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Kleine krachtpatser. Zeer geschikt v00r beginners, maar ook

als back-up detector te gebruiken De Compadre heeft 0-

dìscriminatie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

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

,9iiiven L!¡\4,3x.
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Als je een detector koopt voor

eén van je gezinsleden of als back

up, denk dan eens aan deze

detector Weegt 999 graml Enorm

goede prijs/kwaliteitsverhouding I

€ 399,-

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

derd. Niets is minder 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
1 kilo, terwijl er toch een schijf

onde¡ zit van 2'l x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er

Gibola € 529,'

De Cortes is

een uiterst 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 zitten onder de arm-

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

stab¡l¡teit! De eerste Tejóns ziin verkocht aan Tesoro liefheb- - --'<,
¡ bers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkochtl I
\ De detector voor: akkers, stort, terpen e.d. I

Vaquero

€,649,-

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

tj

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 terreinen met we¡nig vervuiling,
klei en andere zware grond.

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

grondontstorin g heeft.

Lobo Super
TRAQ

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een

topper Uitzonderlijk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra

grote wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine I 5 cm concentrische

schijl voonadig De Lobo is in twee uitvoeringen Îe koop: met 28 cm wide sc¿n

schijf en met 21 x24 cm concenlrische schijf Respectievelijk

, --l
_/

Twee nieuwe zoeksch¡¡ven van
Tesoro voor lejon, C¡bola, Vaquero
en lobo (4-pins)

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

€ 949,- en € 999,-



Excalibur 1000

€ 1495,- t'lr
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Musketeer Advantage

Professionele analoge detector voor de prijs van een middenklasser!

Prima akkezoeker 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,-

frequenties. ln combinatie met de 25 cm wide scan
r 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 stor¡ng, noch van zout, noch van

mineralen en toch uitstekende discriminatie van ijzeç cokes en zilver-

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

te gebruiken. Wordt geleverd met: ladeç waterdichte hoofdtelefoon en beschermkap

Vooral op grote akkefs en stranden is succes

gegarandeerd. De Explorer ll en de Quattro

zijn niet met andere digitale detectors te

vergeliiken oñtdat ze gelijktiidig zowel zeer

',hgge als zeer lage frequenties (28) de grond

in sturen. Hierdoor zijn ze bijzonder gevoel¡g

voor zeer kleine muntjes en een onvergel'lik-

baar dieptebereik hebben voor grote munten

en voorwefpen.

Sovereign EIite €,949,-
De Sovereign Elite hoort bij de absolute topl
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 'l 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 ¡s

uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide scan schijf, aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan

breder de grond in en 'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en vondsten! Wide scan schijven

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

www.deteCt.nl (nu online bestelten!)

Bestellingen onder Rembours kunnen de volgende werkdog bezorgd worden.

oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen.



De Tfüe Stinzert
metaaldetectie

verkoop verhuur opsporing 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
Wift u langskomen? Bel dan even voor een afspraak: 06-23413977
Bezoekadres: Weth. Beerdastraal 21, Kollumerzwaag (Friesland)
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? Van het Bestuur il

Beste leden

Nadat we metzijn allen weer hebben genoten

van onze vakantie, zien we de velden lang-

zaam weer ontdaan worden van hun gewas,

de mooie tijden voor ons zoekers breken weer

aan.

Het is aan de inschrijvingen voor de zoekdag dan ook te zien

dat we er weer zin in hebben. De meldingen zijn zo massaal

dat we besloten hebben om er een zaal bij te huren, zodar er

geen limiet meer is op voorinsch riiving. Al is het voor ons wel

van belang daI u zich toch van te voren aanmeldt, zodat we

een idee hebben waar we rekening mee moeten houden.

lk hoop u dan ook allen te ontmoeten op de zoekdag in

Nederweert.

M et vriendel ijke groet,

Roy Hutters

voorzitter

Eerder døn verwa,cht of toch nog!

Op de bestuursvergadering na de laatste ledenvergadering in juni, heb ik,

voor velen onverwacht, verteld dat dit mijn laatste bestuursvergadering als

bestuurslid zouzijn. Veel mensen die me goed kennen, weten dat dit niet

gemakkeli,jk voor me was.

Het voornemen was om in ieder geval r jaar als bestuurslid met het nieuwe

bestuur mee te draaien en daarna nog alleen redactìoneel werk te gaan

doen.

Op school waar ik werkzaam ben als gebouwenbeheerder werd ik echter in

de periode maar|2oo5 geconfronteerd met de vraag of ik een tijdelìjke

ziektevervanging wilde doen. D¡t had tot gevolg dat ik later gepolst werd om

deze vervanging te continueren tot aan de zomervakantie met de mogelijk-

heid dat bij wederzìjds goed bevinden, ik deze baan (Technisch Onderwijs-

assistent) defìnitlefzou kunnen krijgen.

Om kort te gaan, dit laatste is gebeurd. Omdat dit weer iets heel anders is,

werd mij een vorm van ondersteuning aangeboden, die mii op bepaalde

punten de ogen opende en bepaalde beslissingen deed versnellen. Van al

die jaren als bestuurslid bi.j onze vereniging zijn de laatste twee iaar niet de

gemakkelijkste geweest. Niet alleen persoonlijk, maar ook het gezinsleven

werd er zwaar door beïnvloed. De stress daarvan is vrij lang ongemerkt

blijven hangen

Het besluit om als bestuurslid te stoppen heb ik genomen om te voorkomen

dat ik vandaag of morgen alles spuugzat zou zijn en misschien helemaal

zou geen stoppen met de hobby lVijn taak als redacteur bliif ik doen.

lmmers redactioneel werk kan ook mooi zìjn.
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Voozitter
Roy H utters

Kerkstraat 5z-r

8t94 LX Veessen

Tel. (o57) 86 3t tz5 (voorkeur e-mail)

wcr.h utters @detectoramateu r. n I

Externe betrekkingen/archeologie

Wouter van den Brandhof

Dorpsstraat 2

6672 LC Hemmen

Iel. o6 48 8lz 352

w.vd. bra ndhof@detectora m ateu r. n I

Eindredactie magazine
Mart Hoffmann

Van Beresteynstraat 85

z614 EB Delft

Tel (or5) 2136298
m. hoffma n n @detectoramateu r. n I

Pen ningmeester/secretariaat

Natasja Verburgh

Banckertstraat 4

38r4 SZ Amersfoort

rel. (o33) 45q739
n.d.verbu rgh @detectora mateu r.nl

Algemeen/externe betrekki ngen

Martin de WiHe

Kapelweg 57

38r8 BE Amersfoort

Tel. o6 z6 694 987
m.de.witte@detectora mateu r. n I

Omdat de bestuursleden
ook een gezinsleven
hebben vragen wij u bij
voorkeur de e-mail te
gebruiken.
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Van het bestuur Lidmaatschap

Vrienden werden in dìe periode verloren door beslissingen die ze zelf
namen. Celukkig bli.iven er nog genoeg vrienden over, zowel binnen de

vereniging als daar buiten en bij de archeologìe.

ln de loop der jaren is er veel veranderd, maar wel is gebleken dat de DDA

bestaansrecht heeft en steeds mee¡ ook in de archeologische hoek, erken-

nìng krijgt

Dit kan alleen maar met een goed

bestuur en een achterban die ook bereid

is zich in te zetten voor de goede zaak

die onze hobby, metaaldetectie, zo mooi

en interessant maakt

lk hoop dan ook dat er snel (een)

opvolger(s) word (t) (en) gevonden.

Een sterk en voltallig bestuur, gesteund

daarbij door groepen meewerkende en

denkende leden, behoort een zo grote

vereniging als De Detector Amateur te

hebben

Een groet aan allen en ik hoop jullie op niet al te lange termijn weer eens te

zien ofte spreken.

lohan Koning

Vøn de redøctie

Beste leden, bi.j dezen nummer 8z van het Detector Magazine. Het was op

het laatst wel even spannend, want door de vakantie werd het voorbereiden

van het blad een behoorlijk stuk ingekort Toch is het wederom een fraaie

uitgave van ons verenigingsblad geworden met veel mooie en informatieve

artikelen en verhalen

Zo is er een artikel over voorwerpen fotograferen met een digitale camera,

een bijzonder olifantmasker en een groot artikel over Keltische munten

Ook de vaste rubrieken zoals op het lnternet en Op Pad met. , de vraag-

baak, detectornieuws, Ringedingetjes en de Column. Vondstberìchten en

Stilie levens beleven behoren ook wederom tot de inhoud.

Verder is er een vakantieverhaal en een zoekverhaal door de ogen van een

hond Toch wil ik uw aandacht voor een ingezonden brief uit Duitsland die

in het blad staat

Doordat er i vm de vakantie veel materìaal op het laatste momentwerd

aangeleverd, moest er een keuze worden gemaakt. Helaas zijn er een paar

onderwerpen komen te vervallen, waaronder een inzending voor de Vondst

van het Jaa¡ en een boekrecensie; waarvoor onze excuses Deze artikelen

zullen uiteraard in het komende blad worden opgenomen.

Bij dezen wil ik de volgende personen bedanken voor hun artikelen in deze

u itgave:

K. van Santvoord, K Bot, J. de Vries, P van llanzeele, R. van der Heijden,

J Koning, ) ZijlsLra, H. l\,4eulensteen, C. Leenheer, VL van den Brandhof en

heidewachtel: Storm

Namens de redactie,

Mart Hoffmann, Eìndredactie

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

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

van het lopende jaar Opzegging dient uiterlijk op r november schriftelijk binnen

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

buitenlandse leden € 33,-.

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

Belangrijke adressen

Veel brieven, vragen enz, komen

nogal eens bil de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen we€r eens op

een rijtje zetten. Wilt u zoveel

mogelijk schrijven/mailen in plaats

van bellen?!!

Activiteitencom missie
Voor vragen, suggest¡es enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: G. Lukassen,

Meerpaal zt8, g73z AM Gronin-

gen, Tel. (o5o) S4ri96.
zoekda g@detectora mateur.nl

Kopij magazine
Opgave schriftelijk aan:

C.8. Leenheeç Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5ì2) 545il7.
redactie@detectoramateu r n I

Determ i n atie/ v r aagbaak
Voor determinatie van door u

gevonden vooruerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening op te sturen naar:

lohan Koning

Roodborststraat zo

89r6 ACLeeuwarden

vraagbaak@detectora mateu r. nl

Co lofo n

Detector magazine is het verenigingsblad van

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

Sluitingsdatum kopij en advertenties: r oktober 2oo5

Redactie
M Hoffmann, (eindredacteur)
C B Leenheer (hoofdredacteur),

J Koning, !L van den Brandhof, K. Bot, J Bosma (fotografie)

Adviseurs en medewerkers redactie:

I.Zijlstra, H J E van Beuningen, M A Holtman

Redactieadres
De Detector Amateu¡ Hanebalken t53,

9zo5 CL Drachten,Fax (0512) 5451 17,

e-mail: redactie@detectoramateunnl

Advertenties
Tarieven op aanvraag bÌj Crafisch bureau Creatype Het bestuur behoudt zich
het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

Vormgeving en layout
H Crafisch bureau Creatype, Drachten, (o5rz) 5452 4o

Druk:
De Marne, Leens

ISSN: r386-5935

@ Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door
mrddel van druk, fotogrefie, microfilm, internet of
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande,

schriftelijke toestemm¡ng ven de redactie

Ledenadmin istratie

Opgave van leden, adreswijzigingen,

vragen over de contr¡butie:

Natasja Verburgh

Banckertstraat 4

38t4SZ Amersfoort

ad m in istratie @detectoramateu r. n I
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Eind oktober is het
Wgef ZO Vef. Een leuke zoekdag met grote

zoekvelden in de omgeving van het museum, waar de

prijspenningen zijn verstopt, maar waar we toch ook

andere interessante vondsten verwachten.

Verder is er zoals altijd een determinatieteam aanwezig

waar u uw meegebrachte vondsten kunt laten determi.

neren en zijn er stands met metaaldetectieapparatuur. Dus ook als u niet deel-

neemt aan de wedstrijden is er altijd wel wat te doen. Uiteraard is er ook een

kinderwedstrijd.
Op zaterdag z9 ohober zijn we
als vereniging te gast bij het
openluchtmuseum Eynderhoof
te Nederweert (Limburg).

Eynderhoof is een ambachtelijk
museum aangevuld met een

archeologische afdeling en een

bijzondere permanente archeo-
logie tentoonstelling'Van stenen
mes tot bronzen bijl'.

ln dit museum kun ie verder
beleven hoe de mensen rond
rgoo v. Chr. werkten, woonden,
leefden en speelden.

Locatie:
Li m b u rgs o p enl u chtm useu m

Eynderhoof
M ildersplaat r,

6q4PL Nederweert Eind.

Programma:
9.00

r 0.00

I l.l5
I 1.30

r 2.00-r 2.15

12.15-13.30

13.30

1 s.00
15.15

ontvangst (koffìe
en vlaai
verkrijgbaar)
re zoekwedstrijd
volwassenen
einde

re zoekwedstrijd
ki nderen

einde

lu nchtì¡d

ze zoekwedstrijd
volwassenen
ei nde

ze zoekwedstrijd
ki nderen

16.00-16.15 einde
I 7.00 prijsuitreiking
I 8.00 einde zoekdag

Determinatieteam:
J. Pelsdonk,
geld en bankmuseum
A. van Herwijnen, munten
R. Holtman, gewichten
H.J.E. van Beuningen, insignes
D. Dijs, alg.
M. Hoffmann, alg.
W. van den Brandhof, Romeins

Fotografie:

Onze vaste fotograaf is weer
aanwezig voor het maken van

foto's voor uw vondsten.

lnschrijven:

Via website:
www.detectoramateu r.n I

of
Roy Hutters, Kerkstraat 5z-t,
8194 LX Veessen

Prijzen: leden ro,oo euro
Niet-leden 2o,oo euro.
Opgave als lid is op de zoek-

dag mogelijk.

Bodemvondsten:

Ti,idens de zoekdagzijn er

geen tafels voor het ruilen of
verkopen van bodemvondsten
besch i kbaa r.

DDA TAFEL

De DDA{afel is natuurlijk ook

weer op de zoekdag te vinden.

U kunt daar terecht voor de

aanschaf van diverse magazines

en andere verenigingsuitgaven.

Ook deze keer hanteren wij

weer speciale zoekdag tarieven.

Magazines r tm 30, € r,-,
magazines 3r tm 66, € 3,-,
gehele jaargangen of per 6 nrs,

vanaf magazine 3r, € r6,-,
Sommige nummers zijn helaas

uitverkocht.

Verzamelbanden om uw maga-

zines in te bewaren € 8,-.
Het boekje 4ooo jaar metaal in

Nederland € 6,-.

De DDA heefi een hele nieuwe

colleAie bodywormers, truien en

petten met het Detectorama-

teur logo. Kijk nau de speciale

aanbieding op de zoekdag.

Heiligen en Profaan lll op
DDA-Zoekdag

Dhr. Van Beuningen is druk bezig
met de voorbereiding van het derde
deel Heiligen en Profaan, Laatmid-
deleeuwse insignes uit openbare en

particuliere collecties.

Het is dan ook de bedoeling om op
deze zoekdag aanwezig te zijn en hij
hoopt weer vele leden of n iet-leden
te ontmoeten die hem weer
materiaal aan kunnen dragen voor
zijn nieuwe boek ofal bekende
gegevens te versterken.

Twijfel je, neem gerust je lood/tin-
nen materiaal mee, ook al is het
maar een fragment



Kees Leenheer

MACRO

Voor het fotograferen van voorwerpen met een

eenvoud i ge d i gita le ca mera zonder verwissel ba re

lenzen, dient de camera te beschikken over een

macro stand. Met deze macro stand kan je foto's

van heel dichtbij maken van bijvoorbeeld bloemen,

insecten en natuurlijk ook van de voorwerpen die je

gevonden hebt.

De afstand van het fototoestel tot onderwerp

varieert afhankelijk van het type en merk fotocamera

van t 3 tot 30 cm. De verkoper kan je vast wel

vertellen tot hoe dichtbij, het toestel dat je wilt

kopen kan. ln ieder geval, hoe dichterbij de camera

bij het voorwerp kan, des te groter het voorwerp op

de foto komt.

Foto graferen van
voorwerPen met
een eenvoudige
digitale ca mera

Veel zoekers hebben graag foto's van hun munten en voorwerpen.

Om bijvoorbeeld aan anderen te laten zien, op hun internetsite te

zetten of naar het magazine te sturen behorend bijeen artikel. Voor

echt professionele macrofoto's heb je een (digitale) spiegelreflex

camera met verwisselbare lens, en een macrolens nodig. Bovendien

is een fotostandaard met verlichting aan de z zijkanten ideaal. Dit zijn

echter investeringen die niet iedere zoeker kan of wil doen.

Sommigen maken voor het maken Nu wordt je bijna dagelijks overla-

van afbeeldingen van hun voor- den met een stapel folders, van de

we{pen gebruik van een scanner. drogisterijketens, supermarkten,
Voor platte voorwerpen en mun- fotozaken en grote electronica-
ten is dit een simpele en perfecte zaken met steeds goedkopere

oplossing. Maar voor bijvoorbeeld camera's.

een fibula en veel andere voorwer- Tja, een camera bij de drogist,
pen waarbij je, en de voorkant, en kopen, is dat wel verstandigl
de zijkant en de bovenkant wil Ik weet het niet. Volgens mij heeft
laten zien is een foto de beste de drogist wel meer verstand van

oplossing. zonnebrandolie.

Een aantal jaren geleden kwam de DE HP R5o7

digitale fotografie in opmars. Eerst Zelf gebruik ik een semi-professio-
camera's met zeer beperkte moge- nele 8 megapixel camera, een

lijlùeden en een zeer matige camera met enorm veel instelmo-
fotokwaiiteit. Maar al gauw kwa- gelijkheden. Maar soms wil je snel
men er ook camera's met macro even een fotootje maken zonder
mogelijkheden, meer resolutie en eerst van alles in te hoeven stellen.

een betere fotokwaliteit. Maar ja, Vandaar dat we op zoek waren
die camera's kostten algauw een naar een kleine camera, die ook
rooo euro of meer. Nog steeds nog eens eenvoudig in de jaszak

niet iets wat de gemiddelde zoeker paste. Omdat het toch wel gemak-

daarvoor over had. kelijhts om eæ.a' te kunnen vra-

gen aan een verkoper, zijn we
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maar niet naar de drogist gegaarr

maar naar een grote landelijke
elektronica zaak. lk ben toch niet
gek! Na heel wat modellen in de

handen te hebben gehad viel
uiteindelijk de keuze op de

HP R5o7, een 4,r MP camera met
2r x zoorn (3 x optisch) en macro
instellingsmogelijkheden. Kosten
169 euro voor de camera en

35 euro voor een extra geheugen-

kaartje. Nu weet ik wel, als je het
even terug rekent naar guldens is
het toch nog een heel bedrag.

Uiteraard zljt er nog veel meer
goede camera's met macro instel-
mogelijkheden in die prijsldasse.

lk zal de camera niet uitvoerig
beschrijven maar me uitsluitend
beperken tot de macrofotografie.
De camera is in te stellen op r MP,
z MP, 4,r MP en 4,r MP)k>k*-.

Ik heb de camera ingesteld op

4,r MP'r'k'k, de instelling voor de

hoogste kwaliteit. Daar tegenover
staat echter dat er meer gegevens

moeten worden opgeslagen en dat
betekent dat u minder beelden op

uw geheugenkaart kunt opslaan.

De camera heeft z macro standen,
t.w. de macrostand voor voorwer-
pen met een bereik van 18 tot 5o
cm en de supermacro stand met
een bereik van 6 tot z5 cm. Voor
het fotograferen van de munten
heb ik de supermacro-stand geko-

ZCTT.

Voor de fibula en minder platte
voorwerpen is de gewone macro-
stand beter. Deze stand heeft iets
meer scherptediepte. S cherpte-
diepte is het gebied dat op de foto
van voor naar achter scherp wordt.

Het voorwerp komt dan wel wat
ldeiner op de foto, maar is door de

hoge resolutie (4 MP) toch prima
te gebruiken.

De camera heeft verschillende
instellingen voor lichtmeting.
Voor het fotograferen van voorwer-
pen op een lichte achtergrond is

de stand'spotmeting' de beste.

Bij het fotograferen van voorwer-
pen van heel dichtbij is het heel
belangrijk dat de camera goed stil
gehouden wordt. EIke beweging
levert onscherpe foto's op. ZeTf

steun ik als ik geen statief bij me
heb altijd met de ellebogen op

tafel.
Omdat bij het indrukken van de

ontspanknop vaak toch beweging
ontstaat kan je het beste de zelf-
ontspanknop gebruiken. Houdt
tijdens het aftellen (ro seconden)

van de zelfontspanner de adem in,
en adem pas uit als de foto
gemaakt is. Een krvestie van oefe-

nen.
Tegenwoordigzljn er voor weinig
geld ook allerlei kleine tafelstatief-
jes te koop. Maar natuurlijk is een

fotostandaard met fotolampen aan

de zijkant het meest ideaal.

Het leuke van digitale fotografie is

dat je de gemaakte foto gelijk tot in
detail kan bekijken. Het LCD
schermpje laat niet helemaal het
zelfde l¡eeld zien als uw grote
beeldscherm maar de foto is er
toch behoorlijk op te beoordelen.
Als de foto niet goed is, kan je

hem direct verwi jderen.

LICHT
Voor het rnagazine krijg ik regel-

matig foto's van voorwerpen
aangeleverd met de meest vreselij-
ke kleurzwemen. Dit komt omdat
meestal bij kunstlicht wordt gefo-

tografeerd. En kunstlicht heeft een

andere kleurentemperatuur dan
daglicht. Op de camera kan de

kleur licht waarbij u fotografeert
eenvoudig gecorrigeerd worden
door de witbalans. De witbalans
instelling van de HP R5o7 camera
kan ingesteld worden op auto,

zonlicht, gloeilampen, neonlicht

PIXELS

De beeldkwaliteit in de digitale fotografie wordt

aangegeven met megapixels, bijvoorbeeld z.'r, 3.3

4,5of 8 MP (megapixels). Hoe hoger het aantal

megapixels, des te hoger de resolutie van de foto

en daarmee de kwaliteit van de foto. Met een

camera met meer megapixels zijn ook grote foto's

mee te maken. Om macrofoto's te kunnen maken

heeft u minimaal een camera met 2.ì MP (mega-

pixel) oftewel y44x t 6zo pixels, in combinatie

met macro stand nodig. Beter is natuurlijk een 3 of

4 MP camera.

Caat u de foto's op uw internetsite zetten dan

hoeft u niet de hoogste resolutie te gebruiken.

Maakt u opnamen die later voor bijvoorbeeld het

magazine worden gebruikt dan dient u een hogere

resolutie, bijvoorbeeld 4MP (4zo x 1744 pixels) te

gebruiken.

en een handmatige instelling.
Met deze handmatige witbalans
instelling stel je in op het witte vel
waar het voorwerp op ligt. Ook
met kunstlicht krijgt je nu een

neutrale kleurinstelling.
Zelf fotografeer ik als ik geen

fotolampen bij me heb het liefst
op een tafel vlakbij het raam met
daglicht.
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Van stevig wit karton vouw ik een
soort fotowand met 3 zljden (zíe

foto boven). Met de open kant van
de fotowand naar het raam krijg je
op deze manier een betere gelijk-
matige belichting. Een kwestie van
experimenteren dus.
Ool< buiten mel een enigszins
bewolkte 1ucht, dus zonder fel
zonlicht iukt het fotograferen vaak
prima. Fel zonlicht geeft meestal te
harde schadr.rwen.

Op een witte achtergrond komt het
voorwerp vaak beter uit. Als u een

centimeterbalkje print op een vel
A4 papier en deze als achtergrond
gebruikt, kunt u op de foto altijd de
juiste afmeting van het voorwerp
zten.

Ik ben uiteraard benieuwd naar de

resultaten van uw foto's. Dus laat
eens zien wat u allemaaI zoal

gevonden heeft.

En zoals u ziet, er zijn met dit
toestel ook prlma vakantiekiekjes
te maken.

Romeinse vondsten uit Voorbvtg gezocht
voor speciale tentoonstellirg
Museum Swaensteyn in Voorburg organiseerl vanaf eind noveml¡er dit jaar een tijdelijke overzichtstentoonstelling over
Fomm Hadriani, de Romeinse stad die op het terrein van het voormalig doveninstituut Effatha in Voorburg-West heeft
gelegen. Rond diezelfde tijd wordt een uitgebreid boek over de opgravingen en de huidige stand van het onderzoek over
Romeins Voorburg gepresenteerd, een initiatief van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg.

Hebt u in het verleden wel eens iets gevonden daar in de buurt, waawan u denkt dat het Romeins isì Komt u gerust eens
langs in Museum Swaensteyn om het te laten zien: misschien past het wel in de tentoonstelling!

U kunt contact opnemen met Museum Swaensteyn, Herenstraat ror, z27r CC Voorburg, telefoon: o7o386ú73, e-mail:
info@swaensteyn.nl. Vraag naar Alexandra Oostdijk of Joanneke Hees.



Patrick van Wanzeele

Scherprchuncnhelm ry15 - 1916

(Du¡ts)

Hoog!¿: j3 cm

Gewicht: ìets meer dan 6 kg

'Feldgrøu' gesohilderd

Acht¿r*onl

Olifantmasker
Uiterst zeldzame hoofdbeschermirg komt na go jaar

De Eerste Wereldoorlog is zeker de

meest aangrijpende gebeurtenis uit

de moderne tijd. Nog nooit was op

een dergelijk grote schaal oorlog

gevoerd. M iljoenen soldaten werden

op de been gebracht en miljoenen

burgers aan het thuisfront moesten

die legers van het nodige voorzien.

Het materieel dat ze in dienst van de

oorlogvoering aanmaakten moest ten

volle benut worden. Alle partijen

probeerden betere wapens oftactie-

ken te bedenken waarmee ze de

vijand konden bestoken ofop aßtand

houden.

aan de opperulakte

Dit verhaal gaat over een toevals-
vondst en in ruimere zin over een

beeld van de ondergrond van een

llOl slagveld. Routine, ervaring en

voornamelijk metaaldetectie zijn
on misbaar.

We verwachten bij elk bodemonder-
zoek regio leper dan ook de bekende

en steeds herhalende materie te
ontdekken. Slagveldonderzoek op een

onbekend terrein wordt in de beginfa-
se alti¡d ingezet via de vaststelling van

grote en zware metalen voorwerpen.
Dit zijn voornamelijk voorwerpen die
voor de veiligheid best uit het terrein
verwijderd worden. Dit gebeurd via
het inzetten van verschillende metaal-
detectors en soms wordt hierbij ook
een graafmachine ingezet. Door de

enorme gebiedsuitbreiding van het
industrieterrein langs het kanaal leper

- de lJzer was onderzoek zonder deze

methode zelfs totaal ondenkbaar.

ledereen gaf volledige medewerking.

Na het onderzoek van de bodem

werden de toekomstige bewoners dan

ingelicht over de veilige toestand van

de ondergrond van hun bouwterrein.
Op sommige plaatsen was de onder-
grond door llOl invloeden en nadien

door ingrijpen via metaaldetectie
meters diep geheel omgewoeld.

ln het najaar van 2oo4 werd ik inge-

licht dat een bepaald perceel in
gebruik genomen zou worden en eind

december moest het onderzoek
afgelopen zijn. Anno 2ooo was op

deze plaats ook al onderzoek verricht
bij een vroeg (r9r5) gebouwde Duitse

blokkenbunker en een Duits loopgra-

vensysteem periode 1 915-1 917.
ln deze zone was toen de vaststelling
gedaan van heel zware inslagen.
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verstoringen maakten staan bekend

als de 'Flying Pig'. Even groot als een

vliegtuigbom. De juiste benaming is

Bomb.M.L.9.45 inch heavy trench
mortar mark l. Vanaf september zoo4

. werd het een hele uitdaging om het

ganse terrein op metaal en onder-
grond te onderzoeken. Er werd ook
beslist dat de restanten van de blok-

kenbunker in het IFF- museum
zouden tentoongesteld worden.
N adat diepzoekonderzoek verricht
was, werd het zwaar materieel inge-

zet. Met behulp van een graafmachi-
ne werd bij een enorme ronde versto-

ring juist naast de bunker de afmeting
van een inslag opgemeten. En dan

werd langzaam de put dieper uitge-

graven en in gronddepot gelegd.

Uiteindelijk resultaat bovendiameter 8

meter en de put tot 5 meter diep.

En dan volgde twee weken na elkaar

een enorme verrassing. Bij onderzoek
van het gronddepot kwam een totaal
onbekend stuk aan het licht.
En gezien op grote diepte opgegraven
in uitstekende kwaliteit. Bij navraag

aan enkele bekende instanties bleek

dit nog nooit opgediept in de reglo

leper. Ook in de bestaande oorlogs-
lectuur is er heel weinig terug te
vinden. Het geheel kreeg wel een

mooie naam. Olifantmasker. Dit
olifantmasker heeft een gewicht van

iets meer dan 6 kg en is vervaardigd

uit gehard tungsteen-molybdeen

staal. De plaat is circa 9 mm dik.

Aan de rechterzijde is er een uitspa-

ring om het geweer te plaatsen.

Halverwege zijn er twee heel smalle

oogspleten van r5 bij z mm. De helm

was "feldgrau" geschilderd aan beide

zijden. Het geheel werd met lederen

riempjes om het hoofd bevestigd en

er was een zacht beschermkussen ter
hoogte van het voorhoofd. Het
voorhoofd moest inslaande en afkets-

ende kogels opvangen. Het staal was

bestand tegen de inslag van gewone

kogels met loodkern en ook tegen

pantserdoorborende kogels met
staalkern afgevuurd over een grotere

afstand dan zoo meter. Na onderzoek
kwamen nog meerdere mooie bena-

mingen aan het licht. Craben -
Beobachtungshelm en ook Scharf-

schutzen- masker. De Amerikanen

hebben in ieder geval weet gehad van

een dergelijke helm. ln r9r8 hadden

zij een eigen versie van deze helm en

de benaming was: Visor helmet for
snipers and machine gunners.

De Duitse versie heeft het einde van

de oorlog niet gehaald. ln r9r7 wer-

den zij afgeschaft. Misschien waren

ze moeilijk te gebruiken op een door
de artillerie verstoord en oneffen

geschoten slagveld. Een andere reden

kan ik er niet bij bedenken. De helm

zal ook wel niet gemakkelijk stabiel op

het hoofd te bevestigen zijn geweest.

Een afbeeldlng van het Amerikaanse
"lntelligence" toont hoe een schutter
met olifantmasker in liggende hou-

ding vuurt in een open veld. Blijkbaar

was dit de gemakkelijkste houding
om de helm te hanteren. Maar wel

een duidelijk verkeerd en onveilige

voorstelling: Het hooft is beschermd,

maar de rest van het lichaam niet.

De Duitsers die in de sector Boezinge

gehuisvest waren, hadden er wel iets

beters op gevonden. Aan de voorkant
van hun loopgraafwas een licht
hellende houten constructie aange-

bracht. Veilig omgeven door balken

en zandzakken. En aan de voorkant
bevond zich de schietplaat. Voor ik
van het bestaan van de olifanthelmen
afi,vist vond ik dit maar een onveilige

en gevaarlijke bedoening. Een vijande-

lijke Scherpschutter vuurde uit de

eigen linies gemakkelijk dwars door
het schietgat heen. De gevolgen

zullen erg geweest zijn. Misschien

was dit wel de reden waarom ln t9t5
deze helmen in de Duitse loopgraven

in gebruik genomen werden.

Het olifantmasker zal in ieder geval

deze onveilige toestand iets veiliger
gemaakt hebben.

Bij het door mij ontdekte bronnenma-
teriaal is er heel weinig over dit stuk

terug te vinden. Aantallenì Waar

geproduceerd I llaar gebruiktì Wan-

neerì Allemaal vragen. Voorlopig
zullen we met meer informatie nog

even moeten wachten. Noteer echter

dat, wanneer ik meer te weten kom er

een vervolgverhaal vol gt.

En de helmen kunt u bezichtigen in
de musea regio leper.

Patrick Van Wanzeele

Duítse loopgraaf tgt6 sector Boezinge

/r:7:')
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Bepaalde Keltische munten worden in Nederland

maar mondjesmaat gevonden. Voorbeeld daarvan

zijn de quinarii (enkelvoud: quinarius) van de Ubii,

een Germaanse stam die in de omgeving van

Keulen leefde.

In vakliteratuur worden deze rrtun-
ten wel omschreven als Scl-reers 57.
Met Scheers wordt verlezen naar
een standaardwerk over Keltische
m u n len: Tratte de nutttitnntiqut
ccltiqu,'ll. La Caule Bclgrqrrr. eerr

lijvige publicatíe utI t977. Scheers

heeft de quinarli van het betreffen-
de tvpe in tlvee klassen onder-ver-

deeld. De onder-verdehng wordt
bepaald door Ta.nzend¿s Ma.nnlei.n

('het dansende mannetje') op de

voorzijde. Bij ldasse I is sprake van

een runníng møn, bij kÌasse I I een

squattíng møn.

Niet aÌ1een Schulze-Forstet. ook
de oud-historicus Heinrichs is

specifieker. Heinrichs spreekt over
een Ìopend (dansend/springend),
l<nielend er eer gehurkL manneLje.

Typ o-l o gi e- ç! d q t ef i n g - - - -

<J

<.R

Hij gaat echter nog een stap verder

Het paardje op de keerzijde kan
zou'el een gesloten, a1s een open
oog hebben In het eerste geval

wordt het oog gevolrnd door een

punt. in het tweede geval door een

cirkel. Heinrichs wijst bovendien
op andere eigenaardigheden.
Zo beschiklten sonlnrige mLurten
van het type Scheers 57 over bijte-

kens, zorvel op de voor- als de

keerzijde Genoemd mogen wor-

den: een llggende A ofeen < rechts
van het mannetje en een cirkel bij
het paardenhoofd. Met name het
laatste bijteken is interessant.
Mogelijk is er splake van ee1l

overeenkomst met zilvelerì regell-

boogschotels. De 'A' zien we even-

eens terug op regenboogschotels
van billon: of hier sprake ls van

toeval is de vraag.

Wat betreft de dateling worden de

volgende fasen gehanteer d: 
I

I 6o-45 v. Chr. (vz. lopend man-

netje, kz. paard met gesloten

oog)

II 45-3o v. Chr (vz. knielend /

gehtLrkt rrannetje, kz. paard

met gesloten / oper.r oog

Gebruikt bijteken:cirkel)
lll 3o-r5 v. Chr. (vz. gehurkt man-

netje, kz. paard rlet open oog.

De rrunten zijn vaak sterk

gesleten, in tegenstelling tot
fase I en ll)

IV r5-r v. Chi-. (r'2. gehurht manne-

tje, kz. paard met open oog,

bijteken liggende A)

Het mannetje op de voolzijde
beschikt ovel een aantal attlibuten.
Genoemd moeten worden: een

halsring (torques) en een slang.

Volgens Heinrichs zegt de manier
waarop de slang is afgebeeld iets

over de dateling van de betreffende

rnunt. Zijn argumentatie blijft
echter achle¡r.rege: hier gaarr wii
dan ook niet verder op in. In de

toekonrst kan verder worden onder-

zocht ofde volgende drie ptrnten
var.r belang zijn voor de datering:

a) de af'beelding van het paard (het

hoofd naar lir.rks of naar rechts)

b) wel/niet een mannetje dat wordt
omgeven door stippen

'Heinrichs zoo3,p z8t



)) c) halsring inlinker-ofrechter-
hand, slang in linker- ofrechter-
hand

De in Nederland gevonden quinarii
vallen onder de zgn. linksrheinische

munten. Heinrichs geeft de volgen-

de dateringen'. De twee exempla-

ren díe te Empel (tempel van
Empel) zijn gevonden, worden
gedateerd in periode I. Het stuk uit
Oosterhout (gem. Nijmegen) wordt
geplaatst in periode II. Er zljn
verder nog twee hybride exempla-

ren bekend, die de overgang van
periode II naar periode III marke-

ren3. Dit betreft de munten uit Tiel-
Passewaaij en uit Valkenburg aan

de Geul. De jongste munt tenslotle,

van periode IV, is gevonden te

Houten. Heinrichs overzicht voor
Nederland is echter verre van
compleet (zie fig. r).

Een aantal munten is door Hein-
richs nog niet in één van de

betreffende tijdvakken geplaatst.

Dit betreft exemplaren uit Empe en
Nijmegen-Hunerberg. De verkla-
ring kan worden gezocht in de staat

van het betreffende artefact, danwel
het ontbreken van goede a{beeldin-

gen. Wat betreft het tweede punt:
dit geldt zeer zeker voor de munt
uit Empe (afb. r, detectormagazine

53). Gezien de zeer goede staat

waarin het zilveren exemplaar

verkeert, is een datering mogelijk.

AJb.r,
(schaal z : t)

De benaming quinorius is aan het Romeinse muntstelsel ontleend:
een quinarius is een halve denarius. Neem bijvoorbeeld een Romein-
se legionair. Hij kreeg in de laat-republikeinse tijd (dat wil zeggen

de periode voorafgaand aan de keizertijd) per jaartzo denarii soldij.
De benaming quinarius komen we echter ook tegen bij Keltische
munten. Ongetwijfeld is dit geen toeval. De Keltische muntjes
vertonen grote gelijkenis met hun Romeinse tegenhangers; met
name qua grootte.

Op de munt is duidelijk sprake van

een gehurkt mannetje. Zowel in de

linker- als in de rechterhand zien
we een torques, hier opvallend
genoeg geen slang. Verder z11ner

zowel op de voor- als keerzijde
stippen zichlbaar; voor zover uit de

afbeelding valt af te leiden, heeft
het paard gesloten ogen. De munt
is mogelijk te dateren in fase II.

Herkomst

De twee munten afkomstig van de

Tempel van Empel zijn volgens
Heinrichs mogelijk door de eerste

Bataven die in het huidige Neder-
land neerstreken, meegenomen.

Een andere optie is volgens hem,
dal ze ui| het Lippegebied zijn
meegebrach t door mil i tai ren

(Bataafse hulptroepenl).Voor de

munten afkomstig uit Tiel en

Valkenburg aan de Geul, gaat dit
verhaal echter niet op. Het zouden
Bataafse emissies z\na. W at l¡etreft
de munt die is opgegraven te Tiel-
Passewaaij, is dit in tegenspraak
met de mening van Roymans. In
nr. 9 van de serie Archeologíe ín TieT

wordt geopperd dat hij afkomstig is

uit het stamgebied van de Chatten,
hetgeen impliceert dat hij is meege-

nomen door de eerste Bataven die

naar het huidige Nederland kwa-
men.Vermoedelijk is hier van een

te vroege datering uitgegaan, zoals

reeds aan de orde kwam, gaat dit
verhaal namelijk wel op voor de

twee munten, afkomstig uit Empel.
De hypothese dat de Bataven niet

alleen regenboogschotels, maar ook
quinarii van het type Scheers 57
sloegen, is interessant. De vroegste
varianten werden in de omgeving
van Keulen (Dùnsberg-oppidum,

Mittelhessen) geslagen. Hier woon-

den de Ubii. De Bataven kunnen
dus de'quinarius-muntslag' heb-

ben overgenomen van een naburige
stam in het oosten, zoals zij eerder

zilveren Lriquetrum-staters gin gen

slaan, in navolging van de Chatten,

die gouden exemplaren sloegen

Plb.t'
(schaal z : t)

(type Forrer 399 I 4oo). Achterhaald
is thans zeer zeker de toeschrijving
van munten van het type Scheers 57

aan de Vangiones, zoals Rijksmuse-
um het Koninklijk Penningkabinet
tot voor kort deed.

Eerder werd gewezen op bijtekens
op munten van het type Scheers 57.

Bij de munt uit Tiel-Passewaaij

(afì:. z) zien we duidelijk een cirkel
boven het paardje, een bijteken dat

ook op regenboogschotels, o.a.Roy-

mans variant B, voorkomt (afb. ¡).
Regenboogschotels van dit type

komen in hoofdzaak in het kernge-

Afb.t,
(schoal z : t)

' Heinrichs 2oo3, p 276
t ldem, p 284
a ldem, p.287-
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Vindplaatsen van munten van het type Scheers 57 in

Nederland (op alfabetische volgorde):

- Empe (Van den Brandhof zooo/ Heinrichs zoo3)

(afb. r)
- Empel (zx) (Roymans r994);
- Ewijk (AWN Jaarverslag afd. Nijmegen, zooz)
- Houten (Heinrichs zoo3)
- lttervoort (zx in de gemeente Hunsel) (Heinrichs

zoo3)
- Leesten (bij Zutphen) (coll. B. Oonk) (afb. 7)

- Lente (Van den Broeke zoo4) þfb. 4)
- Nijmegen-Hunerberg (Kemmers zoo5, Heinrichs

zoq)
- Oosterhout (gem. Nijmegen) (Heinrichs zoo3)
- Randwijk (zx) (afb. 5-6)
- Tiel (Kortlangzooo) (afb. z)

- Valkenburg aan de Ceul (Willems r983)
- Winssen (A!lN Jaarverslag afd. Nijmegen, zooz)

Totaaloverzicht gemeenten (zoals vermeld in NUMIS

van het Geld- en Bankmuseum)to:

bied van de Bataven voor, hetgeen

de hypothese dat de Bataven zelf
ook quinarii sloegen, versterkt. Een

cirkel als bijteken zien we echter op

meerdere varianten regenboogscho-

te1s. Doch dit is geen probleem, ook

hier zien we duidelijk een concen-

tratie in Bataafs gebied. De idee van

Heinrichs, dat de exemplaren uit
Tiel-Passewaaij en Valkenburg aan

de Geul Bataafs zijn, 1i1kt gegrond.

Zeker, wanneer we zijn opmerking
in ogenschouw nemen, dat Ubische

quinarii beízeichenlos zijn5. Wel
dient te worden opgemerkt, dat het
gewaagd is, om aan de hand van

twee munten verstreld<ende conclu-

sies te trekken. Bovendien mag de

vraag worden gesteld, hoe het kan,

dat een munt die in Limburg is

gevonden, vanuit Bataafs gebied

daar terechtkwam.

Munten, maar geen geld

In de Late Ilzetllld (La Tène fase

D), was er nog geen sprake van

geld, waar men overal betalingen
mee kon doen. De meeste transac-

ties vonden plaats door middel van

ruilhandel en in veel nederzettin-

gen was men zelfvoorzienend.
De economie was niet gemonetari-

seerd, zoals tegenwoordig. Bij een

tekort aan overige ruilmiddelen,
bijvoorbeeld in tijden van (hongers-

)nood, kon er gebruik worden
gemaakl van quinaríi. Met quinarii
kon men bovendien bruidschatten
betalen, ter aanvulling van vee

(koeien). Kleine transacties deed

men daar echter niet mee, de

muntstukken waren te waardevol;

bovendien ontbrak een samenhan-

gend muntstelsel.
Zeker tot in de eerste eeuw na

Chr. mogen we eigenlijk niet de

term geld gebruiken, maar alleen

het woord munten. Nota Bene: over

Romeinse munten mogen we al

helemaal niet spreken. Het waren

merendeels inheemsen die munten
verloren, danwel ritueel in de grond
stopten. Echte Romeinen (mensen

met Romeins burgerrecht) waren er

maar relatiefweinig in onze streken.

Quinarius

Nu dient de vraag te worden
beantwoord, waarom de zilveren
muntstukken uiteindelijk in de ',

_!rr\

.v-r, o.

tJb ¿,

(schoal z:, \

5 Heinrichs 2oo3, p 3tg
e Veruarrend ¡s dat ¡n Van den Broeke 2oo2, p 13 wordt gesproken over een 'zìlveren Keltisch muntje',

dat is gevonden ¡n Oosterhout (Cld ) in de Van Boetzelaerstraat, teruiil in Van den Broeke zoo4 een

qu¡narius van het type Scheers 57 staat afgebeeld, afkomstig uit 'de vulling van een restgeul bij Lent'

Voor zover mij bekend is er in die hoek maar één quinarius gevonden ls hier een fout gemaaktl Of
betreft het toch twee exemplarenì Noodzakelijkerwijs ziin hier beide plaatsen genoemd

'o Een deel van de eerder genoemde vindplaatsen komt terug in het bestand met 'gemeenten' van

NUIMIS Voor de betreffende gemeenten is een'! gezet

AJb.s,

(schaal z : t)

Heel;

Brummen;

Houten;
Hunsel (zx);

Doetinchem;
Zutphen;

Overbetuwe;

Valkenburg aan de ceul



E

Afb. 6,

(schaol z t)

Þ>

AJb t'
(schaal z : t)

Nederlandse bodem zijn beland.
Persoonlijk denk ik dat de munten,
uiteraard wat betreft de niet-Bataaf-
se emissies, wijzen op relaties die
de Ubii met andere stammen in
hun directe omgeving onderhiel-
den. Ik vermoed het volgende.
I(eltische edelen wisselden onder-
ling geschenken uit, dit wordt ook
wel gíJi-exchønge genoernd. In feite
hetzelfde als we bij de politieke
leiders van nu zien. Die geschen-
ken konden uit tal van zaken
bestaan: vee, sieraden en munten.

Keltische munten dienden dan
ook hoofdzakelijk om politieke
relaties hrssen stamhoofden te

smeren. Maar wat gebeurde er
daarna met die muntenl Ze werden
doorgespeeld, naar lager geplaatste
lieden, in dit geval de krijgers.
Op basis van dienst en wederdienst
(een voorloper van soldij!) kon
bijvoorbeeld een Bataafse krljget zo

in het bezit komen van een munt
van de Ubii. Als hij tenminste zelf
niet in het gebied van de Ubii was

geweest, want dat mogen we nooit
helemaal uitsluiten. De Ubii woon-
den immers relatief dicht in de

buurt, op de kaart rechts van de

Bataven.

M u ntspectrum

Numismaten gaan van het volgende
uit. Gouden Keltische munten zijn
ouder dan de zilveren exemplaren
en de bronzen zijn het jongst6. In
de periode waarin deze quinarii in
omloop waren, waren de meeste
gouden munten al uit circulatie
verdwenen. Na de Gallische oorlo-
gen van 58-5r voor Chr., toen Cae-

sar een groot deel van het huidige
Frankrijk veroverde, was de buit
zijn dee1. Dit betekende dat grote
hoeveelheden Gallisch goud naar
Italië werden getranspofteerd, om
vervolgens te worden omgesmolten
tot aurei (enkelvoud: aureus; gou-
den Romeinse munten). Het gevolg
was, dat de hoeveelheid goud in
Gallië sterk afnam. Het tegenover-
gestelde gold voor ltalië. De goud-
prljzen kelderden daar zelfs, het
aanbod was te groot geworden.

In onze streken werden, mogelijk
afgezien van de Eburoonse staters,

geen gouden munten geslagen, dus
de aanvoer zaTna5rvoor Chr. zijn
gestagneerd, met tot gevolg een

sterke relatieve afname van het
aantal gouden munten. Mensen in
onze streken, met name ten zuiden

Nederland, na de komst van de Bataven

Bij de verspreiding mag opvallend worden-geíroemd,
dat de munten van het type Scheers 57 niel alleen in
de Betuwe en Noord-Brabant, maar ook elders in

Nederland zijn gevonden. Met name richting de

achterhoek, te Empe en Leesten, mag in het oog
springend worden genoemd. Uit de verspreiding
kunnen twee dingen worden afgeleid.

r. Ubii, danwel Bataven (afhankelijk van het type
munt), hadden contacten met andere Germaanse
stammen in het huidige Nederland;

z. De Ubii en de Bataven waren Germanen. Hun
munten worden door wetenschappers echter als

Keltisch omschreven. Beide termen zijn verwarrend

en worden door elkaar heen gebruikt. Eigenlijk
betreft het Germaanse munten van de Ubii en de

Bataven.

Munten van de Ubii zijn in tal van legioensvestingen
in het huidige Duitsland gevonden. Niet alleen

Nijmegen-Hunerberg, maar ook Xanten, Neuss en

Oberaden. lnteressant is de vraag hoe deze munten
in legioenskampen terecht zijn gekomen. Door
contacten tussen legionairs en Ubische hulptroepen)
Of door contacten tussen legiona¡rs en de plaatselij-

ke bevolking, die Ubische munten in bezit hadl

6 Uitzonderingen daargelaten, zoals de Potin-munten
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Heeft u een soortgelijke munt gevonden, die niet in
dit artikel vermeld staat, laat dit dan s.v.p. weten.

U kunt een foto met vermelding plaats sturen naar

wvdbrandhof@yahoo.com of \)L van den Brandhof,

Dorpsstraat z, 6672 LC Hemmen

werden er maar enkele muntstuk-
ken in de grond verstopt, twee of
drie bij elkaar.

Wouter vøn den Brøndhof

Met dank aan.lan Pelsdonk (Celd- en

Bankmuseum Utrecht), voor het

doornemen van de eerste versie van

het artikel, mijn dank gaat tevens uit

n a a r diverse d etecto ra m ateu rs (M a rt,

Ben, Piet en Paul)
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Afbeeldingen:

Afbeelding r. Quinarius uit Empe met afb.

van een gehurkt mannetje. Cewicht: r,o93

gram. Detectorvondst P. van Dijk, thans

coll. Geld- en Bankmuseum Utrecht

Afbeelding z: Quinarius uit Tiel-Passewaaij

(detectorvondst opgraving VU) Let op het

bijteken bij het paardenhoofd

Afbeeldin g 3: zilveren regenboogschoteltje.

Roymans (zoo4) variant B. Detector-

vond st.

Afbeelding 4: Quinarius uit Lent met afb.

van een gehurkt mannetje (detectorvondst

opgraving Bu reau Archeologie N ijmegen).

Afbeelding 5-6: Twee quinarii uit Randwijk

(Gld.) Het uitgebroken exemplaar is nog

niet in NUMIS ingevoerd. Zeer waarschijn-

lijk is in beide gevallen sprake van een

gehurkt mannetje. Let op de paardjes. Het

linker exemplaar heeft een gesloten oog,

het rechter (uitgebroken) exemplaar een

open oog. Gewícht respectievelijk r,3z en

1,12 glem.

Afbeelding 7: Quinarius uit Leesten (bij

Zutphen) Bijvondst was een AVAVCIA-

mu nt. Detectorvondst B.Oon k, Zutphen.

van de Rijn, l¡eschikten na de

Gallische oorlogen dan ook voorna-
melijk over zilvergeld, dat wil
zeggen regenboogschotels en in
mindere mate quinarii. In latere
tijd kwam het kopergeld. Eerst de

regenboogschotels van bilion , niet
veel later (ro voor-ro na Chr.) de

AVAVCIA-munten (t¡pe Scheers

zr7, dtie klassen). Nooit geheel uit
te sluiten valt, dat cluinarii van de

Ubii langere tijd in omloop waren,
het was immers zilvergeld. Feit

blijft wel, dat I(eltische munten in
de Flavische periode (vanaf69 na

Chr.) een grote zeldzaamheid

worden. Quinarii van de Ubii/Bata-
ven zijn dus met grote zekerheid
voor 69 na Chr. in de grond
terechtgekomen. Opvallend mag de

vondst van een exemplaar in Kalk-
riese worden genoemd, een vondst
die tijdens de Varusslag in de grond
kanzljn geraakt.

Hoe deze munten uiteindelijk in
de bodem belanddenl Soms wer-
den ze verloren. Het was letterlijk
ldein geld dat moeilijk terug is te
vinden in het najaar, denk aan de

modderige klei, blubberige wegen

etcetera. Misschien maakten som-
mige van dergelijke muntjes deel
uit van een muntschat, die in latere
tijd verploegd is geraakt. De grond
was immers de kluis van de oud-

heid. \I/aardevolle zaken, zoals

bruidsschatten, verstopte men in de

bodem. Soms lijkt het wel, of er bij
muntschatten meteen aan tiental-
len munten bij elkaar wordt
gedacht. Maar moeten wij dat wel
aannemen¡ Als de economie bij
lange na nog niet was gemonetari-
seerd, dan was dus lang niet ieder-

een in het bezit van een grote
hoeveelheid munten. Misschien
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Ook rnq,a,r ean gewoonlid

Met het verschijnen van elk magazine
schrijf ik in mijn redactiestukje of er nog
iemand iets heeft gevonden en dit met een

leuk verhaaltje erbij alstublieft in het blad wil
zetten. Waarom we dat vragenì Verandering
spijs doet immers eten. En natuurlijk ook, omdat we, de redactie

dus, op zoekzijn naar leden en niet- leden die eens iets willen schrijven voor
het blad. Het liefst over onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen.

Op deze manier kan er een nieuwe stroom van informatie los

komen, die wellicht kan leiden tot andere inzichten van uw
vondsten in uw collectie en die van anderen.

lle zijn 6ezig om bepaalde dingen in het magazine te
veranderen. We proberen bijvoorbeeld om meer afbeel-

dingen in het blad te krijgen en om meer specialisten te
vragen een artikel te schrijven. Dit alles om de kwaliteit

van het magazine te verbeteren.

Natuurlijk lukt het ons niet om in
ieders behoefte te voorzien. lle zijn met een beperkt
aantal redactieleden, waarvan een ieder zo zijn eigen
'vakgebied' heeft als het om artikelen gaat. Meestal
hebben de meeste leden daar wel interesse in, zeker

als het om Romeins of middeleeuws gaat, of om
een specifi ek onderwerp.

lle hebben echter nog een aantal redactieleden/spe-
cialisten nodig om ook andere vondsten te kunnen

behandelen. We zijn echt geen archeologisch magazine
zoals sommigen misschien denken, maar een detector-

magazine. We willen de hele lading dekken als het gaaT om het vinden
van voorwerpen die in het verleden zijn verloren of verborgen.

Zo zouden we wel eens een artikel over bijvoorbeeld voorwerpen uit
!V.O. ll in het magazine willen publiceren. lk heb nauwelijks voorwer-
pen uit deze periode gevonden en het heeft ook mijn interesse niet.
lk vind Romeinse en middeleeuwse voorwerpen veel leuker om te

vinden, en zoek dan ook voornamelijk op locaties waar grondlagen
met deze voorwerpen zijn gestort. Nagenoeg al

mijn boeken zijn dan ook gericht op deze

Nu kunnen -. J:'"ä."Ï;; boeken over
wapens of uniformen uit !V.O. ll op de kop

tikken en daar een artikel over maken, maar dat
gaat hem echt niet worden denk ik. We missen
helaas de kennis om er een echt goed en mooi

artikel van te maken. Een verzamelaar echter

van

:--rrÊw:*
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doet dat veel makkelijker en weet beter de accenten te leggen daar
waar het om gaat.

Er zijn genoeg leden die parken afzoeken naar voorwerpen. Er

worden dan leuke vondsten gedaan. Het mogen dan vaak geen

echt oude vondsten zijn, maar wel nostalgisch van aard en van een

hoge kwaliteit. Wat ons betreft misstaat een leuke Dinky Toy of een

fraaie wi I lem cent echt ¡ìetål*f,1 
;::il;l*,", 

oelasti n gpl aatie

En zo kan ik nogwel even doorgaan met allerlei interessante onderwerpen.
Cenoeg leden die strandjes afzoeken naar verloren sieraden, op de baggerstort
zoeken, oude feestterreinen afstruinen. Of kerkpaden uit het verleden aflopen,

en niet te vergeten langs de rivieren zoeken.

Het hoeft ook niet alti¡d over metaal te gaan. Erzijn genoeg zoekers die laden

vol hebben met kleipijpjes en daar genoeg van weten om daar iets mee te doen

voor het blad. Veel leden zouden het leuk vinden als er meer over aardewerk
werd gepubliceerd. Over benen voorwerpen is ook genoeg te schrijven, over

glas misschien iets minder, maar zeker niet minder interessant.

De in dit artikel geplaatste voorwerpen komen uit mijn eigen

collectie en zijn hier alleen geplaatst om u een idee te geven hoe

het mij het leukst lijkt om een artikel met oude en nieuwe
vondsten in het blad te zien. En ik hoop u ook.

!íat ik ook hoop is, dat u inziet dat u en uw zoekmaten in grote
maten de uitstraling van het blad kunnen bepalen, door eens wat

van uwvoorwerpen te laten zien en te schrijven overwat erzoal in het land

wordt gevonden. lVij van de redactie zijn ook gewone leden met een gewone

baan net als ieder ander, die dezelfde hobby hebben, ook graag gaan zoeken,

maar bovendien de opgedane kennis graagmet anderen willen delen in een

artikel voor ons blad. We zijn immers een vereniging van leden voor leden.

Ook kan het mogelijk zijn dat u door een artikel
in het blad anderen op ideeën brengt. Of dat
er leden ziin die het door u verzamelde ook
in hun bezit hebben en er niets mee doen.
Door een e-mail adres onder het artikel te

vermelden kunt u met hen gegevens

uitwisselen en eventueel uw collectie
u itb reiden.

Vergeet alstublieft niet dat we een amateurvereni-
gingzijn met een mooi en kwalitatief goed blad. Weinig verenigingen

hebben zo'n mooi blad. We zijn geen commerciële organisatie met een

redactie die niets anders te doen heeft dan om de twee maanden een blad

op te leveren en daar de hele dag de tijd voor heeft.

Wij zijn en blijven ook gewoon leden die iets maken voor andere leden.

En hopelijk u binnenkort ook

Met vriendelijke groet, namens de redactie,

Mart Hofmann, eindredacteur van de Detector Magazine

a/'



Tips voor het \)leb
: Op lnternet is veel informatie te vinden voor detectoramateurs.

, homepages tot handige determinatiesites, en van testverslagen

tot pc-toepassingen. Koen van Santvoord, beheerder van de

b metaaldetector startpagina, selecteert steeds een aantal interes-

F sante websites, zowel voor de beginnende als de ervaren zoeker.

Voor suggesties, stuur een mailtje aan koenvs@zonnet.nl

:6-9el::i:f -9-C
ö66ùöö@ö
ö0iþ:3ô¿öO
ê â Ò 6 è O ö O
e.öÒôöåÒ

RELIGIEUZE VOORIVERPEN

Deze site noemt zich terecht "Nederlands

grootste site over religieuze bodemvond-
sten". Als je ooit een hangertje vindt, een

kruisje of een insigne doe je er verstandig
aan deze website te raadplegen. Op de site
staan honderden haarscherpe afbeeldin-
gen, voorzien van jaartallen en korte
omschrijvingen. ldeaal om je eigen vond-
sten te determineren. Er is ook een aparte
pagina over Poolse voorwerpen. Daarnaast
is er algemene informatie te vinden over
pausen en beschermheiligen door de jaren

heen.

http://www.johnkuipers.info

ZOEKTIPS

Voor de beginnende zoeker de belangrijk-
ste vreag: waar moet ik zoeken en met
welke detector) Deze site geeft een over-

zicht van de belangrijkste overwegingen bij
het aanschaffen van een detector, zoals

o.a.: "Ga nooit af op (diepte)testen in de

lucht. Deze diepte wordt nooit in de grond
gehaald, maar is wel vaak het verkoop-
praatje." Over het zoeken zelf worden
tientallen tips gegeven, als: "Let op de

bochten in de rivieren bij laag water:

afzetting van vondstmateriaal." Een andere

tip: "Leegstaande pandenl Kijk onder de

vloeren, onder het dakbeschot, in de

muren en onderzoek eventueel de tuin."
Of deze: "U hoort in uw zwaai een dubbele

toonl Vaak is dit een munt op z'n kant!"
Zeker de moeite van het doorlezen waard.

http://www.metaaldetectors. nl/tips/¡ndex.htm I

REINIGEN
VAN M ETALEN VOOR\JíERPEN

Het reinigen van munten is een lastige

klus. Verschillende materialen vragen om
een verschillende behandeling, en wie niet
oplet kan heel wat moois verknallen. Bij

het Penningkabinet hebben ze uiteraard
ruime ervaring met het reinigen van mun-
ten en penningen. Op hun website vind je

vooral informatie over de werking met
chemicaliën.

http: | | $.'r 49.77.24lN U M lS/reinalg.html

lets minder bekend, maar zeker niet
minder uitvoerig is de site van detector-
amateur Ton de Goijer. Op zijn site worden
ook allerlei praktische tips gegeven, zoals

voor het schoonmaken van zilveren voor-
werpen: "schoonwrijven met sigarenas op
een vochtig doekje. Nawrijven met zeem-
leer." Maar ook een ingewikkelder metho-
de als elektrolyse wordt goed uitgelegd.

http://www.tondeg.cistron.nl/detector/rei ni-

gen.html

ROMEINEN EN BATAVEN

Zoals je aan de url kunt zien, hoort deze

site bij een cursus van Teleac over de

Romeinen en Bataven. Op de site wordt de

route van Xanten (Duitsland) naar Katwijk

aanZee beschreven. De route loopt langs

de zuidoever van de rivier de Rijn en volgt
ongeveer de noordwest grens van het

Romeinse Rijk. De site staat boordevol

informatie over het Romeinse Rijk (5t vC -

4o7 nC). Dankzij de tijdlijn kun je snel de

belangrijkste gebeurtenissen raadplegen,

zoals de moord op Julius Caesar in 44vC.
Handige site om snel je kennis over de

Romeinen bij te spijkeren.

http://www.teleac. nl/romei nenenbataven/index.

hrml
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Dirk Jan Laan

B¡¡ ons
geen
bla bla,
geen loze

FEHE

,\ã
MINELAB

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 visitekaartie,
vraag hen naar hun ervaringen!

. Groot assortiment metaaldetectors uit

voorraad leverbaar.

o 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 1980 het adres voor eerlijk detector-

advies.
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Goedkoper kan niet!!! Detector Betaalservice

\

. Frequent¡e l8 kHz ¡ Heel sterk ¡n het delecteren van

kleine voorwerpen en kleine munten in vervuilde grond

en onder stenen

r Wordt geleverd mel: Beschermkap, Batterijen,

Heuptas + riem en Koplelefoon

. Fr equentre 4,6 kHz zoals bij de

Adventis I Heel sterk voor het detecte-

ren van munten en grote massa's

mInten . Zeer goede drscriminatie

. Wordt geleverd mel: Beschermkap,

Batterilen, Heuptas + riem en Koptele-

foon

r 27 cm High Energy Wide scan schotel

voor 309/o meer diepte

¡ 22,5 cm standaard schotel

r EllÌptlsche 24 x l2 cm schotel

o High Energy 38 x 45 cm schotel

.(-
o Waterdichte vergulde

3 I

. Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap

o Frequentie:4,6 kHz ¡ Dubbele discrìminatie . Grondafstell¡ng

o Voeding:8 AA Alkaline banerijen of oplaadbare pack o Heupmon.

tage voor nog neer zoekgemak

.\l
I

o 0plader o 0plaadbare pack oXP-koptelefoon

o Elliptische schotel .27 cm High Energy Wide scan

schotel

r Elektronica: 2 jaar op onderdelen en uLrrloon

. Scholel: 1 jaar op onderdelen en uLrrloon

,- UNIEK!

DRAADTOZE

KOPTETEFOON

ADX100 € 13,- p/mnd

ADX200 € 20,- p/mnd

Adventis € 22,- p/mnd

G-Maxx € 27 ,- plmnd

Gold Man € 28,- p/mnd

Sovereing € 28,- p/mnd

0uattro € 30,- p/mnd

Excalibur € 45,- p/mnd

Cortes € 30,- p/mnd

Teion € 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

1236-X2 € 25,- p/mnd

C7-70€ 48,- plnnd
CZ-20€52,-plnnd
* Loopliid van 12 tot 60 mnd.



www.clear-signal.nl

AIJ je erlú o7 d.e hooq.te w(lt zí;¡n

van allel wat er ín l,e yond zít

Speci¿¿l versterkte body

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
pa svorm

32 standen
volumeregeling,

De gevoelighe¡d ¡s

73 Dba bij
1 kHz

5 Jaâr garantie op

de componenten
l\¡odel hooldleletoon mpl een

enkelvoudiqe oorschelp

DUCATON

FAST TRACKER
Voor de heginner
- Begelbare en discriminatie
- Batteri¡conrrole d.n.u geluid

Twee afzonderlijke l2-slanden
volumeregelingen N¡et de

SLgnaal frequentle schakela¿r

kunt u de toon van het

inkomende signaal regelen in

hoog en laag

tn
_+t

ìf
J
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OUICK DBAW II
G eh ¡u i ke ¡svr i e n d e I i i k
- ÐigÍtral añeesbare diqpte en

voorunrpindicatie
- 'Iiptoesen bgdiening
- ltoo ns gel u idsdisc rinínati e
- 3 sÞnden ijzørdiscrininatie
- Autonatische gñndbaløns

TRACKER IV
Een goed begin
- 3 Discriminatie standen

schokelaar
- Meer-toons geluidsdiscrininatie
- Ind¡catie neter

SHARP SHOOTER II
De favoriet
- LCDbeeldschern
- T¡ptaetsen bed¡ening
- Led banéijcontrole

tAND STAR
De akker specialist
- ùigitaal afl eesbare die$e en

rioonuerpindícatie
- nptue.lf,en bedìening
- Regqlbare dßcr, an gevoeligheid
- Î-toons gelu¡dsdiscîininatie
- Handnatige- en a.rlom. grcnd'

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

STATER

€ f 09,-

bãlans
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Mijn eerste Romeinse munt
lk ben de laatste week van juni naar Frankrijk

geweest en natuurlijk ging
de metaaldetector mee

lk had van tevoren
geïnformeerd bij de

campinghouder of
ik daar ook vrij met

een metaaldetector
mocht zoeken.

lk kreeg van een Neder-
lander (Cregoir), die

daar al twintig jaar

woonde en mee

hielp op de cam-
ping, te horen dat

ik hem zeker mee

moest nemen omdat
daar veel Romeinen

hadden gezeten, dus dat
klonk hoopvol.
Na eerst met mijn gezin genoten te hebben van het zeer hete
weel op dat moment 37 graden,zagikdalde boeren het gerst en

tarwe van het land gingen halen en toen ontstond bij mij toch wel
de behoefte om te gaan zoeken.
lk heb via Cregoir, die goed Frans sprak, overlegd met de Franse
campinghouder waar ik de meeste kans had om wat te vinden. Hij
wees naast zijn huis waar vroeger een klooster had gestaan.
Met ploegen kwam er nog wel eens een schedel naar boven en in

het verleden hadden anderen daar ook wel eens muntjes gevon-
den. Alleen het probleem was dat net daar de tarwe er nog op
stond, dus dat feest ging niet door.
Aan de andere kant van zijn huis was inmiddels wel een veld van
hem leeg gekomen dus daar kon ik wel alvast zoeken.
7o gezegd, zo gedaan. De volgende dag met goede moed naar het
veld gegaan. Na een half uurtje gelopen te hebben vond ik een

twee Frankstuk uit t942. lk dacht, nou toch nog wat. Kort daarna
nog een paar muntjes gevonden uit omstreeks r855 en ook een

paar musketkogeltjes.
Het was toch wel leuk dat ik daar nog wat gevonden had, maar
mijn interesse gingtoch het meest uit naar Romeins, zeker
omdat ik dat nog nooit gevonden had.

De dagen verstreken en verder niet gezocht.
lk dacht: nog een paar dagen te gaan en geen
Romeins gevonden.
lk weer naar Cregoir toe of hij nog wilde vragen
aan de campinghouder of hij nog een andere
plek wist in het dal. De campinghouder zou
nog navraag doen en dan zou ik het wel horen.
De dag erna kreeg ik te horen dat ik mocht zoeken
in de wijngaard van zijn vader. Hij zou met de auto
voor me uit rijden om mij de weg te wijzen.
Daar aangekomen zag ik echt een enorm grote wif ngaard waar ik
wel in mocht lopen, dus ik bedankte de campinghouder en begon
te zoeken.

lk vond al bi¡na direct een Franse munt en daarna volgden er nog
een paar.

lk ben daarna nog twee keer wezen zoeken en vond daar nog een

aantal Franse munten van omstreeks l8oo maar geen Romeins.
lk had nog twee dagen te gaan en dan zouden we weer naar
Nederland gaan.

lk was bijna klaar met zoeken op dat wijnveld toen ik zagdaldaar
bijna schuin tegenover nog een veld lag en dat de bovenkant
lichtjes omgeploegd was.

Maar ja, mijn vraag was van wie was hetl Wat moest ikl lk, die
geen woord Frans spreek.
Cregoir had mij verteld dat de boeren hier niet moeilijk waren, dus
ik mijn stoute schoenen aangetrokken en naar dat veld gegaan.
lk was net 6ezigen vond bijna gelijk weer een Franse munt. Even

daarna hoorde ik iets ritselen in het stro vlak bij me en zag dat er
een hele grote spin vlak bij me liep, nou dan moet,ie net mij
hebben. Als er één bang is voor spinnen dan ben ik het wel, dus
dan weet je wel hoe ik over dat veld gelopen heb, bijna op mijn
tenen.

Als iemand het gezien had weet ik zeker dat diegene in een deuk
gelegen had. Kort daarna weer een duidelijke piep en ja hoor weer
een munt maar dit keer geen Franse munt, maar wat ik er van kon

opmaken een Romeinse munt. llatwas ik blij zeg, ik leekwel een
klein kind. lk heb nog even verder gezocht, maar kon verder niks
meer vinden.
lk naar mijn vrouw toe om mijn eerste Romeinse munt te laten

zien.Tij zei: "Weet je het wel zeker dat het Romeins isl". lk zei:
"ja, ik weet het honderd procent zeker". lk zei meteen: "lk ga

vanavond weer terug". lk had natuurlif k nu de smaak te pakken.

Afijn, ik na het eten weer terug en ik dacht: laat ik nu eens aan de
andere kant van het veld gaan beginnen. lk was nog maar net
bezig, een piep en een Frans muntje. Kort erop weer een piep.
lk graven, nou ja graven, het is bijna hakken in de drôme zo veel
stenen liggen hier, dus ik graven en tot mijn verbazing zag ik een
gouden munt naar boven komen. lk kon het nauwelijks geloven.

Mijn hart klopte een stuk sneller, wat een geluk kan
je hebben. lk heb weer een stuk gelopen, weer

een piep en tot mijn verbazing weer een

Romein, ongelofelijk zeg.

lk had nu ongeveer de helft van het veld
afgezocht dus dat kon nog wat worden,
dacht ik.

De dag erop ben ik weer terug geweest,

maar ik heb verder niks meer gevonden
tot ik een stuk vreemd soort steen zag

liggen. Die heb ik natuurlijk meegenomen en

ik heb uit laten zoeken wat het kon zijn.
Een archeoloog in de oudheid zei dat het een soort mes

was uit het stenen tijdperk en tussen de 6ooo en 50.ooo
jaar oud was.

Je kunt je voorstellen dat dit voor mij een geweldige vakantie
geweest is met heel veel geluk.

Ronald van der Heijden,

Zevenhuizen

ù
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Eindel ij k weer een metaaldetectordealer
in Limburg

Na een paar jaar zonder verkooppunt van metaaldetectoren te
hebben gezeten heeft Limburg eindelijk weer een metaaldetector-

dealer.

The Metaldetector Store in Oirsbeek heeft een ruim assortiment
van nieuwe en gebruike detectors. Uiteraard met garantie en

goede service. Hoofdmerk van The Metaldetector Store is 'Whi-
te's.
Ook de accessoires zoals schotels, hoofdtelefoons, scheppen,

reinigers, batterijen en opladers ontbreken niet in de winkel.

Verder is er een ruime keuze in boeken op detectorgebied.

Eigenaar Peter Franssen zoekt zelf al zo'n z4iaar met verschillen-
de typen en merken detectors en heeft dus een ruime ervaring
opgebouwd. Voor een objectiefen deskundig advies bent u hier
dus aan hetjuiste adres.

The Metaldetector Store Grachtstraat 'r5, 6438 HL Oirsbeek
Tel. +3r (o) 46442645 i nfo@ meta ldetectorstore. nl

www. meta ldetectorstore. n I

Whites electronics

bestar, 55 ¡aar

DS H bestaat

l5¡aar
Dit jaar hebben wij r5 jaar de offìciële impor-
trechten voor de BeNelux van het detector-
merk llHlTE's. llij willen dat samen met alle

\lhite's zoekers vieren. t5 jaar lang hebben wij,
de dealers en servicedienst,
ons ingezet om een goed

en deugdelijk product in

de markt te zetten waar-

mee iedereen tot op
heden met veel plezier op
zoek gaat.

llij, Detection Systems Holland, willen u
allemaal bedanken voor het door u gestelde

vertrouwen in het merk White's, onze dealers,
onze seryice en aftersales. Vandaar dat wij
graag iets terug willen doen.

Het is ondoenlilk om alle White's zoekers in

de BeNeLux een aardigheidje te geven vandaar

dat we het volgende bedacht hebben. ledere

White's zoeker heeft in zijn of haar detector
een serienummer staan. Dat serienummer
wordt nu uw lotnummer. Als u alle gegevens in

de tabel op onze site (ofbel o38-363659r) voor
ro oktober a.s. invult en naar ons verzendt,
dan dingt u mee naar de vele mooie prijzen.
Bezoek onze site www.metaaldetectors.nl
(Detection Systems Holland) lees de voor-

waarden en

doe mee!!

Provincie
Overijssel en de
gemeente Deventer

De provincie Overijssel en de

gemeente Deventer hebben een

centraie bewaarplaats ingericht
voor archeolo gische vondsten. Alle
bodemvondsten en documentatie
uit de provincie Overijssel, met
uitzondering van de gemeenten
Kampen en Zwolle, zijn na meer
dan roo jaar archeologisch onder-
zoek in Deventer onder één dak
biieen gebracht.

Het depot heeft een plaats gekre-
gen in een voor Overijssel type-

rend induslrieel erfgoed: in de silo
\Veijers in de Raambuurt in
Deventer.
Hergebruik van industrieel erf-
goed is een belangrijk aandachts-
punt in Overijssel en hier laten
provincie en gemeente zien hoe
dat kan: van een veevoedersilo
werd een pakhuis gemaakt met
r-uim r.5oo meter kasþlanken.

Het Provinciaal en Gemeentelijk
depot voor Bodemvondsten wordt
vernoemd naar voormalig provin-
ciaal archeoloog van Overijssel, dr.
Ad Verlinde. Die meer dan een

kwart eeuw een zeer belangrijke
rol heeft gespeeld in de ontwikke-
ling van het archeologisch onder-
zoek in Overijssel.

Het depot wordt op maandag ro
oktol¡er zoo5 officieel geopend.
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tectors gaan verhazi ngwekkend di ep...

. Frequentie l8 kHz ¡ Heel sterk in het detecteren van

kleine voorwerpen en kleine munten in vervuilde grond

en onder stenen.

. Wordt geleverd mel: Beschermkap, Batterijen,

Heuptas + riem en Koptelefoon

schotels

G.MAXX

r Frequentie 4,6 kHz zoals bij de

Adventis . Heel sterk voor het

detecte¡-en van munten en grote

massa's munten o Zeer goede

dìscriminatìe.

. Wordt geleverd met: Beschermkap,

Batterijen, Heuptas + riem en Koptele-

foon.

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

. Elliptische schotel..27 cm High EnergyWide scan

schotel.

Ga¡antie
r Elektronica: 2 jaar op onderdelen en uurloon.

. Schotel: I jaar op onderdelen en uurloon.

r 27 cm. High Energy Wide scan schotel

voor 30% meer diepte

.22,5 cm standaard schotel

r Elliptische 24 x l2 cm schotel

¡ High Energy3S x 45 cm schotel

XP-Connectors
o Waterdichte vergulde

connectots

ADVENTIS

o Robuuste 22,5 cm waterd¡chte zoekschotel met beschermkap.

o Frequentie:4,6 kHz. ¡ Dubbele discriminatie. ¡ Grondafstell¡n9.. Voeding:8

AA Alkaline batter¡ien of oplaadbare pack. o Heupmontage voor nog meer

zoekg emak.

Atç jc ìd..t o7

v^n 
^llef 

Wet
fc hûtþ urilt zisn
r ín ile tron{zit

Heuptas
o Heuptas voor alle

XP- modellen

f wee afzonderl¡¡ke 32-standen
volurcrcgel¡ngen Met de

Signaal frequentie schakelaar

kunt u de toon van hel
inkomende signa¿l regelen in

hæ9 en laag

DUCATON

UNIEK!

DRAADTOZE

KOPTELEFOON

Glear sígnal
D m v. uitgang
keuzeschakelaar
op ieder model
detector te
gebruiken is.

De 1 50 Ohm
speaker levert een
helder en
duidelijk signaal.

De oorschelp van
Polymeer heeft
een perfecte

Pasvorm.

32 standen
volumeregeling.

De gevoeligheid is

73 Dba bil
1 kHz.

5 Jaar garantie op
de componenten.

SCEATTA

www.clear-signal.nl

DENAR¡US

Twee ahond€rlijle l2-slanden
volumeregel¡ngm

Spsiælvsþrkte body.

XP###,o^'

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. 053-43.00.51 2

www.detect.nl

Flevo Detectors
Wilko Rook
Kerkpad 1 I
8316 DB Marknesse

îe|.0527-203329
www.f levodetectors. nl

Atlantis Metaaldetectors
Wil Hofman
Wingerdstraat 6

6641 BN Beuningen

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

Handelsonderneming
D.J. Laan

Dirk lan Laan

Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippolytushoef

fe|.0227-593.286
www.djlaan.nl

Munster Detect¡e
Willy Munsters
Keepstraat 2

5702 LH Helmond

Iel.0492-57 4.194
www.metaa ldetector.nl

Steenbergen Detectors
Hulst
Marc Steenbergen
Bontehondstraat 3-5

4561 BA Hulst

Tel. 01 1 4-370.480

www.xp-detectors.nl



Adressen om uw vondsten aan te melden -.-, ¡

Provinciaal archeologen en
beleidsmedewerkers archeologie:

Friesland
Provincie Friesland, Afd Ruimtelijke
plannen Dhn C de Langen, Postbus 2or20,
89oo H M Leeuwarden Tel : o58 - z9z 59 z5

Groningen
Provincie Croningen, Dienst Ruimte en

Milieu Dhn H A Croenendijk, Postbus 630,

97oo AP Groningen Tel : o5o - 3t6 49 tt

Drenthe
Erfgoedhuis van Drenthe Dhr W.A B van

der Sanden, Drents Plateau, Stat¡onsstraat
rr, 94or KVAssen Tel:o592-3o5932
E-mail: w.sanden@drentsplateau nl

Overijssel
Het Oversticht Mw S llentink,
Postbus 53r, 8ooo AM Zwolle
Tel: o38 - 4zr 3z 57 lalg)

Flevoland
Provincie Flevoland, Afdeling SPV

Dhr A A Kerkhoven, Postbus 55, 82oo AB

Lelystad Tel I o32o - 265 265

Gelderland
Dienst REW, Afdeling lVlonumenten en

Archeologie Mw. F de Roode,
Postbus 9o9o, 68oo CX Arnhem
fel : oz6 - 359 97 78

Utrecht
Bureau RSM, Dienst Ru¡mte en Groen,
Afd RO Mw K van der Craaf, Pythagoras-

laan ror Postbus 8o3oo, 3508 TH Utrecht
Tel : o3o - 258 9r rr

Noord-Holland
Provincie Noord Holland, bureau N,4onu-

menten en Archeologie Dhr lV. Blaze¡
Gebouw Mercurius, Veerdijk 32, r53r MS

llormer Tel : o15-6474514
E-mail: blazeru@noord'holland nl

Zuid-Holland
Provincie Zuid Holland, Bureau Cultuur
Dhr W van der Kraan / Dhr R Proos,

Postbus 9o6oz, z5o9 LP Den Haag

Tel : o7o - 44r 66 l

Zeeland
Sticht¡ng Cultureel Erfgoed Zeeland
Archeologie Dhr R M van Dierendonck,
Postbus 49, 43lo AA Middelburg
Tel : oìì8 - 64 36 03
E-mail: rvdierendonck@zeelandnet nl

Bezoekadres: Armeniaans Schuitvlot I

Noord-Brabant
Provincie Noord Brabant, Afdeling Welzijn,
Educatie en Cultuur Dhr M lvleffert,

Postbus 9or5ì, 5zoo l\4C's-Hertogenbosch
Tel : o73 - 68r z8 rz

Limburg
Provincie Limburg, Hoofdgroep Welzijn
N4w C Jansen, Postbus 57oo, 6202 MA
Maastricht Tel : o43 - 189 99 99

Het aanmeldingsformulier kunt u
downloaden op de website van de DDA:
lM detectoramateurnl/content/
archeologie/vondsten-aanmelden

Munten kunt u van te voren laten
determineren bij het
geld-+ en bankmuseum via

w.geldmuseum.nl

KnAn, ûe foto
8z
ln Raad de Foto Szzien we een bijvondst en

natuurlijk willen we hierover weer zoveel mogelijk
informatie.

Door middel van een e-mail of brief(kaartje) kan

hierop worden gereageerd door leden van de

vereniging. Onder de goede inzenders zal een

mooi boek worden verloot.
Reacties kunnen naar: e-mail j.koning@detecto-

ramateur.nl of J. Koning, Roodborststraal 20,8916
AC Leeuwarden.
lle vragen wel een zo duidelijk mogel¡ike beschrij-

ving inclusief datering. Dit om de keuze van de

winnaar te bepalen.
De inzendtermijn sluit op 30 september zoo5

8t
ln Raad de Foto 8l lieten we een geel koperen

voorwerp zien, dat denk ik niet moeilif k te raden

was. Hier en daar waren nog leerresten aanwezig.

We kregen hierop verschillende inzendingen bin-

nen die het stuk beschreven en dateerden als een

tasbeugel eind l9e begin zoe eeuw.

Nu is de tasbeugel gevonden in de vulling van een

oude stadsgracht die omstreeks tSoo zou ziin
volgestort. Er bestaat een mogelijkheid dat hij er

later in is terechtgekomen of via andere grond die

ook van dezelfde afgraving komt maar dan uit een

latere periode. lmmers zilveren tasbeugels van

ongeveer dit type zijn ook bekend rondom l85o en

later. De datering van deze tasbeugel is dan ook
rondom r875.

l.v.m. de vakantie zal de prijswinnaar in het volgen-

de magazine bekend worden gemaakt.

o1"",.

r---------



FLEVOLAND ZEELAND

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

Weth. Beerdastraat zt, 9298 NN Kollumer-
zwaag (Friesland)
Tel. o6 z3 4r 39 V (op afspraak)
I nternet: M-detrìjestinzen.nl

r Topdetectors
Leeuwarden
XP detectors / Bounty Hunter

Heslingastins rt, 8925 CR Læuwarden
Tel. (o58) 2573853
E-mail: i nfo@topdetectors.nl
I nternet: www.topdetectors.com

Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / Minelab / XP metaldetectors /
Laser / Verhuur van diepzoekers en
oPsponngsservrce

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalserv¡ce"
XP.Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / Viking / Celt¡c
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie

/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectiep-
oorten / Beveiliging Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en part¡cul¡er

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel. (otì4) 37 c,48o, fax: (orr4) 37 o4 8r
lnlernet: M.detectornet nl

w.xp-detectors.nl
w.bounty-hu nter.nl

E-ma¡l: detect@Ms.nl

T

I

.zi+
(,

À
É,
l¡J
J

t¡¡
ô

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 20 39 2, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evo.detectors@wolmail.nl
I nternet www.flevodetectors. nl

Zwaluw t5, 3752 NW Bunschoten
tel. o33-2gg 94 9r, mobiel 06-21885695
E-mail: info@midholland.nl
I nternet: www.detector.n I

P¡eter Maatsstraat r2
r777AP Hippol¡ushoef
tel. (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7l 59 tt z9
mobìel: o6-zozz779o
E-mail: dj.laan@quicknet.nl
lnternet: www.djlaan.nl

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 ML's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 99, fax: (o731 548 rr 95
E-mail: info@gelan nl
lnternet: ww.gelan.nl

r The Metaldetector Store
Div. merken w.o. White's

Grachtstraat t5, 6438 HL Oirsbeek
Tel. (o46) 4426235
E-mail: info@metaldetectorstore.nl
I nternet: M.metaldetectorstore nl

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

r Detector shoo
Dealer van White'i, VlKlNG, Wizard en
DS metaa
Onderwat s

llimmy S s

/ Detectoraccessoires / Detectorverhuur
I lnruil I Opsporingen / Adventure and
fun enz.

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

fean Pierre)
Tesoro /
onderwaterde-
detectors /

pinpointers / supermagnetenrlAtlantis M etaaldetectors
lHofman Electronical
ùerkoop / Service / Ontwikkéling van
White's en Atlantis detectors

\)lingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4063

T

Horsten 32, 958r TD Musselkanaal
tel. (o599) 47o 878. fax (o59gl 47o g9
E-mail: info@detectorshop.nl
I nternet: ww.detectorshop. nl

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

Tussenpad 28,7833 CÍ Nieuw Amsterdam
Tel. (o59r) 55 z6 35
E-mail: info@xp-detectors.com
I nternet www.xp-detectors-com

Hagedoornstraat tz,
88oo Roeselare, \)lest-Vlaanderen, Belgiê
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5'r | 24.o7.55
Gsm 0477 ß1.66.56
E-mail: jpcalmeyn@pandora.be
I nternet: w.bel gadetect.be

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
" Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C.scope / V¡k¡ng / Celt¡c
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectie-
poorten / Beveiliging Delect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat l-5, 456r BA Hulst (NL)
tel. oo3r r ì4-17 o4 8o, fax: oo3r r4-37 o4 8r
I nternet: M.detectornet.n I

lm.xp-detectors.nl
m.bou nty-h u nter.nl

E-ma¡l: detect@wxs nl
JI

I Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope I Fisher lfroy

Wooldriksweg 88, 75rz AV Enschede
tel. (o53) 43o 05 rz, fax (o53) $455 58
E-mail: info@detect.nl
lnternet: M.detect nl

r Detection Systems
Holland lRúud de Heerl
I mporteur/dìstributeur White's áretaal-
detectors voor de BeNeLux
White's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Carrett, MAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

Veerpad z, 8276 AP Zelk
tel. (oj8) 361 65 9t, fax (o38) 363 64 8o
E-mail: info@meta¿ldetectors.nl
E-mail: metadec@ws.nl
I nternet: M. metaaldetectors, n I

UTRECHT

DRENTHE

NOORD.BRABANT

LIMBURC

ww\/. d etecto ra m ate u r.n I

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie



De?en,.,,.2 r
Rubriek waarin enkele vaste gegevens van een
detector-amateur ingevuld worden en waarvan de pen
doorgegeven wordt aan een kennis. Minimaal een
provincie verder.

Naam:

John Ferri (4t jaar).

ìíoonplaats:
Kerkrade.

Zoekgebied:

Limburg. (Vroeger ook nog Duitsland).

Vaste zoekmaat:

Ja. Meerdere zelfs. Toon uit Hoensbroek. Cerrit en Bert uit
Maasbracht. Richard uit Berg en Terblijt en llinand uit Velzer-

broek.

Gebruikte detector(s):
Minelab Explorer z, Fisher CZ6 (erfstuk van mijn vader), Whites
Eagle Spectrum en een Laser Rapier.

Zoekfrequentie:
Zeker ro uur per week.

Mooiste vondst:
Pff. Da's moeilijk, maar ik denk de Romeinse Minerva buste.

Oudste vondst:
Stenen bijl - Oogvondst.
Keltische munt van rond de 7o jaar voor Chr. - Detectorvondst.

Raarste vondst:
Cebruikte condoom in aluminiumfolie gewikkeld. (Bah).

Een duim omhoog voor:

Pim Fortuyn.

Een duim omlaag voor:
Alle zoekers die de gaten niet dicht maken.

Lid van:
De Detector Amateur
en De Coinhunter.

Op zoek naar:
De pot met gouden munten.

lk geefde pen door aan:

Winand Martens uit Velzerbroek.

DETECT GERT GESINK
r-î-?'.nù BoEKEN 2004 ùÊtÈtÈtù

Murúen etr pettnirtgen
BOO2 CATALOCUS, DE NEDERLANDSE NJLJNTEN

lan l306tothcden Nlevius 2003)

BOOS CATALOCUS, DE MUN TEN VAN BELCIE I

BOO9 KLEINER DEUTSCHER MIJNTZCATALOC ] 87 I. I 997

BO13 MUNTBOEK VAN PIET VERKADE ( I54O-I795)
8044 V D CHIJS BEELDEN^AR,Nederlandse muntentot l5?6
8062 DE STEDELI]KE |llUNT VAN NIJMECEN
B I46 HANDBOEK NEDERLANDS KOPERCÊ.LD 1523-I'191

B I 47 STANDARD CATALOG OF GERMAN COINS I 60] TO PRESENT

8200 ROMAN COTNS and their values, deel I (tot 96 n Chr) D Seaß

B22l ROMAN COINS ând thcir valu€s, deel tf (96 235 n Chr) 700 påg
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B2I7 LES MONNAIES DES COMTES DE FLANDRE (1384.I556)

B21 8 LES NIONNATES DES COMTES DE FLANDRE ( I 244-1 384)

8227 EUROMUNTZKATALOC 2002 135 pâginâ's (Bâftenberg)

8225 DE MUNIEN vAN LulK (¡n het Frâns) A4 fom 170 pag Il00 aIb.
82l9 MUNTVONDSTEN UIT 19 EEUWEN (Arcnd Pol -KPN) 16 pag
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^RTEFACTS. 
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82 L I SAXON AND VIKING ÀRTEFACTS (zie sc¡ic Medieval en
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B2 L0 BECRAVEN op de TERPEN ¡n FERWERDER -DIEL 79 påg

8203 HEILIC EN PROFAAN 2 (van Beuningen) 1200 laâtsmiddelccuNse

insigncs 5l2pagina's, meerdân l000afbccldingen
8236 VERSCHOLLENE SCHATZE ìrn Sålzkammergut, l20pag Geb.

Hard kaft Prachtig boek o\ er de verd$'cncn Nazi-schånen in Ooslcnrijk
8228 KRUTSENDE SPOREN, handleidìngvoorånaleurarch l60Pag
8229 FRIESLANDS OUDHEID, Her ijk van dc Friese koningen, opkomst en

Ondergäng Levenss k van H HalbeÍsmäl 406 pag Geb Hard kaft
8230 CUYK, Ecnregíonaal centrum ¡ndeRomcinsct¡jd, I l2pag
B23l DE ROñIE|NSE RUKSGRENS tussen Moezel en Noordzcckust, 120 p

ß212 ARCI TEOLOCID TN VELLVOUD, 50iûar AWN 253 pag gcb+hârd k
8223 CLASSICAL DECEPTION (Goed boekolervalscantiekenuntenl

96 pag v€el ìllustraties uitgâve 2001

Melstldelectors
NLl003 II NDBOEK VOOR ZOEKERS door Cef Gesink, + 320 pag 380 kleuren-

foto's en tekeningen Fùll color. koDlt uit in het voorja¿r van 2005.

8224 COMPENDIUM METAALDETECTOREN, cen handboek o!er theoie,
pmklijk en zeLtbouw vîn mctâaldetectoren 224 pag

B 141 TRE^SURE HAORDS, (prachlboek ged ìn kleur oler schalvondst)

B I 92 ORIUNCSTECHNIK ñir Profis I 69 päg \\roll'gnng Schijler I 999
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B I 93 MASTERINC THE MÍNELÀB EXPLORER XS & S
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NLl00l HANDBOEK VOOR ZOEK-ERS door Cef CesinÌ. + 320 påg 380 kleuren-

foto's en t€k€ningen Full color, komL ujt ¡n het voorjâar vân 2005

8237 NEDERLANDS KLEIN ZILVERen schep\verk 1650-1880,176 blz Cc
Hard kaft, duizenden zilveren voo^verpen en merkjes afgebccld!!

8235 ZÊCELSTEMPELS ENZECELRINCEN, uitZceùwsebodem 144 pag

Geb hard kaft, 300 afb in kleur, Detectorhobbyisrne in goed dâglichl
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"Het zoeken is voor mij een
goede manier om mijn hoofd
even leeg te maken."

Voor deze aflevering van 'Op pad met..,' reizen we af naar

Zuid-Limburg, naar Hoensbroek om precies te zijn.

Daar woont Richard Dalemans, die sinds drie jaar de

akkers in de omgeving afzoekt.

We hoeven niet lang te zoeken naar
het huis van Richard. Als we de

straat inrijden zien we drie mannen
in de voortuin zitten, lekker in het
zonnetje. Drie detectors staan
tegen het tuinhekje en op de tafel
liggen doosjes met bodemvond-
sten. Behalve Richard gaan ookziin
zoekmaten Raimond en Marcel
vanmiddag mee op stap. lle drin-
ken nog gezellig wat en ondertus-
sen laat Raimond zijn fraaiste
bodemvondsten zien. Omdat we in
Zuid-Limburg zijn, bevat ziin

aaa

collectie een rijke hoeveelheid
Romeinse munten, waaronder een

denarius van keizer Nerva. Ook
bevat zijn collectie enkele fibula's.
Richard loopt even naar binnen en

komt terug met een fraai zilveren
koffertf e waarin zijn mooiste mun-
len zijn opgeborgen. Ook hij bezit
een flinke collectie Romeinse
muntjes. "lk heb eens op een akker
hier in de buurl 5z Romeinse
munten gevonden in drie dagen
tijd. Dat was super. Toen kwam ik
wel blijthuis, ja." Ook heeft hij
tientallen zilveren munten gevon-
den, waaronder een uit de tijd van

Hertog Jan ll uit de veertiende
eeuw, maar ook enkele Duitse en

een Engelse munt. Die laatste vond
hij tijdens een zoekweekend in

Engeland.

Dan neemt Richard ons mee naar
binnen. ln zijn gezellige huis, waar
de voordeur altijd openstaat en de

buren altijd welkom zijn, slaan
twee vitrinekasten die hij smaakvol
heeft ingericht. Tussen de grote
verzameling mu nten, m u ntge-
wichtjes, knoopjes, rijwielplaatjes,
bikkels en fibula's (waaronder een

fraaie kruisboogfi bula) liggen
pijpenkopjes, kruikscherven en ook
enkele antieke boekjes, die het

geheel decoreren. Enkele topvond-
sten liggen in aparte plastic doos-
jes, gedrapeerd op een blauwe

doek. "Dit is een van mijn mooiste
vondsten", zegt Richard als hij een

klein Romeins beeldje uit de vitrine
pakt, een dameshoofd van een

centimeter of ro groot. ln de boe-

kenkast staat een rijtje boeken en

exemplaren van het Detector
Magazine, die hem helpen bij het

determineren van zijn vondsten.

Dan is het tijd om de spullen te
pakken en op pad te gaan. Richard

laadtzijnTesoro Cutlass in het

bestelbusje van Raimond, die

vandaag metzijn Tesoro Con-

quistador zoekt. Marcel heeft een

Laser Rapier. De heren gaan vaak

meTz'n drieën op pad en kennen

de regio goed. Liefhebbers van

Romeins kunnen hier hun hart
ophalen. Vlakbij Richard's huis ligt
de Villa van Voerendaal, waar

vroeger de grootste Romeinse villa
(een boerderij met bijgebouwen)

van Nederland stond. We laten

deze archeologische plek uiteraard

met rust en gaan op zoek naar een

akker in de buurt, in de hoop op
Romeinse munten of voorwerpen.
"We rijden eerst even naar de

eigenaar", stelt Richard voor. "Die
kennen we goed. lle vragen altijd
even toestemming of we het land

op mogen." Dat is geen probleem

en enkele minuten later staan we

op een akker middenin een prach-

tig landschap, alsof we op vakantie
ztJn.

Munlschatje vqn oude zílveren dubbeltjes.



We kijken uit over de groene heu-

vels, boven ons cirkelt een rooñro-

gel en in de verte horen we het

slaan van een kerkklok. De drie
zoekende vrienden kijken er lang

niet meer van op. "Vind je het echt
zo mooi hierl", vraagt Richard.
"Voor ons is dat normaal, we zijn
het gewend."
ln de hoop op fraaie vondsten gaan

we de akker op. Helaas blijkt er

behoorli¡k veel rommel op te
liggen, getuige de vele piepjes die

de moeite van het opgraven niet
waard zijn.
Ongeveer anderhalf uur lopen

we, zetten we af en toe de

schep in de grond,

maar tot spectacu-
laire vondsten
leidt het niet.

Raimond vindt een

zwaar beschadigd
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muntie (geen Romeins) en we

vinden nog een koperen plaatje
met de opdruk 'Heerlen r 923'. Ook
al niet bijzonder dus.
Maar de zon schijnt en we zijn
lekker buiten bezig. "Daar doe ik
het eigenlijk ook voor", zegt
Richard. "Het zoeken is voor mij
een goede manier om mijn hoofd
even leeg te maken. Ook als ik
stress heb, is het goed om even

naar buiten te gaan. Mijn vrouw
zegt dan: "Richard, ga maar even

de akker op", haha. Dat werkt heel

goed. Een paar keer per week ga ik
op pad, soms ook met onze jong-

ste dochter van elf. Het is natuur-
lijk leuk als je iets vindt, maar dat
is bijzaak. lk ben heel zuinigop
mijn vondsten, geef ze een mooie
plek in huis. Maar ik doe deze
hobby echt niet voor het geld."

We laten deze akker voor wat het

is. lle nemen een kleine versnape-
ring en stappen weer in de auto.
We toeren door fraaie dorpjes als

Schin Op Ceul, Klimmen en Val-

kenburg, om weer uit te komen b¡j

een andere akker. Deze is ons ietsje

beter gezind. Er ligt beduidend
minder rommel, maar ook nuzijn
de vondsten niet om over naar huis
te schrijven. We vinden enkele
muntjes (waaronder een cent van

Willem l) en verder een oude lepel

en een deurknop. Nee, de vitrine
zal niet bijgevuld worden vandaag.
Raimond had vier jaar geleden als

eerste de smaak van het zoeken
met een detector te pakken. Later
droeg hij het detector-virus over
aan Richard en Marcel. Zezoeken
niet alleen in Limburg, maar zrjn
ook regelmatig te vinden op zoek-

dagen in binnen- en buitenland.
Soms zoeken ze samen met een

clubje detector-amateurs uit Fries-

land. "Dan komen ze een paar

Zilveren muntje van Jan Heftog ll, 1312 - 1355

dagen hier heen", legt Richard uit.
"Dat is hartstikke leuk. Ze slapen

op de camping in het dorp en we

gaan samen op pad. Het feit dat
hier Romeins ligt is voor hen

natuurlif k interessant. Net zo goed

gaan wij ook naar Friesland om

daar te zoeken. We wisselen ook
munten uit. Dan ruilen we een

Romeinse munt voor een bezem-
stuiver bijvoorbeeld, een munt die

ie bij ons weer niet gauw aantreft."
Ook komen de drie vrienden eens

in de twee maanden samen in een

café in Hoensbroek voor de

Metaaldetector Bijeenkomst Lim-

burg. Soms zijn er vijftien man,

soms wel zestig. "We wisselen
allerlei tips uit daar", zegt Rai-

mond. "En sterke verhalen natuur-
lijk. \)le zijn ook niet te

beroerd om
goede vind-
plaatsen uit
te wisse-
len. Maar
n iet
voordat je

zelf d ie

plek goed

hebt
afgezocht,
want soms
staan ze de

volgende

Plaalje van de Algemeene

N ed erl a n d sch e W ì ehijd e sbo n d

uit 1883

dag al op een akker die net door
iemand anders is getipt."
Het is tijd om de detector weer in

de kofferbak te laden en terug te

keren naar Hoensbroek. Richard's

vrouw staat ons op te wachten met
een lekkere maaltiid en ondanks de

teleurstellende vondsten kunnen

we tevreden terugkijken. Wij als

verslaggevers hebben genoten van

de mooie omgeving. En Richard,

die heeft lekker zijn hoofd weer

leeg kunnen maken.

1l^



Stel je eens voor, ie bent aan het zoeken op een leuke stort ofop een

akker die in het verleden is bestrooid met oud stadsafral (stratendrek,

inhoud beerputten). ,f e vind er de gebruikelijke voorwerpen zoals een

duit, gespje, muntgewicht, musketkogel of een zilveren twee stuiver-

stuk. Dan vind je opeens een vreemde grote koperen munt. Je gaat je

afrragen wat dat is en waar die munt vandaan kan komen. Ook zie je

op één van de zijden vaag een vrouwfiguurtegen een pilaar staan.

Een beetje zoeker weet dat dat de achterzijde moet zijn.

Eenmaal thuis wordt de munt
schoongemaakt en de gedachte dat
het wel eens een Engelse munt kan

zijn, schiet even door je hoofd.
Maar wat als er op de inmiddels
schoongemaakte voorkant een kop

van een Romeinse keizer tevoor-
schijn komt. Nu kan het moeilijk
worden, want zo oud was die

grond daar niet, of toch wel) Je

kijkt nog eens in diverse boeken

hoe de geschiedenis van de

betreffende locatie is, maar niets

wijst op Romeinse bewoning. Zou
er grond van elders op de akker
gestort zijnl Als je alles hebt uitge-
blokt en er blijft niets over waar de

munt vandaan kan komen, dan is

dit artikel misschien wel de oplos-
sr ng.

Een paar jaar geleden was er een

tentoonstelling over wat er in het

verleden door de 'gegoede burgerij'
werd verzameld. Daar viel het me

al op dat er veel Romeinse munten
bij waren. Ook was er veel aan

exotisch materiaal zoals schelpen

en 'vreemde' zaken uit (toen) verre
landen.

Eén van de bekendste voorbeelden
in deze categorie is de Chinese
munt met een vierkante opening in

het midden. Deze munten stam-
men vaak uit de r8e eeuw. Mogelijk
zijn ze in grote getale meegeno-

men door zeelieden die op de oost
voeren ten tijde van de VOC.

ln de afgelopen jaren heb ik veel

schilderijen bekeken en het viel me

op dat er veel antieke munten van

bekende Romeinse keizers, en

schelpen uit verre streken werden

afgebeeld.

De schilderijen

Op een schilderij van Hans Mem-
ling uit ongeveer t48o, zien we een

portret van een man met een oude
antieke munt. De munt is een

sesterties met het profiel van keizer

Nero, geslagen in Lyon, de hoofd-
stad van de Romeinse provincie
Callia Lugdunensis. Waarom de

man enkel met de munt van Nero
staat afgebeeld is me niet bekend,

maar wel is duidelijk dat men in de

r5e eeuw ook munten verzamelde.

Op een schilderij van Franz Franc-

ken ll van nat636 zien we een keur

aan verzamelde voorwerpen. Naast

Romeinse munten en aardewerk

liggen er veel schelpen uit de

lndische of Stille oceaan, maar ook

een slot met sleutel uit China.

De haaientand is mijn inziens een

fossiel van een haringhaai ofeen
uit het Plioceen afkomstige soort
de'Carcharodon carcharias',

lJitvergroting van de

munt von keizer Nero.



Schílderij van Frqnz Francken I I Línks het complete schilderij, rechts een

uitvergroting van een aantal voowerpen en munlen.

vergelijkbaar met de huidige men-
sen/witte haai.

De munten en voorwerpen zouden
oP een gegeven moment een keer

verloren kunnen zijn of in een

beerput zijn terecht gekomen.

En met de genoemde bemesting
uiteindelijk op een akker terecht
zijn gekomen.
Dus als u een voorwerp vindt
waarvan u niet de herkomst kunt
plaatsen, of die niet in de periode
past in vergelijking met de andere

vondsten, bedenk dan dat het
misschien wel eens een vondst uit
een oude verzameling zou kunnen
zijn.

Fteuodeleclors, Witl¡o Rook
0nhelwist de Meer dan twintig iaar zoekeruaring

Flevodelectors, llerkpad 18, 83I6 IIB Marknesse, lel. A527-2113929, internel: www.flevodetectors.nl

Ilcalæ ven:
o Mincleh
. XP llelcctors

\I/ij leveren diverse accesso¡res zoals
r.v.s. scheppen, bescherm kappen,
hoofdtelefoons, tumblers, div. boeken,
batterijen, detectortassen, bescherm-
hoesjes enz.

Met al deze merken hebben wij ruime
zoekervaring dus kunnen wij u precies
vertellen hoe ze werken.
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C rieken!
Met bijzonder veel plezier las ik onlangs over Criekse munten
diezijn gevonden in Nijmegen. lk had al eens van een archeo-

logiestudent van de Vrije Universite¡t te Amsterdam gehoord,

dat in Elst (Cld.) Criekse munten waren aangetrofíen. Dit

geloofde ik toentertijd echter niet. Criekse munten, in ons

kikkerlandf el Niettemin is nu met het onderzoek van Fleur

Kemmers (Kemmers 2oo5, p. ror) duidelijk aangetoond dat de

Nederlandse bodem ook Criekse munten herbergt. Ze zijn
verloren door Romeinse legionairs, die ooit in die streken

hebben vertoefd. Criekse munten zijn echter zeer zeldzaam

voor ons land! De kans dat je ze vindt is miniem. Niettemin

komen deze vondsten niet geheel uit onverwachte hoek.

Al eerder werd in het Detector Magazine gerept over munten

van vreemde, exotische herkomst. Niet alleen bij het interview

met P. van Dijk een Kelt-lberische as uit de omgeving Nijme-

gen, maar ook de nodige frappante denarii.

W. van den Brandhof

AANBIEDING
Bij aanschaf

GRATIS
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'Dagboek van een

heidewachtel'

Nee, het betreft geen moderne literaire vervolging van

de tv-serie 'Dagboek van een herdershond' uit r978.

Het is mijn dagboek: Storm, heidewachtel. lk zal eerst,

voor de mensen die niet zo bekend zijn met de kynolo-

gie, uitleggen wat een heidewachtel is, daarna zal ik

mijzelf en mijn roedel kort voorstellen om vervolgens

tot de conclusie te komen dat jullie - pieperaars - veel

op jachthonden lijken (qua gedrag), doch ook veel van

ons kunnen leren.

Je zult inmiddels wel begrepen hebben dat een heide-

wachtel een weledele, allround jachthond is. De heide-

wachtel is een middelgrote hond, bruin wit getint, een

krachtige verschijning met half lang tot lang haar en

grote'flaporen'. Honden van ons ras zijn hard voor

zichzelf, vriendelijk van aard, werkwillig, zeer intelli-

gent, als één van de weinige hondenrassen in staat om

geleerde dingen zelf met elkaar te combineren (liefst in

eigen voordeel) verder zijn we autodidact en een tikkel-

tje eigenzinnig.

Effe kort voorstellen, ik ben een hondje met de respec-

tabele leeftijd van 14 jaar en woon al v jaar bij mijn

roedel, het is een leuke roedel, welke bestaat uit mi¡n

grote vriend Grover een schat van een labrador, een

bazinnetje (moeder), twee baasjes (vader en zoon) en

drie cavia's. Ondanks dat er regels zijn, kunnen Grover

en ik ons geen betere roedel bedenken. lk heb net als

mijn baasjes een grote hobby: mee met pieperen.

Grover niet, die houdt daar niet van, da's saai vindt ie.

Al meer dan anderhalve hondengeneratie (bijna zo
jaar) doen mijn baasjes aan archeologie of zoiets. Hêt

is allemaal begonnen met stenen werktuigen uit een

tijd die zelfs van voor onze domesticatie reikt en botten

waar kraak nog smaak aan zit en je al je tanden op stuk

biit. Je kunt er zelfs geen soep meer van trekken! Sinds

elf jaar hebben ze zo'n pieperstok en mag ik mee:

pieperen. lk heb dan ook al veel kennis opgedaan wat

betreft jullie sport. Het is me opgevallen dat jullie soms

hetzelfde gedrag vertonen als ik, doch jullie kunnen

nog wel wat van me leren. Hieronder staan enkele van

mijn, waargebeurde, belevenissen. Lees maar:

Zoektech n ieken en etiquette
lk en mijn baasjes zoeken graagop akkers en bouwter-
reinen, dit laatste alleen in het weekend want dan kan

ik daar veilig loslopen. Vaak gaan we eerst naar de

eigenaar van de grond, mijn baasjes kijken dan heel lief
en hopen zo een nieuw zoekterritorium te verkrijgen.
Eenmaal aangekomen op het terrein spring ik uit de

auto om een grove terreinverkenning te doen. Hierbij
sprint ik de hoogste heuvel van het terrein op om van

daaruit de omgeving te verkennen, iets wat ik jullie
soms ook zie doen.

Vervolgens wordt het terrein grof verkend op sporen.
De baasjes noemen dit scherven zoeken, ik noem het
'op spoor zitten', ik ben immers een echte jachthond,
waarvan de ouders goed bejaagd zijn. Volgens mijn
baasjes en bazinnetje zit het in mijn geenéén of zoiets,
gezwam dus. Vervolgens is het van belang het terrein
systematisch af te speuren op wild (vondsten noemen
jullie dat) . lets wat mijn baasjes maar niet onder de

knie krijgen. Ze lopen samen in keurige banen naast
elkaar het terrein uit te kammen. Een beetje jachthond
weet dat je eerst een groot vierkant moet lopen welke
steeds kleiner wordt, je drijft dan het wild naar het
midden. Als je iets gevonden hebt, moet je dit aange-

ven, voorstaan heet dat, doch mijn baasjes gaan af op
blokjes op een beeldscherm van hun pieper ofzo,
moderne fratsen, bah.

Soms graven we ook muizen en mollen uit, de baasjes

doen dit met een schopje, ik met mijn poten. Als je, je

prooi te pakken hebt moet je trots rondlopen en je

prooi aan iedereen laten zien, net als jullie. Mijn baas-
jes hebben echter het rare trekje de kuiltjes, nadat ze

de prooi te pakken hebben, weer dicht te gooien dit
staat netjes, zeggen ze. Omdat ik weet dat mijn baas-
jes, en andere pieperaars, niet zulke goede speurneu-
zen zijn als ik, graaf ik de kuiltjes altijd weer open. Je

weet maar nooit wat ze hebben laten liggen. Daarnaast
hebben opengelaten kuiltjes het voordeel dat het wild
ofconcurrerende pieperaars, erin stappen en hun
pootje breken, dit vergemakkelijkt het vangen.
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Sterke verhalen
Wat me opvalt is dat pieperaars altiid van die sterke

verhalen vertellen, en deze verhalen soms wel drie keer

herhalen. Als je toch stoer wilt zijn bewijs je je kunde

ter plaatse, zoals ik. Terwijl mijn baas stond te praten

met een andere pieperaar, ben ik het hoge gras ingelo-
pen, dat overdreven gedoe altijd. Plotseling dringt een

bekende geur mijn neusgaten binnen,
onmiskenbaar...... HAAS op korte afstand. Daar! Recht

voor me! Voorstaan! Op mijn roedelgenoot hoef ik niet
te rekenen, die staat te kletsen. lk zal het zelf moeten

klaren. Snel handelen: rennen, hap. Hebbes, in zijn
nek! Nu een oude indianentruck toepassen welke een

kalmerend effect op de haas heeft: schudden. Hè, Hè,

da's zweten, nu gauw aan de baas en die andere
meneer laten zien. Zie die verbaasde gezichten eens,

ze zijn vast jaloers, dat is nog eens wat anders dan
sterke verhalen ophangen.

Vondst van het jaar

Craag wil ik meedoen met de vondst van het jaar. Het
betreft een nest jonge hazen. Zoals een goed zoeker
beaamd, laat hij zijn,in dit geval gesloten, vondst
onbeschadigd in situ en waarschuwt hij de plaatselijke

archeoloog (in mijn geval is dit voorstaan (pootje in de

lucht, staart achteruit) en blaf ik naar mijn baasjes).
Deze constateert dat het om een indrukwekkende
vondst gaat. ln ons geval hebben we de vondst onbe-

schadigd in situ laten liggen om het ecologisch (in
jullie geval archeologisch) evenwicht niet te verstoren.

Niet weten wat het is

Ondanks dat mijn baasjes veel boeken hebben, weten
ze soms niet eens wat ze vinden. lk heb dat ook wel

eens gehad. Terwijl mijn baasjes aan het pieperen

waren, vond ik ineens een raar rond, wit ding. Het was
geen ei, ook geen tennisbal waar Crover altijd graag
mee speelt (saai is dat trouwens). Vreemd, toch eens
oprapen en naar de baasjes brengen, is dit soms waar
de baasjes naar zoekenl Hm, volgens het baasje is het
een 'gollufballetje' of zoiets, klinkt elitair. Hé, er liggen
er nog mee¡ ook maar naar het baasje brengen. Zijn
de baasjes ook weer blij, vijf van die 'gollufballetjes'.

Ondankbaarheid
De baasjes beweren dat je met de pieper soms mensen
gelukkig kan maken, door hun gouden halsband terug
te vinden en zo. Vaak zijn de mensen dankbaar, maar
soms ook niet. Zelf liep ik een keer op een bouwterrein
en zag een kokmeeuw in het water. Eenden, ganzen en

zwanen zitten in het water, maar meeuwen) Hij is vast
aan het verdrinken, ik ga hem redden! Spring. Zwem.
Hebbes, gered. Nu naar de kant. Hé, hij beweegt niet
meer ik heb gefaald. Dan maar terug naar de baasjes.
llat is dat nu, die meeuw loopt weg. Hij had me beet,

ondankbare meeury ikzal je nog eens redden.

Te laat komen

Zoeken is verslavend zeggen die pieperaars altijd, daar

ben ik het geheel mee eens. Als pieperaars te laat thuis
komen en een woordenwisseling krijgen met hun ega,

zoeken ze allemaal smoezen, ik had de torenklok niet
gehoord want mijn apparaat piepte, en dergelijke. llij
honden horen ons baasje soms ook niet (komt omdat
je op dat moment modder in je oren hebQ. Om niet op
je kop te krijgen moet je smoezen verzinnen en toneel

spelen. Hier een goede truc die altijd werkt, een truc
welke ik in het echt vaak heb gebruikt: Ca zielig kijken,

doe je voorpootje omhoog (alsof je er een doorntje in
hebt) en hinkel al jankend naar het baasje. Werkte bij

mij erg goed. Naderhand trappen de baasjes er echter

niet meer in en moet je wat nieuws verzinnen.

Pas goed op jullie baasjes en zorg dat ze zich tijdens
het pieperen netjes gedragen. Wij willen nog vele jaren

met onze baasjes mee om te pieperen.

Voor iedereen een lik van Storm (en Grover)

Oh ja, omdat wij moeilijk met onze voorpootjes op het

toetsenbord konden komen heeft baasje Martijn (zoon)

het verhaal voor ons getypt. Hij wenst iedereen veel succes

met zoeken.

MUNTHANDEL G. HENZEN

IVij zrjn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks, Romeins, Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Wij zíjn doorlopend geinteresseerd in de aankoop
van betere munten, in het bijzonder middeleeuws.

Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs
à contant!

Heeft u iets te koop? Bel ons dan voor een

afspraak! Wij kunnen Uw munten tevens

vrii bliivend determineren en taxeren.

Postbus 42 3958 ZT Amerongen
Tel. 0343 - 430564 Fax.0343 - 430542
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vragen kunt u oPsturcn noor

J. Koning, Roodborststraot zo,

8gt6 AG Leeuworden.
lJ kunt uw vrogen notuurlijk ook d.m.v.

een e-mail naot ons verzenden.
E-moil: v roagb oak @ detectora m oteu r.nlVRAAGBAAK

Aan deze Vraagbaak werkten mee: J. Zìjlstra, M
Stichting Geld- en Bonkmuseum (dhr. drs. J.E.L

Hoffmann, D. Eekhof, A. van Herweijnen, J Koning,
(lan) Pelsdonk), Paul Steijn, H Sloots R. Holtman

Vraag r:

Johan,
In de buurt van ons werden een paar bouwputten uitgegraven, en daar ben
ik met enkele leden van de Historische lking naar wezen kijken. Bij één
put was precies gegraven tot op een laag uit de r5e eeuw. Wij vonden er
schewen en een paar facoba kannetjes zonder bovenkant.
Ik vond er met de detector alleen spijkers, en een hamertje. Het hamertje
heeft een houten steel gehad, door het hamertje heen gelijk tot de boven-
kant. Precies hetzelfde a1s bij een moderne hamer, alleen bij dit hamertje
zaI er aan weerszijden van de steel nog een stuk plat ijzer, vanaf de hamer
naar onderen spits toelopend.
Wij dachten aan een leidek-
kers hamertje, is dit juist?ll
Heb jij misschien zo'nharner-
tje al eerder gezienl
Wij zijn zeer benieuwd.
Groetjes Ton

Antwoord:
De vraag van Ton van Bon

gelezen en natuurlijk heb ik
zo'n hamer gezien en zelfs in
Tilburg kunnen tonen. Echter
met de omschrijving kan ik

slechts bevroeden dat het een leihamertje kan zijn.
De steel is meestai rond, waaromheen hout. Bovenaan inderdaad meestal
twee platte driehoekachtige stukken. ln mijn boekje staan veel voorbeelden.
Ook in jullie bladzijn ze in mijn bijdragen te zien ( nr. y jaargangzooo,blz
zz I f m z4; nr. 7z jaar gang zoo3, blz. )) tf m 13 ). Hopelijk kan Ton met deze
info zijn conclusies trekken.
Heeft hij enig idee van de leeftijdì Er is ook verschil in uitvoering tussen de

verschillende delen in het land (ook weer per perlode).
Craag tot je dienst. Met vriendelijke groet,
Paul Steijn

Yraag z'.

Ik heb op het eerste gezicht een eenvoudige gesp
gevonden, maar na dat ik hem probeerde te dateren
viel mij op dat hij, wat uitvoering betrof, toch even
anders was dan die ik op de afbeeldingen tegen
kwam. Bij alle afbeeldingen waar sprake was van
een "D" vorm, draaide de angel namelijk om de

rechte stijl van de "D", maar in mijn geval om de
gebogen zijde van de "D". welke op die plek ook
verdund is. Mijn vraag is nu, komt dit vaker voor
en waarr'oor heeft zo'n gesp dan gediend.
G. Noppert, Spijk

Antwoord:
Mart Hoffmann heeft eens een dergelijke gesp van ijzer gevonden in een
middeleeuwse laag die gedateerd kon worden in de r4e-r5e eeuw, wij gingen
ervan uit dat het aan paardentuigage heeft toebehoord vanwege de grootte
van de gesp. Het was zeker geen riemgesp voor persoonlijk gebruik.

Yraag 3:
Vraagbaak Detector Amateur,
Net vandaag gevonden in Opperdoes, maar geen idee

welk soort munt het
is. Weten jullie hetì
De munt is 3r mm
in doorsnede en
tussen r,5 eÍr 2 rllrIl
dik en ongeveer 17 -

19 graml
Bijgaand enkele
foto's.
Groet,

Robert McDonøld.

Antwoord:
De gevonden munt is een vijf kopeke van de Russi-

sche tsarina Catharina I (t726-t727). Catalogus:
Brekke r 9-3r.

Yraag 4:
Geachte |. I(oning en determinatieteam,
Hierbil stuur ik u een zestal foto's van een messing
ring die wij hebben gevonden op een terp in Noord-
Groningen.
Wi1 zijn benieuwd naar de oorspronkelijke herkomst
en ouderdom van deze ring. I(unt uw ons helpenl
BVD. Fam Twuyv, Meedhuízen

Antwoord:
De ring die jullie hebben
gevonden is van een

messing legering. Deze

zegelring met dubbele
parelrand laat een

huismerk/ de inltialen
van de drager zien.
Datering omstreeks
t575-t675.
Het zal moeilijk zijn om
de eigenaar te achterha-
len, daar er geen regis-

ter is van huismerken
uit die periode. Het kan

natuurlijk van de grond-
eigenaar zijn geweest
maar dan nog vergt het
veel speurwerk in de

archieven om uit te
vinden wie dat op dat
moment bezat. Hij kan

natuurlijk ook nog van

een toevalllge passant
zijn. Een hele mooie vondst waarvan we benieuwd zijn
hoe de afdruk in zegelwas er uiT zal zien.
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Vraag 5:
Hallo dhr. Koning,
Hiermede ontvangt
u als bijlage de
afbeelding van een
munt, welke door
Teun v.d . Velde,
een zoekmaat van
mij, na een hevige
storm is gevonden
bij een duinafslag
bij Oostvoorne.
Omdat we geen idee
hebben wat het voor
munt is, vragen we
uw hulp om wat
licht in de duister-
nis te brengen, Het
ts een zware munt

3 { en dikker dan z
mm.

B.V.D. en tot ziens.
Groeten, Leo Verhey

Antwoord:
Leo we hebben te maken met een Romeinse munt die
hieronder is gedetermineerd. We hebben voor de
duidelijkheid nog een andere foto bijgevoegd bij je
verhaa l.

ANTONINUS PIUS (keizer AD r38-r6r)
Bronzen sestertius, geslagen te Rome in de periode
AD r5o-r56.
Voorzijde: Celauwerde buste naar rechts.
Omschrift: IMP CAES T AEL HADR ANTONINVS
PIVS PP.

Keerzijde: Naar links zittende Annona houdende een
hoorn des overvloeds in haar ene hand en korenaren
in haar vooruitgestoken andere hand. Voor haar een
korenmaat.
Omschrift: TR POT Xllll COS llll.
In het veld: S C.

ln de afsnede: AN NONA AVC.
Catalogus: RIC 87r e.v..

Annona waakte over de graanvoorziening van de
Romeinen. Brood was hun hoofdvoedsel. Zeker voor
de inwoners van de stad Rome - in de tijd van Antoni-
nus ongeveer een miljoen, dus heel wat monden om
te voeden - was ze dan ook zeer belangrijk.

Je vindt haar daarom heel veel op munten uit deze
tijd.
Zeker aanmelden bif het geld- en bankmuseum en bij
de provinciaal archeoloog.

Yraag 6:
Ik heb als detectorzoeker een gewichtje gevonden in een woning onder de
vloer.
Na een schoonmaaksessie zag ik er op staan 20. g. (bovenkant), op de
onderkant staat een L.

:::T 

gewicht staan ro rondjes:

ooo
met daarin de letters
adhr
bfL
cgn

I(unt u mij vertellen wat voor soort gewicht dit is, hoe oud het is en waar
hij voor gebruikt werd.
Met vriendelijke groeten,
Kees Beefiink

Antwoord:
Het is een Knopgewicht van 2 D.C. (z dekagram: zo gram).
Fabrieksmerk L: Louwmans & Co, Sneek.
Opzij vermoedelijk de cursieve jaarletters a - r: r89o - r9o7-'o8.
Cebruik: in de winkel, apotheek, drogisterij, enz.

De vinder wordt verzocht het volgende nog te controleren.
Op de schouder van het gewicht zullen misschien nog z andere stempels
staan: een cursieve jaarletter Z (: r889) en het kantoormerk: een liggende
omli,isting met bolle uiteinden, waarin het getal r5 staat. Dat ls ijkkantoor
Leeuwa rde n.

Yruag7:
Geacht determinatieteam,
Onlangs heb ik een aantal vondsten gedaan
waarvan ik graag meer wil weten. Deze
komen alle van dezelfde plaats in de Oost-
Betuwe.

Vondst r is een schildvormig voorwerp van

koper dat is ingelegd met glaspasta of
email1e. Dit voorwerp heeft een lengte van

3,6 crn en een breedte van 2,4 crn.

ïi1., 
z is een beslagstuk van een loodlegering met nog r complete nagel

Deze nagel heeft een lengte van r,9 cm. Het beslagstuk zelf heelt een
lengte van 4,8 crn, een breedte varL 2,9 cm en een dikte van 3 mm.

0r211
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Vondst 3 is een vool-werp van een koperlegering dit voorwerp heeft een
lengte van 4,2 cín, een breedte van r,8 cm en een dikte van r,r cm.

Vondst 4 is een beslagstuk van lood ofzilver welke een lengte heeft van 5,3
cm en een breedte van ),2 cm en een dikte van 3 mm.

Ik dank jullie voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,
Onno de Vies

Antwoord:
Vondst r is een pendant uit de periode l4oo-l5oo.
Vondst z laat een mesheftbekroningzien datering rondom l6oo.
Vondst 3 is een touwkatrol voor een klok, rond r7oo.
Vondst 4 is een kastbeslag ornament.

In magazine 8r stelden we de vraag wie ons kon
helpen met het benen voorwerp in de kelder van het
Streekmuseum te Burgum.
Een reactie is al binnen en voigt hieronder.

llr¡
Onderwerp: Betreft benen voorwerp
Hallo heer Koning,
lkzagin het blad dat u vroeg om een determinatie
van een benen voorwerp.
Volgens mij is dit een mesheft of een mesheft in
wording (misschien niet helemaal voltooid exem-
plaa r) .

Op deze link kunt u zien waarom ik denk dat het een
mesheft is:

http: //www.detecties.com/dc/viewtopic. ph plt:54o
Het model is anders maar de afmetingen kloppen
denk ik zeer goed.
Croeten Wicher. (Detecting Communit¡
http://wwwdetecties.com /dc)

We hebben op dit moment een groot aantal vragen
liggen waarvan enkele al van wat oudere data zijn. In
rnagazrne 83 zulien we trachten deze allemaal te
beantwoorden.

ln het volgende nummer
o.a.:

De Bergings- en ldentifcatie Dienst
(interview)

Caesar, Ambiorix a¿ Eburoons goud!
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lngezonden bericht van Hans

Crafroof, sch atzoeken en de gevolgen
Vanuit Duitsland weer eens een berichtje.
Op r juni maakte de plaatselijke krant
melding van een politie-invai bij een per-

soon waaryan men vermoedde dat hij
voorwerpen in huis had die door grafroofin
zljnbezit waren gekomen, voorwerpen van
Romeinse afkomst.
Deze persoon had voorwerpen te koop
aangeboden via E-bay waardoor hij dacht
snel rijk te worden maar waarmee men ook
snel achter zijn identiteit kon komen.
In zijn woning vond de politie talrijke
Romeinse artikelen zoals kannen, kruiken,
glazen schalen, munten andere gebruiks-
voor-werpen en grafgiften.

Dit voorval heeft voor een schokeffect
gezorgd in onze deelstaat.

Het erge van deze zaak is dat deze detecto-

ramateur, want dat was hij, het vertrouwen
genoot van de archeologische dienst in
Rheinland Pfalz en daarom min of meer
toestemming had om rond te neuzen zoals

wij allen doen.

Ik heb ook officiële toestemming zij het
voor een beperkt gebied, van de overige
gebieden wordt het zoeken door de archeo-

logische dienst getolereerd.

Eerlijk gezegd blijf ik liever de komende
weken thuis want nu wordt iedereen met
een detector verdacht en ook a1 is het voor
mij toegestaan het kan een hoop moeilijkhe-
den opleveren.

Dit alles brengt mij toch weer bij uitspraken

die ik al eerder deed over het aanleggen van
een 'collectle'.

Natuurlijk heb ik ook een aantal goederen
die ik in de loop der tijden gevonden heb en
een boek met oude munten (waarvan de

oudste niet ouder dan 35o jaar) maar ik heb
echt geen privé museum, voor wie zou ik
dat moeten aanleggen.

Ik neem oude kanons- en musketkogels van
Napoleon we1 eens mee naar de Nederland-
se school alhier en dan vertel ik aan de

kinderen over deze veldslag maar na thuis-
komst 1eg ik ze weer in een kist in de garage

bij de andere spullen.
Alles wat ik gevonden heb dat ouder is dan

4 à 5oo jaar geef ik aan mijn (inhrssen)
vriend de archeoloog en laatst kreeg ik er
zelfs nog een beloning voor (zie vorige
nummer).

Hoe groot is voor verschillende personen de

verleiding om, als je opeens een oud
Romeins graf vindt, de gevonden voor.wer-

pen netjes gepoetst thuis in de 'vitrine' te
zetten en trots de heie familie op de hoogte
te brengen. (Hoezo Romeinsl)
Ik denk dat het trotse gevoel alleen groter
kan worden als die voorwerpen in een

museum staan waar iedereen die wil ze kan
komen bekijken en waar jouw naam dan
bijstaat als vinder.

|e ziet nu weer, met dit voorval hier, dat het
idee van 'schatzoeken' toch verbonden blijft
met een metaaldetectoÍ, err zo worden ze

ook aangeboden bij de handelaren.
Enorme plakken goud staan er in een

Amerikaanse adverlentie bij de aanbieding
van een metaaldetector. Hier te lande wordt
een metaaldetector aangeboden met hon-
derden gouden munten die er al gevonden
zijn rnel zo' n detector.

Eigenlijk graven we met deze ideeën en

bevindingen ons eigen graf. Want als wat
hier gebeurd is, in Nederlandzott plaatsvin-
den volgt er ook een verbod op detecteren.

Stoftot nadenken!

Dit was het weer vønuit Rheinlønd-Pfalz.

Høns Meulensteen

Bestuur:

Dit is zeer ernstig en als vereniging nemen we dan

ook afstand van dil soort praktijken. Mocht dit in

ons land gebeuren, dan worden we als detecto-

ramateurs in één klap ongeveer t5jaar terug

geworpen. Al het vertrouwen dat met veel moeite

is opgebouwd wordt dan te niet gedaan.

Laten we alstubliefi voonichtig zrln met ons

archeologisch erfgoed en mdd uw bijzondere

vondsten bij de juíste instanLies, en handel niet zo

als de schalzoeker in de hierboven afgebeelde

krantenartikelen.

Namens het bestuur,

Mart Hofmann
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n ons magazine no. 68 (mei zoo3)
werd uitgebreid aandacht besteed
aan Karolingisch/ Ottoonse schijf-
fil¡ulae. Naderhand zijn er (uiter-
aard) weer diverse exemplaren
gevonden waaronder twee van
uitzonderlijke kwaliteit, beide uit
Dongeradeel (Friesland).

De eersl-e is een relatief grote

opengewerkte fibula met een naar
rechtslopende omkijkende vier-
voeter, vergelijkbaar met groep III,
type i, no.8r (zie eerder genoemd
artikel). Het stuk dat gevonden is

door Lourens Olivier (geen familie
van) is echter veel beter geconser-

veerd en vertoont nog resten van
verguldsel hetgeen tamelijk
uitzonderlijk is. Op het achter-

lichaam is een christelijk kruis
zichtbaar.

De tweede eveneens bijzondere
schij ffibula werd gedetecteerd

door Douwe Greydanus. Het is
een zogeheten Heiligenfibula van
de meer luxueuze uitvoering met
polychroom email, (cloisonné of
Senkschmelz), zie groep I, type C,

no's r4-2j en groep II, type D
no.48.

Beide exemplaren zijn museaal en
verdienen het om ooit in een
openbare collectie te worden
opgenomen.

Diometer 30 mm



EE]IVOUD, GOEDE GEVOETIGHEID
EN PERFECTE DISCRIilI]IATIE

De XS van Troy onder-
scheidt zich van andere
detectors door alleen
datgene bieden waar je in de praktijk echt
iets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op
alle grondsoorten, perfecte discrimi natie,
weerbestendig, lichtgewicht, gebru ikersvrien-
delijk. Standaard voorzien van een open
g" zoekschijf.
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Met een Troy Pro koptelefoon
ontgaat u geen signaaltje,
en vindt u meer.t
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Gelan Detectiesystemen B,V.

Het Sterrenbeeld 48,

5215 ML's-Hertogenbosch
Tel.: +31 {0}73 548 1199,

fax: +31 (0)73 548 1195

U zult verbaast stdan over
de prestaties. +

Waarom u nu kiest voor een

C.scope, Fisher of Troy detector

bii Gelan:

. Wii hebben ruim 25 iaar
ervaflng

. Wii hebben een goed contact

met de fabr¡kant

. Wii hebben leveringen rechtst-

reeks van de fabrikant
. Wii ziin op de hoogte over de

laatste onlw¡kkel¡ngen
. Wii staan open voor zinvolle

verbeteringen aan de detectors

. Wii hebben alle modellen op

voorraad

. Wii leveren detectors met CE

keurmerk

. Wii hanteren een eigen

garantietermijn van 3 jaar

. Wii leveren met Nederlandse

handleiding

. Wii ziin ook open op zaterdag

r
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E-mail:i nl (na alspraak)



CSC PE
cs660
Met de C5660 begint professir neel
detecteren pas echt. Een volwaardige

_ _:--,2_ metaaldetector in de 'LAZY S' klasse

È C voor een ongelofelijke lage prijs. Zoals?*q.o Ð îi¡vele spoñen en hobby;s levóren
? feeling en volharding pas resultaten

op als u over het goede

-ì materiaal beschikt.

I jG.g.rrnoeerq rs oe
C5660 het instrument

".¿ dat u nodig hebt.

m-scoPE

verkochte detectoren. C5990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
Een hoge toon geeft een goed object
aan en een lage toon geeft bijvoor-
beeld een spijker aan. Grondeffect en
discriminatie zijn instelbaar.

cs1220R
De C51220 is al jarenlang een detector
die zeer gewild is bij professionals.
Het nieuwste model is nu nog meer
verbeterd en heeft een bovendien een
gebruikervriendelijk digitaal beeld-
scherm. Met deze non-motion detector
zwaait u nooit te snel en laat u geen
goede voorwerpen meer liggen. De
duidelijk hoge toon voor een goed
voorwerp en lage toon voor afval
geven u naast de duidelijke displayuit-
lezing een perfecte indicatie of er een
goed voorwerp of afval ligt. Dit is een
krachtige stabiele detector voor elk
terrein voor een lage prijs.

cs5MxP
Hoge prestaties, veelzijdigheid en
bedieningsgemak zijn de belangrijkste
kenmerken van de C55MXP.
Snelle respons met extra grote dek-
king, licht in gewicht met een perfecte
balans en vuil- en waterbestendig.
Uitgevoerd met Superlite 25 cm
zoekschijf, pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en lader-
aansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterij-
controle.

Newforce Rl
Professionele computergestuurde
topdetector. Het verlichte display
geeft informatie over de identiteit van
het signaal. Eenvoudige bediening van
de functies zoals audio discriminatie,
visuele discriminatie, keuze program-
mering, objectherkenning, tuning, pin-
point, batterijweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondra-
dar simulatie.

I

1236-X2
_.çj Gevoelige maarr)- 

toch stille detector, zonder
piepjes en kraakjes bij verontreinigin-

gen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan
worden. Preset ijzerdiscriminatie en

variabel in te stellen frequentie om zo

storing door andere metaaldetectors
uit te sluiten. VCO pinpoint.

12tO
De gevoeligheid voor relikwieën is nu
beter dan ooit en het dieptebereik is

tot nu toe nog niet 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-
ties en een 'silencer' voor stil en
duidelijk discrimineren. Daar is ook
nog de tijd besparende 'Trigger switch'
voor het snel wisselen van afstelling
en pin-pointen.

cz-70
Gebaseerd op de verslagen van de
CZ zoekers dat waardevolle objecten
buiten de munten identificatie worden
gedetecteerd, is er nu een vierde toon
geïntroduceerd op de nieuwe CZ-70
Pro om te waarschuwen dat u diep, op
hun kant, naast zilverpapier liggende
munten heeft gedetecteerd.
Dankzij 5MD elektronica, geheugen
voor de laatste afstelling, snelle VCO
pin-point, een gevoelige wide scan,
alle metalen, auto-tune, nat strand
zoekafstelling en een demontabele
behuizing voor urenlang zoekplezier.

Coin $trike
ln deze detector is de nieuwste tech-
nologie verwerkt. Daardoor heeft deze
detector een enorm dieptebereik en
een zeer betrouwbare lD-aflezing op
een groot digitaal display.
De Coin $trike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te
lezen op het display.  -toons audio
systeem, zelf in te stellen program-
ma's, zout stand voor het strandzoe-
ken, Notch discriminatie, zeer nauw-
keurig en stabiel grondbalans systeem,
enz., enz.

cz-20
De CZ-20 is overal te gebruiken onder
alle weersomstandigheden en water-
dicht is tot 75 meter. De gepatenteer-
de elektronica maakt hem geschikt
voor een extreem dieptebereik,

' terwijl het de destabiliserende
effecten van zoutwater negeert.

De CZ-20 heeft een drie-toons object-
identificatie systeem.

,

De 990 is niet
voor niks,
sinds zijn
introductie

een van de meest
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Importeur lVhitef s lletaatdetectoren
Ook verkoop B verhuur van alle andere rnerken zoals Tesoro, Minelab, Viking, Black Knight, detectie poorten etc.

Veerpad 2t8276 AP Zalk (bi¡ Zwotle en ro km van Etburg)
fel.: (ol8) 36 36 59r . Email: infoe,'metaaldetectors.nl . Internet: www.metaaldetectors.nl
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METAL DETECTOPS
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Bel aî. mall voor het ' ',-' 
,' '- j I detector inlo rrnatie pakket!
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