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Kleine krachtpatser Zeer geschikl voor beginners, maar ook
als back-up detector te gebruiken De Cornpadre heeft 0

discriminatie en is nu uilgerust met een superlichte 1 5 cm

schijl waardoor deze nog geschikter is op stort en terreinen
met veel ijzer € 299,-

Als je een detector koopt voor
één van je gezinsleden of als back.

up, denk dan eens aan deze

detector. Weegt 999 graml Enorm

goede prijs/kwaliteitsverhouding I

€ 399,-

Vaquero

[..obo 5u¡:er
TRI\8

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een

topper. Uitzonderl¡jk goed op gemineraliseerde en vervutlde grond, Nu ook extra
grote w¡de scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine 'l 5 cm concentr¡sche

schijf voorradig De Lobo ¡s in twee uitvoeringen Îe koop: met 28 cm wide scan

schijf en met 21 x 24 cm concentr¡sche schiji Respectievelijk

Afgezien van de kleuren en de rode pin-
point schakelaar lijkt er niet veel veran-

derd. Niets is minde¡ waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel
krachtiger dan hun voorgangers

(+20%) en zijn daarmee echte
krachtpatsers voor een milde
prijs. Het gewicht van deze
twee modellen ligt rond de
'I kilo, terwijl er toch een schijf

onde¡ zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er

nieuwe schijven: een concentrische van
15 cm en een wide scan van 25 x 30 cm.

De eerste schijf is zeer geschikt voor erg
vervuilde grond, de tweede is zeer geschikt
voor grote te¡reinen met we¡nig vervuiling,
kleí en andere zware grond.

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

grondontstoring heeft.

Siluer pl\Ì;in

o€¡¡,..

De Cortes is

een u¡terst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelijke aflezing op de display. Heel bijzon.
der is het, dat de display op de zeer krachtige

metalenstand aangeeft of het ijzer is of niet! Twee batterij-
houders met elk 4 x 1,5 volt batterijen z¡tten onder de arm.

steun verwerkt, in combinatie met de superlichte
21 x 24 cm spider zoekschijl is een uiterst goed uitgebalanceerde detector
verkregen die nog geen 1,3 kilo weegt!

3LU I

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

Gibola €, 529,'

€,649,-
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,l*-t-"{

Twee nieuwe zoekschüven van
Tesoro voor Telon, Cíbola, Vaquero
en Lobo (4-pins)

1 5 cm concentrisch voor € 149,-
25 x 30 cm w¡de scan vooÍ e 199,-



Excalibur 1000

€ 1495,- tlr

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. Zoekschijf:
keuze tussen 20 of 25 cm schijf (met beschermkap). Grondontstoring:

zelf in te stellen. Werkfrequentie: 5

kHz. 0m te bouwen tot
heupmodel. Gebruik:

8 penlight batterijen.
Garantie: 2 jaar.

€ 549,-

De Excalibur 800 en 1 000 is de ondenruater-

variant van de Sovereign. Werkt dus ook op 1 7

frequenties. ln combinatie met de 25 cm wide scan

zoekschijf heeft dat tot gevolg dat de Excalibur tot de

krachtigste detectors behoort ls als waaddetector te gebruiken

in zoet- en zout water (totaal geen storing, noch van zout, noch van

mineralen en toch uitstekende discriminatie van ijzer, cokes en zilver-

papier. Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en waar nodig als landdetector

te gebruiken. Wordt geleverd met: lader; waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap

Vooral op grote akkers en stranden is succes

gegarandeerd. De Explorer ll en de Quattro

zijn niet met andere digitale detectors te

vergelijken omdat ze gelijktijdig zowel zeer

hoge als zeer lage frequenties (28) de grond

in sturen. Hierdoor zijn ze bijzonder gevoelig

voor zeer kleine muntjes en een onvergelijk-

baar dieptebereik hebben voor grote munten

en voorwerpen.

Sovereign Elite € 949,-
De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen. 'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere

niveaus. Bovendien is de Sovereign Elite een supergoede stranddetector, totaal geen storing door zoutinvloeden.

Werkt op 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.

Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, waardoor een goede balans verkregen wordt,

maar ook ombouwen tot heupmodel is in een wip gebeurd, De zoekschijf is een stuk lichter (dunner) dan van de

oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer vermogen is verkregen. Het

batterijpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klik je in twee seconden in en uit het huis. De Elite is

u¡tgerust met een 20 cm of een 25 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 vondstenl Wide scan schijven

verliezen bovendien minder van hun dieptebereik met name in kleigrond. Oplader en Nikkel Metaal Hybride

ö
9.

www.deteCt. n I (nu ontine bestellen!)

Bestellingen onder Rembours kunnen de volgende werkdag bezorgd worden.

oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen.



Atlan tis M etaald eteCtO fe n uiu ttornan Etectronica (024) 67 74 063

http :l I wu, w. m eta a ld etecto r. com

MidHolland Detectoren
Zwafitw 15

3752 NW Bunschoten
TeI:033-299949I
www.detector.nl
info@midholland.nl

v
De Tfüe Stinzen

metaaldetectie
verkoop verhuur beveiliging particulieren bedrijven

Dealer van diverse merken metaaldetectors.
Een ruim assortiment metaaldetectors op voorraad.

ln elke prijsklasse bieden wij u een kwalitatief goed product.
Voor hobby en professionele doeleinden.

Belangstelling? Wij adviseren u graag.

Onze website: www.detrijestinzen. nl

Wilt u fangskomen? Bel dan even voor een afspraak: 06-23413977
Bezoekadres: Weth. Beerdastraal 21, Kollumerzwaag (Friesland)
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Beste leden

Uiteraard wensen wij u als bestuur nog een

gezond en vondstenvol zoo5 toe. Een nieuw jaar

een nieuw bestuur, een bestuur met vragen en

ideeën. Maar daar hebben we jullie bij nodig. We

zijn dan ook van plan om een enquête te laten

invullen door de leden zodat we weten wat jullie

willen. En we zullen er dan ook wat mee doen.

De voorbereiding voor deze actie is in volle gang, en in één

van de volgende magazines zullen jullie deze enquête dan

ook aantreffen. lk ga er dan ook vanuit dat de brievenbus

overloopt. Zo kunnen we kijken wat er onder onze leden

leeft. Samen kunnen we deze vereniging staande houden,

maar dat vraagt van ons allen een beetje inzet.

Tevens is er besloten dat we in september/oktober een

zoekdagof -weekend zullen gaan houden. "Waarom niet

eerderl", vraagl u zich misschien af. Helaas kon dit niet,

voor een actie in het voorjaar zijn we te laat en met de wisse-

ling van het bestuur wilden we eerst alles op een rijtje heb-

ben voordat we tot actie overgingen. Meer hierover in de

volgende magazines.

Tot slot, nogéén van de vaker gedane opmerkingen. Laten

we de landeigenaren te vriend houden. Vraag of je het land

mag betreden, en gooi de gaten dicht. Er zlin altiid nog

mensen die denken: "Het is mijn land niet, ik kom hiertoch
nooit weer." Nee, maar de volgende zoeker kan het vergeten,

en als we de hobby levend willen houden, zullen we ons met

zijn allen aan de regels moeten houden.

Meld het bij ons als je iemand aantreft die er een zooitje van

maakt. ls hij lid, dan wordt hij er zeker op aangesproken. Kijk

naar de landen om ons heen, als we niet dezelfde kant op

willen, dan zullen we er met zijn allen iets aan moeten doen.

Met vriendelijke groet,

Roy Hutters,

voo rzitter

John Dijkema afgetreden als bestuurslid

John Dijkema heeft te kennen gegeven dat hij een andere

baan gekregen heeft. Dit geeft zoveel veranderingen in zijn
privéleven dat hij de combinatie met bestuurslid niet langer

kan maken. Dit betreurt ons natuurlijk, het is voor hem

echter een nieuwe uitdaging en we wensen hem dan ook veel

succes in zijn nieuwe job.

Dit houdt echter in dat er ook weer een vacature vacant is.

We zullen dan ook weer een beroep moeten doen op u allen.

\le hopen dat we één dezer dagen een nieuwe aanmelding
mogen verwelkomen.

Voorzitter

Roy H utters

Kerkstraat 52-l

8194 LX Veessen

Tel (o57) 86 31 125

wcr.h utters @ detectoramateu r. n I

Externe betrekki n gen/archeologie

Wouter van den Brandhof

Dorpsstraat 2

6672 LC Hemmen

Tel. o6 48 8tz 352

w vd brandhof@detectoramateur.nl

Eindredactie magazine

Mart Hoffmann

Van Beresteynstraat 85

z614 EB Delft

Tel. (or5) 2t 36 298

m. hoffm a n n @ detectoramateu r. n I

Determ inatie/redactie

Johan Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel (o58) 2t65573
j.kon ¡n g@detectoramateu r.n I

Penningmeester/secretar¡aat

Natasja Verburgh

Banckertstraat 4

38r4 SZ Amersfoort

rel (o33) 45q739
n.d.verbu rgh @ detectoram ateu r. n I

Algemeen/externe betrekki n gen

(onder voorbehoud, in afwachting van
go ed keu r i ng j a a n ergo d e r i ng)

Martin de llitte
Kapelweg 57

38t8 BE Amersfoort

fel o6 z6 694987
m de witte@detectoramateur.nl

lnternet:
www.detectoramateu r. n I



Lidmaatschap

Vøn de redøctíe

Nummer 79 van het detectorm agazine is een feit. Zoals u
hebt gemerkt is de omslag vernieuwd. Celukkig gaat dat niet
op voor het blad zelf . Daarin staan buiten de vaste rubrieken,
zoals Raad de foto en de Vraagbaak en andere ¡nteressante
artikelen. lle hebben een fraai artikel over een slangenfibula
uit het hoge noorden, en een groot artikel over paardentuig
in de Romeinse tijd. Een interview van Klaas Bot en Johan
Bosma met Dirk Jan Laan, een detectordealer uit Hippolytus-
hoef die dit jaar zijn z5 jarigjubileum als dealer viert. Ook
zijn er twee pagina's met Varia. Een boekrecensie van Leon

Mijderwijk waarin één van de archeologen van Time Team

schrijft over archeologie. Van de heer van Beuningen hebben

een verhaal over een Maria-insigne uit 's-Cravenzande

ontvangen. Zoals ieder jaar hebben we de rubriek 'Vondst
van het Jaar' en ditmaal staan er 6 inzendingen in het blad

over een aantal pagina's. Uiteraard vind u dit keer ook weer
de kaart bij uw blad om mee te kunnen doen om de winnaar
te bepalen. En mocht u in de afgefopen periode nog leuke

vondsten hebben gedaan met een leuk verhaal erbij, en die
wilt u met anderen delen, twijfel dan niet en laat het ons
weten. Hebt u misschien in de dagen dat u niet kon zoeken
uw verzameling weer eens nagekeken en nog bijzondere
dingen teruggevonden die leuk voor het blad kunnen zijn....l
Doe eens gek en schrijf er eens een artikeltje erover, leuk
voor u, maar zeker ook voor anderen.

Marf Hofmann, redactie

Z o ek d øg s epternb er f oktob er

Helaas was het niet mogelijk om in het voorjaar een zoekdag
te organiseren. De activiteitencommissie is nu bezig met het
organiseren van een zoekdag in september/oktober.
Deze zoekdagzal plaats vinden in het zuiden van het land.

B estu u r / a cti v ite ite n co m m i ssi e

H uis houdelijk reglement

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

de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers

van het lopende j aar. Opzegging dient uiterlijk op t november schriftelijk binnen

te zijn. De contributie bedraagt € 26,-. Prijs steunleden € 8,- en

buitenlandse leden € 33,-.

Postbank r675ooo t,n.v. De Detector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke adressen

Veel brieven, vragen enz. komen

nogal eens bii de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen weer eens op een

rijtje zetten. Wilt u zoveel mogelijk

schrijven/mailen in plaats van

bellenl!!

Activiteitencomm issie
Voor vragen, suggesties enz. over

zoekda gen, determinatiedagen
kunt u terecht bi.j: G. Lukassen,

Meerpaal z-r8,9732 AM Groningen,

Tel. (o5o) S4ltg6.
zoekdag@detectoramateur.nl

Kopij magazine
Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5rz) 545rr7.
redactie@detectoramateu r.nl

Colofon

Determinatie/vraagbaak
Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening op te sturen naar:

lohan Koning

Roodborststraat zo

89t6 AGLeeuwarden

vraa gbaak@detectora mateur.nl

I Vraog oltijd toestemmingtot zoeken aan de

landeigenaar ofbeheerder van de grond

a Legitimeer je met je Iidmaatschapskaart

(ledenpas).

I \Vees voor onze vereniging'de Deteclor

Amateu r' een detectora m bassa deu r.

I Laat munitie lìggen; índien nodig de plaats

markeren en de polilíe waanchuwen-

I Zoek nooit op orcheologische terre¡nen,

tenzij je toestemmíng hebl verkregen van

de bevoegde ¡nstonties om mee te helpen

bij een archeologísche opgraving

I Neem zoveel mogelijk het metalen ofval,

zoals lood en koper mee. Denk om het

I Maak alle gaten weer neljes dichl en wel

zo, dat er geen schade zíchtboar ìs

(bijvoorbeeld aan een eventuele grasmat)

I Vondsten, woaruqn men redelijkewijs kan

aonnemen ofvermoeden dat deze von

w ete ns ch a p p el i.j ke cu ltu u rh i sto ri sch e

waarde zijn, moeten bìnnen drie dagen

gemeld worden bij de burgemeester van de

plaats waartoe het gebied behoort.

I Bovengenoemde vondsten moeten eyeneens

worden aangemeld btj de desbelrefende

archeologi sche i nsta nti es, zoals de

provinciaal archeologen en het KPK.

a Het 's nochts zoeken zonder toestemm'tng

van de landeìgenaar is verboden Iemond

die 's nachls zoekt. is verdacht bezig.

Detector magazine is het verenigingsblad van

'De Detector Amateur'en verschijnt 6 keer per jaar.

Sluitingsdatum kopij en advertenties: t april zoo5
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Ht€LBUL
Ergens tussen twee grote rivieren lag "mijn akker" er mooi

en vlak bij. fe kon amper zien dat er gewas op had gestaan

zóvlak bij de grond was er geoogst. Het perceel had al enkele

jaren mijn belangstelling maar door gebrek aan tijd was het er

nog nooit van gekomen om daar mijn zoekstok eens uit

te gooien. Nu op deze mooie nazomerse dag moest het er maar

eens van komen. lk had al van tevoren toestemming gevraagd

en gekregen van de eigenaar.

Op mijn waag of hij belangstelling had voor het materiaal dat ik
zou vinden zei hif dat het hem wel leuk leek als hij dat kon zien.

Ik heb toen afgesproken met hem dat ik de "dubbele objecten"

die ik zou vinden, zou conserveren en aan hem geven. Dat leek

hem geen slecht idee. Dus: op naar mijn akker!

Na een paar minuten lopen en zwaaien kwam het eerste signaal

door, een duit van Overijssel. Niet gek om mee te beginnen.

Hierna volgden in regelmaat de signalen elkaar op. De ene keer

een mooie cent van "Willem" de andere keer weer een mooi
oud knoopje. Dat overtrof toch wel mijn verwachting van het
perceel. Na een paar uur was mijn "weitas" al aardig gevuld met
diverse centen, knopen, oude handgesmede spijkers en wat

losse stukies lood.

Tegen het einde van de middag liep ik weer terug om de zaak af
te sluiten. De detector had ik voor deze gelegenheid aan laten

staan. Wat schetst mijn verbazing als ik vlak bij het begin van

het perceel (ik snap nog niet dat ik hem de eerste keer heb

gemist!) een helder en flink signaal in mijn koptelefoon hoor.

De schop erin en daar bleek warempel, op zo'n 4o cm diepte,

dat ik een stuk brons mee naar boven had geschept! En wat voor

één! Dan wordt de adrenalinestroom even flink opgeschroefd

als 1'e met zo'n historisch stuk gereedschap in je hand staat!

Mooier kon deze dag niet worden afgesloten.

Na de eigenaar op de hoogte te hebben gesteld (hli zag gelijk dat

het om een hielbijl ging) werd de thuisreis weer aanvaard.

Daarna heb ik de provinciaal archeoloog op de hoogte gesteld

van mijn vondst. Hij adviseerde om contact oP te nemen met
mevrouw Steegstra van de Universiteit van Groningen. Deze is,

samen met haar chef dhr. Butler, hèt aanspreekpunt voor wat

betreft bronzen bijlen en aanverwant gereedschap uit de brons-

tijd. Nadat ik contact met haar had opgenomen, bood ik aan om
de bijl wel "even" zelf bij haar te brengen in de veronderstelling

dat ze in onze provincie woonde. Toen me ter ore lo¡¡am dat

mewouw Steegstra helemaal in Groningen woonde vond ik die

"wereldreis" wel wat teveel van het goede. Uiteindelijk hebben

we afgesproken dat ze met het openbaar vervoer naar ons toe

zou komen en de bijl thuis in zou tekenen en opmeten.

Om de zaak compleet te maken zijn we ook nog even langs het

bewuste perceel gereden. Na een gezellig uurtje schetsen en

tekenen kon ik haar's middags weer naar het station brengen.

De bijl moet ik nog naar de restaurateur brengen om het brons-

rot te laten verwijderen. Al met al was dit voor mij een geweldi-

ge vondst! Wellicht zou ik, met bovenstaand relaas, mee kun-

nen doen met de vondst van het 1aar.

Met wiendelijke groet en "good hunting",

Pietvøn Schuppen

ZILV€K€N DAÀLD€K
Afgelopen zaterdag was ik weer met mijn metaaldetector op

pad. Omdat ik vorige week op een stuk bouwland een aantal

muntjes had gevonden, besloot ik er nogmaals te gaan zoeken.

Het maïs was er voor driekrvart af, dus veel oppervlakte om te

zoeken.

Na een aantal leuke muntjes te hebben gevonden, kreeg ik een

heldere piep, dus graven. Wat boven de grond kwam ging miin
verbazing te boven. Zo'n grofe munt (doorsnede 6 cm) had ik
nog nooit gezien. Door hem iets vochtig te maken kon ik d¡ie
wapenschilden ontwaren. Niet verder wrijven dacht ik, maar

deskundig schoonmaken. Thuis gekomen heb ik de hulp van

Ruud ut Zalk ingeroepen (nog bedankt Ruud). Hij heeft voor



VONDST VAN HET JAAR

mij de munt deskundig schoongemaakt.

Het blijkt om een zilveren driesteden-

munt uit 1578 te gaan.

De wapenschilden zijn van Deventer,

Kampen en Zwolle. Na wat boeken te

hebben nagesnuffeld denk ik dat het
om een Adelaarsrijksdaalder gaat, die

uiterst zeldzaam schijnen te zifn.
Als iemand mij meer kan

vertellen over deze munt
dan hoor ik dat graag.

Ik wil best toegeven een

beetje trots te zijn op zo'n
vondst, en wil met deze

vondst meedingen naar de

vondst van het jaar. Alvast

l¡edankt voor 1'ullie moeite en

toelichting.

Rienkvøn der Sluis,

Zwolle

Nøschifi reiløctie

(Arie vøn Herwijnen): De munt is een normab uítvoeing, kijk
maør in het Jøøroverzicht Munten en Penningen ry88, het bløuwe

boek. Het wøpen vøn Zwolle wordt vrijwel øltijd met arcering of
stipjes afgebeeld. De nøørn vøn de munt ís gewoon Ríjksdøølder, ik
køn het jøørtøl onder de wøpentjes niet lezen op ile scøn, møør øls de

vinder het zegt zal het 578 zijn. Líterøtuur: Verkøde 46.t

€€N Ç€\MON € fT€€N
oF.....?
Dit keer een verhaal van een zoeker (onderhand alweer e6
jaar) die niet gaat vertellen met wat voor detector hij zoekt
en hoe goed deze wel niet is. Nee, dit verhaal gaat over
een steen die heel wat opschudding veroorzaakte!

(De detector speelde hierbij wel een kleine rol, maar
geen hoofdrol).

Het was lo oktober
zoo4, de zoekdag

in Ootmarsum.

Samen met mijn
zoon Rick woeg op

en er heen, het kon
hem niet snel
genoeg gaan want
het is een fanatiek

kereltje! Na de

morgen wat

rondgekeken

te hebben en net in een interessant gesprek met wat andere

zoekers komt Rick bij me, de tweede ronde begon. Ik zei tegen
'm, ga iij dit keer maar alleen, ik blijf hier. Na wat overtuigende

argumenten, dat het zonder mij op het veld niet leuk was en dat
ik mee moest en dat hij samen met mij wilde zoeken naar de

muntjes en dat twee meer kans hadden om ze te vinden dan

êên, zei ik "Vooruit, haal mijn detector dan ook maar uit de

auto".

En zoals verwacht, de starthoom had nog maar net geklonken

of funior was met de noorderzon verÍokken om - fanatiek als ie
is - zoveel mogelijk munties te vinden! (lk zag hem pas terug
nadathet eindsignaal had geklonken). Zoals gezegd iedereen

wes uit de startblokken en terwijl ik dit eens rustig aanschouw-

de (m'n detector stond nog uit) en bedacht dat ik dan maar een

richting op zolt gaan die in eerste instantie door de meesten

werd overgeslagen.Zo gedacht zo gedaan, en zo'n anderhalf
uur, drie gesprekken met zoekers en een afstand afgelegd te

hebben van zo'n roo meter later, bedacht ik me dat het eens tijd
was om er één te gaan roken. (Voor

niet-rokers, begin er niet aan!)

Terwijl ik daar in het veld dus
mijn shagje stond te

draaien viel mijn oog

plotseling op een merk-
. waardige steen rechts

,'ffå i:luî'l';"'"8meter

Toch maar eens

, heenlopen, oppakken

' 
"r, 

na enkele keren

om en om gedraaid

te hebben, zei ik
tegen een voorbijlo-

pende zoeker "Vol-

gens mij heb ik een

vuistbijl gevonden". Zo'n
20 meter verderop stond iemand van de organisatie, "Heb jij
een vuistbijl gevonden)!", riep hij. Hem scheelde niets aan het
gehoor want zo hard had ik niet gesproken dat het over zo
meter hoorbaar had moeten zijn. Na een tijdie gezamenlijk de

vondst te hebl¡en bestudeerd hvamen we tot de conclusie dat

het gewoon een vreemde steen moest zijn, maar in mijn achter-
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hoofd ging het mi¡ bekende alarm af; toch maar meenemen die

rare steen, mijn motto is trouwens bij fwiifel meenemen weg-

gooien kan altijd nog! En ergens lcwam de vorm van de steen

me toch bekend voor.

Terug in de Molenberg waar we die dag te gast waren de steen

onder de kraan schoon gemaakt, en toen voor de neus van de

heer K¡amer neergelegd (directeur van het Fries Museum).

Voordat ik ook maar iets kon vragen riep hij vem.rkt uit: "Een

vuistbijl van helleflint". En toen riep hij Kees: "Kees waar ben
je.... kom gauw". En zich tot mij richtend: "Mag ik'm hier even

een tijdje houden?" Met nog steeds dat vuur in de ogen van

vemrkking. (tater dacht ik ja, dat vuur heb je zelf ook als je iets

vind uit de tijd die je bezighoudt). Maar op dat moment zei ik
heel nuchter, "Natuurlijk ik kom straks wel even weer", niet
beseffend wat ik nu eigenlijk gevonden had en mezelf afwa-

gend waarom iemand zo blij met een steen kon zijn.

Later begreep ik natuurlijk hoe bijzonder mijn vondst was en

nog steeds is! Maar wat ik nog niet wist was dat de grootste

geke nog moest beginnen (in de goede zin van het woord).

Na drie weken, toen de resultaten van het onderzoek bekend

gemaakt werden en ik mijn nu ofïìciële Neanderthaler-vuistbijl
van helleflint ven 4o.ooo tot 9o.ooo jaar (dit was de derde

gevonden in Nederland) terug had, ging de telefoon drie weken

lang. fournalisten die je het hemd van het lijf vroegen,

mensen van wie mij nog steeds niet helemaal duidelijk is

wie zij nu precies waren maar die een grote interesse

in mijn steen hadden. Musea die even lieten weten dat
ze zeer geînteresseerd zijn, twee keer op tv-oost, twee

keer op radio-oost, talloze foto's voor in de krant
(zover ik heb kunnen nagaan negen kranten), e-mails
van fan en alleman, echt een gekkenhuis dat was het!

Op dit moment ligt de vuistbijl in museum Natura-Docet

in Denekamp en is daar in ieder geval tot r juli zoo5 te zien,

wat ik er daarna mee ga doen is nog niet duidelijk maar met de

tijd komt raad! Hier in het hoge noorden is de rust weerge-

keerd, en kan ik weer rustig alleen of met mijn zoon de akkers

afstrunen wat me toch het beste bevalt (die rust).

Of ik nog eens een steen op zal pakkenl Ik weet het niet, dit een

keer mee te maken was in ieder geval een fantastisch leuke

ervaring en een leerzame op vele vlakken! Oh ja, intussen ben
ik er achter waarom de steen me op een of andere manier toch

bekend voorkwam, tG jaar geleden had ik de twee andere
helleflint vuistbijlen in het Asser museum gezien. Tja ....., wel,

misschien schrijf ik nog eens een stukje over een van mijn
andere bijzondere vondsten, wie weet. Maar vooreerst de groet-
jes van, de zoeker ut grunnen!

Mørcel Julsíng

P.S.: Ik wilde dan ook maar meteen meedoen met de vondst

van het jaar.

D€ ÀÀNHOUD€K
\^/lNT
ln zoo4 werd er een groot weiland van zo'n twee hectare

ontdaan van de bovenste laag. De bovenste laag werd eerst op

hopen gegooid, omdat deze grond niet geschikf is voor de

baksteenindustrie. De rest werd later afgegraven tot op het

zanð' envervoerd naar de steenoven. In die tussentijd kon er

dus flink gezocht worden. De verwachtingen van dit terrein
weren zeer hoog, dus was ik er als de kippen bij. Eerst toestem-

ming gewaagd aan de opzichter, en er kon begonnen worden.

Het bleek al gauw dat het terrein niet was wat ik gedacht had,

op wat granaatkoppen na was het muisstil in de koptelefoon.

Inmiddels waren er al een paar bekenden van mij ook aan het

zoeken, maar ook bij hen l¡leef het stil. Deze jongens hadden

het de eerste dag al gezien, en kwamen niet meer terug. Wel

ontdekte ik een oude veldoven, met nog eeuwenoude stenen er

omheen, verder was en bleef het stil. Na er zo'n drie weken elke

dag even gezocht te hebben, en zegge en schrijven één loden

kogel (Ø 4,5 cm), gevonden te hebben, vond ik het ook welletjes.

De loden kogel (links) lag op een oeverwal op een diepte van

ongeveer r.5 m. onder het maaiveld. Maanden later zagik dat ze

naast het weiland een nieuwe sloot hadden gegraven, normaal

was ik daar meteen gaan zoeken, maar omdat het

hele terrein zwaar was tegengevallen ben ik
gewoon doorgereden.

Op een mooie dag laadde ik de detector in
om een plekje te vinden om te gaan zoeken,

en na een poosje rond gereden te hebben

kwam ik weer langs de nieuw gegraven sloot,

en besloot om er toch maar eens doorheen te

lopen. Iedereen heeft blijkbaar gedacht dat er

niets zou liggen, want er was nog geen

voetstap in te bekennen. Nou toch maar begin-

nen dan, de detector zo afgesteld, dat ik het

kleinste stukie ijzer nogzoupakken, als er

wat zou liggen.

Na een klein kwartiertje het eerste piepje,

en na een schep grond uit de bodem

gehaald te hebben was verdorie het

geluidje weg, en kon ik het niet terugvin-

den. Toch maar even anders doen dan, en

door telkens een klein beetie grond op de

schotel te gooien, vond ik dan eindelijk
miin eerste vondst daar.

Een holpenning (rechts) van vennoe-

delijk ongeveer rloo. Dat was dus toch

wel aardig en - gek is dat - ie krijgt
meteen weer frisse moed. Ongeveer z5

meter verder weer een piep in de bodem

van de sloot, deze was wat luidruchtiger, en

gaf\zer aan. Uitgraven dus, (de grond in de sloot was nogal

iizerhoudend, en op zo'n oerbank wil de White's ook nog wel

eens piepen) maar deze keer was het bingo.
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Een oude dolk (links) kwam te voorschijn, een klo-
tendolk, ofnetjes gezegd: een nierdolk. Er zat een

hardhouten heft aan, dat wel zwaar beschadigd was.

Een mooie vondst dus. 's Avonds op de werkavond van
de Historische lGing de dolk laten zien en meegegeven

aan Cor Neijenhuis, de sectieleider van de Kring, en
manusje van alles. Cor heeft de dolk gerestaureerd,

\rvaarna we hem meegenomen hebben naar de schewen-
avond van de AWN om hem daar ook te laten zien.
(Staat op de site van de AWN Nijmegen). Ook de dolk

15 van ongeveer r3oo.

Het weekend hierop volgend, met drie man van de

Kring weer gaan zoeken in de sloot, met als resultaat nul
komma nul. Alleen nog een oude veldoven gevonden

met een enkele kloostermop.

Een hele tijd hiema, (er waren weinig zoekplekken) ben
ik toch nog een keer door de sloot gelopen, met als resul-

taat één piepje, maar wat voor één. Een prachtig pelgrims-
insigne (onder) kwam naar boven, die vind je ook niet
iedere dag. Dus voor mij kon de dag niet meer stuk.
En wat doe je dan, eerst H. Van Beuningen maar eens

mailen. Na een paar dagen een mailtje terug met de mede-
deling dat het een insigne van Josse was, een onbekend
type. En ofhet mogelijkwas om langs te komen om het
insigne te fotograferen bij daglicht. Van Beuningen doet dat
het liefste zelf. Nou, dat is altijd leuk en je kunt er altijd iets

van leren.

Dus op een mooie zonnige dag samen met Theo Gerritsen
van de Historische lGing Huissen naar de heer H. Van
Beuningen in Cothen geweest, meteen ook maar lwee insig-
nes meegenomen van de lGing om te determineren. Gewel-

dig gastwij ontvangen, en na het fotograferen,
onder het genot van een bakje koffie nog

lekker een poosje gebabbeld over dities en

datjes, en over onze mooie hobby. De drie
insignes die we bij ons hadden waren
alle onbekende types, dat is voor ons dus
leuk, maar ook voor dhr. Van Beunin-
gen. De volledige determinaties lcijgen
we nog van dhr. Van Beuningen.

Met deze vondst va¡r de dolk en het
insigne wil ik weer eens mee doen
met de vondst van het jaar.

Groetjes,

Tonvøn Bon

HÀ Z)€KC.KZZZ,
Ten eerste wil ik iedereen bedanken die op mij gestemd heeft

met de vondst van het jaar zoo3, waardoor ik de re prijs had

ge\l¡onnen met mijn kokerbijl: superrrrr bedankt.

zoo4 is voor mij een supergoed jaar geweest:

Ik heb dit jaar maar liefst acht Romeinen gevonden, allemaal op

plekken waar ik ze niet had verwacht, er zet een zilveren denari-

us van Trajanus bij, welke superr mooi is en waar ik nog steeds

trots op ben. Dit jaar heb ik m'n eerste fibel gevonden, het is

een gewone fibula, in niet echt goede staat maar het is wel mijn
eerste fibel en die blijft altijd bijzonder. Dit jaar heb ik ook veel

zilveren munten gevonden: zilveren gulden Willem ll ß47,
zilveren dukaat r78o, een schelling uiÌ 1623, en natuurlijk ook

een aantal zilveren dubbeltjes en kwartjes. Ook heb ik dit jaar

mijn eerste goud gevonden, een gouden trouwring uit ry67, die

ik bij de oorspronkeliike eigenaar probeer te bezorgen. Maar

ook heb ik dit jaar met onze hobby in ons plaatselijk krantje

gestaan, waar ik veel zeer leuke reacties op heb gehad op school.

Maar twee vondsten sprongen er bii mij toch echt uit, mijn twee

beste vondsten van het jaar zoo4.

Vondst t, r4-oz:o4.
Het was nog best wel frisjes maar heerlijk zoekweer. Ik ging die

dag maar eens een keertje terug naar één van mijn oude ver-

trouwde akkertjes. Op dit akkertje had ik nog geen spectaculaire

dingen gevonden maar toch wel een redelijk aantal munten en

een groot mooi spinlood. Het is maar een klein akkertje dus de

kans dat er veel ligt is ook niet zo erg groot. Na een halfuurtje
had ik drie munten en had ik het grootste gedeelte van de akker

gehad. Ik dacht, ik loop nog maar even langs de rand en daarna

fiets ik maar ergens anders naartoe.

Toen ik bij de rand van het veld was kreeg ik al snel een piep,

een lang stuk aluminium buis. Na een halve minuut "PIEP!";

een knal van een piep. Na één keer spitten lag het al op m'n
schep: "Hmm, het bovenste gedeelte van een blikje". Nadat ik
het gat had dichtgemaakt pakte ik het voorwerp van m'n schep

"Hè ik zie geen gat voor het treklipje, hmm dan zal het wel zo'n
overdreven grote koeienmedaille zijn" snel schoonmaken.

Nadat ik het had schoongemaakt in en slootje dat naast het veld

lag: " Hè, er staat een leeuw op, EEN LEEUWENDAALDER UIT

ry761!1 " Ik herkende hem meteen.
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Na van de schok te zijn bekomen, ik wist helemaal niet dat er

zulke grote munten bestonden, heb ik maar even naar huis
gebeld "Pa, ik heb een gigantische zilveren munt gevonden hij
heeft wel een diameter van meer dan 4 cm", "Kom maar snel

naar huis". Toen ik binnen een recordtijd thuis was heb ik hem

laten zien. Mijn ouders schrokken zich helemaal lam. Maar nu
kwam het moeilijke werk, nu moest ie nog schoon, er zat een

zwart met bruine koek op. Eerst maar in de citroensap met

zilverdip, na een dag was de aanslag er al af, er zaterl alleen nog

stukies bruine smurrie op welke ik met een kroontjespen er

zonder schade af kon halen. Om een lang verhaal kort te maken

hij is nu keimooi geworden, hij is in zeer goede staat. Het is

mijn mooiste en grootste munt, hij heeft een diameter van 4z
mm! Een sieraad in m'n vitrine

Vondst z, rt-og:o4.
Na te hebben gewerkt bij m'n tante fietste ik via een omwegge-

tje naar huis om te hjken of de mais er al ergens af was. Na tien
minuutjes fietsen zag ik één van m'n favo-akkers, en de mais

was er af, yes!! Snel even een boterham naar binnnengewerkt

thuis en meteen naar het veld, het akkerseizoen kon beginnen!!

Op dit veldje had ik al veel leuke dingen gevonden, waaronder

een groot aantal bronzen en koperen muntjes en één zilveren

duppie. Eerst zocht ik aan de linkerkant van het veld, maar ik
week toch na ro minuutjes af naar de rechterkant omdat ik daar

vorig jaar bijna niet gezocht had. Ik zette viifstappen op de

rechterkant van het veld en kreeg een piepje. Na een paar keer

spaaien was ie uit het gat, en al snel had ik het in m'n handen.

In eerste instantie had ik
niet door wat het was, "een

hedendaags speldjel",

maer na een een paar

seconden begon het

kwartje toch wel te vallen:
"EEN SCHIJFFIBUTA".IK
kon het niet geloven, de

kleuren van het emaille waren

r'ogzo mooi, dat kon toch niet meer dan duizend jaar oud zijn!!
Maar het stond voor mij vast, dit is een fil¡el. Na een paar uur te
hebben gezocht, ging ik maar naar huis toe, ik had toch nog wat

muntjes gevonden, maar verder niks speciaals. De volgende dag

kwamen felle en Lies van het Fryske Walden forum langs, we

zouden samen gaan zoeken, en felle bevestigde mijn gedachte

dat het een fibula was.

Het is een schijfEbula, ook wel "kussenfibula" genoemd, omdat

ie zo'n vorm heeft. Hij dateert uit de Karolingische periode. De

fibula is ingelegd met groen en rode emaille, welke er nog

allemaal inzll, maar de naald is er (zoals gewoonlijk) af, het is

zeldzaarn dat al het emaille er nog inzit. Ik heb hem nog niet
aangemeld bij Nico Arts maar hij is wel op de hoogte van de

fibula. Ik wil dus met de vondst van het jaar zoo4 meedoen met
m'n Leeuwendaalder en de schijffìbula. Hopelijk wordt zoo5

ook weer een goed jaar voor iedereen.

Groeties
Zoekze, Røføël

ZEG€LÍT€MP€L
Hallo, wij zijn twee halfbroers enzljn helemaal verzot

op het zoeken met onze metaaldetectors. Mijn naam is

f an Faber en ik ben sinds kort lid van jullie geweldige

vereniging. Het begon allemaal 15 jaar terug. Toen

ik nog mijn Toltec rro had. Ik heb hem toen

weggedaan vanwege een andere hobby. Totdat

mijn halfbroer mij weer wakker schudde

met zijn Tandy pieper.

Hij heeft allang een betere

metaaldetector. Ik heb hem toen

verteld over mijn woegere vond-

sten.

Sinds kort (augustus) zlinwtj weer met
zijn tweeën erop uit getrokken. Mijn half-

broer had een boekje van Gert Gesi¡k,
Succesvol Schatzoeken uit de jaren

'8o. We zijn toen op een akker

wezen zoeken die wel interessant

leek. Na en paar maanden zoeken

waren we r5o duiten rijker, vele

in slechte staat. Tot we zochten op

een akker in Gaasterland en er een

zegelstempel vonden met een soort

rode marmeren steen met en leeuw

erin. Het handvat is een beetje bronskleurig
met volgens mij koper.

Daarna vonden we een schelling van Kampen

met klop. Helaas wist ik niet wat dit voor

materiaal was, want het was krom. Bennie

vond ook daar een zilveren muntje van r8 mm.
groot. Ik denk zelf dat het een stadsmuntje is.

Het jaartal staat er niet op en het heeft slijtspo-

ren en schrammen. Wij dateren hem op r5oo
ongeveer. Er staat een ridder (l) op met inzlin
rechterhand een speer en in zljn linkerhand
een schild ofiets dergelijkt. Op de andere kant
een U-vormig gebouw wat ons een soort

stadspoort lijkt. Graaghoren wij van jullie wat
voor muntie dit is en willen graag mee doen aan

de vondst van het jaar zoo4.

Met wiendelijke groet,

J. Føber en B. Poiesz

Redøctie: Het zegelstempel is te dsteren ryoo - 1750 en uit ile rode

steen ís eew lopende leeuw naar links gesneden. De leeuw is duídclíjk

teherkennen øøn zíjn stuørt. Het zegelstempel ís vermoedelijk

verguld geweest. De zílveren munt is van Keulen. Hij is vøn Philip

vøn Heínsberg, n67-ngt, penning zoniler jøørtal.

Literøtuur : H tivernick 57 j.
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ÇKO€N€ PLÀÀTJ€f
Het was op een zaterdag dat ik besloot om maar even te gean

zoeken, het was geen mooie dag: regen en harde wind. Maar
mijn ervaring is dat ik dan de mooiste vondsten doe, dus met
goede moed en volle bepakking er op uit. Een zoeklocatie had ik
niet, maar na een half uurtje wat rondrijden kwam ik in de

buurt van een paar weilanden waar ik woeger ook wel eens had
gezocht. De boer kende ik inmiddels en al snel kon ik met zijn
toestemming het weiland op, detector in de aanslag en go!

Na r5 minuten had ik al een mooie 17 cm tapkraan (15oo-16oo)

en niet veel later kwamen er ook een vingerhoed en enkele

duiten te voorschijn. Daarna kreeg ik een goed signaal, meteen
na de eerste schep viel er een munt op de grond, totaal groen

van kleur. Bij de tweede zwaai over het gat kwamen er nog twee

groene plaaties uit de grond. Met een lekker gevoel stopte ik de

munten in een houder met water, en een half uurtje later liep ik
al zwaaiend weer richting de auto.

Thuis aangekomen gelijk de munten bekeken en tot mijn
verbazing bleken twee van de drie munten zilver, een flabbe van

vier stuivers uit Groningen en een Groot, Karel V, 15o6-1555.

Een mooie dag.

Zo'nwer maanden later dacht ik nog eens terug aan dat wei
land en aangezien ik niet veel te doen had op dat moment
besloot ik nog een keer terug te gaan. Geen slecht besluit zoals

zou blijkenl Ik was nog maar net bezig of ik had m'n eerste

zuivere signaal. Schep de grond in, en jawel, weer een groene

munt. Na voorzichtig er over te wrijven zag ik gelijk dat het
zilver was. Na nog een zwaai met de detector over het gat had ik
weer een mooi geluid, de schep voor de tweede keer in de

grond....

Uit het gat kwamen nog vijf zilveren munten en een koperen
munt, bii het schoonmaken is een van de munten uit elkaar

gevallen doordat hij erg dun was, maar dat mocht de pret zeker

niet drukken. De munten dateren allemaal uit r6e eeuw en

komen uit verschillende provincies, waaronder een mooie
snaphaan uit Friesland. Met deze vondst, die eigenlijk toch een

schatvondst is wil ik graag meedoen met de vondst van het jaar.

Met wiendelijke groet,

Johøn Bosmo
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De sla ng van Slappeterp
en ttvooroudertt

De zogeheten Germaanse dierstijl

is een vorm van decoratieve kunst

die ca.4oo na Chr. bij de Noord-

germanen ontstond onder invloed

van o.a. laat-Romeinse ornamen-

tiek en waarschijnlijk direct of
indirect ook van Slavische en

Byzantijnse kunst.

Men onderscheidt twee [hoofd]
stijlen welke zich min of meer uit
elkaar ontwikkelden maar die
elkaar ook deels overlappen.

Uiteindelijk werden ze opgevolgd

door een hele groep Vikingstijlen
en de zgn. Anglo-Karolingische
dierstijl. In Engeland, maar vooral
in Ierland zien we een zekere

vermenging met de Keltische
kunst. Tot in de volle middeleeu-
wen beïnvloedt de oude Germaan-
se dierstijl de versieringen en

decoraties in vele toepassingen.

Het is al weer enkele jaren geleden

dat Chr. Noordhuis bij Slappeterp

een verguld zilveren met alman-
diin gecloisoneerde zgn. S-fibula
vond. Dit prachtstuk dat zeker tot
de prestigegoederen behoort,
stelt een slangachtig dier voor
met een S-vormig lichaam
waarvan de twee uiteinden de

vorm hebben van een gestyleer-

de vogelkop. Dit type in deze
vorrn was vooral populair bij de

Langobarden in Noord-Italië maar
komt ook elders voor. De daterin-
gen van de luxe exemplaren die
waarschijnlijk zijn ontstaan uit
meer eenvoudige, worden gesteld
op ca.55o-625 na Chr. [in hoofd-
zaak te dierstijll. Er zijn ook S-

fibulae die weliswaar dierkoppen
hebben maar geen specifieke

Ip rototypeldiens

"vogelkoppen"en tenslotte zijn er

exemplaren met maar één dierkop.
Het andere uiteinde van het
lichaam is in die gevallen een

staart. Het beest lijh daardoor
meer op een echte slang en is in
beginsel meer naturalistisch dan
het fabeldier met twee koppen.
Op kunsthistorische gronden is

het aannemelijk dat, in dit geval

meer naturalistische exemplaren
ouder zijn.

In zoo3 vond Piet Dijkstra uit
Dronrijp bij Hatsum een asymme-
trische S-fibula [dus met kop en
staart i.p.v. twee koppen] die
zonder twijfel een echte slang
voorstelt. Het dier is weliswaar
enigszins gestyleerd weergegeven
maar is duidelijk herkenbaar. Uit
de wijdgeopende bek zien we een
"gevorkte" tong steken, [langgerekt
tulpvormig] die doet denken aan

Germaanse dierstijlen maar daar
toch van afwijkt, d.w.z. eenvoudi-
ger, duidelijker en meer naturalis-
tisch is.

Het lijkt hier te gaan om een
prototype ofin ieder geval een

woeg voorbeeld van een S-fibula
die een nog herkenbare slang in
agressieve houding voorstelt.

Een stuk ook dat wezen-
lijk woeger te dateren is; het zou
zelfs nog Romeins kunnen zijn.
Romeinse importen uit de 4e
eeuw ontbreken wijwel in het
terpengebied en die er zijn, zljn
wellicht pas in de 5e eeuw binnen-
gekomen. De Hatsumer fibula die
mijns inziens als een prototype of
voorouder" van de rijkere en meer
"futuristische" tfpes zoals die uit
Slappeterp, is te beschouwen, zo1,

ik onder voorbehoud willen date-

ren tussen 4So-S5o na Chr.

Het is wellicht een Frankisch stuk
en l¡ehoort in dat geval tot dezelfde
context als de kleine Frankische
vogelfibulae. Van die laatste groep
werd in de omgeving eveneens

een exemplaar gedetecteerd. De

sieraden kunnen echter ook beide
in Friesland zijn vervaardigd;
maar er is nog te weinig vergelij-
kingsmateriaal en onvoldoende
onderzoek gedaan om daar veel
meer over te zeggen.



Koper

Pqa nbeslhg

lunula
Koper

Riemtong
Brons

&oo-tooo Y

Fibula
Goud met steen

4oo - 6oo

f----------



god
t6oolSoo

Zilver
68o - 7to

Scharnierfrbula  
Brons, vertint
o-200
Werd p o o rsgew ij s ged rogen

Schffibulo  
Brons
6oo - 8oo

f----------

F.

Hielbijl
Brons

tjoo v. Chr.

r Zilver
rzSz - rz96
Sieruad is in die tijd
vervoardigd

f----------



Leon Mijderwijk

M ick's Archaeolo gy
Een autobiografìe van een

archeoloog. Krijg in Nederland

maar eens een uitgever zo ver

om die uit te geven. En aan wie

dat lig... de uitgever of de

archeoloogì Ach, ik wil geen

van beiden beledigen; niet alle

uitgevers zijn geldwolven en

niet alle archeologen zijn saaie

onderzoekers. Maar een

archeoloog zo kleurrijk als de

Engelsman Mick Aston, al was

het alleen al om zijn veelkleuri-

ge truien, zijn er echter weinig
te vinden. Dat een uitgever met

hem in zee ging, was ook niet

verbazingwekkend, want Aston

is leidinggevende in 'Time
Team'dat in Nederland via

Discovery Channel tot in het

oneindige herhaald wordt.

Aston kreeg de ruimte om

verhaal te doen over zijn
levensioop. Dit echter in enge

zin, wanl in Mick's archeology

spitst hij zich volledig toe op

zijn archeologische ioopbaan.

Hij doet dat in een 'folksy

style' zoals een Engelse recen-

sent opmerkte. De spreektaal

die hij aan het papier toever-

trouwl, verraadL twee belangrij-

ke aspecten. Ten eerste zegt

het dat Aston als proÍessor in
landschapsarcheologie aan de

Universiteit van Bristol zijn
enthousiasme voor het vak

geenszins heeft verloren. Ten
tweede heeft hij de capacitei
ten om anderen, buiten de

academische wereld, te inte-
resseren voor de archeologie.

De manier waarop hij dat doet,

wekt overigens wel wrevel
binnen die wereld, want de

manier waarop in Time Team
archeologie wordt bedreven,

vraagt immers om problemen.

In een rijdsbestek van drie
dagen moet een site onder-

zocht worden. Maar ja, wat is

er anders dan bij de vele

noodopgravingen die onder

dwang van de wachtende
aannemer plaatsvinden.

Uiteraard kan men zljnwaag-
tekens zetien bij de condusies
die worden getrokken terwijl
de vondsten nog halfin de

grond rusten. Onderzoeksre-

sultaten jaren na een opgra-

ving uitgeven, is echter ook

niet de beste methode om het
publiek blijvend te betrekken

bij het belang van het bodem-

archief. De mimte die wordt
geboden aan nieuwe technie-

ken zoals metaaldetectie,

weerstandmeting, experimen-

tele archeologie en de snelheid

waarmee reconstructies wor-

den gemaakt, zowel digitaal aÌs

met de hand, tonen dat Aston
een progressieve kijk heeft op

de archeologie

als tak van

wetenschap.

'Mick's archeology' is echter
geen beschrijving van Time
Team. Andere stokpaardjes

komen eveneens ter sprake.

AJs we op zijn vakgebied,

landschapsarcheologie en

kloosters, komen, wordt de

informatiedichtheid verhoo gd

voor geïnteresseerden in de

Engelse archeologie.

Het is een bokkenkop en zoals je

kunt zien zitten er nog veel
resten van goud, en enkele
resten zllver op. Deze riemtong
is gevonden in Nistelrode, dicht-
bij de bronsschat, alwaar ik heb
gezocht op verzoek van de heem-
kundekring uit Nistelrode. Hij is
3 crnlang en r cm breed.

Met wiendelijke groeten,
Mørcel Jønssen

LezersreØctie
Dat artikelen gelezen en gewaar-

deerd worden blijh wel uit onder-

staande reactie:

Geachte Detectoramateur. In
magazine 76 staat een verhaal
van fan Zljlstra over een Anglo-
Karolingische riemtong. Het
toeval wil dat ik een week voor-
dat het blad in de bus viel, ook
een zeer mooie riemtong uit die
periode (of Merovingisch) heb
gevonden.
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Zo onderzocht hij jarenlang

verlaten nederzettingen in het

zuidwesten van Engeland.

Echter het westen van Sorner-

set en Exmoor bleven lege

plekken op de kaart. Totdat hlj
tot de conclusie lcwam dat hij
niet slecht zocht, maar dat er

geen verlaten nederzettingen

waren. Er waren immers geen

nederzettingen geweest, a1leen

boerenhoeves. Nu ging hij op

zoek naar die hoeves. De

aanwijzing dat mensen wer-

den vernoemd naar de hoeve

waar zij woonden, zorgde voor

een stroomversnelling in het

onderzoel<. 1n anderhalf jaar

lokaliseerde hij tientallen

boerenhoeves. Mick Astorrs

woorden zljn zeer rijkeiijk
voorzien van loto's waarvarÌ

vele van zijn eigen hand.

De hoge graad van illustraties
doet recht aan de archeologìe,

immers een visuele weten-

schap c.q. hobby pur sang.

Het boek hoeft niet worden
aangeschaft voor de literaire of
wetenschappeli jke waarde,

maar als Time Team-kijker of
(amateur-)archeoloog za1 je

meegenomen worden in het

enthousiasme van Mick Aston.

Mick's archeology

(Stroud zooo), Mick Aston.

Uitgeveril: Tempus Publishing Ltd.
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NUMIS
tJlat is NUMISI

Het nu mismatisch informatiesysteem (N U M lS)

is een database waarin informatie over in Neder-

land gevonden munten wordt opgenomen.

Kennis over deze vondsten is van wetenschap-

pelijk belang voor numismatisch, archeologisch,

historisch en economisch onderzoek. NUMIS

is een onmisbaar stuk gereedschap waarmee

vragen op alle hierboven genoemde gebieden

kunnen worden beantwoord en daarmee een

middel om kennis te bewaren, te gebruiken en

op te bouwen.

NUMIS is een gegevensbestand dat

wordt beheerd door het Kenniscen-

trum van Het Celd-+Bankmuseum
in Utrecht. De munten waarvan

informatie is opgenomen , zijn geen

eigendom van Het Celd-+Bankmu-
seum. NU|\¡l lS wordt aangeboden

via het lnternet en is daarmee een

service die z4 uur per dag en 7

dagen per week actief is en door
iedereen kan worden gebruikt en

geraadpleegd. Door het invoeren

van muntvondstgegevens van meer
vindplaatsen zal de betekenis en

waarde van NUMIS toenemen.

Voor wie is NUMISì
Er is een grove splitsing te maken in

twee gebru i kersgroepen:
. ledereen die een munt heeft
gevonden in Nederlandse bodem en

deze wil aanmelden, bijvoorbeeld

archeologen en detectoramateurs.

. ledereen die gebruik wil maken

van de gegevens die in NUMIS

zijn opgeslagen, bijvoorbeeld

voor historisch of archeologisch
o n derzoek.

Wat kunt u met NUMISI
Aanbrengers van vondstmunten
krijgen snel een deskundige
beschrijving van de betreffende
munten. Voor de andere doelgroep

is NUMIS een bron van informatie

over de verspreiding van munten in
Nederland. Een antwoord op de

vraag: '!lelke munten zijn waar

gevondenl', is uitermate belangrijk
als het gaat om archeologisch en

[economisch-] historisch onderzoek

en voor een juiste beeldvorming
over muntgebruik in vroeger tijden.

Hoe werkt NUMIS)
Munten die in Nederland zijn
gevonden kunnen in NUIVIS via het

lnternet worden aangemeld door

het invullen van een standaardfor-
mulier. Onze deskundigen beoorde-

len of de munten opgenomen

worden in NUMIS en sturen u dan

een beschrijving van uw munten

terug. Met behulp van een eenvou-

dig te bedienen zoekscherm kunnen

de gegevens die in NUMIS zijn

opgeslagen on-line worden opge-

zocht en geraadpleegd. Door zelfuw
zoekcriteria te bepalen kunt u

bijvoorbeeld zoeken op vindplaats
of bepaalde munttypes.

Waar kunt u NUMIS vindenì
NUMIS is een service van het

Kenniscentrum van Het Celd-
+Bankmuseum in Utrecht. NUMIS
is dan ook te benaderen via de

website: www.geldmuseum.nl

llat kunt u bij NUMIS aanmeldenl

Alleen munten, of objecten die iets

met munten hebben te maken, en

die in Nederland zijn gevonden,

komen in aanmerking om ìn NUMIS

te worden opgenomen.

Wat well
. Alle schatvondsten uit Nederland

en alle in Nederland los gevonden

munten van vóór r6oo.
. Objecten die iets met munten te

maken hebben zoals muntgewich-

ten, muntsieraden, broches met

muntvoorstelling en lreken]pennin-
gen.

llat nietl
. Los gevonden munten van na

r 6oo.

NUMIS en uw privacy

Cedetailleerde informatie over de

vindplaats en over vinder of melder

(naam, adres etc.) is niet toeganke-

lijk voor het algemene publiek. Voor

puur wetenschappelijke doeleinden

kunnen meer gedetailleerde gege-

vens over vindplaatsen eventueel

beschikbaar worden gesteld aan

(door Het Celd-+Bankmuseum
geautoriseerde) professionele

archeologen en historici.

Het Celd-+Bankmuseum hanteert

bij het beheer van deze database de

richtlijnen zoals die omschreven

staan in de Wet Bescherming Per-

soonsgegevens.

Meer weten over

mL,Lntvondsten

en vondstmLLnten ?

eld-+bankmuseum

www.geldmuseum.nl



VAN HET

Aan u de keuze om de winnaars te kiezen. D.m.v, het invullen
van de antwoordkaart kunt u uw keuze aan ons duidelijk maken.

Graag inzenden voor t april a.s. Onder de inzenders van de

kaaÉen wordt een 'DDA-bodywarmer'verloot. ln het volgende

magazine worden de prijswinnaars van de 'Vondst van het jaar

zoo4' en de winnaar van de kaartenactie bekend gemaah.

Vondst van het laar 2oos
Om mee te doen met de 'Vondst van het jaar' dient u een verhaal

van tenmínste r5o woorden te schrijven over het door u gevon-

den object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het object

mee. lnzending één object per keer. Voorwerpen van archeologi-

sche waarde (alles van voor t5oo) dienen te worden aangemeld.

Natuurlijk kunt u uw inzendingen ook per e-mail versturen naar:

redactie @detectoramateu r. nl

Voor de categorie'Metaalvondsten'zijn er 5 prijzen beschikbaar.

De hoofdprijs van 90 euro wordt dit jaar ter beschikking gesteld

door de fìrma Creatype, Daarnaast stelt de vereniging nog 3

boekenpakketten ter waarde van 50 euro beschikbaa¿

Voor de mooiste 'Bijvondsten' is er een boekenpakket ter waarde

van 50 euro en een boekenpakket ter waarde ven 35 euro.

78

q)

c)

o
No
ÞD

Metaalvondsten:

7o
Robin Dijkstra
. Zilveren gesp, r78o

(Vorigjaar níet vermeld op de ant-

woordkaan)

74
Elly van Santen

. Vroeg-Middeleeuwse

fibula
. Zwaantje (zwaardbeslag)

75

Henk van Hoek
. Dubbele Spaanse escudo,

goud, r596

Th. Heinsbergen

. Diverse Romeinse vond-

sten

M.A. Ouwehand
. Hoofdnaald , zilver, t7't't

Gérard Buhr
. Halve gouden rijder

(zeven guldenstuk),

Utrecht, r75o

76
Corné van Krieken

. Chinese munt uit de Qing
Long periode (r736-t795)

Frederik Draaijer
. 3o stuiverstuk, Deventer,

r 686

77
Marcel Janssen
. Couden triens
Tjibbe Noppert
. Drie klootkernen

J. Karsten

. Coudschat van 3r munten

Johan Postma

. Couden filigrain broche

79
Piet van Schuppen

. Bronzen hielbijl

Rienk van der Sluis

. Rijksdaalder, r578

Johan Bosma

. Vijf zilveren + één koperen

munt, t6e eeuw

Ton van Bon

. Pelgrimsinsigne

. Dolk, + r3oo

Rafaël van der Sanden

. Leeuwendaalder, ST6

. Schijffìbula

J. Faber en B. Poiesz

. Zegelstempel

. Zilveren muntje, Keulen

Bìjvondsten:

79
Marcel Julsing
. Vuistbiil van helleflint

INT€ KN €T
De meeste zoekers raadplegen

tegenwoordig regelmatig het

internet om iets over hun hobby

te weten te komen, Er komen

constant nieuwe sites bij die ook

voor onze lezers interessant zijn.

De redactie van het Detector Maga-

zine zoekt een enthousiast internet
bezoeker die voor het magazine een

regelmatig terugkerende internet-
rubriek wil verzorgen.

Het is de bedoeling om in deze

rubriek in het kort allerlei leuke

sites op metaaldetectie gebied te

bespreken.

Reacties kunt u mailen naar:

re d a cti e @ d etecto ro m ate u r. nl



H end ri kse

BKONZ€N Ç€\^/l CHT€N UIT fCÀNDINÀVl €

Uit de omgeving van

Denemarken, Zweden

en Noorwegen - met een

concentratie rond Oslo -

zijn talrijke vondsten van

kleine dierfiguren bekend.

Het merendeel van deze

uit een bronslegering

gegoten voomerpen is

vervaardigd in de vorm

van een paard.

Het formaat van deze paardjes

varieert tussen een lengte van 3,9 cm

en 7,o cm en een hoogte van 2,5 cm

en 63 cm. Met het formaal verandert

uiteraard ook de massa van deze

voorwerpen. Het kleinste weegl 25,7

gram terwijl het zwaarst bekende

exemplaar zo6.8gram weegt. De

massa is belangrijk omdat al deze

diervormen behoren tot een groep

van gewichten .7e zijn te relateren

aan de Noorse mark (zt4,3z gr.) met

een onderverdeling in een halve,

kwart, en een achtste mark, respectie-

velijk circa roo, 50 en 25 gr. Cewich-

ten in de vorm van dierfiguren waren

tenminste van de twaalfde tot de

veertiende eeuw in gebruik in de

Scandinavische landen.

Zoals al gezegd bestaat het meren-

deel uit paarden - gezadeld en onge-

zadeld - maar daarnaast komen,

sporadisch, eveneens runderen voor.

Bij de paardjes valt wel steeds de

specifieke vorm op: de achterbenen

zijn belangrijk korter dan de voorbe-

nen zodat er een sterk aflopende

ruglijn ontstaat. De manen zijn vaak

d.m.v. korte streepjes aangegeven.

De afbeelding toont een dergelijk
paardje. ln tegenstelling tot de

hierboven genoemde voorwerpen is

dit exemplaar gevonden in Sluis

(\)lest Zeeuws-Vlaanderen). Het heeft

de duidelijk herkenbare aflopende

ruglijn van een 'f,iordenpaard'.

De massa bedraagt circa too gr. en

is dus een gewicht van een halve

mark. Dat een dergelijk gewicht uit

Sluisse bodem komt is niet verwon-

derlijk gezien de intensieve handels-

contacten die er bestonden. Vanafde
twaalfde eeuw voeren Deense en

Noorse handelaren naar Vlaanderen,

waar ze gedroogde vis, kopeç ijzer,

bont en hout verkochten en o.a. laken

mee terug namen. Sedert het midden

van de dertiende eeuw liep deze

handel via de leidende Hanzestad

Lübeck langs tal van andere steden

zoals Deventer, Kampen en Zwolle

om vervolgens via Sluis en Damme

Brugge te bereiken.

Te verwachten is dat dergelijke
gewichten juist in de genoemde

plaatsen wel als bodemvondst
tevoorschijn zullen komen, maar

zover ik het heb kunnen nagaan, zijn

er geen andere exemplaren bekend.

Op zich is dat vreemd, ook gezien het

feit dat dergelijke voorwerpen in de

Scandinavische landen niet zeldzaam

zijn. Er zijn er daar inmiddels vele

honderden bekend, in publicaties

Bronzen gewicht in de vorm van

een paard, circa too gram

Herkomst: Noowegen,

Vindplaats: Sluis

wordt zelfs van een aantal van r8oo
stuks gesproken. Nu komen kleine

paardjes als bodemvondst in Neder-

land en België wel voor, maar het

gaat dan altijd om kinderspeelgoed

dat gegoten is in een tin/lood lege-

ring. lk wil hierbij dan ook een

oproep doen aan iedereen om vond-

sten van bronzen paardjes via de

redactie van dit blad aan mij door te
geven. Men moet hierbij bedenken

dat het dus alti¡d om middeleeuwse

voorwerPen gaat met ongeveer het

uiterlijk van het hierbij afgebeelde

voorwerp. De uitvoering is eigenlijk

altijd stereotiep, iets uitstaande

benen, de achterste benen beduidend

korter. Uiteraard speelt hierbij ook de

massa een belangrijke rol. lk zie met

spanning uw reactie tegemoet.

Llteratuu r:

. 6rieg, S tgjj Middeloldereke byvund fra Bergen

og Oslo. Oslo

, Holmboe C.A. t86j: Norske voegllodder fra
rto n ende Ao rhu nd rede Chri stia nia

. Koldeweij, Jos, Een aan het Zwin verdwaold

fiordenpaard, een middeleeuws Noords gewíchtje

ín: Antiek, Eenenlwintigste jaorgang no.7, t987,

p.388 391.

. Margrete t Nordens Frue og Husbond Kalmar-

unionen 6oo ar.
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beloften en geen
koude drukte.
Wij zien het als ons doel om u de
metaaldetector te adviseren die het
beste voldoet aan uw wensen/eisen.
Onze klanten zijn ons visitekaartje,
vraag hen naar hun ervaringen!

o Groot assortiment metaaldetectors uit
voorraad leverbaar.

. Groot assortiment accessoires, boeken,

tumblers, beschermkappen, RVS scheppen,

hoofdtelefoons, beschermhoezen etc., etc....

. Snel wisselende voorraad 2e-hands metaal-
detectors met schriftelijke garantie en NL

gebruiksaanwijzing, kijk voor ons actuele

aanbod op onze website of bel even.

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaal-
detector.

. Officieel dealer van alle grote merken.

. Merk onafhankelijk advies bij aankoop van

een metaaldetector.

. Sinds 
.l980 

het adres voor eerlijk detector-
advies,



R,nßrt ile foto 7l
De nieuwe Raad de Foto is een ijzeren voorwerp waarvan we natuurlijk weten wat het is,

en waarvoor het werd gebruikt. 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: j.koning@detectoramateur.nl of J. Koning,

Roodborststraal 20,89r6 AG Leeuwarden. lVe vragen wel een zo duidelijk mogelijke

beschrijving inclusief datering. Dit vergemakkelijkt de keuze voor de winnaar.

De inzendtermijn sluit op 24 maart 2oo1.

J. Koning

7t
ln Raad de Foto 78 lieten we een voorwerp zienvan vuursteen waarop twee verschillende

antwoorden binnen kwamen. Het grootste deel der antwoorden kwam per mail maar ook

verschillende per brief. Doordaterditmaal voldoende respons kwam van de leden (r7)

heeft de redactie besloten om met'Raad de foto' door te gaan.

De antwoorden die binnen kwamen waren: vuursteenschrapertje voor het afschrapen van

leer en vuursteenkets/geweerkei voor het ontsteken van een pistool of"musket" geweer.

Van Tjibbe Noppert de volgende inbreng:

A: Wat is vuursteen? Vuursteen is een amorf gesteente welke onder specifeke omstandigheden

kon ontstaøn ols "neerslag" uit een verzadigde oplossing van kiezelzuur in een kalkrijke zeebo-

dem. Het wordt dan ook gevonden in de vorm van knollen en plaatvormige structuren in kalk-

steen gebergten, maar tevens ook als "erosie" product in de glaciale afzettingen hier in Neder-

land. Vuurcteen heefi een aantal bijzondere eigenschappen, waaruan er in dit geval één erg

belangrijk is, namelijk "vuursteen slaan tegen ijzer geefi vonken" en dit brengt ons dan bij het

antwoord op de volgende vraag:

B: Waaruoor wordt het stukje vuursteen gebruikt? Het stukje vuursteen is zodanig bewerkt

(bekapt) dat het direct ofverpakt in lood, in de snaphaan van een Dubbelhaak (groot zwaar

geweer), Musket of Pistolet werd gebruikt. Deze zogenaamde vuurkets werd als onderdeel van

het afvuur mechaniek gebruikt. Na het aanbrengen van kruit en kogel via de voorkantvan de

loop (voorlader) kon men richten en na het overhalen van de trekker sloeg de snaphaan met

vuurkets tegen ijzer en de vonk die dan ontstond zorgde er voor dat via een kleine opening in de

achterkant van de loop het kruid tot ontbranding kwam. Het schot werd dan gelost. Dit type

afvuurmechaniek werd zo tussen 1S5o en tSto gebruikt.

Van Jan Claesen plaatsen we het volgende:

Het werd her eersÍ. gebruikt bij een radslotgeweer alhoewel dit ook ijzerpyriet kon zijn. Dit was

de opvolger van het lontslotgeweer. Voor een meer betrouwbaarder concept werd het steenslot-

mechanisme ontworpen dat uitgevonden werd in Frankrijk door Martin Le Bourgeoys. Dit

concept van wapen ging alles domineren, daarom worden deze vuurstenen zo dikwijls terugge-

vonden. Telkens als de vuursteen versleten is moet een níeuwe gebruikt worden. Het werd in een

stukje lood ofwel een leeftje gevat. Soms wordt er met een detector nog één aangetrofen als het

in het loodje zit zoals enkele in mijn collectie.

Dit waren twee voorbeelden van de in totaal rr goede antwoorden, dus moest er ook dit
maal weer worden geloot. De winnaar na loting is geworden: Johan Godeschalk uit

Dedemsvaart. Het boek, De Tempel van Empel, is ondertussen toegestuurd.
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Daar gaan we weer. Lekker zoeken. Vroeg uit de veren. Eerst met

soepogen een sloot koffie achterover slaan. Spullen pakken en weg-

wezen. Meestal gaan we metzijn tweeën, maar dit keer gaan we met

zijn vieren op pad.

Als volleerde carpoolers pikken we de een na de ander op. Als het

combo eindelijk compleet is gaan we er op uit. We hebben niet echt

een zoekplek, maar wel een idee in welke hoek we ons geluk moeten

zoeken. Eenmaal op de eenzame vlakte aangeko-

men, kijken we over de velden naar een geschikte

zoeklocatie.'Aardappelveldje of maïsakker waar

ben je nou?" Na enige tijd te hebben rondgedoold

is er eindelijk een prachtige maïsakker in zicht.

De stoppeltjes wuiven ons vriendelijk toe. Even

op het land gekeken, naar scherlmateriaal;

"Hmmm vol met pijpenkopjes en scherven."

O.k. dit is het. Hier gaan we het eens proberen.

Eerst de boer maar eens opzoeken.

Tja, leuk is dat, als niemand echtweet van wie wat is. We hebben in

totaal wel r5 mensen bezocht en gesproken, voordat we eindelijk op

het goede spoor zaten. Als we dan eindelijk het erFvan de landeige-

naar oprijden komt Fikkie, nou ia, zeg maar Fik ons al blaffend begroe-

ten. "!lie was er ook al weer aan de beurt om te vragenl", klinkt het al

snel in de auto. Gevolgd door een lachsalvo. Allemaal waren we onder

de indruk van de afmeting van het "gevaarte". Maar ja, je bent een

held ofniet. Dus u begrijpt het al, ondergetekende bood zich al snel

aan als slachtoffer. Mijn maatje ging ook al snel mee. llaarna er nog

twee achterbleven in de auto. Maar Klaas zou Klaas niet zijn als hif

niet de deur van de wagen open had laten staan. Cevolgd door de

aanmoedigende woorden "Toe maar, Fikkie". De hond trok zijn neus

eens op, maar sprong er niet in. Eenmaal bij de voordeur aangekomen

keken we achterom. Hij stond nog steeds naast de auto, maar had wel

zijn poot omhoog en zijn "sprinklerinstallatie" aan staan. Met de

slappe lach stonden we aan te bellen. Maar hoe langwe ook aanbel-

den, er kwam niemand. Tja daar sta je dan. "Het zal toch niet waar

zijn..." zeiden we tegen elkaar. Met lood in de schoenen weer terug

naar de auto.

lle waren de wanhoop al nabij. Leuk zo'n site-seeing trip, maar daar

komen we niet voor. Even overleggen en we besloten om het eens

allemaal andersom te doen. We vragen niet van wie een bepaald stuk

land is, maar of ze een stukje land hebben waar we mogen zoeken.

lle zijn verder gereden en bij de eerstvolgende boerderij gestopt.

lkzagde boer al lopen en ik sprong uit de wagen. lk legde uit dat we

een stukje land zochten om te zoeken. De boer vertelde ons dat we

wel op een stuk maïsland van hem mochten zoeken. Hij legde uit
waar het was. En toen zakte mijn broek bilna af. U raadt het al, hij

wees ons datzelfde landje aan waar we al de halve ochtend mee bezig

waren. Met een strakke kop ging ik in de auto zitten: "Enl" "Jullie

raden nooit waar ik toestemming voor gekregen heb." Uiteindelijk
eind goed al goed, en lekker gezocht.

Klaas Bot



XP Metaaldetectors gaan
ve rh azi n gwe kke n d d i e p...

Goedkoper kan niet!!! Detector B etaalservice

. Frequent¡e l8 kHz . Heel sterk in het detecteren van

kleine voorwerpen en kleine munten in vervuilde grond

en onder stenen

. Wordt geleverd mel: Beschermkap, Batterijen,

Heuplas + r¡em en Koptelefoon I
tl

. Frequentie 4,6 kHz zoals bij de

Advent¡s I Heel sterk voor het detecte-

ren van munten en grote massa's

munten . Zeer goede discriminatie

. Wordt geleverd met: Beschermkap,

Batterijen, Heuptas + rìem en Koptele-

foon

o 27 cm High Energy Wide scan schotel

voor 30% meer dìepte

o 22,5 cm slandaard schotel

o Elliptische 24 x 12 cm scholel

o Hiqh Energy 38 x 45 cm schotel

\
ê 

t, 
owaterdichtevergulde
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¡ Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap

. Frequenl¡e:4,6 kHz o Dubbele discriminatie . Grondafstelling

o Voeding:8 AA Alkaline batterijen of oplaadbare pack r Heupmon-

tage voor nog meer zoekgemak
. Heuptas voor

alle XP- modellen

é,

r Opladen o 0plaadbare pack r XP-koptelefoon

o Elliptische schotel .27 cm High Energy Wide scan

schotel

o Elektronica:2 jaar op onderdelen en uurloon

o Schotel: I iaar op onderdelen en uurloon

\
E u

UNIEK!
Alle XP modellen

zijn leverbaar met:

DRAADTOZE

KOPTETEFOON

ADXl00€ 13,- p/mnd

ADX200 € 20,- p/mnd

Adventis € 22,- p/mnd

G-Man€ 27,- p/mnd

Gold Maxx € 28,- p/mnd

Sovereíng € 28,- p/mnd
0uattro € 30,- p/mnd

Excalibur € 45,- p/mnd

Cortes € 30,- p/mnd

Tejon € 27,- p/mnd

Lobo € 30,- p/mnd

Tracker lV€ 10,- p/mnd

Lone Star € 12,- plmnd

Sharp Shooter ll € 17,- p/mnd

CS9000 HPX € 36,- p/mnd

Newforce Rl € 33,- p/mnd

I 236-X2 € 25,- p/mnd

CZ-70€ 48,- plnnd
C7-20€52,- plnnd
* looptiid van 12 tot6ll mnd.
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D m v uitgang
keuzeschakelaar
op ieder model
detector te
gebruiken is

De 150 Ohm
speaker levert een \

helder en

duidelijk signaal

De oorschelp van
Polymeer heeft
een perfecte
pasvo rm

32 standen
volumeregel i ng

De gevoelì9heid is

73 Dba bij
1 kHz

5 Jaar garant¡e op lry'odel hoofdte efoon met een

de componenten enke '/oud lle oorsche p

DUCATON

T\,r'ee ¿izonderl ke l2-st¿nden
volumereqe inqen

Tlvee afzonderl lke l2 st¿nden

volumereqe ngen N4etde

Signa¡l fequentie sch¡keia¿r
kunt u de toon van het
rnkomende siqnaal rege en rn

hooq en aaq
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DENARIUS STATER

FAST TRACKER
Voor de beginner
- Regelbare en discrininalie
- Batter¡jcontrole d.n v. gelu¡d

OUICK DBAW II
Gehru i ke¡svriendel iik
- Digitaal afleesbare d¡epte en

voorwerpindicatie
- Tiptoetsen bediening
- 3-toons geluidsdiscrininatie
- 3 standen ijzerdiscrininatìe
- Automat¡sche grondbalans

TRACKER IV
Een goed begin
- 3 Díscr¡m¡natie standen

sc ha kelaa r
- Meer-toons geluìdsdiscrininatie
- lnd¡catie meter

SHARP SHOOTER II
De favoriet
- LCD beeldschern
- liptoetsen bediening
- Led bafterijcontrole

LONE STAB
all-round digitaal
- D¡gitale voorwerp¡nd¡cat¡e
- npbetsen bedien¡ng
- Regelbare gevoeligheid en

discrininatie

LAND STAR
De akker spec¡alist
- Digitaal afleesbare díepte en

vooMerpínd¡cat¡e
- nptuetsen bed¡en¡ng
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- 3-toons geluídsd¡scr¡ninat¡e
- Handmatige- en auton grond-

ba lans

IMPORTEUR:

lrøtuhaqut ?røççor:
Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst {NL),
Tel. (0114) 370480 fax (0114) 370481

lnt.00 31 11 43 70 480, E-mail: detect@wxs.nl,
lnternet: www.xp-detectors.nl

ùnze openingstijden:
Maandag 11.00-18.00

Dinsdag gesloten

Woensdag 13.00-18.00

Donderdag na afspraak

Vrijdag 11.00-18.00

Zatedag I1.00-17.00

Zondag 14.00-18.00
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We hebben altijd geleerd dat

de Rijn reeds aanwezig was in

de tijd dat de Romeinen het

hier voor het zeggen hadden.

Zeg maar uit de tijd van 56

v. Chr, tot in de 4e eeuw na

Chr. Plinius beweerde dat de

Rijn over een lengte van roo

mijlen rechtuit loopt naar het

noorden, waar ze in die stre-

ken overvloedig uitstroomt in

de zee. Door een smalle bed-

ding loosde ze enig water in

de Maas. De Rijn kreeg een

nieuwe uitloop naar het

westen doordat Corbulo met

zijn leger in het jaar 47 een

dam in de Rijn opwierp,

waardoor ze eveneens naar

het westen ging lopen.

De nieuwe uitloop, deels

gegraven, werd de rivier van

de Britten genoemd. De noor-

delijke arm verlandde in de

volgende eeuwen. Dat is nu

nog te zien bij Stroobos,

Surhuizumermieden en meer

zuidelijk waar ze eveneens de

grens vormt van Friesland en

Groningen. Aan de zee (Kat-

wijk) bij de rivier van de Britten

werd de Brittenburg gebouwd

(door Caligula ofiarel Gaius, de

'gekke' keizer) en bij Zout-

kamp op het Oldörp, Vidrus,

een tußteen uitkijktoren, die

in de late Middeleeuwen

afgebroken werd. De tufsteen

hiervan werd gebruikt voor de

bouw van de toren van het

'nieuwe' dorp Vierhuizen.

Deze toren is in r839 afgebro-

ken. Zoutkamper vissers

meden het Oldörp, want

"'t is een gevoarlijk stee".

De Romein Mela vermeldt in
de 'Chorographia III' bij het
jaar 44, als hij door de Lau-

wers (de noordelijke Rijnarm)
naar de wadden vaart bii
Zoulkarnp en daarna door de

rivier Viburgis langs Saaksum

en Ezinge zeill, dat de Rijn
zich niet ver van zee in twee

tald<en verdeelt. De linkertak
behoudt de naam Rijn. De

rivier aan de lechterzijde is
eerst smal; daarna wijken zijn
oevers wijd en zijd terug en is

het geen rivier meer, maar een

zeer groot meer dat bij overs-

troming der landen Mare

Flevo (meer van Fivelgo)

genoemd wordt. Nadat hìj een

eiland van dezelfde naam

(Fivelingo) omvat heeft wordt
hij opnieuw smaller en loopt

als een rivier in zee: door het
Fliet dat tussen Solwerd en

ICein Wierum bij Delfzijl
stroomde.

In de Naturalis Historia IV
meldt Plinius dat de Rijn via

drie armen zijn water in zee

stuwt. In de eelste plaats door
een noordelijke tak via de grote
meren en het Flevum. Deze

noordelijke Rijnarm wordt
eveneens genoemd omstreeks

85o door Rimbelt in de vita
(beschrijving van een heiligen-
ìeven) van Ansgar, de missio-
naris die voor Lodewijk de

Vrome in 826 naar de noorde-
lijke volken werd gezonden.

De reis ging langs de Rijn tot
Dorestad (Wijk bii Duurstede),

volgde de I(r'omme Rijn en de

Vechtland Muiden, over de

Aelmere (het natte midden van

Friesland) naa'r- de wadden.

Bonifacius voer in 7j5vaî
Utrecht over de Aelmere en

landde eerst in Westergo.

Tacitus meldde dat de Friezen

om heel grote (mimesis)
melen woonden, en Mela

schreef dat het meer Flevum
groter was dan het meer van

I(onstanz. Het Flevum lag niet
alÌeen h;ssen de stad Cronin-
gen en Onderdenda m-Win-

sum, maar ool< aan weerszij-

den van de Hondsrug waarop

de latere stad Groningen 1ag

en tussen de'Woldstreek en

Fivelingo. De Lauwers was dus

de noordelijke Rijnarm.

In het jaar r5 deed Gelmani-
cus, de zoon van Drusus, een

grote inval bij de Germanen,
waarbij hijzeÌf met de hoofd-

macht door het Drususkanaal

en de meren naar de Eems

trok. De Drususgracht is de

Rijn bij Lemmer (Lemsterryn)

en de schepen zeilden over het

Tjeukemeer naar de Tjonger I
I(uinder die verbinding had

met de Lauwers over het

Bergummeer. Het verkave-

lingspatroon aan weelszij den

van de Lemsterryn is totaal

verschillend, want het kanaal

lag er eerder dan dat het land

werd ontgonnen. Vergeet niet
dat het IJsselmeer in die tijd
nog een groot laagveengebied

was. De overstroming va:nil7o
vergrootte het I J sselmeer,

maar tussen Stavoren en

Enkhuizen kon men vóór die

tijd met behulp van een lange

plank met droge voeten het

Fliet oversteken.

In het jaar z8 kwamen de

(Groninger) Friezen in
opstand tegen de Romeinen en

wisten hen op de vlucht te

jagen. De Romeinen verlieten

de Friese landen en kwarnen

pas in het jaar 47 ter-ug onder-

leiding van Corbulo. Hij voer

door de noordelijke Rijnarm
om de Chauken ofCauchen,

die aan de overzijde van de
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Eems woonden, af te straffen.
Hij onderwierp de Friezen

opnieuw, zefte hun koningen

af en installeerde een bestuur
naar Romeins voorbeeld en liet
een dwangburcht opwerpen

om de Friezen onder dmk te

zetten. De dwangburcht ligt
nog in Westeremden h-rssen de

kerk en het voormalige recht-
huis en heeft dezelftle afmetin-
gen als die van het castellum
Flevem bij Stedum.

Deze dwangburcht lag in het
land van de Amsivarii of
Ampsivarii (Eemsbewoners)

die aan weerszijden van de

Eems woonden, dus ook in het
oosten van Groningen en
misschien in Drente. De

Amsivarii waren talrijker dan
de Friezen en werden opge-
jaagd door de Cauchen of
Chauken. Volgen Tacitus zijn
ze volledig vernietigd op hun
zwerftocht door Germanië.

Maar in een aantekening bij
Gregorius van Tours rond het
jaar 39o worden ze nog wel
genoemd. In later fijd stonden

ze bekend als Eemgoërs.

In r99r en1992 deden enkeie

detectorzoekers in de buurt
v an Zoukamp tweemaal een

vondst van munten uit r5o v.

Chr. tot 37.naChr. Vermoede-
liik afkomstig van een Romeins
soldaat die vóór de strijd tegen

de Cauchen zijn spaarcenten
aan de aarde toevertrouwde.
Hij kwam blijkbaar niet terug.

Corbulo stichtte eveneens een

marinehaven aan de kust, die
hij Portus Marnamene noem-
de. Op de kaart van Ptole-

maios' graadmetingen wordt
Marnamanus Portus

genoemd. Dit gebied wordt in

97o weer genoemd als het
gebied van Ulrum, Kloosterbu-

ren en Leens: "in hiis... comi-
tatibus stilist... Merimerime".
Die marinehaven van 47 o bij
196 meter lag oostelijk van

Houwerszijl achter het Gan-

zenhuis (Mulder) en de boer-

derij iigt vermoedelijk op de

ingang naar de binnenhaven.
Er wordt nu nog tufsteen
gevonden in de tuin. De haven
werd door de Romeinen

gegraven en de modder werd
op de aanliggende landerijen
gedeponeerd. Dat is nu nog
heel goed te zien. Je hoeft er
niet te gaan zoeken, want in
r7r7 is dit hele gebied over-

stroomd en door een dikke
laag modder opgehoogd.

Bij het aardappels sorteren
vond een mevrouw uit Zout-
kamp, tussen de aardappels

die gegroeid waren op een

perceel aan de Lauwers,

een loden contragewicht uit
de Romeinse tijd.

Op de wierden Panser en

Westhuis bij Houwerzijl werd

7o jaar geleden een 25-tal

Romeinse munten gevonden

uit de periode n5-328 na Chr.
De laatste jaren zijn er nog

veel meer gevonden. Het is

een bewijs, dat hier de noorde-
lijke rijnarm st¡oomde. Ook in
de voormalige gemeente

Ezinge aan de visurgis zijn
veel vondsten uit de Romeinse

tif d opgedolven. De Romeinse
legerplaatsen aan de Rijn
kochten vee in Friesland en

Brittannië was hun korenland.

Ptolemaios deed graadmetin-
gen aan de kust, ookbij de

Friezen en de Germanen.
De Eems, de Weser en het
castellum Flevum bij Crange-

weer liggen op de goede plaats.

De haven Marnamanus Portus
(het Ganzenhuis bij Houwer-
zijl) moet - naar de graden te

oordelen - dicht bij Vidrus
liggen. Het lag op 28, 54", 45".
De monding van de rivier
Visurgis waardoor de Romei-

nen naar het meer Flevum
zeilden lag bij Vidrus; het
Oldörp op de kaart van

Nic.Visscher en L. Tjarda van

Starkenborgh. Engeland

(Kent), de Rijn en de Maas,

allen hebben hun juiste plaats.

De afbeelding komt overeen

met: Die Geographie des

Ptolemaeus, Olto Cuntz,
Berlin, r92), en is overgeno-

men uit de Geschiedkundige
Atlas van Nederland, eerste

deel,'s Gravenhage, r9r3-r932,

P.J. Blok en A.W. Byvanck.

De gegevens voor dit ortìkel zijn hoofdzake-

lijk aJkomstíg uit het boek: Het Hogeland,

het Lageland Water, land, dijken en

wierden M A Holtman Bakkers Drukkeríj

Uithuizen zooz.

MUNTHA¡{DEL G. HENZEN

Ilij zijn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Ifij ztjn doorlopend geinteresseerd in de aankoop
van betere munten, in het bijzonder middeleeuws.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

ù cothnt!

Heeft u iets te koop? Bel ons dan voor een

afspraak! I(ij kunnen Uw munten tevens
vrii blijvend determineren en taxeren.

Postbus 42 3958 ZT Amerongen
Tel. 0343 - 430564 Fax. 0343 - 430542
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DEALERPAGINA

. 27 cm. H¡gh Energy Wide scan schotel

voor 30% meer diepte

o 22,5 cm standaard schotel

o Elliptische 24 x l2 cm schotel

o High Energy 38 x45 cm schotel

XP-Connectors

a Frequentte 4,b kHZ ZOAIS Dil de yErsuililrË[uË

Adventis. o Heel sterk voor het detec_ schotels

teren van munten en gfote massa's

munten . Zeer goede d¡scriminatie

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Batterijen, Heuptas + r¡em en

Koptelefoon

0pties
r 0plader o 0plaadbare pack r XP-koptelefoon.

o Elliptische schotel. r 27 cm High Energy Wide scan

sc hotel

Garantie
o Elektronica: 2 jaar op onderdelen en uurloon.

o Schotel: I iaar op onderdelen en uurloon

AA Alk¿line batterijen of oplaadbare pack. . Heupmontage voor nog meer

zoekgemak

Atçf ìrtt o7

vaa allel Wet

f wee ãfzonderlijke l2-standen
volumereqelinqen

Clear sígnal
D.m v. u¡tgang
keuzeschakelaar
op ieder model
detector te
gebruiken is.

De 150 Ohm
speaker levert een
helder en
duideliik signaal.

De oorschelp van
Polymeer heeft
een pefecte
pasvorm.

32 standen
volumeregeling.

De gevoeligheid is

73 Dba bil
1 kHz.

5 ,aar garantie op
de componenten.

SCEATTA

www.clear-signal.nl

DENAR¡US

DUCATON Sp{iaã|6Þrkte body,

&lrlofi uriltz$n
¿rín dt ,ronlzÅt

Heuptas
. Heuptas voor alle

XP- modellen

lwee âÞonderlijke 32-standen
volumereqelingen Mel de
S¡gnaal frequentie t(h¿kelaar
kún1 ù dê toon v¿n het

¡nkomnde sign¿al regelen in

hoog en laag

UNIEK!
Alle XP modellen

DRAADTOZE

KOPTELEFOON

STATER

XP #,TîT,O^,

Top Detectors Leeuwarden
Heslingastins I 1

8925 CR Leeuwarden.

Tel:058-25.73.853
www.topdetectors.com

Speelman Detectors
Roelof Speelman
Tussenpad 28

7833 CT Nieuw Amsterdam

Tel. 0591 -55.26.35

www.xp-detectors.com

Fa. Detect
Gert Gesink
Wooldriksweg 88

7512 AV Enschede

Tel 053-43.00.512

www.detect.nl

Flevo Detectors
Wilko Rook
Kerkpad i 8

8316 DB Marknesse

1e1.0527 -203.929

www.f levodetectors. nl

Atlantis Metaaldetectors
Wil Hofman
Wingerdstraat 6
6641 BN Beuningen

Ïel. 024-67 .7 4.063
www. metaaldetectie.com

Handelsonderneming
D.J. Laan

Dirk Jan Laan

Pieter Maatsstraat l2
1717 AP Hippolytushoef

lel . 0227 -593 .286
wwwdjlaan.nl

Munster Detectie
Willy Munsters
Keepstraat 2

5702 LH Helmond

Ïe|.0492-57 4.194
www. metaa ldetector. n I

Steenbergen Detectors
Hulst
Marc Steenbergen
Bontehondstraat 3-5

4561 BA Hulst

Tel. 01 1 4-370.480
www.xp-detectors. n I



Klaas Bot

Stel jezelfeens voor:

Ik ben Dirk |an Laan en woon in
HippolytushoeL lk ben 44 jaar,

getrouwd en samen hebben we drie
kinderen van r6, r4 en ro jaar.

Het is voor Df Laan Handelsonderne-

ming toch een bijzonder jaarl
Dat ldopt, we bestaan dit jaar z5iaar.
Het is allemaal begonnen toen ik
vroeger op het oog wel eens muntjes
vond. Ik heb toen een oude mijnde-
tector gekocht uit het Amerikaanse

leger. Ik vond het wel leuk om er

mee te werken, maar ja, de batterijen

voor zo'Ír ding werden niet meer
gemaakt. Dus, was ik op zoek naar

een oplossing. Naar aanleiding van

een advertentie in de krant, vroegen
we documentatie van metaaldetec-

tors aan bij de Fa. Hakkers in Voor-
burg. Onderaan de prijslijst stond
een oproep voor nieuwe dealers. Mij
leek het altijd a1 leuk om een bedrijf-
je te beginnen en zodoende was de

stap naar Voorburg snel gezet.

Samen met mijn vader begonnen we

een V.O.F. Zo kochten we onze

eerste vier detectors van het merk
C.Scope. En zo is het allemaal
Tangzarnerhand begonnen. Na een
jaar of 5 ging mijn vader met de vut
en ben ik alleen verder gegaan.

Heb je naast de verkoop van detecto-

ren nog een andere baanl
Naast de verkoop van detectoren, ben

ik bedrijfsleider geweest. Ik was

werkzaam in een supermarkt. Dat
was een drukke baan van 6o, soms

70 últr in de week. Later werd ik

magazljn I expeditiechef van een

fabriek in Medemblik. Daar lovam

in ry94 abrupt een einde aan. Ik was

na mijn werk op de racefiets op weg
naar huis en lcwam ten val. Ik viel
hard op mijn hoofd. Het gevolg was

een hersenbeschadiging en neldetsel.

Ik kwam in een heel ander leven

terecht. Ik kan absoluut niet meer

tegen stress en ben overgevoelig voor
licht, geluid en drukte. Dat heeft

natuurlijl< grote gevolgen voor je

verdere leven. Toch heb ik mijn draai

nu redelijk gevonden. Ikkan zeggen

dat ik veel voldoening vind in mijn
detectorzaak. Naast de zaak doe ik
voor het dorp ook nog wat wijwilli
gerswerk.

Heb je nog plannen voor de toe-

komstl
We hebben net een kleine renovatie

achter de rug. We hebben een nieu-

we vloer en wat aan de inrichting
gedaan. Voor de toekomst wil ik
voornamelijk zo doorgaan als nu.
'We verkopen nu de merken:

C.scope, XP, White's, Fisher, Troy,
Tesoro en Minelab. Tl< kan zo mijn
ldanten een breed assortiment

aanbieden. En datvind ik een heel

prettig idee.

Wat is er nu zo leuk aan het zoekvolkl

Het eerste waar ik aan moet denken
is de diversiteit van mensen. Je krijgt
hier mensen van alle rangen en

standen. Daarnaast is het natuurlijk
ook mijn hobby. Wat is er nu leuker
dan samen met anderen over je

hobby te pratenl

Deze keer reìzen we o:f nqü Hippoly-

tushoeJ, Een kleìn plaatsje in Nooú

Holland. "Hippolytushoøf?", hoor ik u

denken, ols dot niet -. ?" Jo, daor heefi

men nìet zo løng geleden een oontal

vikingschatten gevonden. Het is leuk

om te zien dat detectie ook een posï

tieve invloed kon hebben op een heel

dorp. De bakket verkoopt et tegen-

w o otdig vik¡n gb roo dj es, De VW

organ¡seert een vikingtoute en het

dorpshuìs heefi als nøam Het Viking-

schip. Dit keer goan we op bezoek bü

een jubilaùs, Dì*Jan Loan. Onder de

zoekers bekend als dealer van divetse

deìectormetken. Buiten wotden we al

opgewacht en vetwelkomd. Onde¡ het

genot van een kop kofiìe en een heerlij-

ke Wieringer Jodenkoek begin nen we

aqn ons interuiew.

Hippotyffi
Gem. Wierinqen Fotografe: Johan Bosmo
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llat is het meest bijzondere dat je tot
nu toe meegemaakt hebt met je

klantenl

Het meest bijzondere wat ik meege-

maakt heb is zo'n 4 jaar geleden

gebeurd. Ik kreeg toen hier een klant
die graag een detector wilde huren.
Hij was een schapenboer en in het
land was hij zijn trouwring verloren.
Op zich niet iets vreemds, dus ik
verhuurde hem een detector. Aan
het eind van de dag bracht hij hem
terug. Helaas, het was hem niet
gelukt. Een jaar later stond diezelfde
man r¡r'eer bij me op de stoep.

Hij vertelde mij dat zijn vrouw
inmiddels was overleden. Hij wilde
graagr'og een keer proberen om de

ring te vinden. Ik heb hem toen
gevraagd waar de ring kon liggen.
Hij was overtuigd dat hij de plek kon
aanwijzen. Ikheb toen aangeboden

met hem mee te gaan. Samen met
die ldant en met mijn zoon hebben
we toen zo'n 2,5 uur gezochl en toen
kwam de ring uiteindelijk boven
water. De man werd zo emotioneel
dat hij op de knieën viel. Met tranen
in zijn ogen van blijdschap. Ik kon
alles van hem krijgen, zo blij was

deze man. Dat soorl dingen gaan je

zo aan het hart en geven je enorm
veel energie.

Maak je ook wel eens vervelende

dingen meel

Nahrurlijk gebeurl dat wel eens.

Tk heb nooit echt een nare ervaring
met klanten gehad, maar er gebeu-

ren wel eens wat vervelende dinge-
t1es. Ik heb niet het soort bedrijf dat

altijd maar moet scoren, het bedrijfje
is voor mij een hobby en als het
rneezir, hou ik er aan het eind van

het jaar nog iets aan over wat ik over

het algemeen weer investeer in mijn
assortiment of inrichting.
Meestal kom ik er samen met de

ldant we1 uit. Eén keer heb ik een

detector verhuurd aan een man die

het apparaat beslist niet terug wilde
brengen. Nadat ik hem de nodige
keren zowel schriftelijk als monde-
ling had gewaarschuwd dat ik het er

niet bij iiet zitten, heb ik de deur-
waarder op hem afgeshrurd die
uiteindelijk (na zo'n 3 jaar) het geld

vorderde. Dit heeft de man uiteinde-
lijk, via loonbeslag, veel geld gekost.

Verder zijn het bilna altijd leuke

contacten met leuke mensen en daar

doe ik het voor, dat geeft mij de kick!

Komen de klanten ook wel eens hun

vondsten laten zienl

f a dat vind ik geweldig. Dat betekent
toch dat ze tevreden over je zijn.
Ik hel¡ hier ook een vitrinekast staan

waar de klanten hun vondsten
kunnen exposeren. Er ligt een

diversiteit aan voorwerpjes. Bij de

voorwerpjes staat ook de naam van

de vinder. Op het moment hebben
we zelfs een gouden vikingring in de

expositie. Dat vind ik toch wel zo'n
beetje het mooiste wat we tot nu toe

gehad hebben in de vitrine.

Hoe zie je de toekomst voor de

detectiehobbyl
Ik heb daar wel een goed gevoel bij.
Als ik mijn klantenkring bekijk zijn
dat allemaal goed bedoelende men-
sen. Als ik denk aan de toekomst,
qua zoekechniek, dan valt er nog
veel te leren. Als ik zo op een zoek-

dagzie hoe de mensen soms lopen
te zoeken, nou, nou, de schotel

zweeft soms meer in de lucht dan

boven de grond. En het gekke is, ze

vinden ook nog wel eens wat.

Heb je nog tips voor de zoekers)

Ik denk aan de keuze van het soort
detector. Het komt nog wel eens

voor dat mensen helemaal af gaan op

de mening van anderen. Ze hebben
dan een detector gekocht, waaÍ ze

helemaal niet mee uit de voeten

kunnen. Ik denk dat je beter zelf
eens goed moet nadenken wat je wilt
en aan wat voor eigenschappen je

nieuwe detector moet voldoen.

Wil je zoeken op akkers, strand of op

de stortgrondl Ben je een snelle
zoeker ofloop je juist heel rustigì
Misschien ben je wel "allergisch"

voor gebruiksaanwij zingen of juist
niet! Allemaal factoren die belangrijk
zijnin de keuze van een detector.

Doe je de eventuele reparaties van

de detector zelfl
Ik vraag meestal of ze even bij mij
langs komen. Dan kijken we samen

even naar het probleem. Het komt



nog wel eens voor dat het iets een-

voudigs is. Een verkeerd geplaatste

batterij bijvoorbeeld. Lukt het niet
om zelfhet probleem op te lossen,

dan stuur ik de detector door naar

de desbetreffende importeur.

Wil je nog wat kwijt aan de zoekersì

Het zou ñjn zijn dat alle zoekers zich
houden aan de gedragsregels van het
zoeken. Als iedereen op zijn brom-
mer 8o km per uur gaat rijden,
zonder helm, kan dat toch ook nietì

Heb vooral het fatsoen om toestem-

ming te vragen aÌs je wilt gaan

zoeken. Wat dat aangaat zouden alle
"detectoristen" zich moeten aanslui-

ten bij de DDA en zodoende de

gedra gsregels ondersch ri jven.

Dit jaar wordt natuurlijk gevierd met
een actie: Als u als lid van de DDA
een detector aanschaft boven de

€4oo,- krijgt u er een echte roeswrij-

stalen "DJL detector spade" t.w.v.

€45,- bij kado!

Als u eens een keer wilt kijken in de

zaakvan Dirk Jan Laan dan bent u

meer dan welkom. U kunt Handels-

onderneming D.J. Laan vinden aan de

Pieter Maatstraat r2 ¡n Hippolytus-
hoef.

U wordt wel verzocht om even te

bellen voor een afspraak.

fel.: (ozz7) 59 3z 86

Of mobiel: o6 zo zz7 79o.

Voor meer informatie kunt u ook

s u rfen n aar www.djlaan.nl
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Zoeken in het buitenland
Voor het zoeken in het buitenland hebben we de volgende

gegevens gevonden. Deze sluiten natuurlijk niet uit dat elke

zoeker zelf verantwoordelijk is en blijft voor zijn doen en laten en

zich ter plaatse op de hoogte dient te stellen van de ter plekke

geldende regelgeving. Je kunt op de volgende Engelstalige site

heel veel informatie vinden, Detecting and the Law in Europe:

http://www.geocities.com/SiliconValley/M onitor | 7843 lthree.htm I

België

Op de site van Prospector Vlaanderen, http:/www.ppvl.be kun je

een verwi¡zing naar de regel IIETCEVING vinden.

Frankrijk

Leden die regelmatig zoeken in Frankrijk vertelden ons dat je net

als in Nederland te allen tijde weg moet blijven van archeologi-

sche sites, en dat uiteraard toestemming vereist is van de eige-

naar van de grond. De regels kunnen per departement verschil-

len. Enigszins vergelijkbaar met de APV wetgeving in

verschillende delen van Nederland. Hieronder volgt een stuk

Franse wetgeving.

Detectie: de voorstellen vøn kønilidøat Lionel Jospin.
(Vertulíng' Détzctíon: Ies propositions du candidat Lionel Jospitt' ).

U zult het zich wøørschijnlíjk herinneren, maør ter gel.egenheid vøn

de cømpøgnt voor de presídentsverkiezingen vøn rrlei ry95 hød ons

tijdschrif. de verschillenile køndídøten ondervraøgd wer hun opvøt-

tíng over de toepøssíngvøn dc wet vøn t8 december ry89 betrffinde
het gebruík vøn m¿tøøldetectoren. Hun øntwoorden wøren gepublí-

ceerd in nurnmer 727 vøn onze "Trésors de l'Histoíre" (schattet uit
de geschiedenis ) (julí-augustus t 9 9 l.
Omdøt de heer Lionel Jospin intussen EersIe Minister is geworden,

dønkzíj de toevøllighedzn vøn de politiek, líjkt het ons heel nuttig om

ons de inhoud vøn dr brief, die hij ons op D rnøørt ry95 schreef, nog

eens ín herínneríng te brengen:

Zoeken in het buitenlØnd

Vraag:

Kunt u mij informeren over hoe het zit met de regelgeving met
betrekking tot het zoeken naar voorwe{pen uit WOIII'Waar
rnagie zoeken en waar nietl Waar moet je op lettenl Hoe staet

het met het zoeken in het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland,
België etc. Wat zijn de beste detectoren voor dergelijke spullenl
Alvast bedankt voor de moeite,
Met wiendelijke groet, R. Olderøøn

Antwoord:
Het bestuur is van mening dat je je als zoeker het beste maar

niet bezig kunt houden met het zoeken naar oorlogstuig. Je loopt
de kans gevaarlijke munitie tegen te komen, denk aan onontplof-
te granaten met explosieve ladingen etc. Bovendien is het in

bezit hebben van munitie strafbaar.

We raden zoekers die geïnteresseerd zijn in de Tweede \)íereld-

oorlog aan om contact op te nemen met de Documentatiegroep
' 4o-45, te vinden op: http://www.documentatie groep4o-45.n1

Of mail naar: secretaris @documentatiegroep4o-45. n I

Hier kun je in contact komen met verzamelaars met kennis op

dit specifieke gebied, die je verder kunnen informeren, bijvoor-

beeld over vergunningen voor het in bezit hebben van munitie.
ln bepaalde plaatsen waar de oorlogshandelingen plaats vonden

heb je niet voor niets een Algemene Politie Verordening (APV).

Voor het buitenland geldt natuurlijk hetzelfde advies, speel niet

met je eigen of andermans leven. Vind je tijdens het zoeken

dergelijk materiaal, ga er niet mee slepen, markeer de plaats en

meld je vondst bij de politie. Die weet er wel raad mee.

De vraag over welke detector hiervoor het beste is, is moeilijk te

beantwoorden. Hoewel er bijna geen slechte detectoren meer

zijn, is en blijft het een persoonlijke keus die iemand maakt op

basis van verschillende factoren.
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Míjnheer,

U hebt rnij op de hoogle gebracht vøn uw ongerustheíd met betrek-

kíng Lot de reglementeríng die voortvloeit uit de wet vøn ry89
betrefende het gebruík van metøøldetecloren. Ik køn het ølleen møør

betreuren dat de maøtregelen, vøstgesteld door d,e sociølístische

regeríngen en die ørcheologische opgrøvingen reglementeren, dode

letters zijn geblevet. Deze teksten beoogden toch het bereiken vøn een

tweeledíg doel: ons erfdeel behoedm en het gebruik van metøøldetec-

toren inkøderen. Net øls u betreur ik d¿ze toestønd vøn "la.aL møør

wøøien" evenals de samenstellingvøn d.e Conseil Nøtional de la

Recherche Archéologique (Natiotøle Røød voor Archeologisch

onderzoek) wøøt1)&n het grondwettelijke decreet (besluít) ís genomen

door ile regeríng Bølladur.

Weest ervan verzekerd dat ik zøl zorgen voor een beterfunctioneren

van dít orgøa.n en voor de døødwerkelijke toepøssingvøn d.e regelge-

víng op het gebruik vøn metøaldetectoren.

H oogøchtend, Lionel J ospin.

llaarvan akte!

Het zal inderdaad heel nuttig zijn om ons te herinneren dat de

wet van r8 december r989 in niets het gebruik van metaaldetec-

toren verbiedt, maar eenvoudigweg het gebruik ervan reglemen-

teert als deze machines worden gebruikt met archeologisch

onderzoek als doel, waarbi¡ elk ander soort gebruik en bodemon-

derzoek absoluut vrij blijft van elke regelgeving. ln het geval

waarin toevallig, en een ontdekking van dit soort ¡s altijd toeval-

lig, een prospector (bodemonderzoeker) een voorwerp ontdekt
dat interessant kan zijn voor de archeologie, zijn er de beschik-

kingen van artikel r4 van de wet van 1941 inzake archeologische
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Eynderhoof is een ambachtelijk museum
aangevuld met een archeologie afdeling en

een bijzondere permanente archeologie

tentoonstelling "Van stenen mes tot
bronzen bijl". Alle bestaande werkgroepen,

van bakkers, smeden, vlechters en potten-

bakkers, zullen archeologische demonstra-

ties geven aangevuld met andere activitei-
ten op archeologisch gebied, zoals

bijvoorbeeld: vuursteen-bewerking, restau-

ratie & conservering en het determineren
van archeologische vondsten.

Routebeschrijving:

Van Eindhoven richting Maastricht neemt
men afslag Nederweert/Weert (nr.39) op

de Az. Onderaan de afslag gaat men

linksaf richting Nederweert/Venlo. Na de

McDonalds staan de bruine borden met
"Openluchtmuseum" aan de rechterzijde

van de weg.

Van Maastricht richting Eindhoven neemt

men afslag Nederweert (nr.39) op de Az.

Onderaan de afslag gaat men rechts. ldem
als bovenstaande.

opgravingen, om duidelijk aan te geven wat men moet doen: de

vondst aangeven bij de burgemeester van de betreffende plaats.

Deze nuance was volledig begrepen door de heer Lionel Jospin.

Griekenland en Turkije

Zover ons bekend is het in deze landen verboden te zoeken.

ln deze landen kun je beter maar niet met de politie in aanraking

komen. Denk alleen maar aan het taalprobleem.

Spanje

Vele zoekers nemen hun detector mee om op de stranden te

zoeken. Meestal geeft dit geen problemen doch er komen de

laatste tijd steeds meer plaatsen bij die een verbod hebben om

overdag tijdens het toer¡stense¡zoen op de stranden te gaan

zoeken. Als je gaat zoeken vergewis je dan sowieso of het strand

geen archeologische site is.

Duitsland

De regelgeving om in Duitsland te kunnen zoeken kan per

deelstaat verschillen. Weet wel dat de politie niet mals is wan-

neer je in overtreding bent. lnformeer alti¡d ter plaatse of zoeken

is toegestaan.

Algemeen: ln Europa is er sinds kort een wet die al door diverse

landen is ondertekend en die het verbiedt om archeologische

voorwerpen zonder geldige uitvoerpapieren het land uit te

brengen.

LIM B U KÇS€

AKCH €o Lo Ç re

MÀNIF€ÍTÀTI€
2005
Zondag ro april 2oo5: Archeolo-
gische presentatie Limburgs

open luchtmuseu m Eynderhoof

ln het kader van de "Limburgse Archeolo-

gie Manifestatie zoo5" wordt in het open-

luchtmuseum Eynderhoof te Nederweert-

Eind, op zondag ro april van r3.oo - r7.oo

r.¡ur, een archeologische middag georgani-

seerd. Voor deze middag wordt samenge-

werkt met de Stichting streek-archeologie

Peel, Maas en Kempen en de Archeologi-

sche Veren igi n g Limbur g.

Vanuit Venlo neemt men de N275. Men

volgt de borden naar Weert. Langs de

Noordervaart de weg blijven volgen tot aan

de rotonde met de bruine borden "Open-

luchtmuseum". Deze borden blijft u

vo lgen.

Vanuit de richting Roermond rijdt men

richting Weert via de Nz8o. Ter hoogte van

Kelpen bij de verkeerslichten richting

Leveroy. Aan het einde van deze weg moet

u links richting Nederweert/Eind. ln het

dorp staan de borden naar het Openlucht-

museum.

Er wordt een relatief lage entree geheven.

Meer informatie via de website van het

museum:
h ttp : / /www.t ref. n I / n e d e rwe e rt/ey n d e rh o of/

Adres: Limburgs openluchtmuseum
Eynderhoof, Mildersplaat't, 6q4 PL

Nedenveert Eind.

Op deze dag is de DDA met j mensen

voor determinøtie von vondsten

aanwez¡9.



H. r. E. van Beuningen

ln een vijftiende eeuwse getijden-

boek dat zich in de Koninklijke

Bibliotheek bevi ndt, ziin z3 zilve-

ren pelgrims insignes, die eeuwen

geleden werden ingenaaid,

bewaard gebleven. Daarvan heeft,

zoals blijkt uít de aanduiding'S -

GRAVESAND, één insigne betrek-

king op de Mariaverering in 's-

Gravenzande. Deze plaats stond

in de veertiende eeuw bekend als

Hollands meest beroemde Maria

bedevaartplaats. Dit was een

gevolg van de vele miraculeuze

wonderen die zich hadden voorge-

daan rond het in rz67 door Gravin

Machteld aan de kerk geschonken

houten Mariabeeld.

Een aantal jaren geleden werd
door een metaaldetectorzoeker in
Rotterdam een fragment van een
lood-tinnen insigne gevonden dat,
zoals uit het onderschrift bliikt ook
betrekking heeft op de Maria
verering in 's-Gravenzande. Het
betreft een gegoten insigne dat als

fragment 34 mrn. hoog en 33 mm.
breed is. Helaas is het een frag-
ment want, zoals uit de hierbij
getoonde afbeelding blijkt, is het
bovendeel van het insigne verloren
gegaan.

De onderzoeker blijft natuurlijk
steeds bezig met de vraag hoe zo'n
insigne er nu compleet heeft
uitgezien. Dit temeer omdat mij
inmiddels vijf fragmenten van
dergelijke insignes bekend zijn,
allen door amateur metaaldetector-

zoekers gevonden. Twee daar-
van in Rotterdam, één in den
Haag en één in den Briel en in
Stavenisse. Het is spijtig dat
bij alle vijf insignes de boven-
bekroning en daardoor het
hoofd van Maria ontbreekt.

Opvallend is dat de vindplaat-
sen van alle tot dusverre gevon-
den insignes dicht bij 's-Graven-

zande liggen. Duidt dat op een
meer regionaal gerichte verering
van Onze Lieve Vrouwe van's-
Gravenzandel Het zou belangrijk
zijn om te weten hoe dat insigne
er gaafheeft uitgezien en om dat
te weten te komen hoop ik dat er
metaaldetectorzoekers zijn die mij
daarbij willen helpen. Zodat in een
toekomstig derde deel van Heilig
en Profaan kan worden getoond
hoe dit insigne er in complete
toestand uitziet.

Of er ooit een gaaf exemplaar zal
worden gevonden kan niemand
voorspellen. Maar wanneer er
fragmenten van de onderkant
gevonden zljn ðan moeten er ook
fragmenten van de bovenkant zijn
geweest. Misschien zult u die
vandaag of morgen bij uw onder-
zoek tegenkomen. Ol, wie weet,
ligt zulk een fragment, door u niet
herkend, in uw rommelbakje. Zou
dat het geval zijn dan houd ik mij
zeer aanbevolen voor een bericht.
Dat geldt ook wanneer u andere
fragmenten hebt gevonden van dit
insigne. Want elk gevonden frag-
ment geeft meer inzicht de ver-
spreiding van de verering van

Onze Lieve Vrouwe van 's-Graven-

zande in de r4e en r5e eeuw.

Steeds weer wijs ik er op dat
zonder de inzet van amateur-
metaaldetectorzoekers de publica-
ties Heilig en Profaan r en z nooit
zouden zijn verschenen. En ik
verzeker u dat ik deze overluiging
ook verder zal blijven uitdragen.
Ook bij diegenen die van oordeel
zljn da| het gebruik van metaalde-
tectoren eigenlijk niet aanvaard-
l¡aar is. En die het liefst niet willen
weten dat zonder de inzet van
verantwoord werkende amateur-
metaaldetectorzoekers de meeste
insignes nooit zouden zijn gevon-

den en daardoor ook voor de

wetenschap verloren zouden zijn
gegaan-

H.J. E. vøn Beuningen, Cothen

Reacties kunt u sturen aan:

foun døtion @ me diev ølb ø dges. org
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FRIESLAND FLEVOLAND ZEELAND

De Trije Stinzen
Metaaldetectie
Dealer van diverse merken metaaldetec.
toren / verhuur / opsporing en beveili-
ging particulieren en bedrijven

lveth. Beerdastraal 2r, 9298 P\)l Kollumer
zwaag (Friesland)
Tel. o6 z3 4t 39 77 (op afspraak)
I nternet: ww.detriiestinzen.nl

Topdetectors
Leeuwarden
XP detectors / Bounty Hunter

Heslingastins u, 8925 CR Leeuwarden
Tel. (o58) z5 73 853
E-mail: info@topdetectors nl
I nternet: M.topdetectors.com

Flevo Detectors, \)Vilko Rook
te's / Minelab / XP metal-
aser / Verhuur van diepzoe-
ori ngsservice

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten l\¡luseum'
" Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / V¡k¡ng / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnduct¡e

/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectiep-
oorten / Beveilig¡ng Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondslraat 3-5,456r BA Hulst
tel (or4) 37 o48o, fax: (or4) 37 o48r
lnternet: www.detectornet nl

M.xp-detectors.nl
w.bou nty-hunter.n I

E-mail: detect@ws.nl

IT
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Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (0527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo.detectors @wolmail.nl
I nternet: M.fl evodetectors.nl

Zwaluw r5, j752 Nll Bunschoten
tel. o31-zgg 94 9r, mobiel 06-2Ì885695
E-mail: info@midholland.nl
lnternet: M.detector.nl

\Jlingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (o24) 677 4o63

Jean Pierre)
Tesoro /
onderwaterde-
detectors /

pinpointers / supermagneten

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / !íhite's / Viking
/ XP / Powerlift zo / Handboek voor
zoekers / Verkoop / Verhuur I lnruil I
Opsporing

Atlantis Metaaldetectors
lHofman Electronicaì
ùerkoop / Service / Ontwikkéling van
White's en Atlantis detectors

MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a- lVhite's. Minelab. Laser en Tesoro

T

Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
tel. (o599) 47o 878, fax (o59) 47o 619
E-mail: info@detectorshop.nl
I nternet: ww.detectorshop.nl

r Speelman Detectors
XP detectors I verhuur / koptelefoons /
inruil / tassen / scheppen / enz.

Tussenpad 28, 789 CT Nieuw Amsterdam
Tel. (o59r) 55 z6 35
E-mail: info@xp-detectors.com
I nternet: w.xp-detectors.com

Hagedoornstraat r2,
88oo Roeselare, West-Vlaanderen, België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5t I z 4.o7.55
Csm o477l3t 66.56
E-mail: jpcalmeyn@pandora be
I nternet: w.belgadetect be

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
l\4inelab / Fisher / C.scope / Vik¡ng / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnduaie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectie-
poorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst (NL)
tel. oo3r rr4-37 04 8o, fax: oo3r tt4-37 o48t

M.xp-detectors.n I

ww.bounty-hu nter nl
E-mail: detect@wxs nl

T

T

Pieter Meatsstraat ì2
t777AP Hippol¡ushoef
tel. (ozz7) 59 3286, fax (o227lr 59 ti 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: dj laan@quicknet.nl
lnternet: m.djlaan.nl

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 lVlL's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rì 99, fax: (o73) 548 il 95
E-mail: info@gelan nl
lnternet: ww.gelan.nl

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

T

T

llooldriksweg 88,75rz AV Enschede
tel (o53) 43o o5 rz, fax (o53) $4 55 58
E-mail: info@detect.nl
Internet: w.detect.nl

Detection Systems
Holland fRúud de Heerì
lmporteur/dìstributeur White's ft etaal-
detectors voor de BeNelux
White's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Ca rrett, MAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel. (o38) 3q 65 91, fax (o38) 363 64 8o
E-maìl: info@metaaldetectors.nl
E-mail: metadec@ws.nl
I nternet: w.metaaldetectors.nl

Hippolytushoef

Dirk Jan Laan

UTRECHT

DRENTHE

NOORD.HOLLAND

ovERrlssEL

NOORD.ERABANT

meer dan 25O links op het geb¡ed van metaaldetect¡e en archeologie
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Uit het recent uitgekomen

proefschrift Gewapende

Bataven van Johan Nicolay

blijkt dat paardentuig uit de

Romeinse tijd niet alleen in

militaire context wordt gevon-

den. Geregeld worden deze

milítaria aangetroffen in

burgerlijke nederzettingen

die ver uit de buurt van

Romeinse forten of militaire

wachtposten lagen.

Bataafse veteranen namen

na hun diensttijd wapens en

toebehoren mee naar huis,

waatna het nodige aan paar-

dentuig en andere militaria

werd verloren, danwel

geofferd aan de goden als

dank voor een behouden

terugkomst na z5 iaar

militaire dienst.

-r--l Passont

atuurlijk is niet al

het paardentu ig verloren

door Bataafse ruiters die terug-

keerclen naar huis. We moeten

ons bedenken dat Bataven zich

bezighielden met de paardenfok-

kerij. De paardenfok zal ongetwij-

feldziin sporen hebben nagela-

ten, bijvoorbeeld in de vorm van

verloren paardenbitten, riemkop-

pelingen en beslagstukjes. Ook

niet-militaíren kunnen een paard

in hun bezit hebben gehad, het-

geen heeft geresulteerd in het

verlies van het één en ander aan

klein bro n s.

Niettemin zíjn de meeste weten-

scirappers het er min of meer
over eens dat grote aantallen
Bataven dienden bil de Rorneinse
hulptroepen (auxilia) en dat het
merendeel van het gevonden
paardentr"rig verloren is door
Bataafse ruiters met een militaire
achtergrond. Wat betreft de

troepenleveranties is wel eens het
aantal van 5ooo man genoernd,
wat zolr betekenen dat r-rit ieder

Bataafs gezin minstens één
jongen naar het leger

werd gestuurd.
Voor de Bataven

in de Betuwe en
Noord-Brabant
ziin de gevolgen
van de troepen-

leveranties ver-

strekkend geweest.

Riemkoppeling

Hoak von een riemkoppeling

T||ee slu¡tingsknoppen

Ei n d besl ag po a rd enlu i g

Twee beslogn¡elen, mogeltk

von een ilemenschod

3
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Teugelrîng (Nícoloy Wpe C:

een voor de Betuwe zeer

zeldzaom type).

Fragmenl van
peltovomig Ieerbeslag

Eí n d beslag p a a rd entu íg

5í erb esl a g ( m ogel ijk b eslagpl ote n
behorende bij een riemkoppelíng).

De Romeinse druk om troepen-
contigenten te leveren is één van
de redenen geweest waarom de

Bataven in 69 in opstand kwa-
men tegen Rome. Afgezien van

andere Romeinse wandaden,
zoals het gebruik van Bataafse
jongens voor onzedelijke doel-
einden.

Uit Roemenië is een grafsteen

bekend waarop de heldendaden
van een Bataafworden bezongen:

Ik ben de møn díe, eens heel beroernd

aøn de oeversvøn Ponnoniè,

Dapper de voorste onder tooo

Batøvery

In støat wøs onder de ogen vøn

Hødriønus de wíjde wøteren

Vøn de diepe Donøu in volle wøpen-

uitrusting over te zwemmen,

Die uít mijn boog een píjl omhoog

schoot en, tcrwijl die in de lucht híng,

En terugviel, rnet eew tweede píjl de

eerste trofen brak,

Díe door geen Romein of Børbøør

ooít is overtrofen,

Niet door een soldaøt met zijn speer,

niet door een Pøfüsche krijger met

zijn boog,

Hier ligik begrøven, op deze gedenk-

steen heb ik mijn døil.en vereeuwigd.

Laøt nu íernønd zíen, of hij nø míj

míjn verrichtíngen køn evenaren.

Ik heb tot voorbeeld gedíend voor

mijzelf , die øls eerste zulke prestøtíes

heef. geleverd.

Of Bataven daadwerkelijk in
staat waren om militaire hoog-
standies te verrichten, zoals het
overzwemmen van een nvler
met paard en uitrusting en al is
onbekend. Wel is bekend dat zij
dienden bij de Romeinse keizer-
lijke lijfwacht, wat tegelijkertijd
betekent dat zij verantwoordelijk
waren voor de dood van meerde-
re Romeinse keizers. Immers, de

keizerlijke lijfwacht was ook heel
goed in het tegenovergestelde
van zljn taak, namelijk: het
ombrengen van uit de gratie
geraakte keizers.

De Bataven hebl¡en in materiële
zin veel nageleten, variërend van
triquetrum-staters tot militaire
diploma's en paardentuig. Met
name het paardentuig wordt
veelvuldig gevonden door detec-

toremateurs, maar wordt lang
niet altijd als zodanig herkend
en verdwijnt dikwijls in de

rommelbak. Dit artikel is

bedoeld als steun in de rug bij
het herkennen en benoemen van
paardentuig, in de hoop dat het
besef groeit dat zelfs de meest
gefragmenteerde stukken herin-
neren aan wat eens Bataafse

strijders waren; een verdwenen
volk dat zelfs nog in de Tachtig-
jarige Oorlog een belangrijke
inspiratiebron vormde voor de

Nederlanders, die in opstand

waren gekomen tegen de Span-
jaarden.

fypologie van paardentuig
In de Romeinse tijd slaagt men
erin om produkten en masse te
fabriceren. Dit geldt niet alleen
voor aardewerk, maar ook voor
paardentuig. Indien we paarden-
tuig dat in Zwitserland is gevon-

den naast vondsten uit Engeland

en Nederland neerleggen, dan
valt op dat de gevonden stukken
grote onderlinge overeenkom-

sten vertonen. Paardentuig dat
in Nederland is aangetroffen kan
dan ook prima worden gedeter-

mineerd met behulp van Engel-

se, Zwitserse en Duitse stan-
daardwerken, omdat er (helaas!)

sprake is van eenheidsworst.

Gelukkig is nu het boek Gewa-

pende Bataven uitgekomen,
waardoor iedere detectoramateur
de kans krijgt om zelfvondsten
te determineren.

r. Riemverdelers
Een riemverdeler zit op het punt
waar meerdere riemen bij elkaar
komen, bijvoorbeeld het hoofd-
stel of de teugels. Op afbeelding
r kunnen \¡/e een riemverdeler
zien. Naast de term riemverdeler
komen we ook de term ringver-
deler tegen. Het woord 'ring' in



4beelding t
Rí ngverdeler met vier riemkoppelingen

**=-rä É

Ajbeelding 5
Zadelgespen en zadelbeslag

ffi
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Albeelding I
Onderdelen van

paordenbitten

ringverdeler is uiteraard ontleend
aan de ring in het midden die vier
riemkoppelingen met elkaar
verbindt.

z. Riemkoppelingen

len riemkoppeling is het beslag,
dat wil zeggen een bronzen plaatje
dat fungeert als aanhechtingspunt
voor een riem, met een haak aan
het uiteinde die om de ring van de
ringverdeler heen is geslagen.

Oorspronkelijk waren door de

beslagplaten van riemkoppelingen
klinknagels, ofbeter gezegd stif-
ten, heen geslagen, bedoeld om
het leer op zijn plaats te houden
(zie afbeelding z).

3. Phalerae
Zoals uit afbeelding 3 blijkt, wor-
den riemkoppelingen niet alleen
samen met ringen van ringverde-
lers gevonden. Riemkoppelingen
waren ook bevestigd aan phalerae
(enkelvoud phalera). Wat is een
phaleral Een phalera is een sier-
schijl met aan de achterzil'de

minstens één oog, zodat deze aan
één of meerdere leren riemen kon
worden bevestigd. Phalerae heb-
ben l¡ehalve een decoratieve,
mogelijk ook een symbolische
betekenis gehad; waarschiinlijk
staat een phalera voor de zonen
de mannelijkheid. Romeinse
legionairs ontvingen phalerae als
onderscheiding voor dapperheid,
maar de sierschijven waar het hier
om gaat dienen in een andere

context te worden geplaatst.

Afbeelding 3r is een phalera met
daar onder een hanger, hetgeen op
de decoratieve functie wijst.

4. Hangers en eindbeslag
De phalerae brengen ons als

vanzelfbii de 'gewone'hangers en
het eindbeslag. Het eindbeslag

staat ook wel bekend als riemuit-
eindebeslag en werd gebruikt om
het eìnde van een riem dat naar
beneden kon hangen, te verzwaren
(zie afbeelding 61. Aangezien leer
de neiging heeft om op te krullen,
was het gebruik van eindbeslag
noodzakelijk en dus functioneel.

oa

OO

Oproep paardentuig!
Detectoramateurs die Romeins wapen- en paardentuig uit het Noord-

Nederlandse terpengebied in hun collectie hebben, wordt vriendelijk
verzocht om contact op te nemen met dr. f ohan Nicola¡ werkzaam

aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Momenteel worden deze

vondsten geïnventariseerd en nader onderzocht.

f ohan Nicolay is te bereiken op f .A.!LNicolay@let.rug.nl,
Mocht u niet over e-mail beschikken neem dan even contact op
met \lV. van den Brandhof (zie bestuursledenlijst op p. 5).
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De variatie bij 'gewone' hangers
is erg groot (zie afbeelding 4).
We kennen de lunulae, dat wil
zeggen de halve manen en

daarmee tekens van vrouwelijk-
heid, de l¡lad- en eivormige
hangers en verder de vleugelvor-
mige, de fallistische en de drup-
pelvormige hangers. De meeste
van deze hangers waren net als

de phalerae louter decoratief,
met enkele uitzonderingen,
waaronder de vruchtl¡aarheids-
symbolen. Deze hebben gediend
om kwade geesten afte weren en
om de eigen vruchtbaarheid te

l¡eschermen.

5. Zadels en paardenbitten
Daarnaast is er nog, afgezien van
het 'doorsnee' beslag van paar-
dentuig, koperen zadelbeslag.

Dit beslag wordt vrij weinig
aangetroffen en was, zoals de

naam al zegT, op een zadel beves-

tigd (zie afbeelding 5) en bevat
dikwiils inscripties meI namen
van legerafdelingen ofde eige-
naar. Op dezelfde afbeelding
zien we de zgn. zadelgespen,

deze gespen dienden om riemen
strak te trekl<en. In sommige
gevallen ontbreekt het verticale
linkergedeelte van de beugel, wat
er toe kan leiden dat de vondst
niet voor een gesp, maar voor
een handvat wordt aangezien.

Ander beslag, van uitgehamerd
bronsblik en vierkant van vorm,
was bevestigd aan de stroken leer
die aan het zadel hingen. In
Engeland gebruikt men hiervoor
de mooie term 'saddle plates'

(afbeelding 7). 'Saddle plates'
werden in veel gevallen gebruikt
ter decoratie van paradepaarden,
ze worden dan ook minder
regelmatig gevonden. Tenslotte
zljn er nog de onderdelen van

paardenbitten, van verschillende
vorm (afbeelding 8).

Wouter vøn d,en Brøndhof

Met dank aan |ohan Nicolay.

Beschikboorheid boek

'Gewopende Bataven'

Momenteøl is het boek ølleen

beschikbøør voor diegenen díe

bij ha promotin-onderzoek von

Johøn Nicoløy betrokken zijn
gew eest. W øørschijnlijk kom¿n er

op eenløtrr twment meer boeken

voor de ølgemene verkoop ter
beschikking. Thøns køn man het

p r o efi chrift in de gr ot er e b ibliothe -

ken en de univ er siteitsbibliotheken

inzien. Een echte øønrøder!

Hetfroaie boek

'Gewapende Botaven'
van Johan Nicolay.

Stichting Monument & Materiaal
Lezing

'Gnoruolc trucnt¡teN'

Dinsdag 5 april a.s. zal de twee- Beknopte inhoud van de lezing: Een ieder is van harte welkom,
de lezing van de Stichting conservatie en restauratie van de zaal is open vanaft9.45 en

Monument & Materiaal plaats- vondsten uit archeologische de toegang is gratis.
vinden. De spreker is Gert van opgravingen met voorbeelden
Oortmerssen, werkzaam bij het van methoden, opvattingen en lnformatie:
Laboratorium voor Conservatie objecten. Ewa Soroka ofJoke Leutscher.

& Materiaalkennis (LCM) van Tel.: o5o 3t 46 246.
het Groninger lnstituut voor De lezing vindt plaats in het
Archeologie (GlA) van de Riiks- huis Eem, aan de Hoge der A nr.

universiteit Groningen. 6 en begint om 2o.oo uur.



Viking VK-30 
stirms,:b:eroPhetstrand!

Land/Beach switch
Motion /NonMotion
Pinpoint
Target lD

Topmodel !

DIGITAAL

€ 435.00

bøtøctor 56op

H
V,

De Metaaldetector Specialist van Nederland
De beste service, het beste en eerlijkste advies
De beste inruilprijzen en de best vezorgde levering
De allerbeste prijzen bij de meest complete en
meest bruisende Detector Shop van Nederland !

Horsten 32,9581 TD Musselkanaal
Tel: O622 545 1 93 www.detectorchop.nl
met geheel nieuwe online intemet winkel !

Whites Classic ll

Y",,[ing 
vK-l

Land/Beach switch
Mot¡on Detoctor
Target lD

Digitale vondstaanduiding
Jimmy Sierra
Maxiphone ll € 125.00

ru8.5N
Supermag¡eet SupermagÍeet Superñagneet
DS-3025 30 KG DS-7035 70 XG DS-9035 90 KG

€ 30.00 € 49,oo € 85,00
Whites Classic lll

DS-Sherlock DTS-Pro

Professionele PinPointer
Eindel¡jk een profess¡onele en
betaalbare p¡npo¡nter met
prolessione¡e prestat¡es en
in compacte en duuzame
behuiz¡ng

Alleen b¡j ons:

€ 50.00

goede prestat¡es
en pinpo¡ntknop
motion detector !

€ 1OO,OO

DS-40 € 200,00 DS-50 €225,00

DS-18 Grifon III Pro
Reeds veelbesproken vanwege.
zijn grote en beroemde gelijkenis.
Presteert dan ook erg goed en
kent inm¡ddels vele tevreden
zoekers die allen bijzonder
¡ngetogen zijn geweest over
de prijs van deze Grifon

€ 25O,OO

Whites Classic lD

DS-Detech Penetrator
Double-D zoekschotels
45 cm Minelab € 200,00
36 cm Minelab € 180,00
l2 cm Minelab € 100,00
45 cm Wh¡tes DFX € 225,00

Siîcht12cm 36cmWh¡tesDFX €200,00
kle¡n en diep 31 cm Wh¡tes DFX € 180,00

stortgrond 12 cm Wh¡tes DFX € 150,00

DS-8 Grifon Surfer ID
Prachtige digitale startdetector

Heeft zeer veel opties
en presteert boven
verwachting.

€ 135,00
ffi

Laser Rapier Hawk-Eye
€ 789,OO € 995,OO

it\
Ka 5-3030 ''

Whites DFX

De vurige wens van

Met gratis geheel compleet
Detector Shop Accessoirepakket

I st 2000 mA N¡MH + I sL GP SuperAlkal¡ne batter¡¡en
DS-64 snellader vær I 2 , 230 Volt, D3-258 Pinpointer
Black-AOA Extended lnvader Black 89 cm, detectorschep
Whites schotelbeschermkap en NL-sUPER Zækprogrammatuur

ACTIE
€, 175,OO

DS-9 Metaaldetector Sensitivity, Discriminatie en PinPointknop

Onze bestseller van 2002 en ook dit jaar weer een echte hit !



Sieraden zoeken

in Oost-Du¡tsland

Toch is het juist hier in het water
waar je duidelijk kunt merken dat je

in Nederland niet de enige zoeker

bent. Behalve dat je regelmatig een

collega zoeker treft, kun je ook uit
datgene wat je uit het water vist
opmaken dat er eerder door iemand
is gezocht.

En dat gebeurt nog al eens. Al lange
tijd leefde bij mij dan ook het idee

om mijn geluk eens te beproeven
ergens in Oost-Europa. Immers,
daar moest het zoeken in laag water
een onbekend fenomeen zijn en er

moesten zoekplekken te vinden zijn
waar ik de eerste zott z1jn. Dit jaar

besloot ik de proef maar eens op de

som te nemen. Lag het goud echt
voor het oprapen in Oost-Europal

Na een lange dag retzen arriveerden
mijn zoekmaat en ik vlak bij de

Poolse grens in Oost-Duitsland. Na
het vinden van een geschikte cam-

ping, wat in Oost-Duitsland geen
gemakkelijke opgave is, en het
nuttigen van de eerste maaltijd,
konden we het niet laten om 's
avonds tegen een uur ofnegen nog
even een pogingte wagen. Al snel
kwamen de eerste zilveren ringen
naar l¡oven en één hele mooie
gouden ring.

De dagen er na werd duidelijk dat
het zoeken in laagwater voor Oost-
Duitsers inderdaad een bijzonder
weemd fenomeen is. Sommigen
keken ofze water zagen branden en
kwamen vragen ¡ñ,aar we in hemels-

naam mee bezig waren. Dit over-

komt mij in Nederland ook wel,
maar de regelmaat en de manier
waarop dat in Duitsland gebeurde

was nleuw voor m1l.

Al met al vonden we in vier dagen

zoeken beduidend meer dan wat ik
in Nederland gewend was. Naast

een heleboel troep en sieraden die

niet van een edelmetaal waren
vervaardigd vonden we in totaal
ruim 35o munten, 6z zilveren
ringen, 6 zilveren (schakel)armban-
den, tz zilveren hangers en als

slagroom op de taarl 9 gouden
ringen en 3 gouden hangers. Leuk
was ook dat het aantal oude ringen
hoog was. Fraai vervaardigde zilve-
ren ringen met vaak een steen in
het midden.

A1 met al kan geconcludeerd wor-
den dat er in Oost-Europa meer
gevonden kan worden dan in Neder-

land. Duidelijk is dat laag waterzoe-
ken daar een relatiefonbekend
fenomeen is. Het aantal vondsten
zou ongetwijfeld nog groTer zljn
geweest als Oost-Duitsland van

oorsprong niet een arm gebied was

geweest. Voor een zoeker die ook
regelmatig in het water zijn geluk
beproefd is Oost-Europa wat mij
betreft dan ook een aanrader!

Rinke Nijdøm, Sneek

nijdam@solcon.nl

Een artikel in het weekblad

Panorama was voor mij vier

jaar geleden de aanleiding om

een onderwaterdetector te

kopen. In ondiep zwemwater

lag van alles op mij te wach-

ten, zo vezekerde het artikel.

Al snel bleek dat mijn passie

voor metaaldetectie niet

alleen beperkt bleeftot het

zoeken op het land in herfst-

en wintermaanden. Het

aÊoeken van zwemplekken

op zomerse avonden bracht

mij ook veel ontspanning en

heel veel mooie vondsten.

Trouwringen, zegelringen,

gewone ringen, armbanden,

halskettingen; het is allemaal

te vinden in ondiep water.
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VRAAGBAAK
Aan deze vraagbaak werkten mee: J. Zijlstra, H.J.E. van Beuníngen, A. van Herwijnen, K

W. Koning-Roosjen en Rio Holtmon

Vraag r

Piet Verwey sluurde een munt op die hij zeif niet kon vinden in de boe-
ken.

Antwoord
Het is een koperen duit van West-Friesland van het type met de drie wapen-
schildjes van de drie muntsteden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Dit
type is alleen geslagen in r658 en wel te Medemblik. Muntmeesterwas
Cerrit van Romondt. Literatuur: Verkade 2S.8, PW 3oo4, Pannekeet WES.4r.

Yraag z

Ik heb wat vragen voor Jan Zljlstra m.b.t. een gevonden zegelstempel. Het
betreft het stempel die op de bijlage te zien is. Hij is door mij met de

detector gevonden in mijn woonplaats Noordwijk en aangezien ik bij het
ontcijferen van de tekst de naam NORDRICI tegenkom (verbastering van
Noordwijkì) zouhel een hele speciale vondst kunnen zljn. Begin zoo6
heb ik een ldeine tentoonstelling in het plaatselijke museum, waar ik
vondsten zal laten zienvan de laatste zo jaar en dan alleen vondsten die ik
in Noordwijk heb gedaan. Dit stempel zou een van de topstukken kunnen
zijn als het inderdaad van een geesteiijke is geweest in Noordwijk.

Afmetingen: 40 rrr:mx 25 rnrn. Vorm: ovaal. Materiaal: brons.
Keerzijde: In het midden in de lengte een smalle verhoogde band met een
draagoog aan bovenkant. Conditie: perfect!! De scan is een vergroting,
waar dus alle oneffenheden vergroot op te zien zijn, maar de conditie is

Pannekeet, J Koning, A. Miedema-Tjallema,

echt geweldig (komt van zandgrond... vandaar). Mijn
vragen: klopt mijn ontcijfering en betekenis van de

plant/struik/boom ontsproten uit knol/boi met een

vogel in de topì Is dit stempel van rond r35ol (Oude

namen van Noordwijk uit een ver verleden zijn
Nortwic, Norlich, Noftgo, Nortwick, Nordwick en nog

vele meer). Als u mij kan helpen... graag, en ontzet-

tend bedankt natuurlijk. Met vriendelijke groeten,
Paul Schøøp

Antwoord:
Ten eerste een zeer belangwekkende vondst.
Spìtsovaal; l4e eeuw leventueel laat r3e eeuw]

Tekst: (onder voorbehoud) S'N ICHOLAI . PBR .

NOR(DW) lC :Zegel van Nicolaas, priester [presbyter]
van Noordwijk. De tak met vogel zal een religieus

symbool zijn. Dit valt wel verder uit te zoeken.

De daarbij behorende (binnen) tekst met........LEVl-

LAIN zal daarop betrekking hebben, mogelijk iets van

licht in gewicht (vogel) fsymbool van de ziel].

Yraag 3

Beste heer Koning, a1 een tijdje geleden heb ik deze

ringen gevonden. De kieinste ring weegt net r gram
en is z4 karaat. De gravering een koord met een

sluíting die lijkt op een jakobsschelp. (ring van een

idoosterlingl) Op het terrein waar deze ring vandaan

komt zijn vooral middeleeuwse vooïwerpen gevon-

den.

De grote ring weegt rz grarn en is z4
karaat, aan de buitenkant van de ring
zijn z stempels ingeslagen, links de

letter D en rechts is het fìguur afgesle-

ten en stelt waarschijnlijk een leeuw

voor. Trouwringl Op het terrein waar
deze ring vandaan koml, zi,jn voor-wer-

pen vanafrToo tot rgoo gevonden.

Lastig om een leeftijd te bepalen. I(unt
u mij vertellen hoe oud deze ringen
zljn ol er een betekenis achter zitl Met
vriendelijke groet,

Philíppe Legrønd.

Antwoord:
De grote rlng: merken zijn aan de

buitenzijde geslagen. Dit werd in

Engeland een tijdje gedaan. De leeuw

die je echter aangeeft op de scan ìs

Vragen kunt u opsturen naot

J. Koning, Roodborststraot zo,
8916 AG Leeuwarden.

U kunt uw vragen notuurlijk ook d.m.v. een

e-moil naar ons verzenden.
E- m a il: v r a a gb a ø k @ d et e cto ro m ateu r. n I

-l
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voor ons alsnog onvindbaar in de Engelse literatuur
die in ons bezit is. Ook de letter D, jaarmerk, heeft iets

specifieks. lle dateren hem ook mede gezien de

bijvondsten voorlopig in de r8e eeuw.

De kleinere ring is zeker van jongere datum en kan

worden geplaatst in de r7e eeuw en zal vermoedelijk
ook gezien de maat aan een dame hebben toebe-

hoord.

Beide ringen zullen in de map nog verder op te lossen

vragen blijven zrtten. Vooral op het gebied van ringen,

zilver en goudmerken zal onze kennis nog uitgebreid

moeten worden. Echter goede literatuur is niet goed-

koop en moeilijk te vinden, vooral als het het buiten-

land betreft.

Vraag 45
Van |ohan Bosma uit Drachten kwam een loto
binnen van een lood/tinnen voolwerp waarvan hij
natuurlijk meer wilde weten.

Antwoord:

Een omlijsting die

incompleet en gedefer-

menteerd bewaard is

gebleven. Decoratie

zal boven en onder

identiek zijn geweest.

Datering betrekkelijk

laat, geschat tussen
'r 5oo-r 55o.

Vraag 5

Op het zoekweekend zoo4 in Ootmarssum werd een

incompleet insigne, lood/tin, gefoto grafeerd van

Wilco Riegelt, waarvan we toen niet direct de juiste

verklaring konden geven. Nu deze bekend is volgt
hier het antwoord.

Antwoord:
De fallusboom is identiek aan het erotische insigne

afgebeeld in HPl, aÍb.6zz.

Voorstelling: twee gevleugelde fallusdieren met bel

onder boom
Vindplaats: Amsterdam
Afmeting: h.: 53 br.: 55

Materiaal: lood/tin
Bevestiging: draagspeld

Datering: 14oo-145o

Details: falius in boom

Een interessant fragment van een weinig
voorkomend erotisch insigne. Meneer

Van Beuningen wil graag voor zijn

documentatie de vindplaats weten.

We verzoeken dan ook de vinder contact
met ons op te nemen.

Het insigne ls ook afgebeeld in de

variarubriek (p. r4).

Yraag 6
Beste fohan, enige tijd geleden heb ik een metalen

doosje gevonden dat de grootte heeft van een ldeine

sigarettenkoker. Binnenin dit doosje staan enkele

stempels die ik niet goed kan scannen omdat de

binnenkant niet vlak is en dus onscherp gescand

wordt. Wij gaan er vanuit dat het doosje gemaakt is

van het metaal tin maar het zou ook zilver kunnen
ztjn.Yan de voorkant heb ik wel een scan gemaakt

die ik hierbij opstuur, ik heb

geprobeerd de stempels na

te tekenen.

Het gaat om vier stempels;

één met een anker, één met
een leeuw en één met de

letter M (Gotisch) De vierde
stempel is anders van vorm
en bevat enkele letters, de

letter "H" boven vervolgens

de letters "W & C(of G) en

onder "Ld".

r------l

IH

De afmeting van het doosje

(koker) is: 84 X 74X 8 rnrn. Het gewicht is ongeveer rzo gÍam. De stem-

pels zitten aan de binnenzijde, alle vier aan de linkerkant en de -m- en de -

leeuw- ook nog eens aan de rechterkant. De omlijsting is precies zoals ik
ze getekend heb, afgerond boven en met twee golfjes onder. De -m- is juist
getekend. De leeuw heeft alleen een uitgestoken rechter poot met iets

omhoog staande tenen. De stempels zijn z x z rnm.

De vindplaats is in Duitsland nabij Neu Lauterburg vlakbij de Franse

grens in de omgeving van Karlsruhe. Het hele gebied is door de eeuwen

heen menigmaal slagveld geweest en iigt in de z.g. 'Westwall' de Siegfried-
linie. Op roo meter afstand heb ik een jaar geleden een munt uit het

Ottomaanse rijk gevonden. Ik denk dat een soldaat, waarschijnlijk uit de

tm
þltc o
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laatste wereldoorlog, nog snel vóór gevangenname

zijn waardevolle artikel in de grond heeft gestopt, het
zaInI. erg diep om in die tijd gewoon verloren te zijn
en nét naast een oude schuttersput. Op een halve

meter afstand vond ik drie 8r mm (USA) mortiergra-
naten die, na mijn melding, twee dagen later door de

Duitse Explosieven opruimingsdienst zijn opgehaald.

Alhoewel ik op oude slagvelden zoek komt het vrijwel
nooit voor dat ik explosieven vind. Alvast bedankt! Ik
ben erg benieuwd. Hartelijke groeten, Høns Meulen-

steen

Antwoord:

Hans, om te beginnen is het zo dat je doos van zilver
zal zijn omdat het materiaal erg dun is. Tin zal niet zo

gemakkelijk buigbaar zijn. Over het wapen/monogram
valt niet zoveel te zeggen. Wel kunnen we aan de

stempels zien dat het Engels is.

Het anker staat voor Birmingham, de leeuw voor
Engeland en de letter M staat volgens de jaargegevens

voor t gtz.Het merk van de zilversmid kunnen we niet

plaatsen, hierover konden we geen gegevens vinden.

YraagT
Beste vraagbaak.

Onlangs vond ik op een akker in Drenthe deze

boekensluiting. Hij is van ztlver, en heeft geen

merkje. Bij het op de akker voelen brak hij gelijk
doormidden. In het vewolg doe ik nog voorzichtiger;
door schade en schande wordt men helaas wijzer. Ik
heb het door een juwelier laten repareren. Uit welke
periode komt dit mooie stukje ziiver. Hebben de drie
vissen nog een betekenisl

Gert Lufihart, Beilen

Antwoord:

Dit mooie boekslot (zonder de achterklemmen)
dateren we in de r8e eeuw. ln deze eeuw werden de

keuren meestal op de achterzijde van de achterklam-

pen aangebracht. De drie vissen hebben mogeli,jk een

symbolische betekenis en zouden kunnen verwijzen

naar de Heilige Petrus. Simon-Petrus was een visser op

het meer van Calilea.

Nog even wat reacties van leden op eerder besproken voorwerpen:

Geacht team, il< wil even reageren n.a.v. de determinatie van voorwerp 5

(magazine 77). A1 ze\<er 8 jaar geleden vond ik een aantal van deze voor-

werpen en heb deze toen voorgelegd aan Dick Eekhof. Dick zei dat het

ook mogelijk was dat dit knoppen waren die aan gordijnroedes hadden

gezeten. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Met vriendelijke groet,

Annemiek Engwerdø uit Steggerdø

Mijne heren, hierbij determinatie van vraag 5 (magazine 78, december
zoo4). Het betreft hier een fragment van een r7e-eeuvr'se ldedinghaak,

waarran de haak (onder) ontl¡reekt en een deel van het bijna driehoekige

oog (boven) is afgebroken. Dus Ottoons of l(arolingisch is het niet, een

kleine teleurstelling dus.

Mørc de Groot, Pouzdrøny, Czech Republíc

Beste dames, heren, in Detector Magazine nummer 78 staat bij vraag 5

een voolwerpje van Marcel f anssen. Ik weet haast voor too%o ze\<er dat
het hier gaat om het centrale deel van een r7e-eeuws kledinghaakje.
De twee uitsteeksels aan de bovenkant vormden het oogje, en aan de

onderkant zat de haak. Groetjes, Erík Machíels

€€N KL€IN€ MO€IT€!
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Gebruik het
Archis-formulier
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FleuodeleElors, Will¡o Rool¡
0nbetwist de deleclorspecialist. Meer dan twintig iaar zoekeruaring

Ilealer ven:
. MÍneleh
. XP lleleclors

llij leveren diverse accessoires zoals
r.v.s. scheppen, beschermkappen,
hoofiltelefoons, tu m blers, d iv. boeken,
batterijen, detectortassen, bescherm-
hoesjes enz.

Met al deze merken hebben wij ruime
zoekervoring, dus kunnen wij u precies
vertellen hoe ze werken.

Aanbieding loopt tot r5 april zoo5
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EE]IVOUD, GOEDE GEVOETTGHEID
Eil PERFECTE DISCRIÍII]IATIE

De X5 van.Troy onder-
scheidt zich van andere
deúectors door alleen
datgene bieden waar je in de praktijk echt
iets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op I

er
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alle grondsoorten, perfecte discriminatie,
weerbestendig, lichtgewicht, gebruikersvrien-

lelijk. Standaard voorzien van een open
9" zoekschijf.

iÍ,

J}]I\D OT

l.,
arl lI lru '

,\{\'
a* ìi

¿rrt
!' r

ì

Met een Troy Pro koptelefoort
ontgaat u geert- signaaltje,
en vindt u meer.t

Gr:l¿¡r Dcfr:r:l ir:systr:rrrclr B,V,

Hr:t Slr:r n:rrh¡:r:lrl 48,

5215 ¡t/lt 's Hr:rlut¡crrllosclr
Tr:1.: +31 (0)7-l 548 1lfl1l,

l¡tx: +31 (0)73 548 1 195

E ¡rr¡ril: irrlot,r)or:l¡ur.rtl www.r¡clirrr.rl

W¿tarulrt rl [[ lor:sl vour ecil

[i.sr:d¡rc, Fisltur ol Trry tlr:tcr:lot

Itij Gclitrr:

. Wii ltebÙert ruirrr 75 jrirr

cruilllItJ
. Wii hchbcn ccÍ Uotrl co[l:il:l

rtct tlc l¡ltr¡k¡rrrt

- Wii ltullllcr¡ levr:rirrr¡cn rr:r;ltlsÍ

lccks vitrr rlc l;rbr ik;rrt
. Wii riin 0p (lr: hrttrtlr over (lr:

la,rtstrt ortlwrkft elinr¡err

. Wri sl;r:ilt ulÍ:rt vo0t /ttrvollrÌ

vr:r hr:fr:r t[(lr:il .r¡rtt tle tlt:lct:l0t s
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CSC PE

;:i:: cs66o besint proressioneer

e ãè¡r,,. ry,,'i$t'i'i,.$di,,Ë,,';':îtfi'? feeling en volharding pas resultaten
op als u over het goede

.ì- materiaal beschikt.

JG.guronoeero rs oe
C5660 het instrument

4 dat u noclig hebt.

cs990xD

m-scoPE

í42

' ' n36-x2
Gevoelige maar

toch stille detector, zonder
piepjes en kraakjes bij verontreinigin-

gen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan
worden. Preset ijzercliscrimin.rtie en
variabel in te stellen frequentie orn zo
storing door anclere met.raldetectors
uit te shriten. VCO pinpoint.

1270
De gevoeligheid voor relikwieën is nu
beter dan ooit en het dieptebereik is

tot nu toe nog n¡et geëvenaard.
De 1270 is compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met een ijzer
discriminatie om door ijzer afval te
'kijken', een nauwkeurige grondbalans
regelaar voor moeilijke grond- condi-
tics cn ecn 'silencer'voor stil en
duidelijk rliscr irninererr D¡¿r is ook
nog dt' tijtl bt's¡r.rrende 'Trigger switch'
voor ht't srtr:l wisselen van afstelling
cn pin-pointen.

cz-70
Gebaseerd op de verslagen van de
CZ zoekers rl.rl w.¡¡rdevolle objecten
buitc¡l de muntcrì irlt'ntificatie worden
gecletecteerd, is er nu ecn vierde toon
geTntroduceerd op de nieuwe CZ-70
Pro om te waarschuwen dat u dirp, op
hun ka¡rt, naast zilverp.rpier liggende
munten heeft gedetcctot'rd.
Dankzij 5MD elektronica, geheugen
voor de laatste afstelling, snelle VCO
pin-¡roint, eerr gr.voclige wide scan,
alle rnetalen, auto-tutìc, n¿t strand
zoekafstelling en cen demontabele
behuizing voor urenlang zoekplezier.

Coin Strike
llr rleze rletcrtor ll rll nlr,rrw,,lc lr'< lì-
nt.tlogrt' vr,rwlr k I l),¡,l rlrrul ltcr'ft de ze

detoctor een enon tlrr'¡rlalrr,rr'ik en
cen leer betrouwbare lD-lflezing op
een groot digit,r.rl display
De Coin Strike heeft een groot aantal
in te stellen functies we lkr,rijrr,rf tt'
lezen op het display. 4-toons,¡r¡tlro
systeem, zelf in tc stellen progr.rrrr
ma's, zout st¡ncl voor het strandzoe-
ken, Notch discriminatie, zerr n¿uw-
keurig en st,rbi<'l qrondltalans systeem,
en7., enz.

cz-20
De CZ-20 is over¡l to gebruiken orrtir,r
.rlle wtt,rsomrt,rrrdighedt,rr t,rr water-
drcht rs tut /5 r¡rr,ter. De gtpatentt'r,r
de elektronica maakt henr gesclrrkt
voor een extreem dioptebereik,
ter wijl het de tJestabilr:,,,rlrrrl,'
eff e r ten van zor¡twater neg(ter t.

De CZ-20 hr,ef t e en rlrie-toorrs objcr t-
irlentificatie syst(!om.

De 990 is niet
voor niks,
sinds zijn
introductic

een van de meest
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verkochte detectoren. C5990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.

? r Een hoge toon geeft een goed object
ì aan en een lage toon geeft bijvoor-' beeld een spijker aan. Grondeffect en
, discriminatie ziin instelbaar.'t
' csl220R

De C51 220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals.
Het nieuwste model is nu nog rn('('l

, verbeterd en heeft een bovenrlir.rr t,t'rr
gebruikervriendelijk digitaal be'eld
scherm. Met deze non-motion detectt¡r
zwaait u nooit te snel en laat u geerr
goede voorwetpen meer liggen Dt'
duidelijk hoqo toon voor een got,rl
vootwcrl) en lirgc t<¡on voor ,rfv;tl
q('vt' rì u rìa.t\t (lc rluitk'lijke displayuit-
It'zirrr.¡ ecrr ¡rcr fccte inrlicatie of er een
gocrl voorwt'r¡r of .rfval lir¡t. Dit is ecn
kr.rr lttir¡e st.rbicle cletector vot-rr r,lk
tunr,lt voot eerr lage prijs.

cs5MxP
Hoge prestatir,.,, vcolzijdigheid en
bedienirrr¡sr¡r'rrr,rk zijrr dc bcl,rnqrijkste
kenmerkr,rr v,rrl rlc CS5MXP.

Sttcllc res¡;ons mol r,xtt,r grtrtt'tjek-
krrrr¡, lirlrt in r¡awirlrt met een perfecte
ll,rl,r¡1,, t.lr vr¡ll r,rr w,rlcrbr,stendig.
Uilr¡r.vol'r rl ilt"t Supcrlite 25 cilt
zotk.,r lrr¡1, ¡rirr ¡rolrl, booster vool ,¡llr,
lìr,l,rl(,n r)l) (rtollrc rlrr.¡rle t,n l.rtI'r-
l.rrr'.lrrrt rrrr¡ lwt,r,k,rl,r.rls disrriminalic
er r',rr¡rr, r, rl.,l lr k I (,nìeter met l.ratterii
torrlrolr,

Nr,.wforcc R1

I'r olt,sslu¡rclr torrr¡rutergestuUrde
topdetector. Het verlichte di:,¡rl.ry
gt'eft inform.rtie over de identiteit van
hot siqn.ral. Eenvoudige bediening v.rn
rlc lLrrcties zoals audio discrinrin¡tie,
visucle tliscrllulr¿tie, keuze proqr,rrrr
rnlrir rr_¡, ohjr.r I hr:rkenrring, tuning, pin-
point, h,'tterUwccrg.lvc op het display
lr binr ¡r.¡ rland/strand afstelling.
l,rondcompensatie met echte grontlr.r
rl,r simulatie.
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Lnporteur lthitefs Metaatdetectoren
Ook verkoop B verhuur van atle andere merken zoals Tesoro, Minelab, Viking, Black Knight, detectie poorten etc.

Veerpad 2tE276 AP Zatk (bii Zwolle en ro km van Etburg)
Tet.: (olg) 3ó 36 59r . Email: info@metaaldetectors.nl - lnternet: www.metaaldetectors.nl

8ftsoo

MINELAB

'bhcfr
Rnisfir

r}-I
I

^I
7tl'- ,\
4.1' ÐÊ

csc PE

. _. _ -=jì-
'--\

METAL DETECTORS 'lt

fiÍ

f#
I

lr

'...: _

+J'-r'-

Alle : o.a. Scheppen, Hoezen, Ultrasoons, Pinpointers, Hootdteleloons, Magnetent Tassen, Boeken
Widescan. B Concentrische schotels, Goudweegschalen, Vondsttasies, Detector draagharnassen, Nachtkiikerst Goudpannenr etc.
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