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Battlefield scavangers
Het nut van een GPS
Laatm iddeleeuwse sl u itgewichten
in Noord-ìíest Europa (z)

Golden pMax

Ceschihe detector voor hobbyisten
die veel op stranden en recreatie terreinen zoeken. Uitgerust met een semielliptische spider zoekschilf z4x zo cm
Notch om trekringetjes uit te schakelen, 4 toonhoogtes.

f 1799,-

U zoekt een geavanceerde en toch lichte
detector, dan is deze Bandido hetgeen u
zoeh. Met variabele discriminatie en tune voor
een optimaal dieptebereik. Voor wat extra dieptebereik
koopt u deze met een 25 cm. schijf i.p.v. zo! lo kHz

Sand Shark
Nieuwste onderwaterdetector van Tesoro. Pulse
lnductie. Ceschikt voor de zoutwaterzoekers/du i kers. Ceen last van zouteffecten!

! 1995,kocht aan archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige bediening,
geringe gewicht en door zijn hoge gevoeligheid, ook in lastige grondcondities. Verschil
t.o.v. de Silver Sabre ¡rMax: de Conquistador heeft een
vaste alle metalen-stand en een frequentieschakelaar
om storingen van andere detectors uit te schakelen

i 1349,-

Silver Sabre pMax

i,ïiÏ',iË:fffi
Cutlass

1269,f'.'.",':#tt"hJ

ll pMax

Als u een detector koopt voor
een van uw familieleden of als
back-up, denk dan eens aan deze
detector. Enorm goede prijs/kwaliteitsverhoudingl

1999,-

Compadre
Kleine krachtpatser, vervangt de Amigo
ll. Zeer geschikt voor beginners, maar
ook als back up detector ofom in de
stort te gebruiken, deze detector heeft
n.l. odiscriminatiel

I 749,-

Tiger Shark
Nieuwste onderwaterdetector van Tesoro. Voorzien
van een zout- en een zoetwater- stand- Nu met ¡nleg

batterij. Hoge gevoeligheid uiteraard voor kettingen
en kleine gouden voorwerpen.

Í 2399,-

5overeign XS-2a

PRO

Supergoede detector, met name op zout/natte
en gemineralìseerde terreinen- Ceen diepteverlies, werkt op r7 frequenties (BBS systeem)
U¡tgerust met z5 cm wide
scan zoekschijf, oplader,
oplaadbatt., heuptas.
De digitale meter is
een aparte acces-

f 2295,-

sot re.

Meter

Í 3495,-

f 500,-

Explorer XS

Relic Hawk
Professionele detector met 40 cm wide scan zoekschijf.
Spec¡al¡teit: ongekend dieptebereik voor middelgrote voorwerpen (tussen 5 en 5o cm) Pakt echter ook munlen. Door
zijn hoge gewicht minder geschikt als enige detector. llordt
geleverd met: lader, rugzak, hoofdtelefoon en beschermkap.

Niet bang voor digitool?
Bel dan nu

o5j-4jooyz!

Wordt geleverd met hoofdtelefoon, twee
opladers, zoekschijf sta n daard, z5 cm.

\)lide Scan zoekschijf en div. software:
o.a. Smartfi nd discriminatie.

Excalibur 1000
rl!
De enige (onderwater)detec

to¡ waarmee je letterlijk overal goed
kunt zoeken en rommel kunt discrimine.
ren, zonder gehinderd te worden door
zouteffecten, zware mineralisatie of een kombi
natíe h¡ervan. Zoekschijf z5 cm. \JVordt geleverd met
hoofdtelefoon, oplader en beschermkap.

Digitale revolut¡e van Minelab,
ongekend dieptebereik door de vele
revolutiona¡re vindingen die toegepast zi¡n! Nu ook 20 cm zoeksch¡¡f
als accessoire beschikbaar.
\)lerkt op een totaal nieuw systeem, FBS
geheten (Full Band Spectrum). Deze
nieuwe technologie zendt gelijktijdig tot

ø

z8 verschillende frequenties uit, variërend van r.5 kHz tot roo kHz, waardoor
zowel het dieptebereik als de discriminatie-precisie wordt verbeterd.

;?hË=

9"r:l

Musketeer XS Pro
Na de Explorer XS het best verkochte model van Minelab.
Professionele detector met een bijzonder goed
dieptebereik. veel akkerzoekers vinden dit de beste analoge
detector die er is- Discriminatie van i.jzer is zeer goed.
lVide scan zoekschijfvan z5

Í 1899,-

cm. Met grondonstoringsknop. Wordt geleverd met oplader en beschermkap. Heuptas + band om er een heupmodel
van te maken.

Musketeer

XS

Zie XS Pro, maar dan met 20 cm
zoekschijf en met gewone
batterijen.

Musketeer Colt
Coedkoopste detector van de Musketeer serie. 5kHz
Zeer goed dieptebereik en prima gevoeligheid.

Í 1599,-

Van het Bestuur
Voorwoord 57
Nog nooit was

ik zo laøt met het schrijven vøn míjn vootwoord'. Hel

voordeøl hientan ís døt ík nu køn schrijven over recent gebeurde dingen.

wij ín Amerongen

Afgelopen zaterdøg orgøniseerden

een detennínatiedøg

voor onze leden. Op het ntoment døt de eerste bestuursleden ørnveerden

om

84

uur bleken er øl twee leden aønwezig te zijn. Over de øfstønd díe

ze dachten te m.oeten øfleggen werd twee maøl zo snel gereden. Døt de

in de file stond om díe tijd kon de pret niet drukken.
Heløas kwøm. er nløør één írnporteur opdagen die over beløngstellingniet
hød te klagen. Immers de dagwerd door ruím qo betølende bezoekers
bezocht. Ook ons detenninøtieteøm, dít keer uít zes personen bestøønd,
hød. het d.ruk. Regelmøtig waren onze eígen twee fotogrøfen tegelijkefüjd
bezíg al het mooís dat men te zíen kreeg vast te leggen met de dígltaLe
catnera. Zover ik het nu køn bekíjken heefi deze døg f 5oo,- opgebrøcht
voor onze øctie " Steun de boeren" . Verschillende leden vroegen nøør de
stønd vøn zøken omtrent de totøølopbrengst. Ook ín Amerongen bleek
weer, Ioen de MKZ ter sprake kwøm, døt men had vergeten om een geld.bedrøg over te møken. Op dit moment is er f 5ooo,- binnen wøørond.er
f z5oo,- nørnens de DDA. Als nu rcoo led.øn vøn de meer døn t5oo leden
die we hebben eens f rc,- over ma.akten da,n stond er een aønzienlíjk
groter bedrøg. Onthoud dat wij de boeren nodig hebben. Niet alleen voor de
hobby maør ook voor wøt we op tøfel krijgen.
Døt er in Den Høøg politíci rondlopen díe vøn meníng zijn da,t de boeren
zøaleígenøør

Bona Tiele
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nxoeten uítsteruen ís

mij

een gn+wel.

Binnenkort zøl ik contøct opnenlen met de Løndbouworganisøtie LTONederlønd en vrøgen op welke ntanier we het geld over kunnen drøgen.
Zelf denken we øØn het kopen va.n vee om dit døn a.øn een aantal door

MKZ getrffin boeren øøn te bieden.
Vønd.øag zo

julí zoot zíjn

Kees Leenheer en ondergetekende

vergøderingen vøn de SNA geweest orn zøken díe de
Detector magazine is het verenigingsblad van
'De Detector Amateur' en verschijnt 6 keer per jaar.
Sluitingsdatum kopij: t augustus zoot
Redactie

bestøøn. Deel
een

A is een theoretísch

gedeeltø, døt gevolgd køn worden door

prøktijk en theone gedeelte. Deze cursus zøl moelen voldoen øøn

vrøøg/ het eisenpøkket vøn

d.ø

cursus voor íed.øreen toegønkelijk zøl

zíjn. Voorda.t

de cursussen

Johøn Koning
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ín den

lønde zullen gøøn draøien, zullen we nog meníg maøI onze hoofdstad

Advertenties
Tarieven op aanvraag bij de redactie. Het bestuur
behoudt zich het recht voor advertenties zonder
opgeve van redenen te weigeren.

Necumdruk, Drachten

de

opgrøvende instønties. Bed.oelíngis dat de

nxoeten bezoeken.
Redactieadres
De Detector Amateu¡ Hanebalken r53,
9zo5 CL Drachten, Fax (o5rz) 5451 17,
e-mai l: redactie@detectoramateu r. nl

te

bespreken. Een vøn de beløngríjkste zaken die aan de orde kwøm is het
opzetten van een løndelijke cursus ørcheologte die het mogelíjk møøkl orn
mee te kunnen gøan doen bij ofi.ciële opgravingen en die øls bøsis zou
moeten d.ienen voor tnensen die het veld in gaøn. Afgesproken is dat men
nu een ffirte ø.ø.nvrøøg! voor een cursus díe uít een A en B gedeel.te zøl

C.B. Leenheer (hoofdredacteur), N Leenhee¡
A. Folkerts, G. Cesink, D Eekhof, W. Kuypers
Adviseurs en medewerkers redactie:
).Zijlsrra, H.J.E. van Beuningen, M.A Holtman, A. Jager

nøør de

DDAbetrffin

de boeren
Ban kreken i n g, ¡'o..92.62.7 67 len na me van
'DSH inzake Steun de Boeren'te Zalk,
ow Help de boeren

Van de redactie

MK¿ €N H€T ZO€K€N
Gelul*ig is de MKZ crisis in Nederland eigenlijk wij snel
afgelopen. Ofdit ligt aan het door de overheid gevoerde beleid
weet ik niet. Feit is wel dat de crisis in Engeland nog steeds
voort duurt en het einde daar nog lang niet in zicht is. Toen
de MKZ crisis half maart in Nederland losbrak hebl¡en we
onmiddellijk overlegd met het ministerie van Landbouw en
vrijwel direct daarna de zoekdag in Limbricht afgeblazen. Ook
hebben we de leden opgeroepen om voorlopig niet te zoeken
in de buurt van de door MKZ l¡esmette gebieden en liever
helemaal niet te zoeken in de buurt van gebieden waar boerderijen met vee staan. Dit om mee te helpen uitbreiding van

N€WBUKY
RALLY ZOOI
Zoals het er nu uitziet zullen er aan het einde van de zomer en
in het najaar in Engeland i.v.m. de MKZ maar weinig of geen
metaaldetectorrally's worden georganiseerd. Doorgaan van de

nu geplande rally's blijft uiterst onzeker. De Engelse instanties
zien rally's met grote aantallen buitenlandse bezoekers voorlopig niet zitten.
De jaarlijkse reis van de DDA naar de Newbury Rally in september, zal daarom tot onze spijt niet kunnen doorgaan.

de besmetling te voorkomen.

Overhet algemeen is er door de zoekers goed op gereageerd
en is er de afgelopen tijd weinig gezocht. Nu was het zoeksei
zoen natuurlijk zo wie zo eigenlijk al afgelopen. In maart

waren de meeste akkers immers al weer geploegd en ingezaaid met nieuw gewas.

Nu de MKZ crisis in Nederland voorbij is, is het niet zo dat
alle gevaar geweken is. Doordat in Engeland de MKZ moeilijk
onder controle is te krijgen, zou volgens deskundigen, als het
weer wat vochtiger wordt, de MKZ weer over kunnen slaan
naar Nederland. Laten we hopen dat dit niet gebeurt.
Het zoekseizoen begint voor de meesten van ons eigenlif k
weer half september. Dan worden de akkers weer het domein
van de zoeker. Ik denk dathet een goede zaak is, om als
zoeker in de herfst toch voorzichlig te zljn bij het betreden
van het erfvan een boer en van te voren de nodige vooÍzorgsmaatregelen te nemen. Maak elke keer na het zoeken de
laarzen, schep en detector goed schoon. Dit is eigenlijk maar
een ldeine moeite. Ook wat zulke dingen betreft hebben we
onze verantwoordelijkheden. Houd er ook rekening mee dat
er misschien boeren zljndie voorlopig liever geen zoekers op
hun erf willen hebben.
Veel zoekers gaan eerdaags op vakantie naar het buitenland
en nemen uiteraard hun detector mee. Wij zien bij determinatie regelmatig prachtige vondsten uit het buitenland. Ook
in dit geval adviseren wij u om de detector en schoeisel
schoon mee te nemen en na thuiskomst weer schoon te
maken. Natuurlijk hoeft dit niet bij een zoektocht op het
strand.

Volgens de laatste berichten (16-6-zoor) uit Engeland zljn de
restricties wat betreft zoeken iets versoepeld.
Het blijft voor zoekers voorlopig verboden boerderijen met
grazend vee en vee in de stal, te bezoeken. In gebieden waar
geen grazend vee is en geen vee op de boerdertj, zljn er geen
restricties meer. Wel dient schoeisel en apparatuur ontsmet te
worden. In besmette gebieden mogen boerderijen voorlopig
helemaal niet bezocht worden.
De MI(Z crisis in Engeland duurt veel langer dan in Nederland.
Miljoenen dieren zijn in Engeland al afgemaah en verbrand,
en het einde van de crisis is nog lang niet in zicht. Op het
moment van het schrijven van dit artikel komen er elke dag nog
nieuwe gevallen van MKZ bij. Deskundigen verwachten dat in
het najaar als het weer vochtiger wordt, er opnieuw een golfvan
uitbraken zai plaatsvinden
De reis naar Engeland trekt elk jaar meer bezoekers. Voor de

regelmatige bezoeker van de Newbury Rally is het niet doorgaan waarschijnlijk een grote teleurstelling. Veel bezoekers
zitten al maanden van te voren de dagen voor het verlrek afte

tellen.
\Vij hopen dat de crisis in Engeland spoedig ten einde komt en
dat we volgend jaar weer welkom zijn.
Kees Leenheer
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uishoudel¡¡k reglement
Vraag altijd toestemming tot zoeken aon de

I

landeigenaar ofbeheerder van de grond-

Ik weet niet of u inmiddels aan vakantie toe bent, ik in ieder
geval wel. Eigenlijk ben je toch het hele jaar onafgebroken,
behalve de vakantie dan, met de vereniging en het magazine
bezig. Straks lekker eventjes rust. Een paar weken geen
rnagazine, telefoontjes, e-mail, vergaderen enz. Half augustus
l¡en ik weer voor u aanspreekbaar en verwacht ik een brievenbus en e-mail box vo1 kopij en ander materiaal voor het magazrne.
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(bíjvoorbeeld aan een eventuele grasmat).
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Laat munitie lìggen; indien nodig de plaats

Zoek nooit op archeologische terreinen,
tenzij

je toestemm¡ng hebt

verkregen van

Prettige vøkantie en tot horens,

Neem zoveel mogelijk het metolen af'al,
zoals lood en koper mee. Denk om hel
milìeu

a pp

el ij

ke cu ltu

u rh i sto

ris ch e

ploats waarloe het gebied behooft

I

Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld btj de desbetrefende

de bevoegde instanties om mee te helpen

I

sch

gemeld worden bij de burgemeester van de

orcheolo{tsche i nsta ntíes, zoals de

bij een archeolo{tsche opgraving.

Kees Leenheer

n

waarde zijn, moelen binnen dríe dagen

markeren en de politie waaschuwen.

I

Vondsten, waovan men redelìjkewijs kan

oannemen ofvermoeden dat deze van

vereniging'de Detector

een d eteclo ra m b a ssa d eu

Maak alle gaten weer netjes dìcht en wel
zo, dat er geen schade zichtbaar is

provinciaal archeologen en het KPK.

I

Het

's nachts zoeken

zonder toeslemming

von de Iondeigenaar is verboden lemand
die 's nachts zoekt is verdacht bezig.

METAL

XPDfrECTOrc
XP Metaaldetectors
gaan verhazingwekkend diep..,

Vernieuwing en kwaliteit zijn
twee van de belangrijkste
e i g enscha ppe n va n XP- D etecto rs
De door ons team gemaakte ADVENTIS en ADX200 metaal
detectors staan synoniem voor de hedendaagse kwaliteit. en onze
technologische vooruitgang. Deze detectors zijn een dramatische
verbetering ten opzichte van de reguliere detectors. 0nze technici
hebben, in samenwerking met diverse ervaren detector-gebruikers,
voor de ADVENTIS en de ADX200 de perfecte balans tussen
dieptebereik en discriminatie ontwikkeld.

Door het inbouwen van een ultrasnelle microprocessor
(voor de signaal analyse) bereiken we een hogere

gevoeligheid en een betere afwijzing van ongewenste
signalen. Door de dubbele discriminatie hebben we
een bela n g rijke f lexibiliteit in metaa lafwijzin g,
waardoor we optimale prestaties krijgen in het veld.
0nze expertise, in elektromagnetisme, heeft ons in staat
gesteld om, een laag frequente 'Dubbele-D'zoekspoel te
ontwikkelen die een extreme dieptebereik heeft.
Vanaf het eerste moment dat je een XP-Detector ter hand neemt
zul je versteld staan van het gebruiksgemak. 0f je nu beginner of
gevorderd bent, je zult aan deze detector veel plezier beleven,

vooral door de handige instellingen voor snel en gemakkelijk gebruik.
XP-Detector is er trots op innovatieve producten te ontwikkelen van
hoogstaande kwaliteit en duurzaamheid.

ØøeoølçHu/ø
Bontehondstraat 3-5. 4561 BA Hulst (NL)
Tel. (0114) 370480 - fax (01141 370481

lntef net: www.detectornet.nl

-

Robuuste 22.5 cm waterdichte
zoekschotel met beschermkap.

Speciaal verstevigd verbindingsstuk.
Fiberglas ondersteel.
Draaisluiting.
Comfortabele foam handgreep.
0nbreekbarearmsteun.
Duurzameschotelkabel.
Aluminium elektronicabehuizing, zowel vast op de
detector als ook als hip-mountte gebruiken.
Frequentie:4600 Hz.
Dubbelediscriminatie.
Alle metalen stand.
Grond afstelling: automatisch of handmatig.
Normaal / Mineralisatie schakelaar.
Voeding: I AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack.
Batterijduur; 45 uur met alkaline, 15 uur met oplaadbare
pack.
OPTIES

IMPORTEUR:

lnt. 00 3f 11 43 70 480
E-mail: detect@wxs.nl

OMSCHRIJVING

-

-

0plader.
0plaadbare pack.
28 cm. Wide scan schotel.
GARANTIE

Elektronica: 2jaar op onderdelen en uurloon.
Schotel: 1 jaar op onderdelen en uurloon.
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Lidmaatschap
KOPU MAGÀZIN

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een jaar Degenen die in

€

We krijgen soms ongeruste telefoontjes of e-mail van leden
die enige tijd geieden kopij voor helmagazíne hebben ingestuurd, maar waarvan nog niets is geplaatst. Met de kopij van
he| rnagazine is het zoals met zoveel dingen, het is hoilen of
stilstaan. Of de kopij komt met vrachten binnen of je krijgt
wekenlang niets binnen. Om toch in elk magazine een leuke
mix van verschillende artikelen te plaatsen, wordt niet alles in
volgorde van binnenkomst geplaatst en blijven sommige
artikelen wel eens even iiggen. Dit verdwijnt dus niet in de
prullenmand omdat we geen interesse hebben, of genoeg
kopif hebben , rnaat komt in een van de volgende magazines.

de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende iaar. Opzegging dient uiterlijk op r augustus schriftelijk binnen
te zijn De contributie per lid bedraagt,f 55, per jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korti

n

g,

Postbank r675000, INC Bank 67 80 04 9oo t.n.v De Dêtector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke adressen
Veel brieven, vragen enz. komen

Activiteitencom

nogal eens bij de verkeerde personen

Voor vragen, suggesties enz over

van de vereniging terecht. Vandaar

zoekdagen, determinatiedagen

dat we de adressen weer eens op een

kunt u terecht bij: C Lukassen,
Meerpaal zt8, g73z AM Croningen,
Tel. (o5o) 541ß96.

rijtje zetten. lVilt u zoveel mogelijk
schrijven in plaats van bellenl!!

Kees Leenheer

issie

m

zoekd ag@detectora mateu

TR€KKINÇ R€I5 NAAK €Nq€LÀND
Onder de inzenders van de kaartenactie 'Vondst van het jaar
zooo' is op de determinatiedag te Amerongen door Johan
Bosma van de activiteitencommissie een kaart getrokken.
De gelukkige is R.v.d. Sluis uit Zwolle. Hijkan gratis mee
naar de Newbury Rally in Engeland. Omdat de rally dit jaar
niet doorgaat blijft de prijs voor volgend jaar staan.
De kaarlenactie was ook dit jaar weer een groot succes.
Er werden rveer meer briefl<aarten ingestuurd.

RAMAT€

U

KDAÇ

De Detectoramateurdag in Amerongen op 16 juni was een
groot succes. Zo'n t3o zoekers kwamen die dag met hun
vondsten naar het dorpshuis. Het determinatieteam was
soms overbelast met het determineren van de meegebrachte
vondsten. De mooiste en interessantste vondsten zijn ter
plekke op de foto gezet en worden eerdaags in het magazine
afgedrukt.
Van de imporleurs was helaas alleen DSH aanwezig.
Al met al een dag die het herhalen waard is.

I

Opgave van leden, adreswijzigingen, vragen over de contributie bij:

C

W lloudstra, lVlelkemastate r6,

9zo5 CL Drachten.

8925

AP

Leeuwarden

w.woud stra @detectoramateu r n I

B

Leenheer, Hanebalken r53,

Fax (o5tz) 545tt7.
redactie@detectora mateu

r.n

I

Vragen

Vraagbaak

Vragen over de vereniging kunt u

Voor determinatie van door

kwijt bij onze secretaris:

gevonden vooMerpen dient u een

D. Smilde,

foto of duidelijke zwart-wit

Pr. Bernhardweg 3r,
8453 XC Oranjewoud,

tekening op te sturen naar:
D Eekhol Vangstraat 46,
847r

(o5r3) 63r978,

d s milde@detectoramateur.nl

u

EX Wolvega,

vraagbaa k@ detectoram ateu

r.

n

I

Bestuursleden
Voozitter

Bestu urslid/coörd inator

J. Koning
Rood borststraat 2o

activiteitencom

m

issie

J. Bosma

89r6 AC Leeuwarden

Zwemmer r3
gzo4 CA Drachten

lel I fax (o58\ 2t65573
j.koning@detectoramateur.

fel.

nl

I

fax (o5rz) 5r5rrz

j bosma@detectoramateur.nl
Vice-vooaitter & hoofdredacteur
C

Prijsuitreikingoan één van de winnaars van de'Vondst van hetjaar zooo'

n

Advertenties, Opgravertjes,
Occasions, Kopij
Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

Ledenadmin istratie

tel

D €T€ CTO

r.

B

Leenheer

Secretaris

Hanebalken r53

D. Smilde

9zo5 CL Drachten

Pr Bernhardweg 3r
8453 XC Oranjewoud

Tel (o5rz) 54977 (na r8 oo uur)
Fax (o5rz) 54517
redactie @detectora mateu

Tel. (o5r3) 631978
r. n

Fax (o5B) 632921

I

d sm ilde@detectoramateur.nl
Bestu urslid

D. Eekhof

Penningmeester & ledenadministratie

Vangstraat 46
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BONA
Een publicatie en een webs¡te

-Ë€

Als er geen schriftelijke overlevering is en het beschikbare referentiemateriaal is schaars, dan is het niet
eenvoudig om iets met enige zekerheid te kunnen vaststellen. Bovenstaande is van toepassing op de Tielse
muntslag. Er zijn vermoedens genoeg over mogelijke muntslag vanaf de 6e eeuw, maar zekerheid is niet te
geven. ln de tte eeuw is wel met zekerheid munt geslagen in Tiel. Ook
hiervan zijn geen schriftelijke feiten overgeleverd; het aantal gevonden
munten zorgt echter voor een overvloedig bewijs. De muntslag van Tiel,
met
al zijn onzekerheden is, in samenhang met een globale blik op de
lð
v4n
geschiedenis van het geld, hieronder in het kort beschreven. Naast dit
artikel, dat gebaseerd is op een eerdere publicatie in r994, is informatie
over Tielse munten te vinden op de website met de naam: BONA TIELE.

zljn de gewichten van de lichtste
en zwaarste gevonden munten
Aþeeldìng t

vermeld en ook de ldeinste en

S)LTDUS TELEDANvS

grootste voorkomende diameters.

Datering: t 6oo
Materìaal: goud
Gewicht: 4,o8 gram
D¡ameter: 16 mm

Muntslag in de vroege
middeleeuwen
Toen de Romeinen zich in het
begin van de 5e eeuw terugtrokken
uit het westen, lo¡¡amen de grote

volksverhuizingen op gang. De
Romeinse munten bleven wel in
omloop, maar door de roerige
tijden viel men ook vaak terug op
de ruilhandel.

In de loop van de 6e eeuw ontstond in verschillende Germaanse
rijken een eigen muntslag. Eerst
waren dit imitaties van de bekende
Romeinse en Byzantijnse gouden
munten; de solidus en de tremissis (: r/3 solidus). Ditwaren
munten waarop de keizersnaam
nog stond. Ze zljn o.a. geslagen
door de Friezen.

plaats van uitgifte voor. De monetarist was de functionaris die
verantwoordelijk was voor de
muntslag, dus niet de heersende

vorst.
In die tijd is met zekerheid munt
geslagen in Maastricht en Nijmegen. De munten van Nijmegen
zljnhe herkennen aan het
opschrift NroMAGo. In de vondst
Escharen 1897 komen ook munten voor met het opschrift rErEDANVS. Het betreft hier een solidus
(afbeelding r) en een tremissis
(afbeelding z). Bij de afbeeldingen

Deze munten worden, vanwege dit
opschrift, met enige terughoudendheid toegeschreven aan Tiel.
Voorl¡ehoud is hier zeker op zijn
plaats! Mocht de toewijzing echter
wel juist zljn dan is Tiel één van
de eerste steden in onze gebieden
waar munten zijn geslagen.
Tevens zljndeze typen dan de
enige gouden munten die in Tiel
zijn geslagen.
De sceatta
Na het jaar 67o werd alleen zilver

gebruikt voor de vervaardiging van
munten. Sceatta's
zijn munten uit die

AJbeeldíng z

dolering: + 6oo, materiaal: goud,
en 146 gram, diameler tt mm

TREMtssrs TELEDANvs,

gewicht: tussen

¡t7

tijd en ze zijnvan
Friese en Engelse

Het zuiden van onze gebieden was

oorsprong. Ook
van dit munttfpe
zou een Tielse slag

in handen van de Franken. Ook

zijn; vanwege de

daar la¡¡am een eigen muntslag op
gang. Vanaf ongeveer 6oo krvamen er op de munten alleen nog
de naam van de monetarist en de

h+^
,[.,

letterreeks rrrv
(afbeelding 3).
Deze munten

komen voor in de

Deze variant is te herkennen aan
het opschrift sor.re. Dit opschrift
moet worden gezren als een bijnaam zoals in rrrr¡ BoNA. Deze

vondst Escharen tg8o.
Tevens is er
een munt van

dit type in
1992 geYonden in de
Tielse regio.
Bij elkaar zijn
er slechts
enkele tientallen exemplafen van dit
type bekend.
j

Inmiddels is

Datering: + 7oo
Materiaal: zilver
Gewìcht: t,tt - 1,25 gram

er ook een
exemplaaf
bekend waar

AJbeelding

ScøntTtw

Diameter:

t n mm.

duidelijk rrcv
op staat.'Was

de toeschrijving al twijfelachtig,

hiermee wordt de zekerheid dat
het hier een Tielse munt betreft
wel erg klein.
De Karolingische tijd

Het Karolingische Rijk expandeerde onder Karel de Grote enorm.

De muntslag werd als een koninklijk recht beschouwd met als gevolg
dat de vorstennaam weer op de
munten terug kwam. Rond 79o
werd er een munthervorming
doorgevoerd. Overal in het rijk
waren dezelftle munten met de
naam penning in omloop; wel met
de naam van de munþlaats erop.
Eén van de belangrijkste muntplaatsen was Dorestad, ten noorden
van het huidige Wijk bij Duurstede.
Ook van deze penningenwordt een
bepaalde variant aan Tiel toegeschreven (afbeelding 4).

munten zljnbllzonder schaars en
de toewijzing aan Tiel als muntplaats staat zeker (nog) niet vast.

van de Keulse slag heeft als tekst
s/coronr/.t (afbeelding 6), maar is
alleen een Tielse munt als op de
voorzijde het Tielse kopje staat.
Afbeelding 7 toont het type met de
tekst no/+rrrrr/we. Dit betekent:
goede munt van Tie1.

Muntslag in de roe en ne eeuw
De Noormannen zorgden voor een
grote wanorde in onze gebieden.
Langzaarn vestigden zich nieuwe
besturen. De bisschoppen van
Luik en Utrecht werden door de
Duitse koningen geholpen en
herstelden in de roe eeuw hun
bisdom. Gedurende deze periode
is er geen sprake van muntslag
van enige betekenis.

Ajbeelding 5
PenningTiel met kruis
Datering: tussen tooz en to56, materiaal: zilver,
gewìcht: o,6o - t,69 gram, diameter: t8 - zo mm

Tegen het jaar rooo komt hier vrij

plotseling verandering in. Bewijzen hiervoor vinden ìMe maar
weinig in ons land maar des te
meer in de landen rond de Oostzee. Hieruit blijkt dat er een intensieve handel op deze landen is

Ajbeelding 6
Penning Tiel met sfcoLoNt /A
Datering: tussen 1oo2 en 1o39,
materiaal: zilver, gewicht: o,5o - t,89 gram,
diametef, 18 - 20 mm.

geweest. Uit muntvondsten uit o.a.

Zweden, Estland en Denemarken
worden de handelsplaatsen die

munt sloegen duidelijk. Uit ons
Tand zijn dit Deventer, Maastricht,
Tiel en plaatsen in Friesland. Er
zijn zlTveren penningen gevonden
van Tiel met de namen van de
koningen (en later keizers) Otto
ur, Hendrik rr, Koenraad rr en
Hendrik rrr en rv.
Het uiterlijk verschilt nu ook weer
per munþlaats. De munten van
Tiel zijn te herkennen aan het

"Tielse kopje", het gekroonde
vooraanzicht van de koning of
keizer. Dit is de eerste muntslag
die met zekerheid is toe te schrijven aan Tiel. Het meest voorkomende type heeft een kruis op de
keerzijde (afbeelding 5). Het tfpe

Bij deze typen munten is het
gewichtsverschil tussen de lichtste
en de zwaarste munten erg groot.
fe mag aannemen dat de zwaarste
munten echt zijn geslagen in Tiel;
de lichtere munten worden gezien
als naslagen door munthuizenin
de buurt. Welke datzljn, is onbekend. Alleen al dat we spreken
over naslagen van Tielse munten
geeft de enorme l¡etekenis aan van
het belang van Tiel als muntplaats

in de rre eeuw.
Er zijnuit deze periode meer
varianten van Tielse munten
bekend zoals met het portret met
zljaanzicht, bijtekens als kromstaf
en kruisscepter en geheel andere
teksten in het veld of als

Afbeelding 4
DENAR|US BoNA

Datering < 794
Materiaal: zilver
Gewicht: o,8j - 1,22 gram
Diameter: t6 - tB mm
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bezoek ook onze website: www.c-scope.nl

omschrift. Een in 1996 tijdens een
opgraving in Tiel gevonden muntschat bestond voornamelijk uit
hele en halve penningen met op
de voorzijde een kruis en op de
keerzijde s/corowr/e. Ook van
deze munten wordt beweerd dat
ze geslagen kunnen zijn in Tiel,

-

assistentie te verlenen bij het

determineren van gevonden

in particuliere verzamelingen.
Bovenaan dit artikel staat de startpagina van de website afgebeeld.
Hierop staat een roe-eeuws stuk
riembeslag met een afbeelding van
een prima gelijkende "Tielse kop".

Veel detectoramateurs hebben
reeds gebruik gemaakt van de

De afgelopen eeuwen zijn slechts
een dertigtal Tielse munten in ons
land teruggevonden. Hiewoor heb
ik een uitwerking gemaakt die
momenteel voor publicatie
geschikt gemaakt wordt (zie websi-

aangeboden assistentie en hierrrnee zljn een aantal "puzzeItles"
die in elke verzameling voorkomen, opgelost. Uit ervaring weet
ik dat er in elke verzameling van
zoekers verrassende ontdekkingen
gedaan kunnen worden. En dat

geldt ook zeker
voor de bekende
rommelbakjes:
misschien zitten er
ook nog wel Tielse
munten in! Onthoud in elk geval
dit: bij twijfel niet
aatzelen om contact op te nemen.
Mijn e-mail adres

AJbeeldíng 7
Penn i ng Ti el met BO / +Tl ELE / N A
Dater¡ng: lussen 1oo2 en 1o39, materiaal: zilver,

nen@hetnet.nl.

Alle mij ter determinatie aangeboden vondsten
worden doorgemeld aan het
Koninklijk Penningkabinet in
Leiden. Verdere discretie is gegarandeerd.
Op noNn rrnr'r zljn ook veel links
te vinden naar sites over munten,
archeologie en metaaldetectie.
BoNA

De genoemde website BoNA TrrLE
heeft tot doel:
- de herkenbaarheid van Tielse
munten te vergroten;
- informatie te vergaren over
Tielse munten om de genoemde
nieuwe publicatie te kunnen
verwezenlijken;

Dit adikel is mede tot stand gekomen met
informatie en afbeeldingen uit de volgende
boekwerken en publicaties:

-

is C4.eya4henryfi:

gewicht: t,oo - t,69 gram, diameter: tB - zo mm

rrrlE vindt je: ¡4 ÕÀ/¡srrÌçp4:

ges.he tnet.nl/-amvherwijnen.

Dit korte overzicht van

de mogelij-

ke en zekere muntslag van Tiel
pretendeert niet compleet te zijn.
De tijd zal leren of de onzekerheden van nu de zekerheden van de

toekomst worden.

ffi
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munten of onbekende munten

echter dan dient de aanvang van
de muntslag reeds in de roe eeuw
geplaatst te moeten worden. Ik
heb hier de nodige waagtekens bij.

te). Op de tekeningen die hiervoor
zijn afgebeeld is een zo compleet
mogelijk beeld van de munt weergegeven. Veelal opgebouwd uit
details van munten zoals ze fn
werkelijkheid worden aangetroÊ
fen. Hiervan bovenaan deze pagina de voorbeelden.

@ffi @

Chijs, van der P.O., De munten der Frankische en
Duits-Nederlandse vorsten, deel 9 (r866)
Dijkstra, J., Archeologisch onderzoek in de binnenstad van Tiel iunillm september t996 (r998)
Celder, Dr. van H., De Nederlandse munten
(t

-

s6:)

HaIz, C., Tieler Denare des rr. Jahrhunderts in
den Schwedischen Münzfunden (r 968)
Henvijnen, van 4.M., De Tielse muntslag (r994)
Lafaurie, J., Le trésor d'Escharen r897 (t96o)
Man, de M., Irouvaille de monnaies mérovingien-

-

nes à Escharen (r898)
Metcalf, D.M., An early Carolingian mint in the
Low Countries: BONA: ïl EL (t97o)
Metcalf, D.M., Twenty-five notes on sceatta finds

-

(tg8+)
Molvôgin, 4., Die Tieler Münzen in den estni-

-

-

schen Schatzfunden des rr. Jahrhunderts (r988)
Pol,4., Remmerden r988 (t989)
Rink, Mr. E.D., Beschri,iving der stad Tiel (r836)
Velde, op den W., Escharen t98o (t985)
Velde, op den W.; Boone, de !V. & Pol, A.
A survey ofsceatta fìnds from the Low Countries

-

Wit, de C.W, De muntslag van

(t s8+)

Ïiel

(r

989)

Desgewenst kan nadere informatie over deze
boekwerken en publicaties worden verstrekt.

Dhr. W. de Vries

Het nut van een

Steeds meer mensen zoeken met een metaaldetector naar
verloren voorwerpen en munten. Net als bij vissen weet je
ook niet wat je onder je zoeker krijgt. Om een plaats (waar je
eerder goede vondsten hebt gedaan) makkelijk opnieuw
terug te kunnen vinden, ofvoor een exacte bepaling van de
coördinaten voor het aanmelden, is een cps-ontvanger de
oplossing. Een c ps is een plaatsbepalingsapparaatje die in
verbinding staat met een groot aantal satellieten die rond de
aarde zweven. Hierop kun je zien waar u zich bevindt, maar
tevens kun je deze locatie in de cps opslaan en later wanneer
je weer naar je vindplaats terug wilt keren zoek je die

^S
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betreffende locatie op in je ces en
door middel van o.a. een pijl,
richting en afstand word je naar
je eerdere vindplaats verwezen.
De nauwkeurigheid van een
plaatsbepalingssysteem zoals
van een cPs ontvanger is tegenwoordig al gauw rond de 4 à 5
meter nauwkeurig, dus dat is
heel goed te doen.

D€ qPs ONTVÀNÇ€K
De crs ontvanger berekent zijn
positie uit de tijd die ligt tussen de
ontvangst van de signalen van de

verschillende satellieten.
Voorwaarde voor een goede ontvangst is een goed zicht naar de
hemel. In zeer dichte bossen en
tussen hoge gebouwen werkt de
cPs ontvanger dus niet of minder
goed. Dit is vaak op te lossen door
een externe actieve antenne te
nemen, die zljn vaak niet veel
groten dan een postzegei met
eventueel een magneet voet die
met r8o km/uur nog niet weg
waait van bijvoorbeeld je autodak.

In het geheugen van de ontvanger
is opgeslagen waar de satellieten
zich op een bepaald moment
ongeveer moeten bevinden, met
de berekende tijdsverschillen
wordt de exacte positie van de
satellieten en van de ontvanger
vastgesteld.

Door de signalen van tenminste
vier satellieten te gebruiken
wordt de drie-dimensionale
positie op aarde berekend. Dus
plaats en hoogte. Het grote
voordeel boven een kompas is
dat de cps veel meer informatie
levert. Hij geeft niet alleen de
koers die je in werkelijkheid rijdt,

maar ook de richting die je zou
moeten rijden, de snelheid (tot
16o km/uur), de tijd die je nodig
hebt om op de plaats van bestemming te komen, de geschatte tijd
van aankomst en de hoogte. Dit
alles samengevat in een handige
display ( page').

NAU\^/K€UKIGH€lD
Er z11n tenminste z4 satellieten
gelijktijdig in bedrijf. Het systeem
wordt onderhouden door de u.s.
Air Force en op dit moment nog
volledig betaald door het Amerikaanse Ministery of Defense.
De nauwkeurigheid is enorm
hoog. Tussen o,r en r meter is
voor militaire doeleinden zeker
mogelijk. Voor burgers is het
gebruik gratis en ligt de nauwkeurigheid toch wel wij vaak rond de
4 meter. De satellietsignalen
worden immers toch steeds uitgezonden. Dit signaal werd in de
afgelopen jaren voor burgerdoeleinden bewust slechter gemaakt
door s/e, Selective Availability. Met
ingeschakelde s/a ligt de nauwkeurigheid voor burgerdoeleinden
tussen 3o en roo meter. Yanaf z
mei zooo is deze s/e uitgescha-

keld (zie Artikel roc uit cNNToday), zodalnw ook met normale
G?s-apparatuur een hogere nauw-

keurigheid wordt bereikt. Wan-

€Glf?IllN"
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WAAR VOND IK DIE GOUDEN MUNT OOK AL WEER?

Bij X Electronics koopt U een goed
plaatsbepalingssysteem met locatie markeer mogelijkheid!
X Electronics, voor Navigatie-, tracking and tracing

en Telemetrie systemen.

WW\ry.X.ELECTRONICS.NL
X

Wilt u onze showroom

Eiectronics Nederland
Postbus 81

bezoeken,

bel dan voor een afspraak !
Tel 0168-37 07 49 of FAX 0 1 68-370750

NL-4870-AB Eften-Leuf

veranderen en toevoegen. 'Wanneer je een kleine GPS aanschaft
met een ?c en voedingskabel voor
je sigarettenaansteker in de auto,
dan kun je hem ook aan je laptop
aansluiten. |e zet op je laptop
bijvoorbeeld het softwarepakket
RourE 66 en je ziet op het scherm
waar ie rijdt, zelfs op straatniveau.
Ook is het mogelijk om een route
uit te zetten en volgens deze route
te gaan rijden.
Dus wanneer ú gaal zoeken met
uw metaaldetector is het handig
om een GPS mee te nemen, voof
de prijs hoeft u het niet te laten
want de goedkoopste kost nog
rnaar

neer de omstandigheden dat
vragen kan de s/n weer ingeschakeld worden door de Amerikaanse
militaire eigenaars van dit navigatiesysteem. Ook is het nu mogelijk
om in gebieden met een oorlogsdreiging helemaal geen crs signalen uit te zenden.

KL€IN €K €N
CO€DKOP€K
De laatste jaren zljn de pril'zen van
cPS-apparaten enorm omlaag
gegaan. Het laatste halve jaar is
een prijsstabilisatie bereikt, die
toch weer ).angzaam stijgende is
door de dollarkoers. Deze crs

ontvangers zijnaTzo klein datje
ze in je broekzak kunt steken.
De Garmin
cps Etrex is
net zo groot
als een dikke
afstandsbe-

diening van
een

w.

De

antenne is
ingebouwd,
dus weinig
kwetsbaar.

Verstandig is
dat wanneer

je een cns aanschaft je dit eerst
rond het huis en bij wandelingen

in de duinen uitprobeert. Met

f 499,-.

X Ele c-tr oní cs Ett en Leur
Dhr W. de Vríes
-

behulp van de Nederlandse handleiding kun je er al snel mee
overweg.

fe markeert je positie met de toets
MARK en toetst een naam in,
bijvoorbeeld'Mijn Huis'. Tijdens
bijvoorbeeld een wandeling weet je
steeds hoever je van je huis verwijdert bent, hoe ver het terug is en
hoe lang je daar over doet. De crs
geeft zelfaan hoe nauwkeurig de
hoogte wordt gemeten, geruime

Aanmelden
€€N KL€IN
MO€IT€

tijd was de nauwkeurrgheid z5-75
m. Sinds z mei zooo is de nauwkeurigheid veel groter.
/,ÉH'*+*

H€T AÀNKOPP€L€N
A}TN €€N

COMPUT€K
Het is mogelijk bij de meeste Gps
ontvangers deze te koppelen aan
een Laptop ofrc, dit is erg handig
want dan kun je bijvoorbeeld
Waypoint (markeer plaatsen)
opslaan in je computer, maar ook
in een later stadium \Meer terug
sturen naar je crs.
Ook kun je icoontjes van naam

ùb
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Albert Folkerts

Veel moo¡s u¡t
zonovergoten plaats aan de Middellandse Zee. rnaar over het
stadje Xanten een kilometer of
dertig over de Nederlands-Duitse
grens.
Een van de meest intrigerende
episodes in de geschiedenis van
onze streken is ongetwijfeld de

tÈ

fbula

met niello inløg,

lo at- Ro m ei ns

of v roeg- m

id

deleeuws

Holdeurns
aardewerk,

rood terra

sigillata, links
onderìn een
gezichtsurn

COLONIA
ULPIA

TRAIANÀ

voti efo lta

a

r

Chr. - r4 n. Chr.) verbleef in

Deze Vetera was een plaats met
een belangrij ke geschiedkundige

(27

achtergrond. Hier traden ooit de
legioenen aan voor de drie Drususoffensieven $z - 9 v. Chr.), die
langs de Lippe de weg voorbereidden naar de Elbemonding, daar
waar ooit de stad Harnburgzou
worden gesticht. I(eizer Augustus

jaar in Germania in hoogst eigen
persoon. Zeer waarschijnlijk
werden hier twee van de drie
legioenen uitgerust voor de ult de
klassieke literatuur zo bekend
geworden Varus-slag (6 - g r.
Chr.) waarin de Romeinen zo
vernederend werden verslagen.
Dankzij detectoramateurs weten
we dat de Romeinse soldaten niet
spoorloos verdwenen in het Teutoburger Woud. Hun resten werden
in ry94 ontdekt aan de voet van de
IGlkriese, een steile helling bij de
Dammer Bergen iets ten noorden
van Osnal¡ruck. En tot slot ontving
Colonis Ulpia Traiana belangrijke
stadsrechten van de Romeinse
I(eizer Traianus ( 98 - rr7 n. Chr.).
We hebben het hier niet over een

v

.

Romeinse tijd. Gedurende vier
eeuwen stond het hele gebied ten
zuiden van de Rijn onder gezag
van de Romeinse keizers. Archeologen vinden bij ons te lande
allerlei sporen van de Romeinse
aanwezigheid terrrg in de bodem,
maar we moeten de grens over om
meer te zienvan deze klassieke
cultuur. De Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana is de enige
antieke stad ten noorden van de
Alpen waar niet overheen
gebouwd werd in latere eeuwen.
Bovendien is het de op twee na
grootste stad na Keulen en Trier in
Duitsland. In de negentiende
eeuw bloeide de belangstelling
voor archeologie en de Antieken
op als nooit tevoren. De oude
voorwerpen inspireerden sedert de
Renaissance al diverse kunstenaars en onlwerpers, maar nu

zljnTijd drie jaar in Gallië en drie

gevleugelde godin, brons

werd er ook in onze streken
bewust gezocht naar munten,
gebruiksvoorwerpen, sieraden en
andere antiquiteiten. Eerst in de

r3

jaren dertig van de vorige eeuw
werd hier gestart met het serieuze
wetenschappelijke onderzoekswerk. Sedert de jaren zeventig
worden er systematische opgravingen uitgevoerd. Het onderzoek
van Colonia Ulpia Traiana richt
zich sedertdien op de reconstructie
van de gevonden bouwwerken. Uit
de fundamenten en ruines van dit
'Pompei aan de Nederrijn' rijst
een modern 'archeologisch park'
op, dat een bezoek meer dan
waard is. Er werden grote openbare gebouwen neergezet: stadsmuren, tempels, thermen en een

betere oven werd gebakken in
plaats van in een open vuurtje.

Vooral in onze streken vormde het
leger vaak de motor van de civilisatie. Het zorgde bijvoorbeeld voor
een goede infrastructuur door
de aanleg van wegen en
uitspanningen, en voor het
kanaliseren van rvaterwegen
en de aanleg van
havens en bmggen.
De toeristische
route voert iangs
diverse voorbeel-

den hiervan

amfitheater voor tienduizend

zoals de brug

mensen. Een levensgrote reconstructie op de plaats van de
geschiedenis.

bij Cuijck en over

Niet alleen de stad, maar ook de
streek tussen Nijmegen en Xanten
is rijk aan geschiedenis. Een
toeristische route, de 'Via Romana'
laat de bezoekers genieten van al
dat moois temidden van beboste
heuvels uit de IJstijd. Door archeologische opgravingen komen heel
wat vondsten aan het licht. De
meest interessante, de mooiste en
de typerendste objecten zijn opgenomen in de vaste collectie van het
Regional-museum pal naast de
Dom van Xanten. De stad kende
een groot aantal ambachtslieden
die de meeste producten ter plaatse maakten. Te denken valt aan
schoenen en gebn-riksvoorwerpen
van metaal en been. Spinnen en
weven waren in die tijd vooral een
huiselijke bezigheid; van textielindustrie was nog geen sprake. Maar
de introductie van de snelle pottenbakkersschijf rnaakte evenwel
aardewerkindustrie mogelijk. Het
ambachtelijke, handgevormde
aardewerk van voor de komst van
de Romeinen werd er geheel door
verdrongen. De Romeinen maakten hun aardewerk seriematig en
in veel kortere tijd; dat maakte het
goedkoper dan het inheemse
produkt. Bovendien was het sterker doordat het in een technisch

kaañ van de Nedergermaanse Limes

de

ìegerweg tussen Nijmegen en Xanten. Het leger
bracht ook een ongekende bloei van ambachten en handel uit
verder weg gelegen

gebieden in Gallië of
zelfs uit de landen
rond de Middellandse
Zee.

Bronzen voorwerpen worden lang
niet zoveel teruggevonden als het
aarden vaatwerk. In de eerste
plaats kon brons opnieuw gebruikt
worden. Het werd niet, zoals
aardewerk, als het shrk ging eenvoudig weggegooid, maar het werd
ingezameld en omgesmolten voor
hergebruik, recycling is beslist
geen begrip uit onze tijd. Bovendien was vaatwerk van brons veel
kostbaarder dan aardewerk en dus
veel minder alledaags. Omdat het
een tamelijk kostbaar materiaal
was, werd bronzen vaatwerk ook
veel gerepareerd. Antieke reparaties vormen geen uitzondering.
Gaten in ketels werden gelapt door
er een plaatje brons op te nieten.
'Was

reparatie niet meer mogelijk,
dan werd het stuk van de hand
gedaan voor omsmelting en hergebruik. Xanten leverde ook heel wat
zilveren voon\¡erpen op en grote
bronzen plastieken naast echt
mooie kunstwerken van l¡rons die

godenbeeldje, brons

/

soms ook nog eens
vuur.rerguld werden.
Alles een teken van
de grote rijkdomvan
de stad in de eerste

vler eetlwen van onze

jaartelling. De vele gave, bronzen
voorwerpen zijn afkomstig uit
Romeinse graven of uit de Rijn.
In het eerste geval betreft het
bij giften, persoonlijke eigendom-

men van de overledene die hem of
haar vergezelden op de tocht naar
het dodenrijk. In het tweede geval
worden er meer verklaringen
gegeverr door de archeologen.
Vaatw-erk, munten en wapens
kunnen met opzet in de rivier
gegooid z1jn, als offer aan de
riviergoden, ofbij toeval erin

terechtgekomen zijn, door verlies
tijdens overstromingen of doordat
de rivier zijn bedding heeft verlegd
en daarbij Romeinse graven heeft
aangesneden.
De kleine dingen brengen ons
dichter bij de gewone mensen uit
die oude tijd, de vingerafdmkken
van een pottenbakker en afdrukken van voet- en wagensporen in
de kleibodem. De Romeinen
voerden ook de vrijetijdsbesteding
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lan Zijlstra

in ons land in, zoals het bijwonen
van toernooien'hippica gyrnnasia'
genaamd, gladiatorengevechten,

Een zeldzame

wedrennen en toneelstukken
alsmede de dagelijkse gangîaar
het badhuis en het spelen van
bordspelletjes. Scènes hiervan
werden afgebeeld op het vaatwerk.
Een goede reisgids voor de streek
rond Xanten vormt het boek'De
Romeinse rijksgrens tussen de
Moezel en Noordzeekust' door
Tilman Bechert en Willem I.H.
Willems uitgegeven door Matrijs.
Het boek bevat veel plattegronden
en kaartwerk van diverse opgravingen. En voor wie genoeg marken
meeneemt naar het museum in
Xanten is er nog het boek
'Geschichte aus dem Kies', een
uitgebreide catalogus van vond-
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MUNTFIBULÀ

sten uit de Romeinse tijd. Het
museum is het gehele jaar geopend, behalve op maandag. Informatie Rathaus, 465o9 Xanten.

ca z5 mm.
Colleclie Fries Museum

Vìndploats Achlum, diameter

weer enige tijd terug werd in de
omgeving van Hoogebeintum een
schijffibula "opgepiept" die tot de
subgroep of ondersoort "pseudomuntfìbulae" behoort. Dit zljn
fìbulae op basis van een namaakmunt of munt- of penning-achtig
voorwerp. Het bijzondere van deze
broche is het portret, dat in tegenstelling tot algemeen gebruikelijk
"en face" is in plaats van "en
A1

Tekst en foto's: All¡ert Folkerts,
Ridderspoor zo,
4:143 GL Leerdam.
Tel: q45-6t8o67

Meld ie vondsten
aaÍLmet het

AKCHIS
vondstmeldingsformulier

profiel".
Ik ken slechts één parallel; een
identiek stuk, helaas van mindere
kwaliteit, gevonden in een terp bij
Achlum en thans in het Fries
Museum.
Men zou nog kunnen denken aan
een type heiligenfibula, ware het
niet dat de karakteristieke "nimbus" ontbreekt. In de plaats daarvan is een vorstelijke ofbisschoppelijke bekroning te zien. In deze
gestyleerde vorm gaan de "en face"
porfretten terug op de laatRomeinse en
Byzantijnse

munten.

Niedersaksische

pseudo-muntftbulo

Ze komen rond rooo vrij algemeen voor op in West-Europa
geslagen munten.
De beide fibulae dragen geen
(pseudo) randschrift, maar dat
zien we veel vaker bij deze groep.
De datering kunnen we voorlopig
stellen op rre-r2e eeuw.
Vindplaats omgevìng
Hoogebeinlum,
diometer 6a, 25

mm
Pofüculiere
collectie
Foto

Margreet
Evere,

Bergum

In Niedersachsen
(Herreusitz Düna) is een vergelijkbare fìbula gevonden. Het betreft
hier een tot fibu1a verwerkte
pseudo-munt van Heinrich III
(ro39-ro56) die waarschijnlijk in
de rre eeuw in Goslar werd geslagen en op de keerzijde een kruis
laat zien. Soortgelijke munten met
een diameter van ca. z crn zljn ook
bekend met randschrift (nrr.rno
løE rrcrr). Ze worden wel toegeschreven aan bisschop Benno van
Osnabrück (ro63-ro68).
Een belangrijk verschil met de
Friese exemplaren is de afbeelding
op de keerzijde; deze ontbreekt bij
de Friese stukken. De laatste zijn
dan ook direct als fibula vervaardigd en niet eerst als pseudo-munt
zoals van de Saksische wordt
aangenomen.

r5

Vondsten
slu¡tingsdatum naar de
redactie op te sturenAangeboden vøverpen van
archeologisch belang dienen
elt¡jd te z¡¡n eangemeld.

Te koop: Sovereign XS-za Pro +

digitale meter..¡l

r4oo,-.

Tel (o343) 5rzr8o.

lkzagdat er laatst

zokiezen dat deze de foto mooi

een stukje in de

Detector Amateur stond over het
scannen van vondsten. Zelfdoe ik
dat nu al weer een jaar of z meL
goede resultaten. Als je je vondsten
eenmaal als plaatje in de computer
hebt staan dan wil je ze ook wel eens

afdrukken. Een inkjet printer werkt
wel als je glossy (duur) papier
gebruikt, maar geeft toch niet echt
bevredigende resultaten. Echter nu
de digitale camera's steeds meer in
zwangbeginnen te raken, beginnen
ook steeds meer winkels het afdrukken van digitale bestanden op echt
fotopapier aan te bieden (o.a.
www.hema.nl, www.dixons.nl,
www.kruidvat.nl) Dit geeft heel fraaie
resultaten. Veel beter dan mijn HP
69oc inkjet, en met een goede scan
haast niet te onderscheiden van een
echte foto.

Omdat de meeste zoekers wel graag
mooie foto's van hun vondsten willen
hebben maar niet de apperatuur of
ervaring hebben om goede macro's
te maken is scannen + laten afdrukken een goed alternatief voor mensen
die toch al scans van hun vondsten
maken. Op deze manier kun je een
leuk fotoboekje van je vondsten
samenstellen.
Bovendien heeft deze methode van je
collectie op foto zetten nog een paar
voordelen :
- Je kunt beide kanten van een
voorwerp op r foto zetten.
- Je kunt de exacte schaal er in tekst
bij zetten. (je weet de resolutie
waarop je hebt gescand en de
foto's worden met 3oo dpi afgedrukt).
- Je kunt op je gemak in b.v.
Photoshop meerdere voorwerpen
in een foto rangschikken.
- Je kunt de schaal van het voorwerp

-

vu lt.

Te koop: Coinhunter Magazine

Door met een goede scanner op
een hoge resolutie te scannen
kunnen er b.v. van munten erg
goede "macro" achtige resultaten
worden verkregen zodat de kleinste details zichtbaar zijn.

nr ì

kunt het beste in Photoshop (of
een vergelijkbaar pakket natuurlijk)

t/m 76 (in ordners)f zoo,-.
Detector Magazine t tlm 54
(in ordners)rf

r4o,-.

+ zo (historische) boeken..¡f

roo,--

Ach Lieve Tijd, tien eeuwen
Drenthe, de Drenten en hun rijke
verleden, r5 delen, ingebonden

;f roo,-.

57 Knapzak-routes van

Je

Drenthe (met vermelding van

een blanco image aanmaken van
r8oo X rzoo pixels met een resolutie
van 3oo dpi (Hema afmetingen voor
een r5 bij ro cm foto). Daarna de
afbeelding(en) openen welke je wilt

Topografi sche kaarten Nieder-

afdrukken, en dan deze
afbeelding(en) in de blanco foto
kopiëren. Als je de voorwerpen hebt
gescand met 600 dpi (wat ik zelf voor
deze toepassing doe) dan komt het
voorwerp dus met een schaal van
zooo/oin de foto. Je kunt nu het
voorwerp in de foto verkleinen of
vergroten (n umeric transformation,
ook in procenten) tot de foto mooi
gevuld is. Een beetje rekenwerk lever.t
dan de uiteindelijke schaal op die je
als tekst ook in de foto kunt opnemen. Als je tevreden bent over het
resultaat saven als jpeg (zelf gebruik
ik dan kwaliteit 8, levert een fìle op
van zo'n 3oo Kbyte).

Het is zaak om meteen maar een foto
of ro te laten afdrukken omdat een
vast bedrag + kosten per foto worden
berekend. lk heb nu twee keer gebruik
gemaakt van de Hema die momenteel de volgende kosten berekent:

f

3,75 vas|e kosten + rf o,59 per

afdruk. Dixons heeft vergelijkbare
prijzen en berekent als introductie
voorlopig nog geen verwerkingskosten.
roeten,
Erik Jensen

C

historische plaatsen).¡f

zoo,-.

sachsen (t9e eeuw en heden),
catalogie, muntkoerier, etc.

f too,-.
R.A. Regtop,

tel. (o599) 584t65

Te koop: onderwater detector

Whites Surfmaster Pl. Slechts r x

gebruikt!, incl. garantie. Tevens een
roestvriie onderwaterschep.
Prijs:

f v99,-

E-mail: r.fricke@wxs.nl
Aangeboden: een groene waadbroek, merk Shakespear, schoen-

maat

46. Vraagprijs

fl. 5o,- excl.

verzendkosten.

f. Koning, tel. (o58) z165573.
Te koop gevraagd:

detector voor beginners.
lk wil dolgraag een detector

aanschaffen. lk zoek een detector

voor een beginneç maarwel met
discriminatie erop.
Tel. qo-6962667

U kunt uw opgravertjes nu
ook vio onze lnternets¡le
ww w.d ete cto r a m at e u r,n I i n h et
mogazine en /of site plaatsen. Leden
die geen tntemet hebben, kunnen
ook opgroveûjes op de website
pløatsen. Als u uw adve¡tentie
opstuurt voor het mogazine zullen
we deze ook op tntemet zetten.

Bronzen
zwaardschede
beschermer
140o-150o

Ti n nen

fl u itje,

14oo- 1 5oo

Bronzen draadfbula, 5o-t 5o
Bronzen
prof;elgesp
12oo-13Oo

B

ro nze

n

spl

itpen, o-zoo

Helft van een
Cermoons
stoelspoor
2OO-3oo

Merovingische
gespdoornplaat van
het schilddoorntype

5oo-6oo

Eugène Swarts, Belgie
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Een verschrikkelijk mooie piep in mijn oren, even pinpointen

Eerst naar de bosrand om geestelijk

bij te tanken. Uitkijkend over een
grote akker met stoppels, de laagstromende rivier met links twee zwenen,
die majestueus door het water
gliiden, rechts zes genzen, die tegen
elkaar snateren: 'Daar is ie weer.".
In de verte de contouren va¡ de oude
stad die boven de laaghangende mist

uit torent. Van rechts komt

de zon

op, wat een schitterend tafereel geeft.
En dat allemaal voor mij alleen; wat
ben ik toch een bofkont. Maar aan
rvie vertel ik dit eigenlijk; jullie

maken het allemaal zelf regelmatig
mee, ik zit te dromen.
Wat zal ik doenl Eerst de akker of
deze keer het bosl Ik kies voo¡ het
bos, wat later geen verkeerde keuze
blijkt te zijn. Eerst wat treklipjes en
enkele provinciale muntjes, dan nog
een verroeste bijl, niks bijzonders
hoor, en een Utrecht (TRAJECT)

muntje.

DETECTORS

en de schop in de grond, maar wat vreemd, het is geen mooie
piep, het klinkt toch wat anders. lk kijk op het display van de
XLT en wat geeft ie aan ...lll o5.oo uur! Verrek ja, ik ga vandaagop pad om te zoeken, misschien hoef ik morgen niet
meer te gaan werken.... Een moo¡e gedachte. Dus naar mijn
mooie stek gerden, met een tas vol boterhammen, een kan
koffie en wat snoepgoed.

Dan gebeurt het: signaal voor ljzer,
maar met een sterk signaal erh-rssen,
volgens het display wijkt het getal
toch af van gewoon ijzer. Dus graven. Eerst zo'îr1 cm humus wegvegen met de voet tot aan de vaste
grond. Dan wat grond wegschrapen
en dat is weemd: onder de zwarte
toplaag, die slechts enkele cm. dik is,
komt geel zand tevoorsc-hijn. Voorzichtig doorgaan; de gele zandsoort
wordt bruin. Ik weet dus dat ik er
ben, de roest kleurt het gele zand

beheersen; naar huisll Na reiniging
was de dolk van bijzonder goede
kwaliteit en tot mijn verrassing zaten
er ook nog z zilveren gevlochten
ringen aan het heftgedeelte. Een
prachtige vondst voor een ereplaats
in de vitrine.

bruin. Voorzichtig haal ik de roestige
staaf uit de grond en tik ermee tegen
de schop. Wat ik overhoud is een

Hiermee wil ík graag meedoen met
de vondst van het jaar.

steekwapen, een soort dolk. De

adrenaline scheurt door mijn
lichaam. Dan doe ik wat elke detectorcollega zou doen; ik kijk om me
heen. Na nog een halfuur gezocht te
hebben, kon ik me niet langer

COMPASS. GARRETT. DETECTOR PRO -TREASURE BARON
TESORO. F'SHER - C.SCOPE. K'NGSTRON'C

YERKooB rNRUrr EN YERHUUR
GoED EN EERTUK

ADYTES

ZELF GOEDE ZOEKERYARII{G
Speelmansweg 9,8l I I MH Raalte,
Tel. (0572) 38 22 96, Mobiel: 06-20394524

E-mail: sallanddetectors@hetnet,nl

Headhunter Diver
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Bij het horen oflezen van de naam
Charette veert u natuurlijk direct
op. Ik ook, vandaar dat ik u de
laatste ontwikkelingen rond de
zoektocht naar het verdwenen
goud niet wil onthouden. U weet
natLrurlijk nog we1 dat "Chef'
Charette de leider was van de
koningsgezinden die, tijdens de
Franse revolutie in de Vendee
oorlog (r793 -ry961tegen de
Republikeinen streden, De Engelsen steunden de royalisten met
geld, goud, wapens enz. De diverse zendingen zljn alle nauwgezet
geregis treerd . zodaT precies

bekend is waar de hulp uit
bestond. Grote sommen geld
bestaande uit tienduizenden

ü4
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zilveren ecu's en vele duizenden
gouden louis werden aan de Atlantische kust door Engelse oorlogsschepen gelost. Van de zending
goudstukken, 6ooo gouden 1ouis,
die in luni 1795 in La Tranche sur
Mer werd afgeleverd is er nooit
meer één teruggezien, De weg die
het goud gevolgd zou kunnen
hebben door het departement
Vendee, heeft u kunnen lezen in
ons Magazine m. 43. Een groep
Franse detectoramateurs heeft de
handen ineen geslagen en is
gericht op zoek gegaan naar de
vermiste goudschat. De zoekers
hebben zichverzekerd van de hulp
van Frankrijks beroemdste historiclls en detectorfanaat, Didier
Audinot. De groep, die zich "le
groupe Hermes" noemt, heeft zich
door deze samenwerking tevens
verzekerd van ruime toegang tot
historische archieven en meer
intensieve en deskundige bestude-

ring hienan.

:::ì1.

Het resultaat van een langdurige
voorl¡ereiding was, dat men het
aantal plaatsen waar de schat

.

verborgen zou kunnen zijn tot
twee heeft ter-Lrggebracht. Tussen
haakjes, men heeft met zekerheid
vastgesteld dat de 6ooo goudstukken zich steeds in één houten vat
hebl¡en bevonden en dus waarschijnlijk ook daarin werden
verstopt. De lwee plaatsen die in
aanmerking kwamen als mogelijke schuilplaats waren:
Het Bois de Gralas bij het dorp des
Brouzils, waar de destijds gegraven waterputten nog te zien zijn.

ù,,
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en het dorp, gehucht heter gezegd,

Montorgeuil. Dit dorp zult u onder
die naam niet meer terugvinden
daar het is opgegaan in de plaats
Poiré sur Vie. De zeer oude huizenzien er nog steeds uit a1s in de
tijd van Charette en het was hier
dat hij de laatste maanden van zijn
leven sleet, In de buurt van het
dorp bevindt zich een merkwaardig gevormde rots die "le fauteuil
de Charette" wordt genoemd.
Vanuit deze plek kon een wachtpost de omgeving goed in de gaten
houden. Van een vroeg-middeleeuws kasteel is geen spoor meer
terug te vinden., hoewel er intensiefnaar is gezocht.

In januari 1796 was het nagenoeg
gedaan met de strijd, het royalistische leger bestond nog slechts uit
een dertigtal mannen en toen de
trouwe luitenant Pageot tijdens
een schermutseling was omgekomen, l¡esloot Charette om Montorgeuil te verlaten. Alle mannen
waren uitgeput door de voortdurende strijd, paarden hadden zi1 a1
lang niet meer en te voet hadden
zij weinig in te brengen tegen de
steeds groter wordende tegenstander.

Door de meedogenloze venolging
van helpers van de royalisten was
het voor dezen een uitzichtloze
strijd geworden. Charette wilde
niet dat het dorp zou worden
uitgemoord uit wraak en vertrok.
Uit gevonden brieven en de laatste
militaire rapporten heeft men
kunnen achterhalen dat het groepje mannen slechts wat wapens kon

fU
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meenemen en zeker geenzwaaÍ
vat met goudstukken. Bij hun

komst in november 1795 in Montorgeuil vermeldde de rapportage
nog wel een groot aantal goederen,
waaronder een houten vat, zonder
dat daarvan de inhoud werd
genoemd!!!

Door deze uit de archieven opgedoken informatie, meende de
groep Hermes dat zij de meeste
kans op succes in of om Montorgeuil zouden hebben. De voornaamste reden echter was de
vondst van een brief.€ericht aan
graaf d'Artois, een konings gezinde
edelman en bemiddelaar tussen de
Engelsen en het royalistische
leger. De brief was in opdracht van
Charette geschreven en bevatte de
laatste financiële verantwoording
van ontvangen geld.
Zo werd er o.a. in vermeld dat een
bedrag vaî1595 zilveren ecu's
onder de trour¡/e dorpsbewoners
en de laatste manschappen was
verdeeld, rnaar "dal de hoofdsom
was veiliggesteld en voor teruggave ter beschikking stond".
Ziezo, de groep Hennes kon aan
de gang. Er was hoop.
Montorgeuil, een middeleeuws
dorp, een paar bewoondelnuizen,
enkele vervallen boerderijen en
schuren. Een in het dorp doodlopende weg werd pas twintig jaar
geleden min of meer verhard. Er
wonen een kleine derdg mensen.
Eén van hen, de heer Riché was
voor de zoekgroep de contacþersoon. Hij organiseerde de medewerking van de overige dorpsbewoners en adviseerde de zoekers
waar hij maar kon. Aan materiaal
bracht men mee, acht metaaldetectors, twee diepzoekers en een
aantal zakdetectors, beschikbaar
gesteld door een detectorimporteur. Ook twee wichelroedelopers
maakten deel uit van het gezelschap: zlj werden onwetend
gehouden over het project om hun
activiteiten niet te beïnvloeden. De
dorpsbewoners werden door de
heer Riché en een ervaren detectorist wegwijs gemaakt in het hante-

ren van de zakdetectors, om
zodoende alle moeilijk bereikbare
hoeken, gaten, nissen, zolders,
kelders, schoorstenen, gangen,
binnen- en buitenmuren centimeter voor centimeter onder handen
te nemen. Departementale archeologen arriveerden met een grondradar, omdat zij de plaats van het
verdwenen kasteel en een sinds
lang verdwenen watermolen
wilden vaststellen en zo mogelijk
uitgraven. Men had acht dagen de
tijd, maar de resultaten waren
vanaf het begin niet bemoedigend.
Op aanwijzingen van de dorpsbewoners begon men te zoeken op
de plaats waar de omgekomen

luitenant Pageot zou zijn begraven. De aangewezen plek werd
uitgegraven maar leverde slechts
een groot gat op en overige suggesties naar vindplaatsen van
historisch materiaal of het vat,
bleven eveneens zonder succes.
Sloten, greppels, beekjes en een

loop der tijd niet verplaatst, maar
wel de rivier zodat men er doorlopend op de verkeerde plaats naar
had gezocht. Ookbij hetkasteel
plaatste men vraagtekens, want
het bleek dat de molens in de loop
der eeuwen vele malen was uitgebouwd en versterkt zodat molen
en kasteel/fort hetzelfde bouwwerk l¡etrof.
Doordat de rivier in de loop der
tijd een ander stroomgebied had
gezochr, is dit wellicht ook van
invloed geweest op de plaats waar
het vat met goudstukken was
verstopt. U begrijpt het al, het
totale resultaat was nul, als men
een enkel muntje, wat gereedschappen en enkele roestige
messen niet meetelt. Elke vierkante centimeter is onderzocht, meer
dan twintig mensen hebben acht
dagen van hun wije tijd gegeven
en van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat elke steen, grasspriet,
boom, sloot en put op hun kop
gezet. Niets, en zelfs dat is opmerkelijk, want een Franse waterput
(en hier zelfs drie) waar geen

drietal diepe waterputten, deze
laatste zelfs met behulp van een
duiker, werden zorgvuldig uitgekamd. Niets. Huizen, akkers,
erven weilanden. Niets.
enkel historisch voorwerp uit komt
Toen deed zich een opmerkelijke
is een unicum.
gebeurtenis voor. De beide wichelDe wichelroedelopers waren
roedelopers waren ieder aan een
eigenlijk de enigen die een onveruiteinde van het dorp met hun
wacht succesje hadden geboekt,
instrumenten aan het werk
waardoor de lokale archeologen
gegaan. Ze lo¡¡amen, onafhankezichin de handen konden wrijven
lijk van elkaar op dezelfde plaats
want door deze
uit, een drassig, slecht onderhouactiviteiten kregen
den weiland. Een graaþloeg,
ze zernaar een oude
bestaande uit enkele gespierde
watermolen in de
dorpsbewoners, zette zich aan het
schoot geworpen,
werk waarbij dient te worden
nou ja, figuurlijk
opgemerkt dat de metaaldetectors,
dan.
noch de diepzoekers enig signaal
hadden geproduceerd. Neen, geen
Dat houten vat met
goud maar wel de restanten van de
6ooo gouden louis
oude watermolen welke aan de
ligt nog ergens te
oever van het riviertje de Vie had
wachten, wellicht
gestaan. Die watermolen, of wat
stroomafivaarts in
daarvan nu nog werd aangetrofde rivier de Vie of
fen, beantwoordde wel een aantal
toch nog in het Bois
vragen, zoals waarom had men de
de Gralas.
restanten van die watermolen
nooit meer terug kunnen vinden,
Er is dus nog hoop.
waar is het kasteel geblevenl
Binnen enkele dagen wist men het
antwoord; de molen had zich in de J.H. Cøts, Høørlem

\^/HlT€'f 6000

PRo )<L

Het analoge (meter) broertje van de
Spectrum XLT. Instellingen via
knoppen. Professionele detector met
speciale knop om mineralen e.d. uit
te schakelen. Aanbevolen licht
gewicht metaaldetector. Een echte
aanrader!!
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vinden. De White's Spectrum?
Al 10 jaar een winnaar!!
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DeTM 808 (diepzoeker) is ontworpen om grotere voorwerpen
zoals kanonskogels, zwaarden, helmen, kisten, potten met
munten (goud, zilver en brons) op grote diepte te kunnen
detecteren. Perfecte grondmineralisatie afwijzing zonder
diepteverlies. Met grotafstelling voor het lokaliseren van
tunnels en grotten.

I€fORO CVTLAÍÍ

II

Perfecte I ichtgewicht detector
voor een lage prijs. MicroMax
Design. Met boost voor meer
diepte.

WHIT€'f CLÀff IC ID / CLÀÍf IC IDX
2 Detectors uit de populaire Glassic serie. De bediening met knoppen is bijzonder
gemakkelijk, de prestaties uitstekend. De lD en IDX zijn uitgevoerd met een digitaal

beeldscherm, met als voordeel dat u kunt'zien'wat u heeft gevonden.
Mogelijkheid om een TURBO pakket aan te sluiten (30 tot 357o meer diepte).
De IDX is bovendien uitgerust met een regelbare zoekfrequentie (6,1 Vm 6,8) en een
anti mineralisatie schakelaar

(5
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KOPT€L€FOONf

Kwaliteitshoofdtelef oon speciaal
voor de zoeker. Met volumeregelaar en
afneembaar snoer. (weatherproof)
Je haalt meer uit je detector.

WH IT€'f f U KFMÀíT€
P

Htr€'f cLÀff tc f L ilt
De meest verkochte middenklasser.
Groot dieptebereik, inbouw TURBO
(35olo meer diepte) en STBAND
(uitschakeling trekringen e.d.)
uitvoering mogelijk. Makkelijk in
gebruik.
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Land- en onderwaterdetector.

Detecteert ook gouden kettingen.
Regelbare diepte en discriminatie
met echte NULDISC. stand.
Uitvoering met 21 cm open deepscan schotel, Verplaatsbare kast.
De Surfmaster: een laag geprijsde
onderwaterdetector met een
uitstekend dieptebereik.

T€fOKO LOßO f UP€K

TCK
Vanwege de hogere zoekfrequentie
en speciale electronica de topper op
(zwaarl vervuilde (stads)grond.
Natuurlijk ook inzetbaar op elk ander
terre¡n. De LOBO? Een specialist
voor erg kleine voorwerpen en

f

RO

CO

PAD R€

muntjes!

detector voor de beginner en
Ook geschikt om in oude stadste zoeken.

IN€LÀ8.5 €XPLOK€R
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f &xf

Een geheel digitale detector met een
zeer speciaal discriminatiesysteem.

Lichtgewicht detector die bijzonder
ergonomisch uitgevoerd is.
Uitstekend dieptebereik en inzetbaar op
elk terrein. Uitgevoerd met een verbeterd
multi frequentiesysteem.

ñi
MPORT & EXPORT, VERHUUR & VERKOOP
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ALDETECTOREN

rpad 2, 8276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91, fax (038) 363 64 80
nternet: www.metaaldetectors.nl E-mail: info@metaaldetectors.nl
ijk ook op onze spec¡ale webs¡te: www.amateurarcheologie.nl
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GEBRUI KERSERVARI NG

Ik zal mij eerst eens even voorstellen, ik ben Roelof Klasens,
getrouwd, twee kinderen en ik ben
werkzaam in de
beveiliging.
Mede door mijn
werkzaamheden
(vijf ploegendienst) heb ik veel
tijd voor mijn
hobby en maak
daar dan ook
gretig gebruik
van.

Als jongen van 16
kwam ik in aanra-

king met deze
fantastische
hobby. Er was bij
ons in de buurt
een winkel waar

zeer3inde
vitrine hadden staan (Micronta's).
Ik heb toen gespaard en gelijk de
duurste met de meeste mogelijkheden gekocht.
Met deze detector heb ik erg veel
plezier beleefd, maar de vondsten
waren toch anders dan nu.
Wat ik vond waren grote stukken
ijzer, moderne munten en erg veel
rotzooi. Na een tijdje te hebben
gezocht met deze detector was
voor mij de grap er een beetje af,
ik heb nog geprobeerd om hem te
modificeren (maar ja als je er geen
verstand van hebt kun je dat beter
laten). Daardoor heb ik deze
detector dus naar de eeuwige
jachwelden geholpen.
Nu ruim twee jaar geleden heb ik
de draad toch maar weer opgepakt,
je weet wel; meer zakcentjes, meer
keuze, goede voorlichting en niet
te vergeten de enorme info die je

over deze materie kunt vinden via
internet. Ik heb nu al diverse
detectors gehad en ben dan ook
van mening dat ik gerust kan
zeggen dat ik al aardig wat ervaring heb opgedaan.
Voorlichting over detectors is goed
en mooi, maar vergeet nooit dat jij
degene bent die er mee zoekt. De
ene detector is de andere niet. Er
worden detectors de hemel ingeprezeî, maar het kan zijn dat jij er
totaal niet mee overweg kunt.
Ikzelf ben erachter gekomen dat
ondewinding de beste leermeester
is. Na diverse detectors heb ik er
nu eentje die mij ligt en dan
bedoel ik het gewicht, hoe in te
stellen etc. etc.

je zo in het toestel en ldaar is Kees.
De batterijen gaarrerglang mee,
ik gebruik oplaadbare penlites van
16oo mAh en daar kan ik wel een
paar dagen mee zoeken. Het
zoeken van mij duurt per dag als
ik bezig ben zo ongeveer ro uur.

Het gewicht weet ik niet van het
toestel maar dat is voor mij geen
enkel probleem hij is erg licht en
dankzij de balans ligt hij perfekt in
de hand. Het is echt een toestel
waar grondig over nagedacht is,
de schotel die ik gebruik is de
originele Pro XL Deepscan met
l¡eschermhoes.
Als echt minpuntje van deze
detector en van de meeste in deze

De $/hite's 6ooo Pro XL, een
pracht van een machine die erg
diep gaat, vooral op kleine dingetjes, muntjes, etc. Hele kleine
dingetjes zo grooT als bijv. een
speldenknop pak je ermee. Munten als ze goed liggen zeer diep,
op groot ijzer begint hij te ratelen.
Het batterijsysteem is perfect.
Nooit geouwehoer met losse
draden. Het is een vernuftig
systeem; je hebt een slede waar je
de batterijen in doet en die schuif

categorie vind ik dat deze niet
waterdicht zijn gemaakt, als je
bijv. een beetje lang in de regen
loopt en 's avonds thuis komt dan

heb je condens in het meter-

compartiment.
Ik heb ook gewerkt met echte
waterzoekers maar vond die te
zwaar voor zoals ik ze gebruik, ik
ben een echte ekkerzoeker (veel
mineralisatie, geen probleem).
Daar waar de schotelkabel het
bedieningskastj e binnenk ornt zil
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een grote plug, die had voor mij
ook wat verder naar het midden

toe gekund zodalje er niet zo vaak
tegenaan stoot en hij losraakt.
Dit vind ik jammer, ik had dan
ook graag gewild dat men hier bij
zo'n klasse detector iets meer
aandacht aan besteed had.

Als ik deze detector een cijfer van
r tot ro zou moeten geven, kreeg
hij een vette 9.
Aan de afstellingen moet je in het
begin wel even wennen. fe moet
alles met en via knoppen doen.
Ikzelf vind dit leuker en denk dat
dit ook beter is dan digitaal. Voor
mij gaat de vergelijking op van díe
oude radio die je ook met de
draaiknop op een andere zender
moest zetten, je kan dan net even
beter afstemmen (ik bedoel fijner)
dan met die moderne radio met
5kHz stapjes.
Deze detector is echt geen detector
waar je zo mee weg loopt en die je
meteen door hebt. Maar als je hem
een beetje begrijpt is het een
goede kameraad

in het veld.

Nog even terugkomend op het
internetgebeuren; ik maak veei
gebruik van forums en merk dan
wel dat als je bijv. een vraag stelt je
dat heel goed moet omschrijven,
want jij kent het probleem wel
maar degene die het leest maakt
een beeld van het beschrevene en
laat hierbij zijn eigen gedachten
werken (en leest alleen wat er
staat). Ik wi1 hiermee zeggen da|
het heel moeilijk is om een complete omschrijving van het probleem op papier te zetten.
Ook ben ik erachter gekomen dat
je enorm veel leert van de geschiedenis van je omgeving en van
Nederland in het algemeen. De
mensen in je omgeving spreken je
aan en hebben allemaal verhalen
van vroeger, de ene nog mooier
dan de andere. Hier kun je voor
jezelf veel info uit halen om
gericht ergens te gaan zoeken. Als
je dan ergens op afgaat en je vindt
dan ook nog eens inderdaad
bewijs van het beweerde dan geeft
dat voldoening.

Van een werknemer bij ons op het
werk heb ik nu opdracht gekregen
om een oude familieschat te
zoeken, het is behoorlijk ver
Duitsland in en de schat moet voor

Aan het strand van Hoek van
Holland zijn we ook wel eens te
vinden, je merkt dan dat als je van
het droge zand afgaal richting het
water, dat de detector neweus
wordt. Als je de grond raakt gaat
hij af. In de buurt van hoogspanningsmasten, windmolens en
zendantennes reageert hij ook erg
neryeus. De grondmineralisatie
kan hij vrij goed aan.

Dit is een erg gevoelige detector
met uitmuntende prestaties en ik
heb er nahrurlijk enorm mooie
vondsten mee gedaan. Leuke
duiten, een zilveren mesheft, een
gewicht uit 13oo, een compleet
ruiterspoor, rijwieibelastingplaatjes, etc. Thuis heb ik nu een vitrinekast die al helemaal gevuld is

met deze kleine schatjes.

Cà'
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de ze wereldoorlog zijn begraven
(misschien I.z.t. rneer info hierover).
Ook zoekopdrachtjes krijg ik
regelmatig, een keer moest ik een
gouden ring zoeken die was kwijtgeraakt tijdens het vissen.
Afspraak gemaakt, de plek opgezocht, detector aangezel, drie keer
zwaaien en daar was de ring (echt

waar). De eigenaar was erg gelukkig en ik natuurlijk ook. Dit zijn
van die leuke dingetjes die je zoaT
meemaakt als je met deze fìjne
hobby bezig bent.
Dit vind ik het mooiste van de
hobby; je kunt zo lekker wegdolen
en er komt bijna geen einde aan.
Ook de dingetjes die je vindt daar
sta je versteld van, zo vind je bijv.

in NW. Weerdinge waar ik woon
gasmuntjes uit Amersfoort of
hondenpenningen uit Rotterdam.
Men zegt wel eens geld ligt bij de
weg, maar als je aan het zoeken
bent dan kom je op plekjes en dan
vraag je je toch echt afhoe kan
hier nou geld verloren zijn
(en dan zit je echt in de middle
of nowhere).
Tot zover, de groeten,
Roelof (een detec-tor ømüeurtje)
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Schakel de Bl in en het openingsschem laat u z¡en
dat hii startklaar staat - u hoett níets ìn te stellen.
alleen een prelt¡9 lu¡dsprekerniveau De Bl werkt
opùmaal en volautomatisch; al¡e vitale funct¡es wor
den door een krachtige computer (CASSY) bestuurd
Houd de grondradar S¡mulator in het oog D¡t kleine
handige instrument laat u de signalen zien die CASSY
op dat moment ôan het lezen is, Dal ¡s het enÌge dat u
hoeftteweten [J zu¡tnoo¡lin stas1z¡jn de2e s¡gnalen
¡o snel te interpreteren als CASSY, maar u zuh ondervinden dat u aan de hand van deze signalen op het
scherm a¡s een team met uw mach¡ne kunt samen-

werken
Wanneer u eraan toe bent de professi0nele opties
van de Rl onder de loep te nemen, zutt u deze als b¡izonder gebruiksvriendel¡jk ervaren. met één druk op
de knop kunt u de menu's en z0 ¡eder aspect van hel
insnument bekijken Zo krÛgt u absolute topprestaties
Zo eenvoudig ¡s de ßll

Met een draa¡knop loopt u alle opties door en met een
druhoets kiest u de ¡nstellingen die u wih veranderen
Zelfs voor een leek ¡s de computergestuurde Rl eenvoudìg te bed¡enen. Een wereldprimeur d¡e op naam
staat van C Scope Een lopdetector waarmee zelfs
een beginner uiÞonderlijke resultaten kan behalen!

cs330
De Rl is een
detector met

computerbesturing en zal als
een tornado door
de metaaldetectiewereld razen. Zij
noemen hem dan ook Newforce R'1. Een detector met
een krachtige computerbesturing en zeer gebruiksvriendelijk.
De Rl is al operationeel en staat al startklaar zodra u
hem aanzet. het computer Aided Search System
(CASSYI zorgt ervoor dat alles met topkwalitelt blijft
functioneren. het verlichte display geeft informatie
over de identiteit van het signaal en de zogeheten Real
lìme Ground Radar Simulation laat u de signaalinformatie zien waarmee het instrument bezig is wanneer er
iets gevonden wordt. Deze detectiesignalen kunt u ook
horen en er is uiteraard een pin-point bediening om de
vondsten te lokaliseren.

De CS330 heeft een
ergonomisch vormgegeven handgreep en
heeft de mogelijkheid van
selectieve detectie (discriminatie) binnen ieders bereik. de
geavanceerde discriminatietechnologie van
de CS330 sluit de detectie van vele soorten
metalen rommel uit. Met de drukknop voor het
automatisch herstarten van de afstemming
zorgt u ervoor dat de maximale gevoeligheid
behouden blijft. De CS330 kan worden uiteengenomen tot een compact pakket, wat hem
ideaal maakt voor de rugzak en voor vakantie.
een geweldig instapmodel voor een hobby
voor oud en jong en een uitstekend start in de
wereld van zoekers.
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het eerst door het R&D-team van C.Scope ontworpen. Zij
hebben dit ontwerp verfijnd en gepelectioneerd en wij kunnen u mettrots zeggen datde CSl220 in alle opzichten de meest
succesvolle detector is die wij ooit hebben geproduceerd.
De CS1220XD zal ook u in de ban nemen en u met resultaten confronteren. De reden waarom de CSl220XD ieders favoriet is, wordt u
duidelijk zodra u hem gebruikt.
De CSl220XD heeft zijn eigen karakter - een gebruiksvriendelijk karaktet waar u goed mee overweg
kunt. En wanneer u samen gaat zoeken zult u zich afvragen hoe u ooit met een andere detector
overweg hebt gekund.

Eedriivenweg l7 ; 5272 PÀ Sint-Michielsgestel
Tel.: +31

(0n

SS 12 S49,

fax

+31 (0)73 5515 058

E-mail: info@gelan.nl uru¡r.gelan.nl

"

lage prijs. Zoals bij vele sporten en hobby's leveren feeling en volharding pas resultaten op als u
over het goede materiaal beschikt.
Gegarandeerd is de CS660 het instrument dat u
nodig hebt. De rest hangt van uzelf af,
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Tinnen ringbroche

Tonnenlood van
Enkhuizen t879

Bronzen

boogfbula
o-200

Loden vis of watermonster.
Wa a rsch ij n I ijk ee n gi I d eteken

40o-50o

Koperen geweerbeslag,
onderdeel van geweren
gebruíkt brj de Engels/
Russische invasie in de kop
van Noord-Holland in het

Jaar 1799

MUNTHANDEL G.HENZEN
Wy zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantijns)
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Wij zijn doorlopend geïnteresseerd in de aanleoop
van betere munten,in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs
à contant !

Heeft U iets le kaop ? Dan bel ons voor een
afspraak ! Wij kunnen Uw munten tevens vr|blijvend delermineren en laxeren. /íñ
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ln dit in full-color gedrukte boekje zijn + 200 voorwerpen uit

de expositie, afgebeeld en beschreven. Een boekje dat eigenlijk bij geen enkele zoeker of archeoloog in de boekenkast
mag ontbreken.
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U kunt het boekje beste/len door f 15,- (incl. porto) over te
maken naar postbank nr. 1675000 oflNG Bank nr. 67 80 04
900 t.n.v. De Detector Amateur, met vermeldíng van'boekje
exposítie'. Het boekje wordt u dan z.s.m. toegezonden.
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ONDER REMBO(NS \iBSIT'TIRD. VERZENIÌ(OSIEN F 20,-

Koopt u uw fiets bii de fietsenmaker of bii een bekende wielrenner?....

Specialist op het gebied van White's en Tesoro
d ete ctl re n, a I I e d ete ctlra c c esso i res,
supermagneten, telescopische stelen, enz., enz.

Verkoop, verhuur, reparatie,
n o d ifi c atie va n meta a I d ete cto ren.
Concurrerende prijzen, echte adviezen!

Ruim assort¡ment

metaaldetectors uit
voorraad leverbaar

@

Het vervolg op mijn boekje "Dete(cto)rminatie".
De eerste Nederlandse cd-rom met metaaldetectorvondsten

Dete(cto)rminatie

ALí fri'M
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Deze cd-rom bevat:

Een diapresentatie van
55 minuten

I

Frsr{EE¡

Nieuw & Gebruikt

I
l).r,vw.uJ I

*i',ilffirdingen
voorwerpen getoond
lnclusiefdeterminatie
en natuurlijk uit de

Sinds 1980 een vertrouwd adres

privé-collectie

Dirk Jan Laan

Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel.0227 593286
Mobiel06-20 2277 90
Fax0227 593286
E-mail : djlaan@zonnet.nl

www.djlaan.nl

Minimum systeemeisen:
Pentium 75 MHz, Windows 95 of hoger (PowerPoint presentatie),
16 Mb RAM,8 Mb vrij op de harde

De prijs van de cd-rom is

I

schijf,4x speed cd-rom speler.

29,95 of 14

€

(incl. verzendkosten).

Maak het bedrag over op bankrekening 33.47.65.781 van de
Rabobank te Wolvega. De cd-rom zal dan zo snel mogelijk

worden toegezonden.

P, van Wanzeele
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oktober zooo

seínpottonen.
Onderaan twee ronde Duìtse Kugel-handgronaten.
Losse vondsten: Brits seinpistool en

Geen mooie titel, maar vroeg of laat zou dit onderwerp toch de revue
passeren. Mocht u ooit de Britse reportage (battlefield scavengers) voor

ogen krijgen, sluit dan even de ogen en sla er zeker geen acht op, want het
is complete fake. Het is gemeen in elkaar gezette sensatiejournalistiek

waarbij wij (de Diggers) amateur-archeologen en detectorhobbyisten in
diskrediet dreigden te worden gebracht. ln Groot-Brittannië werden hooggeplaatste personen en instanties door de tabloidjournalistiek van o.a. The
Sun en de Daily Express nog verder om de tuin geleid. ìUij waren al heel

lang bekend in Vlaanderen, maar op rz november zooo kregen we ook
internationale bekendheid. Al had ik het liever in heel andere omstandigheden gezien. ln Vlaanderen was de beschuldiging tegen ons vlug voorbij.
Eerst de Rijkswacht, dan het stadsbestuur van leper, vervolgens het Minis-

terie van Binnenlandse Zaken en tenslotte de Vlaamse regering schaarden
zich achter ons, Maar wij zaten wel met een enorme kater. En met de
steeds terugkerende vraag:

!lie, wat, waaroml

Dat het ontdekken en opgraven
van gesneuvelden op de Europese
slagvelden in het Verenigd
I(oninkrijk heel gevoelig ligt,
weten wij al heel lang. Maar vergund deskundig vooronderzoek
met behulp van de metaaldetector
maakt dat alles zoveel vlotter
verloopt. Het opvolgen van
infrastructuurwerken en bouwwerven hel¡ben we nu beter in de
hand. Dit hebben we trouwens zelf
afgedwongen met duidelijke
bewijzen. Of ze het nu willen of
niet, maar op een wo r slagveld
ben je zonder metaaldetector
volledig stuurloos. Er zijn maaÍ z
mogelijldreden, ofwel de gesneuvelden worden gedetecteerd (rechtstreeks of niet rechtstreeks) ofwel
worden ze door de bulldozers
weggeschraapt. Detecteren met
verschillende toestellen is zeker de
meest aangewezen methode van

archeolo gische bodemprospectie

met mogelijkheid van louter
vaststelling ofwel doelgerichte

z Britse gesneuvelden in uitgegraven ruimte met
afmetingen z,5o x o,8o breetl en t meter diep
lnventarisnr. 9j en 94.

ingreep. Klassiek geschoolde
archeologen zullenzich niet vlug
laten verleiden tot prospectie op
een wo r slagveld. De moeilijkheidsgraad ligt veel te hoog.
En daarmee bedoel ik dan het
onderscheiden van andere perioden uit onze tijdrekening.
De jonge programmamakers van
London News Network hadden
helemaal geen kennis van wo r
slagveldonderzoek. Obj ectief
werkbezoek stond zeker niet op de
agenda. Van bulldozers waren ze

ook niet onder de indruk.
Inlevingsvermogen van wat er zoal
gebeurl bij grootschalig grondverzet was hen niet meegegeven.
In hun eenzijdig opgevatte
conclusies gíngen ze zelfs met
hun vragen bij verkeerde personen
en instanties om uitleg. Zehadden
nooit de intentie om de juiste
problematiek in beeld te brengen.
De controversiële versie leek hen
veel interessanter. Door het manipuleren van beeldmateriaal in de
reportage slagen ze erin om bij
zowat iedereen de verkeerde
woorden in de mond te leggen.

In deze reportage lijkt

de des-

kundig amateur-archeoloog en
detectorgebmiker wel de ergste

vijand van de wo r archeologie.
En het is niet zoals men in de
Vlaamse dagbladen liet uitschijnen dai wij verkeerdelijk beschuldigd werden, we werden werkelijk
beschuldigd. Ik wil wel even
toelichten hoe men een dergelijke
reportage samenstelt. Hun
methodes zijn alvast bedenkelijk.
Het verhaal van de in beschuldiging gestelde Diggers begint al op
wijdag 17 september 1999.
Eigenaardig is wel dat de Britse

Noost een standoord blikken constru6tie
ontdekken we een veldgrofmel. z Britse
gesneuvelden; ze lìggen hoven elkaar en

zijn met kalk bestrooid (inventarisnr. 96
en gfl. Bij nr. 97 ontdekken we knopen,
gespen, stekjes, een bajonet en foedraal,
een pikhouweel, 2 munten en een insigne

met IqIßI: N O RT H W ARW I CKSH I RE
MINERS,

producer in spé, in het
Nederlands geschreven
verslagen leest. Er zijn 3
arrikelen over het najaar
Yaîrg99 verschenen; zx
in België en tevens ook in
het Detector Magazine (zie
archeologisch onderzoek van
een vergeten slagveld uit wo r)
Ik citeer: Na enig graafiverk
ondekken \Me op 50 cm diep een
skelet alsook een pijp en een
insigne van het York & Lancaster
Regiment. En hier begint bij hen
het probleem. Zowel de pijp als
het insigne zljnniel in dezelfde
context gevonden als het skelet.
Dus verwittig ik dhr. Aurel Sercu
om fìlmbeelden te maken van de
gesneuvelde. Meteen geef ik de
pijp en het insigne om in depot te
houden. Iedereen die meewerkt op
de site is bevoegd om als depothouder te fungeren. Dit is een
afspraak die we gemaah hebben
met het In Flanders Field museum en op elk ogenblik kunnen de
vondsten opgewaagd worden.
Maar dit hel¡ben de programmamakers anders begrepen.
Ze beschuldigden mij er in de

t8 november zooo
Ontdekking Duits
veldgraf. lnventarisnr. to7: Duitse
knopen en 5 munten
nabíj internatíonale
trench

jjuli

tggg

Vaststellìng van 4 Brìtse
gesneuvelden van de

Rije Brigade

De eerste visuele kennis-

feportage van een
cap-badge insigne York &
Lancaster verwijderd te hebben.
Alsof wij de Britse gesneuvelden
uitrgr4 en r9r5 na zwaÍe gevechten nog met hun pet op hun hoofd
"in situ" terugvinden. Dit is na
meer dan roo vaststellingen over
meer dan 15 jaar nog nooit
gebeurd.
Op 3 mei zooo werd ik ewan op
de hoogte gebracht dat er op een
boerderij genaamd Maldestede te
Zillebeke een illegale opgraving
van een bunker plaats had. Dit in
aanwezigheid van één of meerdere
cameraploegen en dat we eerdaags
waarschijnlijk bezoek zouden
krij gen. Onder begeleiding krij gen
we soms werfbezoek van wel zo
Britten. We hebben niets te verbergen.

making met de heren programmamakers was op zaterdag
6 mei zooo. Het was precies alsof
zeYan een andere planeet afkomstig waren. Met hun veel te grote
camera probeerden ze ons te
besluipen ofrvel deden ze alsof.
De ganse zaterdag 6 mei wordt er
met het team gewoon verder
gewerkt. Het drietal volg ons op
de werf. Het valt op dat één van
hen de vorige dag ook al aanwezig
was. Ik ga even kijken en ze kennen zorù/aaf mijn naam:
Hi Patrick. Maar ik heb geen tijd,

mij zullen

ze nooit een vraag

stellen en ik heb zeker geenszins
behoefte aan cameraploegen.
Trouwens, de detector is een
"wondertoestel". Als de bedienaar
het niet wil, dan vindt hij niets.
We zljn een Duitse stelling aan het
oPgraven en er valt niet veel te
fìlmen. V/el toont iemand van
onze medewerkers een fotoboek
van de opgravingen, de cameraploeg draait enkele filmbeelden.
De foto's met tekst tonen meestal
gesneuvelden o.a. Metzinger
François, en hun toebehoren.
Persoonlijke spullen die reeds z
jaar geleden aan de rijkswacht
overgedragen zijn. Deze gesneuvelden zijn ondertussen allang
herbegraven op een militaire
begraafplaats. Het lijkt wel of de
duivel er mee gemoeid is. In de
reportage (battlefield scavengers)
worden ze in een totaal ander
context geplaatst en doet men de

30

t4 oktober zooo

kijker geloven dat wij die kleine persoonlijke
vondsten houden als verzamelobject. Dat er duidelijk manipulatie aan te pas komt, blijkt al vlug uit het
)
listige en laffe scenario van de reportage. Dezelf<le
zalerdag (6 mei) wordt de derde man van het
camerateem, die bovendien een Belg blijkt te
zljn,heeI sereen bij onze groep (de Diggers)
geplaatst en gefilmd om nadien duidelijk met
een omringd hoofd terug in de reportage (battlefield scavengers) op te duiken op de maandelijkse militaria verzamel f
ruilbeurs te Zillebeke. Deze onbekende persoon moet de link leggen
hlssen onze opgravingen en de bezoekers van de verzamelaarsbeurs.
Deze beelden halen het nationaal tv-journaal. En hier begint pas de hele
hetze in de media tegen de detectorgebruikers. Ik ga nooit naaÍ verzamelbeurzen maar wat ik op het scherm Ie zien krijg is werkelijk je reinste leugen. Een jongeman die ik ooit ontmoet heb in ry94blj opgravingen langs de spoorweg Ieper-Roeselare wordt beschuldigd. Er wordt
geïnsinueerd aan lijkçnpikkerij. Op de ruilbeurs en bij hem thuis toont
hij allerlei losse bodemvondsten en die worden volledig uit hun context
gehaald en in verband gebracht met grafschennis. Duidelijk herkenbaar
wordt hij in iedere Vlaamse huiskamer tentoongesteld als battlefield
scavenger. Veel overtreders van zware misdaden zljn beter af op de
Vlaamse tv; ze worden stellig onherkenbaar gemaakt.

zz september zooo
3 meter naast de woterput in de loopgraaf: ontdekking
bronzen pomp om drinkwater op te pompen Tekst op

pomp:

T

aJ, HOSKING LTD ENC/NEERS London SE
1915,

senenummer 457.

t6 september zooo
Ontdekking van 6,8o meter dìepe
waterput, ontdekt met de metaaldeteaor. Was afgedekt met 29
smalspoorroils van z.to meter langGebruíkt door de Britten als
waterreseryoi r voo r d ri nkwater.

In de onmiddellijke omgevíng is er
een loopgraaf naar genoemd:
de wellgote trench

Losse bodemvondst. Pijpenstamper: aapje ìn
ivoor "Horen, Zíen en Zwìjgen" Momenteel in
het "ln Flandes Fìelds Museum"

En het is nog niet voorbij.

Hun methodes van evalueren
zijn alvast ook bedenkelijk. We
ontdekken die zaterdagmiddag 6
mei nog andere restanten van een
Duitse blokkenbunker (nogablokken) en graven die ook op. Na drie
uur graven is het werk aan de
bunker voorbij. Nog vlug even
opmeten en fotograferen en daarna is er nog wat tijd voor onze
hobby met een diepzoeker-detector. Wij zoeken naast de bunker
eerst op storingen in de bodem en
daarna op metaal. We vinden in
een storing een volledige wijnfles
en op metaal een Duitse schuttersput met afgelrrurde hulzen. Deze
opnames worden in de reportage
voorgelegd aan een beroepsarcheoloog in Londen. De klassiek
gevormde archeoloog begrijpt er
uiteraard geen snars van. Via de
filmbeelden veroordeelt hij ons
vanuit ziin stoel. Hij komt in beeld
en de camere zoemt in op zljn
linker oog. Maar het is niet het oog
van de kenner, waarschijnlijk heeft
hij nog nooit een Vlaams slagveld
vol met militaria en ijzersplinters
in overvloed betreden. Een slagveld waar er trouwens hard moet
gewerkt worden om iets te bereiken. Slagveldarcheologie is voornamelijk putten maken, bekijken
en weer dichtgooien. Nadien
worden de interessante plaatsen
opgegraven in teamverband. No
pain, no gain.Zonder afzíen
bereik je niets. Wij graven eerst en

gebruiken soms de detector als
afsluiter, zegLlnii. In leper lopen
ze ÍnaaÍ wat rond en als ze iets
horen beginnen ze te graven. It

3r

is r meter diep. Helemaal op de
bodem ontdekken \üe nog z Pruisische pinhelmen.

In

seems like treasure hunting. Het
is zeer onprofessioneel.

Ik weet niet of het camerateam
tussendoor nog op het slagveld
teruggekomen is. In ieder geval
zijnze opnieuw aanwezigbij een
opgraving op zr juTi zooo. En ik
heb ze ook niet als dusdanig
herkend. Alleen de cameraman
blijft mij bij omdat hij tijdens de
opgraving voortdurend in de weg
zat. Ër stonden ook veel geïnteresseerden te kijken, waaronder
enkele rijkswachters in burgerkledij. Deze opgraving was eerder
gemakkelijk te noemen. Het
complete skelet is door mij ontdekt op 17 september ry99,ligt
vlak en is waarschijnlijk bij de
gevechten van juli r9r5 door zijn
makkers neergelegd in een vooraf
uitgegraven ruimte haaks op de
loopgraaf. Deze uitgegraven ruimten vindt men over het ganse tracé
van de loopgraafterug. Ze werden
gebruikt voor allerlei stock.
De opgraving zal 5uur inbeslag
nemen. Bij het Brits vondstmateriaal behoren gespen, knopen, een
kogeltas met patronen, een pijp, 5
muntstukken en een glazen flesje
met de tekst "avror" De schouderinsignes zijn niet meer aanwezig.
En er blijkt nog een tweede Britse
gesneuvelde in de uitgegraven
ruimte te liggen. Hij is neergelegd
op de rug, met het hoofd op een
stalen schieþlaat en tussen de
beide benen ligt een lege Duitse
munitiekist. Hier ontdekken we
bij het skelet knopen, gespen, een
zilveren sigarettenetui, een snuii
doos, een fluitfe, een officierenstick, een munt, 15 Duitse kogels
verpakt als souvenir en ro pistoolkogels. ht onze inventaris worden
de gesneuvelden genoteerd als nr.
93 ennr. 94.De Duits uitgegraven
ruimte meet 2,5o x o,8o meter en

de reportage (battlefìeld scaven-

gers) zijn de toeschouwers weggewerkt en wordt van al de vondsten
nagenoeg niets getoond. Alleen de
zilveren sigarettenetui en het
fluitje worden in beeld gebracht
om aan te tonen dat wij eventuele
identificatie verhinderen. De
maker van het zilveren etui heeft
een keurmerk aangebracht en in
de reportage wordt beweerd dat dit
de naam is van de gesneuvelde. En
het wordt nog erger wanneer de
beroepsarcheoloog uit Londen nog
even iets wil prediken. Vlaamse
klei met halve Britse skeletten
heeft hij zeker nog nooit meegemaakt. Britse gesneuvelden die
mooi neergelegdzlln op een
slagveld zeker ook niet, want die
zijn ook zeldzaarn. De beste stuurlui staan aan wal. Wij steken de
klei omdat de Ieperse klei zich niet
gemakkelijk wij geeft. WaarschijnIijkzljn ze in Londen gewoon van
te zeven en te schrapen. Hij heeft
de meest onzinnige praat over hoe
het wel en niet moet. In de reportage heeft men het dan weer over
het nalaten van bronnenonderzoek
en het niet intekenen van gegevens tijdens het opgraven. Gelukkig krijgen we hiervoor een rijks-

wachter ter beschikking. Het
zwaarst tillen ze dan weer aan het
feit dat wij geen identiteitsplaatjes

1/ september 1g9g
Insigne York en Loncoster;
nog altijd in depot.

ontdekken bij de Britse gesneuvelden. En hier gaan ze nogmaals
duidelijk in de fout. Britse soldaten hadden in het begin van de
oorlog helemaal geen identiteitsplaatf es. Later kregen ze ze wel,
maar die waren van zulke povere
kwaliteit (karton), dat ze een
verblijf van 8o jaar in de bodem

niet doorstaan hebben.
Pas omstreeks halverwege de
oorlog zijn metalen identiteitsplaatjes aangemaakt.

Ter vergelijking tonen ze in de
reportage een voorbeeld uit Frankrijk. Daar is wel onlangs een Brit
geïdentificeerd, gesneuveld in
r9t7. Orn de kijkers werkelijk te
schokken laten ze twee nazaten
van deze gesneuvelde op een
Britse begraafplaats verklaren dat
er waarschijnlijk binnenkort ook
zal gezochrworden met metaaldetectors hrssen de grafzerken. Wat
een ongelofelijke onzin!!l

zo Britse parlementsleden en

15

Britse burgers leggen klacht neer
na het bekijken van de voor hen
schokkende reportage. r Brit
neemt het voor ons op. Door de
hevige emotie bij het zien van de
reportage heeft één van onze
medewerkers doktershulp nodig.
De volgende dag krijg ik van de
Rijkswacht Brigade Ieper het
bericht dat er niets ons ten laste
kan gelegd worden. Enkele dagen
later leggen wij ook een klacht
neer, via dhr. Aurel Sercu, aangesteld als woordvooerder en leraar
Nederlands-Engels voor de ons
schokkende aantij gingen. (De
Britse Press Complaints

Commission en Broadcasting Standard
Commission.)

9

R.J.

Holtman

Laatmiddeleeuwse
sluitgewichten in

NOORD\M€sT€u RoPA
VAÍTL€Ç Ç €N VÀN
Ç €q €v€N f
Van de gewichten zijn gegevens
vastgelegd volgens onderstaande
indeling. Elk item wordt hierna
nog toegelicht.

-

-

Opmetingen

indeling
massa

verhoudingsgetallen

- Materiaal en afwerking
- Opschriften en merken
- Versiering en markering
- Datering
- fustering
- Vindplaatsen

z

sluþen, puntcirkel, rib, liggend
oorlje, scharnierkaak, sluitkaak en

C.

wordt onderscheid gemaakt tussen
de bodem (de binnenzijde) en het
grondvlak (de buitenzijde, de
onderkant). Voor de kommen en
de huisjes geldt

in het algemeen

z):

Vormgeving

- huis
- sluiting
- inhoud

De benamingen van de onderdelen von een kom

O

rand

@ buitenwand
@ binnenwand
@ bodem
@ grondvlak
@ centerpunt

kleur van het patina geeft geen
garantie over het toegepaste
metaal. Vanaf de tweede helft van
de r4e eeuw worden de gewichten
na het gieten steeds vaker op een
draaibank afgedraaid. Dit is te zien
aan een centerpunt in de bodem
van de kommen (en soms ook in
het grondvlak van de huisjes).
Belangrijker echter zijn de sporen
die de draaibank op het gewicht
achterliet: diagonale schraapsporen op de buitenwand duiden op
een heen-en-weer gaande beweging, terwijl rondgaande sporen
duiden op de jongere draaibank
die in één richting draaide. Zie
ook afb. 4 met midden op het
deksel een centerpunt. Gewichten
van lood komen ook voor; die zljn
te vinden onder de modellen ez en

@Jb.

-

AJb.

Vormgeving:
De onderdelen van de gewichten
krijgen elk een vaste naam. Er

D€€Lz

De vormontwikkeling van het
sluitgewicht wordt verderop in dit
artikel uitgewerkt. De benamingen
van de onderdelen van het herkenbare model ¡ vindt u hieronder
(oJb. Ð.Speciale kenmerken van
oudere modellen worden bij de
betreffende modellen nader toegelicht. Het gaat om de benamingen
leeuwekop, staand oortje, stop,

pijlpunt.

Materiaal en afi,rrerking
Vaak wordt het metaal, \Maarvan
deze sluitgewichten zljn gernaakt,
brons genoemd (een koper/tin
legering); ze zljn echter meestal
van messing vervaardigd (een
koper/zink legering). Neurenberg
verrijkte de messinglegering nog
met tin. Omdat geen enkel stuk
metallurgisch is onderzocht, blijft
het nog onzeker ofeen gewicht uit
brons of uit messing is gemaakt.
Reeds in het midden van de r4e
eeuw werd bijvoorbeeld in Dinant
(in het zuiden van België) messing
ver'*rerkt. Slechts de oudste gewichten zljn uilbrons gemaakt;
jongere gewichten zijn vrijwel
altild uit messing vervaardigd. De

Versieri ng en markering
Van de punten, puntcirkels, cirkels
en concentrische ringen op deksels en op randen van kommen en
huis wordt soms beweerd dat het
controletekens zijn geweest. De
rand kon daardoor niet worden
verlaagd. Voor het justeren (: op
massa brengen) werden meestal
het grondvlak en de bodem
gebruikt, vandaar de twijfel of de
markeringen op de rand een functie hebben gehad. De puntcirkels
werden niet kom voor kom aangebracht, maar alle kommen werden
in elkaar gezet waarna ze deze
bewerking gezamenlijk ondergin-

gen. Niet elke puntcirkel kwam
dan precies midden op de rand
terecht; een complete puntcirkel is
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Compleet gewicht van â pond,
Model F. Bodemvondst Zeebrugge
(Belgiä), met nog t8 andere,

verm oedel ijk

o

ngeb ru í kte

sluitgewíchten Datering:
152È1522. Door het verblijf in
het water is het huis aangetast;
de inhoud is echter uÌtmun-

O

tend bewoard gebleven en
heeft als eenheid een pond

kom van het huis

@ deksel

@ hengselsteun

van 497,60 g.

@ hengsel
@ scharnier

@ scharnierbare sluiting

Ø sluitbeugel
@ scharnierbeugel
@ stift

@ sierringen

dan op de randen van twee kommen terug te vinden (oÍb. il.3

een huisje is in lege staat, dus
zorrder de daarin passende inhoud
aan gewichten.

Justering

fusteren is het op massa brengen
van het gewicht, door middel van
het wegnemen of toevoegen van
metaal. Wegnemen gebeurde
gewoonlijk door vijlen (oJb. 6):
toevoegen gewoonlijk door het
aanbrengen van lood.

lndeling

Hier worden de gevonden onderdelen van een bepaald model
sluitgewicht genoemd, gewoonlijk
uitgedrukt in mark (: Vz pond) of
lood (: Vø rnark). Hoewel ook de

gewichtsaanduiding ons werd
gebruikt (:% mark), is voor de
vergelijkbaarheid van de vondsten
gekozen voor lood. Ook indelingen
in (plaatselijke) ponden komen
voor. Onderdelen die nietzijn
gevonden, maar waarvan wij zeker
kan worden aangenomen dat ze hebben

afgezien van het vermelden van de

spreiding rond het gemiddelde.
Berck [r] en Simpson/ Connor [rr]
beschrijven de door hen berekende mark-gewichten:

Massa
Soms zijn gewichten van deze
ouderdom verbazin gwekkend
goed bewaard gebleven, zoda| er
- met enige terughoudendheid met hun massa kan worden gere-

kend. Het is opmerkelijk dat van
gewichten van model ¡, die verloren zljn gegaan voordat ze in
gebruik werden genomen, een
aantal veel Te zwaar is uitgevoerd
(zie øJb.3). AJle onderdelen van
zo'n|e zwaar sluitgewicht zijn
echter wel nauwkeurig op elkaar
afgestemd; zowel de massa als de
passing. Los gevonden kommen
(bodemvondsten) zijn meestal veel
te licht. Bijna overal is de massa
omgerekend naar het mark. Er is
wegens de kleine hoeveelheden

Duitsland: sinds de rre eeuw is het
mark in gebruik. In de r3e eeuw
zouderl er verschillende markgewichten in

gebruik zijn
met een massa
Írssen r97,r en
2t5,5 g. Híervan zou het
Gewichtsmark
(onderverdeeld
16 lood)

in

215,5 g wegen.

Aan het begin
van de r4e
eeuw \Merd

voor geldwe-

ging een mark
gebruikt van
233,6 g; aan

het einde van
de r6e eeuw

Aþ- 5 Kom van z lood, model At.
Bodemvondst Oud Heusden (NB). Veel
puntcirkels op de rand; rechtsonder in de
hoek een kerf die over de rand van alle
bijbehorende kommen lìep, waarmee het
in elkaor passen van hel gewicht werd

vergemokkelijkt- Massa 27,5t g.

bestaan, worden in
ronde haakjes
( ) geplaatst.

werd als alge-

Onderdelen
waaryan

wrcht een (Keuls) pond (: z mark)

meen handelsgevan 467,5 g in gebruik genomen.

wordt vermoed dat ze
hebben
bestaan, wor-

den in vierkante haakjes
[

] geplaatst.

De massa van

Afb.

¿

Deksel van een

iui,*n
F.

aìno,a,

.oa"¡

Engeland: het mark is sinds de 9e

Bodemvondst eeuw

in gebruik. In de r]e eeuw

yí9

e,
::,:;",t#',^:,':::'; het toweipound van
Gietesmerk negerkop, waarvan het mark 2/z deeT: 43,3 g
bij de was. In de r3,e eeuw
ook het han. it ka.aangebracht
sl u
k. Co n c nt risc h e
- ',i|ì,ït
delspond
van
g
of 466,6 g;
,4
437
*"¡:äi,ii.
Massa 6o,44 g.
later verdrongen door het pound
a

e
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36

,€€N GO€D
\^/oo KD )(-'
Eens in de zoveel

tijd wordt er een

boek of boekje gepubliceerd waar
iets bijzonders mee aan de hand
is. Soms komt het door een
controversiële inhoud, soms door
een geruchtmakende auteur, en
heel soms omdat er iets totaal
anders in de tekst te vinden is dan

je had vermoed.
Zoals veel detector-amateu rs
koop ik regelmatig publicaties
over archeologie, metalen kunsten gebruiksvoorwerpen en
geschiedenisboeken. Alles om de
hobby nog meer inhoud te geven
is welkom in mijn boekenkast.
Veel van de recente publicaties
over de Nederlandse archeologie
worden uitgegeven door Uitgeverij
Uniepers Abcoude in opdracht
van de n.o.e. ln sommige van die
pu blicaties staan verwiizi ngen
naar de metaaldetectie als hobby.
Dat daarover, direct oftussen de
regels door, niet altijd even vriendelijk over wordt geschreven,
schetst waarschijnlijk geen verbazing meer. Met gekromde tenen
heb ik weleens moeten lezen over
'lieden met metaaldetectoren' en
over'hun schijnmotivaties' om de
voorwerpen te redden voordat ze
verloren gaan door de slechte
bodemomstandigheden. Ook het
woord'schatgravers' werd zonder
blikken ofblozen op papier gezet.
Het geeft niet alleen de (vroegere)
verhoudingen tussen metaaldetectie en archeologie weer, het
zegt volgens mij ook veel over de
gevoerde tactiek van diverse
archeologische instanties. Jarenlang is er geprobeerd om de
metaaldetector-amateu rs i n een
minder gunstig daglicht te plaatsen. De publieke opinie werd waar
mogelijk beïnvloed, zodat er
uiteindelijk ook een maatschappelijk draagvlak zou ziin als onze
hobby, en een verbod daarop,
door de politiek besproken zou

worden. Celukkig worden de
verhoudingen tussen metaalde-

R€ÍTANT€N VO O RMALIq

tectie en archeologie steeds beter.

KAÍT€€L IN WORT€15

Maar af en toe een tegenoffensief (in
het koningshuis zou men spreken

VAN €€N BOOM

over charme-offensief) kan geen

V€

kwaad. Hier en daar een positief
stukje in een krant of tiidschrift, hier
en daar een televisie-opname. Het
kan zeker helpen. Maar er is meer
nodig om de verhoudingen tussen de
metaaldetectie en de archeologie en
tussen de metaaldetectie en het grote
publiek steeds sterker en gezonder te
maken.

Daarom was ik zo aangenaam verrast

toen ik onlangs het boekie 'De
Koningsterp van Wijnaldum' las. Niet
alleen werden er een paar kritische
kanttekeningen geplaatst bij onze
hobb¡ maar er werd voornameliik
onderstreept hoe belangrijk een
goede samenwerking kan zif n. OP
bladzijde r6 begint het stukje'Piepers
en koningen,'waarin vooral de rol
van de heei Tijlstra benadrukt en
gevierd wordt. Door het hele boekje
heen wordt er gerefereerd aan onze
hobb¡ en voor het eerst is de toon
gematigd positief. Dit vind ik een
mooie ontwikkeling, en alleen daarom al is dit boekle mij dierbaar
geworden.
ledereen kan weleens een goed

woordje gebruiken, net zo goed als
het belangrijk is om dat goede woordje ook een hartelijk welkom te heten
en de dankbaarheid daarvoor niet
onder stoelen ofbanken te steken.
Hans Elsevier Stokmans

De' Ko ni ngsterp' va n Wijn
Arnold Carmiggelt

a Id u

m

itgev erij L) niepers Abco u de / RO B
In de serie: archeologie in Fryslân, deel z
ISBN 9o 68z5z4z 9
tJ

RP

LAATST

de toekomstige woonwijk Essenpas in het Betuwse
Bemmel zijnbij het verplaatsen van een monumentale
kastanjeboom de restanten van mulen van het Middeieeuwse kasteel, het Hof van Haalderen, blootgelegd' De boom

In

zou in eerste aanleg zo'n vijftig meter worden verplaatst.
Echter, bij het uitgraven van de boom stuitten werklieden
op een muur van r,2 meter breed en 2,7 :merer diep. De
n.o.s. heeft de muren nader onderzocht. Nabij het kasteel
heeft ook een kapel gestaan en er zlln skeletten gevonden
die momenteel onderzocht worden. De verhuizing van de
oude kastanjeboom heeft inmiddels zijn beslag gekregen.
Opmerkelijk is dat de boomwortels verstrengeld bleken te
zljn :meI een oude muur van het kasteel' De gedeelten van
de muren die door de wortels waren omgeven, zijn mee
verplaatst naar hun nieuwe stek. Drie ijzeren platen van 8
meter lang, r meter l¡reed en z centimeter dik zijn verticaal
onder de boom geheid. Vervolgens werden de platen aan
elkaar bevestigd met een dikke lizeren balk, aan weerszijden van de boom. Met behulp van lieren is de ongeveer r7o
ton wegende kastanje met de oude muurrestanten en al
versleept. Vooraf waren de wortels ingepakt met jutegaas
om te voorkomen dat er teveel zand zou wegtrillen tijdens
het heien. Er waren staaldraden getrokken om te voorkomen dat de boom ging kantelen. Op de betreffende locatie
zal een appartementencomplex met een parkeergarage

verrijzen. Naar alle waarschiinlijkheid zullen bij de aanleg
van de parkeergarage wederom restanten van het voormalige Hof van Haalderen aan het licht komen.

W€Ç V€RPLAATÍT DOOR
oNTD€KKtNq oUD€
N€D€R¿€TTING
Tijdens vooronderzoek voorafgaand aan de aanleg van de
toekomstige Arnhemse nieuwbouwwijk De Schul'tgraaf is
een belangrijk archeologische ontdekking gedaan' Hoogst'
waarschijnlijk gaat het om restanten van een tijdelijk kampement dar zo' n 7 ooo iaar geleden werd gebmikt door
groepen jagers en verzamelaars. Vooralsnog wordt er niet
gegraven; de onderzoekers willen hiermee wachten totdat
de technische mogeliikheden ziin verbeterd en er meer en
betere informatie verkregen kan worden. Om het nationaal
monument te ontzien za1 de centrale grote weg door de wijk
iets noordelijker worden aangelegd.

-
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eluids d iscrininatie

- Begelbare gevoelugheid
- Reg elba re disc riminatie

- Verwìsselbare l8 cn schotel
- Batterijen controle d m,v. geluid
- Ko ptel ef oon a a n sl u ¡t¡ ng
- Mogelijkheid on schotels te verwisselen

TRACKER IV
Een goed begin

-3

Discriminatie standen schakelaar

- Motion alle metalen

Bezoek ook eens ons

- Volledige discr. stand

EígenVonilsten Museum

- M e e r-too ns g e I u i d sd is c rim in atie
- Begelbare gevoeligheid

met een unieke collectíe

- lndicatie mater
- Lage spanning indicatie

bodemvondsten.

- Verwisselbare 2l cm open schotel

OUIGK DRAW II
Ê e b ¡u i ke rsv ri e n d e I i j k

- Dig¡taal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie

- liptoetsen bediening
- Begelbare gevoeligheid
- Regelbare discriminatie
- 3-to on s g el ui d sd is c ri m i n ati e
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Autom ati sc h e g ro nd b a la ns

- Verwisselbare

2l

cm open schotel

Bounty Hunter
- LCD

beeldschern

Motlellen

Armsteunmodel
- Verwisselbare 2l cm schotel
- llptoetsen bediening
- Regelba re D isc rimìnatie/Notch
- Regelbare gevoeligheid
- Automatische grondbalans
-

¡l ftacke¡

ID

{¡ Fast T¡acke¡ Pro I, II & ü
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- Led batterijen controle
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Quick Draw
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:lt Time Ranger, Pro I.
:F Land Ranger, Pro
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s
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netal
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- Lage spanning indicatie
-Handmatige- en autom grondbalans
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Pro uitvoeringen:
Pro I met exta 10 cm schotel
Pro II met exta 25 cm schotel
PIo III met exta 1 o en z 5 cm schotel
0m op alle teneinen de beste ¡esutaten te hebben.

Wil jU dealer wordenl
(01,14) 37 04 80

ùrue openíngstíjilen:

ÐsúØølçta,/ø
Bontehondst¡aat 3-5,4561 BA Hulst (NL) - Tel. (0fl4)570490 - fax (0fi4)37048t
E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 31 11 43 70 480 - www.detectornet.nl

Maandag 1o.oo-18.00

Dinsdag

Donderdag na afspraak

Vrijdag

rc.oo-18.00

Zaterdag 1o.oo-17.00

Zondag

Æt@

gesloten

Woensdag 13.00-18.00

14.00-1a.oo

Ancient Art Gøllery Stormbroek
Archeologische voorwerpen / munten

Romeinse transparant glazen karaf
Rijnlands Hoogte: 16 cm
datering : 3e - 4e eeuw

Romeinse aardewerk flrmalamp met op
de bodem het makerstempel FORTIS
datering :75 125 na Christus

Terracotta beeld van Aphrodie
met Eros, hoogte :27 cm
datering : 2e eeuw voor Christus

Gallo Romeinse geverniste kruik
Datering : le eeuw
Hoogte: 15 cm

Romeinse applique van een man
met op zijn schouder een fibula

Romeinse bronzen applique van
Ammon Zeus, hoogte : 6 cm
datering : 1e - 2e eeuw

-

3e

eeuw, hoogte :4,3 cm

Bel voor meer informatie, of kom langs
Wij zijn geopend op Donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00

- 17.00 uur

Bezoek ons op het internet : www.stormbroek.nl
U vindt hier foto's, beschrijvingen en prijzen van honderden archeologische voorwelpen.

wij zij constant op zoek naar nieuwe bodemvondsten, detectorvondsten, enz
Losse items maar ook gehele collecties, tegen kontante betaling.

Heezerweg 143
5614 HD Eindhoven tel : 040 - 213 28 77
e-mail : info@stormbroek.nl - www.stormbroek.nl
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T MidHolland detectoren

lan van Bergen

Diverse grote merken,
o.a. White's en Minelab

g,

Zwaluw
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Metaaldetectors, archeolog¡e en
bodemvondsten

5z NW Bunschoten

tel.o33-z9g 94 9r, mobiel 06-21885695
E-mail: w.bos@voeding.tno.nl

FRI ESLAN D

I

nternet: ww.detector.nl

Kooistra Metaaldetectors

r

Compass / Garrett / C.Scope
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron
Buorren r14,84o8 HP Lippenhuizen
tel. (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@kooistra-detectors.com
lnternet: www.kooistre-detectors.com

Tanneskampke t3,5zzt BT Den Bosch
tel. (o73) 63r r3 5o

P.

GELDERLAN D

T Atla ntis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
Diverse merken / Eigen servicedienst

r

Verkoop lYerhuur
Beveiligi ng

lnruil

I

& Detectiepoorten

/ Opsporing

J.P. BeukemastraaL lS, 9965 RJ Leens
tel. (o595) 57 t7 49, mobiel c6-25268)5o
Fax (o595) 57 7 z gz, E-mail: xlt@hetnet.nl
I nternet: w.metaaldetectors.nl/adsg/

I

Haverdreef r9, 7oo6

lnruil

w.ceia

lnternet:

I

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
Minelab / Viking / F¡sher / Celt¡c

llhite's

Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detectiepoorten / Diepzoek app. / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondsten / Enz

NOORD-HOLLAND

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst
37 o48o, fax: (oìì4) 37 04
I nternet: M.detectornet.nl

tel (or4)

D.J. Laan Metaaldetectors
Tesoro

/

Minelab
Fisher

llhite's metaaldetectors

Tevens een vestig¡ng ìn Coes

Hondorpweg r, Trzr KA Aalten
(oyi 47 86 77

81

E-mail: detect@ws nl

/ Viking

/

C.Scope

M.detect.nl

I

Garreft

lndustrieweg z-6, 438o AG Vlissingen
tel. (or8) 4't 63 y, fax (ou8) 41 53 20

nl, E-mail: info@ceia.nl

Kortbeek detectie

/ Opsporing

lnternet:

I

DEPA Zeeland
o.a.

tel.

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel (o53) 43o o5 rz, fax (o53) 434 55 58
E-mail: info@detect.nl

Valkenswaard
(o4o) 2o7 Sg 92

|

ZEELAND

LH Doetinchem

Verkoop & verhuur van o.a.

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / Viking
Fisher / Laser / Coldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur

17

ESKA detectiesystemen

tel (o3r4) 39t456,fax(qt4l 39t4z4

r

SSEL

Cj

tel. (o4o) 2o417

Stationsstra¿t r32-r34, Deurne
Tel. (o493\ 3t 44 65

Diverse merken land- en onderwatermetaaldetectoren / C.Scope / Minelab
Tesoro / CEIA / Opsporingsservice
Verhuur van metaaldetectoren en
detect¡epoorten

Diepzoekers

Fisher

HAGRO Metaaldetectors

CRONINGEN

r

i

Hutakker 3, 5552

Compass / Treasure Baron
Detector Pro

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (oz4l 677 4o 63

T ADSG Metaaldetectie
\)lhite's / Viking / C.Scope / Minelab

van der Putten

C.Scope

Pieter Maatsstraat l2
r777

Salland Detectors
Garrett / Compass / Detector Pro
Treasure Baron / Tesoro / Minelab
Fisher / C.Scope / Verhuur / nruil

AP Hippolytushoef

tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 3z 86
mobiel: o6-zozz779o
Email: djlaan@zonnet.nl

t

f

Diepzoekers

/

Onderwater detectors

Speelmansweg 9, 8r1 MH Raalte
tel. (0572) 38 zz 96, fax (o572) 38 zz 96
mobiel: o6-zo3945z4

r

r

Detection Systems
Holland (Rdud de Heer)
White's

/

C.Scope

/ Tesoro

Minelab / Viking

/

Fisher

t944 HB Bevemijk

Iel (oz5t) zz

54 57

Email: treasure@ws.nl
I nternet: ww.metaldetectors nl

Garrett

/

tel. (o4n) 31 4465

r',telái¿àtãáo;;-"'"

Diverse grote merken o.a. lVhite's

/

Stat¡onsstraat ì32-r34, Deurne

Zoetmulder Tradinp
Grote Houtweg 97

HAGRO Metaaldetectors
Compass / Treasure Baron
Detector Pro

w.djlaan.nl

lnternet

r

Miliron Metaaldetectors
Ronald Smeysters
I

mporteur Laser metaa ldetectors

Dealer White's, Minelab en CEIA

detectiepoorten
Dr. Philipsstr. 29,

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel. (o38) 363 65 gt, fax (q8l 3g
E-mail : i nfo@ m etaa ldetectors. n I
E-mail: metadec@us.nl
I nternet: M.metaaldetectors.nl

ZUID-HOLLAND

648o

T Hamstra V.O.F.
CarreTt

643t EC Heerlen / Hoensbroek
tel. (o45) 523 t8 72, lax (o451 54 18 72
E-mail: info@miliron.nl
lnternet: w.miliron.nl

f Compass

C.Scope

/

Detector Pro

Kleine Haarsekade rr9

r

Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van Tesoro, Minelab voor hobb¡
beveiliging en industrie. Verhuur van
diepzoekers en opsporingservice
Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O P.
tel. (o527) 2o 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evo.detectors@wolmail nl
I

nternet: ww.flevodetectors

n

I

4zo5 NA Gorinchem
tel. (or83) 6z r5 oo

EJR

Technische

Documentatie & lnstructie
Tesoro

/

Minelab

Meidoornstraat 39a, 3o36 llC Rotterdam
tel (oto) 467 8478, mobiel o6-tt3zzr96
E-mail: e.jroosen@freelernl

T Steenbergen Detectors

H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / XP-Detectors / Tesoro
Minelab / Viking / F¡sher / Celt¡c

Pulsestar / Pulse Technology / CEIA Detect¡epoorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Detector verhuur / Detector financiering
lnkoop-verkoop aangemelde vondslen f Enz
Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel. oo3r (rr4) 37 o48o, fax: oo3r (rr4) 37 o4 8r
lnternet: M.detectornet nl
E-ma¡l: detect@ws.nl

U kunt uw vragen natuurlijk ook
d.m.u een e-moil naor ons verzenden.
E- mail: vra agbaak @ detecto rc mateu r.nl

40

VRAAGBAAK

Inzendingen graag sturen naar: het Vraagbaak-team, p/a Dick Eekhof, Vangstraat 46, 847t EX Wolvega of per e-mail aan de redactíe, e-maíl: vraagbaak@detectoramateur.nl Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd voorzíen van duidelijke zwart-wit tekeningen
(niet op lijntjes papier) offoto's Vermeld bij uw vraag, het materiaal, eventueel gewicht en maten Potlood-overtrekken van bv,
munten, en donkere fotokopieën zijn niet bruikbaar voor determinatíe en het afdrukken in het mogaz¡ne. lnzendingen dienen Ie
zijn voorzien van een gefrankeerde retourenvelop. Vanwege de grote hoeveelheid inzendíngen en/of de moeilijkheid van uw vraag
kan het anTwoord soms wel eens wat langer op zich laten wachten.

Van de heer Vegelien kregen we het

verzoek bijgaande voorwerpen te
determ ineren.

het aanmelden en toon het eens op
een der zoekdagen of laat het zien
aan een deskundige in je omgevrng.

Voorwerp r:
materiaal is een
koperiegering.
Maten zijn niet
vermeld. Dit is
natuurlijk jam-

Het gaat hier om
een koperen opengewerkte schoensiergesp uit eind r8e begin r9e eeuw.

Ik heb dit gevonden op en weiland
vlak buiten Burgwerd (Friesland)
vorige zomer. Is dit
een stuk armband,
van wanneer is het.
Het slukje been zat

In detectormagazine
nr.

53 staat vermeldt
een vondst van een
dopje van lood/tin. Ik herken
dit direct als een dopje van een

Voorwerp 3.
Dit is een geleide oog van een paardenstel. Bevind zich aan de trekstang

ofop de

Voorwerp z:

kar zelf.

nt)

ertussen vast.
Allereerst weer
enige opmerkingen
omtrent de mogelijkheid van determineren van zo'n
voorwerp. Je zendt
ons twee prima
scans. Echter de
achterkant is niet

meegestuurd. Dit is
namelijk belangrijk
omdat we dan
kunnen zien hoe
het voorwerp is gemaakt en in elkaar
zit. ls het gegoten, gestanst. Ook de
maten, dikte van zo'n voorwerp zijn
belangrijk. Nu onze voorlopige
determinatie. Het voorwerp doet
Middeleeuws aan en we denken
hierbij aan een "vrouwen" gordel of
een chatelaine. Zeer zeker moet je

Cerard Schol uit
Drachten regeerde
per e-mail als
volgt.

Van Rob de Craaf uit Hoofddorp
kregen we het volgende binnen.

Heeft iemand enig idee wat dit voor

medicijnflesje omdat ik het originele
exemplaar in bezit heb. Het is een
flesje van blauw glas, gevonden in
Zweden, het kroontje kan losgeschroefd worden, maar kan er niet af.
Door vier openingen kan vloeistof
stromen.
Opschrift: coNcENTR. sroMAToL.
Waarschijnlilk een patentmedicij n
voor maagklachten.

minerenl Ik hoop dat het object in
het Detector magazine wordt
geplaatst zodat ook collega zoekers
hierop kunnen reageren.

een voorwerp isì

Ik heb dit in ry99 gevonden in de
omgeving van Utrecht en het heeft
lange tijd bij het KPK en Rijksmuseum gelegen voor determinatie maar
daar zijn ze er niet uitgekomen.
Ik heb tevens een draadfibula en een
Romeinse gesp gevonden op deze
locatie.

Beschrijving van dit object is 5,5 cm
hoog en 5,5 cm breed. Dike is 3 mm,
behalve de kop die 6 cm dik is.
Achterkant is identiek aan de voorkant. Beide zijden vertonen op exact
dezelfde plek roestplekken. Ook is
duidelijk te zien dat er 3 "bevestigingsgaten" aan de onderkant zitten.
Materiaal is waarschijnlijk brons.
Wie helpt mij dit voorwerp te deter-

Rob bij deze is het gebeurd en kan
iedereen reageren. Ook binnen ons
team was er niemand die er iets
zinnigs over kon zeggen.
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1236-X2
Geruisloze metaaldetector met afneemhare elektronica behuizing en discriminatie functie
Eindelijk, de geruisloze detecto¡ in de

12110 serie is leverbaar. De Fisher 1236-X2
biedt strand- en munüoekers alle benodigde gevoeligheid plus een nieuw ontwikkelde derde elektronica circuit dat ervoor zorgt dat ongewenste/storende'piepjes en
kraakjes" in gebieden met veel verontreinigingen uitsluit. Maar dat is nog niet
alles. Fisher heeft de gevoeligheid van deze alleskunner verhoogd. Voorzien

van "audio threshold" op de maximale instelling zodat zelf het kleinste signaal opgevangen kan worden.
De '1236-X2 ¡s tevens voorzien van een presel
ilzerdiscriminatie, een volume rege-

laar met een aan/uit stand en frequentieregelaar. Een variabel in te stellen
frequentie van 5.5 kHz tot 5.9 kHz om
zo storing door andere metaaldetectors
in de nabije omgeving uitte sluiten.
De Fisher 1236-X2 een mustvoor
iedere wedstrijd detectorist.

C7-7a
Detector voorzien van een
microprocessor
Bestand tegen alle weersinvloeden! Zelfs de ingebouwde luidspreker en de zoekschijf zijn spatwaterdicht. De CZ-7a werh volgens het
gepatenteerde Fourier-signaalanalyse
systeem met tvvee frequenties. Verder is
deze detector u¡tgerust met de modernste
elektronische schakelingen, die in staat zijn
onderscheid te maken tussen zeven verschillende soorten
metalen aangegeven op het display met duidelilke pictogrammen. Verder is deCZ-la u¡tgerust met een drie-toons
audio objectidentif¡cat¡e, bescheiden beltoon bil grote
ondiep liggende oblecten, programmeerbare "Notch' dis-

\

criminatie, een all-metal auto-tune stand, stand voor natte
ondergrond en pinpoint functie.

1280-X Aquanaut

öË
1266-X
Extreem dieptehereik, een voor alle doeleinden in te zetten detector
De Fisher 1266-X is speciaal ontworpen voor extreme dieptes. Test de 1266-X zelf op een
klein en diepliggend voorwerp begraven in gemineraliseerde grond op de

'trekringen" stand. Vergelijk dit met iedere ander detector uit elke prijsklasse en u zult zien, de 1266-X is onverslaanbaar. Een detector met een
extreem dieptebereik werkt niet goed als het signaal te zwak is om te
horen, zo mist u nog kleine diepliggende ob.jecten. Met de 1266-X
beslist niet.
Bij kleine, diepliggende voorwerpen
zal een harder en duidelilker geluid
hoorbaar ziln. U hoort meer, dus u
vindt meer.

Buiten dat is de 1266-X nog licht in
gewicht ook, slechts 1,9 kilo ... ..
één van de lichtste hooqwaardige
metaaldetector in zijn klasse.

GEN

DETECTIESYSTEMEN

Gelan Detectiesystemen
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Een metaaldetectot voor alle doeleinden
te gebruiken
De Fisher 1280-X Aquanaut met discriminatie functie is
ontworpen voor zowel op het vaste land als onden¡¡ater, tot een diepte van 75 meter. Hij kiest automatisch de
instelling voor zout water, zoet water of vaste land De
gepatenteerde kwa rtskrista I gestu u rde e le hroni c a

voorziet in een levensduur van de batterijen van circa
75 uur. Voor het gebruiksgemak is een heupmontage
voorzien. Een echte
ondenivater detector, gemakkeliik
in het gebruik,
stevige construc-

tie en gunstig
gepriisd.

Kijk voor de nieuwste
detectors op www.gelan.nl

Milleniurn

Treasure Banon
Discniminatieknop met dual-tone

stand, perfect ijzermaske¡ instelbare
ijzerdiscriminatie. Eenvoudig te bedienen. Uite¡^mate geschikt voon het
opsporen van kleine zilveren munt¡es.
Volgens diverse testen een van de

HeadlruntG¡r. Wader
Lichtgewicht water,/land detecton voon het watenzoeken aan stranden, maan ook een apparaat waar de
akkerspecialist uiLstekende resultaten mee kan halen
Uitstekende diepte. Heel gevoelig voon gouden sieraden. Uiteraard heeft u met deze detector van een
negenbuitje geen last meen

diepstzoekende detectors. Eventueel
uit te bneiden met andere modulen
[o a. LED display)
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GarreËt GìTI 15OO

-_\a

Zeer gemakkelijk te bedienen digitale topdetector met enorm dieptebereik. Uitenst stabiel. Geschikt voor zwaan gemineraliseende
akkens en zoute stnanden. Zeer fel op kleine munten,/voonwenpen.
Diverse pnognamma's. Ook zelf in te stellen. Meerdere zoekfrequenties. Perfecte grondafstelling. Alle instellingen zijn duidelijk op
het grote schenm af te lezen. Laat zien wat u vindt, en hoe diep
het ligt. Het Garnetü imaging systeem laat zelfs de grootte van de
munt,/voorwenp zien. Lichtgewicht en goede balans. Het apparaat voon de meest veeleisende akkerzoeker.

f 13455rGanrett Treasune
AcelOO / 3(](f

Lichtgewicht
detectors voon de
beginner. lnstelbare discriminatie en automatische grondbalans.
Treasure Ace 3OO met

\

LCD-scherm voon pinpointing,
diepteaflezing voorwerpidentifica-

tie en afwijzing,/acceptat¡e.

rA 1oo
rA 3oo

tt 57ortF 875r-

IEËts0

C¡Tt

z5OO tt ?745,-

GìanneËË GìTA

(3TI 25OCl Pro Fackage
met 9,5" en 12,5" imaging schotel en GTI tas

55O

Populair onder
de akkenzoekens
Voordelige maar toch professionele
digitale detector met duideliike aflezing
[diepte, discn enz.] op LCD schenm.
Grote gevoeligheid. 2 prognamma's. Multi-notch [ideaal voon op
het strandl en autom. pinpointing.

f 1e95rLeden 5% konfing- Alle nieuwe apparatuur wordt geleverd met Ned, gebruiksaanwijzing,
2 iaar garantie en een hoofdtelefoon.
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DETECTORS

Buornen 114, A4OA HP Lippenlruizen
Tel. [O513) 46 50 93, fax (O513] 46 30 67
e-mail: info@kooistra-detectoFs com

Kijk op onze ¡nternets¡te voor'
meer techn¡sche gegevens,
onze pr¡¡slijst met alle detectormerken, nieuwe aanbiedingen,
occas¡ons, accessoires, boeken
enz.

