nu dit pakte even iets anders uit. Om ons 
heen stonden verschillende specialisten 
op het gebied van onze hobby en uit ge-
heel onverwachte hoek  n.l. van de stand 
van het Koninklijk Nederlands Genoot-
schap voor Munt- en Penningkunde. Een 
van de aanwezige leden was zilversmid, 
Janjaap Luijt, die net een Zilverlexicon het 
licht had laten zien, waarin we de vondst 
konden vinden. Het bleek te gaan om een 
trekijzer. Het plaatje heeft een rij gaten 
in aflopende diameter, waarmee draad 
en buis getrokken worden, verschillende 
trekkers hebben gaten met verschillende 
vormen, zoals rond, vierkant, halfrond en 
driehoekig.
Het trekijzer wordt bevestigd in de 
trekbank of in een bankschroef als de 
zilversmid de draad met de hand wilde 
trekken. Andere namen voor trekijzer zijn 
trekplat of trekring.
Albert zijn trekijzer heeft alleen ronde 
gaten. 

Hoe ging dit draadtrekken nu?: Het tot 
draad vervormen van gegoten staafjes 
zilver door ze door de openingen van 
een trekijzer te trekken. Elke keer dat 
het staafje met een trektang door een 
kleiner gaatje getrokken wordt, wordt de 

draad dunner, De zilversmid of draadtrek-
ker kan zelf de draad door het trekijzer 
heen halen, maar meestal gebruikte 
hij hiervoor een trekbank. Tussendoor 
gloeit hij het metaal regelmatig uit om 
de kristalstructuur te herstellen en breuk 
te voorkomen. Vanaf de introductie van 
de walsmachine in 1697 worden staven 
goud of zilver héél dun gewalst en 
daarna pas getrokken.

De ijzertrekker werd gedateerd als 17e-
18e eeuws.
Literatuur: Zilverlexicon voor Nederland 
en België, Janjaap Luijt, Waanders Uitge-
vers Zwolle

Stand van de DDA tijdens de  
Muntenmanifestatie Expo Houten.



>>

De DDA is een vereniging voor amateurs, maar ook dóór amateurs.  
De vereniging draait op vrijwilligers met passie voor de hobby.

We zijn specifiek op zoek naar vrijwilligers (m/v) als:

Penningmeester - bestuursfunctie, enige boekhoudkundige ervaring is wel handig.

EHBO-er en/of BHV-er - voor de ledendagen (deelname aan de zoekwedstrijd is dan gratis).

Medewerker - voor de ledendagen.

Voor meer info kun je mailen naar: voorzitter@detectoramateur.nl.

Coördinator determinatieteam - op ledendagen en determinatiedagen, alsmede voor  

de Vraagbaak in het Detectormagazine. 

Uitwerken determinaties voor het Detectormagazine. 

Enige kennis en ervaring op het gebied van metaalvondsten is een pré.

Voor meer info kun je mailen naar: redactie@detectoramateur.nl.

Amateurs
gezocht!

Nieuwe  
gezichten
zijn altijd  
welkom!

??
Vraag meer info 
op de ledendag



 D E T E C T I E S Y S T E M E N

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML ’s-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199   fax: +31 (0)73 548 1195
E-mail: info@gelan.nl   www.gelan.nl

Fisher GoldBug Pro                                  

Fisher Pro-Arc                                  

Fisher F2                                

C.Scope CS4MXi                                

Bounty Hunter Tracker IV                                

Bounty Hunter Commando

Bounty Hunter VLF2.1
C.Scope CS1MX                                

C.Scope CS6MXi                                

Grote gevoelig-
heid voor kleine 
voorwerpen, 
11 inch DD 
zoekschijf, 
19 kHz.

Discriminatie 
en gevoeligheid 
instelbaar, pinpoint, 5,9 
kHz, zoekschijf 
8 inch concentrisch.

Voor de professionele 
zoeker. Deze detector is af-
geleid van de Fisher F75, echter 
met een aantal vernieuwingen 
waaronder een nieuw display 
lay out.

Met het uitgebreide accessoire pakket komt 
de professionele zoeker weinig tekort.

Eenvoudig instelbaar, dub-
bele discriminatie, afneembare 
kast, geleverd met 11 inch elliptische 
zoekschijf, 17 kHz.

Dubbele discr. 
instelbaar ijzervolu-
me, kast afneembaar, 
17 kHz.
Autom. en instelb. grondbalans.
Wordt geleverd met 8x11” 2D ellip. 
schijf. Extra leverbaar: 8” conc. polo schijf,
11x14” 2D ellip. schijf. 

3 zoekstanden, automatische grondballans, 
2 toons audio discriminatie, 8 inch zoekschijf.

Een-
voudig 
instelbaar, 
lichtgewicht, 
8 inch polo zoek-
schijf, 17kHz. Lichtgewicht, 

7 inch zoek-
schijf, 
discriminatie 
en gevoelig-
heid instelbaar.
Voor kinderen 
tot ca 8 jaar.

Eenvoudig instelbaar, 2 toons audio discrimi-
natie, 3 zoekstanden, 8 inch zoekschijf.

Kijk voor onze dealers op www. gelan.nl of neem contact met ons op.

Bounty Hunter Tracker IV 

Leverbaar in Camo Green 
of Camo Pink

De detector voor Goud, zilver 
en hele kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz.
Variabele Notch instelling
Duidelijk afleesbaar display, ook in het 
donker door de Backlight
Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf
Lichtgewicht 1,1 kg 

 Fisher F19 LTD

Bounty Hunter Tracker IV Bounty Hunter Tracker IV C.Scope CS6MXi 

De detector voor Goud, zilver 
en hele kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz.
Variabele Notch instelling
Duidelijk afleesbaar display, ook in het 

Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf

Bounty Hunter Tracker IV C.Scope CS6MXi Bounty Hunter Tracker IV C.Scope CS6MXi                                

De detector voor Goud, zilver 
en hele kleine voorwerpjes en muntjes.

Frequentie is de inmiddels beproefde 19kHz.

Duidelijk afleesbaar display, ook in het 

Zoekschijf 10 x 5 inch 2D zoekschijf




