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DETGçÍ WOO æ E

Wanneer kies ie vooi Tesoro en wannoeÍ voor Minelab? Minelab's zi¡i supeileur op grote akkerg
velden en stranden met relatief weinig rommel; Tespro daarentegen ls onverslaanbaar op rommeli-
ge akkers en terreinen met veel ijzer en troep.

Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor beginners, maar ook
als back-up detector te gebruiken De Compadre heeft 0-

discriminatie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

schijf, waardoor deze nog geschikter is op stort en terreinen
met veel ijzer € 269,-

Silver FMax

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

up, denk dan eens aan deze

detector. Weegt 999 graml Enorm

goede prijs/kwaliteitsverhouding !

cibofa €, 495,'
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 schiif

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

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

De eerste schijf is zeer geschikt voor erg
vervuilde grond, de tweede is zeer geschikt

Vaquero

€595,-
*1, --

€,799,-

€ 699,-

Lobo Super
TRAQ

Deze bilzondere 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 1 5 cm concentrische

schijfvoonadig, De Lobo is in twee uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan

schijf en met 21 x 24 cm concentrische schijf Respectievelijk

€ 899,- en € 949,-

Drie I
Ivederl¡chte TESORO reuzen

Cortes

€ 369,-

€,949,-
De Cortes is
een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelilke 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 batteri¡en zitten onder de arm-

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

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

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklasserc

Teión

\
en Lobo (4-pins)

15 cm concentrisch voor€ 149,-
25 x 30 cm wide scan voot € 199,-



Minelab Detectors
De Australlsche fabrlkant Minelab onderscheiilt zlch door
zeer p ionele detectors te fabriceren in het hoogste

marktsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend nieuwe
technieken waardoo¡ ze tot de absolute top behoren. De Quattro en de Explorer ll zijn
hiervan het beste voo¡beeld. Onvergelijkbaar met andere dlgitale detectors omdat ze

tegelijkertijd zowel zeer hoge als zeer lage frequenties (28) de grond in sturen,
waardoor ze zeer gevoel-g zijn voor zeer kleine voorwerpen en een onvergelijkbaar
dieptebereik hebben voor munten en grote voorwerpen. Alle modellen, behalve de

X-Terra's zijn uitgerust met Wide Scan zoekschijven, waardoor optimaal dieptebereik
samen gaat met grote stabiliteit. Superieur op grote akkerc en stranden.

Waarschuwing: Let er b¡j aankoop van een Minelab op, dat het originele serienummer erop zit. Minelab's
zonder serienummer worden n¡et door de importeur of de fabrikant van service voo¡zien!

Excalibur 1000

€ 1495,-

Vooral op grote akkers en stranden
is succes gegarandeerd. De Explorer
ll en de Quattro zijn niet met
andere digitale detectorc te verge-
lijken omdat ze gelijktijdig zowel
zeer hoge als zeer lage frequenties
(28) de grond in sturen. Hierdoor
zijn ze bijzonder gevoelig voor zeer
kleine muntjes en een onvergelijk-
baar dieptebereik hebben voor
grote munten en voonverpen.

De Excalibur 800 en 1 000 is de

ondenvater- variant van de Sovereign

Werkt dus ook op 1 7 frequenties. ln combinatie
met de 25 cm wide scan zoekschijf heeft dat tot

gevolg dat de Excalibur tot de krachtigste detectors
behoort. ls als waaddetector te gebruiken in zoet- en zout

water (totaal geen storing, noch van zout, noch van mineralen
en toch uitstekende discriminatie van ijzer, cokes en zilver-papier,

Als duikdetector (tot 40 meter diepte) en waar nodig als landdetector te
gebruiken Wordt geleverd met: lader, waterdichte hoofdtelefoon en

beschermkap.

ltr

X.TERRA

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en opties die
alleen in dure detectors te vinden zijn zoals: Notch, Noise Cancel, Ground,

Visuele Pinpoint, Vaste Alle Metalen-stand.

De X-TERRA 50 heeft een heel aantal extra opt¡es t.o.v de 30: Ground Cancel,

Noise Cancel, Hogere Gevoeligheidinstelling. 4 Toonhoogtes, Bovendien

kunnen op de X-TERRA 50 andere zoekschijven gemonteerd worden, die met
een veel hogere frequentie werkt (1 8,95 kHz).

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor hun
zoektochten op totaal verschillende

terreinen eigenlijk een ander type detector
nodig hebben omdat de ene detector
perfect is op akkers, maar niet op oude stads
stort. Sommige zijn weer niet te gebruiken

tussen eb en vloed vanwege het 'natte zout
effect' en weer andere laat de hele kleine voorwerpjes
in vervuilde grond liggen. Vooral erg als die kleine
dingetjes bestaan uit gouden sieraden of bijzonder
kleine kostbare muntjes of bijzondere (pelgrims) insignes
van tin.

0p de X-TERRA 70 kunnen 5 zoekschijven gemonteerd worden, die met
lage, normale en hoge frequentie werken.

Nu ook een elliptische schijf van 26 cm (voor de 50 en de 70) en een extra
ronde wide scan schijf van 26 cm verkrijgbaar (voor alle drie modellen).

Explorer Il
€ 1 199 r' (zonder accessoires)

€' 1299¡ - (met2ocmzoekschijr,

oplaadpack en oplader)

@
r*,

ë
ö

26 cm
wide scan (DD)

schijf

€ 166,-

26 cm
elliptische schijf

€ 166,-

€' 949 r' (zonder accesoires)

€ 999r- (metoptaadpådç optaderen Explorer ll
De Explorer ll is 's werelds meest geavanceer-

de detector met technieken die vroeger voor
onmogelijk werden gehouden. Behalve de 28

frequenties die de detector de grond instuurt,
waardoor o.a. de problemen met grondeffec-

ten zijn opgelost is de detector vooaien van:

. 'Noise cancel'. Uitschakelen van externe
storingsbronnen.

. 'Smartfind' Twee dimensionaal scherm
waarop de geleidingswaarde en de

ijzerinhoud worden getoond.
. Lage tonen identificatie op de Alle

metalenstand, zelfs diep ijzer wordt
herkend.

. 'Learn'. Elk voorwerp kan worden
in- of uitgeschakeld.

regenhoês)

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top! € 895,-
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen.'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op
diepere niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, totaal geen storing door
zoutinvloeden. Werkt op 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.

Het detectorhu¡s 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
(dunned 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 nivee

seconden in en uit het huis De GT is u¡tgerust met een 20 cm of een 25 cm wide scan schijl aan jou de
keuze. Deteclors 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 oplaad-
pack zijn bij de prijs inbegrepen

Explorer ll en de Quattro MP
Onovertroffen krachtpatsers van M¡nelab

Minelab overtreft zichzelf met
twee middenklasse detectors de
X-TERRA 30 en X-TERRA 50,

De werking van deze prachtige detectors is net zo strak als

hun vormgeving! De dieptewerking en de bijzonder goede

discriminatie is des Minelabs met dit verschil dat ze super-
licht zijn: 1.3 kilo. Ze werken op een enkele frequentie. Geheel

€,849,-
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Vondst van het jaar

Emaille reclameborden onder de
grond...

Het bestaat echt..... vondsten doen
zonder detector

Boekrecensies

Vondstberichten

Wat ik zegge wou....

Vraagbaak
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Bestuur

Van de yoorzitter

Beste Leden,

Vele reacties kregen we na het schrijven van
juli jl., waar we het lef vandaan haalden om die

brief de deur uit te doen en te dreigen met een

incasso, nog wel.

Het bestuur heeft al h het vorige jaar aangegeven

dat de betalingswijze zou veranderen, of door
zelf voor de betaling tezorgen of door een automatische incasso.

Dit jaar heb ik er ook nog aandacht aan geschonken in het

voorwoord en is er nog een brief uit gegaan.Ook wij hebben het

onderschat, maar als er na diverse malen vragen nog niks gebeurt

en er nog ruim 700 leden zijn die niet betaald hebben moeten we

wat. Een aantal leden heeft dan ook opgezegd; wat ons spijt. Velen

hebben echter alsnog het bedrag overgemaakt met een leuke of
excuus tekst.

Voor ons als nieuw bestuur, dat de kosten wilde drukken, was het

een half jaar om niet snel te vergeten, maar r,ve hopen dat alles nu
beter gaat lopen.We zullen dan ook zeker in het laatste magazine

van dit jaar groot en duidelijk aangeven wanneer de betaling bin-
nen moet zr)n.

Het aantal inschrijvingen voor de zoekdag loopt lekker door en

het wordt rveer een mooie dag, als het weer dan ook een beetje

meezit, gaat het helemaal mooi rvorden. De locatie is prima, ook
voor andere vondsten buiten de penningen die door ons zijn
verstopt.

Iedereen is nu hoop ik weer een beetje uitgerust, en we kunnen
mer. zijn allen gaan wachten tot de landerijen vrijkomen, de water-

zoekers lopen al met hun vondsten te pronken; die zijn ons alweer

een stap voor.

Als laatste ,,,het wordt vervelend,,,, moet ik helaas nog steeds aan-

geven dat we nog onderbezet zijn ais bestuur.

Ik wens u allen een goed zoekseizoen, en hopelijk tot op de

zoekdag.

Roy Hutt er s, y o o rzitter

Van de redactie

Beste leden, voor de meesten van ons zal de vakantie reeds

afgelopen zrjn en is men weer in het dagelijkse ritme terecht

gekomen. De periode van'na de vakantie'houdt ook in dat er

snel weer velden vrijkomen, waar men zich weer lekker kan

ontspannen. Op het moment van dit schrijven valt de regen

'met bakken'naar beneden, geen weer dus om er lekker op uit
te gaan.

We hopen dus dat het snel weer omslaat en dat u weer fraaie

vondsten kunt vinden, welke u hopelijk met ons wilt delen

door middel van een leuk verhaal of artikel. Bij het bestuurlijke

gedeelte staat daarvoor een uitnodiging aan de leden en niet-

Ieden om te zorgen dat het magazine weer voller komt te staan

met verhalen en artikelen over onze mooie hobby. Uiteraard
kunt u op ons als redactie rekenen, mocht u er niet uitkomen
om het tot een fraai geheel te laten komen.

Mocht u naar de zoekdagin Roden komen en vragen hebben

over het magazine, ofeen leuk idee, spreek ons er dan gerust

eens op aan. We maken het magazine immers voor u, de leden.

Met v r iendelijke gro et,

Mart Hoffmann, eindredacteur D etector Magazine

Beste leden,

In juli jl. zijn er betalingsherinneringen gestuurd naar de leden

die hun lidmaatschap nog niet hadden betaald. In deze brief
stond vermeld dat de leden, die dit aanging uitsluitend per

mail of schriftelijk konden reageren.

Er is gebleken, dat de wljziging in het betalingssysteem voor
veel verwar¡ing heeft gezorgd. Echter, dezewtjzigingheeft in
meerdere magazines gestaan en er is 2 maal een apart schrijven

uitgegaan waarin stond vermeld hoe u uw lidmaatschapsgeld

kon voldoen.

Ik verzoek de vele leden die mijn voicemail hebben inge-

sproken (om 8 uur 's morgens) tijdens mijn vakantie, alsnog

schriftelijk of per mail hun reactie te geven. Het is nagenoeg

onmogelijk om ruim 100 leden terug te bellen!!

Tevens kunnen adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk wor-
den opgegeven.

Alvast bedankt voor de moeite.

Natasja Boon
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Ja hoor,mün
eerste goud!

Het is zondag I9 maart 2006. lk had

de dag ervoor verschillende plaatsen

in mijn hoofd om er te gaan zoeken.

Ioen ik alles had opgeschreven, kwam
ik zoals gewoonlijk tot de conclusie
dat ik dan een paar maanden nodig
zou hebben. lk wil vaak teveel in één

keer. lk zette mijn wekker op 6.00 uur
en bad dat ik dan ook rond die tijd op
zou staan. Bad? Ja, want vaak druk ik
de wekker uit en verslaap ik mij. Maar
prompt op tijd werd ik die zondag-
morgen wakker en als eerste zoekplek

deed ik een stukje land aan in mijn
wijk. Binnen 5 minuten had ik een duit
van Overijssel uit 1767. Daarna alleen
rotzooi.

lk ben na een half uur zoeken in de
auto gestapt en richting Steenwijk ge-

reden. lk had daar namelijk een week
geleden samen met een vriend bij een

viszaak neopreen handschoenen en

nog veel meer leuke dingen zien lig-
gen. Er lag veel leuk spul en ik duwde
mijn vriend de koopjes in de hand,
zodat ik eerst een mandje kon pakken.

De spullen kwamen mij goed van pas,

want de neopreen handschoenen,

neopreen binnenschoenen en com-
mandomuts waren wel nodig op de
koude dag. Voor de verandering had
ik twee weken geleden ook maar een
goede koptelefoon aangeschaft. Een

zoekmaat van mij zweerde er bij. De
geluiden zijn beter hoorbaar en ik wil
natuurlijk geen geluidje missen.

Op een leuk stukje

bouwgrond met wei-

land er omheen ben ik
gaan zoeken met mijn

Garret 1500 Gti. Achter

een aantal woningen
vond ik een geëmail-

leerd naambordje. Een

bewoner kwam naar mij
toe en wist mij gelijk te
vertellen dat het van de vroegere
bakker die daar in de jaren '50 en

'60 woonde, is geweest. Ook vond ik
nog een koperen hangertje met de

afbeelding van een soldaat en andere
figuurtjes. Hij wees mij vervolgens een

plek aan waar iemand geregeld alles

had afgezocht. lkvond erveel leuke
voorwerpen, zoals een grote oude
knoop en muntjes. Al verder zoekend
dacht ik aan het vinden van een man-
telspeld. Al had ik daar maar een deel
van dan was ik al blij. Het zou voor
mij dan de eerste zijn. Gelijk daarna
schoten de verhalen door mijn hoofd
van zoekers die gouden voorwerpen
hebben gevonden en ikvroeg mij af
wanneer ik de gelukkige eens zou zijn.
Na 5 minuten te hebben lopen brain-
stormen, kreeg ik een duidelijk signaal
en ben ikgaan graven. Er kwam op
dat moment een prachtkleur in het
daglicht en ik wist dat het wel eens

iets bijzonders kon zijn. Ja hoor, mijn
eerste goud! Een enorm mooie, gave,

gouden gespring. Mijn geluk kon niet
meer op. lk keek om mij heen, staarde
naar de hemel, dacht eindelijk, bedank
god (ondanks geen geloof) en stond
verder een minuut perplex.

lk had geen horloge bij me en besloot
weer terug te lopen naar de auto.
Maar om de haverklap kreeg ik een

piep en ik haalde binnen korte tijd een

aantal duiten naar boven. Nu werd het

even moeilijk. Doorzoeken of naar huis
gaan met de topvondst?
lk bedacht dat het ook gezellig is om

thuis met de vrouw samen een bakje

te drinken en mijn verhaal te vertellen.

lk koos voor het laatste. Dat was maar

goed ook. Het bleek volgens de klok in

de auto alweer 14.45 uur te zijn.

Thuis zaten mijn schoonouders aan

de eettafel en ik liet mijn vondst zien.

Ioen ik mij even omdraaide had mijn
vrouw de ring al aan de vinger gedaan.

lk begon pardoes te grommen en ver-

telde dat ik dat niet wilde, daar het om

een zeer oude ring ging. Waarop mijn
schoonmoeder zei: "Nou als opa zo'n

ring had gevonden, dan had ikdie van

hem gekregen en ook gedragen!"

Het was dat mijn afualemmer op dat

moment wat te vol zat maar anders......!

Mijn dag kon echter toch niet meer

stuk en ik wens bij dezen de medezoe-

kers dan ook een'gouden'geluk!

Richa rd Bru i n sma, Sneek



Uan scherf

tot gietmal
Mei 2006. De laatste akkers zijn inge-

zaaid, dus is het een hele toer om nog

een zoekplekje te vinden. lk rijd dan

ook op goed geluk de hele provincie

door om toch nog maar ergens te kun-

nen zoeken. Uiteindelijk kom ik dan bij

een terrein terecht waar grond en bag-

ger op ligt. De eigenaaç die ernaast

woonde, zei dat ik geluk had want de

bagger was eindelijk uitgelekt en op-
gedroogd en zou daarom de volgende

dag met de overige grond worden
afgevoerd. Dit was dus de laatste en

enigste kans om hier te zoeken.

lk besloot eerst om de gewone aarde

af te piepen, maar dit leverde niets

op. Daarna begon ik in de bagger te

detecteren. Niet te geloven, beste zoe-

kers, wat een rotzooil Tientallen blikjes

en ik weet niet wat voor andere troep.

Uiteindelijk was ik 3 zonnebrillen,

6 hangsloten, een schroevendraaier

en een benzinedop van een buiten-
boordmotor rijker. Wat een mens niet
allemaal verliezen kan...
Tijdens mijn zoektocht echter, zag ik

nog net een scherf met een half bloe-

metje erop tussen de drek uitsteken.

Nu ben ik eigenlijk helemaal geen

schervenliefhebber, maar ik vond het

er wat vreemd uitzien, en dus wilde
ik hettoch eens gaan bekijken.Toen

ik de scherf tussen de drek weg trok,
bleek het geen scherf, maar een soort

vreemde tegel te zijn. De theorie van

een misvormde tegel wilde er bij mij

niet in, maar verder kwam ik ook niet.

Thuisgekomen heb ik hem afgespoeld.

Toen zag ik dat alles er in spiegelbeeld

op stond, daarom leek het mij een

soort zegelstempel toe. Kortom, ik

kwam er niet uit. lk wist alleen zeker

dat het uit 1618 kwam, want dat stond

er op. Een paar dagen later kwam

zoals gebruikelijk onze melkboer
Pieter weer langs. Deze is net als ik

een fervent zoeker. Moeders liep al

met het boodschappenl'rjstje in de

hand naar de deur toe. Als ze ziet dat

ik meeloop en mijn vondst meeneem,

stopt ze en zegt:"Ben je werkelijk van

plan om die oude baksteen aan Pieter

te laten zien?"Aan mijn triomfantelijke
glimlach zielze, dat dit zo is en dat

het zinloos is om me dit uit het hoofd

te praten. Zwijgend duwt ze me het

boodschappenlijstje in de hand en

doet hoofdschuddend de deur voor
me open. Dit is het sein voor mij dat
ze deze keer niet mee gaat, omdat ze

weet dat Pieter en ik het eerste kwar-

tier niet aanspreekbaar zijnin verband

met mijn vondst. "Deze week geen

dorpsroddels'i roep ik haar plagend na.

Pieter wordt inderdaad laaiend en-

thousiast over mijn vondst en komt
met het briljante idee van een gietmal.

vondst
. VAN HET

Dat ik daar nou zelf niet op kon ko-

men. Natuurlijk, dit is een gietmal voor

het maken van trotseerlodenl

Na een paar oude DDA's er op na te

hebben geslagen, wist ik het zeker.

Op internet heb iktoen mijn oorte
luisteren gelegd en zo kreeg ik diverse

reacties binnen dat gietmallen zeer,

zeer zeldzaam zijn. Enthousiast vertel

ik dit aan de huiselijke kring, maar

het blijft angstvallig stil. Het is tegen

dovemansoren gezegd. Beste zoekers,

ik woon namelijk te midden van een

stelletje cultuurbarbaren. Alleen als ik

met goud thuiskom zie ik goedkeuren-

de blikken. Bij zilver wordt dit al snel

minder. Bij overige vondsten word ik

steevast doorverwezen naar de kliko.
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vondst
. VAN HET

Maar ach, ze hebben ook hun goede

kanten.

Via de DDA heb ik toen contact ge-

zocht met Paul Steijn, deze heeft veel

verstand van trotseerloden en heeft
hier zelfs een boek over geschreven.

Hij heeft mij van nuttige informatie
voorzien. Zo mailde hij mij dat naast

het jaartal, het bloemetje en het
kroontje er 2 gekruiste degens op de

mal staan, die wijzen op een adellijke
persoon. Deze degens had hij nog
maar één keer eerder geregistreerd,

Overigens duidde dit op een zoge-
naamd huismerk; de eigenaar van het

huis wilde in plaats van een daklood
met gegevens van de dakdekker een

loodje met eigen logo erop. De afme-
tingen van de malzijn: 105 x70x20
mm. Het materiaal is poreus steen. Een

leuk detail is trouwens dat de vinger-
afdrukken van de maker van de mal

nog enigszins zijn vereeuwigd op de

achterkant. De herkomst van de mal

moet waarschijnlijk gezocht worden in

Deventer. Graag wil ik met deze vondst
meedoen aan de vondst van hetjaar.

Groetjes, An ne Hoekstra

Eind goed, al
goed
Hallo mede detectoristen, ik ben

Johan Vegelien uit Lambertschaag
Noord-Holland.

Woensdag 8 maart 2006 was voor mij
een dag die vervelend begon.
Teneerste moest ik naar de tandarts
voor controle, en daar zie ik altijd als

een berg tegenop. Deze keer had ik
gelukkig niets ernstigs (hoera).

Daarna kreeg ik nog een monteur van

multikabel over de vloer.
Na de middag wilde ik gaan zoeken,
maar het begon te regenen. Na even

aarzelen toch maar de spullen in de
auto gedaan, en op weg gegaan naar

m'n zoekplek voor die middag. Daar

aangekomen zag ik dat het niets zou

worden (balen dus).

Dus weer in de autq en op zoek naar

een andere stek. Er waren er rond die
periode weinig meer over.

Toen kwam ik langs een stuk maisland
waar ik al meerdere keren langs ben
gereden zonder op de gedachte te
komen om daar te gaan zoeken.

Eerst toestemming gevraagd aan de
eigenaar, en dat was geen probleem.

Alleen de regen zat mij wat dwars,

toch maar aan de gang gegaan.

lk liep maar een beetje kris kras over

de akker en hier en daar lagen er wel

scherven en pijpenkoppen. Al snel

kwamen de eerste muntjes naar bo-

ven, en na ongeveer 10 minuten kreeg

ik een mooi en luid signaal.

Dus de schep in de grond, en jawel

hoor, een stel gouden keelknopen.

Wel aardig in elkaar gedrukt maar wel

compleet.
Dat ik dat mocht vinden zeg!!!!!l!

lk voelde de regen niet meer, en ben

toch nog een tUdje wezen zoeken.

ln korte tijd vond ik nog een kapotte

zilveren 19e-eeuwse vingerhoed en

een halve bronzen of koperen gietmal

voor musketkogels.

Op de DDA zoekdag eind maart had

ik de knopen meegenomen voor
determinatie. Daar hoorde ik dat het

een bijzondere vondst was. De knopen

waren rond 1730 gemaakt in Amster-

dam!

Later heb ik contact gezocht met
Sander Medendorp, en die heeft de

keelknopen voor een redelijk bedrag

weer in mooie staat terug gebracht.

Schitterend gedaan Sander, bedankt.

Sander heeft ook de fotot gemaakt!

Met deze prachtige 20 karaat gouden

keelknopen uit de 18e eeuw wil ik
graag mee doen aan de vondst van

hetjaar 2006.

G roeten .Joha n Vegel i en

voor rcstourotie.

No restourotie



Emaille reclameborden
onder de grond...
Al bijna 2O jaar verzamel ik oude

emaille reclameborden en ik heb

ze op vele bijzondere plekken ge-

vonden,

Zoals onder een verwarmingske-

tel om het vocht op te vangen, als

kippenhok, dakbedekking, deur en

versteviging voor de slootwal.

Reclame is is al zo oud als de weg

naar Rome en misschien nog wel

ouder. Want al ver voor onze jaartel-

ling werden in Egypte langs wegen

stenen geplaatst met verkoopleuzen.

Archeologen hebben tussen de ruïnes

van de stad Herculaneum,inT9 n.

Chr. onder de lava een opmerkelijke

vondst gedaan: het uithangbord van

een herbergier, waarop twee slaven

een aarden wijnvat torsen. Opgravin-
gen in Pompeii hebben aangetoond

dat toentertijd ook al muurreclame op
grote schaal voorkwam. (bron: boek
"emaille reklameborden in Nedj')

Het gebruik van emaille is al zo'n 3800
jaren bekend. ln heel simpele bewoor-

dingen kan emaille worden omschre-

ven als een door hoge temparaturen

verkregen glasachtige massa, die op
glas en metaal kan worden aange-

bracht onder toevoeging van kleuren.

Al in de oudheid had men het email-

leren uitgevonden en tot grote bloei
gebracht, vooral om metalen voorwer-
pen te veranderen in de prachtigste

sieraden.

Sinds ongeveer 1 00 jaar wordt de

techniek ook gebruikt om reclameui-

tingen weer te geven. Dit werd toe-
gepast vanwege de, zoals de grootste

fabrikant van emaille reclameborden,

de firma'Langcat'uit Bussum, al in zijn

folders meldde,'duurzaamheid, kleur-

echtheid en diepe glansi En dat klopt
als je bedenkt dat sommige borden

vele tientallen jaren buiten in weer en

wind hebben gehangen en nog steeds

in zeer goede staat verkeren. Ook valt
hierbij te denken aan de zgn. peilscha-

len die vele jaren onder het waterop-
pervlak hebben gestaan. Gemeentes

hebben ook veel gebruik gemaakt

van emaille borden (en nog steeds)

om straatnamen, verkeersborden en

andere mededelingen te doen.

De oudste reclameborden waren
platte platen (zonderbortjes') en de

licht bollende platen. Later, vanaf de
jaren30/40, kwamen er op de hoeken

zogenaamde'oortjes' om ze gemakke-

lijker te bevestigen en om ze een klein

stukje vrij van de muur te hangen zo-

dat regen er minder vat op kreeg. De

meeste borden geven ook prima de

tijd weer waarin ze werden gemaakt

zoals bijv. het jaren 20 bord van de

Glasfabriek Leerdam vol met Jugend-

still-motieven rond een vaas, en het

strakke met vlakken verdeelde, in
primaire kleuren gemaakte, bord van

Sunlight Zeep van een dame die de

was te drogen legt op een bleekveld.

Een typisch jaren 50 bord is de reclame

voor Hunter s¡garetten waarop een
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verleidelijke, in zwart geklede dame sigaretten aanprijst.
Ook werd veel gebruik gemaakt van de geschiedenis van de
firma zoals bij Ouwe Duys jenever, waar tegen een met ster-

ren verlichte hemel een huis, met oud Hollandse trapgevel
is te zien, met erop vermeld de datum van oprichtin g, 1797,

waarbij in het huis 2 gezellige jeneverdrinkers te zien zijn.

ln mijn verzameling heb ik ook enkele borden die afkomstig
zijn van detectorvondsten, meestal gevonden in oude stort-
grond maar ook bij het in de tuin werken worden borden
gevonden. lk ben ervan overtuigd dat er vele duizenden
borden in de grond zijn terechtgekomen en daarom zou ik

hierbij een oproep willen doen. Als er mensen zijn, die met
hun detector (of gewoon op zolder) weleens borden heb-
ben gevonden, willen die dat dan laten weten.
Al verzamel ik al een tijd, er duiken altijd weer borden op
waarvan het bestaan mij onbekend is.

Ook als u iets wilt weten over de leeftijd van een bord e.d.

kan ik u misschien verder helpen.

E. Jager

050-5566402 06-23239393
emjager@home.nl

Zoekmaat gezocht in de omgeving Zaanstad,

lk ben op zoek naar iemand hier in de buurt die met mij

samen wil gaan zoeken in Noord-Holland. lk ben helaas niet

in het bezit van een auto. Reacties gaarne naar: j.rienstra@

chello.nl

Herl nørLg L.re r o hnvlÌ( t l) 
(

Ija daar zit ik achter mijn computer. Druk

bezig met het schrijven van een column.

Het is dit keer door alle drukte op de

valreep, moet ik zeggen. Niet echt mijn

stijl maar soms loopt dat zo. ln de gang

staat mÜn koffertje al gepakt. Met daarnaast mijn

trouwe koepeltentje, schep en detector. Kees, Johan en ik gaan morgen

weer op zoekvakantie. Het is voor ons een traditie om er elkjaar even

een kleine week met elkaar tussenuit te piepen. Gewoon ergens in het

land op een kleine camping onze tentjes opzetten om daar vandaan

lekker in die omgeving te zoeken. Dat is voor ons altijd lekker genieten.

Heerlijk even geen stress van werk, maar lekker zoeken en vooral veel

lachen. Altijd zijn we er wel voor in om een geintje uit te halen met

elkaar. Zo kan ik me herinneren dat Kees de laatste keer wat voor mij in

petto had.

's Ochtends zaten we met onze duffe hoofden ons ontbijt naar binnen

te werken; gebakken spek met eieren en vooral veel koffie. De eerste

zoekdag had niet veel opgeleverd, wat doorkijk duiten en vooral veel

blik. Dus onze hoop was gevestigd op de dag die nu komen zou. Na

onze magen goed gevuld te hebben, gingen we op pad. De bolide

bracht ons naar een veld, waarvoor we de vorige dag al toestemming

hadden gekregen.Tot onze grote verbazing zagen we een tweetal

zoekers al druk bezig op hetzelfde land. We brachten ons gereedschap

in orde en betraden het veld. Al snel liepen we allemaal een kant op

en begonnen we met zoeken. lk kon niet echt zeggen dat dit een

vruchtbaar veldje was. Op een gegeven ogenblik heb ik mijn detector

maar gecheckt, omdat ik totaal geen piepjes hoorde. Opeens zag ik in

mijn ooghoeken Kees een dansje maken in het veld. lk dacht bij mezelf:

"Waar zou die last van hebben?'i Johan was bij hem in de buurt en ging

bij hem kijken. lk dacht bij mezelf:"lk zie hem zo wel even'i Dus gestaag

liep ik verder. Nog steeds bleek mijn deel van het land onvruchtbaar.

Even later maakte Kees weer een danspas. "Het moet niet gekker'i dacht

ik. lk kon mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en liep vele meters om

te kijken wat er aan de hand was.'Jieha" was het eerste wat Kees zei.

"Wat is er allemaal aan de hand?"vroeg ik hem. Met voorzichtigheid liet

hü me twee mooie zilveren muntjes zien. "Hè?'l zei ik. Het spel spelende,

duurde het een tijdje, voordat ik ze eindelijk in mijn handen kreeg om

ze goed te bekijken.Toen ik ze eindelijk in mijn handen had, bleken

het twee replica munten te z'rjn. johan een Kees schaterden van het

lachen. Eindelijk hadden ze me te pakken. De actie van Kees was door

de twee voor ons onbekende zoekers ook niet onbemerkt gebleven.

Ook zij kwamen kijken wat er aan de hand was. Na een praatje, lieten

we onze vondsten van de dag aan elkaar zien.foen Kees zijn handje

met vondsten pakte, selecteerde h'rj ze theatraal. "Ohh, deze heb ik ali'

Daarmee doelde hij op een van de nepmunten. Met een sierlijke boog

gooide hij hem over zijn schouder. "Gooit hij hem echt weg?'i zei een

van de andere zoekers.'Ach ja'i zei ik"Hij heeft bijna alles al dubbel'i Na

nog wat nagepraat en gelachen te hebben, gingen we allemaal weer

zoeken. Even achterom kijkend zag ik die jongen op zoek naar de weg-

gegooide munt.Toen hij hem gevonden had en beteuterd de vondst

bekeek, kregen we met zijn allen een geweldige lachbui. Ook de jongen

zelfverviel in een lachbui. Op het eind van deze zoekdag, hebben we

met z'n vijven nog even heerlijk nagelachen. Weinig vondsten die dag,

maar heerlijk gelachen.

w
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De lezer van dit blad is natuurlijk gericht op het zoeken

van bodemvondsten met een detector. Dat het ook

anders kan, is in onderstaand artikel over Jean Paul

de Vries te lezen. Hij zoekt en vindt voorwerpen uit de

Middeleeuwen maar voornamelijk uit de eerste wereld-

oorlog en heeft hiervoor inmiddels een privé museum

ingericht. Een bijzondere man die op een bijzondere

manier bijzondere vondsten doet.

ln het noorden van Frankrijk in Romagne sous Montfaucon,

op ongeveer 40 km ten noord-westen van Verdun woont,
samen met zijn vrouw en kinderen, de Franse Nederlander,

Jean Paul de Vries.

Als wij in junizijn privé museum bezoeken staat hij ons op
een zeer enthousiaste wijze te woord en is hij direct bereid

extra tijd uit te trekken om over zijn bijzondere hobby te
vertellen. Het is niet alleen bij een hobby gebleven, het

zoeken naar voorwerpen uit de geschiedenis is zijn passie

waarmee hij zelfs zijn boterham verdient. De lezer van het

Detector Magazine wilden wij het verhaal over deze bijzon-

dere man met zijn bijzondere vondsten niet onthouden.

Eerste wereldoorlog
ln de directe omgeving van zijn huidige woonplaats

Romagne sous Montfaucon heeft tussen 1914 en 1 91 B een

heftige strijd gewoed waarbij honderdduizenden soldaten

het leven lieten. ln de gehele omgeving zijn de strijd en de

gevolgen ervan nog zichtbaar. De musea, vele herdenkings-

monumenten en begraafplaatsen herinneren aan de eerste

wereldoorlog. Diegenen die de bossen in de omgeving
intrekken, zien de duidelijke contouren van de loopgraven

en de kraters (veroorzaakt door munitieontploffingen) in de

grond nog liggen.

Ook bunkers en restanten van kleine forten zijn deels, soms

overwoekerd door begroeiing, nog intact.

Gevaarlijke mun¡t¡evondsten
"Vanaf mijn 6e jaar kwam ik al met mijn ouders in deze

streek kamperen en toen ik tijdens het spelen in de bossen

over een Duitse helm struikelde, was de eerste aanzet tot
mijn hobby geboren" vertelt een enthousiaste Jean Paul.

Met behulp van zijn metaaldetector heeft Jean Paul tot I7
jaar geleden talloze WOl-vondsten gedaan in de bossen en

op de akkers. Omdat de oorlog 4 jaar geduurd heeft en er

op sommige plaatsen bijna voortdurend strijd is geleverd,

is de bodem op plaatsen omwoeld met munitie en ander

soms zeer gevaarlijk, oorlogstuig..Jean Paul zoekt vooral

naar gebruiksvoorwerpen van de soldaten zoals eetgerei,

gereedschap, fl essen, verzorgingsartikelen als scheermes-

sen en scheerborstels, uniformknopen, insignes etc.

"Het leven van de soldaten in de loopgraven interesseert mij

het meest'i vertelt Jean Paul. De soldaten bivakkeerden in

de loopgraven aan de frontlinie alsmede enkele kilometers

erachter, in de linies waar men enkele dagen kon uitrusten

voordat men weer naar het front werd gedirigeerd. Natuur-

-Ì
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lijk kwam Jean Paul bij het zoeken veel gevaarlijke munitie
tegen en dat was voor hem dan ook de reden om zijn
metaaldetector aan de kant te zetten. "Op een gegeven mo-
ment realiseerde ik mij, dat ik met een schop en pikhouweel
levensgevaarlijke en scherpe munitie uit de grond haalde

en dat ik dat als heel gewoon was gaan beschouwen'i Jean

Paul vertelt dat hij voor zichzelf een grens had overschre-
den, onvoldoende kritisch nadacht bij zijn gevaarlijke hobby
en daarom besloot om zijn hobby wel te vervolgen maar

dan zonder detector.

Zoeken zonder detector
Zijn grote zoekervaring bleek hem een bijzondere "blik naar

beneden"te hebben opgeleverd. Dat is trouwens n¡et on-
gebruikelijk bij detectoramateurs; onbewust naar de grond
kijken, op zoek naar scherven en (metalen) voorwerpen.
Jean Paul zoekt nu zonder detector op pas omgeploegde
akkers. De boeren in de omgeving kennen hem allemaal
en tippen hem wanneer zij hun land weer ploegen. leder
jaar weer komen daarbij talloze voorwerpen uit de grond
die het scherpe oog van .Jean Paul niet ontgaan. "lk heb een
bepaalde gevoeligheid ontwikkeld voor groene, koperen
voorwerpen'i Door de lange tijd die voorwerpen in de grond
hebben gelegen hebben deze vaak een mooie patinalaag
gekregen. Ook de 5-jarige dochter van hem heeft zich deze

eigenschap al ontwikkeld en komt geregeld met mooie
vondsten thuis. Niet alleen WO1 vondsten maar ook voor-
werpen als munten en knopen uit de Middeleeuwen.
De door het ploegen omhoog gekomen scherpe munitie
wordt door Jean Paul voorzichtig aan de kant van de akkers
gelegd waarna de explosievenopruimingsdienst het komt
ophalen. Andere voorwerpen zoals geweren, bajonetten,
messen, helmen en persoonlijke gebruiksvoorwerpen krij-
gen een plekje in zijn privé museum.

Riviervondsten
Niet alleen de akkers maar ook de kleine rivieren worden
door Jean Paul met het oog afgezocht. Met een bepaalde
stand van de zon zi)n onnatuurlijke oneffenheden en onre-
gelmatigheden inlop de bodem voor hem goed zichtbaar.
"lk zie bijvoorbeeld aan de vorm van een kleine zandopho-
ping dat daar een geweer of een bajonet ligt. Bij een lage

waterstand loop ik de rivier in en doe zo mijn vondsten.
Die wapens zijn na de oorlog door de boeren in de rivieren
gedumpt. Men was de oorlog zat, men wilde de draad van

het gewone leven weer oppakken, richtte de akkers weer
in en men wilde liever niet meer herinnerd worden aan de
verschrikkelijke verwoestingen van de oorlog. De rivier was
zo een prima plaats om de overtollige rotzooi te dumpen.
Nu, na ruim 88 jaar, richt Jean Paul zijn museum in van zijn
vondsten.

Museum
Het museum is, op woensdag na, iedere middag gratis
geopend voor het publiek. Gratis? Ja,.Jean Paul heeft zijn
inkomsten door de vele rondleidingen die hij over de voor-

malige slagvelden geeft aan scholieren. Uiteraard wordt een

donatie voor het museum op prijs gesteld.
"Steeds meer scholen, uit zijn omgeving, maar ook uit Bel-

gië en Nederland, weten hem te vinden en verzoeken hem
om het verhaal te vertellen van de gewone soldaat uit de
periode 1914-1918 aan de hand van zijn vele vondsten.

Het kost de snel op zijn praatstoel zittende Jean Paul geen

enkele moeite groepen leerlingen te boeien met zijn kennis
en ervaring. Vlak voor hem ligt op een tafel een Franse helm
uitgestald waarin duidelijk een kogelgat zichtbaar is en op
een lengte van 10 cm, ook nog eens doorkliefd blijkt te zijn
door een slag van een veldschop. Het hoeft geen betoog
dat de Franse soldaat deze aanslagen niet kan hebben over-
leefd. Zo zijn er talloze voorwerpen te aanschouwen waar

een verhaal aan vastzit.

Tijdens ons bezoek werd Jean Paul verrast door twee kleine
kinderen waarvan het ventje uit een tasje een scherpe

geweerkogel peutert; gevonden in de buurt. Het ventje

overhandigt de kogel aan Jean Paul omdat hij vindt dat oor-
logsvondsten in het museum thuishoren. Jean Paul bedankt

het ventje vriendelijk in vloeiend Frans maar waarschuwt

hem ook om voortaan voorwerpen niet zelf op te rapen

maar hem eerst te waarschuwen. " Vorige week kwam er
eentje met een niet ontplofte obus (grote granaat) achter

op de fiets naar mij toe. Dat is levensgevaarlijk en daarom

waarschuw ik de kinderen dringend om alles te laten lig-
gen'i aldus Jean Paul.

Specialisten
Jean Paul de Vries, een bijzonder sympathieke man die leeft
voor zijn hobby en inmiddels een enorme kennis heeft

opgedaan van bodemvondsten en de hieraan verbonden
geschiedenis. Er is weinig kans dat hij gevonden voorwer-
pen n¡et kan determineren. ln Vlaanderen/België kennen wij
Patrick van Wanzeele die niet alleen WO1 specialist is maar
ook alle voorwerpen vanuit de Middeleeuwen eenvoudig
weet te herkennen. En in Nederland hebben wij bestuurslid
Mart Hofman die menig archeoloog de baas is met zijn ken-
nrs en ervanng.
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Meè?informat¡e over Jeân Paut en zijû interessante en\ef
sitgebreide museum is te vinden op www.romagnel4-t,

18,com åL .
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bl¡if ¡k achter dat ding z¡tten en heb ik vervolgens onvol-
doende tijd voor het zoeken en mijn museum. Enne....
oh ja, mijn vrouw wil mij ook wel eens z¡en.

lk hoef u niet te vertellen dat een bezoek aan Jean Paul

en zijn museum van harte is aan te bevelen.

\

Uniek v¡k¡ngzwaard
gevonden op
W¡er¡ngen

ln mei is door Michail Plevrakis, detectoramateur uitWinkel,
een unieke vondst gedaan in het nieuwbouwplan 5lin-
gerweg ll te Hippolytushoef: een volledig vikingzwaard
(weliswaar in drie delen). Het zwaard wordt momenteel
gerestaureerd, wat gezien de slechte staat zeker 8 maanden

zal duren. Voor zover nu bekend gaat het om een zwaard uit
de 9e eeuw met visgraatdamast (een speciale smeedtech-

niek). Het is voor het eerst dat in Nederland een dergelijk
zwaard op het vaste land gevonden wordt. De grond waarin

het zwaard werd aangetroffen, lijkt niet te zijn geroerd en

ook het feit, dat leerresten en hout op het zwaard zijn aan-

getroffen, kunnen erop duiden dat het om een grafvondst
gaat. Soortgelijke zwaarden zijn tot dusver uitsluitend uit de
grote rivieren opgedregd. Het zwaard wordt na restauratie

tentoongesteld in het informatiecentrum "Weg van de Vikin-
gen"te Den Oever.

Foio: Wrcnnger Couront
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Zoekda g, zaterda g 21 oktober

Op zaterd ag21 oktober
2006 zal in Roden
(Drenthe) de najaarszoek-
dag worden gehouden.

Zoals u gewend bent, zullen er
diverse wedstrijden worden geor-
ganiseerd, waaronder natuurlijk
ook één voor de kinderen. Ook
zullen er importeurs/dealers aan-
wezig zijn om u te voorzien van de
laatste snufes op detectiegebied.
Een determinatieteam zal probe-
ren uw vragen over uw gevonden
voorwerpen te beantwoorden.

Op de locatie van de zoekdag is

eveneens een camping aanwezig.
Hier kunnen de leden tegen een
geringe vergoeding vanaf vrijdag-
avond terecht voor overnachting.
lndien u hiervan gebruik wenst te
maken dient u bij uw aanmelding op
te geven, met hoeveel personen u

wilt overnachten en het aantal ten-
ten/caravan/camper. De prijs voor
de overnachting bedraagt 1 0,00

euro per tent/caravan/camper voor
2 personen, kinderen gratis. Voor
ieder volgend persoon betaalt u 5,00

euro. Voor meer informatie over de
camping en de route naar de locatie
verwijzen we naar de website www.
ronostrand.n l.

De kosten voor de wedstrijden zijn
12,50 euro voor leden en 20,00 euro
voor niet leden.

Tijdens de zoekdag wordt er weer
gewerkt met consumptiemunten.
De oude DDA munten (geel)zijn

sinds het voorjaar vervangen voor
nieuwe blauwe munten. De leden
die nog in het bezit zijn van gele

DDA munten kunnen deze op de
zoekdag in Roden nog inleveren.

lnschrijving
Om aan te melden stuur een e-mail
naar: zoekdagddaPgmail.com

Bij aanmelding via internet krijgt u
een berichtje terug als bevestiging
van uw aanmelding.

Uiteraard kunnen leden zich ook
schriftelijk opgeven door een brief e
te sturen naar Postbus 2729,7301 EE

Apeldoorn. Leden die zich schrifte-
lijk opgeven krijgen hiervan geen

bevestiging.

Het determinatieteam
J. Stuurman en M. van der Beek van
het Stichting Geld en Bank Museum
D. Eekhof

E. Kramer, Fries Museum

). Zijlstr a, a rch eo I oo g

R. Holtman, gewichtendeskundige
M.A. Holtman, gewichtendeskun-

dige

Tevens is Edelsmederij Sand'Or
(Sander Medendorp) aanwezig voor
restauraties van sieraden, munten
enz.

Neem uw vondsten mee om deze te
laten beoordelen voor restauratie.

Programma
09.00 Zaal open
1 0.00 Opening voorzitter
10,30 1e zoekwedstrijd
12.30 Kinderwedstrijd tot 12 jaar

14.00 2ezoekwedstrijd
16.30 Prijsuitreiking

Iocatie
Ronostrand
Amerika 16,9342fCEen

I
!l
if,



Verkoopspecialist Vlhite's en XP
(teve ns se rvi c ep a nt B ell eLux)

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
Tel:033-2999491
www.detector.nl
info@midholland.nl

De Trtie 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.detriiestinzen.nl
Wilt u langskomen? Bel dan even voor een afspraak: 06-23413977
Bezoekadres: Weth. Beerdastraat 21, Kollumerzwaag (Friesland)



I Tekst: Leon Mijderwijk ]

De Kelten
blijven
boeien
Waren wij Kelten?
Een foto van de steenrijke,

maar vrijgevige Bill Gates

van Microsoft en één van een

vestiging van McDonald's zijn

niet direct illustraties die je

verwacht in een boek over de

prehistorie. Toch is dit het geval

in Leo Verharts Op zoek naar de

Kelte n, n ieuwe archeolog i sche

ontdekki ng en tussen Noordzee

en Rijn. De keuze voor de foto's

past bij de archeoloog Verhart

die door actualisering de pre-

historie indenkbaar wil maken

voor de moderne mens. De Kel-

tische elite gaf geschenken om

macht en prestige te verwer-

ven, de rijken van nu evenzeer.

Wij hebben aspecten van de

Amerikaanse cultuur overge-

nomen, zoals de liefde voor

fastfood maar ztjn we daardoor

Amerikanen? Waren onze pre-

historische voorouders Kelten

omdat zij Keltische voorwerpen

in hun bezit hadden? Ondanks

de bezwaren die vanuit histo-

risch-wetenschappelijk opzicht

tegen deze vergelijkingen zijn

in te brengen, zorgt de auteur

ervoor dat de Kelten geen

vreemdelingen zijn uit een ver

verieden, maar mensen op wie

actuele vraagstukken kunnen

worden losgelaten.

Naast popularisering (in de

goede zin van het woord) is

een ander terugkerend thema

in Verharts publicaties (zowel

op papier als op televisie)r

de aandacht voor de rol van

de archeoloog. Hij bepaalt

door zijn handelen en denken

grotendeels de interpretatie

van vondsten. De tijd waarin de

archeoloog leeft, heeft daarop

grote invloed. Zo is na de Twee-

de Wereldoorlog het gebruik

van namen van volken als de

Germanen en Kelten in onbruik
geraakt als zijnde incorrect. Een

neutraal, technologisch begrip

als ijzertijd kreeg de voorkeur.

Nu dit taboe verdwijnt, speelt

de vraag weer op tot welk volk

de bewoners tussen Noordzee

en Rijn, tussen Germanen en

Kelten behoorden. Verhart is

duidelijk, dat antwoord is niet

te geven (pag.52). Dat maakt

de studie naar de Keltische

invloed in dit gebied geenszins

mi nder i nteressant. Ta lrij ke

bijzondere archeologische

vondsten worden besproken

en getoond. Overzichtskaarten

tonen dat dit gebied welis-

waar een grensgebied was,

maar toch deel uitmaakte van

een cultuur die het grootste

deel van Europa besloeg. De

vondsten zijn soms bijzonder

vanwege de schoonheid, maar

ook omdat zij inzicht geven

in bepaalde aspecten van het

dagelijks leven in de ijzertijd.

De waarde van Verharts boek is

vooral dat het een samenhang

verzorgt tussen de vondsten

waardoor een tompleet' beeld

ontstaat van de toenmalige

samenleving. Een samenleving

tussen Noordzee en Rijn waarin

weliswaar geen'volbloed-

Kelten' leefden, maar waarin

de bevolking en zeker de elite

sterk werd beinvloed door de

Keltische cultuur.

De Kelten in Venlo
Dat dit boek in het voorjaar van

2006 op de markt is gekomen,

is geen toeval. Evenmin dat Leo

Verhart de auteur is. Verhart,

conservator van het Rijksmu-

seum van Oudheden in Leiden,

heeft in het Limburgs Museum

in Venlo zijn medewerking

verleent aan het opzetten van

de tentoonstelling Het geheim

van de Kelten.2 Archeologische

topstukken zoals gouden

halsbanden, de sierschijf van

Helden en het vorstengraf

uit Oss zijn aanwezig. Een

inleidende video bereidt de



bezoekers voor. Gastheer in

de film is Verhart die op een

tafel in een fastfood-resTauranT

(weer die link met de amerika-

nisering) zijn aankopen uitstalt.

Boeken, cd's en tatoeages, alle

met het voorvoegsel Keltisch;

immers, teltic sellsi ln één van

de eerste vitrines vinden we de

inhoud van Verharts tas terug.

ln dat eerste gedeelte van de

tentoonstelling wordt duidelijk

op welke wijze de Kelten nu

voortleven. Zo kan er geluisterd

worden naar muziek, variërend

van mystieke klanken tot snoei-

harde hardrock. Hier houdt de

activiteit voor het publiek niet

op. Het Limburgs Museum ad-

verteert zichzelf als belevings-

museum en biedt daarom de

kans voor de bezoeker om zich

met een druk op de knop te

vereeuwigen met de (gerecon-

strueerde) vorst van Oss. Het

resultaat is dezelfde dag nog te

zien op www.dekelten.nl. Deze

internetsite is een verlengstuk

van de museumzalen. Op de

site krijg je een voorproef e

van de topstukken te zien en

krijgen de'Kelten van nu'een

gezicht. Natuurlijk hebben de

jeugdige gothics en charmante

heksen weinig te doen met

de ijzertijdsamenleving. Het

motto'celtic sells' zal ook voor

het Limburgs Museum de

doorslag hebben gegeven.

Wat mij betreft werkt het, want

ik denk niet dat ik voor een

tentoonstelling over de ijzertijd

naar Venlo was gereisd; voor de

Kelten deed ik het graag.

De Kelten overleven
Als niet alleen de archeologie

en de materiële cultuur van de

Kelten uw interesse heeft, dan

is het boekvan John Haywood,

De Kelten, de geschiedenis van

een Europees volk een aanra-

der. De Kelten worden veelal

aangeduid als het verslagen

volk; de Romeinen maakten

een einde aan de Keltische cul-

tuur en de overgebleven Kelten

werden teruggedrongen tot
de uithoeken zoals Cornwall,

Wales en Bretagne. Haywood

concentreert zich juist op de

overlevingsdrang van de Kel-

ten. Hun onderlinge verdeeld-

heid maakte het onmogelijk

om hen te verslaan, Was de

ene vorst verslagen dan stond

er weer een andere op. De

geschiedenis van de Keltische

volken loopt in dit boek door

tot het heden.3

Leo Verhart, Op zoek naar de

Kelte n, nieuwe archeol og i sche

ontd ekki ngen tu ssen N oordzee

en ßin (Utrecht 2006). Uitgeverij

Matrijs, € 19,95. ISBN: 90-5345-

303-2.

John Haywood, De Kelten, ge-

schiedenis van een Europees volk

(Amsterdam 2005). Uitgeverij

Pearson Education Benelux,

€. 24,95. ISBN: 90-430-1 086-3.

1 Ondermeer de boeken: list& be-

drog, vervalsÌngen in de Nederland-

se archeologie (Utrecht 1 995) en

Du bbe I focu s, Neder la ndse opg ra -

v¡ngsfoto's uit 1 900 I 940 (Al:coude

2001) en de televisieprogram-

ma's van Teìeac: Nederlond in de

p reh i stori e (2000) en n me de tect¡ve,

de reconstructie van Tr¡jntje (2002)

2 De tentoonstelling loopt van 21

mei t/m 19 november 2006

3 Voor een uitgebreide recens¡e

van dit boek: wwwgcilhicdcnls.

nl/index.oho?option=com conte

nt&task=view&ld-737&ltemid- 1 7

en Stotionseilond, Stot¡1nsplein 7, Amsterd1m,

020 344 50 /0, d¡ t/n vr I 0-17, zo I I J 6 uur,

t1egong grItß

Morlanwelz (België) - 3 jun Vm 3 dec

2006

Kelten. Belgen, Boii, Remii, Voloe?

Tentoonstelling over acht eeuwen geschledenis

van de grootste Keltische volkeren met de Boii

en deVolcae in het midden van Europa, en de

Belqen en de Remii ¡n Frankrijk en België De

tentoonstelling telt meer d¿n duizend voorwer-

pen waaronder stukken en recente vondsten die

nog nooil eerder aan het publlek getoond zijn uit

muse¿ en verz¿melingen uitlsjethië, Belglë en

Noord-Frankrijk.

lnlichtinqen: Musée royol de Morienont, 100

Choussée de MoriemonL Morlonwelz, België,

+32-644-21 21 93, www.nusee-noriemont.be

Assen - 15 jul Vm 29 oh 2006

Neanderthalers in Europa

Tentoonstelling met ruim twintig levensechte

figuren en meerdere n¿tuurqetrouwe dieren,

aangevuld met originele voorwerpen, vertelt

het verh¿¿l van het dagelijks leven van de

Ne¿nderthalers.

lnl¡cht¡ngen: Drenß Museun, Brink 1, Assen,

0592-17 // /3, www.drentsnuseun nl

Amsterdam - 26jul Vm 31 dec 2006

Uondsten l{oordlZuidliin

Tentoonstelling rond de eerste archeologische

vondsten die bij de werkzaamheden ¿¿n de

Amsterd¿mse Noord/Zuidlijn naar boven zijn ge-

komen Bij het afzinken van caissons in het 0pen

Havenfront en het D¿mrak is een uitgebreid team

van archeoloqen van het Bure¿u M0numenten

en Archeologie ingezet Zij hebben honderden

vondfen geborgen uil de bodem van de Amstel

en het ll, de plek waar Amsterd¿m ontstond

I nli chti ng en : I n fo r n oti ecentru m N oord /Zu id liin

j()ll\ ll \\ \\ rl()l)

De

Kelten
l)c gt stìritdcnis vittt cctt

T rrro¡rrcs rollt

ql

M 
MUSEUM AGENDA (bron:www.snonr)

Venlo - 21 meiVm 19 nov2006

Het geheim van de Kelten

De Europese Kelten staan al jaren in de schijn-

werpers van de belangstelling. Er verschijnen

talloze publicaties, er worden tentoonstellingen

over gemaakt en menig lelevisieprogramma gaat

in op dit raadselachtige volk Maar hoe zit dal nu

met de Kelten ¡n de Laqe Landen, de periferie van

de Keltische wereld? Daarover heeft het Limburqs

Museum een qrote tentoonstelling opgezet met

tOpstukken uit België, Nederl¿nd en de Duitse

grensstreek. Verder u¡tgebreid aandacht voor de

nieuwste onderzoeksinzirhten en de "m0derne'

beleving van de Kelten

lnlichtÌnqen: Limburgs Museum, Keukepoort 5,

Venll, 0/7-352 2 I I 2, www.dekelten nl

Den Haag - 24 mei 2006 Vm 1 mrt 2007

llet krijgersgraf

Tentoonstelling rond bijzondere graven uit de

omgeving van 5olleveld, in het bijzonder een

zoqenaamd krijgersqrafen een b0otvormig gral

die in 2005 door ¿rcheologen zijn qevonden in

het waterwingebied op de qrens van Den Haag

en M0nfer. Bij d¡t 0nderzoek werden onder

andere de resten van een gr¿fueld u¡t de Vroege

Middeleeuwen, de Merovingische periode

(6e-7e eeuw na [hr.) blootgeleqd. lnlichtingen:

Museon, Srodhoudersloon 3/, Den Hoog ,070-

3381.338, www.nuseon nl

Burgh-Haamstede - 1 jun Vm 28 okt

2006

De Uikingen in Zeeland

Expositie in het teken van'Beleefde geschiedenis'

over de plannen van St¿atsbosbeheer voor de re-

conslructie van de ringwalburcht en een verslag

van de opgravÌngen die in Burgh-Haamstede

hebben plaatsgevonden

lnl¡(ht¡ngen: Museun De Burghse Schoole,

Kerkstroot 3, Burgh-Hoonçede, 01 I l-65 I 5 29,

w ww m u seo sr ho uwe n d u ivel o n d. nl
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EE]IVOUD, GOEDE GEVOETIGHEID
Eil PERFECTE DISCRTIIII{ATIE

S.i-lt\D OI!/
De X5 van.Troy onder-
scheidt zich van andere
detectors door alleen

van een open

Waarom u nu kiest voor een

C.scope, Fisher of Troy deteGtor

bij Gelan:

. Wii hebben ruim 25 iaar
e¡vaflng

. Wii hebben een goed contact

met de fabrikant
. Wii hebben leveringen rechtst-

¡eeks van de lab¡ikant
. Wii ziin op de hoogte over de

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

verbeteringen aaI de detectors
. Wii hebben alle modellen op

voo¡raad

. 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

(na afspraak)
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datgene bieden waar je in de praktijk echt
iets aan hqbt. Zeer goede gevoeligheid op
alle grondsoorten, perfecte discrimi natie,
wee rbeste ¡7 d i g ; I i chtg ewi cht, g e b ru i ke rsv r i e n -

, Standaard voorzien
zoekschijf.

'a
I

Y,r( ,,.

Met een Troy Pro
i , ontgaat u geen s*t ân vindt u meer.'t ', ï /,

Gelan Detectiesystemen B.V.

Het Sterrenbeeld 48.

5215 M['s-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0173 548 1199,

fax: +31 (0)73 548 1195

E-mail: info@gelan.nl www.gelan.nl

I



CSC PE
cs660
Met de CS660 begint professioneel

tecteren pas echt. Een volwaardige
taaldetector in de 'LAZY 5' klasse
or een ongelofelijke lage prijs. Zoals
vele sporten en hobby's leveren
ling en volharding pas resultaten

op als u over het goede
iaal beschikt.
ndeerd is de
het instrument
nodig hebt.

cs990xD

m-scoPE

5ú

t ' 1236-X2
Gevoelige maar

toch stille detector, zonder

'{r
ilUt

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

cs1220R
De CS1220 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 CS5MXP.

Snelle respons met extra grote dek-
king, licht in gewicht met een perfecte
balans en vuil- en waterbestendig.
Uitgevoerd met Superlite 25 cm
zoekschijl pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en lader-
aansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterij-
controle.

Newforce Rf
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, objectherkenníng, tuning, pin-
point, batterijweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondra-
dar simulatie.

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. VC0 pinpoint.

1270
De gevoeligheíd 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
geintroduceerd 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 Strike heeft een groot aantal
in te stellen functies welke zijn af te

' lezen op het display.4-toons audio
systeem, zelf in te stellen program-

; mâ'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

I i ,.^,Hi'

t \*tffi o e.-
,a identificatie systeem.

De 990 is niet
voor niks,
sinds zijn
introductie

een van de meest
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I Tekst/tekening: Jan Zijlstra I

Iezus, Mattheus en
T¡ber¡us

Theologen en bijbelvaste christenen

kennen allen hetverhaal Mattheus

22-17 e.v. waarin wordt verteld hoe

de Farizeeën of Farizeeërs probeerden

Jezus in de val te lokken en door de

Romeinse overheid te laten veroorde-

len. Zij vroegen hem (17) of het geoor-

loofd was aan de keizer belasting te
betalen, waarop.Jezus zei: "Toont mij

den schattingspenning. En zij brachten

hem een penning (19). En hij zeide tot
hen: van wie is dit beeld en opschrift?

Ze zeiden tot hem: van den Keizer (20).

Toen zeide hij tot hen: geeft dan den

Keizer wat des Keizers is, en Gode wat
van God is" (22). Jezus trapte er dus

niet in.

ln de numismatische literatuur wordt
algemeen aangenomen dat het m.b.t.

bovengenoemde penning gaat om

een denarius vanTiberius (14-37 n.

Chr.). Deze keizer heeft relatief weinig

munten laten slaan en slechts enkele

typet denarii, waarvan die met Ponti-

fex Maxi m ius (Opperpriester) verreweg

het meeste voorkomt. Deze munt met
portret van Tiberius circuleerde overal

in het Romeinse rijk en daarbuiten.

Er moeten er honderdduizenden, wel-

licht miljoenen van geslagen zijn, en

het is de enige zilveren portretmunt

van Tiberius die algemeen bekend was

(en is). Het is dus begrijpelijk dat juist

deze munt als de "belastingpenning"

wordt beschouwd, waarover bij Mat-

theus wordt gesproken.

ln Nederland en ook in Friesland zijn er

diverse exemplaren van gevonden.

Recent detecteerde Berend Polstra een

bijzonder fraai bewaard, nauwelijks
gesleten exemplaar bij Hallum, dicht
bij zijn achtertuin. De kans dat Jezus

juist dit exemplaar in handen heeft

gehad is astronomisch klein maar niet

nul.

Beschrijving foto:
Romeinen

Tiberius 14-37 n.Chr.
Denarius: C.16 - RlC.3 - 8.M.C.34

- Sear 467

Vz.: Portret naar rechts; TI.CAESAR

DIVI.AUG.F.AUGUSTUS

Kz.: Livia? zittend naar rechts; PONTIF.

MAXIM

De vinder wil het exemplaar min of
meer ongereinigd bewaren vandaar

de donkere foto.

Uw lidmaatschapsgeld
terugverdienen !!!!!!!

Wij bieden u 1 0 euro per pagina voor een ge-

plaatst verhaal of artikel. Als u dus éénmaal een

aftikel van drie pagina's over uw zoektochten of

collectie schrijft is uw lidmaatschapsgeld er al

uit. Uiteraard kunt u daarna nog meet schrijven

ovel andere aan de hobby gerelateerde zaken.

Het mag gaan ovet schoonmaak technieken,

beginnerstips, zoekplekken, graafi deeën (wat

en waar welke schep) of een verhaal over uw

favoriete detector, noem maar op.

Er zijn wel enkele voorwaalden aan velbonden:

- Per pagina minimaal 250 woorden.

- Minimaal 2 foto's (mag meer) per pagina van

bij voorkeur minimaal 500 Kb (anders heeft

het voorwerp de grootte van een postzegel in

het blad).

- Het is een origineel (dus niet eerder gepubli-

ceerd) verhaal of anikel.

Uitbetal¡ng geschiedt na publicatie in het maga-

zine d.m.v. cadeaubonnen,

Deze vergoeding geldt niet voor inzendingen voor

deVondst von het Jaor, omdot dsor al een prijzen
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Dirk Jan Laan

B¡i ons

9een

beloften en geen
koude drukte.

XPYE!¿

FtsHE

MINELAB

bla bla,
I

Wij zien het als ons doel om u de
metaaldetector te adviseren die het
beste voldoet aan uw wensen/eisen.
Onze klanten zijn ons visitekaartje,
vraag hen naar hun ervaringen!

. 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 aktuele
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.



B¡¡belbeslag
Op een mooie zomeravond omstreeks 1625 ging de predikant van de Ned. Hervormde kerk nog even genieten van de rust en

schoonheid van de omgeving. Hij ging zitten op het bankje aan de waterkant met de Bijbel in zijn hand.Toen hij het boek des

levens wilde ontdoen van het bijbelbeslag sprong het leren bandje kapot en hield hij de messing clip in zijn hand. Jammer zei hij en

gooide het prompt in het water!! Het bracht hem n¡et uit z¡jn humeur en hij las verder uit het woord van God. No een uurtje liep hij
terug naar de Pastory naast de kerk en dacht bij zichzelf.... jammer dat ik het boekbeslag weggegooid heb, waarschijnlijk had het
gemaakt kunnen worden. Maar het kwaad was al geschied!

Zo zou het omstreeks 'l 625 gebeurd kunnen zijn.
ln de zomer van 1985 zag ik een ouderling met een baggerbeugel bagger op de kant halen. Een week later vroeg ik aan de
bewoners van de voormalige pastorie of ik daar mocht zoeken met een metaaldetector. Omdat zij ook lid waren van de oud-
heidskamer te Reeuwijk was dat geen probleem. De volgende dag ging ik zoeken in de nog slappe prut. Na een kwartiertje
kreeg ik een mooie heldere toon van mijn C.Scope Metadec te horen en sloeg de meter met een enorme vaart rechts de
hoek in.

Wat scheppen en roeren en de oogst kwam

naar boven. lk spoelde het schoon met water

en dacht dat het een damesclip (centuur)

was of zo! Even later kwam de vrouw des

huizes mij een kopje thee aanbieden waarop

zij de veel gevraagde vraag stelde van....

"Hebt uw nog wat gevonden?'i Waarop ik

antwoordde; " Niet veel hoor, kijk maar'i

lk haalde het gitzwarte voorwerp uit mijn

broeþak en zei, het zal wel van een dames-

centuur geweest zijn. "Nou ja" zei ze,"dan

hebt u toch nog wat gevonden"ll 's Avonds

heb ik het voorwerp schoongemaakt en toen
kwam er een gele kleur te voorschijn. Er zaten ook nog wat leerresten tussen de clip in, dus ik bleef denken aan een dames-

centuur van messing. Na de clip jaren bewaard te hebben ben ik in 1992lid geworden van de Archeologische vereniging
Golda uit Gouda. lk heb toen wat voorwerpen meegenomen naar de archeoloog om te vragen wat het was en hoe oud het
was. Toen ik de clip aan hem liet zien zei ik "Hoe oud is deze damescentuur?" Hij begon spontaan te lachen en zei"Weet je

wat het werkelijk is? Een bijbelbeslag uit 1625'1 Met verbazing keek ik hem aan en zei... "Ongelofelijk wat ik gevonden heb'i
Eén van de bestuursleden vroeg mij of ze er gelijk een foto van konden maken. Daarna ben ik verheugd naar huis gegaan.

Groeten van Richard Brusik uit Reeuwijk, alias DE POLDERZOEKER... brusikl @zonnet.nl

0ude metalen en onze hobby

Het zal niemand van de buitenstaanders
verbazen dat we allerlei metalen boven
de grond brengen, het hoort nu eenmaal
bij onze hobby. Wat niet iedereen snapt, is

dat we het landschap ook schoon maken,
en dat er ook geld is te verdienen aan het
afval. Veel van de detector hobbyisten
zullen denken: wat moet ik er mee? Het
weer weggooien van de rommel is dan
gebruikelijk. lk heb dat dus eens niet ge-

daan en sorteerde thuis alles eens uit. Het
gevolg was een plastic zak met messing
en koper, een met aluminium en een met
roestvrij staal. Het ijzer was vaak te groot

om mee te nemen en bleef op het land

achter. lk heb een firma gevonden in Oss

die kleine hoeveelheden van particulieren
opkoopt en netjes weegt. Natuurlijk is er

een dagprijs, dit wordt bepaald door de
beurs in Londen. Als je dit gaat opzoeken
in de krant dan zie je mooie prijzen, maar
vergeet niet dat er ook aan verdiend moet
worden.
Ons afval is niet zuiver, maar vermengd
met andere metalen om de kwaliteit
voor bepaalde doeleinden te verbeteren.
Bijvoorbeeld, goud. ln de krant spreekt

men van 24 krt. Wat wij vinden is meestal

vermengd met zilver en koper.

lk leverde 9-9 -2005 roestvrij staal in en

kreeg er 65 cent per kg voor. Voor alumi-
nium was dat 90 cent en voor messing

1 30 cent. Maar als je ziet wat je anders

weggooit, is dit toch mooi meegenomen.

Een ander voordeel is, doordat je thuis
alle ongerechtigheden van het metaal zit
te slopen, krijg je de vondsten opnieuw
ter hand. En plotseling zie je iets wat je

eerder niet opgevallen was. Zelf trof ik zo

twee messing schedeinvoeren van een

middeleeuwse sabel aan.

De firma Heesbeen aan de Eutruskenweg

te Oss koopt partijen boven de 5 kg op.

Wel even van tevoren bellen.

Cas Mutsaers
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Vandaag reizen Johan en ik af naar

het kleine dorpje Marssum. Een ge-

weldige omgeving waar de tijd her

en der lijkt te hebben stilgestaan.

Terwijl we door het oude dorpje

rijden, zien we de plaatselijke kaats-

vereniging druk aan het spelen. Een

paar oudgedienden bekijken het

spel keurend vanaf een bankje op

de rand van het veld. Omdat we het

niet konden vinden, vroeg ik hen of

zij wisten waar Robert van Wieren

woonde. Uiteraard kent men elkaar

daar en wees een oude baas ons de

weg.

Eenmaal aangekomen Bij Robert

worden we verwelkomd door hem en

zijn zoon.Terwijlwe zijn privé museum

betreden, worden we even stil van

de leuke collectie bodemvondsten.

Voordat we aan het interview begon-
nen, waren wij daarom al snel een uur
verder.

Daarnaast zou tk aanraden
om de landeigenaar ook
eens wat terug te geven;
een flesje wijn, een taartje.
Gewoon als bl|kvan dank
dat je mocht zoeken op z|n
land. Men weet dat erg te
waarderen. I

ITekst: Klaas Bot / Fotos: Johan Bosma ]

Wat ik
zeg9e
wou....

Stel jezelf eens voor.

Mijn naam is Robert van Wieren.

Wot is je beroep?

I k ben gepensioneerd kapper. Vroeger

had ik hier mijn eigen zaak. lk heb

na mijn pensionering mijn kapsalon

omgebouwd tot mijn eigen museum-
pje. lk ben er geregeld bezig met de

hobby.

Heb je naast de detectiehobby nog
andere hobby's?

Tegenwoordig houd ik me alleen maar

bezig met de detectiehobby. lk vind
het heerlijk. Vroeger kaatste ik hier

in het dorp veel, maar tegenwoordig
ben ik echt alleen maar bezig met de

metaa ldetectiehobby.

Met wat voor een detector zoek je?

Tegenwoordig zoek ik met de Garrett

400. Een prima detector waar ik heer-

lijk mee kan zoeken.

Met welke detector ben je begonnen?

lk ben ooit begonnen met een

C.Scope, een detector zonder discri-

minatie. Toentertijd heb ik heel wat
spijkers uit de grond gehaald. Daarna

heb ik ook nog de Tesero Gold gehad

en nu dan de Garrett 400.

Hoe long zoekje nu ongeveer?
lk zoek nu zeker al zo'n 40 jaar. Vroeger

had ik natuurlijk mijn werk, dus minder
tijd. Maar al met al zoek ik nu zo'n 40

)aar.

Op wat voor grond zoek je het liefst?

Het liefste zoek ik op akkerlanden, dat
loopt heerlijk. Grasland komt ook wel

eens voor, maar eigenlijk vind ik dat

maar niks.

Ga je ookwel eens verder wegT

Eigenlijk zoek ik h¡er altijd in de regio.

lk heb hier mijn stekjes en mijn vaste

zoekplekken. lk ga wel eens naar een

zoekdag in het land; altijd leuk om met
andere zoekers bij te praten.

Hoe kom je aon je zoekterreinen?

Om eerlijk te zijn, vond ik het vroeger

altijd maar vervelend om een boer

te vragen. Mijn zoekmaatje van toen
had daar minder moeite mee, dus die

regelde dat meestal. Af en toe kreeg ik

via een klant, die bij mij in de kappers-

stoel zat, wel eens toestemming of een

tip. Tegenwoordig maakt me dat niet

meer uit. De boeren hier uit de omge-
ving kennen me wel ondertussen, dus

dat gaat veel makkelijker nu.

Ga je meestal olleen of met meerderen

zoeken?

lk heb de eerste 25 jaar samen met een

maatje gezocht. Maar nu de laatste ja-

ren zoek ik alleen. lk moet zeggen dat

dit mij pr¡ma bevalt. lk vind het heerlijk

om er lekker alleen op uit te zijn.

Hoe vaak ga je er ongeveer op uit?

lk heb een paar magere jaren gehad.

Mijn enkel was stuk en ik kon niet
veel lopen, ik verging dan van de pijn.

Maar zo'n drie jaar geleden heb ik een

enkeloperatie gehad. Ze hebben toen
de enkel vervangen. Sindsdien ben ik

helemaal pijnloos. lk kan nu drie uren

achter elkaar aan zoeken. Meestal ga ik

er per week zo'n 3 a 4 keer op uit.

Wat is je ollermooiste zoekbelevenis?



2 gelijkormigefibulos

Ach, ik heb er best wel veel. Maar er

schiet me nu een voorval te binnen

waar ¡k wel erg om moest lachen. Mijn

zoekmaatje van toen had altijd de

neiging om heel snel over het veld te

lopen. Hij had nooit geduld. Toen had

ik al wat last van de enkel dus ik deed

zoals gewoonlijk rustig aan. ln het veld

was een stuk land waarvan een laagje

was afgeschraapt. MUn maatje vloog

erover heen.Toen ik eindelijk op die

plek was en alles nog eens rust¡g bij
langs liep, pakte ik me daar even een

mooie Leeuwendaalder.

lk kan me ook nog herinneren dat we

een keer bij een boer aankwamen en

daar om toestemming vroegen. Maar

we mochten van hem niet op ons

gevraagde stuk zoeken. De reden was

dat hij zelf een detector had en er zelf

zocht. Een beetje teleurgesteld gingen

we verder en uiteindelijk konden we

zoeken op een oud kaatsveld. Nou

dat hebben we geweten; in een paar

dagen hadden we wel 700 munten

bij elkaar gevonden. Een geweldige

belevenis.

Wat is de mooiste vondst die je tot nu

toe gedaan hebt?

Tja, wat voor mij een echte topvondst
was, is toch wel de gouden triëns die ik
gevonden heb. Dat is toch een gewel-

dig mooi muntje.

Hoe probeer je de vondsten te deter-

,i

mineren?

De vondsten die ik niet ken, zoek ik

op in boeken. lk heb ook een goed

contact met Jan ZijlsTra.lk spreek hem

regelmatig en hij helpt mij met de

vondsten waar ik niet uit kan komen.

Hoe ziet voor jou de toekomst van de

zoekershobby er uit?
Voor mezelf heel goed. Het gaat met

mijn enkel een stuk beter dus ik kan

weer meer en langer zoeken. lk heb

nog heel wat nieuwe landjes waar ik

nog mag zoeken, dus ik kan voorlopig
wel vooruit. Maar voor de hobby in het

algemeen ben ik wel eens bang. Er zijn

wel wat zoekers die het voor ons ver-

pesten omdat ze ongevraagd op een

akker zoeken of hun gegraven gaten

niet dichtgooien.

Wil je nog iets kwijt over de hobby aon

andere zoekers?

Wat ik de andere zoekers mee wil ge-

ven is : Laat iedereen zijn eigen gang

gaan. Daar bedoel ik mee, als iemand

een stekje heeft, laat hem daar rustig

zoeken. Daarnaast zou ik aanraden om

de landeigenaar ook eens wat terug te

P rach tige goud en, ope ngewe rk te ri ng

geven; een flesje wijn, een taartje. Ge-

woon als blijk van dank dat je mocht

zoeken op zijn land. Men weet dat erg

te waarderen.

Leeuwendoolder I 759
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I Redactie: Dick Eekhof ]

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAAR:

POSTBUS 2729,7301 EE APELDOORN

OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Aan deze rubriek rverken mee: J. Zijlstra, A. van Helwijnen, J. Koning, D. Eekhof, Geld- en Bankmuseum, E. Kramer, W v/d Brandhof

Vraag

Geachte redactie,

Hierbij stuur ik u een aantal foto's van een stukje goud,

dat ik heb gevonden. Ik heb het aan een aantal mensen

laten zien waaronder Sander Medendorp.Hij is van beroep

edelsmid en vertelde mij dat het goudstukje een gehalte

heeft van minstens 20 karaat en een gewicht heeft van 43,5

gram. Vermoedelijk is het archelogisch goud. Gezien de

vindplaats is dit goed mogelijk. Het is gevonden in de buurt

van Deventer en intussen ook gemeld bij de stadsarcheloog.

Ik heb hier nog geen reactie van ontvangen. Het stukje

doet denken aan de horens van een koe of stier. Wat vind

u ervan? Lijkt mij ook Ìeuk om er later een stukje over te

schrijven.

Groetjes, Freddy Onland

Antwoord van Johan Nicolay (werkzaam bij het Groninger

Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Gron¡ngen)

Het lijkt me inderdaad een stukVroegmiddeleeuws goud,

vermoedelijk uit de Merovingische periode. Het stuk doet

me sterk denken aan een deel van een gouden armring,

waarbij beide brede uiteinden (van een zogenaamde

Kolbenarmring) aan elkaar zijn gesoldeerd. Of gaat het hier

om een gerepareerde breuk? Een andere mogelijkheid is

dat het hier een gebogen goudbaar betreft. ls het stuk een keer bij jou

te bekijken - met name om te bepalen of de brede uiteinden inderdaad

aan elkaar zijn gesoldeerd en de andere uiteinden breuken of afgeronde

uiteinden van het toetsen vertonen?

Groeten Johan

Hallo Freddy, zoals je ziet bestaat er de mogelijkheid om het stukje goud

verder te laten onderzoeken. Als je wilt, kun je contact op nemen met

Johan Nicolay of ons een e-mail laten sturen, dan zorgen wij ervoor dat

het contact gelegd wordt.

Groeten Dick Eekhof

Vraag

Goedemiddag,

15 juni heb ik bijgevoegde zilveren munt gevouden. Hij lijkt me Vlaams

(vanwege het vuurijzer), wellicht vroeg l5e-eeuws, maar ik kan'm niet

terugvinden in de boeken die ik heb. Kunnen jullie me vertellen wat voor

munt het is?

Bvd, Roger van

Nieuwenhuyzen

Antwoord:

Dit is een grif-

fioen zonder

jaartal van

de Bourgon-

dische Nederlanden. Geslagen door Philips de Schone (1482-1506) in

1487 of 1488. Helaas ¡s niet te zien op de foto's waar hij is geslagen, Dit

kan Antwerpen, Brugge, Dordrecht of Zaltbommel zijn. Literatuur: Van

Gelder/Hoc 70.

Vraag

Hallo,

Afgelopen zondag heb ik dit bronzen beeldje gevonden.

Het is een fantasie diel van massief brons, met een lengte van 4 cm.

De vondst is gedaan in Ootmarsum. Een exacte datering kan ik er niet aan

hangen, wel heb ik een soortgelijk beeldje gezien in het boek'Handboek

voor zoekers', van Gert Geesink, blz. 251.

Maar ik mail u ook i.v.m. het artikel van H. Hendrikse, Detector Maga-

zine nr.79 l¡12.20. Zott het misschien ook om zo'n beeldje kunnen gaan?

Zou u dit misschien aan de heer Hendrikse willen doormailenl?

Ik hoor graag van u, zodat ik de vondst op de juiste manier kan aantnel-

den.

Bedankt, M.vr.gr

Patrick Löring www.bodemvondsten.tk
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Wij zijn gespecialiseerd in Antieke,
Middeleeuwse en Provinciale munten

Wij kopen graag goede munten aan

en betalen zeer hoge pri-jzen !

Bij ons betaald U geen hoge veilingcommissie of
taxatiekosten,zodat U bij ons altijd de beste prijs in

handen knjgt à contant. Heeft U iets te koop ?

Dan bel ons voor een afspraak.......

Postbus 42 NL-3958 ZT Amerongen
x Te1.0343-430564 x Fax 0343-430542 *

E-mail : henzen.coins@tiscali.nl // website: www.henzen

BoF+fEN,ep&$*^
Munten en penningen

BOO2 CATALOGUS, DT NEOERLANDSE IIIUNTTN VAN 1806

totheden Mevius 2005)

8008 CAIALOGUS, Dt lvllJNTEN VAN BELGIE 1790-1997

BOO9 KLEINTR DEUTSCHER MUNÌTCATALOG 1871.1997

8013 l\4uNtBorKvAN PITTVERKADE (1540-1795)

BO44 V D CHUS BEELDENAÄR, NEdETIâNdSC MUNTEN tot 1576

8146 HANDBOEK NEDERI-ANDSKOPERGELD 1523.1797

8147 STANDARD CATALOG OF GERIIIAN COINS 1601 TO PRESENT

8200 R0[4,qN CoINS and theirvalues, deel I (tot 96 n Chf) D Se¿rs

8221 RoMAN C0INS and theirvalues, deel ll (96 -235 n. Chr) 700 pag

8200 RoMANC0|NSandtheirvalues, deellll(t0t96n Chr) D Seâ6

8215 lts tü0NNAlEs DE BRABANT lll (1598'1790) metwaardeaând

8216 tES N'I0NNA|ES DE BRABANT (146f1598) met waardeaand )

8216 DE MUNTEN VAN DT GRAVTN VAN VLAANDEREN (1556.1754)

8217 LtS i\40NNA|ES DtS COI1TES 0E FLANDRE (1384 1556)

8218 Lts N|0NNA|ES DES CoMTES DE fl-ANDRE (1244-1384)

8227 EIJRo lvllJNIZKqÌAL0G 2002 135 pagina's (Battenberg)

8225 DEMUNIENVAN LulK(inhetFrans)A4form 170pag 1300afb

821s I4UNTVoNDSTEN UIT 19 EEUWEN (Arend Pol - KPN) 36 pag

Determinâtie van ho0fdz. metalen v00ruerpen

8085 EEN EIGENIINNIG VERTÂME|A,AR, 94 pag , h0ndeÍden f0t0's

van metalen v00ffierpen, kandelaars, pùpewroeters, t¡n, enz.

8117 GttD ulT DE BELI lvliddelburgse huisvuilv0ndsten 1550'1570

8181 4000 JAAR [,1EIAÀI- lN NEDERI-AND, alleen detectOryondsten

8186 CÁ'IALOGIJS NTDERI-ANDSE HONDENBELASIINGPENNINGEN

d00r,4 I K00ij 1998 A4 formaat, 212 pagnia's (3083 afbeeld¡ngen)

8214 VINGERH0EDEN en NAAIRINGEN 111 pag, (AWN uitg ) 230 afb

lJitstekend ged0cumenteerd Nederlafl dstalig boek 0ver vingerh0eden!

8096

B1 13

8189

8156

B 164

8196

8212

B21t

8226

DEIECI0R FIN0S 1 100 pag 1000 illustraties (ruad-wit)

DEIECToR FINDS 2, 100 pag 1000 illustr (ilart-wit)

iVEDIEVALARTIFACTS , veruolg R0man Alefacts. Full COl0r met

prijslüst 300illustralies d00rNigel [4ills

BUCKTES 1250-1800 (44 b0ek 0ver gespen, m00i naslag)

125 pag, kleur

DEIECToR FINDS 3 (veel rn kleur) A4 f0rmaat, veruolg van

CELTIC & R0[4ANAflIEF,ACIS, Nigel Mills, full cOl0rll

FINDS IDENÌlFlED (Detect0r tinds 4) (b00rdev0l detecl0ryondsten)

SAXON AND VIKING ARTEF,ACTS (zie serie Nledieval en Celtic

& Roman) B00rdevol detecl0ru0ndsten, neeste in kleur)

DEIECToRFINDS 5 van Gordon Bailey (44 formaat) (full c0l0r)

B1B7 ARTEF,qCTS 0F ENGI-AND & UNlltD KlNGDol\¡, net meer dan

1000 f0t0's van v0ndsten vanaf de steentijd tot 1750 (* act prijslt) 26,95

8190 THE,qCC0tuIPLISHtDARI gouden v00nyerpefl uit de br0nstijd rn

Engeland en lerland Prachtv0ek, rn prijs gehalveerd, nu 22,95

8203 HEILIG EN PROFAAN 2 (van Beuningen) 1200 laat niddeleeuwse

¡nsignes 512 pagina's, l\¡€er dan i000 äfbeeldingen 12,50

8236 VERSCHoLLENESC|IAIIE imSalzk¿flnrergut, 120pâg Geb Hard

kaft Prachlig b0ek over de verdwenen Nazi schatten in oostenrijk 19,50

8228 KRUISENDE SPoREN, handleiding voor amateur arch 160 pag 14,50

8229 FRIESUNDS 0UDHEID, Het rijk van de Fr¡ese koningen,0pk0mst en

ondergang Levensw k van H Halberlsma! 406 pag Geb Hard Kaft 37,50

Metaaldetectors

NU003 H,qNDBoEKV00R Z0EKERS d00r Gert Gesink,350 pag 380 kleuren'

F0t0's en tekeningen 1000 afgebee¡de b0demv0ndsten 39,90

8141 IREASURE HoARDS, (prachtboek ged in kleur over schatv0ndst) 20,95

81e2 oRTLJNGSTECHNIK für Profis 169 pag W0lfgarg Schüler 1999

Gaat over profesi0nele detectietechnieken (Duits) 18,95

8237 NEDERUNDS KLEIN ZILVER en schepwerk 1650 1880,376 bl¿ Ge

Hard kaft, duizenden zilveÍen v00nverpen en meiljes afgebeeldll 63,50

8235 ZEGELSTEI\4PELS EN ZEGELRINGEN, uit Zeeuwse bodem 144 pag.

Geb Hard kaft, 300 afb in kleur, Detect0rhobbyisme in gOed daglicht 19,50

8222 oEUTSCHE oRDEN UND EHRENZEICHEN (1871-1945, 311 pag 19,50

8214 VINGERHOEDEN en NA,AIRINGEN 111 pag (AWN uitg ) 230 alb

lJitstekendgedocumenteerdNederlandstôljgbOel0vervingerhoedenl 14,50

B1e3 IIASTERINGIHEl\,llNEl-ABEXPL0RERXS&S 18,95

llieuwe boeken! !--. 2006......Nieuwe boek€n! !

Nt]003 HANDBoEl(V00RZ0EKERS d00rGertGesink,1320 pag 380 kleuren'

F0t0's en tekeningen Full C0l0r, kmt uit in het voorjaarvan 2005 39,90

8240 ARTEF,qCTS 0F ENGLAND & UNITED KINGDoM, Sec0nd Editlon,

608 pâgina's, duizenden vondsten in kleur afgebeeld (+ act prijslt) 39,90

8241 ÁFGEDA[.1D EN AFGED,ANKI, netaalv0ndsten uit 2 m¡ddeleeuwse

Nederzettingen in Leidsche Rijn lvlchel Hendriksen 128 pag 12,50

8242 BUlloNS & TASTENERS 500v-1840 Gordon Bailey, 114 pag kleur 19,50

Hard kaft, duizenden zilveren vooruepen en merkjes afgebeeldl! 63,50

8243 THETRIBES 7 CoINS 0F CELTIC BRITAIN, + prijslijst, 80 pag 19,50

8214 RF,ADING ltND, tdward Fletcher, goede z0ekplekken vinden 12,50

8245 READING BEÁCHES, Edwafd tletchef, goede zoekplekken vinden 12,50

8246 READINGTIDAL RlVtRS, t Fletchet g0ede ¿oekplekken vinden 12,50
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Gebruik het
Arch is-form u lier
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ioo"' 

Het aanmeldingsformulier kunt u
downloaden op de website van de DDA:

M.detectoramateurnl/content/
archeologie/vondsten-aa n melden.

Munten kunt u van te voren laten
determineren bij het

geld-+ en bankmuseum via
w.geldmuseum.nl

Adressen voor aanmelden:
zie magazine 82.
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Antwoord

Hoi iohan, bedankt voor de mail. lk kom er niet helemaal

uit, uit de afb. bedoel ik. Het gaat om een dierfiguur, maar

of het ook een gewicht is zoals ik bedoelde in mijn oproep

weet ik niet. Er zitten niet echt benen onder (afgebroken?),

zodat het bepalen van de massa niet veel zin heeft.

Hoewel naast paarden ook andere dieren (koeien/ossen)

in Noorwegen gevonden zijn, zijn de foto's niet duidelijk
genoeg. lkzou het eens ¡n het echt moeten zien,

groeten,

Henk Hendrikse

Hallo,

Gevonden nabij Gent (Belgie).

Diamcter 6 cm, 145 gram,zlver.

Kun je mij hier wat meer over vertellen.

Mvg Peter

Antwoord:

Hallo Peter: Je hebt een apart voorwerp gevonden wat ons op verschillen-

de dwaalsporen heeft gebracht, de gedachten waren eerst een hoeden-

speld en een fibula. Door de loodvulling zou deze echter te zwaar zijn. Na

grondige bestudering van het voorwerp konden we maar tot 1 conclusie

komen, een slingergewicht voor een Franse penduleklok. Je kunt het ook

wel zien aan de achterzijde, vermoedelijk is hij koper vertind geweest, de

achterzijde waaraan het hing ontbreekt. De datering zal zo rond 1 800 zijn.

Reactie op Detector Magazine 87

Geachte Heer/Mevr.

Ik las in het laatste Detector Magazine nr 87, juli 06, een artikel over een

gevonden zakzonnewijzer uit Peins.

Nu is het geval dat ik een ongeveer zelfde zonnewijzer in Zuid-Limburg

heb gevonden, alleen deze is geheel compleet met draagoog en en scha-

duw naald.

De schaduwnaald, ik noem het maar even zo, is inklapbaar maar zit nu

vast. Ik laat het maar zo, verder zit deze niet in het midden van de plaat

bevestigd. De afineting van de zonnewijzer is 44 mm. Ik heb hiervan een

foto in 2000 naar het Coinhunter Magazine gestuurd en deze is geplaatst

in magazine m 75, jaargang 2000. Hier determineerden ze deze vondst als

herkomst Duitsland Neurenberg, Munchen of Augsburg en de datering zo

begin l6e eeuw en dat deze zakzonnewijzers als zeer schaars aan te duiden

z\11.

Er staan de letters MAMI DNOSAI en de cijfers 1 t/m 8 en 4 tlm 12.

Verder aan de bovenzijde een versiering, de achterzijde is glad.

Het leek me we1 leuk om op dit artikel te reageren, ik voeg ook een foto

van de zakzonnewijzer bij.

Groetjes A.Piras
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
Dealer van diverse merken metaaldetec-
toren / verhuur / opsporing en beveilig-
ing particulieren en bedrijven

Weth Beerdastraat 2r,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
fel o6234t3977 lop afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen nl
lnternet: M.detr¡jest¡nzen nl

I
tol
scheppen /

magneten enz

Van Ewsumlaan 48,7742XT Coevorden
Tel (o524) 85 o8 o8
E-mail : ì nfo@ speelma ndetectors.nl
I nternet: M.detectorgìgant,nl

r Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / l\¡linelab / V/h¡te's / XP /
Powerlift zo / Handboek voor zoekers /
Verkoop / Verhuur I lnruil I Opsporing

Wooldriksweg 88,75r2 AV Enschede
tel (o53) 43o 05 rz, fax (o53) $4SSS8
E-mail: info@delect.nl
lnternet: M.detect.nl

r Flevo Detectors,Iíilko Rook
Tesoro / Minelab / XP metaldetectors
I Laser I Verhuur van diepzoekers en
ops pori ngsservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 2o 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo.detectors@wolmaìl.nl
I nternet: www.fl evodetectors.nl

¡ MidHolland detectoren
Diverse grote merken,
o.a. White's, Minelab, Laser en Tesoro
lmporteur van Coiltek schotels

Zwaluw t5, 37 5z Nll Bunschoten
tel o33-299 94 9r, mobiel 06-21885695
E-mail: info@midholland nl
lntelnet: M.detectornl

r Atlantis Metaaldetectors
lHofman Electronical
ùerkoop / Modificatie / Repa'ratie van
diverse merken

r Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
"Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C.scope / Viking / Celtlc
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie

/ Diepzoek app- / CEIA en Safeline Detec-
tiepoorten / Beve¡lig¡ng Delect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraal 3-5, 456t BA Hulst
tel. (orr4) 37 o48o,fax: (ott4) 37 o48t
lnternet: w.detectornet.nl

www.xp-detectors.nl
www.bounty-hunler.nl

E-mail: detect@us.nl

I

o Ps Po n n gsse rvr ce

Hagedoornstraat I 2,

88oo Roeselare, West-Vlaanderen, België
Tel. o5r/2o.5o.o6, lax o5t lz4 o7.55
Gsm o477þt.66.56
E-mail: jpcalmeyn @telenet.be
I nternet: w.belgadetect.be

I Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
"Deteclor betaalserv¡ce"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope / Vikìng / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie

/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detectie-
poorten / Beveiliging Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5,456r BA Hulst (NL)
Iel. oo31 114-37 04 8o, fax: oo3t tt4-37 o48t
lnternet: M detectornet nl

wxp-detectors nl
w bounty-hunternl

E-mail: detect@us nl

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (o24) 677 4063

P¡eter Meatsstraat l2
r777 AP Hippolytushoef
rel (o227) 59 3z 86, lax (o2271 Sg 11 29
mobiel'. o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: m.djlaan.nl

r Metaaldetectors Hoorn
Diverse merken w.o. White's en Black
Knight

Poolster 30, t6zz EB Hoorn
Lel. o229-850¡279 I 061688898r
E-mail: jim.deboer@quicknet nl

t Zuid Holland Metaaldetec-
tors
Black Knight / \Vh¡te's / Detector-
verhuur- en verkoop / Handboek voor
zoekers

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o71) 5214899
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors.nl
I nternet: www.zuidhmetaaldetectors.nl

r Gelan Detectiesvstemen BV
lmporteur van C.Scop'e I Fisher llroy
Het Sterrenbeeld 48,
5zt5 ML's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 99, fax: (o7) 548tt 95
E-mail: info@gelan.nl
lnternet: ww.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers I EMAGI
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2, 57oz LH Helmond
Iel (o49zl 57 4t 94
E-mai | : i nfo@ metaa ldetector.nl
I nternet: ww.metaaldetector.nl
M.tesoro nl

ZEELAND

ww\A/. d ete cto ra m ate u r.n I

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie



Steunpennirg

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog
werden er diverse comités opgericht ter
ondersteuning van slachtoffers in diverse

landen. België bijvoorbeeld lag na aan ons

hart en voor allerlei groepen in België zijn
comités opgerichq maar ook voor andere

landen c.q. groepen begonnen cornités als

paddenstoelen uit de grond te schieten. In
feite gebeurt vandaag de dag nog steeds

hetzelfde als er ergens een grote ramp
plaatsvindt. Een bank¡ekening wordt
geopend; een speciale website of weblog
enz. De communiecatieve middelen zijn
tegenwoordig anders; maar de intentie
blijft hetzelfde.

Meestal wordt zo'n comité gerund door
vrijwilligers, om niet al te veel aan de

strijkstok te laten hangen.

Ook vandaag de dag worden de vrijwil-
ligers nog'beloond'met een penning voor
hun diverse werkzaamheden. Sommige
penningen hebben ruimte voor een in-

scriptie (naam van de vrijwilliger). Zoals
gebruikelijk in een hiërarchie krijgen
sommige mensen geen brons, maar ztlver
en de top een gouden exemplaar. Soms

bleek er vraag naar penningen van buiten
het steuncomité en kwamen de pennin-
gen in de vrije verkoop; de winst hiervan
kwam uiteraard ten goede aan het comité.
Beroemde medailleurs, J.C. Wienecke is

er één van, gaven meestal belangeloos
hun medewerking. Net zoals nu artiesten
belangeloos hun medewerking verlenen
aan een tv-show

Nu de penning zelf.

Vz. gekroonde Nederlandse leeuw met
zwaatd en pijlenbundel naar links gaand

in een Hollandse tuin. Omschrift: JE

MAINTIENDRAI (ik zal handhaven)

Kz. palmtak boven een vuurijzer tussen

oranjetakken. Opschrift : STEUNPEN-
NING 1914.

De penning is vervaardigd bij Koninklijke
Begeer in Utrecht (nu in Zoetermeer) in
de diameters 16,5 - 30 - en 65 mm. en in
diverse metalen.

Determinatie is gedaan door Johan
Mevius

Bronnen:

Zwie¡zina, I K E; Eeuwfeest Koninklijke Begeer

(1 93s)

Encyclopedie voor Munten en Bankb¡ljetten ('199ó-

2003)

mvg Danny Sanders (Leonardo)

Gelukssleutel DEEL2

2 Jaar geleden ben ik gaan samenwonen met mijn vriendin
llse. Dit was de eerste keer in mijn leven dat ik was verhuisd,
dus een hele ervaring. lk had toen buiten het klussen om
een Romeins beeldje van Mercurius, een bronzen middel-
eeuwse sleutel en een zilveren Thaler van Messerano gevon-

den. lk heb toen voor het eerst mijn zoekervaring en gevoel

op papier gezet, (zie magazine 73). lk heb toen mijn artikel
gelukssleutel gedoopt. We zijn toen gaan samenwonen in

een leuke maar kleine bovenwoning en met het oog op de

toekomst zijn we gaan reageren op een eengezinswoning
waarvan we op 31 augustus de sleutel ontvingen. (hoe krijg
je het gepland 2 keer vlak voor het zoekseizoen ?!) Wederom
was er weer veel werk te verzetten. Gelukkig hadden we
veel hulp van familie en vrienden. Wederom hadden we
op de zondagen natuurlijk geen werk ingepland, waardoor
ik nog lekker wat kon ontspannen op de akkers. De mais

was er dit jaar pas laat af. lk was natuurlijk op de akker van

mijn beeldje aan het azen maar hier lieten ze de mais nog

wat langer met rust waardoor ik op een andere leuke akker

terecht kwam. lk had hier mijn eerste schijffibula en eerste

zilveren muntje gevonden en hier liggen nog wel eens van

die leuke vroege duitjes. Dus maar gestopt, mijn XP Adven-

tis na een lange rust weer eens wakker geschud en zoeken

maar. Na wat uurtjes aan de voorkant te hebben doorge-
bracht met als resultaat een 20- tal rotte muntjes, had ik

het eigenlijk wel weer gehad voor die dag. lk werd echter

nieuwsgierig gemaakt door een "vergeten" hoekje mais ach-

teraan op de akker. lk besloot maar eens al zoekende naar

de achterkant van de akker te lopen en daar kreeg ik een

leuke piep. Schep in de grond, ik wipte het kluitje eruit en ik

had al snel een verfrommeld plaatje in mijn hand, waarvan

ik direct zag dat het zilver was. Omdat het zo verfrommeld



was, had ik al direct in de gaten dat het geen stuivertje o.i.d.

kon zijn. Deze breken meestal meteen. Mijn eerste zilveren

muntje op deze akker had ik in al mijn enthousiasme in een

5-tal stukken gebroken (achteraf niet zo'n ramp, het was een

zeer slechte bezemstuiver van Friesland). Dus ik maar heel

voorzichtig wat zand van het muntje geblazen waarop ik

direct een kopje ontdekte. Yes middeleeuws!! Dit vind je bij

ons niet zo veel. lk zoek nu ongeveer 9 jaar en dit is mijn 3e

zilveren middeleeuwer. Eenmaal thuisgekomen het muntje
afgespoeld onder de kraan en op de keerzijde werd ook het

kruisje zichtbaar. lk heb het muntje ingescand en naar Eric

gemaild. Deze vindt veel middeleeuws dus ik dacht dat hij

wel kon weten wat het was. Hij dacht dat het een muntje
van Tiel was en ik kreeg de tip om de afbeelding eens door
te mailen naar Arie van Herwynen van BonaTiele. Nadat

ik dit had gedaan, kreeg ik al vrij snel een reactie van Arie

dat het een Tielse Denier was van Hendrik 2 als keizer 1014

- 1024. Hiermee kon het seizoen al eigenlijk niet meer stuk.

Na weer een week geklust te hebben was ik de zondag

erna niette houden en ging weerterug naar de bewuste

akker in het Brabantse land. Ditmaal begon ik natuurlijk
achteraan op de akker waar ook het laatste beetje mais was

weggehaald. ln het begin ging het hard met de duiten maar

op een gegeven moment vond ik helemaal niets meer. lk

had mezelf voorgenomen om nog een muntje te vinden
en als dat niet lukte om dan maar naar een andere akker te
gaan. De volgende piep liet best wel even op zich wachten,

waardoor ik wat meer aandacht gaf aan een flauwe piep aan

het einde van een zwaai. Na er nog eens met mUn schotel

overheen gegaan te zijn, kreeg ik toch een duidelijk signaal

door mijn koptelefoon. Schep in de grond en even met
mijn hand door het kluitje gegraaid. lk voelde al dat ik een

munt vasthad en haalde hem uit de grond. Hè?!! lk had een

gouden munt in mijn handen. Wat was hij dik! En zo grof
'þeknipt"! lk was helemaal buiten zinnen. Wat was dat gaaf

zeg! lk herkende hem direct als een Escudo, stopte hem in

mijn potje met de andere vondsten en zocht snel verder.

Het eerste kwartier heb ik hem er wel 5 keer uitgehaald om

hem nog eens te bekijken.

Het uur erna heb ik me helemaal kapot gezocht en ben toen

maar totall loss naar huis gegaan. Thuisgekomen heb ik

hem afgespoeld en ingescand. Mijn boeken waren nog niet

uitgepakt en zoveel boeken over gouden munten heb ik

niet dus ik had maar weer een mailtje naar Arie van Herwy-

nen gestuurd voor een determinatie. lk kreeg weer heel snel

een mailtje terug waarin hij werd gedetermineerd als een

2 Escudo geslagen in Sevilla met het wapen van Karel de 2e

1665 - 1700.

De week erop ging ik natuurlijk weer terug naar mijn

"gouden" akkertje. Toen ik er aankwam was het natuurlijk
een grote teleurstelling om te zien dat hij was ingezaaid

met gras. Jammer maar ooit zal er wel weer mais op komen.

Dus maar weer op zoek naar een ander akkertje. Na even

gereden te hebben, zag ik Karel zoeken op een akker waar ik

nog nooit was geweest. De auto gestopt, even een praatje

gemaakt en toen ook maar met de detector de akker op ge-

lopen. Na even gezocht te hebben, kreeg ik zo'n half piepje

tegen een greppelje aan. Nog een keer gezwaaid, en toch
maar gegraven. Toen ik de vondst boven de grond had wist
ik gelijk dat het wat ouder was dan het gewone spul. Even

naar Karel gelopen en hij dacht al dat het iets van Karolin-

gisch of Merovingisch

beslag was.Toen ik

het thuis had schoon-
gemaakt en gecon-

serveerd, ging ik eens

wat boeken doorsnuf-
felen.Veel boeken

van dit tijdperk heb

ik niet dus ik kwam

meteen uit bij:Saxon

and Viking artefacts

van Nigel Mills. Op

blz.8i werd hierin be-

schreven dat het een

stijgbeugelbeslag was

uit de vikingtijd 793-

1066. Al met al dus

weer een topvondst
van een akker waar ik

anders nooit was gaan

zoeken. lk wil bij deze Arie van Herwijnen nogmaals harte-
lijk bedanken voor het determineren van mijn munten.

Groetjes en veel zoekplezier toegewenst

Bas van Sqmbeek
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vondst

origineel

Munt 1

We hebben hier te maken met een Romeinse munt, na-

melijk een zilveren denarius op naam van keizer Augustus.
Dit stuk is echter niet afkomstig uit een officiële Romeinse

muntwerkplaats, maar een kopie, een zogenaamde barbaar-
se imitatie. De primitieve stijl van de beeldenaars laat daar
geen twijfel over bestaan. Aan de randen van het Romeinse

rijk werden geregeld Romeinse munten nagemaakt, waar-
schijnlijk omdat de centrale geldvoorziening onvoldoende
was, of mogelijk ook wel uit puur winstbejag. Het gaat dan

eigenlijk altijd om koperen munten, imitaties van zilveren
munten zijn uitermate zeldzaam. ln heel Nederland zijn er
slechts enkele gevonden. Het origineel (zie foto) is een zeer

bekend munttype van Augustus. Het is de Gaius en Lucius-

denarius, zo genoemd omdat de beide kleinzonen van de
keizer, Gaius en Lucius Caesar op de keerzijde staan afge-
beeld. Zij waren voorbestemd om Augustus op te volgen,
maar stierven beiden op jonge leeftijd, zodat daar niets van

terecht kwam. Het origineel werd geslagen te Lyon, in de
jaren 2 v. Chr. tot 4 n. Chr. Deze munt zal uit dezelfde tot ¡ets

latere tijd dateren.

ln 1998 is een dergelijke munt gevonden in Balk (Friesland),

mogelijk met hetzelfde keerzijdenstempel als dit exemplaar.
Daarover is destijds een interessant artikel gepubliceerd
in de Beeldenaar 1999-4.1n ieder geval moet deze vondst
worden aangemeld bij het Geld- en Bankmuseum.

Munt 2

Dit l¡jkt me zo te zien een republikeinse denarius. De linker

foto toont de keerzijde, met de bovenkant op 1 uur. Je ziet
twee naar rechts galopperende paarden, met linksboven

een figuurtje dat in een - niet meer zichtbare - strijdwagen
staat. Heel vaag is onder de paarden nog een afsnede te

zien. Hieronder staat vaak het woord ROMA. Waarschijnlijk

is dit een zeer veel voorkomend "Venus in biga"-type. Een

biga is een strijdwagen met een tweespan ervoor. Helaas

is het type te algemeen om het nader te determineren of
te dateren. Je kunt aannemen dat deze munt uit de eerste

eeuw voor Christus dateert.

Op de voorkant hoort een grote kop met helm te staan,

meestal naar rechts, vaak met bijfiguurtjes er om heen.

Zoiets zie ik wel in de rechter foto (bovenkant op 10 uur).

lk doe er even een afbeelding bij van een dergelijke munt,
zodat je een beter idee krijgt.
De diameter moet ongeveer 1B mm zijn, met de opmerking,
dat republikeinse denarii vaak wat ovaal zijn.

Deze munten zijn in principe van hoogwaardig zilver, dat

lijkt op de foto van dit stuk iets minder het geval, maar mis-

schien vergis ik me.



Knoop met afbeelding Salomons-

oordeel

Zilver

1 8e eeuw

F

Pelgrimsinsigne

Lood/tin
1 6e eeuw

Dekseltje kinderspeelgoed

Lood/tin
1 8e eeuw

Fragment

Zilver
+1 900

-l

van een soeplepel

(!; ',

Aansteker

Zilver

1 865

F

Stu k va n gebitsprothese

F

Knopen

Zilver

1 Be eeuw

Schoengesp
Messing

1Be-19eeeuw

Halve groot, hertog Johan I van Kleef

geslagen te Wesel. 1448 - '1481 . (Noss

142)

Zilver

Riemverzwaarder

Lood

Vlaamse groot of dubbele groot krom-

staart (hangt van diameter af ) van graaf

Filips de Goede.

Zilver

Emissie 141 9

5e - 6e eeu

-l
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Karolingische schijffi bula

Brons

9e-10eeeuw

r---------l

Fragment gespplaat
Brons

14e-l5eeeuw

-----------
Karolingische riemtong
Brons

9e-10eeeuw

Profielgesp

Brons

13e - 14e eeuw

I-----------

Patagon, Albert en lsabella,

1616 tot 1619

Zilver

Penning met afbeelding van piramide met oog,

ook wel het Oog van Horus ofAlziend Oog der

Voorzienigheid genoemd.

Messing

1 9e - 20e eeuw

Gesp

Brons

14e - 15e eeuw

----------lLeerbeslag

Koper

16e-17eeeuw

Haakfibula

Brons

2e - 3e eeuw

e

Stuiver karel V Holland

Zilver

--------l

-------------l
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NIEUW!!! GOLD MAXX Power
- Regelbare ijzer geluidsvolume - Frequentie: 1 I kHz. - Atle mctalcn stand

- Zeer goede stabiliteit op alle soorten teneinen - Nieuwe gevoeligere

microprocessor- Veruisselba¡e 22 5 cm schotel met beschermkap - Duurzame

schotelkabel - Bijzonder goede discriminatie - Grond afstelling -

Voeding: 8 AA Aìkaline batterijen of accu pack - Heupmontage voor nog meer

zoekgemak. - Vergulde afsluitbile schotel aansluiting - ABS kunststof

behuizing

NIEUW!!! G.MAX II
- Anaìyse van metalen door Multi-tonen - Regelbæe geluidsvolume in de lage

tonen (metalen) - Frequenlie: 4,6 kHz. - Heel goede stabiliteit op alle
soorten teÍeinen - Nieuwe gevoeligere microprocessor- Verwisselbare 22 5 cm
schotel mel bescbermÌap - Duurzame schotelkabel - Algemeen gedrag veruant
met de Adventis II - Uitzonderlijk goede discriminatie

NIEUW!!!ADVENTIS II
- Verwisselbre 22.5 cm schotel met beschemkap. Frequentie: 4,6 kHz
Dubbeìe discrininatie - Alle metalen stand. - Silencer schakelaar. -

Vergulde afsluitbme schotel aansluiting - Voeding: 8 A-AAllGline
batteriien - Heupmontage voor nog meer zoekgemak

NIEUW!!!ADX2sO
- Veruisselbue 22 5 cm schotel met beschermkap - Duurzame schotelkabel
ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de delector aìs ook als

hip-moùnt te gebruiken - Frequentie: 4,6 kHz - Discriminatie Dl D2 /AIle
metalen stand

ADXlOO
- Robuuste 22.5 cm schotel met beschennkap - ABS kunststof

elektronicabehuizing. - Frequentie: 4,6 kHz - Discriminatie /Alle metalen

stand Regelbare gevoeligheid

WS 1 Draadloze
XP-Hoofdtelefoon

iedere XP detector!lmRorteur Benel

Goonnntt
---:--_=:r-:---_ 

_--_--

ADVINTIS\,7
www. xp-detectors. nl

6dÐcR

ADXZ

3-5 4561 BA Hulst filU lel:00.31.1143.70.480 [-mail: detect@wxs.nl wwwJ[-detect0]s.nl



De Matrix M6
allround detector
Bijzonder makkelijk in gebruik
Waterdichte 24 crn schotel

Mogetijkheid voor aIIe2 D schotels

Instelbare toon identificatie
Handmatige discrimilatie en diepte
Precisie VCO(.) PP schakelaar

Beeldscherm: VDI(**) getallen & diepte
Zoekfreq, :nlig 1.4 Khz
40 uur zoeken met 8 penlights
2 jaar garantie

Prijs:

+ Toonhoogte
** Visuele Discriminatie Identificatie

795,00

MATRIX

Detection Systems Holland
Importeur White's Metaaldetectoren

Ook verkoop & verhuur van alle andere
merken zoals Tesoro, Minelab,
Black Knight, detectie poorten etc.

Veerpad 2,8276 AP Zalk

þij Zwolle en 10 km aan Elburg)

Tel.: (038) 3636591
Email: inf o@metaaldetectors.nl
Internet: www.metaaldetectors.rrl

ONCE AWHITE'S,
ATLWAYS AWINNER!!!


