l(leine krachtpatser Zeer geschikr,,oor beg r¡ners ma¿r
ook a s back !p det€ctor oiom ¡ cje stort ie gebru ken
deze detector heeit n I :-discrim nat el

€

299,-

Als je een detector koopt
voor een van je gezinsleden or
a s back-up, denk d¿n eens ¿an
deze deteclor Weegt 99,4 graml
Enorm goede prijs/klvaliteitsverhoudingl

€

Wordt veel '.'erkocht aa n
archeologische d ensten
vany/ege z 1n eenvoudige
bed enÌng, eerrnge gewichi
en door zijn hoge gevoe ig
herd, ook in lastrge
grondconditles Nu mer super ichte zt x z4 cm spider
zoekschijl Verschjl t o v de Si ver Sabre p N¡ax: de
Conquistador heeft een vaste a e nretalen-stand en een
frequentieschakelaar om storingen van andere detectot s
uit te schakelen

€

€ 999,-

De Cortes is een

uiterst goed
doordachte detector
met de voordelen vän het snelle knoppen werk én een
duidelijke aflezing op de display. Heel bijzonder is het
dat de display op de zeer krachtige metalenstand aangeeft \:.of het ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5
volt batter¡jen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x 24 cm sp¡der zoeksch¡.1f, is een uiterst goed
uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

399,-

499,-

\t

il

--îr

Tesoro is erin geslaagd zichzelf

i*ji
te ove
teove

no.
ng,

i*,,',*

\
¡

signaal wordt dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteil! De eerste Tejóns zijn verkocht aan
Tesoro liefhebbers, de kopers hebben gebeld en gemaild:
ze zijn verkocht! De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

¡..::\.;

Kleur: blauw, zwart en grijs. Lichtgewicht 1,3 kilo. Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA batt.) Trekschakelaar met dual discriminatie.
Robuuste nieuu,e
onderv,,aterdetector Voorzren van
een zout en een zoetrvaterstand Nu
met in egbatteriJ loge gevoe igheid voor
gouder ketlingen en ¿rmbanden die anderen

laten

ggen

€ 1099,ì,,.t*t.-

dÛ

Vereenvoudigd model van de Cortes. ln Engeland bekend als HawkEye
De aanduidingen op de display van de DeLeón worden groter weergegeven dan bij de Cortes Eenvoudig te bedienen, diepzoekende detector, Z€er geschikt voor zoekers die veel op stranden, parken en vervuilc

terrein zoeken

'-

€ 799,Hei 20ste lubi eum nunlTner
van het roenrruchte 64

Deze detector bli;ft voor de iefhebbers \./an gevoelige
detectors een topoer Bijzonder goed op gem nera lseer
de srond ln t\vee urtvoeringen te koop: met z8 cm rvide
scan schijfen met 2r x 24 cm concentrische schijf.
Prìjs respectievelijk

€ 949,- en € 999,-

POWERTIFT

Minelab Detectors
De Australische

Excalibur 1000

fabrikant Minelab

onderscheidt zich door zeer professio'

€, 1495,-

nele detectors te fabriceren in het hoog-

Dlr

' De Excalibur rooo is de onderwatervariant van de Sovereign. Werkt dus ook op
r7 frequenties. ln combinatie met de z5 cm wide
scan zoekschijfheeft dat tot gevolg dat de Excalibur tot
de krachtigste detectors behoort. ls als waaddetector te
gebruiken in zoet- en zout water (toteal geen storing, noch van
zout, noch van mineralen en toch uitstekende discriminatie van
ijze¡ cokes en zilverpapier. Als duikdetector (tot 4o meter diepte) en
waar nodig als landdetector te gebruiken.
lUordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap.

ste marktsegment. Minelab ontw¡kkeld voortdurend
nieuwe technieken waardoor ze tot de absolute top
behoren. De Explorer ll is hiervan het beste voorbeeld.
Onvergelijkbaar met andere digitale detectors!
Alle modellen zijn uitgerust met Wide scan zoekschiiven,
waardoor optimaal dieptebereik samen gaat met grote

stabiliteit.

Musketeer Advantage
Professionele analoge detector voor de prijs van een
middenklasser! Prima akkerzoeker en scoort vooral zeer
goed op klei en andere zware grond, omdat er een wide
scan zoekschijf gebruikt wordt. Zoekschiif
keuze tussen zo ol z5 cm schiif (met
beschermkap). Crondontstoring: zelf in
te stellen. Werkfrequentie: 5 kHz.
Om te bouwen tot heupmodel.
Cebruik: 8 penlight batterijen.
Garantie: z jaar.

€ 549,-

Accessoire
pack
Nikkel/metaal hybride oplaadpack + lader en een bescherm
c q. draagtas met

band

€ 149r-

s"

ffi

Þ"ä

@

Sovereign Elite
De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!

\

EXcelerator zoeksch¡jven

ed.

DETECH's EXcelerator zoekschijven van 35 en 45 cm doorsnede.
Speciaal gemaah voor de Musketeer Advantage, Sovereign Elite en
de Explorer XS en ll. Vermeld bii de bestelling voor welke detector
je een EXcelerator zoekschiif besteld. Uitzonderliik dieptebereik!

Prijs: 45 cm schijven
35

cm schÜven

€ ryg,

€

Vg,-

Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen. 'Pak'vooral ook grotere voorwerpen op diepere niveaus.
Bovendien is de Sovereign Elite een supergoede stranddetector, totaal geen storing door zoutinvloeden. \)lerkt op t7
frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine munties.
Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, waarr
o

jro

cm ofeen z5 cm wide scan schijl aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder de
grond in en 'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en vondsten! Wide scan
schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met name in kleigrond.
Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack ziin 6ii de prijs inbegrepen.

Accessoire pack
De digitale meter en de draagtas met band zijn aparte
accessor fes.

€ 199,'..t",

€,949,-

r
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Detector magazine is het verenigingsblad van
¡De Detector Amateur'en verschijnt keer per jaar.
6
Sluitingsdatum kopij en advertenties: ì oktober
Redactie
C.B. Leenheer (hoofdredacteur), N. Leenheer,
!L van den Brandhof, M. Hoffmann

Toen het vorige magazine de deur uitging ben ik gelijk
op vakantie gegaan. Na een hectisch eerste halfjaar
had ik een gevoel van 'eindelijk rust' en eigenlijk niet
zoveel vertrouwen dat er veel reacties zouden komen
op mijn noodoproep. De fut was er echt uit.
Het werk van een bestuurslid is de laatste jaren steeds zwaarder geworden. Omdat de vereniging behoorlijk is gegroeid naar een ledenaantal van
zo'n tgoo leden, maar ook omdat door internet en e-mail de leden eerder
iets vragen en veel mondiger ziin geworden. Ook was er regelmatig een
kwestie tussen importeurs en/of dealers en fora. We hebben geprobeerd
hierin zoveel mogelijk onpartijdig en onafhankelijk te zijn en hier en daar
te bemiddelen. Dit bracht zoveel werk met zich mee dat het eigenlijke
werk van het bestuur, zoals een beleid opzetten, besprekingen met allerlei
instanties nogal eens in de verdrukking kwam. Na een paar jaar bestuur
raakt vaak ook de motivatie op. Mede daardoor hebben enkele bestuursleden hun functie neergelegd.
ln de vakantie heb ik voor mezelf de zaken nog eens op een rijtje gezet.

Moet ik wel verder gaan
opbrengen.

meT.

de vereniging, kan ik de motivatie nog wel

Na een vakantie bekijk je alles meestal met een zonniger blik, en dat was
ook bij mij het geval. lk sta nog steeds achter de doelstellingen van de
vereniging, het zou zonde zijn van al dat werk, dat we in lz jaar hebben
gedaan, als de verenigingzou ophouden te bestaan.
We hebben veel positieve reacties binnen gekregen. ledereen is van
mening dat de vereniging niet opgeheven mag worden. Celukkig waren er
ook een aantal mensen die zich hebben aangemeld om eventueel een
bestuursfunctie te vervullen. ln de komende tijd gaan we met deze mensen om tafel om te proberen weer een sterk bestuurte krijgen.
lk hoop dat er met het aantrekken van nieuwe bestuursleden op korte

termijn ook een opvolger voor mij als voorzitter zal komen. lk hoop me in
de loop van volgend jaar alleen te kunnen toeleggen op het magazine en

Adviseurs en medewerkers redactie:

de redactie.
Het is zo wie zo goed dat er regelmatig vers bloed in het bestuur komt.
Nieuwe mensen hebben immers vaak nieuwe ideeën en weer een andere

).Zijlstra, H.J.E. van Beuningen, M A. Holtman, A. jager

aan pak.

Redactieadres
De Detector Amateur, Hanebalken r53,
9zo5 CL Drachten, Fax (o5rz) 5451 17,
e-mail: redactie@detectoramateur.nl
Advertenties
Tarieven op aanvraag bij de redactie. Het bestuur
behoudt zich het recht voor advertenties zonder
opgave van redenen te weigeren.
Vormgeving en layout

Ë

Crafisch buro Creatype, Drachten

Druk:
De Marne, Leens
ISSN: r386-5935
@ Copyright: Niets u¡t deze u¡tgave mag worden verueelvuldigd en/ofopenbaar gemaakt door mìddel van druk, fotografie, microfilm ofop welke wijze
dan ook, zonder voorafgaande, schriftel¡jke toestemm¡ng vån de redactìe

De ergste crisis is dus voorbij, maar de situatie blifft voorlopig toch nog
onzeker. Ondanks dat we een aantal aanmeldingen hebben binnen gekregen, hebben we nog meer aanmeldingen voor het bestuur nodig. lk hoop
dat ertoch nog meer leden zijn die hart hebben voor de hobby en zich

willen inzetten voor de vereniging. Een vereniging die zich inzet voor onze
prachtige hobby en probeert de metaaldetectie een plaats te geven binnen
het archeologisch bestel.U kunt mij voor meer informatie over een
bestuursfunctie altijd even bellen of mailen.
Uiteraard houden wij u in het volgende magazine op de hoogte.
Op de bijgesloten flyer vindt u alle gegevens over het komende zoekweekend. We hopen natuurlijk dat het weer een drukke boel wordt. Cezellig is
het altiid op een DDA-zoekdag. Dus eventueel tot ziens in Ootmarsum.
Kees Leenheer,

Voorzitter a.i.

r

Lidmaatschap
Voormalig museumdirecteur veroordeeld
voor inbraken en heling
zz jrä zoo4 - Leeuwarden

- De meervoudige strafkamer van de

rechtbank te Leeuwarden heeft. op zz f;Ji zoo4 bij vonnis een 5o
iarige man veroordeeld tot een gevangenisstrafvoor 3 iaren, waarvan
r jaar voorwaardelijk met een proeftiid van z iaren.
De man, in het verleden museumdirecteur, gaf adressen en andere
bruikbare informatie aan een groep inbrekers. Na afloop werden de
door de groep gestolen goederen door verdachte geheeld. Verdachte
heeft ook in vele andere gevallen gestolen antiek en sieraden geheeld.
Tengevolge van genoemde feiten is verdachte ziinbaan als museumdirecteur kwijtgeraakt.
Van de hierboven genoemde groep inbrekers werd een verdachte
veroordeeld tot een gevangenisstrafvan 3o maanden waarvan 6
maanden voorwaardelijk met een proeftiid van z iaren. Een andere
verdachte k¡eeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3o
maanden opgelegd. De zaak tegen een derde -voortvluchtige- verdachte kon de rechtbank niet behandelen omdat deze verdachte niet
op de hoogte was van de zittingsdatum.

Het lidmaatschap van deze vereniging looPt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging alt¡id stilzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
va n het lopende j aar. Opzegging dient u iterlijk oP I augustus sch riftelìjk bin nen
te

zijn

Per januari

Prijs steunleden

zooz bedraagtde contributie €

€ 8,-

en buitenlandse leden

Postbank r675000 t.n.v. De Þetector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke adressen
Veel brieven, vragen enz. komen

Advertenties, Opgravetties,

nogal eens bij de verkeerde personen

Occasions, Kopii

van de vereniging terecht. Vandaar

Opgave uitsluitend schrifteli.ik aan:

dat we de adressen weer eens oP een

C.B. Leenheer, Hanebalken t53,

riitie zetten. lgilt u zoveel mogeliik
schriiven/mailen in plaats van
bellenl!!

9205 CL Drachten.

ron : Rechtb ank Leeuw ør den

(o5tz) 545tt7.
redactie@detectoramateur.nl
Fax

Ledenadministratie

Determi natie/vraagbaak

Opgave van leden, adreswijzigin-

Voor determinatie van door u

gen, vragen over de contributie bii:
8925 AP Leeuwarden.

gevonden voorwerpen dient u een
foto of duidelilke zwart-w¡t
teken¡ng op te sturen naar:

w-woudstra@detectoramateur.nl

vraagbaak@detectoramateur.nl

!1. lloudstra, Melkemastate 16,
B

26,-

€ 33,-.

of naar de redactie.

Commentaar bestuur

ln het voorjaar werd detectorland opgeschrikt door de zaak Leo
Kooistra. ln afl,.rachting van het onderzoek en de uitspraak van de
rechtbank heeft de vereniging geen actie ondernomen. ln.iuli heeft de
rechtbank in deze zaak uitspraak gedaan en Leo Kooistra veroordeeld.
Kooistra Metaaldetectoren wordt voortgezet door Sioukje Kooistra'

Activiteitencom missie
Voor vragen, suggesties enz. over
zoekdagen, determ¡natiedagen

kunt u terecht bij: G. Lukassen,
Meerpaal zr8, 9732 AM Groningen,
Tel. (o5o) 548396.

Het bestuur meent dat deze zaak en de ophefdaarove¡ de hobby in
het algemeen en de vereniging geen goed hebben gedaan. De vereniging was daardoor zelfs genoodzaakt de zoekdag in het voorjaar afte
gelasten. Over de consequenties die dit alles heeft voor Kooistra, als
lid en als adverteerder van de vereniging De Detector Amateur is het

zoekdag@detectoramateu r.nl

bestuur in beraad. ln afrlrachting daarvan en om technische redenen is
de advertentie van Kooistra Metaaldetectoren in dit nummer van
Detector Magazine voor alsnog gehandhaafd. Zodra er een besluit

Bestuursleden

:

:.

..

i:î.i:'.:i.ï: .:ïi::. . . . . . . . .

Van de redactie
Beste leden, hier is het 76ste nummer van het Detector Magazine'
ln het vorige redactiestuk.je had ik beloofd om een artikel te
schrijven over het maken van een verhaal ofartikel.
lk kan zeggen dat het redelijk is gelukt, maar als je het hebt
ingeleverd, dan denk je: er kon nog meer bij. Denk alstublieft niet
met het artikel in de hand dat je een schriiver zult worden, maar
misschien wordt er wel meer duideliikheid verschaft. En er staat
een goede redactie klaar voor vragen en oplossingen. lk hoop dat
het toch een paar leden over de streep zal trekken een leuk stukje
voor het blad (en de vereniging) te schrijven. Want we zoeken nog
steeds leden en niet-leden die een stukje willen schriiven. Van
Kees Leenheer heb ik begrepen dat het weer een beetje in de lift zit
wat artikelen en eventuele series betreft. Maar het mooiste zou
Ioch zijn dat er zoveel materiaal is dat we kunnen schriiven wat er

Voorzitter a.i. & hoofdredacteur
C B. Leenheer

(o
go

Hanebalken r53
9zo5 CL Drachten
Tel. (o5rz) 54$77 (na r8 oo uur)

nder voorbehoud, in oJwachting van
e d ke u ri n g j a a w e rga d e rí n g)

K. Bot

Zaailand ro

9zo5EH Drachten

Fax (o5r2) 545il7

redactie@detectora

Bestuurslid

m

Tel (o5tz)

ateu r. nl

51

c.499

Penningmeester & ledenadministratie

M J. Hoffmann

!L Woudstra

Van Beresteynstraat 85

lVelkemastate r6

z614 EB Delft

8925 AP Leeuwarden

Tel. (or5) 2136298

Tel (o58) z66t8t8
w woudstra@detectoramateur.nl
Bestu urslid/ fotografi e vondsten
J. Bosma

Drachtster Heawei t 9a
9zr3 VE De Wilgen
Tel. (o5rz) 51 5r rz
j.

bosma

@

detectoramateu r

n

I

in het volgende blad komt. Het lijkt me fantastisch als we dat
kunnen realiseren.
lnternet:

Mart Hofmann, redactie

www.detectora mateu

r. n

I

XP Metaa ldetectors gaan
ve rhazi ngwekke nd d i e p...
XP
))

MWVil

Technische eigenschappen

kleine munten in vervuilde grond en onder stenen.
Nieuwe gevoelerige microprocessor. o Nieuwe metalen XP connector van hoge
kwaliteit. o Nieuwe dubbel afgeschermde XP elektromagnetische schotelkabel.
o Wordt geleverd met: Beschermkap, Batterijen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

¡

))

Verschillende schotels

o27 cm. High EnergyWide scan schotel voor30% meer diepte
o22,5 cm standaard schotel
o Elliptische 24 x l2 cm schotel

))

Technische eigenschappen
G-MAXX

r Frequentie 4,6 kHz zoals bij de
Adventis. o Regelbaar lJzer volume
in de alle metalen stand. o Perfecte
stabiliteit op alle grondsoorten.
¡ Heel sterk voor het detecteren van munten en
grote massa's munten. o Nieuwe gevoelerige microprocessor.
r Zeer goede discriminatie. o Wordt geleverd met: Beschermkap,

))

XP-Conectors

o Waterdichte vergulde connectors

))

Heuptas

o Heuptas voor alle XP- modellen

¡

Bobuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.
Duurzame schotelkabel. o ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de
detector als ook als hip-mountte gebruiken. r Frequentie:4,6 kHz. o Dubbele

¡

discriminatie. o Alle metalen stand. o Silencer schakelaar voor vervuilde grond.
I AA
Alkaline batterilen of oplaadbare pack. r Heupmontage voor nog meer zoekgemak.
o Vergulde afsluitbare schotelaansluiting. o Grondafstelling. o Voeding:

))

0pties

r

0plader. o 0plaadbare pack. o XP-koptelefoon.
o Elliptische schotel. o 27 cm High Energy Wide scan schotel.

))

Garantie

o Elektronica: 2iaar op onderdelen en uurloon.
o Schotel: I iaar op onderdelen en uurloon.

IMPORTEUR:

Bontehondstraat 3-5. 4561 BA Hulst (Ntl. Tel. (01 141 370480 - fax (01141 370481
f nt. 00 31 11 4370 480, E-mail: detect@wxs.nl, lnternet: www.xp-detectors.nl

INGEZONDEN

laatste zooo jaar.Waar Romeins

Tussen deze en de volgende straat
lag jonger spul, rze en r3e eeuws.
Conclusie)l Een'wilde' zoeker
belde me nogal eens. Hij vond bij
een langwerpige wierde (geen terP,
want dat is Vikingtaal voor dorP)
vlak buiten de langslopende
weg/dijk een aantal loden gewich-

spul wordt gevonden in de origine'

ten. Enkele Merovingische, dubbel-

Sinds de komst van de amateurdetectorzoeker ziin enorme vorde'

ringen gemaakt bii het archeologisch onderzoek naar ouderdom en
verspreiding van onze cultuur in de

le omgeving is het lands reeds
meer dan zooo jaar ingepolderd.

Niks wierden op de zoute kwelder,
de zee zou allang gezorgd hebben

voor het verdwijnen van munten,
gewichten en andere zaken uit die

tijd. Of overslibd door aanspoelsel
van klei en zand.

taps dus, een veelhoekig Vfünggewicht, maar het allermooist wes een
Byzantijns gewicht van een half
lood met opschrift, die hij aanzag
voor een onderdeel van een kogellager. Mijn enthousiasme kende geen
gÍenzen. Ongeveer 20 meter noordelijk van
de

Doordat ik de laatste jaren een boek
schreef over onze Groningse omgeving boven de stad, dus het oude
Friese land van de Ommelanden,
had ik veel hulp nodig van zoekers,
ongereglementeerde zowel als
leden van Coinhunter en DDA.
Opmerkelijk is, dat in de Marne, de
omgeving van Zoutkamp, Kloosterburen tot Wehe-den Hoorn zoveel
Romeins spul is en werd gevonden.
Gewoon aan de oppervlakte van het

land. Dat gafte denken. Binnen de
dijk van Zoutkamp naar Kloosterburen lag zelfs Romeins en daarachter waren de vondsten wel rooo
jaar jonger. Zott die dijk misschien
zooo jaar oud zijnl Niet te geloven.
Maar het bleek waar. De dijk was
nog veel ouder.
Vanwege de vertrouwenspositie die
we bij de zoekers hebben, kunnen
we geen mooie zoekplekies verraden. Gelukkig krijgen we de goede
gegevens van de jongens en een
enkel meisje. Prachtig. Enkele
jongens uit Uithuizen namen een
wije dag nadatze bij me thuis
afgesproken hadden. Ik keek mijn
ogen uit, zuidelijk van een bepaalde
straat vonden ze wel tien gewichten

uit

de Merovingisch-Karolingische
periode. Dan moest die straat een

dijk uit die tijd zijn geweest.

wees uit, dat de boomstam gekaPt

was rond ro4o.
Maar het gewicht was al wel roo
jaar oud toen het overslibd werd.
De geijhe gewichten van de stad
Groningen uit de r4e-r7e eeuw met
een dubbelkoppige adelaar,

tig, maar onze voorouders waren
echt geen

dijk

een

ziin

zo%orwaarder, eigenlijk moet ik
zeggefi hebben 2oo/o meer massa,
als ze in de Omrnelanden gevonden
worden, dan die uit de stad zelf.
Condusiell Geschiedenis is prach-

vfome

lagen
gewichten
en munten

in

Dat Leeuwarder gewicht werd
gevonden op een boomstam.
Dendrochronologisch onderzoek

rij

van ongeveer 15

meter
breed.

Conclusiell

Zoekers zijn
onmisbaør voor de
archeologische
kennis van ons land

Jongens.

Tenminste,
als je

voorgeslacht uit
die stad

komt.
Maat zou

Hier werden schepen op het strand getrokken voor
handel. Op mijn verzoek zocht hij
op enkele wierden buiten een diik

het bij
andere
steden anders zijnl In de stad
Groninger wetten ven ongeveer
163o staat, dat voortaan de gewich-

hij kwam met Romeins spul

ten en maten egaal moeten zlin in
de stad en lande. Vroeger een grote
vraag wat daarmee bedoeld werd.
Nu een weten dat openbaar mag
worden.

en

terug. Nooit geweten dat die kleine
wierden zo o.ud waren.
Een kennis ploegde zijn wierde een
beetje dieper en hij vroeg een
zoeker of hij daar misschien iets
kon vinden. De archeologen geven
deze eveneens lange wierde een
ouderdom uit de rze eeuw, maer er
kwamen prompt zo fibulae tevoor-

schijn uit de Merovingische tijd.
Havenplaats uit oeroude tijd. Soms
wordt je door archeologen gewaagd
naar de ouderdom van een gewicht.
In Leeuwarden werd een Vinkinggewicht gevonden van zo6 gram,
een marþewicht. Voor zo'n massa
zilver kon je in die tijd een slavin
kopen, maar dan was het moeders
mooiste niet, dan werd het wel drie
mark. Even duur als een manlijke
slaaf. Geschiedenis is mooi als je
veel weet.

Ik hoop nog jaren mee te kunnen
lopen bij de zoekdagen en dat er
actieve mensen zich aanbieden bii
het bestuur voor een post in dat
ver[ouwenscollege. Zij doen dan

in

elk geval heel belangrijk werk in
hun wije tijd, dat nooit genoeg
geprezenkan worden.
Veel wijsheid en sterkte toegewenst,

M.A. Holtmøn
Usquerderweg 7

ggg5 ND Køntens
Tel.:
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Clear signal
DUCATON
Onlangs kreeg ik de nieuwe Clear
signal Ducaton koptelefoon thuis
gestuurd met de vraag wat ik daar
van vond. De koptelefoon ziet er op
het oog perfect uit, is uitgerust met
flink grote oorschelpen, twee volumeknoppen, een snoer met haakse
plug en een schakelaar waarmee hij
op alle detectors is te gebruiken. lk
was dan ook behoorlijk benieuwd
naar het geluid en naar het eventuele verschil met met eigen goede
koptelefoon.

Om te testen pak ik altijd een klein
zilver muntje, een dunne draadfibula en nog wat grotere vondsten. Met
mijn eigen koptelefoon heb ik altijd
de volumeknop voluit open staan,
dus ik draaide bij deze koptelefoon
beide knoppen voluit open. Zelfs het
kleinste muntje knalde eruit. Hele
felle duidelijke signalen, zo hard dat
ik er na een half uur moe van werd.
Het was duidelijk wennen omdat het
signaal een stuk harder en feller was
dan ik gewend was. Nu kan ik
helemaal niet tegen een hoop herrle
aan mijn kop, dus moesten de
volumeknoppen voor mij een stukje
terug. lk kreeg toen een beschaafd
maar toch duidelijk fel en helder
signaal op de kleinste voorwerpjes
en een duidelijk maar nog net niet te
hard signaal op de grotere voorwerpen. Omdat ik me afvroeg of dit
alleen in combinatie met mijn eigen
detector was heb ik de koptelefoon
op diverse andere merken detectors
geprobeerd. Op alle modellen was
het geluid uitstekend.

Op de koptelefoonzil aan één kant
een kleine metalen tuimelschakelaar
die op twee standen kan staan. Dus
het is bij uw detector even de schakelaar op de juiste stand zetten en
hij doet het. De Minelab Explorer
schijnt niet alle koptelefoons te
accepteren, en dat is met zo'n
schakelaar dus geen probleem meer.
Toch zat ik met een sceptisch gevoel
naar de schakelaar te kijken. lk ben
helemaal niet iemand die altijd van
onder tot boven onder de bagger
thuiskomt, maar in de herfst blijf je
niet altijd schoon. Ook je appara-

luur zit er vaak onder en moet daar
wel tegen kunnen.
Maar desnoods heeft de elektronicahandel van die kleine plastic of
rubber hoesjes voor deze schakelaartjes en is het probleem natuurlijk
opgelost
We hebben de Ducaton natuurlijk

ook op het veld tijdens het zoeken
gebruikt. De koptelefoon heeft een
vast, niet afneembaar krulsnoer.
Sommigen vinden dat een nadeel
omdat de kans bestaat dat als je
ergens achter blijft haken,,ie koptelefoon gelijk van je hoofd getrokken
word. Maar het snoer is lekker
soepel en van voldoende lengte,

GEBRUIKERSERVARING
en ie hebt niet het risico dat er vuil
in de contacten komt. De haakse

plug kan trouwens heel gemakkelijk

zijn

als je de koptelefooningang op

de voorzijde van je apparaat hebt
zitten, en daarbij ook nog een
beschermkap gebruikt.

Het draagcomfort van de koptele-

foon is uitstekend, lekker licht en de
oorschelpen ziin zelfs voor mijn
oren groot genoeg en sluiten goed
af,zonder dat het ook bij langdurig
zoeken begint te knellen. Dat afsluiten is belangrijk als u bij een drukke
weg loopt te zoeken of als er een
flinke wind staat. lk heb het idee dat
de koptelefoon door zijn gladde
vorm ook wat minder windgeruis
veroorzaakt dan mijn eigen koptelefoon. Ook bij het bukken zakt de
koptelefoon niet gelijk af maar blijft
lekker zitten.

De constructie van de Ducaton is
prima, hij is lekker licht maar zit
toch stevig in elkaar. Dat de fabri-

kant vertrouwen heeft in ziin product, blijkt wel uit de garantieperiode van 5 jaar. Volgens mij is deze
koptelefoon melzljn prijs van 99
euro een goede investering waar je
jarenlang plezier van kan hebben,
dus als u na de vakantie nog wat
geld heeft overgehouden.....
Er zijn van Clear signal nu 5 verschillende modellen leverbaar, in prijs
variërend van 79 tot ng euro.
lnfo: Steenbergen Detectors Hulst,

tel. (orr4) 37o48o
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Ook nu hebben we weer een object voor de rubriek 'Raad de Foto'.
Door middel van een e-mail of brief(kaartje) kan hierop worden gereageerd
door leden van onze vereniging. Onder de goede inzenders zal een boek
worden verloot. Reacties kunnen naar: e-mail j.koning@detectoramateur.nl
ofJ. Koning, Roodborststraat 20, 89r6 AG Leeuwarden.
wel een zo duidelijk mogelijke beschrijving inclusief datering.
Dit vergemakkelijh de keuze voor de winnaar. De inzendtermiin sluit op

\ùle vragen

r okober zoo4.
De nieuwe Raad de Foto is een loden voorwerp (twee maten afgebeeld)
waarvan we weer zoveel mogelijk van willen weten.
Vanwege de vakantieperiode ìs de ìnzendtetmìjn van'raad deþto 75'verlengd tot ry septemben

l.

Koning

Vakantiebeleven issen
lle

hebben dit jaar in eigen land vakantie gevierd. Geen

stress met inpakken en lange autoritten met de bijbehorende
files.

lle

hebben de musea wat afgestruind. Heel interessant

vind ik dat altijd. Zo kon ik bij een bezoek aan het Openluchtmuseum in Arnhem eindelijk een door mij gevonden
gouden spiraalvormig voorwerp determineren. Het bleek om
het uiteinde van een oorijzersieraad te gaan.

Maar het leukste voorval wil ik u niet onthouden. Ik had
vernomen dat ergens 'in the middle of nowhere' graafwerkzaamhedenwerden verricht. Daar aangekomen zie ik een
gigantische rupskraan met rupsen die mij tot boven de
middel uitkomen. Daar ik met mijn r.92 m. ook niet echt
klein ben uitgevallen kunt u wel nagaan hoe groot die kraan
wel niet was. Ik schat wel zo'n 4 of 5 meter hoog. Ik zette
mijn detector aan en begon te zoeken. En eerlijk gezegd is
het niet eens erg als je hier niets vindt. De natuur is daar
schitterend en je komt er bijna geen hond tegen. Geen
nieuwsgierige blikken of vragen van mensen of het goud al
binnen is, maar één zrjn met de natuur. De vondsten vielen
tegen. Ik had alleen maar rommel, echter, ik mocht al blij
zljn daL mijn piepstok piepte, zo weinig lag daar. Totdat ik
na anderhalf uur zoeken zornaar ineens een matig zilveren
kwartje uit t9r4 opgroef. Toen was ik allang teweden maar
de avond was nog jong dus zocht ik stug door. Ik groefnu
ook al op de ijzersignaaltjes als die er tenminste waren.
Twee uur later kreeg ik weer eens een piepje. Net voordat ik
de schep in de grond wou steken zag ik de aanstichter van
het piepgeluid in het hoge gras liggen.

Het leek mij een autosleutel toe. Er zat zelfs nog geen roest
op terwijl het de laatste tijd toch wel geregend had. De
sleutel moest dus nog niet zo heel lang geleden verloren
zijn . Toch wel vreemd, want de dichtstbijzijnde mogelijkheid om je auto te parkeren is ruim anderhalve kilometer
verderop. Bovendien komt hier zoals ik al schreef eigenlijk
niemand. Verwonderd hield ik de sleutel in mijn hand en
keek om mij heen. Mijn oog viel op..... de kraan.

Ik liep er naar toe en voelde aan de deur. Hij zat op slot.
Vervolgens stak ik de sieutei in het slot, draaide hem naar
beneden en pom, de deur ging losl Eigenlijk zou ik wel eens
plaats willen nemen in de bestuurdersstoel maar dalzal
absoluut niet meevallen, want het is een hele klim. fe moet
eerst de rupsbanden beklimmen of in mijn geval, bedwingen. En deze komen mij zoals ik al schreef tot l¡oven het
middel. Voor de meesten onder ons misschien geen probleem, maar ik ben verre van atletisch te noemen. Eigenlijk
had mijn achternaam beter Van Houten kunnen zijn. Een
ladder biedt natuurlijk uitkomst, :maat die stond mij niet ter
beschikking. Om een lang verhaal kort te maken, het lukte!
Ik nam plaats en ruim anderhalve meter boven de grond
had ik werkelijk een schitterend uitzicht op het water, de

weilanden en het bos. De machinist was een echte fruitliefhebber, gezien de tientallen fruitstickertjes die de binnenkant van de cabine sierden. De sleutel stak ik in het contact
maar draaide hem niet om. Ik had best even kunnen proberen of ik aanleg had voor het vak van kraanmachinist, maar
dit was me toch net even te brutaal.
Naast een pen lag het garagerapport van de kraan in een
vakje.Zo te lezen had hij net een grote beurt gehad. Op de
achterkant van het rapport schrijf ik met grote letters: NIET
.WEER
DE SLEUTEL VERLIEZEN HÈ, GROETEN VAN
EEN METAALDETECTORZOEKER. Nog even geniet ik van
het schitterende uitzicht. De mist ligt als een deken over de
weilanden met de toppen van de bomen die er boven uitsteken. Het begint donker te worden. Tijd om naar huis te
gaan. De memo laat ik op de bestuurdersstoel achter en de
deur los. Kan de beste man morgenvroeg meteen weer los;
hij hoeft alleen de sleutel maar om te draaien. U zult begrijpen dat hierdoor het gevonden zllveren hvartje een ereplaats in mijn vitrine heeft gekregen.

GROETEN UIT FRIESLAND
Anne Hoekstra

Lloret en Tossa de Euro
Eindelijk is het dan zover, koffers en tassen in de auto en de
detector met volle batterijen op een veilige plek. t4oo kilometer liggen op ons te wachten evenals de stranden van
Lloret en Tossa de Mar. Na een overnachting onderweg
bereiken we op zaterdag ons doel. Een schitterend hotel

gebouwd tussen andere hotels zodat een parkeerplaats snel
is gevonden twee straten verderop.

Alleen het weer valt tegen, regen zoals we ook in Nederland
gewend zijn. Gelukkig klaart het de volgende dag op en
hebben we de rest van onze vakantie schitterend zomerweer
vart zo'n z8 à 3o graden.
Nadat we het strand van Tossa hebben bekeken kan de
conclusie wel getrokken worden dat het hier te vinden moet
zljn, daarom besluit ik de volgende dag om o6.oo uur op te
staan om zo niemand tot last re ztjn.
De volgende dag loop ik in alle woegte op een schitierend

strand in het ochtendzonnetje te zoeken; wat kan het detectorleven toch mooi zijn. Heel veel signalen geeft de detector
en het eerste euromuntje komt uit de grond, ook het tweede
en het derde en ga zo rnaaÍ door. Heb ik daar r4oo kilometer voor gereden.
In de verte is een groep gemeentewerkers bezig het strand
te ontdoen van het grof afval terwijl er machinaal het zand
gezeefd word en dit weer mooi vlak teruggeplaatst wordt.

VAKANTIEVERHALEN
Daar gaan mijn ringen, oude munten en alles wat je op een
strand kunt vinden. Drie euro in 1os geld en een zilveren
hangertje is het resultaat van anderhalfuur zoeken.
Dan maar in Lloret de Mar proberen, daar zir immers in de
zomer het strand bomvol. De volgende dag sta ik om 7 uur
op het strand van Lloret waar nog enkeie iongeren liggen te
slapen, terwill we pas in half juni zitten.
Ook hier is het euro munten rapen, in een uur heb ik 7,5
euro bij elkaar gezocht wat op zich een goed uurloon is. Er
zit zelfs een 2 euromunt tussen, ja dan gaat het sne1.
Na even rond gekeken te hebl¡en constateer ik dat er plaatsen zijn waar de ook hier in gebruik zlinde zeefrnachine
niet kan komen. Uiteraard ga ik ook daar mijn geluk
beproeven en het geeft mij een bevredigend gevoel omdat al
na enkele ogenblikken een 2 pence uiTt979 het levenslicht
weer ziet gevolgd door een heel klein aluminium muntie,
dat een r peseta uit de jaren '9o blijkt te zijn.
Op een ander deel van het strand nog een onleesbare zilveren munt en een oude peseta die in de oorlogsiaren is
geslagen. Na anderhalf uur heb ik het wel gezíen in Spanje
wat het zoeken l¡etreft. In het l¡innenland zoeken is niet aan
te l¡evelen omdat je niet weet wat wel en niet beschermd is.
Verder was het een schitterende vakantie en we hopen ooit
nog eens terug te gaan naar het door mij omgedoopte Lloret
en Tossa de Euro.
John Kwípers

Op vakantie met
de detector
Hallo zoekerzzz, ik las in Detector
Magazine 75 een stukje over dat er te
weinig inzendingen kwamen, en dat ze
zoekverhalen wilden van mensen die
op vakantie gingen zoeken. Het leek
me wel leuk om dat te doen, daarom
hier een vakantieverhaal van mii. lk
wil niet meedingen voor het boek, ik
doe dit puur voor de vereniging en
niet om iets te winnen.

Muntgewicht

Het was de hete zomer van 2ooJ en

wij (mijn tweelingbroer, moeder,
vader en ik) gingen met familie een
weekje op vakantie. Vantevoren
wisten wij wel dat het geen weekie
zou worden want mijn oma lag zeer zieken we wisten dat
het niet meer lang zou duren. We gingen op vakantie naar
Heinkenszand, dat ligt inZeeland, dichtbij Goes. Mijn
detector (XP Adventis) ging en moest mee. Het was een
mooie camping met een visplaats, voor mijn broertie en
mijn neefie. Maar het fijnste was, niet ver er vandaan (op
fi

etsafstand) lagen omgeploe gde aardappelvelden.

De re dag, het was kei heet,
maar we gingen we1 zoeken.
Miln nichtje ging ook mee,
wij wisselden af en toe een
l<eer om met graven en zwaaien. Na een uur hadden we
nog niks gevonden, dat was
aan de linkerkant van het
veld, dus mijn nichtje en
mijn moeder liepen naar de
fietsen toe om wat te eten. Ik
liep naar de rechterkant, en
daar lag van alles.

Ik vond er die dag een aantal
dingen:
. een rekenpenning uit de
r5e eeuw
(echt een dikke munt zeg);
. zes andere muntjes;
. twee knopen, waaronder
één met paarlemoer.
Ook hebben we op het veld aardappeis geraapt, dat waren
de aardapels die nog waren blijven liggen (daar hebben we
uiteindelijk twee dagen van kunnen eten).
De ze dag was ook weer heet. Nu ging ik alleen, er

waren

>">

VAKANTIEVERHALEN
niet erg veel vondsten: twee slechte munten, een schoengesp, een musketkogel en een spinloodje.
De 3e dag was wel weer succesvol. Het was, zoals de hele
zomervakantie, weer heet. Ik ging nu kriskras over het hele
veld rondlopen. Over het hele veld verspreid lag ook veel
spul uit WO II, zoals delen van grariaten. Deze dag vond ik
een hoop leuk spul, in best goede kwaliteit:
. twee muntgewichtjes, een grote en een ldeine;
. tlvee vingerhoeden, allebei mooie patina;
. zes muntjes, die waren wel slecht;
. en een onbekend iets, waarschijnlijk een horlogesleuteltje, met mooie bruine patina.

Maar tijdens de 4e dag van de vakantie overleed mijn oma,
en gingen \Me naar huis. Toch vond ik het een leuke vakantie met leuke vondsten, alleen een vervelend einde.
Misschien gaan we dit jaar weer terug.
Groetjes
Zoekze, Røføel

Vakantie r99o,
het begin van een
hobby!!
Als onderwijzet, rrreI grote interesse in geschiedenis, werden mijn vrouw en ondergetekende door vrienden gevraagd
om drie weken met de caravan mee op vakantie te gaan naar
Zuid-Frankrljk. De camping was gelegen aan de oever van
een reusachtig stuwmeer ergens tussen de plaatsen Gap en
Briançon.
Mijn vriend Rob, een doorgewinterde toerfietser, haalde mij
over om ook mijn sportfiets mee te nemen en hoewel ik
geen echte liefhebber van fietsen ben, liet ik me toch overhalen om ook mijn sportfiets mee te nemen, om aldaar
tochten te maken.
Eenmaal aangekomen op de camping, zljnwe direct de
volgende dag gaan fietsen naar het pittoreske stadje
Eml¡run, waar we een prachtige oude kerk bezichtigden, om
even later op een zonovergoten terras
onze dorst te lessen met enkele
koude biertje s. ZeTf zag ik nogal
op tegen de terugtocht, omdat
het flink bergop en bergaf
ging, wat mij dan ook niet
goed afging en menig zweetdruppeltje kostte. Rob had
daar ogenschijnlijk geen last

van en peddelde rustig voort,
terwijl ik de grootste moeite had

om hem bij te houden. Terug op de camping was ik'total
loss' en nam het besluit dat dit mijn eerste en tevens laatste
fietstocht van de vakantie was.
De volgende dagen gingen Rob en enkele medevakantiegangers lange tochten maken over zeer geaccidenteerd terrein.
Niks voor mij dus en daar zat ik dan, met mijn vrouw aan
het strand van het meer. Diezelfde avond zei Rob: "Ga je
mee een biertje drinken b1j lan, dat is een malloot, die met
een metaaldetector de omgeving afstruint, maar een heel
aardige vent".

Zo gezegd, zo gedaan.
Na kennis gemaakt te
hebben en enkele drankjes
later, liet lanrnlj een oude
btonzen munt zien, welke
hij die middag in de
omgeving van de camping
had gevonden. Tot mijn niet
geringe verbazing zag lk,
nadat ik de munt nauwkeurig
had bekeken, dat de kop van keizer
Nero erop stond.
Toen ik dat verlelde, zeilanverbaast: "Hoe weet jij dat1".....
Dat was het allereerste begin van een intense vriendschap
en tevens de aanloop naar een geweldige hobby. We hebben
die avond tot in de late uurtjes over de hobby gesproken.
Mijn interesse was voorgoed gewekt.
\I/e spraken af om die volgende dag samen te gaan zoeken
de buurt van een ldooster uit de r5e eeuw. f an met zijn
detector, de Compass XP 35o, terwijl ik de schep ter hand
mocht nemen. Bii het klooster aangekomen werd het ons
verboden te zoeken door een ogenschijnlijk belangrijk
persoon; er werd zelfs gedreigd met de gendarmerie.
Omdat het klooster midden in het bos op een heuvel lag,
kwam ik op het idee, dat de monniken vroeger water moesten halen uit het beekje, dat een 50 meter lager langs het
klooster stroomde. En warempel, na enig zoekwerk ontdekten we een paadje, dat vanafhet klooster naar de beek liep
en omdat het paadje ornzoorndwas door bomen en struikgewas konden wij ongestoord zoeken. Tot onze verbazing
was elke piep raak, het was of Klein Duimpje er had gelopen. Als ik het me goed herinner, hebben we r7 zilveren
Franse muntjes gevonden, allen gedateerd r5e en r6e eeuw.
Verbazingwekkend was, dat we even later op een ldein
veldje van nog geen 5o m, angstig dicht bij het kloostergebouw, nog tzbronzert munten uit de grond tevoorschijn
haalden; alle twaalf hetzelfde: Napoleon III 1854.

in

Mijn vrouw heeft mij vele dagen moeten missen, daar we
bijna iedere dag op pad gingen. We hebben die dagen nog
meerdere leuke vondsten gedaan en verschillende avontu'W'eer
ren beleefd.
terug van vakanlie heb ik zelf een tweedehands detector (ook een Compass) aangeschaft, waarbij ik
R. de Heer nog steeds dankbaar ben voor zljn adviezen en
enthousiaste ondersteuning. Aan die gedenkwaardige
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vakantie heb ik niet alleen een fijne (zoek)vriend
overgehouden, rnaar ik was ook gegrepen door het
zoeken met de metaaldetector.De vondsten en verhaien verwerkte ik in mijn geschiedenislessen; de
kinderen vonden het prachtig. Omdat ik per or-o82oo3 mer prépensioen ben, heb ik nu nog meer tijd
voor de hobby. Ik zoek nog steeds met veel plezier en
piep vaak mooie voorwerpen op, nu, tot grote tevredenheid, met een \Vhite's classic IDX.

DETECT GERT GESINK
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Museum Agenda

t3,95
,13,50

15.95
I 5.95
15,95

Bl67

Anne Hoekstro
Max de Boer

7,95
I 0.95
10,95
t1,95
11,50

-

82I8

Het was moeilijk om uit de inzendingen lwee winnaars te

€
-

t0.-

,

26.95

-

35
17.50
I t,95

rn Engelånd en Ledând Pruchtboek, rn prrjs gehalveerd, nu

lN QUEST OF- IHE LOST LECTONS (Dc \'ôrusslåg 9 n Clú)
8202 2000 YE-\R oINESTED CUP-\! EICHTS C M N4 Houben
MUNUMcnten in Nederland I l0 pag
8205 RËISG
^RCHEOLOCISCHE
8206 DE KONINCSTTRP
VANWÍJNALDUT{ 79 PAC
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Brecht (Belg¡ë) - rr september rlm z8 oktober zoo4
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Ceb hard käft, 300 âfb in kleur, Detectorhobbj'ismc in goed dagÙcht
8216 \'IRSCHOLLENESCHATZE imS¡lzkamrncrgut, l20pâg Ceb hârd ks1ì
Prachtig boek over de vcrdNenen Nazi-schaffen in Ooslcnrijk
KRUISEh\DE SPOREN handleìding voor amateur arch 160 pâg
FRIESLANDS OUDHEiD. Het¡ùk vån de Friese koningcn. opkomsl en ondergûng
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[rssen ]Vloezel en Noordzeekilsl, 120 p
82:12 ARCHEOLOCIE lN VEELYOUD,50jaaTAWN 253 pag Ceb hardkatL
11223 CLASSIC^L DECEPIION ( Cocd bock oler valse antieke muntcn 196 pag
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8222 DEUTSCHEORDEN UND ÈHRÈNZEICHEN (1871-!945. 3ll pâg
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Nijmegen - r8 september zoo4tlm 9 januari zoo5
De B¡r¡ve¡¡. Vengnle¡¡ vAN

I S UCChS !'OL ZOEKEN ì\J ET DE iVIEI.AALD ETECTOR dool Ccft CcsinK.
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Utrecht - zo november zoo4tlm ro april zoo5
HEr vuun v¡¡¡ oe Vrrrruceru
lnlichtingen: Centraal Museum, Nicolaaskerkhof to,
Utrecht, ojo-zj6 zj 62, www.centraalmuseum.nl

Uitstekend gedocumenteed Ncdcrlândstalig boek oYer \,ingcrhocden!
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Rorneinsekrønen
De meeste door zoekers gevonden kranen zijn van l6e - l8e eeuwse oor-

sprong. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Over vier kranen uit llijchen,
Nijmegen en Hoogeloon bestaat geen twijfel over de datering. Romeinse
kranen blijken bijzonder zeldzaamtezijn.Zo zijn er uit Zwitserland slechts
een viertal bekend, terwijl ook uit Duitsland het aantal gering is. Deze kranen

bestaan uit een behuizing (epitonium) en een huls (vertibulum).

Er komen zowel tussenkranen
alsook eindkranen voor, waarbij de
eerst genoemde tot doel hebben een
leiding af te kunnen sluiten of om te
leiden. Deze l<ranen zìjn in situ

aangetroffen in o.a. Herculaeum,
Ostia en Pompeii, waardoor over de
daterlng geen twijlel bestaat.
De behuizing bestaat uit een min

of

meer naar de huls taps toelopende
aanvoerpijp die uitkomt in de houder
van de hu1s. Deze houder wordt
gekenmerkt door twee verdikte
ronde platen die het voor-werp zlin
stevigheid geven. De uitloop kan
verschillende vormen hebben. In
sommige gevallen is in het geval van
de eindkraan de monding versierd,
soms in de vorm van een menselijk
hoofd. I(enmerkend voor de behuizing is een loden prop aan de onderzijde van het deel waar de huls
indraait. In sommige gevallen zijn er
twee toevoerpijpen, waarbij er sprake
is van een warm- en koudwatertoevoer. Overlgens betreft het in die

VAN HET

gevallen een keuze-

mogelijkheid en
geen mengkraan. De
huls bestaat uit een doorboorde
cilinder die afgedekt is door een
massieve p1aat. Op deze plaat is
het 'handvat" bevestigd bestaande
uit een n-vormige greep. In sommige gevallen is deze laatste versierd,
bijvoorbeeld in de vorm van een
enigszins uitstekende vinger, waardoor de ideaal vorm enigszìns verandert. De huls paste exact in de behuizing waardoor deze moeilijk met de

te doen in het Detector Magazine,
om dergelijke vooÍwerpen te melden.
Mogelijk kunnen dan een aantal
vragen in rela lie tol de watervoorziening beantwoord worden. De afgebeelde huls is afl<omstig uit Kloten
(CH) en de behuizing uit Bethel-

ming

(F). Tekeningen naar Dracl<

hand le bedienen was. De n-vormige
grip was dan ook bedoeld om een
ilzeren verlengstuk in te steken,

r997. Afbeeldingen uit een recente
studie van Walter Drack.

waardoor er meer kracht opgezet kon

Meldingen van gevonden Romeinse
kranen of onderdelen hiervan, graag

worden. Om een beter inzicht te
krijgen in de vormen, datering en de
omstandigheden waaronder deze
gebruikt werden, ben ik op zoek naar
meer exemplaren. Vanzelfsprekend
zijn de vondstomstandigheden
essentieel Daarom maak ik gebruik
van de mogelijkheid om een oproep

zenden naar:
Peter Schut
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De Bataven
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Ì | ilt
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Verhalen van een verdwenen volk

I

r8 septemberlfm gjanuari zoo5
llelk

beeld hebben de Nederlanders tegenwoordig van de Batavenl llaren

het oermensen, barbaren gehuld in een berenvel en gewapend met een

knotsl Of staan ze in beschaving veel dichter bij ons en zien we ze als
onze vooroudersl Voorouders waar we trots op zijn om hun krijgshaftige
verzet tegen de Romeinenl
I

n de overzichtstentoonstelli ng

'De Bataven' komen bezoekers in
aanraking met een grote variatie aan
beelden over de bewoners van
Midden-Nederland aan het begin
van onze jaartelling. Verhalen die de
Romeinen hebben overgeleverd,
voorstellingen die we ons in Nederland vanafde l6e eeuw tot nu
hebben gevormd en beelden die
vondsten uit opgravingen oproepen.
Op unieke wijze brengt het museum
archeologische bodemvondsten
samen met schilderijen van kunstenaars als Ferdinand Bol en Otto van
Veen, oude boekwerken en prenten,
maar ook cartoons, reclames over
Batavusproducten en tekeningen
van Fiep lUestendorp.

Museum Het Valkhof in Nijmegen is

bij uitstek dè plaats voor een dergelijke, groots opgezette tentoonstelling. Hier lag immers zooo jaar
geleden het Oppidum Batavorum,
de'stad van de Bataven'. De tentoonstelling duurt van t8 september
tot en met 9 januari zoo5.
De Bataven vormen één van de
kernthema's in de vaderlandse
geschiedenis. Volgens de overlevering trokken ze kort voor het begin
van de jaartelling vanuit Duitsland
naar het Nederlandse rivierengebied, de'Betuwe'. ln de r6e-r8e
eeuw leidde een sterke identificatie
met de Bataven tot de 'Bataafse
mythe' over een roemrijk nationaal
verleden, die gestalte kreeg in
historische en oudheidkundige
geschriften, toneelstukken en
gedichten, beeldende kunst en
populaire cultuur. De naam is ook

nu nog springlevend, getuige de
vele verenigingen en bedrijven die
de naam'Bataven' of 'Batavieren'

Museum Het Valkhof,
Kelfkensbos 59, Nijmegen
Telefoon: (oz4l - 36 o8 8o5

voe re n.

Open: Dinsda g t I m vriidag:
De tentoonstelling 'De Bataven' is
thematisch van opzet en behandelt
zeven onderwerpen die in de antieke
bronnen, de latere beeldvorming en

in het moderne wetenschappelijke

1O-17 UUr.

Zarerdag, zon- en feestdagen:
12-17 UUr.

Eerste woensdag van de maand
gratis toegang.

onderzoek telkens terugkeren:

.
.
.
.

.

.

de komst van de Bataven naar
Nederland;
het verbond van de Bataven met
de Romeinen;
de Bataafse opstand;
zeden en gewoonten van de
Bataven (nederzettingen,
begraafplaatsen, cultusplaatsen);
de Bataven als krijgers: als
leveranciers van hulptroepen van
het Romeinse leger en van
lijfiruachten van de Romeinse
keizers;

Paard en ruiter op een

beroemde Bataven zoals Julius
Civilis, en de topografie van
Bataafs Nederland.

kalkstenen reliëf van een
grafmonument, gevonden in
Nimegen Eind te eeuw na Chr

blicatie:
Bij de expositie verschijnt een rijk
geillustreerde publicatie waarin
verschillende aspecten van het
onderwerp uitvoerig worden behandeld door elf auteurs, zowel archeologen als historici en kunsthistorici
Pu

(ca. 3oo p.). Paperback: € 32,5o
(alleen verkrijgbaar in Museum Het

Valkhof). Cebonden uitgave:

€ 39,5o. De Bataven

is een uitgave
van BV Uitgeverij De Bataafsche
Leeuw te Amsterdam,

'
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Hofdijk,
Ons voorgeslachl, I, Hoarløm
(Krusemon) 1859

Collectìe

M useu

m

H

et Valkhof.

r6

Dordrecht, 1583. Afkeer van de Nederlanders van de hertog van Aniou

In het artikel over Ia Tène armringen in Detector MagazineT5
zijn mede door tiidsnood enkele fouten geslopen, waarvoor
miir.r excuus.

Ten onrechte werd gesteld dat volgens de acheoloog Van
den Broeke de produktie van armringen tot 50 na Chr.
voortduurde, het betreft hier de circulatie. Ook dient erop te
worden gewezen dat de hypothese van Willems, dat fragmenten van armringen als een soort van primitief geld
dienden, zowel zljn voors als zijn tegens heeft.

Een ti1d1e geleden heb ik een penning gevonden. Deze
is een uiting van de afkeer van de hertog van Anjou.
Ik zoek regelmatig in en rond Delft, een leul<e stad waar
mijn familie sinds 1664 woont. fe kunt als detectoramateur ook iets voor je stad betekenen. De gemeente
Delft, denk aan de geschiedenis met Willem van Oranje,
was niet in het bezit yaî zo'rt penning.

R.W.vøn Bemmel

Voorzijde: Nederland,

in

de gedaante van

een vrouw, wordt
door Anjou aan de

Volgens Peddemors zijn delen van armrilgen namelijk in
graven aangetroffen, wat erop zou kunnen wijzen dat zelfs
nog aan fragmenten waarde werd toegekend. In Merovingische graven en vikinggravenziin ook stukken gevonden
(Peddemors r9ZS, p. 97).

voeten gekluisterd,

terwijl de Spaanse
koning toekiikt. Zij
wordt echter door
een onver-wachts
toeschietende leeuw (de

Een volledige, enigszins gecorrigeerde en aangemlde literaLa Tène glas heb ik hieronder geplaatst. Wil je

tuurlijst over

nog meer weten over deze vondsten, dan kun je bij de
plaatselijke bibliotheek wagen of deze artikelen (tegen een
vergoeding) voor je kunnen worden gekopieerd. Boeken
kun je via IBl-account van de bibliotheek ook opwagen.
Wouter vøn den Brandhof

leeuwenmoed der inwoners)
gered.
VBI.REX. IN. POPVLVM.TIRANNVS.T583
- alwaar de

koning voor het volk een tiran is.

I(eerzijde: Nederland,
afgebeeld als vrouw

A¡tikelen:

.

met vrijheidshoed

A. Peddemors, 'Iatèneglasarmringe in den Niederlanden', in: Analecta Praehistorica Leidensia

VIII

(Leiden 1975).

en aan haar voeten
de leeuw,

verûapt

de afgeweerde

.

N. Roymans / T. van Rooijen, 'De voorromeinse glazen armbandproduktie in het Nederriinse gebied en haar culturele betekenis', in:
Vormen uit Vuur (1991).

Boeken:

.

Th. E. Haevemick, 'Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittel- und
Spätlatènezeit auf dem europäischen Festland (Bonn 196o).

kluisters. Tegenover haar de hertog
van Anjou aan wie zij
de rechterhand onttrekt;

in de linkerhand houdt zij de
hem voorheen gegeven trouwring, als
teken dat ze zích door zijn ontrouw van alle verbintenis.
sen ontslagen acht.

.

P.W. van den Broeke, 'De dateringsmiddelen voor de Ifzertijd van

Zuid Nederland', in: W.A.B. van der Sanden / P.W. van den Broeke
(red.) Getekend zand. Tien jaar archeologisch onderzoek in OssUssen (Waalre 1987).

.

A.M. van Diik van der Moolen, 'Glas', in: M.M. Sier / C.W. Koot (red.)
Kesteren-De Woerd: bewoningssporen uit de llzertijd en Romeinse

tiid (Amersfoort zoor).

.

H. Hiddink, 'Het grafritueel in de l¡te IJzertijd en Romeinse riid in
het Maas-Demer-Scheldegebied, in het biizonder twee grafi'elden bii
Weert'

1¡ttrl.tdam zoo3). Onderdeel la

Tène Glas (p. r94-r97)

POPVLOV.IVRE.D[ivino]. ET. Hlumanol.DIVORTIVM
volgt voor het volk, naar het goddelijke en
menselijke recht, de scheiding.
- aldaar

Anjou wilde zljn gertnge macht vergroten en beraamde
daarom een aanslag op Antwerpen. Dit feit is in de
geschiedenis bekend als de "Franse Furie". De aanslag
mislukte, maar Anjou had zich hierdoor onmogelijk
gemaakt en vertrok in de zomer weer naar Frankrijk.

lan Zijlstra

Registratie
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Vindplaats:

Ferwerd, [omgeving]

Vorm en materiaal:

zeskantig met handvat en oog, brons

Collectie/data:

|. Henstra

Randschrift:

S'HEVERARD SPAEN

Voorstelling:

huismerk

Datering:

waarschijnlijk r4e eeuw

l-

Literatuur:
Opmerkingen:

De zeskantige vorm is ongebruikelijk

en zeldzaam. (H) Everard was wellicht
een koopman o.i.d.

Foto: Johøn

Koning

'Freule Jel' of 'de glans van Glins'
In Detector Magazine 75 stond vorige keer het artikel over
'Freule fel'of 'de glans van Glins'. Het ging over de vondst
van een zilveren mesheft.
Op onverklaarbare manier zijn echter niet de afbeeldingen
van het mesheft zèlf erbij geplaatst. Bij deze, dus.

op de bovenste vlokke kopse
kont stoat het vrouwelíjke
familiewapen.

Eind april zoo4 vond huisschilder f appie Karsten op
het erfvan dorpsgenoot Jan Reinsma in Huins, op ca.

twintig cm diepte in de grond een muntschat bestaande uit 3r gouden munten. Ze lagen keurig op een

hoopje bij elkaar. De munten worden gedateerd rond
de periode r45o-r53o. Karsten ontdekte de schat

tijdens het zoeken met een metaaldetector, een hobby
die hij al enkele jaren beoefent.

Waarschijnlifk zaten de munten
oorspronkelijk bijeen in een leren
of stoffen buidei. Organische
resten daarvan zijn echter niet
bewaard gebleven. De vindplaats
staat bekend als de "Goudberch".

Waarschijnlijk zo genoemd omdat
afgraving van de vruchtbare terpgrond eind negentiende eeuw veel
geld opleverde. Maar ook bestaat de
mogelijkheid dat via overlevering het
gemcht van verstopt goudgeld al
eeuwenlang de ¡onde deed. De
vondst van de munten werd gedaan
bij de vroegere zijgevel van het
voorhuis van een eerdere boerderij
hier. Waarom die munten rond r53o
- de jongste munt dateert uit t5z7 - in
de grond zijn verstopt is niet meer te
achterhalen. Vroeger verstopte men
zilngeld in een kist, onder de vloer
oftussen het beddengoed en heel
soms ook wel buiten de deur in de
grond. De eigenaar is in ieder geval
niet meer in staat geweest orn zijn
geld weer op te graven.
De periode

rfio-rfis is in Friesland

de tijd van de vervolgingen van

wederdopers of
anabaptisten.
Hoewel een
aanleiding voor
het verstoppen
van geld in de
grond naar
aanÌeiding van
religier-rze

woelingen in deze tijd niet helemaal
valt uit te sluiten, ligt een profane
oorzaak voor het verbergen van de
schat veel meer voor de hand: de
waarde van de schat - destifds 69
gulden en 5 stuivers, steÌlig de prijs
van een zeker aantal koeien - wijst
eerder naar het tildeliik u'egbergen
van een geldbedrag en minder naar
het verstoppen van een fortuin.
Aanvankelijke l¡erichten in de pers
dat de schat met de Tachtiglarige
oorlog ofGrutte Pier verband zou
houden, zijn onjuist. De depositie
van de munten zal niet veel later zijn
dan de allerjongste munt uít 1527.
Spanjaarden zien we hier pas na
r57o en Saksische horden zijn hier
eerder in t5zo, d.w.2. tien jaar vóór
het tiidstip van verstoppen van de
munten in de grond.

nog\7 gram

aan goud. Een deel van

munten bevat echter ook enig
koper en zilver terwijl sommige
langs de randen zifn bijgesneden.
Omgerekend naar de huidige goudprijs zou de vondst nu ca. € rooo,-.
waard zijn maar een vergelijking
tussen r5Jo en nu is lastig te trekken. De taxatiewaarde wordt
momenteel op het twintigvoudige
de

van dat bedrag geschat.

Conform de archeologische monumentenwet deelt de vinder de taxaliewaarde op fifty-fifty basis met de

De 3r munten zijn afkomstig uit

eigenaar van de grond. De kans

Engeland, Nederland, Spanje en

bestaat dat de schat uiteenvalt en wel
zodra één der eigenaren zijn recht-

Duitsland. Toenmalige vorsten als
Philips de Goede, I(arel V, Edward
IV en Hendrik VIII staan erop
afgebeeld. Samen wegen de munten

malig deel te gelde wil gaan maken.

ln augustus waren de munten te bewonderen in het Fries Museum.

ln het volgende nummer meer over de munten + het verhaal van

de vinder.

of

Een Romeinse bronzen plaat uit de 3e

opgesteld in naam van een keizer

eeuw na Christus. ln zoo3 vond een

een andere hoogwaardigheidsbekle-

detectoramateur in een weiland bij
Leersum resten van deze unieke
bronzen plaat. Ondeaoek ter plaatse
door de ROB en de VU brachten later
nog meer resten naar boven.
ln de bronzen plaat staan letters
gegrift, die een Latijnse tekst vormen.
Mogelijk is het een keizerlijk schrijven aan een nieuwe gouverneur, en

dat maakt de aanwinst voor Nederland uniek.
De bronzen plaat stamt uit de tild
van de Romeinse overheersing in het
gebied dat nu Nederland is. Op de
fragmenten (samen zobli 26,5
centimeter) stean 15 regels van een
lange Latijnse inscriptie. Specialisten
van de Vrije Universiteit (Amsterdam) en Museum Het Valkhof
(Nijmegen) hebben de tekst gedeeltelijk kunnen vertalen. De werkwoordsvorm'DIXI' ('ik heb gezegd')
komt er in voor, waardoor de tekst te
interpreteren is als brief of decreet,

Op

5 maart

vond André Manders met

zijn metaaldetector in het Brabantse
N

der. Ook komt de naam 'SEVERUS'
voor: hiermee kunnen de Romeinse
keizers Septimius Severus (regerend
var'rg) tot zu) ofSeverus Alexander
(zzz-21) bedoeld worden. In Nederland is nooit eerder een vergelijkbare

keizerlilke inscriptie gevonden.
De Romeinen lieten belangrijke
officiële mededelingen in brons
graveren om ze aan de muren van
overheidsgebouwen te bevestigen.
Zo waren ze voor iedereen te lezen.
Ook kleinere ofhciële teksten, zoals
de diploma's die Romeinse soldaten
ontvingen na 2rjaar dienst, werden
in brons gegraveerd.
De vindplaats van de plaat, Leersum

(provincie Utrecht), ligt buiten de
vroegere grenzen van het Romeinse
Rijk. Recent archeologisch onderzoek in Leersum door de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Vrije Universiteit
doet vermoeden dat de plaat daar
oorspronkelijk niet vandaan kwam.
Plunderende Germanen zouden

hem gerooftl hebben bij een
Romeins fort of een nederzetting
en mee hebben genomen.
De voor Nederland unieke vondst is
aangekocht door het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden. De keizerlijke boodschap is te zien op de vaste

presentatie 'Nederland in de
Romeinse tijd'.

De vondrst vanr zi,jn lieven

istelrode waarschijnlijk de vondst

van zijn leven. André, lid van de
Udense werkgroep archeologie en als

vrijwilliger werkzaam voor onderzoeksbureau Archol van de faculteit
der Archeologie te Leiden, zocht met

zijn C.Scope 122o een aangelegd vlak
af. Opeens liet zijn metaaldetector

een kolossale piep horen en werd er
een grote pot opgegraven. En daarna

nog één en nog één. Totaal haalden
de archeologen die middag 3r bronzen voorwerpen naar boven.
Copyright Rijkswaterstaat

/ Archol

BV

De voorwerpen uit de bronsschat
komen uit de eind re tot begin 3e
eeuw. De vondst zou waarschijnlijk
zonder metaaldetector niet gevonden
zijn omdat hij heel diep zat en ook
net buiten het tracé van de snelweg
lag. Het onderzoek werd verricht
omdai Rif kswaterstaat bezig is met
de aanleg van de nieuwe A5o die
Eindhoven met Oss zal verbinden.

Het gaat om het grootste bronsdepot

uit de Romeinse tijd dat in Nederland is gevonden en uniek in zijn
omvang. De schat bestaat uit zeven

sierlijke kannen, wijnzeefsets met
wijnopvangbekken, lepeis, een grote
pot, borden en schalen, kommen en
kandelaars.

Omdat de bronsschat in zandgrond
lag is deze goed bewaard gebleven.

Tijdens het onderzoek is een deel
van een Romeinse nederzebting uit
de eerste eeuwen na Christus blootgelegd. De vondst werd door het
onderzoeksbureau de eerste maand
stilgehouden uit angst voor schatgravers die het opgravingsierrein zouden kunnen verstoren.
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Vondstberichten
door lan Ziilstra

Een rie:rnto:ng met

Anglo - I(ørolingische
dierorna,mantiek
uit Oosterbierurn
De Anglo-Karolingische dierornamentiek is zoals de
naam al aangeeft een continentale Germaanse versie-

ringsstijl uit de 8e en 9e eeuq die sterk beinvloed werd
door de insulaire (Engelse) ornamentiek. Ook wordt
door sommige auteurs een verband gelegd met de
Scandinavische 'greiftierstil' die in het begin der Viking-

tijd, dus ongeveer gelijktijdig ontstond. Naast dieren
worden er ook wel planten afgebeeld; alle zeer gesti-

Het gaat om voorwerpen die weliswaar in een Engels (Angelsaksische) aandoende stijl zijn versierd
maar daar toch van verschillen,
zodat van een aparte ornamentiek
kan worden gesproken, die bovendien door onderzoekers nog weer in
twee groepen wordt verdeeld. Het is
hier echter niet de plaats om daar
dieper op in te gaan.

leerd, ornamentaal en meestal in kerfsnee-techniek,

Men neemt dus aan dat de in
Anglo-lGrolingische dierstijl versierde voorwerpen waaronder
prachtstuldcen zoals de 'Tassilokelk' en de 'Lindauer boekband' op het continent zijn
ontstaan en de enkele voorwerpen die in Engelanð. ztjn
aangetroffen daar naar toe
zijn gebracht door de handel

oI Lerugkerende missionarissen
en hun 'entourage'.
Wat dat laatste
De riemtong van Oosterbierum Het desígn is
uitgevoerd in kerfsneetechniek maar door
corrosie en slijtage is het

ffict

hieruan op het

kleine opperulak gering Voor de duidelijkheid

zijn de verdiepte gedeeben op deze tekening
zwari gehouden en is het kørfsnee efect niet

uitgewerkt ßx vergrool)

betreft heeft f.
Ypey een interessante hypothese ontwikkeld. Hij stelde
vast dat deze
zeldzame objecten relatiefveel

in Nederland voorkomen. Als
oorzaak daarvan ziet hij de kloosterschool te Utrecht en de nauwe
banden daarvan met York en Northumbria waar de Engelse dierstiji,
die zoals vermeld als voorbeeld
diende, erg populair was.

Het in Oosterbierum gedetecteerde
stuk is een kleine zogeheten knop-

riemtong. Dit type was vooral in de
tweede helft van de 8e eeuw in de
mode, in dezelfde tijd dus dat de
Anglo-IGrolingische dierstijl popuiair was. Het is vervaardigd van
brons of messing (koperlegering)
en vertoond sporen van vergulding.
Het is bevestigd geweest aan een
smalle riem die een functie had
met betreld<ing tot de kleding,
eventueel schoeisel of bewapen ing.
Het binnen een geblokte of
geschubde rand afgebeelde dier is
lyperend gestileerd. Hel is een
omkijkende viervoeter met een min
of meer S-vormig lijf. Dit fabeldier
treedt in verschillende varianten op;
hier heeft het in plaats van een
'eendenkop of eendenbek' zoals
meest voorkomt een meer fantastische muil; met uithangende tongl

Misschien mogen we er een zee-

wolf fFenrirl] in zien.
Literatuur: J Ypey, Berichten R O.B
jaargang r8-r968
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vondst
AN HET

Om me€ te dæn met de "Yondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenm¡nste r5o woordenl
te schrijven over het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het

voorwerp mæ. Væruerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld.

Ik was heel benieuwd naar wat het eigenlijk voor een muntje was, dus ik het internet op. Ik vond een site (www.geledraak.nl) waar een heleboel munten op stonden. Munten
yan7To v. Chr. tot aan r9r2 toe. Ik vol goede moed zoeken,
want stel je voor dat mijn muntje zo oud is. Na een tijdje
zoeken had ik het gevonden.
Op een van de mooie dagen in juli (en die hebben wij niet
veelgehad) dacht ik bij mezelf, kom laat ik mijn detector
eens pakken en mijn geluk eens uit gaan proberen op een

veldje in Alphen (Noord.Brabant). lk hoorde van een collegazoeker dat ze rond Alphen een rondweg aan het aanleggen waren, dus ik er op af,

Daar aangekomenzagik dat er ook een flink
stuk van een grasveld wij was gekomen waar
de rondweg dwars overheen komt. In het
verleden stonden daar paarden op en kon er
dus niet gezocht worden. Na verschillende
mooie duiten kreeg ik een mooi signaal. Ik
aan het graven en toen zag ik iets geel blinken.
Mijn hart sloeg over en ik dacht "mijn eerste
goud". Toen ik het uit de grond haalde en schoon
maali:te was het een verzilverde loroop met een vergulde
rand. Op de voorkant stond een mooie gravure met de
letters f.N. en boven de letters stond een kroontje.

Mijn muntje komt uit de Qing Dynastie $644-19rz) en wel
uit de Qing Long periode (ry36-ry951uit de provincie
fiangxi. Ik vind het ongelofelijk dat ik een muntie dat al
meer dan zoo jaar oud is en helemaal uit China komt vind
in ons Brabantse land. Ik zou best wel eens willen
weten of dat er door collega-zoekers meer van
deze munten gevonden zljnin Nederland.
Het is dan wel geen goud of zilver maar
voor mij toch heel bijzonder en daarom wil
ik met deze munt graag meedoen met de
vondst van het jaar zoo4.
Groeten,
Comé vøn Kríeken

uit Tilburg

Ik ging vol goede moed verder en na ongeveer een kwartiertje zoeken lceeg ik een klein signaaltje op mijn koptelefoon.

Ik mijn schepje gepakt en aan het graven
gegaan. Op ongeveer 4o â 5o cm diep
kwam er een schiif e naar boven
met een vierkant gat in het mid-

den. Tot mijn verbazingzagtk
dat er Chinese tekens op stonden. Na ongeveer nog een
uu¡tje zoeken heb ik mijn
spullen ingepakt, want het
begon weer eens flink te regenen. Eenmaal thuis aangekomen
maakte ik miin vondsten schoon
enzagik dat het Chinese muntje er
nog heel gaafuitzag.

Nee, nee, niet aan die boys uit TV-stad Hilversum, daaraan
beleef ik weinig lol, ik bedoel dat Heine nijvere gravertje
met zacht velletje, u weet wel, die blinde,
Die laatst door zijn aardige hopen ervoor zorgde dat ik een
hoop kon vinden.

Op een mooie ochtend in februari liep ik door de polder
over een oude diik,
Zonder detector weliswaar, maar toch de koning te rijk,

Wantin elke molshoop die ik zagzatenpijpenkoppen,
stelen en scherven,
En dus was er weinig wat deze wandeling nog kon
bederven.

Toch maar snel naar huis, (eerlijk gezegd: als een scheet op

wielen),
Omhelsde daar mijn Garrettje, voerde hem wat verse batterijtjes, die hem goed bevielen.

Want dat

hi1'

al zlinkracht nodig had bleek later die dag wel

op die dijk,
Hij bleef maar piepen! ..... dankzij die brave mollen lreeg ik

Wat ik maar even kwijt wou is: blijf goed letten op die
hopen van ons molletie,
Ze vertellen je vaak meer dan waarzegsters met hun glazen

bolletje!

Nu de munt zorgnÃdigis schoongemaakt, en de mollenode klaar,

gelukkig gelijk.

Schrijf ik me gaame met deze Denderende Deventer Daalder
in voor de vondst van het iaar.....

Want dat je hier wat interessants kon vinden, daarvan had

Frederik Drøøijer,

ik reeds enig vermoeden,

Muiden

Maar..... zoveel als op dit diikie, nee, dat was haast te veel
van het goede.

Duiten, leeuwencenten, alsook hwarties en dubbelties van
.Willemien
en Wimpie Twee,
Een bezemstuiver West Frisia 1738 en eell halve gulden

* met determinatie-dank aan Mart Hoffrnann - Terschuur
ltrti zoo4

**

met determinatie-dank aan Rio Holmran - Terschuur

5

5

lnizoo4

1849 pakte ik mee.
Musketkogels te over, een zilveren knoop, leuke gespen,
een stuk ofvier,

Zoals die fraaie van tin voor op de hoed (ca.
dijk, wat een plezier!

qzo*l

wat een

Een kom sluitgewicht uit Utrecht waarop vele merken en

getallen...,
En dat blokgewicht uit A'dam (t7zgo"^l gaven in de koptelefoon ook al van die pittige knallen.
Een deel van een passer, twee muntgewichtjes' een tapkraantie in de vorm van een haan,
Een gordelsluiting en diverse tweestuiverstukken toverde
Ome Garrett onder het gras vandaan.

Ook nog eens een riemtong, waarop de twee leeuwen met
het Amsterdam waPen,
Het zou me niet verbaasd hebben, dat ik toen van al dat
moois van vetbazing stond te gapen!
fa beste mensen, ik weet het, het was dan ook haast niet te
geloven,
En van de allermooiste vondst ben ik nog steeds

ondersteboven.
'Want

na een heerlijk klinkende piep en op de display een

rulme negen,
Kwam ik de mooiste munt uit mijn toen net r-jarige detector carrière tegen.
Daar lag op mijn schep in perfecte staat, door het veen zo
zwart als de nacht,
Een joekel van een 3o-stuiverstuk Daventriae 1686, de
ridder met recht zwaard, in al zijn pracht!

Natuurlijk kan deze prachtige februaridag voor mij nooit
meer stuk, En noemt u het maar gerust "beginnergeluk".

þ{et FrËes MË us seu mt
zoekt topvondsten
De archeologische afdeling van het Fries Museum te
Leeuwarden is op zoek naar detectorvondsten-vanhet-jaar die tijdelijk kunnen worden uitgestald in een

vitrine in de entreehal van het museum. De vondsten moeten uiteraard wel gedaan ziin in Friesland.
Onlangs is de goudschat van Huins (zie blz. r8) te
zien geweest, en wordt binnenkort aandacht
geschonken aan de tientallen goudfragmenten van
de koningsfibula van Wiinaldum.
Contactpersoon:
E. Kramer, conseruator archeologie
Tel.: (o58) 255 SS 11
Fries Museum:

(o58)

255 55

oo

loog had dan ook enige durf of
grote belangstelling.Voor m¡i was
dit echter wel een uitdaging en
geen echt probleem. De metaaldetector was hier zeker het meest
aangewezen hulpmiddel bij uitstek
om aan onderzoek te doen. Bij het
opvolgen van allerlei graaf- en
wegenwerken kwam al vlug het
inzichl dat in de diepere ophogingen van de binnenstad de schade
aangericht door !LO. I eigenlijk
nog beperkt was. Op de plaatsen
waar grote gebouwen door
beschietingen ingestort waren,
was er feitelijk door dit puin een
beschermlaag opgebouwd.

ln de wegen was de !LO.

I

materie overheersend aanwezig. Veel splintermateriaal en
soms tot 3 meters diepe
inslagen.

Tijdens de aanleg van riolering in één van de vroegste
straten van de stad kwam ik
voor het eerst in aanraking
met het middeleeuwse loden
waternet. ZijheL heel kort.

Moria insigne
Circa

tjoo

Het waren onbekende arbeiders van een firma uit Diksmuide die mijn onderzoek belemmerden. De sfeer was vijandig. Op de
plaats waar het overtollige grondmateriaal gestort werd, was zowaar
de sfeer nog slechter. De metaaldetector klaarmaken had hetzelfde
effect als een rode lap op een stier.
Twee jaar later kwam ik opnieuw in

aanraking met het loden net.

Munten en penningen

Tijdens de aanleg van een klein
wachtbekken op de hoek van de
Rijselstraat en de Zuiderring in de
Verdronken Weiden. Een doorlopend stuk ongeschonden middeleeuwse loden waterleiding kwam
uit de vergetelheid via mijn koptelefoon. De arbeiders van dienst en
de graafmachinebestuurder heb ik
niets laten merken. De bodem van
het wachtbekken was precies een
halve meter hoger dan het loden
netwerk.

ln de omgeving van de Rijselstraat
kwamen resten van middeleeuwse
bebouwing aan het licht. Veel
steenpuin en botmateriaal vermengd met scherven van Vlaams
en hoogversierd aardewerk. Heel
rijk materiaal voornamelijk uit de
dertiende eeuw. En ook enkele
zeldzame metaalvondsten.
Op een avond - net voor de graafmachine zou afsluiten - kwam een
zeldzaam stuk patrimonium aan
het licht. Een kleine waterput
aangesloten aan het loden net en
nog compleet. lk heb meteen de
houten constructie opgegraven,
opgemeten (hoogte t m, grootste
diameter 8o cm) en iemand met
een camera erbij gehaald om alles
vast te leggen. En daarna alles
opnieuw dichtgegooid.

ln de omgeving van de kleine
houten waterput ontdekte ik met
de metaaldetector nog enkele
merkwaardige munten en pennin-

gen. De volgende dag was het
bovenstuk van de ton erafgegraven
maar verder was alles onaangeroerd. Enkele weken later is het
wachtbekken onder water komen te
staan en tot op heden is daar niets
aan veranderd.

Het volledige stuk historisch loden
waternet is nog steeds intact
aanwezig. En dit zal waarschijnlijk
nog een tijdje zo blijven want het
ganse gebied is ondertussen een
waterspaarbekken en een
beschermd natuurpark geworden.

Het loden net moet indertijd een
gigantische ondernem ing geweest
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ziin, aangelegd over een grote
oppervlahe. Bij de ontdekking van
de Verdronken weiden als uniek
archeologisch gebied is toen via
metaaldetectie op verschillende
plaatsen vastgesteld dat ook de
buitenparochies (de bewoners
buiten de stadsomwallingen) aan
het net aangesloten waren.
En daarmee moeten we besluiten
dat de middeleeuwse aanpak van

waterhuishouding eigenlijk een
succesverhaal was,

Afen toe kom ik nog eens in aanraking met restanten van de bevoorrading van middeleeuws drinkwater. De jongste waarneming was in

zoor bij de verdere aanleg van

de

zuiderring. lk probeer ze allemaal
te inventariseren. Tot nu toe zijn er
nog maar twee modellen te voor-

schijn gekomen (moederbuizen en
aftakkingsbuizen). ln de dertiende
eeuw streefde men duidelijk al naar
standaarduitvoering. Nieuwe
ontdekkingen zie ik in de toekomst
dan ook niet gebeuren.Tenzij er
per toeval toch andere modellen
ontdekt zullen worden. Ofi¡rel moet
ik mij als arbeider bijeen firma
aanmelden die rioleringswerkzaamheden verrícht. lk ben mijn
eerste kennismaking met de loden
buizen nooit vergeten. Op het eind

van deze bijzonder leerrijke zoekperiode ging ik per toeval langs bij
een schroothandelaar op zo km

van leper vandaan. En daar stond
mij een complete verrassing te
wachten. Enkele honderden grote
en kleine loden middeleeuwse
buizen lagen daar opgestapeld.
Vers uit de bodem. De graafmachinebestuurder van de Diksmuidse
fìrma had ze pas binnengebracht.
Het was het resultaat van twee
weken rioolwerkzaamheden te
leper doorheen middeleeuwse
ongeroerde lagen. Cewicht 63oo
kg. Toen werd mij het gedrag van
die arbeiders geheel duidelijk. Er
zijn veel zegswijzen in ons Vlaams
taalgebruik in verband met lood zeg mail - zo zwaar als lood. En ik
was van het enorme gewicht aan
opgegraven loden buizen niet uit
mijn lood geslagen. Het enige wat
ik toen dacht, was dat er opnieuw
een onbekend stuk archeologisch
patrimonium voorgoed verdwenen
was. En, hoewel het onderzoek
helemaal niet optimaal verliep, ik
gelukkig toch nog honderden
m iddeleeuwse meta len voorwerpen gered had.

nog altijd te danken aan voornamelijk zijn rijk verleden en de inzet en
het vertrouwen in metaaldetectie.
Maar het verlies aan bodemvondsten door dergelijke ingrepen in de
bodem is veel groter dan die enkele
honderden geredde voorwerpen.
ln Vlaanderen ligt men er niet
wakker van. Precies om dergelijke
toestanden van onmacht te omzeilen moet verder het gebruik van
metaaldetectie bij alle grondwerkzaamheden gesteund worden. lk
hoop althans dat men ons broos
uniek bodemarchief door kortzichtigheid niet verder weggooit.
De metaaldetector is soms het
enige en laatste hulpmiddel.
Patrick van Wanzeele

Aføkkíngsbuís
Cewicht van t meter buis:
t8 kg
Doosnee: 9cm
Wanddíktc: o,6 cm
Datering: voor 1383

De stad leper heeft zijn groot
aantal uit de bodem geredde
m iddeleeuwse metaalvondsten

FteuodeleElors, Will¡o Roolr
0nbetwist de detectorspecialist. Meer dan twintig iaar zoelßerüaring
\)lij leveren diverse accesso¡res zoals

r.v.s.

scheppen, bescherm kappen, hoofcltelefoons,
tumblers, div. boeken, batterijen,
detectortassen, bescherm hoesjes enz.
Met al deze merken hebben wij ruime zoekervaúng
dus kunnen wij u precies vertellen hoe ze werken.

Flevodeteclors, llerkpad 18, 83f E DB Marl¡nesse, lel. 05.27-203929, internet: www.Ileuodetector.nl
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€ 39,00 per maand!

Maak uw droom werkelijkheid, bekijk onze betaalservice: voor alle detectors, accessoires en boeken.

Stel uw eigen droompakket samen en bereken

ì. .,Ç'
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XP-Adventis ABS

€

XP-ADX lfl(l ABS

XP-ADX 2flfl ABS

39,- p/mnd

€

€24,- plmnd

34,- p/mnd

10,- p/mnd

Minelab Excalibur

1000

Fisher 1270X

€

58,- p/mnd

€

1500,-

€

* Looptijd

24,- plmnd
31,- p/mnd
39,- p/mnd
52,- p/mnd
58,- p/mnd
63,- p/mnd
69,- p/mnd
76,- p/mnd

24 maanden
Voor meer informatie
Steenbergen Detectors Hulst
01

1

Tesoro Gortes

€

58,- p/mnd

4-370480

ÐøsoølçHukt
Bontehondstraat 3-5,4561 BA Hulst (NU
Tel. (011a} 370480 - lax (01141 370481

lnt.00 31 11 43 70 480
lnternet: www.xp-detectors.nl
*Detector Betaalservice wordt u aangeboden door Steenbergen Detectots Hulst. Vraag naar de voo¡waarden. Toetsing en reg¡stràt¡Evi¿i
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Nieuwe CSI zzoR Non Motion detector
Elke zoeker heeft wel van het CStzzo concept gehoord. Meer

dan zo jaar geleden werd de eerste CSlzzo detector in Enge-

land ontwikkeld door C.Scope. Sinds die tiid is het model enige
keren vernieuwd, ten gunste van prestaties en gebruiksvrien-

delijkheid. lnmiddels is de CSrzzo een veelgebruikte detector

in heel Europa. Het is opvallend, hoe vaak de CSlzzo de krant
haalt, waarbij uitzonderlijke vondsten gedaan ziin. Denk onder
meer aan de bronsschat recenteliik gevonden bii Nistelrode

(zie pag, r9 of www. Bronsschat.nl).

Het vervolg op de CSrzzo succes story is de CSrzzoR: digitaal,
lichtgewicht, en vooral resultaatgericht. Ceen toeters en bellen,
maar uitsiuitend nuttige functies. Zowel amateurs als professionals zullen onder de indrukzijn van deze detector, ongeacht
waar men nu mee zoektl

ln principe bezit u met een CSrzzo extra zintuigen .Zowel
optisch als akoestisch geeft de detector informatie door over wat
er onder de grond ligt.

zijn motion uitvoeringen. Eenvoudig in gebruik, maar je moet de zoekschijf in beweging houden,
om de detector haar werk goed te laten doen. Bij het zwaaien kan
onnauwkeurigheid optreden, waardoor belangrijke signalen
gemist kunnen worden.

Op deze manier geeft elk voorwerP een visueel signaal door,
maar uw oren vertellen, of u wel of niet moet graven.

Veel van de huidige detectors

Discriminatie op motion detectoren kan leiden tot het compleet
niet doorgeven van misschien toch interessante voorwerpen: de
zoeker wordt zo de keus onthouden, tussen wel of niet graven.
Dit alles is onbekend voor de rzzoR. De non motion techniek
staat toe, dat u rustig en nauwkeurig een stuk grond kunt afzoeken. De audio discriminatie geeft duidelijke hoge tonen voor
interessante objecten, en lage tonen voor ongewenste voorwerpen.

De rzzoR maakt gebruik van hoogwaardige electronica, teneinde
er voor Ie zorgen dat de zoekresultaten hoog zullen ziin, ongeacht de grondsoort, onder bijna alle omstandigheden. Dat alles
maakt de rzzoR een perfecte kameraad voor elke zoeker!

Al met al is de rzzoR een zeer aantrekkelijke detector, waar u
veel zoekplezier mee zult beleven. De gunstige prijs van deze
detector zal u beslist verbazen.
Celan geeft u 3 jaar garantie op deze detector.
lnfo:
C

ELAN Detectiesystemen B.V.

Iel.: +3r (o)

7
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Gouden beker
Ringlemere Bronstijd
tToo-t5oo v. Chr.
6evonden met een C-Scope CStzzo

De voorloper van de CStzzoR

il

(Drrr- ç)

UN I T lL

Duirse

7,e2xstmm

ln tegenstelling tot Nederland is Duitsland in een vroeg stadium begonnen met de
modernisering van wapens en munitie. Ongeveer tegelijkertijd met Nederland werd in
t8¡ in Duitsland een patroon met een kaliber van iets meer dan rr mm ingevoerd. Al
aan het einde van de jaren '7o van de r9e eeuw werd er geëxperimenteerd met

wapens met een kleiner kaliber, wat in 1888 resulteerde in de invoering van een
geweer met een kaliber van I,g2 mm.

mun¡r¡e

Veranderingen doen zich voornamelifk voor m.b.t. variatie in verschillende proiectieltypes, de kruitsoort en
de gebruikte grondstoffen.
Onder de nieuwe patronen zlin o.a.
de zgn. N-patroon, voor gebruik

in

\ilapens met geluidsdemper, de BDe hulslengte van de bijbehorende

Fíg. r

patronen is 57 rnm, waarbij het
projectiel een afgeronde vorm heeft
(fig. Ð. De patronen zaten met vijf
stuks in een patroonhouder die, net
als bij het Nederlandse Mannlichergeweer, met de patronen in het
wapen werd aangebracht. Voor
het geweer waren scherpe,
oefen- (Platz) en exercitie-

patronen beschikbaar.
Ondertussen gingen de ontwikkelingen door. Het in
r898 ingevoerde Mausergetffeer gebruikte i.p.v. een
patroonhouder een zogenaamde iaadstrip. Deze
ging niet mee in het wapen,
maar diende slechts als
hulpmiddel om het geweer
sneller te kunnen laden.

In r9o5 werd als standaardpatroon
voor het Duitse leger de zgn. Spatroon in gebruik genomen (fig . ,).
De S staat voor Spitz, wat a1 aangeeft

dat het stompe projectiel door een
spits projectiel is vervangen. Dit
spitse projectiel heeft door zijn
stroomlijn veel betere ballistische

eigenschappen als zijn voor ganger.
De S-patroon is de standaard Duitse
munitie gedurende de Eerste
Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog
zijn er een aantal varianten op de a1
bestaande prof ectieltypes bedacht.
Dit zijn o.a. een pantserdoorborend

projectiel, een projectiel met lichtspoorwerking en een brandstichtend
projectiel (met fosfor).
Na de oorlog staat de ontwikkeling
van wapens en munitie in Duitsland
noodgedwongen op een laag pitje.
Pas na het aan de macht komen van
Hitler in 1933 wordt het Duitse leger
flink uitgebreid en gemoderniseerd,
zodat ook de waag naar nieuwe en
betere wapens toeneemt. Toch blijft
tot het einde van de Tweede Wereldoorlog voor de meeste ge\¡reren en

mitrailleurs de 7,92 x 57 mm
patroon de standaardmunitie.

Slaghoedje
Fí9. z

Hulsbodem

patroon, met explosieve lading en
patronen voor het afschieten voor
geweergranaten. De verschillende
patronen zijn te onderscheiden door
het gebmik van verschillende kleuren verfrond het slaghoedje, op de
hulsbodem ofop het projectiel (zie
tabel). Opvallend zijn de exercitiepatronen, die voorzien zijnvan
lengteribbels op de huls. Later in de
oorlog ging men over op de aanmaak
van exercitiepatronen van rode of
zwarte kunststof. Het gebruik van
beter kruit zorgde voor betere munitie t.b.v. vliegtuigmitrailleurs. Deze
v-munitie (verbessert) is herkenbaar
aan een smalle groene band halverwege het projectiel.
Tot in het begin van de Tweede
Wereldoorlog zijn d.e Duitse hulzen
gemaakt van messing. In verband
met grondstoffenschaarste gaat men
er toe over om de hulzen van verkoperd staal te maken. Deze hr-rlzen
zijn door het verblijf in de grond nu
meestal sterk geroest. Nog later ging
men over op geheel staien hulzen,

Projeaìel
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met een meestal groene laklaag. Van
dezehuTzen blijft in de grond op den
duur helemaal niets over. In de tabel
staan de voornaamste ldeurcoderingen van de 7,92 x 57 tnrrr patronen.
Patronen met een geldeurde ring op
de overgang van huls naar projectiel

zijn bedoeld voor het gebruik in
tropische landen. Na de nederlaag
van het Afrikakorps zijn deze ook
elders gebruikt, gezien de aanwezig-

Alle genoemde patronen hebben een
ongeveer vergelijkbaar type bodemstempel. De patronen die bij ons in
de bodem worden aangetroffen laten
een bepaalde

boven):

-

fabriekscode, bestaande uit de

-

letter P, meestal gevolgd door z of
3 cijfers
aanduiding hulsmateriaal, in
principe S" (messing)
lotnummer, elk lot bestaat uit 3

-

jaartal

heid hiervan in o.a. Brabant.

In de loop van de Tweede Wereldoorlog ontstond er behoefte aan een
nieuw wapen voor de infanterie. De
nadruk lag hierbij op het feit dat een
soldaat zelden op doelen schiet die
verder dan 3oo meter verwijderd
zijn. Hierdoor kon het bereik van het
wapen verminderd worden, wat
resulteert in een kortere patroon, wat
besparingen in de gebruike grondstoffen oplevert. Juist deze grondstoffen werden in de loop van de
oorlog steeds schaarser. Dit ailes
resulteerde in de aanmaak van de
zgn. kttr z-p atronen (fi g. 3 ).

Fig

t

ontwikkeling in de

bodemstempeling zien. Tot het
begin van de Tweede Wereldoorlog
bestaat het Duitse bodemstempel uit
de volgende 4 delen (fìg. 4, links-

Bij de Duitse munitie duiken ook
vaak mitrailleurbanden op. Deze
bestaan meestal uit stalen schakels,
verbonden door roestvrij stalen
veertjes (fig. 5, links). Een enkele
maal duikt een compleet roestvrijstalen band op. Losse, in elkaar hakende schakels zijn voor een vliegtuigmitrailleur (fig. 5, rechts). Er zijn van
beide soorien verschillende types
schakels. De lengte van de koppelbare banden is doorgaans 50 patronen.

miljoen hulzen

In het begin van de oorlog veranderd
er wat aan deze bodemstempels. De
fabriekscode wordt een combinatie
van tvvee ofdrie letters. Zo verandert
de code

Przo (Dynamit AG Alfred

Nobel) in emp. De dure messing

hulzen worden vervangen door
verkoperde stalen hulzen (fig. 4,
midden boven). In de plaats van S'1verschijnt een ingewikkelde code,
waarin vermeld staan de leverancier
van het staal (romeins cijfer), het
galvaniseerbedrijf (r ofz letters) en
de samenstelling van het staal
(arabisch cijfer).
Nog later in de oorlog verdwijnen

ook de verkoperde hulzen en gaat
men over op geheel stalen hulzen
(fig. 4, rechtsboven). De code voor
staal is St. Daarnaast zijn er nog
talloze ldeine verschillen en subcode's.
Een enkele bodemstempeiing zegt

Het kaliber hiervan was nog steeds
7,92:mrn, maar de huls was slechts
33 mrn 1ang. Het projectiel is ook een
heel stuk korter, ca 25 rnrn, tegen ca
l5 mm voor het standaard 7,92 x 57
mm projectiel. De hulzen van deze
patronen zljrr alrljd gemaakt van
geiakt staal. Het nieuwe wapen
waarin deze patronen verschoten
werden was het bekende Sturmgewehr. Dit wapen had een magazijn
met lo patronen en kon volautomatisch vuren.

ook iets over de functie van de

palroon. Zo koml op exerci biepalronen de code Ex op de hulsbodem
voor (fig. 4, linksonder), terwijl op de
vroege standaardpatronen met slank
projectiel de letters S.S. opduiken
(fig. 4, midden onder). SS-runen
geven aan dat de patroon aan deze
troepen geleverd is (fìg. 4, rechtsonder). Omdat dit slechts een korte
periode net voor de oorlog het geval
geweest is, zijn deze patronen vrij
zeldzaern.

F¡9.+

Mart Hoffmann

38

Verhalen schrijven
Als ik wel eens met leden praat over
het blad dan hoor ik regelmatig dat
het beter kan. Ergens hel¡ben ze wel
gelijk, maar het is toch een blad van
leden voor leden. Wat me wel eens
opvalt, is dat als het voor de Vondst
van het faar is, men wel in de pen
klimt om een leuk verhaal te schrijven. Ik waag me dan wel eens af,
waarom nou niet eens een verhaal

Kees Leenheer vraagÌ, al jaren in zijn redactie-

stukje naar schrijvers voor het blad, en nu
ben ik er mee bezig. Eigenlijk is het elke keer

het schrijven van een verhaal of een
artikel. Telkens ging het een stukje
beter en makkelijker, want hier
geldt: hoe vaker hoe beter.
Toen ik in 1996 begon met de serie
Delfts Oud, riep ik de hulp in van
Epko Bult, de stadsarcheoloog van
Delft. Ik schreefhet artikel en Epko
keek het na, voegde er wat aan toe,
maar nog vaker werd er wat weg
gelaten uit het artikel. Van hem heb
een hoop geleerd over het schrijven
van artikelen (en nog steeds).
Eén van de dingen die hij er dírect
uit haalde was het aantal peuken en

hetzelfde: Ziin er leden die een leuk stukje

bakken koffie die ik weg werkte in
het artikel, dit maakte mijn eerste
adikelen gelijk een s¡rk korter.
Even een voorbeeld hoe het eerst

willen inzenden dat in het blad kan worden

geplaatstl Liefst met leuke voorwerpen
en een goed verhaal.

was:
"...nødøt ík een peuk had. opgestoken en
me zelf trakteerd.e op een lekkere bak

zonder dat er een prijs aan kleeft,
maar waarin gewoon de mooie
kanten van de hobby wordt belicht.
Uiteraard voorzien van fraaie foto's
van de gevonden voorwerpen.

lohan Bosma

opgenornen wøør ík het beste verder kon
gøøn zoeken ben ík na,ør het eínde vøn
het veld gegøøn waør ik bínnen

vijf

minuten dríe duiten hød gevonden..."

Het zal ergens in t994 zijn geweest
toen ik m'n eerste artikel schreef, het

Het kan ook als volgt:

ging over een baggerstort waar ik het

sante plek ín het veld die øl vríj snel d.rie

een en ander had gevonden toen ik
nog zonder detector zocht. Nu, ro
jaar 1ater, heb ik al aardig wat artike1en voor de Detector Amateur

duiten opleverde..."

geschreven en ben ik al een tijdje
Onze huisfotograof

koffe en gezellig de omgevínghød.

lid

van de redactie. Dit is uiteraard niet
van zeTf gegaan. Dat goid ook voor

"

Nø een korte pauze zøg ik een interes-

Het is niet alleen korter, maar het
leest ook een stuk plezieriger. Alles
staat er in, met enkel de informatie
waar de lezer op rekent, wat heeft hij
gevonden en waar, en niet wat hij
rookt en drinkt. Als men nagaat dat
ik per zoekactie ongeveer vijfkoppen
koffie en ook nog een stuk ofzeven
peuken weg werk, zou dat erbij
schrijven wel veel langere verhalen
opleveren, maar geen informatie.
De zoekplekken

Waar ik in het begin nog wel eens
moeite mee had, en waar mijns
inziens anderen ook moeite mee
hebben, was het verraden van even-

tuele zoekplekken. Want laten we
eerlil'k wezen, niets is zieker makend
dan een leuk artil<el schrijven over
een goede zoekplek en dan concluderen dat je zoeþlek wordt overspoeld
door andere zoekers, Er zijn wel een
paar trucjes op te verzinnen om dat
te voorkomen. Stel dat het hier gaat
om een terrein dat binnen korte tijd
wordt afgegraven en waar daarna
niet meer kan worden gezocht, je
kan dan beter wachten met het
verhaal tot de gehele op- ofafgraving

voorbij is. En stel dat de resterende
grond (met vondsten) naar een
gronddepot gaat, dan hoeft niemand
dat verder te weten, en mocht het
uiteindelijk naar je eigen idee wel
echt 'leeg' zljn dan kun je er eventueel weer een verhaal aan wijden.

In

dergelijke gevallen kan je ook een
beetje 'rommelen' met de exacte
locatie. Het gaat immers verder
niemand wat aan (die er niets mee te
maken heeft) waar je de vondsten
hebt gedaan, het is ook vaak niet in
het belang van het verhaal of artikel.
f e kunt voistaan met bijvoorbeeld,
een weiiand, of akker, of baggerstort,
men begrijpt het dan toch wel.
Ook hoeft het niet altijd gelijk in het
blad als je dat niet wilt, om wat voor
reden dan ook. Soms gebeurt het me
wel eens dat een artikel pas drie jaar
later in het blad komt. Dit komt
bijvoorbeeld, omdat een opgravingscampagne in fases wordt uitgevoerd
en er geen'slapende' zoekers worden wakker gemaak. Of het blijft op
de 'pìank' liggen tot het naar mijn
idee afis. Dat is ook iets, je denkt dat
je klaar bent met je verhaal, maar je
twijfelt eraan of het wel af is.
Dat kan komen omdat je er nog
betere foto's bij kunt plaatsen, ofdat
je er nog iets bij wil zetten aan extra
informatie die niet direct voor handen is, bijvoorbeeld de gegevens van
een opgravlng.
De foto's
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A¡tikel van Mart Hofmann in hel
Engelse Treasure Hunting mogazine

Heel belangrljk zijn toch wel de
foto's van de vondslen die er zijn
gedaan en die het artikel een bepaalde charme geven. Ik vind een aftikel
met mooie foto's een genot om te
lezen. Het lijkt vaak moeilijk om dat
voor elkaar te krijgen, maar schijn
bedriegt. Het meest eenvoudige is
om de foto's door de fotograafvan de
vereniging (fohan Bosma) te laten
maken. fohan is altijd aanwezig met
zíjn camer a op zoek/determinatiedagen. Een andere optie is om de
voorwerpen naar Johan op te shlIen
en bij hem thuis te laten fotograferen. De foto's die dan door Johan
zijn gemaakt worden op een cd gezet
die je dan op de computer kunt
bekijken. Wat me dan vaak opvalt, is
dat als de foto's eenmaal in het blad
komen, ze er fraater uit zien dan op
de computer. Dit komt omdat ze nog
bewerkt worden door l(ees, die de
voorwerpen nog meer kan 'ophalen'.
Als je er toch voor kiest de foto's zelf
te maken, doe het dan goed. Het valt
me wel eens op dat er foto's van
voofwefpen worden gemaak waar
zelfs een determinatieteam geen
raad mee weet, en je de schrijver op
zijn woord moet geloven voor datgeenwat er op de foto staat. Bijvoorbeeld een partij voorwerpen op een
tafel die dan van te hoog ofte ver zijn
genomen om het geheel er toch op te

krijgen. |e mist dan vaak de schoonheid van de individuele voorwerpen,
zoals munten en insignes.
Ook hoe je de voorwerpen in een
artikel wilt verwerken kan op verschillende manieren. fe kunt de
voorwerpen in het verhaal vemoemen en er dan afl¡eeldingnummers
aan geven, die dan refereren aan de
foto van het voorwerp. Of aan het
eind van het artikel waar dan een
soort opsomming komt van de
voorwerpen die in het artikel worden
genoemd.
ls een artikel wel eens perfectl

Het antwoord hierop is wat mij
betreft nee, al hoeft dat niet altijd
negatief te zijn. Achteraf zie ik vaak
genoeg dingen die ik beter anders
had kunnen doen. Dat ik andere
foto's had moeten gebruiken, of een
regel die ergens anders in het artikel
beter tot zijn recht had kunnen
komen, om maar niet te spreken van
taalfouten en zinsopbouw. Ik kan
zoveel dingen opnoemen die in het
verleden fortzljn gegaan. Een paar
voorbeelden: in mijn reeks van Delfts
,Oud stond een deel van een majolica
bordje als terugkerende herkenning
aan de reeks, staat er onder dat het
een plintentegeltje is. In de juli 'o4
uitgave van the Treasure Hunting
had ik in het originele artikel een
aantal mensen in mijn dankbetui
ging staan, toen ik het blad kreeg
stond er niets of niemand. Is het
altijd 'eilende'l Nee. Persoonlijk kan
ik er niet echt van wakker liggen als
er wat fout gaat, waar mensen werken worden fouten gemaakt- Het is
me een keer overkomen dat ik de
.Wat
humor er wel van kon inzien.
was het gevall Ik had foto's van een
paar voorwerpen naar Gert Gesink
gestuurd om te laten zien wat ik had
gevonden. Ik had aan Gert gewaagd
of hij ze, nadat hi1 zehad gezien,
naar Kees Leenheer wou sturen voor
een artikel. Wat gebeurde erl l(ees
was in de veronderstelling dat de
voorwerpen voor Certs nieuwe
reclamecampagne waren bedoeld.

Dus toen ik het nieuwste Detector
Magazine in de brievenbus vond en
deze inkeek zagik mtjn eigen voor-

werpen terug (twee insignes en een
tinnen speelpenninkje uit de r4e
eeuw) tussen de detectors van Gert.
Die hebben er geloof ik zeker twee
jaar in gestaan.
ls er hulpl

Hierop kan ik heel kort ziin, ia.
Als je hulp zoekt om een leuk artikel
of verhaal te maken kan je altijd een
beroep doen op de redactie van het
blad. Dit kan voor van alles zijn:
de foto's, hoe te schrijven, het
samenstellen van het verhaal, noem
maar op. Geloof me, als ik zeg dat
het een heel ander biad wordt als we
meer mensen bereid vinden die een
shrkje willen schrijven. Maar ook de
diversiteit van de voorwerpen is van
belang. En er hoeven echt geen
museale voorwerpen in een artikel te
staan om het leuk of interessant te
maken.
Als je denkt dat je een leuk artikel
hebt voor het biad, bel of mail de
redactie dan een keer, je wordt er
zeket wijzer van. Het e-mail adres
van de redactie is:
r e d ø ctí e @ d, et e ct o r øm at eur. nl
of:
m.hofrn ønn @

det

e

ctor øm øteur.nl
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diameter en tussen de 5 en ro cm en 3 ToT 4 cm hoog. Rest mij nog te
zeggen dat de oevers van het kanaal over een lengte van 3o km is
versterkt met dit kiezelbed. Het is opgebracht ongeveer 5o jaar geleden, en hierin zrjn de schewen en schaaltjes in te vinden. Mijn vraag
is natuurlijk, waar komen de schaaltjes vandaanl Welke datering kun
je ze gevenl Misschien is het merk te achterhalen. Ik hoop hier nog
iets van te vernemen ook al is het niet echt oud. Het is een raadsel wat
ik graag opgelost wil zien.

Hallo dhr. Koning,

Hierbij de afbeelding van een munt, of penning
door mij gevonden op een grondstort in Rotterdam. De kwaliteit is erg slecht, maar voor een
kenner is er misschien toch nog wat van te
maken. ZeIl zíe ik een zittend vrouwenfiguur met
een wandelstok, onderop zie ik met een loep het
geta7ry95 of n95, dat is niet duidelijk, de achterzijde is onherkenbaar. Het materiaal is koper, en
de afmeting is iets groter dan een Nederlandse
rijksdaalder van r97o.
De achterzijde is niet
meer herkenbaar. Ik ben
drie dagen met elektrolyse bezig geweest om de
voorkant zichtbaar te

M. vr. gr.
Ron de Lønge

Antwoord:
Mart Hoffman mailde: lk kan er direct niet zoveel over zeggen, enkel dat
ik wel eens in de Lek een partij van die kleine schaaltjes heb gevonden.
We waren in de veronderstelling dat het misschien wel eens Romeins kon
zijn, omdat het zo mooi gemaakt was. Helaas bleek dat er in sommige nog
verfresten zaten. Dus ik weet bijna zeker dat dit aardewerk niet oud is en
ook de grotere kommen zien er niet ouder uit dan een jaar of zeventig,

krijgen.
vt.gr.
L.A. Verheij

verder kan ik het niet echt direct determineren.

Ron heeft een hele partij foto's meegestuurd waaruit we een keuze
hebben gemaakt om te laten zien wat de specifieke kenmerken zijn.

Antwoord:
Hoewel de afbeelding niet scherp is gaan we er
vanuit dat we te maken hebben met een Engelse
penny van Ceorge lll, r76o-r8zo. Zie Seaby, Coins

of England, t984, pag. z3z.
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Hallo, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is
Ron de Lange, ik woon in Hoogvliet, Rotterdam
en ik zoek aI zo jaar met de detector. Het is een
zeer ieuke hobby, maar het laatste jaar is er niet
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veel meer van gekomen (druk,
druk en nog eens druk). Maar
goed, even een tweetal uurtjes
ontspannen vissen moet kunnen, dus op rz juli op naar de
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mij in de buurt.
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rood van kleur, sommige hadden
een soort bloemmotief. Ze
verschillen in dikte.
Dus de hengel ging de auto in
en dan maar wandelen langs de
waterkant. Na ongeveer 5oo
meter gelopen te hebben had ik
diverse scherven en vijfhele
schaaltjes gevonden, twee met

opschrift en r met bloemmotief.
Ze zljn allen verschillend van

Yraag 6
Helaas is de mail van de vragen ten onder gegaan in de lading verwijderde virusmails die ons de laatste tijd bereiken. Toch heeft Arie van
Herweijnen het hieronder geplaatste antwoord kunnen geven.

ñ

waterkant naar een kanaal bij

Na een paar visjes gevangen te
hebben viel het mij op dat er veel
scherven tussen de kiezels lagen.
Deze waren zonder uitzondering

Ook ik, Johan K., kon nog geen merk toeschrijven en denk zelf ook dat
het aardewerk te dateren moe| zijn in de zoe eeuw Wat echter ook
opvalt, is dat ergens 'kokky' is ingekrast. ls dit een merk of heeft het te
maken gehad met het gebruik van het artikell
Samenvattend: ook de vraagbaak kan hier geen antwoord op geven en
we vragen onze lezers dan ook om te reageren en hun reacties te
sturen naar de redactie, zodat we Ron een bevredigend antwoord
kunnen geven.
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Antwoord:

Dit is een re eeuwse penning uit Bilzen of Brussel. De vinderweet dat
al weken want hij heeft mij persoonlijk gemaild en de munt heeft op
diverse forums gestaan. Hij staat ook al enige tifd op mijn site.

4
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Geachte heer,
Deze rnunlf penning vond ik onlangs op een oude
zandweg. Aan één zijde staat een hoofd, kijkende
naar links met daar omheen tekst,
aan de linkerzijde van het hoofd zijn
de laatste drie letters nog leesbaar, nl:
IVS en aan de rechterzijde van het

Nu hebben we nog geen oplossing, we weten alleen dat we het zouden moeten zoeken in de richting van de r6e of r8e eeuw, maar waarì
Elke tip aan de redactie is meer dan welkom.

hoofd de letters MARO.
Aan de andere kant van de munt
staan diagonaal op de munt de letters
E.L.O.()) Het muntje is r,5 bij r cm
groot. Misschien gesnoeidl Na wat
speurwerk en wat hulp van het forum
van detectormomenten.com kwam ik
tot de conclusie dat het moest gaan
om Vergilius Maro. Dit lvas een
beroemde Romeinse dichter, hij
leefde van 7o-tÇ voor Christus.
Maar ik kan er ook helemaal naast
zitten.... Graag uw hulp gevraagd bij
het oplossen van dit raadsel!
Met vriendelijke groet,

J. Heuts, Putten (GLD)
Antwoord:
Van Rob Reijnen kregen we de volgende reactie: /k
heb net enkele dagen geleden aJbeeldingen van
dezelfde muntf penning gekregen van Museum het
Valkhof I (Nijmegen). Daar was de vinder (de heer
Heuts uit Putten) ook al geweest voor een determínatie. En op internet staat de munt trouwens eveneens
afgebeel
ph p?

: www. m u ntstu kken. b e /þru m /i n d ex.
rd: j4; a cti o n:d i s p I ay ;th rea d i d:8jt j - 5ok
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Ditk Jan Laan
Piete¡ Maatsstraat l2
1777 AP Hippolytushoef

Tel:0227 59 3286

Q;",.4

\\'\\ \\/.djlaalt.rìl

O.a. Arie van Herwijnen is in de literatuur op zoek
gegaan naar de munt. Bij het zien van de voorzijde
dacht ik in een opwelling dar hü wel eens Romeins
zou kunnen zijn, en dan bij voorkeur uit de eerste
eeuw na Chr. Koppen naar links komen dan het meest
voor. Maar bij nadere beschouwingvind ik de kop wat
on-Romeins, en zeker de letters. Er staat trouwens van
links naar rechts om het hoofd heen gewoon VERGILIVS - MARO. En de teksr op de keerzijde (ELO
verm.) is al helemaal vreemd. Als je alleen al kijkt
naar de letter E met die overdreven schreven in de
vorm ven driehoekjes, dan is dat voor mij niet
Romeins. Op rnternet wordr gedacht aan iets tGe- of
1Se-eeuws (ook wordt gedacht aan Merovingisch,
maar dat kun je wel u¡tsluiten). lk geloof dat je het in
die richting moet zoeken. Alleen heb ik daar geen
literatuur over. ln ieder geval valt Romeins af,
ondanks het uiterlijk. En Romeinse munten met
Vergilius ben ik in de handboeken nog niet tegengekomen. Veel succes ermee,
Rob Reijnen
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GARRETT

enorm veel functies, maar
vergeleken met andere digitale
detectors heel gemakkelijk te
c4Þ4+t
bedienen. De zoekdiepte van de
nieuwe GTI-serie is verbazingwekkend,
u zoekt nu dieper dan ooit en ook dieper dan anderen, zodat u al
uw oude zoekplekken opnieuw kunt afzoeken. De ScanTrack zorgt ervoor
dat, ongeacht of u snel of langzaam zoekt, de detector toch optimaal
reageert. 6 instelbare programma's, 5 fabr. Programma's, 1 eigen programma. Alle instellingen afleesbaar op groot scherm. Zeer fel op kleine mun'
ten/voorwerpen. Uiterst stabiel, ook op
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gemineraliseerde grond.
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Gil 1500

.Power Master chip . ¿¡¡ t.r.' grondbalans in
1 seconde .3-toons voorwerp lD .4 zoekfre-

quenties ogeschikt voor zoute

geminetaliseerde

stranden 1055r:

.24 staps audiothresholdafstelling
d*

GTI 25OO
.Power Master chip

.

¿¡¡

t.,t,

grondbalans in 1 seconde '3-toons voorwerp lD

.8 zoekfrequentis5 ogsschikt voor zoute stranden .256 staps

handmatige

grond- en audiothresholdafstelling'autom. grondbalans
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Opt¡e voor de GTI 2500
Met de Treasure hound bouwt u de GTI 2500
tot een diepzoeker. Dieptebereik 2 à
3 keer zo groot! Ook voor kleine
snel om

voorwerpen.

1255r-

GTA serie
Bedieningsgemak en diepte. Geen
ander vergelijkbaar diepzoeksysteem is
zo gemakkelijk te leren en te gebruiken.
Geen frequentienummers en gecompliceerde programma's. maar een aantal GTAx
voorkeuzeprogramma's en een door de gebruiker zelf in te stellen programma. Alle ínstellingen zijn
op het LCD scherm duidelijk afleesbaar.
GTA 550
.2 instelbare zoekstanden .diepteaflezing
hold instelling .autom. grondbalans

7.
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audiothres-

GrA 750
.Power Master chip .6 instelbare zoekprogramma's
w.v. 1 eigen programma .diepteaflezing . audiothreshold instelling .autom. grondbalans

Sea Hunter Mark

GÏA 1250

ll

.Power Master chip .Zeer groot diepte-

De enige Pulse lnduction (Pl) detector die trek-

bereik

ringen en folie kan disc¡imineren zonder ringen
en munten af te wijzen. Geschikt voor zout
water en stranden. Enorm dieptebereik.
Nieuw waterdicht batterijsysteem.

wv.

beginners. Een laag geprilsde
professionele met microprocessor
uitgeruste detector van de bekende Ganett
kwaliteit. Perfecte d¡scriminatie voor spijkers,
flessendoppen, folie en treklipjes.
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.6 instelbare zoekprogramma's

1 eigen programma .diepteaflezing
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freasure Ace 3fXt, 410'=
Ook de beginnende
zoeker kan nu gelijk met een digitale
detector beginnen. De goedkoopste en
meest verkochte digitale detector ter
wereld met een duidelijk LCD scherm en
verwisselbare schotel.
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grondbalans .audio boost

Buorren 114,8408 HP LipPenhuizen
Tel. (0513) 46 50 93, fax (0513) 4630 67

www. kooistra-detectors.com
e-mail: info@kooistra-detectors.com

lmporteur van:
Garrett, Detector Pro,
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Compass

Dealer van:
White's, Tesoro, Laser, Fisher,
C.5cope, Minelab
Eigen service-dienst
Vondstenmuseum

