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DETECT WOOTDRIKSWEG 88 ENSCHEDE,

100 m'!verkoopru¡mte gevuld met alles wat je maar kunt wen het gebied
van metaãldètedofs. Enorme boekenkeuze, veel 2e hands (zie ite).
Detect ¡s importeur van lesoro en fvlinelab, dealer van Whitel XP en u¡tgeve¡ I
van'Handboek voor zoekers'. I

'Handboek voor zoekers'door Gert Gesink is verschenen in het Nederlandt lÞfir¡

Wannee¡ kies je voor Tesoro en vuannêer voo¡ Minelab? ltrlinelab's zijn superieur op grofeakkers,-
velden en stranden met relatief weinig rommel; Iesoro daarentegen is onverslaanbaar op rommeli-
ge akkers en terre¡nen 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 I 5 cm

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

Silver HMax

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

up, denk dan eens aan deze

detector. Weegt 999 gram! Enorm

goede prijs/kwaliteitsverhouding I

Vaquero € 799,-

€ 699,-

€,949,-

GGñ Ged¡f

€ 595,-

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van gevoelige detectors een

topper. Uitzonderlijk goed op gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra
grote wide scan schijfvan 25 x 30 cm en een extra kle¡ne 15 cm concentrische

schijf voorradig De Lobo is in twee uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan

sch ijf en met 2 1 x 24 cm concentr¡sche sch ijf, Respecti eve l ij k

€ 899,- en € 949,-
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Drie vederl¡chte TESORO reuzen !

Cortes

€ 369,-

cibofa € 495,'

De Cibola en de Vaquero zijn veel
krachtiger dan hun voorgangers

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

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
voor grote terreinen met weinig vervuiling,
klei en andere zware grond.

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

grondontstoring heeft.

-o+-

De Cortes is
een uiterst goed doordachte detector met
de voordelen van het snelle knoppen werk én
een duidelijke aflezing op de display. Heel bijzon-
der is het, dat de display op de zeer krachtige

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

steun verwerkt, in combinatie met de superlichte
21 x 24 cn spider zoekschijf, 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 middenklassers

Teión

eÍ Lobo (4-pins)

1 5 cm concentrisch voor € 149,-
25 x 30 cm wide scan voor € 199,-



Minelab Detectors
De Australische fabrikant Minelab onderscheidt zich door

zeer professionele detectors te fab¡iceren in het hoogste

markfsegment. Minelab ontwikkeld voortdurend nieuwe

technieken waardoor ze tot de absolute top behoren. De Quattro en de Explorer ll zijn

hiervan het beste voorbeeld. Onvergelijkbaar met andere digitale detectors omdat ze

tegelijkertijd zowel zeer hoge als zeer lage frequenties (28) de grond in sturen,

waardoor ze zeer gevoelig zijn voor zeer kleine voorwerpen en een onvefgelijkbaar

dieptebereik hebben voor munten en grote voorwerpen, Alle modellen, behalve de

X-Ierra's zijn uitgerust met Wide Scan zoekschijven, waardoor optimaal dieptebereik

samen gâat met grote stab¡l¡te¡t, Superieur op grote akkers en stranden.

Waarschuwing: Let er bij aankoop van een Minelab op, dat het originele se¡ienummer erop zit. Minelabt
zonde¡ serienummer worden niet door de importeul of de fabrikant van se¡vice voorzien!

Excalibur 1000

€ 1495,- ¡lt

' De Excalibur 800 en 1 000 is de

onderwater- 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.

X.TERRA
X-TERRA 30

X-TERRA 50

€ 669,-
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-

l¡cht z¡jn: 1.3 kilo. Ze werken op een enkele frequentie. Geheel

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 opties 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

teneinen eigenlijk een ander type detector

nodig hebben omdat de ene detector
perfect is op akkerE 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).

Quattro MP
€' 949r' (¿onder acc€soires)

€ 999r' (net oplaadpad, oplader en regenhoes)

26 cm
wide scan (DD)

schijf

€ 166,-

26cm
elliptische schijf

€ 166,-

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 stranddetectoI totaal geen stor¡ng 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 zoekschiif is een stuk lichter
(dunner) dan van de oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer

vermogen is verkregen. Het batterijpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klik ie in twee

seconden in en uit het huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide scan schijf, aan jou de

keuze. Detectors met wide scan schijven gaan breder de grond in en

'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en vondsten!
Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

met name in kleigrond. Oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaad-

pack zijn bij de prijs inbegrepen.

fuplorer SE

De Explorer SE is de
n¡euwste topdetector
van M¡nelab.
Deze vervangt de zeer
succesvolle Explorer ll, die
door kenners werd
beoordeeld als meest
succesvolle detector ooit.

Een greep uit de verbeteringen:
. Lichtere en dunnere zoekschijf
. Betere balans
. Vereenvoudigd Menu
o Kleur: zwart
. Minder ijzermaskering door snellere

processors
. Verbeterde discriminatie
. Langere batterijduur

e
'ö

€,849,-
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Over be(kom)meren

Heb je al goud gevonden?

Een smulverhaal

Bestuur
Voorz¡tter
Roy Hutters
wcr hutters@detectoramateur nl

Secretar¡aat
Natasja Boon

n d boon@detectoramateur nl

Penningmeester
J.E. van Leeuwen
j e vanleeuwen@detector¿mateurnl

Algemeen postadres:
Postbus 2729, 7301 EE Apeldoorn

Algemeen telefoonnummer:
06-43839979
(uitsluitend van maandag t/m
vrijdag van 19.00-21.00 uur)
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' Boekrecensies

. Vondstberichten

. Spinsels rond de spinklos

' Vraagbaak

' Schotten in schagen

' Zoeken in diep water

Led en ad m in istratie
Opgave van leden, opzeggingen. adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contributie enz.

Natasja Boon
Postbus 2729, 7301 EE Apeldoorn
E mail: adminlstratie@detectoramateur nl

Redactie Detector Magazine
Kopij en inzendingen voor heL magazlne
Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten, e-mail: redactie@detectoramateur nl

Activ¡te¡tencommissie
Voor vragen, suggesties enz over zoekd¿gen, determinatiedagen kunt u terecht

bij: G Lukassen, Posrbus2729,7301 EE Apeldoorn

Iel (050) 541 3396, e ma il : zoekda g@detectora mateur nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas van de verenìging dient u een pasfoto op
te sturen met op de achterzijde vermeld uw naam en adres aan de ledenadmini

stratie van de vereniging

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar
en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een
jaar.
Degenen die in de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds
eerder verschenen nummers van het lopende jaar. Opzegging dient
uiterlijk op 1 november schriftelijk binnen te zijn.

De contributie bedraagt per 1 januar¡ 2006:
Leden binnenland € 30,-, via incasso € 29,-
Steunleden € 8,-
Leden buitenland € 35,-,

Bank:
Rabobank 10.76,81.048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn
Postbank 1675000 t.n.v. De Detector Amateur te Amersfoort
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Colofon
Detector magaz¡ne is het veren¡gingsblad van
'De Detector Amateur'en versch¡jnt 6 keer perjaâr.
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e-mail: redactie@detectoramateurnl

Advertenties
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te wei-
geren. Door het opnemen van advertenties doet de redact¡e van het Detector Magazine c,q.
de vereniging De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde producten of
diensten.

Advertent¡eaquis¡tie
Advertent¡evoorwaarden- en tar¡even op aanvraag bij Grafrsch bureau Creatype
E-mail; studio@creatype.nl

Vormgeving en productie
Grafrsch bureau Creatype, Drachten, (051 2) 54 52 40, www.creatype nl

Druk:
De Marne, Leens

l55N: '1386-5935

@Copyt¡ght: Niets uitdeze uitgove mag worden verueelvuldigd en/ofopenboar gemoakt door
middel von druk, fotogrcfre, micrcnlm, întemetofopwelke wíjze dan ook,zonder voorofgaande,
schìftelijke toestemmîng van de redqctíe.
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Bestuur

Van de voorzitter

Beste leden,

Na een zeer geslaagde zoekdag, die goed is be-

zocht door 200 zoekers, kijken wij terug op een

mool evenement.

De locatie en velden waren prima. We zijn zeer

gastvrij ontvangen door de eigenaar van het

Ronostrand en door de boer die zijn landerijen
beschikbaar had gesteld.

Buiten de penningen zrjn er nogeen aantal leuke

zilveren

vondsten gedaan, die u zeker terug zult zien in het magazine.

Verder zijn we blij met de aanmelding van vijf nieuwe bestuursle-

den, en trvee leden die eventueel ook plaats in het bestuur ¡villen
nemen, maar er nog even over na willen denken.

De nieuwe bestuursleden worden tijdens de ledenvergadering

die plaats zal vinden op l8 november te Têrwolde om 1200 uur
offi cieel voorgedragen.

Ik hoop u daar dan ook te zien, wij kunnen en zullen daar ulv
vragen beantwoorden over de vereniging en andcrc zaken.

Volgend jaar bestaan we als vereniging 15 jaar, wat we natuurlijk
groots gaan vieren d.m.v. een grandioos zoekweekend. De precieze

datum is nog niet helemaal rond, maar het gaat zeker in maart
2006 gebeuren in het midden van het land.

Er is ruimte voor jong en oud en ook voor de kids zullen er diverse

activiteiten zijn.

Hopende u allen te ontmoctcn op l8 november, wens ik u veel

zoekplezier.

Roy Hutter s, v o or zitter

Van de penningmeester

Bcste leden,

Inmiddels is het grootste gedeelte van de contributie 2006 binnen.
Dankvoor alle leuke excuses, dezezijn aanvaard.

Jammer van een tr.r'intigtal opzeggingen, maar we zijn wel lveer

blij met de nieuwe leden.

Vooruitlopend op het nieuwe jaar 2007 , ter info
- Van de leden die een automatische incasso hebben afgegeven

wordt de contributie t.z.t. automatisch afgeschreven,

- De vereniging stuurt geen acceptgirokaarten of
rekeningen voor de contributie, dit moet u zelf overmaken

o.v.v. het lidnummer.

Ik hoop, dat ik u zo voorlopig voldoende heb geïnformeerd, is het

één en ander nog onduidelijk stuur dan even een mailtje naar:

penningmeesterdda@gmail. com

Joop van Leeuwen, uw penningmeester

Van de redactie

In de afgelopen vakantieperiode heb ik nagedacht over rvat ik rvilde

voor de komende tijd. Helaas ging het niet voor iets simpels als het

toestemming kijgen van een zoekveld, het betrof namelijk mijn
bestuursÍìrncties. Ruim tlvee en een haifjaar geleden ben ik in het

bestuur getreden. In de Ìoop van de tijd kwam er een nieuw bestuur

welke helaas snel reduceerde tot drie bestuursleden, Er krvam steeds

meer u'erk bij de resterende bestuursleden. Dit heeft bijna een goed

jaar geduurd tot er rveer een nieurv bestuurslid bij kwam. Door

het wegvallen van bestuursleden en privé-omstandigheden bij de

overige bestuursleden rvas het een raar jaar. Ook het rvegvallen van

adve¡teerders deed het magazine geen goed, en we moesten daarom

het aantal pagina's verminderen.

Ook ging er veel vrije tijd inzitten, zoals de zalerdagen die rve nodig

hadden om te vergaderen, de zoekdagen of andere gelegenheden

welke bij het leiden van een vereniging horen. En dat was met mijn

drieploegendienst wel eens moeilijk. Ik liep al een tijdje met het

idee om mijn bestuursfunctie neer te Ìeggen, maar er waren ook

heel leuke kanten aan een bestuursfunctie. Het lverd de afgelopen

maanden een soort jo-jo gevoel, zo wou ik er mee stoppen en dan

gebeurde er weer iets positief wat me weer de moed gaf om er weer

de schouders onder te zetten.

Eind juli hadden we een ovellijden van een familielid welke ons erg

aangreep. Precies in de week dat sommige leden een brief kregen

van de penningmeester over de contributie. Ondanks dat in de brief

stond om eventuele opmerkingen via brief of mail aan het secretari-

aat te melden meenden toch een aantal leden hun ongenoegen aan

mijn adres te moeten melden. Nog triester was dat mijn familiele-

den de klagende leden aan moesten aanhoren. Die begrepen daar

niets van en zaten daar zeker op dat moment niet op te wachten.

Het werd voor mij dan ook de bekende druppel.

Na mijn vakantie (waarin ik nog vele malen alles heb afgewogen)

heb ik bq de eerste bestuursvergadering mijn besluit over mijn
vertrek aangekondigd.

Is er ook nog positief nieuws, ja zeker rvel. Laatst heb ik uamens de

vereniging een lezing gegeven voor het Koninklijke Numistiek Ge-

nootschap in Lelystad. Hierbij gingen de leden na afloop zelf zoeken

met een metaaldetector om een idee van de hobby te krijgen.

Ik zelf heb nu weer meer tijd om te zoeken en artikelen te schrijven.

Volgens de Ìaatste berichten komen er weer adverteerderpagina's bij

zodat er dan ook weer redactionele pagina's bij komen.

Welke functies ik nog blijf doen voor de vereniging is afhankelijk

van het bestuur, maar helemaai vertrekken uit deze fraaie vereniging

doe ik niet.

Langs deze weg rvil ik dan ook iedereen die mij (en de vereniging) in
de afgelopen jaren met raad en daad heeft gesteund, bedanken.

Met v r ie ndelijke gr o et,

Mart Hoffmann

Data magaz¡nes

Uiterste aanleverdata
kopij (artìkelen)
24 november 2006

Verschijningsdata
magazine
27 december 2006
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Zoeken naar

een speld

rn een

zandberg

Het begon allemaal een maand of vier
geleden. Het was eind mei en ik las

in de krant dat er riolering aangelegd
zou worden in onze dorpskern. lk wist
dat daar onlangs een opgraving was

geweest en daar was o.a. middeleeuws
uit te voorschijn gekomen. lk was dus

wel geì'nteresseerd in al dat gegraaf.

lk pakte mijn fiets uit de schuur en in
het dorp aangekomen,zagik wel dat
er gegraven was, maar er stond een

groot hek omheen en dat was wel
nodig want ik kon niet eens op de
bodem van de put kijken.Teleurge-

Merov¡ngische deniet

lv4esheftbekronìng

M¡jt von Geofschop von Vloonderen (2.j. 1410),

geslogen onder muntheer'lon zonder Vrees'

steld ben ik weer naar huis gereden en

verder heb ik er geen aandacht meer

aan geschonken, totdat ik vorige week

zaterdag (2 september) weer eens zin

had om te gaan zoeken.

lk had op de dag ervoor een andere

weg naar mijn werk genomen, dan

ik gewend ben en ik zag dat er was

gegraven op een paar honderd meter
afstand van een nieuwbouwplan,
waar ik eerder al hele leuke dingen

had gevonden. Dus voor zaterdag de

wekker vroeg gezet en al voor achten

Euste ins¡gne, lood-tin, 1 35ù1450

Reool geslogen ondet Fel¡pe ll tussen 1 556 en 1598



vondst

zat ik in de auto. Op de bestemming

zagikal snel dat hier niets te halen

viel. Waar ze hadden gegraven, leek

het wel een moeras en er zat werkelijk
geen scherfe in de grond.Toen ben ik

maar weer in de auto gestapt en een

rondje gaan rijden langs mijn zoekak-

kers. Misschien was er wel ergens wat
geoogst; je weet maar nooit. Toen ik

bijna rond was zag ik een hoop zand

liggen. Deze had ik al eens eerder zien

liggen, maar ik had nooit zin gehad

om de auto eens te stoppen en er te

zoeken. lk dacht, dit is vandaag mijn

laatste kans en ik wil niet voor niets op
mijn vrije dagzo vroeg uit bed komen.

lk parkeerde de auto langs de hoop

zand en ik zag er gelijk de botten uit
steken. Dit kon wel eens leuk zoeken

worden. lk had eerder gezocht op

de stort in Den Bosch (pas tegen het

einde) en wist dat beenderen in de
grond wel eens interessant konden

zijn. lk heb mijn Tesoro Lobo uit de

auto gepakt, geladen met nieuwe

batterijen (want ik had de Lobo al

lang niet meer gebruikt) en ben gaan

zoeken. Eerst probeerde ik langs de

zijkanten te zoeken, maar omdat de
grond gestort was op betonplaten
lukte dit niet (er zat betonijzer in). Toen

heb ik de berg maar beklommen en

ik ontdekte dat er een stuk grond was

vlak gestreken en hierop waren links

en rechts weer hopen grond ge-
gooid. Eerst maar het vlakke gedeelte

afpiepen dan. Er was nog niet gezocht

en ik hoorde achteraf dat deze grond

er al minstens vier maanden lag, dus

dit was een buitenkansje. Tussen de

ijzeren afvoerbuizen vond ik al snel

een middeleeuws draagspeldje. Daar

was ik mee in mijn nopjes zeg! lk had

er nog nooit een gevonden en sinds

de stort in Den Bosch onder de nieuwe

A58 was verdwenen, had ik alle hoop
op insigneachtige dingen eigenlijk wel

opgegeven. lk wist op dit moment nog
niet waar de grond vandaan kwam,

maar even later vond ik een huisnum-

mer met daarop ook de straatnaam

vermeld en toen kwam ik er achter dat
deze grond uit de werkputten kwam

van de rioleringswerkzaamheden. Wat

een geluk dat ik deze stort zo tegen-
kwam zeg!

Je snapt natuurlijk wel, dat ik de

zondag terugging om er verder te

zoeken. Het vlakke gedeelte had ik al

op alle manieren helemaal afgezocht,

dus toen ben ik maar op de schuine

kanten van de bulten gaan zoeken. Na

een uurtje gezochtte hebben vond

ik een klein muntje dat ik meteen als

zilver herkende. lk vond het wel raar

dat ik het op die plaats vond, want
in Den Bosch zat het leuke middel-
eeuwse spul allemaal in de stinkende

zwarte lagen gevuld met botten en

aardewerk, maar hier lag niets van

dit alles. lk dacht dat het muntje een

kopje was en wreef er eens overheen.

Toen ik primitieve tekens onder het

zand vandaan zag komen dacht ik een

sceatta te pakken te hebben. Wat gaaf

zeg! Ook dit was voor mij weer een

unieke vondst.Thuis heb ik het muntje
ingescand en doorgemaild naar Arie

van Herwijnen, omdat hij ook al eens

had geholpen met het determineren
van mijn Tielse denier. Dezelfde avond

kreeg ik een mailtje terug, dat ik helaas

geen sceatta had gevonden, maar

iets wat veel leuker was. Het was een

Merovingische denier met als vermoe-
delijke herkomst Frankrijk en deze was

veel zeldzamer dan een sceatta.

De woensdagavond erna ben ik weer

teruggegaan om te kijken of er nog

wat grond bij gereden was. Dit was

niet het geval, dus ben ik maar weer
gaan zoeken op de vindplaats van

mijn denier. Hier vond ik al vrij snel

een zilveren muntje, dat ik samen

met zoekcollega Peter determineerde
als zijnde 1 reaal. Geslagen in Sevilla

onder Felipe ll tussen 1 556 en 1 598.

Wederom een leuk muntje. De avond

daarna ben ik weer teruggegaan. (lk

moest me aan tafel eerst legitimeren
want llse kende me niet meer.) lk ben

toen maar een gat gaan graven in de

hoop zand, die me op het eerste ge-

zicht het beste leek. Met flink wat bot
en scherven erin kon dit wel eens de

beste hoek zijn. Hier vond ik o.a. een

messchedepuntbeschermer, een stuk-
je boekbeslag en een ijzeren hamertje.

Deze had een kopje van 3.5 cm lang en

een steel van 16,5 cm lang. Het lijkt me

voor kinderspeelgoed niet het goede

materiaal, want dan had ik iets van tin
verwacht of zo. lk vermoed zelf dat het

toch een klein stukje gereedschap is.

Als iemand hier iets meer over weet,

zou ik het graag via ons blad horenl Bij

voorbaat dank.

sceatta te pakken te
hebben.
Wat geaÎ zegl

Zaterdags ben ik natuurlijk weer naar

de plekteruggereden. Na een paar

uurtjes spitten (ongeveer vier die dag)

had ik weer een leuke verzameling

laat-middeleeuws gerei uit de grond
getoverd. Waaronder een ijzeren mes,

een mesheftbekroning met daarop

aan beide zijden afbeeldingen van

de Heilige Maagd Maria, een riem-

tong, een kledinghaakje, een nog niet
gedetermineerd muntgewicht en een

koperen muntje lijkende op een ster
ling.'s Avonds maar weer een mailtje

gestuurd naar Arie van Herwijnen
met de vraag of hij misschien wist
wat voor muntje het was. lk kreeg al

weer vrij snel een mailtje terug met
de determinatie; het was een 15e-

eeuwse mijt van de Graafschap van

Vlaanderen (2j.1 41 O). Geslagen onder
muntheer'Jan zonder Vrees'i Weer

een leuk muntje dus, voor iemand die

bijna geen middeleeuws van de akkers

ra a pt.

Zondag was ik weer vroeg uit de ve-

ren, maar ik had de dag ervoor de ge-

hele zwarte laag, aanwezig in die hoop

grond, afgezocht en ik kon er werkelijk
niets meer uit krijgen. Maar de grond

was productief genoeg geweest toch!?

lk wil bij dezen meedoen aan de

vondst van hetjaar met de

Merovingische denier.

Vind ze!

Groetjes, Bas van Sambeek

I
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I Tekst / Fotos: Patrick Van Wanzeele ]

e veldslagen en de algemene
tragedie die zich in Vlaanderen
afspeelden tijdens de Eerste

Wereldoorlog blijven voor velen
een onuitputtelijke bron van gegevens

en informatie. De interesse voor het
oorlogsverleden en de heropleving
van de herinnering aan deze oorlog
gaat steeds in stijgende lijn. Mede
ook door het in de belangstelling

brengen van WO I in de plaatselijke

musea en ook het nieuwe fenomeen
"WO I slagveldarcheologie'i Vooral de

Britten hebben een enorme binding
met deze periode. Ze komen massaal

naar de velden waar hun voorouders
slag leverden. De salient van leper was

dan ookvoor hun natie één van de

beruchtste plaatsen uit de moderne
krijgsgeschiedenis. Een ganse genera-

tie heeft hier geleden en velen rusten
nu voor altijd in de Vlaamse bodem.

Het waren meestaljonge mannen. Ze

De vuurdoop van 1915 in de

salient van leper

hadden geen vermoeden welke ellen-
de hun te wachten stond. Ze maakten
hier voor de eerste maal kennis met
de gruwelen van de Eerste Wereldoor-
log. Britse vrijwil ligersoldaten, enkele
weken voorheen nog behorend tot de
burgerbevolking, die langs het kanaal

IEPER - De lJzer in 1915 hun posities

innamen, zagen tot hun verbijstering
een geheel andere oorlog dan ze

verwacht hadden.

De stellingen die ze innamen situeren

zich ten oosten van het kanaal op

een boogscheut van Boezingedorp

en ongeveer 3 km ten noorden van

leper. Op 22 april 1915 was in deze

zone de eerste Duitse gasaanval met

chloorgas ingezet. Franse kolonialen

moesten ijlings hun linies verlaten met

achterlating van duizenden stervende

vergaste mannen. Het schokeffect

Voststellng van 3 Br¡tse gesneuvelden van het York en

Lancoster Reqiment.

.1

Ap de bodem von een

pnmineve loopgroof

de houten k6ten

z¡lnvergoan 5r25A

kogels tn de potroon

band voor de l'ickers

mitrolleur.



op de Fransen in deze sector was

enorm en deze troepen wisten zich

machteloos tegen een gifgasaanval.

De Duitsers hadden het succes van

de gasaanval echter niet benut en

waren door aarzelend op te treden er

niet in geslaagd leper in te nemen. Ze

hadden wel wat succes geboekt, maar

een strategisch succes zat er door de

alsmaar heviger tegenstand van de

Britten en de Fransen niet meer in. De

linies liepen vast. Dit was het begin

van een verschrikkelijke loopgraven-
oorlog. En zeker in de beginfase wist
men niet hoe loopgraven het best

aangelegd werden. Het ingewikkelde
stelsel van vakkundig geconstrueerde

loopgraven, dat later in de oorlog
verscheen (1917) met sappen en nis-

sen, doorgangen en bunkers, onder-
steuning, reserve en verbindings-
loopgraven bestond nog niet. De pas

aangekomen Britse troepen groeven

waarze konden. Knapten bestaande

afwateringssloten op of plaatsten

barricades van opgehoogde aarde
voor zich uit. Br¡tse loopgraven in 1915

waren maximum tot een diepte van 90

cm onder het grasniveau uitgegraven.
Ze waren in de hoogte opgebouwd
met zowel aan de voorkant (de borst-

wering) als zowel aan de achterkant
(de rugwering) op elkaar gestapelde

aarde. Om de voeten droog te houden

werden er loopplanken aangelegd. Op

vochtige plaatsen soms 5 loopplanken
op elkaar. Later werden de loopgraven
nog opgebouwd en verstevigd met
zandzakjes. Het grote nadeel van deze

construct¡e was dat de vijandelijke
artillerie de zandzakken voortdurend

aan flarden schoot. Het gebruik van

steeds zwaardere artillerie en hoogex-
plosieve granaten leidde tot absurde

slachtpartijen. De mannen werden
gewoon weggeblazen of levend be-

dolven. Zowel de Duitse als de Britse

artillerie vuurden precisie granaatvuur.

Op afschuwelijke wijze werden de

soldaten aan beide zijden aan stukken
gereten, De Duitsers bouwden al heel

snel in het beginstadium van deze

stellingenoorlog fortifi caties. Dit waren

in het achterland in standaardmodel
gegoten betonblokken in kubusvorm.

Die, naar de eerste linies gebracht, op

elkaar geplaatst en met treinbiels ver-

stevigd, de eerste primitieve bunkers

vormden. De Britse vrijwilligers had-

den geen degelijke onderkomens en

door die onvoorzienigheid moesten ze

maar al te zwaar boeten.

Historische bronnen vermelden over

infanteriebrigades (4400 man) die

waren uitgedund tot onder de getal-

sterkte van een bataljon (1 100 man).

Ook bataljons werden soms uitge-
dund tot aan de getalsterkte van een

Colt col.4 55, aangekocht en gebru¡kt door het Engelse

leget t¡jdenswO l.

compagnie (240 man) of in het ergste

geval had het bataljon opgehouden
te bestaan. Hoeje moest doden of
gedood worden was even onzinnig
en onduidelijk op het slagveld als het
begrip hoe hopeloos onontkoom-
baar die taak wel was. Veel soldaten

waren na een artilleriebeschieting

op de eerste linies niet meer in staat

om nog normaal te functioneren. Het

fenomeen Shell Shock was toen nog

onbekend. De voornaamste kenmer-

ken van dit z¡ektebeeld waren: "het

geheugen kwijt en niet meer kunnen

praten'i ln een later stadium van de

oorlog zouden beide partijen veel

leren over de psychologie van de loop-
gravenoorlog. Dat de loopgraven geen

bescherming boden was een kwestie

van tijd en ontwikkeling. De Britse

legerleiding nam ook een beslissing.

Aan het begin van de oorlog was de

vereiste lengte voor een Brits soldaat 1

meter 70 cm. ln I915 werd de vereiste

lengte bijgesteld tot 1 meter 50 cm.

Ook de gevechtstactiek was ingrijpend
gewijzigd. ln het verleden stormden
de soldaten in dichte drommen naar

voren om de vijand aan te vallen. Nu

bleek het effect van een massale aan-

val op eerste linie loopgraafconstruc-

ties, aanvoerloopgraven en ondersteu-

ningsloopgraven heel verlieslatend te
zijn. De statische loopgravenoorlog
vereiste een bredere aanpak. Elke aan-

val werd nu voorafgegaan door een

spervuur met allerlei artilleriegeschut.

Dergelijke beschieting kon urenlang

doorgaan en maakte een hallucinant
en oorverdovend lawaai. Na de artille-

Brits geweer onderaan een pr¡m¡t¡eve loopgraaf.

Het koperen oliebusje in de kolf is duidelijkzichtboor.



riebeschieting volgde dan de stormloop van de vijandelijke
soldaten. Even later gevolgd door een volgende golf van

aanvallers. En indien er genoeg ondersteuning was, gevolgd

door nog een derde golf. De vroege loopgraven werden
nog niet beschermd door prikkeldraad zodat de aanvallers
- buiten de granaattrechters - weinig hinder ondervonden
van de terreingesteldheid. De loopgraven gingen dan ook
meermaals in andere handen over. Ook de militaire ont-
wikkeling in bewapening en soorten ammunitie nam een

enorme uitbreiding. Er waren bedieners voor het afvuren
van loopgraafmortieren, scherpschutters, handgranaatwer-
pers, bedieners van mitrailleurs, geweergranaatschutters

en ondersteuningstroepen. Ook de vereiste aanwezigheids-

duur van de bataljons in de eerste linies werd teruggebracht
van meerdere dagen tot maximum 48 uur. Veelal werd in die
korte periode de helft uitgeschakeld. Naast de vele doden
en vele verwondingen kregen ze ook nog het lijden aan

allerlei ziekten die ze opliepen in de meest onhygiënische
omstandigheden. Na enkele maanden waren de linies een

opeenstapeling van modderpoelen, rottende etensresten,
ontbindende lichaamsdelen, uitwerpselen, insecten en

ander ongedierte. Ratten waren een gedurende de ganse

oorlog voorkomende kwelling. Ze werden door de soldaten
doodgeslagen of aan de bajonet gespietst. Maar ze waren
niet uit te roeien . Ze deden zich voornamelijk tegoed aan

menselijke en dierlijke resten. Een andere niet aflatende
plaag in de loopgraven waar iedereen mee in contact kwam
waren de luizen. Als er geen artillerie beschietingen plaats-

vonden waren de soldaten er onophoudelijk mee bezig.

Veelal probeerden ze van zichzelf of van elkaar de luizen
van het lichaam te plukken. Ook de communicatie liet na

verloop van tijd te wensen over. Linies werden voortdurend
verplaatst. De legerleiding taste soms in het duister over po-

sities van loopgraven. Meermaals werden de soldaten door
toedoen van eigen artillerie uitgeschakeld. De verwarring
duurde soms tot de verbindingen hersteld waren.
Het moreel en de discipline in een veldslag met zoveel vrij-
willigers moet indertijd zwaar te lijden gehad hebben. De

jonge mannen die nog maar pas in de salient in de eerste

linies aangekomen waren, maakten meteen de grootste
gruwel van hun bestaan mee. Voor zij die al voor de tweede
maal een artilleriebarrage meemaakten zal het heel emo-
tioneel en moeilijk geweest zijn om ter plaatse te blijven.
Bij aankomst in de onbekende loopgraven - wat meestal in
het duister gebeurde - kon men aan de geur al aanvoelen
wat een dodenakker het was. En wanneer het dag werd,
kregen ze gruwelijke scenario's te zien. Ze moesten ook de
lichamen van de achtergebleven gesneuvelde voorgangers
verwijderen of ter plaatse begraven. Diegenen die voor de
derde maal 48 uur in eerste linie meemaakten, zullen gewe-

ten hebben dat ze nog nauwelijks de hoop konden koeste-
ren dat ze de oorlog ongeschonden zouden overleven. En

zeer velen zijn op de slagvelden gebleven.

VERVOLG IN NUMMER 90

Heq nnrLg !.re soh,vvlnt gt, x

Tja, soms kunnen columns een vervolg

hebben. Zo heb ik het nog over de gezel-

ligheid van onze jaarlijkse zoekvakantie. Al

onze voorbereidingen en voorpret voor de

jaarlijkse trip. En dan is het weer zover:

Goed okjongens, de hele voorraad aan spullen hebben we in de auto

gekregen.Tjonge,jonge als ik het zie lijkt het wel de bevoorrading van

een heel weeshuis; tenten, scheppen, kleren. voedsel en de nodige

sapjes. We gaan toch echt maar met z'n drieën een paar dagen weg!

De auto zit prop en propvol.'s Ochtends in den vroege gaan we weg.

De mannen gaan op stap. Dag vrouwen, nu even tijd voor mannen on-

der elkaar. lk offer me op om op de achterbankvan de bolide te zitten.

Tja een autogordel heb ik eigenlijk niet nodig; lkzir al zo ingepakt dat ik

nog nauwelijks adem kan halen. De stemming zit er al snel in, zingend

tuffen we over de snelweg. We zijn op weg naar onze uitvalsbasis.

Het is iedere keer weer een hele trip, maar ja, dat hebben we er wel voor

over. Na een lange reis komen we aan op onze vertrouwde camping.

De beheerder, die we vanwege zijn kabouteruiterlijk al de naam Paulus

hebben gegeven, ziet ons al weer aankomen. We zwaaien Paulus

goedendag en rijden vrolijk door naar onze vaste plek. De auto wordt

tot stilstand gebracht. Als geoliede machines kruipen we uit de auto en

bouwen we ons kampement op. Binnen no time zitten we op de stoel-

tjes tussen onze tentjes. De detectors worden gereed gemaakt voor de

zoekmarathon. Eenmaal klaar gaan we op zoek naar onze vertrouwde

adresjes. Ach we doen het al een tijdje, dus de boeren kennen ons

ondertussen door en door. Even gezellig bijpraten met de boer. Zoals

gewoonlijk overhandigen wij hem een lekker flesje wijn en wij zijn weer

safe voor een paar dagen lekker zoeken op zijn land.

Als we het land betreden, schijnt de zon al lekker op onze bolletjes.

Wat hebben wij toch een geweldige hobby. Als snel lopen we naar

een ¡nteressante hoek van het veld. We hebben daar ooit al eens

Romeins gevonden. En ja hoor, als het niet waar is, we worden alledrie

getrakteerd op een leuke Romeinse munt en vroeg middeleeuwse

voorwerpjes. Het vinden hiervan deed ons besluiten om die bepaalde

hoek eens goed uit te zoeken. Elke centimeter wordt wel drie keer

gecontroleerd. Op een gegeven ogenblik was ik een beetje moe van dat

gepluis en lokte mij het vrije veld. Nog even kijk ik om en zeg:"Jongens,

het beste, ik ga er vandoor op zoek naar de jackpot'i Onder gelach

verlaat ik langzaam het Romeinse hoekje. Het is al een tijdje stil onder

de schotel en ik begin toch iets van sp|t te krijgen. ledere keer als ik

omkijk zijn mijn maten nog steeds aan het graven. lk wil me niet laten

kennen en blijf doorlopen. Op een gegeven ogenblik krijg ik een mooie

piep onder mijn nieuwe detector. Met de schep leg ik de veroorzaker

van dit signaal bloot. Even slaat mijn adem over, "Nee, het is niet waar'i

lk wuif naar de jongens en maak een vreugdedansje in het veld. Mijn

maten denken uiteraard zoiets van tja, heb je hem weer, het zal wel.

Uiteindelijk kunnen ze zich niet beheersen en komen ze mijn richting

op."Jongens, het is niet te geloven, ik heb er een'i Daarbij laat ik de net

blootgelegde gouden stater zien. We kunnen het alledrie bijna niet

geloven. Zo'n prachtstuk ligt hier al 2000jaar in de grond te wachten

totdat een of andere Fries hem op komt halen. lk moet u zeggen beste

lezers, dat er dan van alles doorje heen gaat. Al jaren loopje te zoeken,

hopend dat je ooit nog eens zo'n moo¡e munt mag vinden, dan heb je

hem plots in handen. We zijn nog maar net begonnen en we hebben

nog het hele weekend voor ons. Joepie, wat een hobby.



I Tekst Mart Hoffmann I

Over be(kom)meren

F¡g 1 Dt¡nkschoal Stegbury 1 5e eeur/

Onlangs was er de discussie over een vondst

die ik op een stort had gedaan.

De vondst was een speelgoed tinnen kom-

metje / schaaltje. lk had het een papkommetje

genoemd, waarop anderen zeiden dat het een

brandewijnkommetje betrof. Door de jaren

heen ben ik deze discussie vaker tegengeko-

men en ik hoop dat ik met dit artikel iets kan

bijdragen aan de discussie en wat duideli-¡k-

heden kan verschaflen.

Drinkschalen
Het gebruik van drinkschalen voor het nuttigen
van wijn is al bekend in de Griekse oudheid, en

ook de Romeinen dronken zo hun wijnen en alco-

holische dranken.

ln de late-middeleeuwen komt er een grotere

diversiteit aan aardewerk gebruiksvoorwerpen in

onze regio als het gaat om drinken. ln het bijzon-

der het in Siegburg gelegen productiecentrum
produceert veel types aardewerk. De bekendste

types zijn de Jacobakannen, bierkruiken en de
platte drinkschaaltjes (fiS. 1). Zeer waarschijnlijk
gebruikte men deze voornamelijk voor het drinken

van wijn, omdat de wijn beter tot zijn recht kwam

Kommen
Aan het einde van de middeleeuwen verandert er veel, zo-

dat men ook meer goederen aanschaffen kan, die uit metaal

zijn vervaardigd. Dit heeft meerdere voordelen, het is water-

dicht en het gaat langer mee, daar een val op de grond niet

hoeft te leiden tot een nieuwe aankoop. Men zal, zeker in

het begin, een aantal voorwerpen hebben gekopieerd, die

voorheen enkel in aardewerk werden uitgevoerd.

Spreken we bij het Sieburgse type van een schaaltje. De be-

naming hiervoor is eenvoudig, een schaal is plat en dat is bij

de drinkschaaltjes van Siegburg ook het geval. Op een klein

voetje is er slechts een klein opstaand randje, later wordt
dat een kom, zo is men in de veronderstelling.

ln de 16e eeuw en de eeuw erna zien we diverse soorten

kommen en schalen verschijnen en het gebruik ervan. De

rol van glas en tinnen drinkbekers neemt in de 16e eeuw

toe, wat de rol van de drinkschaal zeker naar de achtergrond

zal drijven. Wijn wordt in de herbergen en in huishoudens

dan meer in (grote hoge) glazen geschonken. Enkel in

kerkelijke instellingen zien we dan (en heden ten dagen

nog) dat er wijn gedronken wordt uit een schaal. Slechts

de ondiepere met een vaak kleinere diameter (+/- 7 cm)

zou voor het gebruik als drinkschaal in aanmerking komen.

Tegenwoordig gebruikt men deze schaaltjes nog bij het

proeven in de stokerijen.

ln de literatuur is men er vaak ook niet zeker van hoe men

een tinnen kom moet benoemen. Soms spreekt men van,

kom, papkom en in een enkel gevalvan een brandewijn-

kom.

ln de wetenschappelijke wereld noemt men in de regel een

tinnen kom met een plat klavervorm handgreep een bran-

Fg 2 Papkom t5e l6eeeuvldnm l2,7cm

-R\_

in de open schaal, het zogenaamde ademen. Deze

drinkschalen komen voor in diverse maten, met en

zonder versiering. Ze komen voor vanaf rond 1425.
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ijn vader en ik liepen gisteren er-

gens in Friesland op een immens
grote akker. De aardappels waren
net gerooid, en dat leek dan ook

het enige dat zich ooit op deze akker

heeft bevonden... aardappels!

Heel in de verte zie ik mijn vader wui-
ven. lk er naar toe, en daar stond hij

midden tussen allemaal kuiltjes van 10

- 20 cm diep en hij liet me een handvol

duiten zien! lk ging hem ijverig helpen

met zoeken, aangezien er geen einde

aan de signalen leek te komen. Na een

poosje kwamen er na alle zoekpro-
gramma's van de DFX en XLT afge-

werkt te hebben, geen signalen meer.

En ja, ik heb de grond daarna ook nog

eens tien cm diep afgegraven. Toen we

om ons heen keken, zagen we dat we

binnen 3 vierkante meter iets hadden

veroorzaakt, waar menig mol jaloers

op zou zijnl Een pauze was nu wel op
zijn plaats. Bij de auto bleken we sa-

men 61 munten opgeraapt te hebben,

waarvan 29 duiten Frisia, 1 1 oorden,

l duc Gelria duit, Zeelandia duiten,
Reckheim duiten, t halve stuiver zilver,

een 2 stuiverstuk Hollandia, trajectum
duiten en twee bijzondere duiten: mis-

slagen of vervalsingen, wie het weet
mag het zeggen 1 duit FRI CIR en 1

duit FRI Gl.

Als je zoiets vindt, slaat je fantasie

op hol. Op zo'n immens aardappel-

land moet in circa 1660 een ruiter of
voetganger waarschijnlijk zijn geldbui-

del verloren zijnlWat zal die persoon

gebaald hebben! Leg het thuis maar

uit...

Deze vondst geeft een prachtig over-

zicht van wat er in een gemiddelde
geldbuidel gezeten moet hebben. De

munten zijn alle tussen 1600 en 1660

geslagen. De kwaliteit is zeldzaam
goed te noemen, tenminste vergele-
ken met de duiten die we de laatste
jaren vinden!

Het verhaal krijgt nog een staartje!

Omdat er pal naast de vindplek
nog resterende stroken met aardap-
pels gerooid waren, heeft mijn vader

terwijl ik weer op mijn werk was
(weekenddienst in het ziekenhuis),

nog een verdere poging ondernomen
om munten te vinden.

Binnen een straal van 6 meter kwamen

nog eens 13 munten uit de grond,

waaronder een prachtige bezemstui-

ver uit 1 640. Het totaal
aantal munten komt
daarmee op74ll!
lnmiddels ben ik er

via Internet achter ge-

komen dat de FRI CIR

duiten, valse munten
zijn uit Reckheim.

De vondst wordt
aangemeld. Op de

overzichtsfoto ontbre-
ken een Frisia duit en

twee oorden.

Beste lezers, geniet van het verhaal en

de foto's!

Vriendelijke groeten van Robin en Jan

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

Belangstelling? Wij adviseren u graag.
Onze website: www.detrijestinzen.nl

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



I Tekst: Leon Mijderwijk ]

Saluut aan de
Romeinen in

boekrecensies

Ualkenburg

"Beoordeel een boek niet
aan de kaft"is een veelge-

hoord en cultureel correct
antwoord op uiterlijkheden
die mogelijk een slappe in-

houd maskeren. Maar... het

oog wil ook wat. De eerste

beoordeling is immers veelal
gebaseerd op hoe een boek

boekenplanken.

lnhoudelijk valt het in twee
delen uiteen. Het eerste

gaat over de opgravingsge-
schiedenis van Valkenburg,

beschreven per jaartal. Hoe-
wel al een beschrijving van

vondsten werd gedaan in

1664 was Valkenburg vooral

de plaats van Albert Egges

van Giffen, de invloedrijkste
archeoloog die Nederland

heeft voortgebracht. Het

werd zijn'thuisbasisi Zijn

aandacht ging al een aantal

decennia naar de plaats uit
voor hij van 1941 tot 1953

zelf het onderzoek leidde.

Ook daarna bleef hij aan

Valkenburg gehecht. De

onderzoeken en gebeurte-
nissen tijdens de opgraving,

worden aan de hand van

vele citaten weergegeven.

Met name de bezetting had

zijn weerslag op de opgra-

ving, maar ook relaties en

onderlinge verhoudingen
tussen archeologen zorgden

voor de nodige spanning.

Dit deel is waardevol, want
zelden wordt deze kant van

een archeologisch onderzoek

belicht. Zonde, want omstan-
digheden bepalen mede de

kwaliteit en uitkomst van

een onderzoek. Bovendien is

het interessante geschiede-

nis op zich. De tijdlijn loopt
door tot 2005. Naast de lijn
zijn er ook kaderteksten over

archeologen en archeologie
en een artikel over de aanval

op Valkenburg in de Tweede

Wereldoorlog.

Kaderteksten staan er ook
in het tweede gedeelte, dat
gaat over de Romeinen in

Valkenburg. lnleidend wordt
de vroegste geschiedenis

van Valkenburg en Romeins

Nederland beschreven.

Daarna komen thematisch
verschillende aspecten

van het Romeinse leven in

Valkenburg aan de orde.

Uiteraard is er veel aandacht

voor militaire voorwerpen
en instellingen aangezien

de soldaten letterlijk en fi-
guurlijk hun stempel drukten
op de plaats. ln de archeo-

logie van heT castellum, de

legerplaats, zijn zes fasen te
onderscheiden. Enkele keren

hing een bouwkundige ver-

andering samen met de wis-

seling van de wacht. Van 39

tot 240 na Christus leefden

er immers vele verschillende

bewoners in het kamp. ln

aantal, opdracht en culturele
achtergrond verschilden de

legereenheden van elkaar.

Eerst waren er de Galliërs uit
het huidige Zuid-Frankrijk
later kwamen erThraciërs uit
Bul garije/Noord-Grieken land.

Waarom was een handjevol

soldaten voldoende om een

streek te bezetten en vooral

bezet te houden? Met name

de militaire superioriteit
en effi ciënte infrastruc-

tuur maakten de Romeinen

machtig ten aanzien van de

autochtonen. Dit machts-

verschil stond echter geen

onderling contact tussen

eruit ziet. Romeinen in Valken-

burg (ZH) komt er in dat geval

gunstig uit. De vorm (Aa-lig-

gend); de kleurkeuze (deels

rose en groen) en foto's (op-

gravingsfoto's en voorwer-
pen) van de kaft laat immers
in een oogopslag zien dat er

een bijzonder boek ligt. Het
uiterlijk aan de binnenkant
bevestigt dit. Veelkleurig en

rijk geïllustreerd, rijk in aantal
én kwaliteit, kan dit boek
voor menig boekenliefheb-
ber niet meer stuk. Of het
moet het bezwaar zijn dat
het niet past op sommige



soldaten en de plaatselijke

bevolking in de weg. Ten zui-

den van het kamp ontstond
een vlcus, een burgerlijke

nederzetting. Daar, maar ook

binnen het castellum, zijn
er sporen gevonden van

het dagelijks leven. Kleding,

tafelgerei en spellen, maar

ook voorwerpen die verband

houden met geloof en dood

maken van de Romeinse sol-

daat zowaar een mens. ln dit

gedeelte veel aandacht voor
de voorwerpen, maar altijd
in relatie tot het onderwerp.
Slotstuk is de geschiede-

nis van Valkenburg na het

vertrekvan de Romeinen
waarbij de nadruk wordt ge-

legd op de vraag wat te doen

met het Romeinse verleden.

Het is inderdaad altijd lastig

om de geschiedenis in een

modern straatbeeld te ver-

beelden, maar dit boek mag

gelden als een monument,
een eerbetoon. Daarbij mag

er zeker eer uitgaan naar de

auteurs Anne de Hingh en

WouterVos die een boek

hebben geschreven dat goed

leesbaar en origineel van

opzet is.

A E de Hingh en WK Vos, Romeinen

in Valkenburg (ZH), de opgravings-

gesch ied en i s e n h et a rch eoloq i sche

onder zoek van Praet or ium Ag rippi nae

(Lelden 2005; herziene druk 2006)

€ 25 Uitgever: Hazenberg Archeo-

logie Leiden (Middelstegracht B9r,

231 2 TT LEIDEN, rc| . 07 1 -512621 6),

www.hazenbergarcheologie.nl

Cast¡icum - I okt 2006 Vm 30 sep 2007

S(hatten onder je voeten

Deze tentoonstelling toont de bewonlngsgeschie-

denis van het 0er-lJ gebied van ongeveer 600 voor

tOt750 na het beg¡n van de jaartellinq [enlraal

d¿¿rin st¿at de vondst uit 1995 vdn een vrouw u¡t

de 4de eeuw in de buurt v¿n [astricum

I n I kht ¡nqe n : 8 ez1 e kersce nt r u m De Hoe p, ) oh a n -

nßweg 2, 0251 66 l0 66, wwws(hltenlnder

jevoeten nl

Dordrecht - 12 okt 2006 Vm 27 mei 2007

De 5int Elisabethsvloed

ln de n¿cht v¿n 18 op 19 november 1421 trof

een stormvloed de Nederl¿ndse kust Door

dijkdoorbraken kwam een groot gebled in het

zuiden v¿n Holl¿nd onderwaterte staan 23

dorpen (volqens de overlevering 72) verdwenen

voorgoed van de kaart Deze tento0nstelling t0ont

met bodemv0ndsten, prenten, archiefslukken en

platteqronden de gevolqen van de ramp en plaatst

deze binnen een historische context

lnlkhtingen: Dordrerhts Museum, Museunstr11t

40, Dudre(ht, 078-648 2l 48, www.dordrechts-

nuseun nl

Deventer - 14 okt 2006 Vm 7 jan 2007

f l¡ntstone, treya en Vidoria: 1 0.000

jaar Deventer

Na tientallen jaren speurwetk door archeologen

in en om Deventer worden de result¿ten d¿¿rv¿n

v00r het eerst getoond. De tentoonstelling qaat in

op het daqelijks leven in de prehistorie en de Ro-

meinse tijd ln Deventer en 0mgeving ([olmsch¿te,

Diepenveen, Epse en Bathmen)

lnlkhtinqen: Hßtorßch Museun Deventer, Brink 56,

Deventet,0570 69 37 83, www.devenïermuseo nl

Leiden - 19 okt 2006 Vm 4 mtt 2007

Srhitterend glas

Tentoonstelling rond de 0mv¿ngrijke glascollettie

v¿n het RMO met meer d¿n 450 topstukken uit het

oude tgypte, Griekenland en het Romeinse Rilk

I n li(ht¡ nge n : R¡jks n u seu n vo n 0 ud h ed e n, Ro pen -

burg 28, Leiden, 0900-660 06 00, www.rmo.nl

Nijmegen - 1 de< 2006 Vm 18 mft 2007

De Iaatste uren van Herrulaneum. Ver-

woest door de Vesuvius, 24 augustus 79

TentoonstellÌng over de n00dl0ttige uilb¿ßt¡ng v¿n

deVesuvius ln hetjaar /9 die de steden Pompeii en

Herculaneum volledig onder ¿s en l¿v¿ bedolf. Het

verhaal wordt verteld aan de hand van opgegraven

kunstschatten, computer¿nim¿t¡es en veßlagen

van het archeologisch onderzoek ter plaatse

lnl¡(ht¡ngen: Museun Het Volkhof Kelfkensbos 59,

Nijnegen, 024 360 88 05, www.nuseunheÈ

volkhof.nl

4 MusEUM AGENDA (bron:www.sno.nt)

Brugge - 22 september 2006 tot 4

februa¡i 2007

Geloof & Geluk, sieraad in middeleeuws

Vlaanderen

ln de middeleeuwen waren op kledij gedragen

speldjes v¿n qroot belanq Priesters, ridders,

h¿ndel¿¿rs, iedereen, van keizer tot bedelaal

speldde insignes op De tentoonstellinq brengt

dergelijke kleinoden alle gemaakten/of gevon

den in Vla¿nderen - in dialoog met schilderijen,

miniaturen u¡t m¿nuscripten, qebruiksvoorwerpen

en heiliqenbeelden

lnlkht¡ngen: Bruggenuseum, D¡jvet 12, Bruqge

Maastr¡cht - 5 mrt 2006 Vm 7 jan 2007

Uaan poftevruikes nao pottemennekes

De pottevruikes in de titel van deze tentoonfelling

verwijzen naar de prehistorische pottenbakfers

Vanafde Romeinse tijd is de aardewerkproductie

overwegend een mannenzaak geworden en die

pOttenb¿kke6 werden in het 19e-eeuwse M¿¿s

tr¡rht pottemennekes genoemd. De tentoonstelling

geeft overzlcht van 7000.jaar aardewerkproductie

in M¿astrirht, v¿n prehistorisch ¿¿rdewerk tot

de produtlie van 5phinx, Sot iéteé [éramique en

Mosa

I n I i cht i n g en : k nt rc Grl n i q u e, Av enue (éra n iq ue,

M00 \ttk ht, 04 3- 3 50 56 00, www.centreteronique.

nl

Den llaag -24 mei 2006Vm 1 mrt2007

Het krijgersgraf

Tentoonstelling rond bijzondere gr¿ven uit de

omgeving van 5olleveld, in het bijzonder een

zogenaamd krijgersgraf en een bootvormig graf,

die in 2005 door archeoloqen zìjn gevonden in

het waterwingebied op de grens van Den Haag

en M0nster B¡j d¡t 0nderzoek werden onder

andere de resten v¿n een gr¿fueld uit de vroege

middeleeuwen, de Merovinqische periode (6e 7e

eeuw n¿ [hr) blootgelegd

lnlichtingen: lv4useon,Stodhoudersloan 17, Den

Hoog , 070 3181 138, www.nuseon nl

Maaseik (Belgiê) - 1 juli 2006 Vm 3 juni

2007

Expeditie Archeologie!

ln deze tentoonstelling over experimentele arche-

ologie komt de (jonge) bezoeker niet ¿lleen v¿n

¿lles te weten over technieken uil de prehistorie, de

Romeinse tijd en de Middeleeuwen, maar kan d¿¿r

ook zelfa¿n meedoen

lnlkht¡nqen: Muse1 Ml1seik, Lekkeßtrl1t 5,

Moose¡k, Belg¡ë, +32 89 56 68 90, www.

nuseomooseik.be
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EE]IVOUD, GOEDE GEVOETTGHEID
E]I PERFECTE DISCRIIII]IATIE

De XS van,Troy onder-
scheidt zich van andere
detectors door alleen
datgene bieden waar je in de praktijk echt
iets aan hebt. Zeer goede gevoeligheid op
alle grondsoorten, perfecte discrimi natie,
weerbestendig, I ichtgewicht, gebru ikersvrien-

. Standaard voorzien van een open
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! t ' c'scope' Fisher of rroy detector

efvafrng
. Wii hebben een goed contact

met de fabrikant
, Wii hebben leveringen rechtst-

Met een TfOy PfO kOptelefOOn ¡eeksvanderabrikant

) , ontgaat u geen signaaltje, 'i:1í:""i',ji[|'"'rî"'o'

,': ¡ êÍl Vindt U meef. / . wii staan open voor zinvotte'' 'r' î' 
-.' / ,, verbeteringenaandedetectors-./

sYstemen B.V -- -zl iiffi;; :#l':";,r:'ä,ïïT^,.::':':,,ï,."

f-f -:=::::=.
3 548 1 195 . Wii ziin ook open op zarerdag

E-mail: info@gelan.nl www.gelan.nl (na arspraak)
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cs660
Met de CS660 begint professioneel
detecteren pas echt. Een volwaardige
metaaldetector in de 'LAZY S' klasse
voor een ongelofelijke lage prijs. Zoals
bij vele sporten en hobby's leveren
feeling en volharding pas resultaten

op als u over het goede

@

t, ' 1236-X2
Gevoelige maar

toch stille detector, zonder

It

t
J.:;::,;;:l,iilliI C5660 het instrument

{ 
-' 

datunodighebt.

cs990xD
De 990 is niet

voor niks,
sinds zijn
introductie

een van de meest
verkochte detectoren. CS990XD
discrimineert gelijktijdig op het
meterkanaal en via het radiokanaal.
Een hoge toon geeft een goed object
aan en een lage toon geeft bijvoor-
[eeld 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
zoekschijf, pin-point, booster voor alle
metalen op grotere diepte en lader-
aansluiting. Tweekanaals discriminatie
en signaalsterktemeter met batterij-
controle.

Newforce Rl
Professionele computergestuurde
topdetector. Het verlichte display
geeft informatie over de identiteit van
het signaal. Eenvoudige bediening van
de functies zoals audio discriminatie,
visuele discriminatie, keuze program-
mering, objectherkenning, tuning, pin-
point, batterijweergave op het display
en binnenland/strand afstelling.
Grondcompensatie met echte grondra-
dar simulatie.
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piepjes en kraakjes bij verontreinigin-
gen. Audio threshold zodat zelfs het
kleinste signaal opgevangen kan
worden. Preset ijzerdiscriminatie en
variabel in te stellen frequentie om zo

storing door andere metaaldetectors
uit te sluiten. VCO pinpoint.

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

tot nu toe nog niet geëvenaard.
De 1270 is compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met een ijzer
discriminatie om door ijzer afval te
'kijken', een nauwkeurige grondbalans
regelaar voor moeilijke grond- condi-
ties en een 'silencer'voor stil en
duidelijk discrimineren. Daar is ook
nog de tijd besparende 'Trigger switch'
voor het snel wisselen van afstelling
en pin-pointen.

cz-70
Gebaseerd op de verslagen van de
CZ zoekers dat waardevolle objecten
buiten de munten identificatie worden
gedetecteerd, is er nu een vierde toon
geintroduceerd op de nieuwe CZ-70
Pro om te waarschuwen dat u diep, op
hun kant, naast zilverpapier liggende
munten heeft gedetecteerd.
Dankzij SMD 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 Co-in $tr¡ke 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-
ma's, zout stand voor het strandzoe-
ken, Notch discriminatie, zeer nauw-
keurig en stabiel grondbalans systeem,
enz., enz.

cz-20
. De CZ-20 is overal te gebruiken onder

alle weersomstandigheden en water-
dicht is tot 75 meter. De gepatenteer-- 
de elektronica maakt hem geschikt

,påii ereik,

M,' ende

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



I Tekst/tekening: Jan Zijlstra ]

Mesdag in Harl¡ngen

Detectorvondst Harlingen
Roodkoper

Vierkante doorboring
Diameter42 mm

Gildepenning
Harlingen: grootschippersgilde op naam van

Marten Gillis (ook Jellis) Mesdagh, ca, 1 623-

1677: plusminus I 645 grootschipper te Har-

lingen. Deze Marten J. Mesdagh is een directe

voorouder van de bekende schilders Hendrik
Willem en Taco Mesdag. (zie G. Mesdag, Het

geslacht Mesdag)

De meeste bodemvondsten zijn ano-
niem d.w.z. er staat geen naam op van

de eigenaar, maker, opdrachtgeve¡
plaats van herkomst o.i.d. Dit geldt
niet voor munten, maar dan gaat het

vrijwel altijd om algemeen bekende

namen: bovendien hebben munten
per definitie een min of meer onper-

soonlijk karakter.

Voor bijv. veel zegelstempels ligt dit
anders: deze geven unieke informatie.

Dat is ook het geval met gegraveerde

gilde- of familiepenningen. Soms zijn

de daarop vermelde personen en data

terug te vinden in archieven, genea-

logieën en kronieken. Ze bevestigen

en illustreren dan reeds bekende
gegevens. Dat laatste is het geval met

een bij Harlingen gevonden penning
van het Grootschippersgilde aldaar. De

gegraveerde gildepenning is op naam

van Marten Jelis Mesdagh en deze

grootschipper is een directe voorvader
van de bekende schilder HendrikWil-
lem Mesdag. Een tak van deze van oor-

sprong Vlaamse familie week in de 16e

eeuw uit naar Harlingen en stierf daar
in de l Be eeuw in mannelijke lijn uit.

Het nageslacht van een vrouwelijke
nazaat noemde zich opnieuw Mesdag

en daaruit stammen de schilders van

die naam.

Helaas is de roodkoperen penning niet
in een erg goede staat, maar nog wel

leesbaar.

Op de voorzijde zien we een driemas-

ter, het embleem der grootschippers

of kapiteins op de grote vaart.

De keerzijde vermeldt de naam " Mar-

ten Jeli(s) Mesdagh (spellingsvarianten

met: Jilles-Gilles Mesdach).

Marten werd voor 1623f.e Harlingen
geboren en overleed in1677.ln 1645

was hij reeds schipper en eigenaar van

een schip genaamd " de Flas Sack" (Zie

G. Mesdag 1943-1946). De penning zal

dan ook ongeveer uit die tijd of iets

eerder dateren.

Vondsten als deze behoren tot de"
Highlights" van het detectorisme.

Titel: Het geslacht Mesdag / samengest door:

G. van Mesdag Auteur: Geert van Mesdag

)aar: 1943-1946 Uitgever: ('s Gravenhage)

Uw lidmaatschapsgeld
terugverdienen !!!!!!!

Wij bieden u 10 euro per pagina voor een ge-

plaatst verhaal of artikel, Als u dus éénmaal een

artikel van drie pagina's over uw zoektochten of

collectie schrijft is uw lidmaatschapsgeld er al

uit. Uiteraard kunt u daarna nog meel schrijven

over andere aan de hobby gerelateerde zaken.

Het mag gaan over schoonmaaktechnieken,

beginnerstips, zoekplekken, graaf deeën (wat

en waar welke schep) of een verhaal over uw

favoriete detector, noem maar op.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

- 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) vethaal of artikel.

U¡tbetaling geschiedt na publicatie in het maga-

zine d.m.v. cadeaubonnen.

Deze vergoeding geldt niet voor inzendingen voor

de Vondst von het Jsar, omdst daor al prijzen oon

zijn verbonden.



GRATIS- høndboek voor zoekers bij alle modellen
enkel voor leden van d.e DDA. Zie onze website voor meer informøtie.

Tesoro

Nieuw!

Handboek
voor zoekers

Compadre

269r-
Silver uMax

369r-
Cibola

495r-
Vøquero

595r-
I Harrdboek, voorzoekets

Grøtis verzending!
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Reiniger

r2or-

999.-

,DE ECHTE,

RVS Scheppen
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ADX 1,OO ADX 250
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Helmond

w'ww. meta aldetector. nl

Adventis II G-Møx II



Dirk Jan Laan

B¡¡ ons
geen
bla bla,
geen loze'

^rv-MINELAB

beloften en geen
koude drukte.
Wij zien het als ons doel om u de
metaaldetector te adviseren die het
beste voldoet aan uw wensen/eisen.
Onze klanten zijn ons 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 onafhankèlijk advies bij aankoop van

:-9êrì rTì€tâaldetector.

r,,Sinds 1980 het adres voor eeilijk detector-
advies.



lTekst / Foto's, tekeningen:
Tjibbe Noppert l

lweer zo'n vijfendertig jaar

verzamel ik potscherven en in
de beginperiode hoofdzakelijk

scherven van "terpaardewerk'i Deze

peuterden mijn zoekmaatje en ik dan

vaak op zaterdagmorgen uit de zool

van een afgegraven terp (wierde op

z'n Grunnings) bij ons in de buurt.
Natuurlijk vond je ook andere dingen
dan aardewerk scherven en één van

mijn grootste wensen toen was, het

vinden van zo'n mooi versierde, benen

spinklos, die ik had zien liggen in het

Groninger museum. Maar helaas die

droom werd toen geen werkelijkheid.

lk kwam op een heel onverwachte

manier toch in het bezit van zo'n

prachtige spinklos.

lk gaf n.l. biologie les en bijbehorend
practicum, waarbij planten gezocht en

gedetermineerd moesten worden.

Bij zo'n inleidende les daarover

vertelde ik dan ook hoe ik de natuur
beleefde en dus niet alleen naar plant
en dier keek, maar ook belangstelling
had voor de historie van het landschap

en bevolking en ook naar overblijfse-
len daarvan in de bodem zocht.

lk liet dan vaak aardewerk scherven,
munten en kleipijpjes en andere
gevonden spulletjes zien en moedigde
hen op die manier aan om ook op dat
soort dingen te gaan letten.

Wanneer zij dan weer eens wat bijzon-
ders mee hadden gebracht, besteed-
den wij daar in de les extra aandacht

aan.

Zo kwam dan op een keer één van

mijn leerlingen met zo'n prachtig

versierde. benen spinklos bij mij, die

hij in zijn woonplaats (Termunten) had

gevonden (foto 1).

Na verteld te hebben waarvoor en hoe

deze spinklossen werden gebruikt,
mocht ik hem wel houden en na hem
jaren zelfgekoesterd te hebben naast

een aantal minder mooie, door mij zelf
gevonden exemplaren, ligt hij nu in de

afdeling archeologie van het museum
"Muzeeaquarium" te Delfzijl, zodat een

breder publiek ervan kan genieten.

Voor de lezers die de functie van de

spinklos bij "hand spinnen" niet hele-

maal duidelijk is, volgt hieronder hoe

dat in zijn werk ging.

Het spinnen van wollen draden is al

heel lang bekend, archeologische

vondsten van stukjes uit wollen draad

geweven stofen afdrukken daarvan

in hard geworden, of gebakken klei

die dateren van voor de jaartelling

bewijzen dat.

Het spinnen gebeurde met een z.g.n.

"hand spinmolen" die uit niet veel

meer bestond dan een tweezijdig, taps

toelopend stokje (spindel) van onge-
veer vijfentwintig centimeter lengte

en een spinklosje die op het onderste

tapse deel zat geklemd. Verder hoorde

er nog een stok bij die uitliep in een

gaffel (konkel) (fi 9.1 ).

De sp¡nster of spinner stak dan een

dot gekamde wol op die gaffelvormige

tak, deze hield men onder de arm of
stak hem bij de gordel in, zodat men

al lopende of zittende kon spinnen
(fiS.2).
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Aa rdewe r k spì nsch ijf es

Met de vingers trok men nu een draad-
je uit de dot wol en knoopte dit boven
aan de spindel (fig.3).

Door de spindel nu tussen duim en

wijsvinger in een snel draaiende be-
weging te brengen en dan los te laten,

werd dit draaieffect versterkt door
de spinklos, die dan als een vliegwiel
werkte (fi9.4).

Door uit de dot wol steeds "eindloos"

een draad te blijven trekken, werd
deze dan in elkaar gedraaid (getw¡jnd)

en nadat de spindel stopte met
draaien werd de zo "gesponnen" draad
met de hand op het bovenste deel van

de spindel gewonden en vast gezet

met een lusje (fi9.5).

Door steeds de spindel weer aan het

draaien te brengen en dus de hande-

lingen te herhalen werd de dot wol

veranderd in een kluwen gesponnen,

wollen draad.

Het spinnen met zo'n handspinmolen

is dus een erg eenvoudig proces en

overal toepasbaar, sommige primitieve
herdersvolken gebruiken dan ook nog

steeds deze methode, zoals uitTV-

documentaires blijkt.

Exacte dateringen van spinklossen zijn

moeilijk te geven, omdat zij al vanaf

het begin van de jaartelling zonder

van vorm te veranderen in gebruik

zijn geweest en bijna altijd als "losse"

vondst worden gevonden. De gegla-

zuurde en hard gebakken draaischijf

exemplaren en ook die van lood, welke

wij regelmatig met onze detector

Spinschijfies van bot



kunnen vinden, zijn vanaf de twaalfde
eeuw in gebruik, tot de voorloper van

het ons bekende spinnewiel in de 17e

eeuw zijn intrede deed.

Hier dan nog enkele foto's van door
mij gevonden spinklossen.

Hopelijk heeft dit stukje weer iets bij-
gedragen aan de kennis van de spin-
klos, die als oog- of detectorvondst
kan worden gevonden.

Tjibbe Noppert (5pijk)

Tj i bbe.noppert@zon net.n I

A,A..NM€LD €N
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Gebruik het

ol"**
!on"' 

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

Archis-form ulier

M.detectoramateurnl/content/
archeologie/vondsten-aanmelden.

Munten kunt u van te voren laten
determineren bij het

geld.+ en bankmuseum via
ww,geldmuseum.nl

Adressen voo¡ aanmelden:
zie magazine 82,

Loden spinschijtes

Algemene Ledenvergader¡ng

Terwolde

zaterdag 18 november 2006 om

12.00 uur.

Agenda
- Goedkeuring jaarcijfers 2005

- Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering

13 mei 2006
- Afscheid Mart Hoffmann bestuur
- Benoeming nieuwe bestuursleden:

Gerard Lukassen - bestuurslid activite¡tencommissie

Coen Paraschakis - bestuurslid algemene zaken

Therese Paraschakis - bestuurslid ledenpassen

Henk de Beer - bestuurslid algemene zaken

Jan Bos - bestuurslid algemene zaken

- Rondvraag
- Sluiting

Locatier

The Saloon

Bandijk 60

7396 NC Terwolde (Camping de Scherpenhof )
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I Redactie: Dick Eekhof ]

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAAR:

POSTBUS 2729,7301 EE APELDOORN

OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Aan cleze rubliek welken mee: l. Zijlstra, A. van Herwijnen, f. Koning, D. Eekhof, Geld- en Bankmuseum, E. Kramer, W r,/d Blandlrof

Vraag I
Geachte heer/mevrouw

Dit heb ik onlangs gevonden in Huisduinen te Den Helder. Ik heb

al eens eerdel wat opgestuurd naar jullie voor determinatie, mis-

schien dat er iemand is die weet wat dit is. . . ?? Ik denk dat het iets

van munitie is of iets dergelijks. Het is een cilinder van 45 mm

hoog met een doorsnee van 25 mm. Opvallend zijn de gaatjes aan

de bovenzijde. De onderkant is uitgehold als een halve maan met

in het midden een gaatje.

Ik hoor graag van u wanneer u enig idee heeft

M.vr. groet,

Ewout Heuvelman

heuvelmania@hotmail.com

Antwoord:

Eerst had ik het idee

van een wandelstok-

knop in mijn gedach-

ten, maar als je even

logisch gaat nadenken

dan zie je dat de vorm

van de knop niet lekker

in de hand zal liggen.

Wat vorm betreft is

hij te scherp. Dus dat

was het n¡et. Daarna

geen idee meer wat

het voorwerp wel

is, daarom heb ik de

hulp ingeroepen via

het lnternet op www.

onzepagina.com, van een militaria expert.Van hem kreeg ik

het onderstaande.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

L
I

VRAAG 2
I

I Beste vraagbaak,

¡ Via deze weg doe ik u een aantal foto's toekomen van een vondst van

, enige tijd geleden, die ik met mijn metaaldetector op het spoor ben geko-

' men op een veldje in Houten.

I Ik ben benieuwd wat het is, ofwaarvoor het gebruikt werd. Het is volgens

| *ij van lood. Uit welke tijd zou het kunnen stammen, Romeins? De

I 
lengte is cilca 10 cm cn onderop zit een uitsparing.

- Ik hoop dat u mij hierover wat kunt vertellen. Mocht u nog meer willen

lk denk niet dat het een projectiel is, mogelijk een onderdeel van een

project¡el, alhoewel er natuurlijk niets ult te sluiten ¡s, ik zal uitleggen

waarom. De onderkant die op de tweede foto zichtbaar is, lijkt wel af-

gebroken en niet moo¡ zoals bij een project¡el. De bovenkant komt mij

niet bekend voor en ik zie ook niet dat dit een slaghoedje zou moeten

zijn. De ronde vorm van het lichaam, geeft mij niet de indruk dat het

iets is dat is afgeschoten of afgeschoten kan worden. Te onregelmatig.

De diameter zegt mij dat het ook niet van een oud vuurwapen kan

zijn, veel te dik voor een geweer o.i.d. Als het munitie is, zou het een

onderdeel van een ontsteker kunnen zijn of iets van een vliegtuig of

anti-vliegtu¡ggeschut. De onderste afbeelding is raar. De bovenkant

lijkt wel een stalen pen te bevatten. Wat ik denk, is dat daar een soort

stalen pen in heeft gezeten, die door het geheel heengaat, waardoor

je als het ware een soort asje krijgt met dat asje als draaipunt. Wat het

is, weet ik dus niet, maar ik denk niet dat het munitie is. Alhoewel ik het

dus niet uitsluit.

lk hoop dat het duidelijk is dat ik het niet uitsluit dat het iets van muni-

tie is, maar dat mijn gevoel iets anders zegt. Gewoon een gevoel na 20

jaar, Groeten ..1.L

weten, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet, Stéphane Dewulf

Helaas is dit mailtje tussen wal en schip geraakt tijdens de email adres-

sering / oveldracht van de vraagbaak, evenaÌs een aantal foto's , maar

natuurlijk vraagt een dergeÌijke vondst om een determinatie. Lees onder-

staande.

Beste vraagbaak,

Enige tijd geleden zond ik u onderstaand mailtje. Ik was benieuwd of
u inmiddels al meer weet. Ik had namelijk dezelfde vraag aan de ROB

in Amersfoort voorgelegd. Het antwoord heb ik cursief in dit mailtje

geplakt.

Beste Stéphane,
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Vrijdags al vroeg in de middag waren we vertrokken. Aangekomen, hebben we

eerst de caravan neergezet en zijn toen met de andere jongens begonnen de zaal in

te richten. Dat was best veel werk vool een paar man en we waren dan ook pas om

20.00 uur klaar. Ja van zoeken komt dan ook niks meer, dus hebben we maar een

biertje genomen en je weet als het lekker smaakt neem je ook gauw een tweede.

Toen werd het gezellig.

De voorzitter liet na het werk ook niet lang meer op zich wachten en gezamenlijk

brachten wij in de buitenlucht de avond door.

De volgende morgen zijn we om 07.00 uur opgestaan om de dag te beginnen met

een bak koffie. Vervolgens moesten de penningen voor de kinderwedstrijd nog

de grond in, Gelukkig hadden we de penningen voor de grote wedstrijden al twee

weken geleden in de grond verstopt. Met vijf man was dat zes uur werk. Daarna

moesten we in de zaal nog de puntjes op de i zetten. Maar goed we walen el klaar

voor, want volgens de voorspellingen wetd het heel druk. We hadden immers

driehonderd en elf voorinschrijvingen binnen,

Door alle drukte en de laatkomers is de opening van de voorzitter op de parkeer-

plaats gehouden. Daarna zijn we doorgelopen naar de eerste zoekvelden.

Na de eerste wedstrijd werden gelijk de kinderen losgelaten op het sttand. Dit was

net zoals elk jaar een groot spektakel. 0ngeveer twintig kinderen met een eigen

detector of die van paps liepen kriskras door elkaar.

Na de middaglunch ging het door naar de volgende wedstrijd. Dit gebeutde op

twee grote maisakkers.0ok hiel welden verschillende zilveren muntjes gevonden,

Nadat de wedstrijd was afgelopen gingen we terug naar de zaal, waar de ptijsuit-

reiking plaats vond, Hele mooie prijzen wisselden van eigenaar.0ok onze Belgische

vrienden waren luimschoots aanwezig.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en hopen u allen terug te zien

op ons vijftienjarig jubileum

De activiteitencommissie



Onze specialist Middeleeuwen achtte het wanrschijnlijk dat

de vondst Ronteins moet zijn. Hij weet echter niet wat het is.

Onze periodespeciolist Romeinse tijd was niet echt thuis in

deze vondstcntegorie en kan je dtLs helaas niet verder helpen.

Ik weet dat yin http://tv,tvw.detectoramateur.nl/ veel vondsten

uiteindelijk gedetermineerd konden worden. Hier zitten de

echte specialisten nt.b.t. metaalvondsten.

Indien je er achter bent wat het is, zou je dit aan ons kunnen

laten weten? Dan kan ik er een vondstmelding van maken

(ntet de locatie waar lrct gevonden is).

Met vriendelijke gro eten,

Christo Thanos

Antwoord:

Hallo Stéphane , jouw voorwerp is in behandeling. Mijn

eerste gedachte gaat uit naar een vogelfluitje. De kleine

uitsparing in de onderzijde is het mondstuk, Het grotere

gat is voor de duim. Maak hem eens schoon en probeer

er eens geluid uit te krijgen. We zullen zien wat de rest

van het team er van zegt. Groeten, Dick Eekhof

Beste Dick (en als cc naar Christo van het ROB),

Beda nkt voor je reactie. I k heb het'þendje" nader schoon-

gemaakt en vond een derde uitsparing die ik eerst nog

niet had gezien. lk heb een foto toegevoegd. lk krijg er

echter met geen mogelijkheid geluid uit. lk ben be-

nieuwd wat de overigen uit jouw team kunnen verteilen.

Stéphane Dewulf

Hierop volgde het verlossende antwoord, wat ik in eerste

instant¡e ook al aangaf, gegeven door Michel Hendriksen,

Het voorwerp is een (vogellok)fluitje uit de late 15e of 'l6e

eeuw. Hoewel een foto van de bovenkant ontbreekt, lijkt
deze van het type te zijn in de vorm van een kruisboog.

ln sommige gevallen zit er een radertje op de bovenkant

bevestigd die tijdens het fluiten ronddraait. Een tweetal

exemplaren staan er afgebeeld in het boek van museum

Boymans en van Beuningen. Kunstnijverheid Middeleeu-

wen en Renaissance b12.125. Ook staat er één afgebeeld

in het boek: Material culture in Londen in the age of
transition. blz 124. Geof Egan 2005.

Zelf heb ik er inmiddels een drietal van gevonden dus ze

zullen in bepaalde gebieden wel vrij algemeen zijn.

Mvr. gr. Michel Hendriksen
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Zorg dat u op uw
zoektocht goed

gekleed bent
Kledinglijn met het
logo van de
De Detector Amateur

Bodywarmer € 30,00
Jack € 20,00
T-shirt € 12,50
Cap € 10,00
Trui € 25,00
(exclusief vezendkosten)

Exclusieve verkoop door:

Dirk Jan laan
Pieter lvlaatsstra al t2, L7 7 7 AP H ippolytushoef
Iel. (0227) 59 32 86
E-mail: info@djlaan.nl

rtgineel kado voor
de feestdogen of

verjaordagen
Deze DDA-cadeaubonnen zijn er in de waardes van 10, 25 en 50 euro en

zijn in te wisselen bij de dealen en importeurs die op de website van de

vereniging zijn vermeld.

Hoe te bestellen
Telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat:

n.d.boon@detectoramateur.nl Adresgegevens zie bestuurspagina.

Naast de waarde van de bon betaalt u alleen de verzendkosten.

Ìl,Jn,t"."f,rlp^lt" 
50:
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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 (Frìesland)
Tel. o6 z3 41 39 lt (op afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen nl
lnternet: ww.detr¡¡estinzen nl

r Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
Verkoop / Modihcatie / Reparatie van
diverse merken

W¡ngerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel (o24) 677 4063

r ing

,Scope /

Pieter Maatsstraat r2
r777 AP Hippolytushoef
tel (0227) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 tt z9
mobiel: o6-zozz7¡9o
E-mail: info@dllaan nl
lnternet: ww.d j laan.nl

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

Poolster3o, ì622 EB Hoorn
tel. ozzg-85oz7g I o61688898r
E-mail: jim.deboer@quicknet.nl

t Zuid Holland Metaaldetec-
tors
Black Knight / llhite's / Detector-
verhuur- en verkoop / Handboek voor
zoekers

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7r) 52r4899
E-mail: ioop@zuidhmetaaldetectors.nl
I nternet: w.zuidhmetaaldetectors.nl

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scop'e / Fisher / Troy

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

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

r Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
"Detector betaalservice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher/ C.scope/ V¡king / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie

/ Diepzoek app. / CEIA en Safeline Detec-
tiepoorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opspor¡ng industrieel en particulier

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten

Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst
tel. (on4) 37o48o,fax: (orr4) 37o48r
I nternet: www.detectornet.nl

www.xp-d ete cto rs. n I

w.bounty-hunternl
E-mail: detect@wxs.nl

T

o ps po n ngs se rvr ce

Hagedoornstraat r 2,

88oo Roeselare, West-Vlaanderen, België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5t I 24.o7.55
Gsm 0477h1.66.56
E-mail: ipcalmeyn@telenet be
I nternet: ww.belgadetect.be

r Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
"Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Eounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / V¡king / celt¡c
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductìe

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

/ lnkoop-verkoop aangemelde vondslen

Bontehondstraat 3-5,456r BA Hulst (NL)
tel oo3r rr4-37 o4 8o, fax: oo3t tt4-37 o48t
I nternet: \M.detectornet,n I

M.xp-detectors nl
w.bounty-hu nternl

E-mail: detect@ws nl

T
tol
scheppen /

magneten enz

Van Ewsumlaan 48, 7742 XT Coevorden
Tel (0524) 85 08 08
E-maì | : ì nfo@speelmandetectors.nl
lnternet: ralw detectorgigant.nl

r Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / \ùlhite's / XP /
Powerlift zo / Handboek voor zoekers /
Verkoop f Yerhuur I lnruil I Opsporing

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

r Flevo k
Tesoro rs

/ Laser n
opsporingsservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evo.deteclors @wolmail.nl
lnternet: www flevodetectors nì

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

Zwaluw 5, 3752 Nll Bunschoten
tel o33-299 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: info@midholland nl
lnternet: \M.detector.nl

Keepstraat 2, 57oz LH Helmond
tel. (o492) 57 4t 94
E-ma¡l: ¡ nfo@ metaaldetector.nl
I nternet: M.metaaldetectornl
w tesoro. n I

ZEELAND

TRECHT

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

meer dan 250 links op het gebied van metaaldetectie en archeologie



I Tekst / Foto's: Leon Keijzer ]

Militaire vondsten u¡t een gedempte gracht

SCHOTTEN IN SCHAGEN

ln 1999 werd stilgestaan

bij wat zich precies 200 jaar

geleden had afgespeeld
in de Kop van Noord-Hol-
land. Met de uitgave van

enkele boeken en in diverse

tentoonstellingen, werd er

herinnerd aan een, bij het
grote publiek onbekende,

korte oorlog. Een oorlog die
voorafging aan een heuse

rnvasre.

ln de herfst van 1 799 deden

de Engelsen en de Russen

een poging om het door
Napoleon bezette Hol-

land te bevrijden. Op de

kust van Noord-Holland,

ter hoogte van het dorpje
Groote Keeten (gemeente

Zijpe, zette de Engelse marine op 27 augustus een grote
troepenmacht aan land. 2 weken later werden zij versterkt
met Russische troepen. Na de eerste kleine overwinningen
op de Fransen werden er in veel dorpen in de Zijpe polder
troepen gestationeerd. Dit gebeurde veelal bij boeren, die
de manschappen n¡et alleen van onderdak en eten voor-
zagen, maar ook voor hun paarden konden zorgen. Verder
werden op strategische punten schansen en versterkingen
opgeworpen, vooral op dijken en kruispunten. Kort hierop
ontkwam ook de rest van West-Friesland niet aan deze geal-

lieerde bezetting. Uiteindelijk werd het hele gebied van Den

Helder tot aan Beverwijk bezet. Door het uitbreken van ziek-

ten, honger, het slechte weer en de grote verliezen, moes-
ten de geallieerden de wekenlange strijd uiteindelijk wel
opgeven. En zo worden de laatste Engels-Russische troepen
eind november terug verscheept vanuit Den Helder.

Schagen bevond zich ten tijde van dit alles midden in bezet
gebied. ln dit stadje werden o.a. de kerk, het stadhuis en het
slot gebruikt voor de inkwartiering van Engelse soldaten.
Het vroeg 15u-eeuwse slot verkeerde in deze periode al in

een bouwvallige staat. Uit dagboeken en ooggetuigenver-
slagen bleek, dat net als op vele andere plekken, al het hout
dat maar los te halen viel, als brandhout door de soldaten
werd opgestookt. Het lood van de daken werd terplekke
omgesmolten tot musketkogels. Maar gedurende de hele
oorlog kwam het in Schagen nooit tot gevechten, en bleef
het relatief ongeschonden.

1826,27 jaar later, wordt het vervallen slot gesloopt, de 2

ronde torens blijven gespaard. Ook wordt de noordelijke

slotgracht gedempt en het vrijgekomen terrein opgehoogd
om dienst te gaan doen als begraafplaats.

2001. De voorbereidingen worden getroffen voor de

"herbouw"van het slot. Als lid van de AWS, de Archeolo-
gische werkgroep Schagen, help ik het oude kerkhof te

ruimen, en doen we onderzoek naar eventueel nog in de

grond aanwezige funderingsresten. Hiervoor graven we

met een graafmachine enkele metersdiepe proefgaten. ln

de uitgegraven grond doen we de eerste vondsten. Hieruit
komen ook de eerste aanwijzingen van militaire aanwezig-

heid; enkele uniformknopen en musketkogels. Later, in de

weken die volgen, wordt de 19"-eeuwse grachtopvulling

laag voor laag uit de noordgracht gegraven, tot op de orig¡-

nele grachtvulling. Al snel blijkt dat de hele slotgracht alt¡jd
goed is onderhouden en om de zoveel tijd is uitgebaggerd.

Want de vondsten uit de oude vulling dateren bijna zonder
uitzondering uit de 18e en 19e eeuw. Naast veel bouwmate-
riaal en aardewerk, detecteren we weer enige uniformkno-
pen voorzien van regimentstekens en cijfers. Ook vinden we

op de bodem van de gracht onder een paar dikke eiken-

houten vloerplanken, een concentratie van tientallen niet
afgevuurde musketkogels. Waarschijnlijk een in de gracht

gevallen kogeltas.

Ondertussen kon ik op eigen gelegenheid verder zoeken in

de afgevoerde grond op de stort, en de hoeveelheid (ook

niet militaire) vondsten groeide gestaag. Nadat bij de proef-
opgraving bleek, dat er nog flink wat funderingsresten in

de grond zaten, schakelde de gemeente Schagen het ADC
(Archeologisch Diensten Centrum) in. Pijlers, muur- en brug-
resten werden door het ADC e¡ de

AWS onderzocht en opgetekend, en

de bouw van het nieuwe slot schoot

ook al aardig op.

Wanneer ik dagen later op een

vrijdagmiddag na mijn werk nog

even langs het slot rij, zie ik dat de

noordgracht in zijn geheel aanzienlijk

is verbreed en uitgediept, en dat het

waterpeil ook weer op hoogte wordt
gebracht. Als een speer rij ik naar de

stort en zie ik grote bergen grond
vol met bouwpuin, scherven, dikke

I
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houten palen en wat al niet meer. De volgende 2 maanden
besteed ik al mijn vrije tijd op de stort en de eerste week
zoek ik er bijna helemaal alleen. Na een paar dagen zijn de
oppervlaktes van de bergen min of meer "schoon" gezocht.

Om nu nog wat te vinden moet er echt gegraven worden,
en dat doet iedereen dan ook.

Wat de militaire vondsten betreft, geven de uniformknopen
toch de meeste informatie, en vind ik dit soort vondsten
boven alles het interessantst. Naast enkele nog onbekende,
en veel gladde knopen, zijn de volgende regimenten wel
gedetermineerd:
Berkshire Regiment

1st Guards

2nd Guards

3rd Guards

5th Northumberland
9th East Norfolk
20th East Devonshire

23th Royal WelshFusiliers

29th Worcestershire

31st Huntingtonshire
55th Westmoreland

Bekend was dat er in 1799 Engelsen waren ingekwartierd in

het Schager slot. Maar de vondst van uniformknopen van

regimenten uit heel Engeland, Wales en Schotland, is een

bewijs van de grote variatie aan soldaten die in ieder geval

het slot hebben bezocht. ln welke hoeveelheden soldaten

van de bovengenoemde regimenten toen aanwezig waren,

is mij onbekend. Uit bewaard gebleven papieren stond voor
de opgraving al wel vast dat de 2nd Guards in Schagen

waren ondergebracht. Dit komt goed overeen met de verte-
genwoordiging van de vele'2-knopen'tussen de vondsten,

maar naar de rest blijft het gissen. Een mogelijke verklaring

is dat er in het slot misschien een hospitaal was ingericht,

waar gewonde soldaten van deze verschillende regimenten

werden heengebracht en verzorgd. Wie zal het zeggen?

Zoals gezegd vormen deze vondsten uit een korte maar

boeiende periode slechts een gedeelte van het totaal aantal

vondsten uit de slotgracht, misschien dat de rest nog aan

bod komt in een vervolg artikel.

Beetgum (tussen Hemmema en Besseburen)

rond; handvat en oog (oog beschadigd)

Jan Zijlstr a (mei 200 1 ), gevonden door J. Ween i n g

IOHANSI MIERLWAL(?), zie opmerkingen

schildhoudende griffioen, op het schild een huismerk (of gevelteken?)

laat 14e begin 15e eeuw

Ondanks de goede conserveringstoestand is de transcriptie van het (enigszins verhaspelde/) randschrift

problematisch. Er zou:'Johansi Mierlwal" kunnen staan. Misschien mogen we Johan(nes) Meer(s)wal

lezen."Meerswal is en buurtschap of gehucht bij Menaldum, slechts enkele kilometers van de vindplaats.

De naam is ook als familienaam overgeleverd. Mogelijk symboliseert de schildhoudende grifñoen (als

rijkssymbool) een rechtvoerende state of boerderij, d.w.z. het recht op deelname aan de rechtspraak.

Echt duidelijk is het echter niet. Andere lezingen en interpretaties blijven mogelijk. Fouten en verbaste-

ringen etc. komen geregeld voor op middeleeuwse zegels evenals afwijkende spellingen en ongebruike-

lijke afkortingen.

Vindplaats:

Vorm en materiaal:

Collectie/data:

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatu ur:

Opmerkingen:
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Terwijl ik mijn hand in de veenbodem

steek, om de reden van de piep te
achterhalen, ontstaat er een wolk van

sediment en verslechtert het zicht

dramatisch. Bovendien moet ik mijn
drijfvermogen in de gaten houden,

want anders raak ik de bodem en

wordt het zicht nog slechter.

Onder water zoeken met een metaal-
detector heeft zijn aantrekkingskracht,

maar stelt ook totaal andere eisen, dan
het zoeken op land.

lk wilde alt¡jd al als sportduiker onder
water bekijken, wat er in de bodem
verborgen ligt. Allereerst moest ik

daarvoor goed leren duiken. En ten
tweede moest ik een detector hebben,
die geschikt is om mee te duiken.

Het leren duiken was het probleem

niet, alleen kosten de opleiding en de
bijbehorende duikmaterialen zoveel,

dat ik niet meteen een detector kon

kopen. Uiteindelijk heb ik afgelopen
jaar een detector gekocht. lk heb
diverse modellen bekeken en heb

tenslotte gekozen voor de UWEX 720 C

van de Duitse firma Ebinger. Waarom?

Ten eerste zitten er weinig knoppen
en beweegbare onderdelen op. Alleen
'uit'en 'aani en een stelring voor ge-

voeligheid. Voor mij belangrijk, want
dit vermindert het risico op lekkage
onder water. Bovendien is hij daardoor
minder kwetsbaar voor beschadi-
gingen. Het nadeel is wel dat hij op
elk metalen voorwerp onder water
reageert. ln het begin dacht ik dat het
wel mee viel met de rotzooi onder
water, en dat elk piepje een munt zou

zijn. lnmiddels is mijn verzameling
visloodjes, vishaakjes, blikjes, bouten
en moeren aanzienlijk uitgebreid en

heb ik mijn naieve idee van de netheid

onder water aangepast.
Ten tweede is de detector niet langer
dan 50 cm met een zoekschijf die een

diameter heeft van 14,5 cm. Voor land-
zoekers is dit onwerkbaar omdat je
loopt tijdens het zoeken, maar onder
water zwem ik horizontaal en is een

korte steel ideaal. Terwijl ik stil hang
in het water kan ik dan met één hand
pinpointen terwijl ik met mijn andere
hand het voorwerp uitgraaf.
Ien derde is de detector waterbesten-
dig tot veertig meter diepte, wat voor
de sportduiker de maximale duiklimiet
is. Verder kan hij op een 9 volt batterij
12 uur zoeken. De batterijspanning
wordt elke seconde aangegeven met
een akoestisch signaal.

Ten vierde is hij door zijn compactheid
makkelijk mee te nemen. Op vakantie
met het vliegtuig past hij eenvoudig in
de handbagage.

Er zijn ook een aantal beperkingen
aan deze detector. Omdat er geen

display op de detector zit, worden

alle vondsten met een geluidsignaal

weergegeven. Dit betekent dat je

soms je adem moet inhouden, want
bij uitademing maken de luchtbellen
zoveel lawaai dat een piepje niet ge-

hoord wordt. En je weet niet hoe diep
het voorwerp zit en wat het is. Daar-

naast is de zoekdiepte in de bodem

beperkt. Kleine voorwerpen tot 20

centimeter, grote voorwerpen (anker,

scheepsschroef ) tot anderhalve meter

in de bodem. Maar vergeet niet dat dit
relatief is, want onder water graven is

totaal anders dan op het land. Elk gat

onder water loopt meteen weer vol

met veen en zand, dus voordatje een

gat van 20 centimeter hebt gegraven

duurt wel even.

Dan nog iets over de uitrusting. Elke

landzoeker heeft vaak voldoende aan

een schep. Onder water is dit niet
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Ook zonder duikuitrusting te
gebruiken in ondiep water

voldoende, de bodemgesteldheid is

hier bepalend. ln Noord-Holland, zoals

hetTwiske bij Landsmeer, bestaat de

bodem uit los veen, en begin je niets
met een schep. Ook de scoop die op
het eerste gezicht geschikt lUkt, ¡s bij
veen onwerkbaar. Zo gauw je een

haal doet met de scoop is het zicht
verdwenen en moet je op de tast het

voorwerp vinden. Het beste werkt
dan het heen en weer zwaaien met je

hand, om het sediment te verplaatsen.
Een heel andere bodem vind je in het
lJsselmeer bij het Hoornse Hop. Hier
kom je kleverige klei tegen, waar je

alleen doorheen komt met een tuin-
harkje of door met je vingers in de klei

te zoeken. Voor mij als duiker is een

harde zandbodem ideaal, omdat dan
met een tuinschepje gericht te graven

valt. Ook is het zicht niet meteen

verdwenen als ik graaf. lk ben wel altijd
voorzichtig om met de handen in de

bodem te zoeken. Hoewel ik neopreen

duikhandschoenen draag, zitten er

soms vlijmscherpe voorwerpen, zoals

metalen vishaakjes, in de bodem. Ook
objecten begroeid met mossels en

schelpen dringen met gemak door de

handschoenen. Door het water wordt
je huid zachter zodat een wond mak-

kelijk ontstaat.

ls er literatuur te vinden over het zoe-

ken met de detector onder water? Zo-

wel op f nternet als in boeken is er heel

weinig te vinden over het zoeken met

de detector onder water. Het is een ta-

melijk nieuwe discipline en bovendien
moet je naast detectoramateur ook

sportduiker zijn. Vaak wordt het samen

met de onderwaterarcheologie behan-

deld of geplaatst in de negatieve con-

text van schatzoekers, die respectloos

met de omgeving omgaan. Omdat er

onder water minder controle is dan op

het land, kunnen de
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treasurehunters vaak ongestoord
hun werk doen. ln Nederland zijn

onder water weinig kunstschatten te
vinden, maar in landen zoals Turkije en

Griekenland ligt er onder water nog
heel veel.

Tenslotte wil ik nog vermelden dat ook
de landzoeker zich op het terrein van

de onderwaterzoeker kan begeven.
Tijdens een duik in hetTwiske kwam
ik een zoeker tegen met een waad-
pak aan die met zijn landdetector tot
een diepte van anderhalve meter in

het water kon zoeken. Omdat hij een

schop had met een verlengde steel

kon hij toch de voorwerpen onder wa-
ter opgraven. Toen werd het voor mij
meteen duidelijk, waarom ik met mijn
duikuitrusting en onderwaterdetector
langs de kant niets vond. Dit was al

door hem schoongezocht.

Handb
voor zoekers

Gert Gesink

Handboek

Visloodjes worden vaak

gevonden, omdat ze een sterk

signaal geven

v(xrr zoekers
cert ces¡t1þ

VerkrijgDaar bij Detect en wijwel alle Nederlandse én Belglsche
metaaldetectorimporteurs en dealers.

Enschede onder
Duits of Frans

'" I .¡-

Ilet boek is nu meteen uit voorraad leverbaar.



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

Mogelijkheid voor alle2 D schotels

Instelbare toon identificatie
Handmatige discriminatie en diepte
Precisie VCOf) PP schakelaar

Beeldscherm: VDI(**) getallen & diepte

Zo ekfr equentie :'1. 4 Khz
40 uur zoeken met 8 penlights
2 jaar garantie

I

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
(bij Zwolle en 10 km aøn Elburg)

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

ONCE AWHITE'S,
ATLWAYS AWINNER!!!


