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Van de voorzitter

Zuaar weer

Na onze oproep ir-r het I'orige magazine hebben zich

trvee leden aangemeld, welke niet per direct maar

tvel zeer binnenkort beschikbaar zullen zijn voor een

eventuele functie binnen het bestuur.

Helaas is het echter zo dat de activiteitencommissie
beslolen heeft, om er na vele jaren tnee te stoppen

Gerard, Coen, Jan en Henk zijn als groep uit het

bestuur en de activiteitencommissie gestapt. lammer
genoeg hebben we er na diverse gesprekken, waarin

u'e o.a. gesproken hebben over het voortzetten van de activiteiten-
comnissie in eel andere vorm, me[ elkaar niet uit kunnen komen.

Uiteraard lvillen rvij de heren bedanken voor het vele werk wat zij al

die jaren hebben gedaan voor de vereniging.

Het bestuur zal dus een nieuwe activiteitencommissie op moeten

gaan zetten. Gegadigden voo¡ de nieuwe activiteitencommissie kun-
nen zich dan ook bij het bestuur aanmelden.

Helaas kunnen we geen zoekdag houden in het voorjaar, omdat dit
met een paar mensen niet te regelen is. Wel gaan we er voor zorgen

dat er op korte termijn een determinatiedag v'ord gehouden. De

gegevens zult u eerdaags op onze rvebsite vinden.
Uiteraard gaan we met man en macht aan het werk om te zorgen dat

we in het najaar weer een zoekdag kunnen organiseren en met zijn
allen op het veld kunnen staan.

Al met al, is het bestuurlijk behoorlijk zwaar weer. Gelukkig hebben

we steun van een aantal mensen die de vereniging een wann hart
toedragen en net als ons de vereniging niet willen laten barsten. Deze

willen c.q. kunnen echter om duidelijke redenen niet in het bestuur,

maar zullen ons zijdelings steunen en helpen waar rnogelijk is. Onze

dank daarvoor.

Blijft echter het feit dat we nog steeds onderbezet zijn als dagelijks en

algemeen bestuur.

We rekenen erop dat er nog mensen zijn die of wel in de activiteiten
commissie of wel in een bestuursfunctie hun steentje bij willen dra-
gen. Voor verdere info of aanmelding kunt u mailen naar:

ll'cr.hutters@detectoramateur.nl .

Ik hoop u te zien op de detenninatiedag. Verdere info kunt u eerdaags

vinden op de website: urvlv.detectoramateur.nl onder het kopje
vinders vinden.

Roy Hutters,
voorzttter

Van de redactie

Aønmelden, ikbegin er niet meer aøn

Nadat ik het l'oord metaaldetectie had ingetypt, ku'arn ik op mijn
zoektocht op Internet op een gegeven moment op de pagina van

Wikipedia. Eens even lezen wat deze Internet encyciopedie te melden
heeft over onze hobby. Ik citeer een gedeelte: Een wijd verbreid mis-
verstand betreft het aanrnelden van vondsten. Men denkt yaak dat dan

de vonàst als afgestaan cq. yerloren beschouy,d moet worden indien deze

wordt nangemeld Dit is natwrlijk niet het geval. Onder'aanmelden'

wordt verstaan dat de vondst door de danrt oor ingestelde instanties

gedocumenteerd, geþtografeerd en eventueel (met instemming) aange-

kocht wordt. Het laatste dus alleen met toesteffiming van de yinder. Het
kan namelijk gebeuren dat àe yondst yan een àermate cultuur-histori-

sche waarde is dqt een museale plek op z'n plaats ß. Indien er schøt-

yondsten þnr.utten) gedaan worden staat er in de wet dat de vinder deze

moet delen met de grondeigenaar. De detectoranlatew heeft namelijk

toestemming yan de grondeigenaar nodig om op zijn grond te zoeken.

Toen ik deze tekst las dacht ik aan een voorval die ik laatst mee-

maakte Eén van onze leden had een aantal prachtige voorwerpen

gevonden en r'r'ilde meedoen aan de'Vondst van het jaar'. Op zich

geen probleern, alleen dienen om mee te doen, voorwerpen van ar-
cheoìogische waarde te zijn aangemelcl bij cle provinciaal archeoloog.

Toen ik dat aan de inzender meldde, kreeg ik als antwoord: ik heb

al zo vaak dingen aangemeld, ik hoor er nooit iets over terug, dus ik
begin daar niet meer aan.

Ik mailde terug dat de voorwerpen toch eerst aangemeld dienden te
zijnvoordatze geplaatst werden. De zoeker begreep mijn standpunt

rvel, maar was niet meer over te halen. Ik hoor zulke verhalen wel

vaker op zoekdagen.

Natuurlijk is het, als je nooit een reactie krijgt, geen excuus om geen

voorwerpen meer te melden. Maar het is wel begrijpelijk dat mensen

op deze manier reageren. Het is bovendien jammer, omdat het voor
de desbetreffende provinciaal archeoloog een gemiste kans is.

Het is ook jammer dat sommige zoekers die zulke negatieve ervarin-

gen hebben, het daarna niet zo nauw meer nemen met de regels.

Gelukkig zijn er ook veel zoekers die positieve ervaringen hebben rnet

de overheid. Er is vaak een goede wisselwerking tussen de archeoloog

en zoeker en er is wederzijds respect.

Een goed voorbeeld van de dialoog tussen de archeologie en de me-
taaldetectorwereld vindt u op de volgende pagina's. We hopen dat dit
artikel bijdraagt aan een betere samenwerking tussen de archeologie

en de zoekers.

Kees Leenheer,

redactie

Heeft u al betaald
voor 2008?
Heeft u nog n¡et betaald, maak dan
30,O0 euro over op Postbank 1 675000
t.n.v. De Detector Amateur te Amersfoort.

Dan weet u zeker dat u het volgende nummer
ook krijgt.

Helpt u de vereniging?
Wij zoeken mensen voor het bestuur en de
activiteitencom m¡ss¡e.



lTekst:Ruurd Kok l

Verantwoorde metaaldetectie op slagvelden uit de
Tweede Wereldoorlog in Nederland: een illusie?

Zoekers
Door archeologen wordt nog nauwe-
lijks gericht onderzoek uitgevoerd naar

sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook

onder amateurarcheologen lijkt nog

weinig belangstelling te bestaan om
onderzoek te doen naar sporen uit deze
periode. Terwijl in dit tijdschrift zeer re-
gelmatig artikelen staan over onderzoek
op slagvelden uit de Eerste Wereldoor-
log en wat bodemvondsten daarover
vertellen, krijgen vondsten uit de Tweede

Wereldoorlog nauwelijks aandacht. Tot

nu toe heeft er slechts één artikel in het
magazine gestaan (DDA 83, november
2005) en dat was een intervlew met de

mensen van de Bergings- en ldentifica-
tiedienst van de Koninklijke Landmacht
(BIDKL). Je zou bijna gaan denken dat ook
detectoramateurs geen interesse hebben
in de Tweede Wereldoorlog.
De werkelijkheid is echter anders. Je hoeft
niet lang op lnternet te zoeken om er-

achter te komen dat veel mensen er veel

vrije tijd in steken om gericht op zoek te
gaan naar oorlogsmateriaal. Op diverse

fora worden volop ervaringen uitgewis-
seld over spannende zoekavonturen en

wordt uitgebreid gediscussieerd over
determinatie van vondsten compleet met
foto! en al. Voor een archeoloog geeft
dat soms een nogal onthutsend beeld

van de manier waarop met die sporen

en vondsten wordt omgegaan. Met dit
artikel wil ik zoekers bewust maken van

de historische waarde van onze voorma-
lige slagvelden. Dat doe ik door te laten

zien dat bodemvondsten meer zijn dan

boeiende verzamelobjecten en door aan

te geven wat het kan opleveren, als op
verantwoorde wijze wordt gezocht. Zelf
ben ik geen zoekeç detectoramateur,
detectorist, pieper of hoe je het ook maar
zou willen noemen. lk ben een archeo-

loog met een bijzondere belangstelling
voor sporen uit de Tweede Wereldoorlog,
die gelooft dat onderzoek met de me-
taaldetector een belangrijke bijdrage kan

leveren aan onderzoek van die sporen.

Op een opgraving heb ik wel eens een

detector beet gehad, maar eigenlijk heb
ik dus geen detectorervaring. Wel heb ik
uitvoer¡ge mailwisselingen en discus-

sies met enkele zeer ervaren mensen die
regelmatig op zoek gaan naar materiaal
uit de Tweede Wereldoorlog. Van hen

hoor ik uit de eerste hand waar ze in de

praktijk tegenaan lopen, wat hen drijft
en wat hun dilemma's zijn. Zo heb ik me

een goed beeld kunnen vormen van hun
hobby, waar ik als beroepsarcheoloog
vanuit een bepaald perspectief tegenaan
kijk. Dit levert altijd goede discussies op,

met respect voor elkaars standpunt. Als

archeoloog zie ik de sporen op voormali-
ge slagvelden als archeologische sporen,

net zo goed als middeleeuwse kasteelter-

reinen of landweren (afb 1). De resten van

die slagvelden die in de bodem bewaard

zijn gebleven en informatie kunnen
opleveren over die slagvelden, zijn wat
mij betreft dan ook te beschouwen als

archeologische vondsten. Overigens zal

niet elke archeoloog hier zo over denken.

Dilemma's
De zoekers die ik spreek, lopen bij hun
hobby tegen een aantal dilemma's aan.

Om te beginnen het feit dat het zoeken

met een metaaldetector in veel gevallen

formeel verboden is. Voor degene die
het niet meer helemaal paraat heeft: de

Monumentenwet 1988 stelt dat opgraven
door onbevoegden verboden is. Omdat
de meeste zoekers bij het horen van een

signaal hun schopje in de grond zullen
steken, zijn die zoekers dus formeel in

overtreding en illegaal bezig. Helaas is

het nodig op te treden tegen illegaal

1 Restant van een Du¡tse laopgroaf, omqev¡ng wagenngen
(foto Ruurd Kok, ouqustus 2004)
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opgraven, omdat er zoekers zijn die (op-
grav¡ngen van) archeologische vindplaat-
sen vernielen. Daar ztln ware schatgravers
bij die puur voor de handel graven en
daarbij niets of niemand ontzien. De
'slechteriken'verpesten het daarmee voor
de goedeni Veel gemeenten nemen een
zogenaamd detectorverbod op in hun
Algemene Plaatselijke Verordening (APV),

waarbij voor het dragen en gebruiken
van een detector in (delen van) de betref-
fende gemeente een ontheffing nodig is.

De houding van beroepsarcheologen
tegenover metaa ldetectie verschi lt:
sommigen keuren het volledig af, terwijl
anderen samenwerken met zoekers. Veel

archeologen kunnen ermee leven, zolang
wordt gezocht in geroerde en dus ver-
stoorde grond en zolang vondsten wor-
den gemeld. Gemelde vondsten blijven
eigendom van de vinder, maar de vondst-
gegevens komen wel beschikbaar voor
de archeologische wetenschap. Ook in
dit tijdschrift is regelmatig te lezen welke
waa rdevol le bijd rage detectorvondsten
kunnen leveren. Zelf heb ik in m'rjn jaren
als gemeentelijk archeoloog regelmatig
contact gehad met zoekers. Op basis van
die ervaring is mijn uitgangspunt: contact
zoeken en houden metþoede'zoekers
die vondsten registreren en melden,
maar hard laten optreden tegen'slechte'
zoekers, die vindplaatsen verstoren en/of
vondsten opgraven voor de handel.
Aangezien de Monumentenwet gaat over
zaken ouder dan vijftig jaaç kunnen ook
voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog
onder deze wet vallen.

Elke zoeker kan wel eens wat oorlogstuig
tegenkomen. De verzamelaar van WO
ll-materiaal gaat er echter speciaal naar
op zoek en krijgt daardoor nog te maken
met hele andere dilemma's. Wat te doen
met voorwerpen die onder de Wapenwet
vallen? Lege mort¡ergranaten, magazij-
nen van automatische wapens ofeen ge-
weerloop zijn voorwerpen die in veel col-
lecties voorkomen en officieel verboden
zijn. Het herkennen van wapentuig kan
nog best lastig zijn. Zoals de zoeker, die
vertelde van de vondst van een rechthoe-
kig blikje met stevige, harde inhoud dat
na schoonmaken en enig onderzoek een
Duitse springlading van een halve kilo
bleek te zijn. Met dat soort voorwerpen
in huis, houd je de angst dat de politie
opeens op de stoep staat om je verzame-
ling in beslag te nemen, met een boete
voor overtreding van de Wapenwet. Ook
de zoeker die in het veld al door heeft dat
er explosieven tussen z'n vondsten zitten,
staat voor een dilemma. Officieel moet je
bij het aantreffen van munitie de politie

waarschuwen, die dan vervolgens het Ex-

plosieven Opruimingscommando van de
Koninklijke Landmacht (EOCKL) inscha-
kelt voor het bergen en onschadelijk ma-
ken. Dat is een hoop heisa en bovendien:
ga je die politie ook waarschuwen als ze

zo je detector in beslag kunnen nemen
in het geval van een gemeente met een
detectorverbod? 5owieso wilje de politie
niet op het idee brengen dat je thuis mis-
schien ook nog wel eens wat zou kunnen
hebben liggen wat je eigenlijk niet in huis
mag hebben. De politie wordt dus vaak
niet gewaarschuwd. lk ken een zoeker
die wel bij de politie gevaarlijke vondsten
wilde melden en herhaaldelijk bot werd
behandeld, waarbij hij één keer zelfs een
bekeuring kreeg die pas later weer werd
ingetrokken. Deze zoeker voelde zich
als crimineel behandeld, terwijl hij zich
juist aan de regels wilde houden. Het is

te begrijpen dat zoekers hierdoor nogal
scept¡sch worden richting autorite¡ten
en munit¡e niet meer melden, maar ter
plekke achterlaten of elders dumpen.
Onnodig te zeggen dat zo levensge-
vaarlijke situaties met scherpe munitie
kunnen ontstaan. Het voorkomen van
ongelukken met niet-ontplofte munitie
is voor gemeenten met veel oorlogstuig
in de bodem, zoals Renkum en Arnhem,
juist ook reden een detectorverbod op te
nemen in de APV.

Behalve explosieven kan de zoeker van
WO ll-materiaal ook nog eens op een
veldgraf stuiten.Er zijn immers nog
honderden soldaten vermist van wie de
resten in de Nederlandse bodem moeten
liggen. Zo'n vondst is indrukwekkend,
maar kan ook weer een dilemma opleve-
ren. Ook bij het aantreffen van menselijke
resten moet immers direct de politie
worden gewaarschuwd, die vervolgens
de Bergings- en ldentificatiedienst van de
Koninklijke Landmacht (BIDKL) waar-
schuwt voor het bergen en identificeren
van de stoffelijke resten. Dit betekent
dat je moet stoppen met graven, geen
voorwerpen mee mag nemen en naar de
politie moet gaan. Dichtgooien van het
veldgraf is de beste optie, maar helaas
komt het voor dat een zoeker verder
graaft en uit het graf meeneemt wat van
zijn gading is. De Gelderlonder van 17

november 2004 meldde een schrijnend
geval in Groesbeek waar identificatie van
de resten van een Duitse soldaat onmo-
gelijk bleek, omdat alle voor het identifi-
catieonderzoek bela n grijke persoon lijke
bezittingen en uitrustingsstukken uit het
graf waren weggenomen. Overbodig te
ze99en dat dit ordinaire lijkenpikkerij is,

ethisch onverantwoord en absoluut on-
toelaatbaar als je bedenkt wat zo iemand

de familie van een vermiste aan doet.
Uiteraard zijn er ook genoeg voorbeel-
den van zoekers die menselijke resten
wel netjes melden en zelfs hun diensten
aanbieden aan de BIDKL.

De dilemmal laten zien dat degene die
op zoek gaat naar WO ll-materiaal alle re-
den lijkt te hebben om argwanend tegen
autorite¡ten aan te kijken. Mede om die
reden zijn er zoekers die niet eerst toe-
stemming vragen aan de grondeigenaar
en zo stil mogelijk opereren. Ook voelen
veel zoekers er weinig voor dat'hun plek'
bekend wordt bij andere zoekers en
daarom zijn ze vaak ook niet zo happig
op het delen van hun vindplaatsgege-
vens met anderen.

Motivatie
Wat drijft de mensen die dolgelukkig
worden van de vondst van een Britse pa-

rahelm of van de loop van een Duits ma-
chinegeweer? Uit mijn gesprekken met
zoekers en uit de discussies op lnternet
heb ik het volgende beeld gekregen. Vaak
zijn de zoekers verzamelaars van militaria,
Dat is een bont gezelschap van - over het
algemeen - mannen. Daartussen zitten
mensen met een brede belangstelling
voor de Tweede Wereldoorlog of met een
bijzondere belangstelling voor wapens
en munitie. Er zijn ook mensen, die op
zoekzijn naar een tastbare beleving van
het verleden en die door direct contact
met een voorwerp uit de oorlog zich
proberen voor te stellen of in te voelen
wat de eigenaar van dat voorwerp in
de oorlog moet hebben meegemaakt.
Daarnaast zijn er schatgravers die vooral
uit zijn op verhandelbare voorwerpen
en hun vondsten verkopen op beurzen.
Wat hun achtergrond of motivatie ook is,

een paar dingen hebben de zoekers met
elkaar gemeen. Het zoeken en vinden is

een belangrijk onderdeel van de hobby:
het op goed geluk of na grondige voor-
studie door de bossen struinen en de
verrassing van de ontdekking na uren, of
soms zelfs dagen zoeken.

Daarnaast telt voor de meeste verzame-
laars vooral het object. De verzamelaar
slaat er boeken op na, of is actief op
internetfora om te weten te komen
wat hij heeft gevonden en heeft op die
manier vaak een grote kennis van de
objecten verworven, Deze grote materi-
aalkennis blijkt ook uit de bijdragen op
internetfora. De verzamelaar zal bij het
zoeken vooral letten op voorwerpen die
in zijn collectie passen. lk ken een terrein
waar aljarenlang door zoekers wordt
gegraven en waar men n¡et de moeite
heeft genomen de kuilen weer dicht te



Door zoekers opgegÍaven en 1chteÍgeloten vondsten in een FLAK

stell¡ng ergens op de zu¡delijkeVeluwe (foto Ruurd Kok, jun¡ 2005)

gooien, zodat je precies kunt zien wat er

is achtergelaten. De meest interessante

militaria zijn er tussenuit gehaald, maar

er is zoveel ander materiaal achtergelaten
dat je er alsnog een klein museum mee

zou kunnen inrichten (afb. 2 en 3). Veel

verzamelaars zijn ook geïnteresseerd in

het verhaal achter het object. Zo vormt
een helm met een kogelgat erin de stille
getuige van een persoonlijk drama, zeker

als de naam van de eigenaar bekend is.

Eén enkel voorwerp kan een heel verhaal

vertellen en kan als zodanig ook een

grote rol spelen bij het overbrengen van

het verhaal over de Tweede Wereldoor-
log, bijvoorbeeld aan museumbezoekers
of schoolkinderen. Direct contact met
het verleden is van groot belang, vooral
om iets onbegrijpelijks als oorlog voor
publiek tastbaar te maken.

Historische betekenis
ln het vervolg van mijn artikel wil ik
laten zien dat bodemvondsten meer
zijn dan boeiende verzamelobjecten. De

betekenis van vondsten gaat veel verder
dan het bijzondere verhaal achter een

voorwerp. Voor bodemvondsten uit de

Tweede Wereldoorlog geldt hetzelfde als

voor andere archeologische vondsten.
Het gaat niet zozeer om de objecten
zelf, maar vooral om de vraag wat die
voorwerpen ons kunnen vertellen over
het verleden, in dit geval over de Tweede
Wereldoorlog. Al het materiaal dat tijdens
en na de strijd in de bodem terecht is

gekomen, zoals wapens, maar ook kogel-
en granaathulzen, uitrustingstukken en

wrakstukken van voertuigen vormen
tastbare sporen van die strijd. Het z¡jn de

stille getuigen van wat zich op die plek

heeft afgespeeld. Evenals de vele overge-
leverde voorwerpen, foto's, officiële do-
cumenten en persoonlijke getuigenissen

vormen de bodemvondsten een unieke
en onvervangbare informatiebron over
de strijd. Door de sporen op het strijd-
toneel nauwkeurig in kaart te brengen,
kunnen uitspraken worden gedaan over
het verloop van de strijd. Wellicht fronzen

enkele lezers nu de wenkbrauwen:wat
kunnen bodemvondsten nog toevoe-
gen aan al die gevechtsrapportages en

ooggetu¡genverslagen uít de oorlog en

aan de vele kasten vol boeken óver de

oorlog? Er is zeker al veel informatie be-

schikbaar, maar historische bronnen heb-
ben hun beperkingen. Officiële verslagen

doen over het algemeen slechts beknopt
verslag van gevechtshandelingen, oog-
getuigenverslagen zijn vaak gekleurd en

missen het detail om handelingen te kun-
nen lokaliseren, terwijl foto's van feitelijke
gevechtshandelingen zeer zeldzaam ziin.
Daarbij komt nog eens dat veel Duitse

archieven tijdens de oorlog zijn vernie-
tigd, bewust door de Duitsers zelf of door
geallieerde bombardementen. De fysieke
sporen van de strijd zijn de enige nauw-
keurige en betrouwbare bron van infor-
matie over de plaats van handeling. Op

die manier kunnen bodemvondsten een

aanvulling vormen op historische bron-
nen en in sommige gevallen die bronnen
zelfs corrigeren. De betekenis van WO

ll-vondsten lijkt met de loop der jaren ook
alleen maar groter te worden: hoe minder
ooggetuigen er zijn, dus te belangrijker
worden juist de stille getuigen. Maar dan
moeten die stille getuigen wel deskundig
aan het licht worden gebracht, anders

blijven het'stomme' vondsten.

Door vondsten zorgvuldig bloot te leg-
gen, de vondstsituatie nauwkeurig in

kaart te brengen en alle relevante gege-

vens te registeren is het mogelijk erachter
te komen wat zich op een bepaalde

plek heeft afgespeeld. Voordat iets kan

worden gezegd over bepaalde gevechts-

handelingen, is het essentieel om vast te
stellen of die voorwerpen wel in verband

te brengen zijn met die handelingen.
Denk aan oorlogstuig dat na de oorlog in

schuttersputten is gedumpt en dus niets

zegt over wat er in d¡e putten is gebeurd,

maar ook aan terreinen die na de strijd

opnieuw zijn gebruikt voor aanleg van

stellingen. Goed voorbeeld van het laat-

ste zijn terreinen met sporen uit de oor
log die later als oefenterre¡n in gebruik
zijn genomen, zoals de Ginkelse Heide

bij Ede, waar materiaal uit meerdere

perioden door elkaar ligt: Duits en Engels

uit de oorlog en Nederlands van na de

oorlog. Denk ook aan de activiteiten van

andere zoekers: terreinen kunnen al zijn

afgezocht en daarbij zijn voorwerpen
verdwenen of verplaatst. Het zal duidelijk
zijn dat terreinen die niet of nauwelijks
door latere activiteiten zijn verstoord, de

meeste kans opleveren voor het doen

van zinvolle uitspraken over wat er op die
plek in de oorlog is gebeurd.

Nauwkeurige registratie is daarbij
cruciaal:zonder die registratie valt niet

meer te achterhalen hoe de vondsten zijn
gevonden, wat hun onderlinge relatie

was en of er een relatie was met sporen

in het terrein, zoals schuttersputten of
loopgraven. Een goed voorbeeld van

zorgvuldige registratie zijn de rappor-
ten van de Onderzoeksgroep historisch

te r r ei n o n d e rzo ek We re I d oorl og I l. D eze

onderzoeksgroep is met ondersteuning
van de gemeente Renkum sinds 1994 ac-

tief met onderzoek naar de vele vermiste

soldaten van wie de resten zich nog in

deze gemeente moeten bevinden. De

leden van de onderzoeksgroep hebben

een ontheffing gekregen van het detec-

torverbod en melden scherpe munitie en

stoffelijke resten bij de politie. De groep

doet in onderzoeksrapporten verslag van

de onderzoeken, met een lijst van vonds-

ten, situatietekeningen en een historische
interpretatie (afb 4). Door dergelijk publi-

3 Deksels von mun¡t¡ekokeß (woorsch¡inliik van 8,8 cm qronoten),

door zoekers ochtergeloten op terre¡n von een FUK stell¡ng op de

Veluwe (foto Ruurd Kok, juni 2005)
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Fragmenten van ontplofte M¡lls handgranoten, als aanvr'¡jz¡ng

voor close combot (fato Jobbe wijnen)

caties komen de gegevens beschikbaar
voor onderzoek door (amateur)historici.
Helaas wordt door zoekers nog nauwe-
lijks gepubliceerd over WO ll-vondsten
en de historische betekenis daarvan; ook
niet in dit tijdschrift.

Met een paar simpele voorbeelden wil ik
laten zien, dat het mogelijk is momenten
in de strijd op bepaalde locaties te recon-
strueren. Zo bleken de vreemde, onoog-
lijke scherven die een zoeker bij Hees-

wijk-Dinther vond, na determinatie de
resten van ontplofte Mil/s handgranaten
en hij zag dit als aanwijzing voor hevige
close combat (afb 5). Of de ontdekking
van een schuttersput in dezelfde plaats,
waar vanuit twee hoeken een spoor van 9

mm hulzen werd gevonden dat eindigde
bij het putje. De zoeker suggereert dat
de schuttersput vanaf twee zijden is

aangevallen door Britten, maar hij merkt
ook op dat het net zo goed andersom zou
kunnen zijn: dat twee Britten in verschil-
lende richtingen uit de put zijn gestormd.
Een ander voorbeeld van dezelfde zoeker
is de vondst van zes messing pinnen

Borgpennen van 60 mm mo(t¡emun¡t¡e, d¡e pos¡t¡e oongeven von

een moít¡er (fato )obbe W¡jnen)

Gevonden voorwerpen
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bij Best. Dit bleken borgpennen van 60

mm mortiermunitie die vóór het afvuren
werden verwijderd en die dus de positie

aangeven van een mortier (afb 6). Een

voorbeeld van de Onderzoeksgroep is

een braakliggend terrein aan de Van

Borsselenweg in Oosterbeek, waar voor
het eerst duidelijke aanwijzingen werden
gevonden voor zowel Engelse als Duitse
activiteiten op dezelfde locatie. Bekend

was dat de onderzoekslocatie het directe
frontgebied was, waar de strijdende
partijen d¡cht bij elkaar lagen. De vonds-
ten wezen op gebruik van wapens voor
gevechten op korte afstand, zoals een

handgranaat en geweergranaten (afb 7).

Mooi detail: in de eveneens aangetroffen
loop van een Duits machinegeweer MG-

42 was een patroonhuls blijven zitten.
Waarschijnlijk is het wapen te warm ge-

worden, waardoor na het afvuren van de

laatste patroon de huls is blijven steken

en de loop moest worden verwisseld.

Om de betekenis van dergelijke vondsten
goed te kunnen duiden, is historische
kennis van de strijd op die plek uiteraard
van groot belang. Zoeken op slagvelden
levert dan ook alleen bruikbare gege-
vens op wanneer dit gebeurt door of in
samenwerking met mensen die goed
op de hoogte zijn van de historische
gebeurtenissen op die plek. Overi-
gens blijkt die kennis vaak aanwezig
te zijn bij individuen en niet alt¡jd bij
een lokale heemkundevereniging of
een museum. ook samenwerking met
(amateur)archeologen is essentieel van-
wege hun kennis over registratie en inter-
pretatie van bodemvondsten. Andersom
kunnen zowel (amateur)archeologen als

(amateur)historici nog zeer veel leren van
de materiaalkennis van zoekers.

Toegegeven, dit alles vraagt een extra

inspanning van zoekers. Niet alleen kost

nauwkeurig zoeken en registreren meer
tijd, ook moeten zoekers samenwerken
met instanties waar ze nogal argwanend
tegenover staan en moeten ze bovendien
hun schroom overwinnen om gegevens

te delen met anderen. Deze extra inspan-

ning kan zeer veel opleveren: nieuwe
gegevens en inzichten over een bijzon-
dere periode uit onze geschiedenis. De

zoekers die waarde hechten aan de histo-
rische betekenis van slagvelden mogen
op hun beurt van (amateur-)archeologen

verwachten dat deze duidelijk aangeven

welke sporen en vondsten daadwerkelijk
van belang zijn en hoe deze het best

kunnen worden onderzocht. Ook moeten
archeologen laten zien wat de inspan-
ning van zoekers oplevert.

Tot besluit
ln dit artikel heb ik duidelijk willen maken

dat op voormalige slagvelden zeer veel

unieke historische informatie in de bo-
dem verborgen ligt. Op dit moment gaat

veel van die informatie nog verloren door
zoekers die ondanks hun goede bedoe-
lingen de voorwerpen en sporen niet
nauwkeurig documenteren. Het is mijns
inziens te simpel om te zeggen dat zoe-

ken eigenlijk meestal verboden is en dat
het dus niet mag. Daarmee wordt onrecht
gedaan aan de kennis en integriteit van

veel zoekers. Mijn insteek met dit artikel
is zoekers te bereiken die zich bewust zijn
van de historische betekenis van bodem-
vondsten: als je zoekt, doe het dan goed.

Helaas zullen er zoekers blijven die geen

boodschap hebben aan het historische
belang van de sporen op voormalige
slagvelden. De lieden die willens en

wetens veldgraven verstoren, vernielen
niet alleen een graf maar ook de kans dat
vermiste soldaten oo¡t nog kunnen wor-
den geïdentificeerd. Het is te hopen dat
dit soort lui snel tegen de lamp loopt. lk

ben ervan overtuigd dat het mogel'rjk is

op deskundige en verantwoorde wijze
met detectoren te zoeken op voorma-
lige slagvelden. Niet alleen registratie is

daarbij essentieel, maar ook publicatie

van bevindingen om kennis te delen.
Ook bij het zoeken zelf is het van belang
dat kennis en ervaring wordt gedeeld

tussen zoekers, (amateur)archeologen en
(amateur)historici. Door samenwerking
met beroepsarcheologen die bevoegd
zijn om op te graven kan bovendien een

hoop gedoe over illegaal zoeken worden

7. Du¡ts moternol oongetroffen oon Van Borsselenweg ¡n Oot

terbeek: vervtisselbore loop voor mochinegevreer MG 42; een

Ieeqqeschoten patroonbond met patroonhulzen, de staart von

een Du¡tse 8 cm mortierqíonaat, een Du¡tse e¡hondgronaal en

twee verschillende Duftse geweergranoten (foto Ondezoeksgroep

H ¡ storisch Ter Íe¡ nonde rzoek We reldoorlog ll)

voorkomen. Zodoende moet het moge-
lijk zijn te blijven struinen en ontdekken,
verzamelen en vertellen zonder dat
archeologisch erfgoed wordt vernield en

onvervangbare delen van onze geschie-

denis voorgoed worden uitgewist. Of is

dit toch een illusie?

Met dank aan Stijn Arnoldussen (R¡jksd¡enst

voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monu-

menten), Martijn Defilet (gemeente Arnhem)

en Leon Mijderwijkvoor hun commentaor op

eerdere versies van dit ortikel. ln het biizonder

gaat m¡jn dank uit naar HonsTimmerman en

Jobbe Wijnen: zonder hun bereidheid om hun

ervaringen en kennis te delen was dit artikel niet

mogelijk geweest.

Erfgoedzorg voor
militaire resten
Sinds het samengaan van de rijksdienst voor
gebouwde monumenten (voormalige RDMZ)

en de rijksdienst voor archeologie (voormalige

ROB) in 2006, combineert de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumen-
ten (RACM) de bovengrondse en onder-
grondse erfgoedzorg. De zorg voor militair
erfgoed is hierbij een sterk in de belangstel-
ling staande taak.

Op basis van de monumentenwet vallen

vervaardigde zaken van 50 jaar of ouder, of
de terreinen waarin deze worden aangetrof-
fen, onder de potentiële bescherming van

de monumentenwet. Concreet betekent dit
bijvoorbeeld dat ook resten van oorlogshan-
delingen uit de Tweede Wereldoorlog sinds

1995 in theorie voor wettelijke bescherming in

aanmerking komen. Het is daarom niet toege-
staan om graafwerkzaamheden uit te voeren
waarbij bewust gezocht wordt naar deze

resten. Militaire voorwerpen, zoals wapentuig
en uitrustingsstukken, maar ook immobiele
zaken zoals loopgraven en ondergrondse
delen van stellingen en schansen vallen hier
onder. Zo zijn bijvoorbeeld voor de Tweede

Wereldoorlog een zieken boeg-complex te
Den Helder, een logement van Duitse

officieren te Huisduinen en het vliegveld

Deelen beschermde bovengrondse monu-
menten.

Buiten de meer zichtbare, bovengrondse
resten van krijgshandelingen in Nederland,
wordt bij toeval - tijdens graafwerkzaamhe-

den - en bij archeologisch onderzoek ook
steeds vaker militair erfgoed aangetroffen.
Met name de meer recente (Tweede Wereld-

oorlog) sporen en vondsten zijn een complexe
vondstcategorie. Buiten de evidente risico's bij
het aantreffen van wapens en munitie, is het

a-
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detectornieuws
Fisher CZ-2'l
De nieuwe Fisher CZ-21 wordt in februari in Nederland ver-

wacht. Deze opvolger van de vermaarde CZ-20 onderwater

detector kan worden geleverd met een 20 cm (8") of 26 cm

(10,5") zoekschijf. Met de vernieuwde pinpointtechniek mag

van deze nieuwe onderwater detector veel verwacht worden.

Met een B inch zoekschijf is de prijs van deze detector
€ 1049, -

Gelan importeur van Fisher en de officiële dealers (zie dealerpagina) bieden de CZ-21

ter introductie tijdelijk aan met een gratis originele Fisher draagtas en een bescherm-

kap.

Fisher F2
Recentelijk introd uceerde Gelan Detectiesystemen de

Fisher F2 detector. De eerste reacties zijn ronduit positief

te noemen! De prijs/kwaliteit verhouding is zondermeer interes-

sa nt.

Tijdelijk wordt de F2 nu met gratls extra 10 cm (4") zoekschijf

aangeboden, en dat alles voor € 239,- inclusief 3 jaar schriftelijke garantie!l

U koopt de Fisher F2 bij importeur Gelan of bij één van de officiële dealers (zie dealer-
pagina) .

Nieuwe webs¡te D.J. Laan
Dirk Jan Laan (www.djlaan.nl) heeft een

geheel vernieuwde website in gebruik ge-

nomen. De oude site functioneerde al lang

niet goed en dat was voor zowel hemzelf

als voor vele"detectoristen"een bron van

ergernrs.

De nieuwe site is echter sinds kort on-line

en biedt een groot scala aan duidelijke

informatie zonder BLABLA! Bijna alle tek-

sten en foto's komen van eigen hand. De

komende tijd viert Dirk Jan Laan dit feit
door wekelijks speciale aanbiedingen op

zijn website te plaatsen.

aaôaaaaaaaaaaaaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaa

onderzoek van bepaalde types resten wettelijk
voorbehouden aan onderdelen van defensie.
Zo mag munitie enkel geruimd worden door
de explosievenopruimingsdiensten, mogen
vliegtuigen enkel geborgen worden door
de stafofficier bergingen van de luchtmacht
en mogen menselijke resten uit deTweede
Wereldoorlog enkel door de gravendienst van
de landmacht worden geborgen.

Om onderzoek naar zulke meer recente
militaire resten goed te kunnen uitvoeren,
worden momenteel afspraken gemaakt tus-
sen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen (waar de RACM onder valt)
en het ministerie van Defensie. Ook wordt
er momenteel binnen de RACM gewerkt aan
het aanpassen van het nationale archeolo-
gische informatiesysteem (ARCHlS) zodat
militair erfgoed uit archeologische context
beter gedocumenteerd kan worden. Tevens
wordt gewerkt aan documenten die zowel
inhoudelijke achtergronden en vraagstellin-
gen voor het onderzoek van militair erfgoed
bieden, alsook praktische informatie over de
procedurele en juridische aspecten. ln de loop
van 2008 wordt hierover door de RACM een
brochure uitgebracht.

RACM,januari 2008

Naschrift redactie

woil

De vereniging De Detector Amateur heeft zich
altijd zeer terughoudend opgesteld t.o.v. metaal-
detectie naar munitie en materiaal uit WO ll. Dit is

zelfs in de eerste jaren van de vereniging opgeno-
men in het huishoudelijk reglement. Argumenten
waren destijds, dat het zoeken naar munitie, het
opgraven en verzamelen ervan, gevaren met zich
mee zou kunnen brengen en dat we dit zeker niet
wilden stimuleren. Dat er een uitzondering werd
gemaakt, in de vorm van de artikelen van Patrick
van Wanzeele over de slagvelden van de WO I

in Belgie, komt door de professionele en verant-
woorde werkwijze van de Diggers. Deze hadden
zelfs toestemming van de Belgische overheid om
op deze terreinen te mogen zoeken.
Bijna alle zoekers en zeer zeker de zoekers die
zoeken in gebieden waar in de laatste oorlog is

gevochten, komen regelmatig munitie tegen.
Daarom hebben we ook een serie artikelen over
munit¡e en een artikel over de B.l.D. geplaatst.

We waren ons als bestuur en redactie bewust, dat
door weinig over dit onderwerp te publiceren, er
zoekers zouden zijn die wellicht daarom ook geen
lid zouden worden van onze vereniging. Door het
lnternet is er echter de laatste jaren enorm veel
veranderd in de communicatie tussen mensen en
ooktussen zoekers onderling en wordt er nu op
diverse fora volop over het zoeken naar munitie en
WO ll materiaal gediscussieerd.

Het blijkt met de algemene toenemende
belangstelling voor WO I en WO ll, dat
er toch aardig wat zoekers zijn die om
uiteenlopende redenen specifiek op zoek
zijn naar bodemvondsten uit deze peri-
ode. Om hoeveel zoekers het gaat, daar
hebben we geen idee van, ook niet of de
zoekers puur object gericht zijn, of dat
er een bredere belangstelling voor WO
ll bestaat. Daarom is het ook niet zinvol
om op dit moment inhoudelijk verder
in te gaan op het artikel van Ruurd Kok.

Wel vinden we dat dit artikel een goede
aanzet is voor een brede discussie over
metaaldetectie naar oorlogsmateriaal.
De vereniging zal zich af moeten vragen,
moeten we vasthouden aan het stand-

punt van terughoudendheid t.o.v. metaal-
detectie naar munitie en ander oorlogs-
materiaal en publicatie daarvan, of meer
open staan voor dit fenomeen, door hier
meer aandacht aan te geven. Het lijkt
me een goede zaak om daar binnen de
vereniging over te discussiëren.
We nodigen daarom zoekers uit die
ervaringen hebben met deze vorm van
metaaldetectie te reageren op dit artikel.

Redactie Detector Magazine
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Zo, daar ligt hij dan

Zo daar lig ik dan, met een klein laptopachtig
telefoontje mijn column te schrijven. Gister

maar naar de dokter geweest. lk wist niet

waar ik het zoeken moest, ik verrekte van de

pijn. Conclusie een verschoven rugwervel.

Met als remedie spierverslappers en pijnstillers en vooral

veel liguren en hier en daar een korte wandeling naar de wc.

Tja, een verschoven rugwervel, hoe kom je daar nu weer

aan? Het jarenlang muntjes rapen eist zijn tol lijkt het wel.

Menig gat heb ik gegraven en weer dichtgegooid als ik er

zo over nadenk; twee keer werk voor 1 duit. Maar ja, zoals

vriend Johan Cruyf zegl; êlk nadeel, heeft zijn voordeeli Zo

lig ik hier met een dosis spierverslappers in mijn mik, waar

menig junk jaloers op is, m'rjn vondsten uit te sorteren. lk

voel me ondertussen al bijna een Romeinse keizer op zijn

sofa. Het enige verschil is, dat ik lig te rommelen met oude

muntjes en hij waarschijnlijk ouderwets aan het druiven
happen was.

Het andere voordeel van liggen is, dat je eindelijk weer

eens de tijd hebt om al die archeologische boeken door te

worstelen en kennis te vergaren voor betere tijden. Zo heb

ik hier wat boeken over munten liggen uit de oudheid. lk

neem gretig de diverse koningen en keizers weer eens door.

lk neem de stof met een gevoel op, alsof ik binnenkort mijn

eindgeprek heb op weg naar mijn doctoraat in de metaalde-

tectiekunde. Van de opgenomen stof worden proefschrift-

achtige stukjes geschreven, gewoon omdat ik het leuk vind.

Hoe kan het bestaan, op alle scholen waar ik aanwezig was,

boeiden mij veel dingen, behalve het feit dat er geleerd

moest worden. Maar goed, zo zien we maar weer. Je bent

nooit te oud om te leren.

BLESSER-SCHANS WOLVEGA

Zijdelings ben ik betrokken bij de reconstructie van de Blesser-schans bij Wolvega. De daar vlakbij wonende schapenboer zei on-
langs, dat een paar jaar geleden twee detectoramateurs uit Noord-Holland daar een ijzeren kogel hadden gevonden. Graag wil ik in
contact komen met deze personen om zo een beeld van de vondsten op en rondom te Blesser-schans te krijgen. Ook materiaal van
andere zoekers die daar hebben gezocht en hun informatie daarover kwijt willen kunnen mij mailen: wiehen@hetnet.nl en ik neem

contact met je op

Hendrik de Jong

I Tekst:Jan Zijlstra / Foto:Johan Koning ]

Regis tratie mid

Vindplaats: Heerenveen (Omgeving)

Vorm en materiaal: Rond, met handvat en oog, brons

Collectie/data: Particuliere collectie

Randschrift: R' RENIC HERAMANNA = zegel van Rienk Hermanna (of Hermanus: zie opmerking)

Voorstelling: Heraldische lelie

Datering: Waarschijnlijk'l 5e eeuw

Literatuur:

Opmerkingen: De Hermana's waren een edel geslacht uit Minnertsga. ln hun genealogie in het stam-

boek komt de persoonsnaam Renic of Rienk niet voor. Niettemin bestaat de mogelijk-

heid dat R. er wel toebehoorde, maar dit blijft vooralsnog onzeker.

"Hermanna" kan ook een patronymicum zijn. Het wapen biedt geen oplossing omdat

het hier waarschijnlijk een religieus symbool betreft (symbool van Maria).
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Voor de meeste strandzoekers en waders hoLtdt het in de winter
op met deze variant van de hobby. lmmers, alleen in de zomer

worden er dingen verloren in het water en op het strand? Uiter-

aard is dit een feit, maar geen enkel water of strand is 100 o/o

zuìver afgezocht, en alles wat in de zomer blijft liggen, kan in de

winter weer worden gevonden.

Ook spoelen op somrrige straltden weer dingen aan na een

stonn, zoclat ze bereikbaar zijn voot olrze metaalcletectors,

Met een handjevol zoekers wordt er doorgezocht in de wilrter
in het water en op het strand, Op cJe stranden aan de kr-lst is het

goed toeven (qua vondsten danl) na een stonn, sorns spoelt

er een stuk duin ureg, of een flinke laag zancl en liggen er weer

rnooie vondsten, kiaar orn gevonden te worden. Ook wat or,lclere

vondsten zoals leeuwencenten zijn dan geen Lritzondering,

Ook in het water wordt er ìn de winter doorgezocht, weliswaar

rîet een minirrale bezettinç¡, maar toch gaat het door.. Weer

of geen weer, rraar zondag is een vaste zoekdag voor mij en

m'n zoeknraatjes. Regen, wind, sneeuw en hagel hadden we al

getrotseercl orr toclì te kur.rnerr waden... je bent verslaafd of je

bent het nret. Slechts I eler¡ent hadden we nog niet getrotseerd

en dat was ijsl

In decernber 2007 had het een aarrtaldagen toch redelijk

gevroren, maar ondanks dat gingen we er op 23 december

toch met z'n vieren (Peter, Danny, Floris en ik) op uit om te gaan

waden. We waren er immers van overtuigd dat stromend w¿ter

nìet zo snel bevroor en we hadden een zoekstek uitgekozen irr

stromend water, moest goedkomen dus Hete koffre en warme

kledinq mee, en vluq het water ir-1. althans, dat dachten wel
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Eenmaal bij de zoekstek aangekomen kwamen we voor een

onaangename verrassing te staan, alles dichtgevroren! Dat had-

den we niet verwacht, en ondanks dat probeerden we toch nog

of het mogelijk was om een wak te maken..,.. echt niet dusl De

dikke laag ijs weerhield ons ervan om het water in te gaan, en

we hebben, onder het genot van een bak koffie, nog smakelijk

kunnen lachen, omdat we eigenlijk toch wel een beetje ver

gingen in de hobby.

En hoever je kunt gaan bleek op 26 december... Samen met

zoekmaatje Floris teruggekeerd naar die stek Het ijs was een

stukje dunner geworden door temperaturen boven nul en de

wind. We slaagden erln een flink wak te maken en zo de ijs-

schotsen aan de kant te duwen. Hiermee kwamen er grote gaten

in het ljs, waardoor wij de gelegenheid hadden om toch een

aantal baantjes te zoeken in het water. Hadden we dat gedeelte

afgezocht, verschoven we de ljsschotsen en zo stonden we weer

in een ander gedeelte van het water, en hadden we weer ruimte

om te zoeken! Het was een heel gedoe, eerst ijs stuk hakken,

vervolgens ijsplaten aan de kant duwen, en vervolgens zoeken.

Dit tafereel herhaalde zich de hele dag, en aan het einde van de

dag waren we dan ook bek af! We hadden in totaal een uurtje of

5 gezocht die dag, maar door het extra werk van het ìjsbreken

en het ijsschotsen verplaatsen bleef er effect¡ef een uurtje of 3

aan zuivere zoektijd over... tja, je moet wat over hebben, voor

de hobby hè? Gelukkig waren we in het verleden al eens vaker

op deze stek geweest en wisten we blindelings tot hoever we

konden lopen in het water zonder dat het gevaarlljk zou worden.

Anders zou men straks echt aan het dreggen zijn en dat kon niet

de bedoeling zijn.

Veiligheid staat hoog in het vaandel, en zeker op dagen als deze.

Gelukkig voor ons vonden we ook nog wat sieraadjes en munt-
jes. Buiten het feit dat we weer een dagje lekker met de hobby

bezig waren geweest, had het ook weer wat vondsten opgele-

verd, maar bovenal ook enkele schitterende foto's! De camera

gaat vaak mee als we gaan zoeken, en zo ook deze keer. Zoeken

in het ijs doe je niet dagelijks en dat moest vastgelegd worden

natuurlijk. We hebben er ook een klein filmpje van gemaakt,

welke via het strandzoekers- en wadersforum (www.waterzoe-

kers,nl) te bekijken is.

Moe maar voldaan keerden we op deze 2e kerstdag huiswaarts.

We hadden met z'n tweeën die dag toch iets gedaan wat maar

weinig waders op hun Metaaldetector-CV konden bijschrijven....

zoeken tussen de ijsschotsen.

Op het bijliggende strandje zagen we tijdens het zoeken de

wandelaars vol verbazing naar ons kijken. Die mensen hebben

niet geweten wat ze zagenl

Twee man, dik ingepakt in een waadpak en andere kleding lie-

pen tot hun knieën in het water tussen de ijsschotsen doot dat

moest eigenlijk ook wel een raar gezicht zijn!

Met mooi weer vragen sommige mensen zich al af wat we in

vredesnaam aan het doen zijn in het water, maar nu moet men

zich helemaal hebben afgevraagd of we nìet aan het dreggen

waren naar een verdronken visser of schaatser of zo,

lk hoop dat het voorjaar zich snel aandient en dat we een schit-

terende zomer gaan krijgen dit jaar. We merken allemaal dat de

vondsten steeds minder worden in aantal, omdat 99 o/o van alle

stekjes al meer dan eens afgezocht zijn. Mede door de slechte

zomer van 2OO7 zi)n deze vondsten nu erg snel aan het minde-

ren. Door systematisch op afgezochte stekjes te zoeken, komen

er gelukkig toch nog met enige regelmaat erg leuke vondsten

naar boven. En tja, soms hebje de ene keer wat meer geluk dan

de andere keer, maar 1 ding is een feit, als je niet gaat zoeken,

weetje zeker datje ook niks vindtl

.Jeroen Heuts

www.waterzoekers.n I
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / lVinelab I laser I
Black l(night / Sanddìgger f verhuur I
opsporing en beveiliging particulieren
en bedrijven

Weth Beerdastraat zr,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel o6 4 41 39 77 (op afspraak)

E-mail: info@detrijestinzen nl

I nternet: www.detri jestinzen.nl

r Speelman Detectors
White's / XP detectors f Tesoro I
It¡linelab f verhuur / tassen I scheppen I
magneten enz

r Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / Minelab / XP metaldetectors

/ Laser / Verhuur van diepzoekers en
o Ps Pofl ngsservtce

Kerkpad r8, 83r6 DB l\rlarknesse N.O P

tel (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evodetectors@planet nl

I nternet: www.fl evodetectors nl

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

Zwaluw r5, 3752 NV{/ Bunschoten
tel. o33-299 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: info@midholland nl

lnternet: wwwmidholland nl

I nternet: www.detector n I

lnternet: www minelab nl

t Zuid Holland
Metaaldetectors
Black Knight / White's / Detector-
verhuur- en verkoop / Handboek voor
zoekers

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel (o7r) 52t4899
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors nl

I nternet: www.zuìdhmetaaldetectors n I

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope / Fisher / Troy

Het Sterrenbeeld 48,

5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548 rr 99, fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan nl

Internet: www.gelan nl

r Munsters Detect¡e
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EN/AC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2,57o2 LH Helmond
tel (o492) 5t 41 94
E-mail: info@metaaldeteclor nl

I nternet: www.metaaldetector n I

www.tesoro nl

f BelgadetêCt (Calmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight / Tesoro / lVine-
lab / dìepzoekers / onderwaterdetectors

I pijp- en leidingdetectors / p¡npointers

/ supermagneten / detector verhuur f
oPs pon n gs servr ce

Hagedoornstraat tz,
88oo Roeselare, West-Vlaanderen, België

Tel o5r/zo 5o o6, fax o51l24ol 55

Csm o477 l3t 66 56
E-mail: jpcalmeyn@telenet be

lnternet: www belgadetect be

- -, .æ. ¿-*y;4ñil-.{'-,,_¡#t==-+*+

Van Ewsumlaan 48,7742 XT Coevorden
Tel (o524) 85 o8 o8
E-mail: ìnfo@detectorgigant nl

I nternet: www detectorgigant nl

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

\looldríksweg 88, 75rz AV Enschede

tel (o53) 43o 0512, fax (o53) ß4 55 58

E-mail: info@detect nl

lnternet: www detect nl

r Detection Systems
Holland (Rúud de Heer)
I mporteur/distributeur White's metaal.
detectors voor de BeNeLux
White's, Black l(night, Tesoro, Minelab,
Fisher, Ca rrett, IVAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

Veerpad 2,8276 AP Zalk
tel (o38) 363 65 9t, fax (o38) 3fi 648o
E-mail: info@metaaldetectors nl

E-mail: metadec@wxs nl

lnternet: www.metaaldetectors ni

r Atlantis Metaaldetectors
(Hofman Electronica)
White's / Minelab / XP / Tesoro

llingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63

E-maìl: whofman@chello nl

I nternet: www metaa ldetectie.com

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab I XP I CScope /
Fisher/ White's I froy

Pieter [,/] aatsstraat r 2

t777 AP Hippolytushoef
Iel (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7) 59 tt z9
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan nl

lnternet: wwwdjlaan nl
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Deze munt is een 6'-eeuwse trem¡ssis (triens of trient mag

ook maar die aanduidingen zün tegenwoordig wat minder
gangbaar) van pseudo-imperiaal type d.w.z. gemaakt naar

voorbeeld van een B¡zantijnse munt met kop en naam van

de keizer. Op uw exemplaar is van dat voorbeeld maar heel

weinig overgebleven: kop en omschrift. Dat laatste element
is hier zover verbasterd dat het niet meer leesbaar is: een

pseudo-omschrift dat nog slechts bestaat uit wat rechte en

gebogen streepjes met een enkel rondje ertussen. Op de

keerzijde metVictoria-figuur is iets dergelijks aan de hand.

Deze munt is dus anoniem: er staat geen vorst, muntplaats
of monetarius op vermeld. Pseudo-imperiale tremisses zijn

er in heel veel verschillende uiwoeringen.
Eén groep springt er qua stfl een beetje uit en die wordt
wel aan de Alemanni toegeschreven, een Germaans volk dat
ruwweg het tegenwoordige Zuid-Duitsland bewoonde. Het

meest kenmerkende element van die groep (waarin overi-
gens weer diverse sub-groepjes onderscheiden worden) is

de serie stippen in de vleugels van de aanziendeVictoria.

Ook uw exemplaar behoort tot die groep. lk ken enkele

nauwe parallellen en ook al hebben we nu weer een nieuwe

stip op de verspreidingskaart, genoeg om een preciezere

uitspraak over de plaats van vervaardiging te doen is het

nog niet. Voor het gemak in de discussie is aan de hele

groep het label "Klepsau-type"gehangen, vernoemd naar

een vindplaats in Baden-Würtemberg.

Met vriendelijke groet, W¡se Tjepkema

De determ¡natie von deze zeldzome munt is gedaan door Arent

Pol, medewerker von het Geldmuseum te Utrecht.

Geachte redactie,

Naar aanleiding van de vondst (dierfibula?) welke ik liet zien

op de laatste zoekdag in Spanbroek volgen hier nog aanvul-

lende gegevens over de fibula.

De nadere gegevens zijn van de hand van dhr. B. Peters van

het RACM te Amersfoort.

Zijn opmerkingen als volgt:
- de fibula is van de laat-Karolingische, de Ottomaanse of

de volle middeleeuwen periode. De rechthoekige vorm

is typisch voor de laat Karolingisch tijd m.n. de 9-e eeuw.

Komt ook voor als beslagstuk uit die periode.
- De golvende randen die naar de punten uitlopen (soort

driehoekige rondellen) zijn karakteristiek voor de recht-

hoekige fibula's uit die tijd.
- Ook de opengewerkte versiering d.m.v. gaatjes zie je

vooral bij beslagstukken uit de volle middeleeuwen. (o.a.

stijg beug elbeslag ).

- Waarschijnlijk is de voorstelling die van een fabeldier dat
de kop naar achteren heeft gekeerd.

- De conclusie : het meest waarschijnlijke is dat deze fibula

uit de Ottomaanse tijd stamt ( 'l 0-e eeuw).

Met dank aan de dhr. B. Peters.

Verder nog de groeten uit Welij.

Piet
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metaaldetectoren
Een gebruikerservaring is puur de ervaring en de
mening over een detector van 1 persoon.

ln het voorjaar van 1993 kocht ik mijn eerste metaaldetec-
tor. Al jaren sluimerde bij mij het gevoel om er eens met een

detector van door te gaan en grote schatten te vinden.
Jeroen Zoetmulder stond op dat moment met een stal-
letje op de toenmalige "zwarte markt" in Beverwijk en mijn
interesse was gewekt. Snel was een afspraak gemaakt en 2

weken later bezat ik een gebruikte White's Eagle 5L ll. Jeroen

had geen handleiding en die heb ik dus maar zelf aange-
vraagd bij White's in Engeland.

Naderhand bleek dat het een heel erg goede detector was,

maar toch wel erg ingewikkeld. Om de machine goed te
kunnen begrijpen ben ik, met de detector naast mij, de

Engelse handleiding gaan vertalen en heb ik stap voor stap
de handelingen uitgeprobeerd. Dit hielp. Mijn kennis van dit
apparaat steeg met de dag.

Tijdens mijn eerste zoekdag
van vereniging "de Detector

Amateur" heb ik zelfs een prijs
gewonnen van fl. 250,-. Een

leuk begin voor een amateur.

Dit was, voor de ouderen

onder ons, het zoekweek-

end op Duinrell, met slecht

weer, weinig zoekers en

toch beregezellig. Zie voor
verslag detector magazine

1 7 en voor de sfeerfoto de
cover van detector maga-

zine 19, that's me!

Al snel was mijn inte-
resse gewekt, ook voor
het zoeken in recre-

atieplassen. Destijds
verbleef ik voor een tfdje

in Amerika en daar kocht ik dan ook mijn Fisher

1280X Aquanaut, bU Kellyco in Florida, een van de grootste

detectorzaken van Amerika.

Een jaar later verkocht ik beide detectoren en kocht ik een

Minelab Excaliber 1000. Deze beviel me helemaal niet. Als

je met deze detector in het water zocht en je probeerde 1

van de draaiknopjes in te stellen dan lukte dat haast niet. Je

had ze ook nodig voor
pinpointen. Ze draaiden

te zwaar en waren te dun.
Daarnaast is er meer aan

die detector gerepareerd

dan een ieder lief is. Gebro-

ken printplaat, losse kabel

en van al dat soort ellende
binnen een half jaar. Deze

detector ingeruild en een Fisher

CZ20 aangeschaft. Een perfecte

detector. Zowel op het land als

in het water heb ik er veel spullen mee gevonden, maar

midden vorig jaar had ik geen zin meer om in het water te
zoeken en dus werd de detector via Marktplaats verkocht
aan iemand die op de Ceychellen ging duiken. Niet verkeerd

voor de man.

lk kocht een White's XLT, want zoeken blijf je doen. Een

prima machine die zeer veel mogelijkheden biedt. Naast

de 5 fabrieksingestelde programma's is er de mogelijkheid
tot het instellen van 4 programma's naar eigen inzicht. Hier

heb ik veel mee gezocht en dito gevonden. Het begon
echter toch weer te kriebelen en ik wilde het water weer in.

Via Marktplaats kocht ik weer een Fisher 1280X Aquanaut.

ln de tussentijd is de Aquanaut vervangen door een CZ

20. Deze laatste geeft mij toch meer vertrouwen in goede

geluiden en goede vondsten. Naast de XLT heb ik ook een

White's DFX. Voor deze laatste wil ik u meenemen naar mijn
gebruikerservaring.

White's Spectrum DFX
lk was heel erg benieuwd naar de verschillen tussen de XLT

en de DFX. Allereerst viel mij de helderheid van het scherm

op. Het is zeer goed afleesbaar, ook als de zon overje rug

schijnt. Wat ook opvalt is de snelheid waarmee de infor-
mat¡e op het scherm komt. lk heb mij laten vertellen dat

dat komt door de grotere kloksnelheid van de processor.

lk dacht dat dat alleen te maken had met m¡jn computer
thuis, maar de moderne detector is in feite ook een soort
computer. Net als bij de XLT beschikt deze detector over 5

vooraf door de fabriek ingestelde programma's, die door
de gebruiker niet te veranderen zijn en 4 programma's naar

eigen keus. Deze zijn door Ruud de Heer uit Zalk, ingesteld



en stellen je nooit teleur.

De door de fabriek
ingestelde programma's

zijn typische Ameri-

kaanse programma's en

dus niet erg geschikt

om mee in Nederland

te zoeken, maar niet
getreurd, we hebben

nog steeds de beschik-

king over de 4 andere
programma's, die wel

naar behoren werken.

Bij het aanzetten van de detector verschijnt er op het

scherm allereerst enige algemene informatie, zoals de naam

van de detector, de software-versie en de conditie van de

batterij. Vervolgens kom je in het "Main Menu'i

Hier moet je een keuze maken of je een vooraf ingesteld

programma wilt gaan gebruiken, of dat je speciale aanpas-

singen aan basisprogramma's wilt doorvoeren, etc.. Onder

normale omstandigheden kies je voor de eerste optie,

oftewel de vooraf ingestelde programma's. Vervolgens dien

je de keuze te maken welk programma het wordt. Uiter-

aard afhankelijk van het terrein waar je op gaat zoeken; een

zandstrand reageert volledig anders dan een maisveld.

Na deze keuze dienen er twee testen gedaan te worden. Ten

eerste een luchttest, waarbij de detectorschotel op heup-

hoogte gehouden moet worden en waarbij de "trigger" naar

je toe gehaald moet worden. Een enkelvoudige piep is het

resultaat en de test is goed uitgevoerd. Vervolgens dient de

grondtest gedaan te worden, waarbij dezelfde handelingen

uitgevoerd moeten worden, maar dan met de schotel plat

op de grond.

lnderdaad, voordatje kan gaan zoeken moeten er een paar

handelingen verricht worden, maar dan kan je ook van start

gaan met een detector, die precies doet wat je wilt. Diep

zoeken en veel vinden.

De discriminatie van de detector is perfect en precies in te

stellen. Zelfs dunne gouden armbanden en kettinkjes kan je

ermee vinden. Weliswaar niet al te diep, maar toch.

Zoals een ieder weet, zijn er verschillende grondsoorten en

willen we toch altijd het beste resultaat onder alle omstan-

digheden. Een detector met een lage zoekfrequentie doet

het prima op een schone grond en zal zo diep mogelijk
gaan. Helaas bestaat de grond waar we met z'n allen zoeken

niet alleen uit schone grond, maar ook uit vervuilde grond

en dan zal een laag frequent detector veel problemen

geven. Op deze vervuilde grond moet een hooq frequent

detector het werk verrichten. Dan worden de mineralisa-

tiegeluiden weggewerkt en zullen de zoekresultaten weer

toenemen en ook de diepte. Bij de DFX kun je kiezen tussen

laag en hoog frequent, of een combinatie van beide en dat

levert natuurlijk een prima resultaat op. lk zoek dan ook al-

tijd in de modus "Best Data'i De detector zoekt dan exact de

goede frequentie uit voor de grond waarop gezocht wordt.

Op het beeldscherm worden nummers over wat gedetec-

teerd wordt zichtbaar en die geven een indicatie van wat er

onder de schotel zit. Een prachtig hulpmiddel. Ook kun je in

een grafiek zien of het gedetecteerde uit veel ijzer of andere

metalen bestaat.

Zelf zoek ik vaak met de DD Eclips zoekschijf die veel rechter

en dieper de grond in gaat dan de standaardschijf die kegel-

vormig de grond aftast.

Het blUft altijd een zaak dat je de detector moet kennen

en precies moet weten wat hij doet, of hij nu analoog of
digitaal is. Na een hele tijd zoeken en experimenteren kun je

pas goede resultaten verwachten, omdat je de detector nu

eenmaal goed moet leren kennen.

lk hoop een kleine bijdrage te hebben geleverd aan de

rubriek "Gebruikerservaring'i lk ben in ieder geval zeer tevre-

den met de White's DFX, alhoewel de XLT ook een prima

machine is.

Willem H.Weber,

Heerhugowaard

lnteresse om ook een
gebruikerservar¡ng te schriiven?

Neem even contact op met:
redactie@detectoramateu r.n I
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Kleine krachtpatser, Zeer geschikt voor beginners, maar ook
als back-up detector te gebruiken De Compadre heeft 0-
discriminatie en is nu uitgerust met een superlichte 1 5 cm

schiji waardoor deze nog geschikter is op stort en terreinen
metveel ijzer , t.:

Silver FMax

€ 869,-

Als 1e een detector koopt voor
eén van je gezinsleden of als back-

up, denk dan eens aan deze detector.

Weegt 999 gram! Enorm goede

prijs/kwa I iteitsverhouding !

Vaquero

De Cibola en de Vaquero zijn veel

- 
.' 

i':il.:i## tr,ï*i,1-
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.

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJóN de 4
gevoeligheid van de [obo Super TRAQ te geven, en meteen
het dieptebereik drastisch te verbeteren, Het signaal wordt
dieper de grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de

stabiliteit! De eerste Tejóns ziln verkocht aan Tesoro liefheb-
bers, de kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

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

€ 669,-

De Tiger Shark is een beproefde onderwater detector van

Tesoro die zeer geschikt is om op rommelige plekken onder
water te zoeken Vervangt de Stingray ll De Tiger heeft een

speciale zoutwaterstand die afrekent met hel 'natzouteffect'.

ln zoet zwemwater de beste detector om het'dunne' goud te
vinden zoals gouden kettingen, armbandjes, gebroken ringen
en oorbellen

Met beschermkap ' :i']i'.

Il.r/Ë
Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige deteclors een topper Uitzondelijk goed op
gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine

1 5 cm concentrische schijf voorradig De Lobo is in twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x 24 .m concentrische schijf,

Respectievel ij k

Drie vederlichte TESORO reuzen I¡

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

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

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

' De eerste schijf is zeer geschikt voor erg

Ç iïili;,31ïl; iilï'.T;i"1;ï.ïïl [:
Uß 

klei en andere zware grond.

] fF';:iiilJiïi:;å*,,îiJìT;::i:ii; 
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:: ã grondontstoring heeft.
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ab onderscheidt zich door

fabriceren in het hoogste

marktsegment. Minelab ontwikkeld voottdurend nieuwe

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

hiervan het beste voorbeeld. Onvergeliikbaar 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 onvergeliikbaar

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

X-Terra's zijn uitgerust met Wide Scan zoekschiiven. waardoor optimaal dieptebereik

samen gaat met grote stabiliteit. Superieur op grote akkers en stranden.

Waarschuwing: Let er bij aankoop van een Minelab op, dat het originele serienummer erop zit. Minelab's

zonder serienummer worden niet door de ¡mpofteur of de fabrikant van service voorzien!

X,TERRA

digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en opties die

alleen in dure detectors te v¡nden 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. 4Toonhoogtes. Bovendien

kunnen op de X-TERRA 50 andere zoekschijven gemonteerd worden, die met

een veel hogere frequentie werkt (l 8,95 kHz).

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor hun

zoektochten op totaal verschillende

terreinen eigenlijk een ander type detector

nodig hebben omdat de ene detector
perfect is op akkers, maar niet op oude stads

stort. Sommige zijn weer niet te gebruiken

tussen eb en vloed vanwege het'natte zout
effect' en weer andere laat de hele kleine voorwerpjes

in vervuilde grond liggen. Vooral erg als die kleine

dingetjes bestaan uit gouden sieraden of bijzonder

kleine kostbare muntjes of b'rjzondere (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).

Excalibur ll
De Excalibur ll

kent twee

uitvoer¡ngen, met
25 en met 20 cm

zoekschijf.

Het oude oplaadsys-

teem is vervangen voor

het veel betere (geen geheugen) Nikkel

Metaal Hydride (NmH) systeem.

De zware zoekschijf van de oude Excalibur heeft plaaß gemaakt

voor een slimline schijl die bijna de helft minder weegt waardoor het zoeken

op het land of langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel

water.
Aan kwal¡teit, zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en uitstekende

waterdichtheid heeft het nieuwe model niets ingeboet.

Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader,

waterdíchte hoofdtelefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.

X-TERRA 30

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 d¡eptewerking en de bijzonder goede

discriminatie is des Minelabs met dit verschil dat ze super-

llcht zijn: 1.3 kilo. Ze werken op een enkele frequentie. Geheel

'plorer 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 zoeksch'rjf
. Betere balans
. Vereenvoudigd Menu
. Kleur: zwart
. Minder ijzermaskering door snellere

processors
. Verbeterde discriminatie
. Langere batterijduur

Quattro MP
e 949 r' (zonder accesso¡res)

€ 999r- (met oplaadpa(lç oplader en r€genhoes)

Sovereign GT
De Sovereign GT hoon bij de absolute topl € 895,-
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse teneinen.'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op

diepere niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetectot totaal geen storing door

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

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

wordt, maar ook ombouwen tot heupmodel is in een wip gebeurd. De zoekschijf is een stuk lichter

(dunner) dan van de oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transm¡tter waardoor meer

vermogen is verkregen. Het batteriipack, waar 8 penlight batteriien 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 schiif, aan iou de

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

'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en vondstenl

Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

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

pack zijn bij de prijs inbegrepen.

Zonder extra accessoires

Met accessoires: Koss

hoofdtelefoon, Minelab
oplaadpack 1600 mA, NimH

oplader, (+Minelab tas en

vondstentas zo lang de
voorraad strekt). (totale
waarde: 242,50).

€,769,-



lTekst: Leon Mijderwijk I

Poldervondsten

Een historische'glossy' lijkt
een gepaste omschrijving
voor Poldervondsten. Een

stevige kaft, paginagrote

afbeeldingen en advertenties

stralen je tegemoet. Die ad-

vertenties zijn overigens wel

in stijl, dus bovenal aandacht
voor antiquairs en meubel-
makerijen.

De aandacht gaat voorna-
melijk uit naar de materiële

overblijfselen uit de geschie-

denis. De licht nostalgische
klank van de titel kent zijn
neerslag in de inhoud van de

artikelen. Regionale en plaat-

selijke geschiedenissen, zoals

het stadsrecht van Hoorn,

vondsten van Schermerei-

land en de strijd met het
water op Schokland worden
afgewisseld met Hollandse
molens en de Nederlandse

Opstand, beide op tegels.

Het tijdschrift kan, dankzij
de aandacht voor musea en

plaatselijke geschiedenissen,

mede dienen als een uitgids
voor de historisch geinteres-

seerde.

De artikelen zijn kort, drie of
vier pagina's. Het gaat niet
om verdiepende teksten.
lllustratief is daarvoor het
artikel over de geschiedenis

van het consumptie-ijs. Het

artikel is een eeuwenlange
geschiedenis van het ijs,

startend met de Feniciërs

tot aan de ijsmachines van

de negentiende eeuw. Een

inkijk in de'keuken'van de

Italiaanse ijsmakers in Neder-
land, of de ijsboeren die het
zomerse straatbeeld sieren.

Deze overzichtsgeschiedenis

heeft iets weg van de opzet

Titel: Poldervondsten
Ondertitel: Een cultuurhistorisch

magazine
Jaargang: 2006-heden
Thema: Archeologie,

cultuurgeschiedenis
Periode: D¡verse,voornamelijk

Nieuwe Tijd
Land; Nederland
Frequentie: 2x perjaar
T¿al: Nederlands
Omvang: 92 pagina's
Uitgeverij: Admodum BV

lnformatie: http://wwwpoldervond-
sten.nl

van informatieboeken voor
de jeugd.

Uit de credits bij veel van de

bijdragen blijkt de samen-
werking met culturele
instellingen en commerciële
bedrijven. ln het laatste geval

l¡jkt het mij op zijn plaats dat
de redactie er voor waakt dat
het niet een grote reclame-
tekst wordt.

Mede dankzij de fraaie
uitstraling, kan een breed
publiek worden aangeboord.
Het onderwerp leent zich

ervoor, afgemeten aan de

populariteit van het televisie-
programma'Kunst & Kitschl

Mede dankzij dit tv-pro-
gramma is een basiskennis

aanwezig bij het grote pu-

bliek van waaruit de redactie
van Poldervondsten kan

voortborduren op uitdieping
van historisch besef. Meer
informatie bij de vondsten
dan het huidige praatje-bij-
een-plaatje-gehalte is dan

wel nodig.

www.historien.nl

Bovenstaande besch rijving
van Poldervondsten is een

bewerkte versie van de

bijdrage die ik voor de'Tijd-
schriftwijzer' van H istorien.nl
heb samengesteld. De inter-

netsite Historiën, hier wordt
geschiedenis geschreven
(www.historien.nl, product
van Histocasa) is de voort-
zetting van Geschiedenis.nl,

maar zal zich straks in toe-
nemende mate gaan r¡chten
op de historische actualiteit,
ondersteund door een breed
informatieaanbod. Daarnaast
biedt de site een recensie-

aanbod op het gebied van

geschiedkundige boeken,
fi lms en tentoonstellingen.
Als verantwoordel ijke voor
de rubriek recensies kan ik u

verzekeren dat de archeolo-
gie een duidelijke plaats zal

innemen binnen het aanbod
recenstes.

Naast de traditionele bespre-
kingen stel ik een'Historische
en archeologische tijdschrift-
wijzer'op om inzicht te
geven in het wijd verspreide

aanbod aan magazines en

periodieken. Met name de
tijdschriftpublicaties op

archeologisch gebied zul len

ook voor de leden van DDA

interessant zijn. Suggesties

voor besprekingen zijn van

harte welkom: leonmijder-
wijkPhetnet.nl.
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Munsters Detectie

4 supermodellen voor in de klei!

TESORO Tejon
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Museum betaalt Ê35O.OOO
voor een munt

Een gouden munt uit de Angelsaksische periode is
gekocht door het British Museum voor 1350.000.
Omgerekend in euro's een bedrag van 525.000.

De aankoop door het British Museum is de kostbaarste
munt die ooit is aangekocht en is dan ook een van de be-
langrijkste muntvondsten die ooit in Engeland is gedaan.

t
.:l
ai1

De munt is in 200'l gevonden door Alan Jane, een 60-ja-
rige reeds gepensioneerde metaaldetector zoeker op een

voetpad aan de rivier de lvel in Bedfordshire. De opbrengst
is verdeeld tussen de vinder en de landeigenaar.

De gouden denarius is geslagen door koning Coenwulf
een Angelsaksische koning die van 796ToL 821 het Engelse

koninkrijk Mercia regeerde. De munt weegt 4,25 gram, is in

Londen geslagen en had een waarde van 30 zilveren pen-

nrngen.

Waarom is deze vondst zo belangrijk? De Coenwulf denarius
is de enige bekende gouden munt van koning Coenwulf en

is de achtste bekende Engelse gouden munt uit de periode
757 - 1066. Op de munt staan ook de vorst en de munt-
plaats vermeld.

Op een dag werd ik opgebeld door Frans Michem,

pastoor te Vinkt. Hij had gehoord dat ik in het bezit

was van een metaaldetector. De eerwaarde vroeg mij
of het niet mogelijk was om eens langs te komen in

Vinkt.

De oude begraafplaats werd uitgebreid op een stuk
grond gelegen achter de pastorie. Toen de eerste

grafkuil gegraven werd, was men er op twee Belgi-

sche helmen gestoten.

Wat voorafging
Vinkt is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, op het
kruispunt gevormd door de wegen Deinze-Aalter en

Nevele-Aarsele. Het was een rustig dorp dat in mei 1940 op-
geschrikt werd door het oorlogsgeweld. De Ardeense Jagers
(4.J.) leverden er slag tegen de Duitsers. Een negentigtal
burgers werd er op gruwelijke wijze omgebracht.
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Tussen Deinze en Nevele hadden de Duitsers op 25 mei

1 940 een doorbraak geforceerd langs het kanaal. De

Ardeense Jagers die op een vijftal kilometers daarvandaan

hun kantonnement te Vinkt hadden ingericht, snelden

de langs het kanaal gelegen troepen te hulp. Gedurende

enkele uren konden ze de bres dichten. Dit ging gepaard

met zware verliezen. De druk werd echter te hoog en ze

moesten zich tot in de dorpskom van Vinkt terugtrekken. Op

twee plaatsen werden door de Duitsers Belgische soldaten

gebruikt als levend schild. De eerste maal met een groep

van vijfentwintig man, dan met een afdeling van vijftien

man. Velen van hen kwamen om het leven. De Ardeense

Jagers voerden verder een verbeten strijd en de Duitsers

werden tot staan gebracht.

ln de nacht van 25 op 26 mei ontketenden de Duitsers een

stormaanval op het door de Ardeense Jagers verdedigde

dorp. De Duitsers, numeriek sterk in overwicht, dreigden

op zeker ogenblik ingesloten te worden door de achtste en

negende compagnie A.J. Deze compagnies stonden links

en rechts van de dorpskom opgesteld, doch ze trokken zich

langzaam terug. De volgende dag,26 mei, lanceerden de

Duitsers in de voormiddag een aanval met vliegtuigen. ln
de namiddag wierpen nieuw aangekomen Duitse troepen
zich in de strijd. Beetje bij beetje moesten de Belgische

soldaten terrein prijsgeven. Ook de volgende nacht vocht
men verder.

Op maandag 27 mei, na een massale artiller¡evoorbereiding,

lanceerden de Duitsers een grote aanval gesteund door
vliegtuigen. Door het intense artillerievuur en de automati-
sche wapens van de Belgen, leden ze echter grote verliezen

tijdens hun stormloop. Bij de Duitsers was er aarzeling en

ontreddering. Toch braken zijlangzaam door. Omwille van

de slechte communicatie bestookten ze op een zeker ogen-
blik de eigen stellingen. Tot het einde toe werd er in het

dorp vinnig weerstand geboden. Te Vinkt sneuvelden zes-

enzeventig Belgische militairen of werden dodelijk gewond.

De Duitsers waren woedend om de hoge tol aan soldaten-

levens waarmee de verovering van het dorp gepaard ging.

Hun woede zouden ze koelen op een veertigtal onschuldige

dorpelingen en weerloze vluchtelingen. Vrouwen, kinderen
(waarvan de jongste amper 1 3 jaar oud was) en ouderen

werden niet ontzien. Ze werden collectief terechtgesteld.

Na de slag werden de Belgische soldaten voorlopig begra-

ven achter de pastorie van Vinkt. ln 1941 werden de gesneu-

velden ontgraven.

Terug naar 1988
Op vrijdag 19 augustus trokken Danny Claeys, André Hoore-

weghe (t), mijn toenmalige zoekmakker en ikzelf naar Vinkt.

Daar aangekomen werden we vriendelijk ontvangen op de

pastorij. We trokken naar de pastorietuin. Achter de tuin
was men nog bezig met de aanleg van de begraafplaats. De

eerste overledene was er al begraven. Hier was het dus dat

de twee helmen werden gevonden. Deze waren terug in de

grafkuilen geworpen, tijdens de ontgraving in 1941 .

We begonnen het terrein systematisch te onderzoeken. Het

speuren in de omgeving van een nieuw graf, gaf toch wel

een eigenaardig gevoel. Maar ja, de pastoor was erbij...

dus...OK, doorgaan. Op een bepaalde plaats had ik een zeer

lichte uitwijking op de wijzernaald van de detector. Op deze

plaats vonden we een geladen patroon en wat dieper stak

een Belgische helm. Deze bleek door een kogel doorboord

te zijn. De kogelinslag was achteraan en het projectiel was

er, naast de leeuwenkokarde, dwars doorheen gegaan.

Nabij de helm vonden we een schoen, en verrotte kledij.

Het waren de resten van een soldatenjas. Op de verrotte

stukken staken tien Belgische leeuwenknopen en nog drie

van het kleinere type. Een beetje verder vonden we nog één

Belgisch geweerpatroon en één kleine knoop.

Alles werd samen gelegd voor de foto. De twee bovenste

helmen en nog enkele kleinere zaken werden gevonden

door de grafdelver, de rest hadden wij bovengehaald.

Een goede tien jaar na deze opzoekingen, namelijk op 14

oktober 1998, overleed pastoor Frans Michem. Zijn boek

"Vinkt ¡n mei 1940'i werd tot zes keer toe herdrukt. ln 1968

richtte hij samen met de onderwijzer, )ozef De Vlieger, het

herdenkingsmonument achter de kerk van Vinkt op. Voor

de toekomst zijn er plannen om een reflectieruimte en mul-

timedia-installatie over de gebeurtenissen op te zetten. D¡t

zal worden ondergebracht in een nieuwe vleugel van het r

ust- en verzorgingstehuis, Sint-Franciscus, in Vinkt.

André Hooreweghe, mijn vroegere zoekmakker overleed

in 2006. Hij had vroeger al de wens geuit de helm aan het

nieuwe museum te schenken. Onlangs heb ik samen met de

vrouw van André zijn vroegere collectie bekeken. We von-

den de helm terug. Ondertussen werd hij geschonken aan

de vereniging "Vinkt mei 1940'i die instaat voor de invulling

van het permanente herdenkingsoord.

Bron: Frans Michem, Vinkt in mel 1940

Voor meer informatie: www.vinkt.be

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaal

Vondst van het
jaar 2008

PRIJZEN Handboek
voor zoekerc

Grafisch bureau Creatype, het bedrijf

wat de produktie van het magazine

verzorgt, stelt voor 2008,3 boe-

kenpakketten van 80,00 euro ter

beschikking. Dit zijn allerlei boeken

op het gebied van determinatie,

archeologie en metaaldetectie.

Voor de mooiste'bijvondst'is er een

DDA-bodywarmer als prijs.
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Lor¡co segmentata 1 e eeuw na

ChL met op de schouderstukken de

schornieÍen



DEEL 5

Veel moois van de stort van

De vondsten op de stort zijn afkomstig van de opgravingen naar het

Romeinse castellum Albaniana in Alphen a/d Rijn. Dit castellum, een

Romeins kamp voor hulptroepen, heeft iets ten noorden gelegen van

waar men bezig was met de renovatie van het stadshart. Als datering

voor het castellum gaat men uit van de periode 40-275 na Chr.

1. Gedeeltes van schedebeslag
van een dolk (pugio),
messrng.

Pijlpunten,
t)zet.

Draadfibula,
brons.

Naald,
brons.

zalflepeltje,
met lange dunne steel en lange
smalle holle bak.

Brons.

5charnieren van een schouder-
plaat afkomstig van een Lorica
Segmentata (strokenkuras),
brons.

Riembeslag,
brons.

Mes met gebogen lemmêt en
prachtig versierd benen hand-
vat,
ijzer, been.

Collectie:
o,a. André Nieuwland en Ed de Nederlônder.

Alle vondsten z¡jn aangemeld,

L¡teratuur:
http://www alphenaandenrijn nl/smarts¡te20649.

htm

Haalebos J K, Franzen P.FJ, e a.: Nümegen 2000,

Alphen oan den Rijn-Alboniono 1 998-1 999. ISBN'

90ao24647
Andrew Appels & 5tuaftLàycock, Romon Buckels ond

M¡l¡taty F¡tt¡n9s.

Waasdorp J A. / Kersiñgv.Lc,iVon Rome¡nse soldoten

en Cononefoten,

Derks T. / Roymans N ,2oo7i Een Botaofse gemeen-

schop ¡n dewercld von hel Rome¡nse ¡jk.
DerksT. / Sw¡nkels L.,19941De tempelvon Empel.

Haalebos, J.K.Fibuloe uit Mour¡k (Oudhe¡dkund¡ge

Mededelingen u¡t het R¡jksmuseum van Oudheden te

Le¡den, OMRO,Supplement 65, 1984-1985) R M O.,

Le¡den,1986.

Hattatt R,A visudlcdtalogue of R¡chord Hollott\
o nc¡ent b ro oches - O xfo td 2000

lllusttot¡es: M c. Bíshop & J.C.N.Coulston,Roman

M¡litory Equ¡pment, ed.2 (Oxfotd 2006)

2.

3.

4.

7.

-l

Foto's op ware grootte

Foto's : Kees Leenheer / tekst: Kees Leenheer, Johan Koning,
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Op een zaterdagmorgen, eind april,
ging ik vroeg op pad met mijn zoek-

maat Jos. B¡j Wijk bij Duurstede de Rijn

over met het veerpontje en vandaar
richting het pittoreske oranjestadje
Buren.

Na een klein uurtje rijden kwamen
we bij een, voor ons, bekende akker,

dus spullen uitladen, detector aan en

zoeken maar. We hoefden geen toe-
stemming te vragen, want die hadden
we al. De vondsten bleven echter uit,

de akker gaf die dag geen bijzonder-
heden prijs en na enkele uren intensief

speuren, gaven we de

pijp aan Maarten.
Na de koffie en

een broodje
reden we een

aantal kilome-
ters verder om

on5

geluk

elders

te beproeven. Op de volgende twee
akkers piepten we een enkele'door-
kijkduit'een Willemcent en de gebrui-
kelijke rommel op.

Nee, het zat ons wat de vondsten be-

trof tot dan toe niet mee, maar v.w.b.

het weer gelukkig wel, het was heerlijk
voorjaarsweer; je bent in beweging,
je snuift de frisse buitenlucht op en al

met al ben je gezond bezig en dat is
heel wat waardl!

De dag was, voordat we het in de ga-

ten hadden, alweer bijna voorbij (wat

gaat de tijd snel als je zoektl) en omdat
we beiden's avonds ook afspraken

hadden, wilden we het niet te laat

maken.

Op de terugtocht reden we langs een

veldje, waar we in het verleden wel

eens wat Romeins hadden gevonden.
"Laten we het hier dan nog een kwar-
tier proberen, is het niets, dan zijn we

zoweg", stelde ik voor.Zo gezegd,zo

gedaan en na de gebruikelijke voorbe-
reidingen togen we het veld op.

Na een stief kwartiertje, de tijd begon
te dringen, wilde ik net naar Jos roe-
pen, dat we maar moesten stoppen,
toen ik een mooi signaal via mijn kop-
telefoon kreeg, dus nog maar een keer

de schep in de grond. Wat schetst mijn

verbazing, toen ik in de uitgegraven
klei een klein glinsterend muntje zag

liggen. Zilver, flitste het door me heen.

lk gaf een schreeuw naar Jos: "Zilver'i

Volgens mij verbeterde Jos het we-
reldrecord hardlopen op akkers over
100 m.

Omdat mijn ogen niet die scherpte
meer hebben zoals wenselijk, over-
handigde ik Jos het kleinood. Met zijn
arendsogen zag hij het direct: "Een

Julius Caesar'i hijgde hij opgewonden.

We hebben de munt, een zilveren
denarius van Julius Caesar (47-46

v. Chr.) van alle kanten bekeken en

geknuffeld. Na ruim 2000 jaar kwam
er een stukje geschiedenis boven de

grond, met dank aan mijn detector,

een White's Classic lDX.

Geweldig, wat een prachtige munt en

in uitstekende conditie. Jos had een

week daarvoor een prachtige sceatta

gevonden, zodat we beiden van een

goede en interessante periode konden
genieten.

Met deze munt, wil ik graag meedoen
met de vondst van het jaar.

Met v rien del ij ke g roeten,

Max de Boer, Amersfoort

Denarius, Iriens, As, Sestertius...man,

man, wat heb ik daar over liggen dro-
men! Want hoewel ik best wel leuke

dingen heb gevonden met de detector
was iets Romeins er helaas nog niet bij.

Dat wordt trouwens hier in de Gooi en

Vechtstreek ook zelden gevonden, heb

ik mij laten vertellen, dus bleef het bij

dromen alleen. Iotdat detectormakker
Gérard op een zeer mooie oktoberdag

vroeg of ik zin had om mee richting
Zeist en omgeving te gaan. Daar had

hij in het verleden wel eens gezocht en

Romeins gevondenl

Nou, dat was natuurlijk koren op de

molen, daar hoefde ik niet lang over

na te denken, zodat we een halfuur
later in zijnzwarhe M¡ni richting Zeist

reden.

Gérard wist daar een paar grote

maisakkers te liggen en inderdaad,

toen we daar aankwamen kon je op

die uitgestrekte lappen grond nog

maar net de horizon zien. Vele mar's-

stoppels maakten het plaatje com-
pleet. Dat zag er spannend uitl Daar

moest zeker iets op te vinden zijn!

Dat kon toch niet anders? De eerste

piep kwam al snel de gehoorgang

binnendrijven, hartslag ging meteen

omhoog en denkend aan die vette

dikke Romeinse munten ging de schep

de grond in (de aarde was hier lekker

zanderig, heel wat anders dan die

zware klei bij mijn woonplaats in de

buurt). Na de grond met de hand over

de schotel gehaald te hebben, zag

ik de musketkogel al snel zitten. Ja,

dat viel in eerste ¡nstantie een beetje

tegen, maar we waren nog maar net

begonnen, dus niet zeurenl

Na een paar banen tussen de maTs-

gangen gemaakt te hebben, was

het echter nog niet veel soeps. De

musketkogel, een Juliana cent, twee

lakenloodjes en een onleesbare duit
vormden de gehele oogst tot dan

toe. Gérard echter had wel een leuke



vondst, een tin-
nen speelgoed-
paardje, waarvan

Jammer genoeg een

been ontbrak. Maar toch de moeite
waard natuurlijk. Na een uurtje of twee
te hebben gezwaaid, was het inmid-
dels lekker warm geworden op de ak-

kers, het leek wel hartje zomer en dat
op 15 oktober! Op zo'n moment denk

ik wel vaker van: ach jongen, al vind je

helemaal niets, je loopt toch heerlijk
hier, dankzij die geweldige mooie hob-
by en op een akker als deze zie je weer

van alles, zoals scherven, kevertjes,

torren, vlinders, de sporen van een vosr

vogelveertjes, een opgeschrikte haas

enz. enz. Carpe Diem dusl lnmiddels

had Gérard een sigaretje opgestoken,

en toen hij daar tegen een hek in het

zonnetje zat, dacht ik, ik ga ook even
pauzeren en wat drinken. Al zwaaiend

met de detector kwam ik naderbij,

kreeg een gezonde piep in het kop-
telefoontje en ging op zoek naar het

voorwerp.

Nou beste mensen, dit kon toch niet
waar zijn?? Heeft u wel eens van stok-

kende adem gehoord of misschien wel

eens gehad? Want ik had me daar toch
een dikke munt te pakken...hartstikke

gaaf nog en daar hij haast niet aan-

gekoekt was, kon ik er meteen al het

woord ROMA op lezen! Even dacht ik

dat ik in de maling werd genomen en

dat het een reclamemunt van de Shell

of iets dergelijks was, maar de andere

kant liet er geen twijfel over bestaan!

Een prachtige kop met een puntige

neus en een helm stond daarop in

reliëf afgebeeld,
"Heb je wat?" riep mijn maat..., want
die zag natuurlijk wel hoe aandachtig

ik het voorwerp aan het bekijken was...

Met (piepende) stem riep ik terug: "Het

is klein, rond en dik"en liep naar hem

toe om het aan hem te laten zien.

lk zal maar niet zeggen wat zun eerste

woorden waren, want die horen in dit

nette en mooie magazine niet thuis...

Het was dan ook een prachtmunt. En

nogzo goed leesbaar. Natuurlijk
werd ie nog een tijdje goed

bekeken alvorens ie veilig in
het kokertje met natte watten

zijn er meteen foto's van

de munt gemaakt en opgestuurd
naar een kennis die archeoloog is,

met de vraag of hij kon vertellen wat
of het precies was. Diezelfde avond

kwam het antwoord op de prangende

vraag al; het bleek een, voor Neder-

landse begrippen, unieke vondst te

zijn, omdat deze munt VEEL ouder is

dan de munten die vaker gevonden

worden, en normaal gesproken niet
in Nederland voorkomt. De munt is

geslagen vanaf 21 1 voor Christus (de

Romeinse Republiek) en toont op
de voorzijde het hoofd van Hercules

getooid met de leeuwenkopmantel
(de leeuw van Nemea door Hercules

gewurgd in het zware gevecht). De

keerzijde laat ons een gallei zien met
het woord ROMA en 3 punten. De of-
ficiële naam van de munt is Quadrans
en de drie punten erop staan voor 3

Unciae. De foto's laten de munt zien

vondst
. VAN HET

D.m.v. het invullen van de antwoordkaart
kunt u de winnaars k¡ezen. Graag inzen-
den vóór 1 april a.s.

Onder de inzenders van de kaarten wordt
een DDA-bodywarmer verloot.

ln het volgende magaz¡ne worden de priis-
winnaars van 2OO7 bekend gemaakt.

vondst

zoals hij op die middag tevoorschijn

kwam. Heeft daar maar liefst eventjes

zo'n slordige 2000 jaar op mij liggen

wachten....onvoorstel baar toch?

De huidige waarde in geld is niet
om wakker van te liggen, maar de

historische waarde daarentegen is wel

erg hoog! Ook de enthousiaste react¡e

van de heer Pelsdonk van het NUMIS

waar de munt is aangemeld, was erg

leuk om te horen. Mijn allereerste

Romeinse vondst was dus gelijk al iets

bijzonders. Uiteraard ben ikzeer in
mijn nopjes met deze fraaie munt en

vind ik het leuk om hem aan detector-
zoekend Nederland te laten zien. Ook

maak ik gaarne van de gelegenheid

gebruik om mee te dingen naar de

vondst van hetjaar 2007.

Ave, zij die weer piepen gaan groeten

U!

Met dank aan Gérard die mij met deze

mooie akkers kennis liet maken.

Frederik Droaijer,

Muiden
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Door Karin von Scheibler

De oproep van Kees Leenheer in het
Detector Magazine van december
2007 om meer inbreng van de leden
is voor mij aanleiding om dit artikel
in te sturen. En daarbij kan ik twee
vliegen in één klap slaan, want ik
meld de vondst, die in dit artikel
wordt beschreven meteen aan voor
de verkiezing "Vondst van hetjaar
2O07". Als hier een prijs mee wordt
gewonnen doneer ik deze aan de

Stichting Streekarcheologie Peel,

Maas & Kempen, waar veel ama-

teurarcheologen uit de regio Weert
bij aangesloten zijn.

lk zal mij eerst even voorstellen: ik ben
Karin von Scheibler, 45 jaar en ik heb
veel belangstelling voor archeologie

en geschiedenis. lk loop al sinds mijn
jeugd niet over de weg maar dwars
over de akker, op zoek naar speciale
dingetjes zoals muntjes, mooie stenen
en scherven.Toch heb ik pas sinds

2004 een metaaldetector: een White's

Classic 5L lll. Tot die tijd wist ik niet
eens dat deze apparaten bestonden
(echt waar), Wat had ik in mijn leven
wel niet allemaal kunnen vinden als ik
deze detector eerder had gehad ! Daar

denk ik toch wel eens met spijt aan.

lk ben een gelegenheidszoeker, want

ik ga met de metaaldetector alleen
zoeken op plekken waar gegraven is

of daar waar een stuk bos of wei in een

akker is omgezet, De vondsten afkom-
stig van een intensiefgebruikte akker
zijn kwalitatief vaakzó slecht dat ik het
niet meer de moeite waard vind om
daar nog naar te zoeken. lk heb thuis
ook geen vitrine, het gaat mij vooral
om de informatie die de vondsten over
het verleden van de streek kunnen
geven en het zoeken zelf geeft mij
genoeg voldoening.

Vondstomstand¡gheden
Toen er verleden jaar rondom Weert
archeologisch proefsleuvenonderzoek

plaatsvond was ik er snel bij. lk vroeg

aan de onderzoekers of ik de dichtge-
gooide proefsleuven mocht nalopen

en het mocht ook nog, zij het na enige

aarzeling en met de afspraak bijzon-

dere voorwerpen te melden. lk nam

meteen een paar dagen vrij en was in

alle vroegte tot laat in de middag aan-

wezig. Het meeste resultaat was er op
de akker tegenover het industrieter-
rein Kampershoek. lk was er niet meer

weg te slaan. Alles bij elkaar heb ik er

wel 26 munten gevonden, op een stuk
waarvroeger een weg had gelopen.

De muntjes zijn allemaal ter bestude-

ring opgestuurd naar het Geldmuse-

um, maar helaas waren ze allemaal van

ná 1600 enzijnze om die reden niet

in het onJlne muntvondstenbestand
NUMIS opgenomen. Op een andere
plek op deze akker vond ik meerdere

muntjes van rond 1500, alle ondeter-

mineerbaar, op één muntgewichtje na.

lk herkende dit muntgewichtje
meteen als Antwerps. Het handje

is een verwijzing naar de legende

waarin Silvius Brabo de handen van

de Antwerpse reus Druon Antigoon
afhakte en in de Schelde wierp. De

handen komen ook heden ten dage

nog in het Antwerpse stadswapen

voor. Dit fantastische m u ntgewichtje
is geregistreerd bij het Geldmuseum

onder NUMlSnummer 1053178. Op

de site staat het niet vermeld, maar

op het muntgewichtje staan de letters
"LM": de initialen van een - overigens

onbekende - muntgewichtmaker.
Dit is het moment om te bekennen

dat de muntjes er door een slechte

behandeling mijnerzijds, niet beter

op geworden zijn. Maar ook daar heb

ik van geleerd. Andere topvondsten
waren, na een flinke regenbui, een

groot stuk scherf uit de ijzertijd en een

groot stuk scherf van aardewerk uit de

ijzertijd met vingerindrukken op de

voet. Ondanks het vaak gure weer, met

temperaturen rond het vriespunt en

veel regen, was het zoeken dus zeker

de moeite waard.

Daarna ben ik overgestoken naar de

akkers rondom Laa¿ een kerkdorp

in de buurt van Weert. Daar viel het

tegen. Eigenlijk lag er niets, op een

Munttypes

Muntplaats:

Muntheer:

Voorzijde:

Omschrift:

Keerzijde:

Omschrift:

Lit. / ref.:

Arendschelling van Zwolle zonder jaartal, doorboord

Zwolle, (1592-1612l.

Keizer Rudolf ll (1576-16121

Stadswapen onder helm

MOneta.ARGentea.lMPerialis.ClVlTatis,ZWOLLAE
'Zilveren munt van de rijksstad Zwolle'

Dubbelkoppige adelaar, gekroond met keizerskroon

RVDOLphvs,ll,ELECtvs,ROman.lMPerator.SEMper.AVGVStvs
'Rudolf ll altijd gekozen keizer van het Roomse keizerrijk'

Verkade 1 76-1; NUMIS 1OA7932
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enkele gesp uit de achttiende eeuw en

wat spijkers en musketkogels na. Maar

toch heb ik alle proefsleuven afgelo-
pen en dat zelfs méér dan één keer. En

maar goed ook, want daar lag dus de
"muntschat"waar dit stukje over gaat.

lk zal het moment nooit vergeten dat

ik het torentje munten uit de grond
zag komen. lk schrok er gewoon van.

De munten waren gifgroen, van een

kleur die ik nog nooit had gezien

en er zat ook nog een stu kje stof of
leer omheen, Omdat ik wist dat een

verzameling muntjes archeologisch

altijd interessant is, heb ik de munten

meteen weer met vochtige grond
bedekt en de gemeente Weert gebeld.

De gemeente Weert wilde de muntjes

wel laten onderzoeken en dus heb ik

ze naar Restaura in Haelen gebracht.

Aanvankelijk leken de muntjes te

slecht om te restaureren, tot een

medewerkster van het atelier ontdekte
dat er een aantal zilveren munten

bij waren en een goede restauratie

toch mogelijk bleek. lk heb nog nooit
zilveren munten gevonden, dus

nu weet ik wat zo'n gifgroene kleur

betekent. lk ben natuurlijk gaan kijken

naar het resultaat en ik was zeer onder
de indruk. De muntjes zijn eind 20Q7

overgedragen aan de gemeente Weert

en ik hoop dat de gemeente Weert een

mooie plek voor deze muntjes in één

van de musea vindt.

Mijn collega amateurarcheoloog
Bouke Kouters geeft nu een beschrij-

ving van de achtergrond bij de vondst,

Achtergrond bij de vondst

Door Bouke Kouters

Nadat Karin von Scheibler de vondst
heeft gedaan zijn de munten bij

restauratieatelier Restaura te Haelen

afgeleverd voor behandeling. Uit de

restau ratiera pporten bl ijkt dat en kele

munten aan elkaar vast zaten, Door

de eeuwen in de grond had zich

een harde aanslag en corrosie op de

munten gevormd. Foto's van voor de

behandeling staan in schril contrast

met de foto's van na de behandeling,

De munten zijn op vakkundige wijze
gereinigd en behandeld waardoor

determinatie mogelijk is geworden.

Uiteindelijk bleek slechts één van de

munten na restauratie te slecht om
gedetermineerd te kunnen worden.

Naast de munten is ook een stukje

leer geconserveerd dat deel heeft

uitgemaakt van het beursje waarin de

munten hebben gezeten. r

Kunnen we spreken van een
schatvondst?
ln de numismatiek wordt onder een

schatvondst een groep van twee of
meer tezamen verborgen of verloren

munten verstaan.

Uit het fragment leer kunnen we niet
alleen afleiden dat de munten in een

geldbuideltje hebben gezeten, ook
kunnen we stellen dat het hier gaat

om een verloren beurs. Zou het om

een bewust begraven muntschat gaan,

dan had de eigenaar gekozen voor een

Munttype: Stoter of 1/2O reaal van Holland

Muntplaats: Dordrecht,l595

Muntheer: Robert Dudley, 1e graafvan Leicester

Voorz'rjde: Borstbeeld van landvoogd Leicester met lauwerkrans naar
rechts.

Omschrift:

Keerzijde:

Omschrift:

Lit. / ref.:

CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT

Kleine dingen groeien door eendracht

Pijlenbundel van zeven pijlen in een versierde ovaal

MONETA BEtGICA HOL 1595 (dubbelslag)
Nederlandse munt van Holland t 595

Verkade 44.2; NUMIS 1087933

vb is van West-Friesland, overig is gelijk

duurzamer materiaal. Zogenaamde

spaarschatten werden meestal verpakt
in kapot aardewerk, dat niet meer

voor normaal verbruik geschikt was,

omdat een oor of een stuk rand was

afgebroken2. Een tweede bewijs

hiervoor is de aanwezigheid van vier
bronzen muntjes. Bij een spaarschat

heeft de eigenaar bewust munten
voor bewaring uit de geldcirculatie
geselecteerd. Goede kwaliteit, geringe

slijtage en hoge waarden waren hierbij
de criteria.Twee stuivers in de vondst
zijn sleets en de brûlees hebben een

lagere waarde.

Datering van de schatvondst 3

De elf munten hebben helaas niet alle-

maal een jaartal.Toch kunnen we een

heel eind komen door de muntplaats
en muntheer te achterhalen. De arend-

schelling van Zwolle heeft geen jaartal.

ln het omschrift kunnen we echter

lezen dat de muntheer Rudolf ll, keizer

van het Roomse Rijk is. Dit was hij van

1576 tot en met 1612.De zogenaamde

sluitmunt; de jongste munt in de

schatvondst, die de vroegst mogelijke
datum van, in dit geval verlies, bepaalt,

is de Hollandse stoter (1/20 reaal) uit
1595, Aan de hand van de slijtage van

de sluitmunt kan een voorzichtige
uitspraak worden gedaan over de peri-

ode van circulatie voordat de munten
verloren werden. Hoe sleetser, hoe

verder de datum opschuift.

De oudste munt in de schatvondst

is de Brabantse stuiver, in het Frans

patard genoemd, uit Antwerpen of
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Munttype:

Muntplaats:

Muntheer:

Voorzijde:

Omschrift:

Keerzijde:

Omschrift:

Lit. / ref.:

Stoter of 1/20 reaal van Overijssel

Deventer, Kampen of Zwolle, 1591-1 595

Robert Dudley, 1 e graaf van Leicester

Borstbeeld van de landvoogd graaf van Leicester met
lauwerkrans naar rechts.

CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT

Kleine dingen groeien door eendracht

Pijlenbundel van zeven pijlen in een versierde ovaal

MONE BELGI ORDTRANSISVL 1591 of 1595
(lichte dubbelslag, jaartal slecht leesbaar)
Nederlandse munt van de staten Overijssel 1 591 of 1 595

Verkade 136.2; NUMIS 1087934

vb is van West-Friesland, overig is gelijk.
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Munttype:

Muntplaats:

Muntheer:

Voorzijde:

Omschrift:

Keerzijde:

Omschrift:

Lit. / ref.:

Stu¡ver (patard) van Namen

Namen (1497-1499)

Philips de Schone (1 482-1 506)

Hertogenlijke kroon op gekwartierd wapen: eerste kwartier
Oostenrijk, tweede kwartier Brabant, derde kwartier
Frankrijk, vierde kwartier Bourgondië, hartschild Namen

...x BG CO N ...

Kruis met in het centrum een vuurijzer (muntteken van
Namen)

slT No - ME DO -... -...

Van Gelder/Hoc 1 12-7 ; NUMIS 1 087935

Munttype:

Muntplaats:

Muntheer:

Voorzijde:

Omschrift:

Keerzijde:

Omschrift:

Lit. / ref.:

Stuiver (patard) van Brabant

Antwerpen of Maastricht, (1 496- 1 499)

Philips de Schone (1 482-1 506)

Drie kwartieren zichtbaar; linksboven 3 lelies Valois, rechts
onder diagonalen Bourgondië, linksonder leeuw Brabant.
Rechtsboven n¡et zichtbaar... *

... DEt G ... RC ... V...

Kruis met in het centrum een klimmende leeuw

slT N ... -,.. -... - ... Dr ...

Van Gelder/Hoc 1 1 2-1; NUMIS 1087936
* in de heraldiek is links en rechts gezien vanuit het wapen,
in 'spiegelbeeld' dus.

Munttype:

Muntplaats:

Muntheer:

Voorzijde:

Omschrift:

Keerzijde:

Omschrift:

Lit. / ref.:

Stu¡ver van Holland, doorboord

Dordrecht, (1 506-l 520)

Karel V (1 506-1 555)

(Ondetermineerbaar)

+ MO..,

Lang kruis, roos in hart

(Ondetermineerbaar)

Van Gelder/Hoc 172-6; NUMIS 1OA7937
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Munttype:

Muntplaats:

Muntheer:

Voorzijde:

Omschrift:

Keerzijde:

Omschrift:

Lit. / ref.:

Oord van Gelderland

Roermond (1 593-1 595)

Philips ll (15s5-1s98)

Naar links klimmende leeuw

(Lelie) PHS Da G ...VX GEL (=PHS D G HISP REX DVX GEL)

Lang versierd kruis

... - NOVA - RV... - ... (=MONET NOVA RVREM VNDEN)

Van Gelder/Hoc 275; NUMIS 1087941
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Munttype:

Muntplaats:

Muntheer:

Voorzijde:

Omschrift:

Keerzijde:

Omschrift:

Lit. / ref.:

Brûle I of 1 2 sous van het prinsbisdom Luik

Maaseik of Luik, 1583-1592

Ernest van Beieren (1581-1612)

Buste met kraag naar rechts in parelcirkel

ERN EST,Bavariae.DVX.EPiscopus,LEO.DVX.Bullionis.
COmes. LOniensis
'Ernst hertog van Beieren bisschop van Luik hertog van
Bouillon graaf van Loon.'

Gekroond (bisschopskroon) gekwartierd (Beieren en Luik)
wapen tussen twee ornamentjes in parelcirkel, doorbroken
door de kroon.

AVDIATVR.A LTERA.PA RS, (Jaa rta I )

'de andere zijde moet ook gehoord worden'

Vanhoudt G 1220-1222, NUMIS 1 087938

Munttype:

Muntplaats:

Muntheer:

Voorzijde:

Omschrift:

Keerzijde:

Omschrift:

Lit. / ref.:

Brûle 8 of 1 2 sous van het prinsbisdom Luik

Maaseik of Luik, 1 583-1 592

Ernest van Beieren (1 581 -1 61 2)

Buste met kraag naar rechts in parelcirkel

ERNEST.Bavar¡ae.DVX.EPiscopus,LEO.DVX.Bul lionis.COmes,
LOniensis
'Ernst hertog van Beieren bisschop van Luik hertog van
Bouillon graaf van Loon.'

Gekroond (bisschopskroon) gekwartierd (Eeieren en Luik)
wapen tussen twee ornamentjes in parelcirkel, doorbroken
door de kroon.

AVD IATVR.A LTE RA.PARS. ( j aa rta I )

'de andere zijde moet ook gehoord worden'

Vanhoudt G 1220-1222, NUMIS 1087939

Munttype:

Muntplaats:

Muntheer:

Voorzijde:

Omschrift:

Keerzijde

Omschrift

Lit. / ref.:

Brûle 8 of 1 2 sous van het prinsbisdom Luik

Maaseik of Luik, 1 583-1 592

Ernest van Beieren (1 581 -1 61 2)

Buste met kraag naar rechts in parelcirkel

ERNEST.Bavariae,DVX,EPiscopus.LEO.DVX.Bullionis.COmes.
LOniensis
'Ernst hertog van Beieren bisschop van Luik hertog van
Bouillon graaf van Loon.'

Gekroond (bisschopskroon) gekwartierd (Beieren en Luik)
wapen tussen twee ornamentjes in parelcirkel, doorbroken
door de kroon.

AVD I ATVR.AtTE RA.PARS. (j aa rta I )

'de andere zijde moet ook gehoord worden'

vanhoudt G 1220-1222, NUMIs 1 087940
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Antwoord:

Jouw kogel heeft waarschijnlijk een iets p¡atte of vlakke

kant die veroorzaakt kan zijn omdat hij na het afvuren

iets heeft geraakt.

Loden musketkogels werden gegoten in een mal en

gebruikt als munitie voor musketten en haakbussen. De

kleinere kogeltjes worden ook wel roer- of pistoletkogel-

tjes genoemd.

Men kan ze dateren in de periode 16 - I9e eeuw. Hieron-

der een beschrijving die op lnternet is te vinden:

Het musket was een primitief vuurwapen en de opvolger

van de haakbus. Die waren aanvankelijk zozwaar daTze

op een fourquet (vork) steunden. Ze werden ontstoken

met een brandende lont. Later werden de musketten

handelbaarder en er werd een ontstekingsmechanisme

ontwikkeld dat met een stukje vuursteen werkte. Weer

iater werd dit vervangen door een percussiesysteem,

waarbij een kleine hoeveelheid slagas in een koperen

hulsje werd ontstoken, het slagpijpje, door er druk op uit

te oefenen (zoals bij een klappertjespistool). Deze manier

van ontsteken was minder gevoelig voor vocht en regen

dan de twee voorgaande.

De haakbus bereikte grote bekendheid tijdens de Slag

van Paviain, 1 525. De nederlaag van de Franse ridders als

gevolg van een kogelregen afgevuurd door haakbussen

inspireerde andere legerleiders het wapen te gebruiken.

Tot dan werden handbogen gebruikt. Hoewel de haakbus

veel minder nauwkeurig was dan de handboog leverde

het gebruik toch strategisch voordeel op: met een haak-

bus kon sneller achter elkaar worden geschoten.

Het musket had een gladde loop en schoot doorgaans

ronde, loden kogels al die de soldaten zelf maakten met

behulp van een speciale tang. Om de verwondingen
groter te maken, werden soms de kogels ingesneden, of

werden ze per twee door middel van een metalen staale

met elkaar verbonden.

Beste vraagbaak,

Onlangs vond ik een loden penning met op beide zijden een Romeinse

8, diameter is l9 mm. Hopelijk kunnen jullie hem determineren.

Alvast dank voor de moeite.

Met vriendelijke groet,

Marchel Boonstra

Antwoord:

Verschillende uitgaven

op het gebied van

loden penningen en

aanverwante site's

leverden ons ook geen

verdere gegevens op.

De heer J. Pelsdonk gaf

het volgende ant-

woord: Helaas totaal

ondetermineerbaar: er

zijn voor mij onvol-

doende aanknopingspunten. Zuinig bewaren en over een paarjaar

nog eens proberen in de hoop dat we dan wat meer weten...?

Ook Alex Kussendragers antwoord had dezelfde strekking.

Redactie,

Wellicht kunnen jullie mij wat meer informatie/datering geven van dit
bronzen voorwerpje.

Het is in de directe nabijheid van Deventer gevonden.

Slangenhaak. Zowel boven- als onderzijde zeer scherpe detailÌering.

(lengte: 42 rl;'rl;') Er zit nog een stukje primitief bronsdraad aan.

Met vriendelijke groet,

Huib de Kruijf

Antwoord:

Dit is een 17e/18e eeuwse gordelsluiting. Ze worden ook vaak verzil-

verd gevonden.
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Hoi Johan,

Vandaag heb ik wat aardewerk gevonden.

Weet jij misschien wat het is? Op die akkel ligt ijzeúijd tot vroeg

middeleeuws, deze scherven komen uit een kuil.
Groetjes Cees-lan

Antwoord:

Volgens mij is dit een 2-ledig, gepolijst potje uit de midden-lJzer-

tijd. Het bovenste deel loopt vrij lang door, hetgeen een datering

in de midden-lJzertijd aannemelijk maakt. Ook de dikte van het

aardewerk met het gereduceerde baksel is kenmerkend.

Met dank voor het antwoord aan: Laurens Flokstra (RAAP)

Op pagina 52 in het boek: Op zoek naar de Kelten van Leo Ver-

hart staat een potje dat er wel wat van weg heeft.

Antwoord:

Piet je hebt een mooie Romeinse brons gegoten lunula

gevonden die ooit deel uitmaakte van een Romeins

paardentuig. Ze waren soms mooi versierd. Datering 50

- 250 jaar na Chr.

Het amulet heeft de vorm van een maansikkel ("lunula"

= "maan") Het symboliseert geboorte, groei en wasdom,

zoals de maansikkel uitgroeit tot een volle maan. De

beschermende kracht van een "lunula" moest er ook voor
zorgen dat kinderen tot gezonde volwassenen zouden

opgroeien. Het werd ook gebruikt als krachtig wapen

tegen kwade machten en demonen en werd vooral door
vrouwen en kinderen als hanger aan een ketting om de

hals gedragen.

ln het Romeinse leger werden ze als kwaadafwerende

symbolen gebruikt. Als hanger aan de riemen van het

paardentuig moesten ze de paarden en hun berijders

beschermen.

De latere laat-middeleeuwse lunula is in de meeste geval-

len niet gegoten en heeft vaak een holle kant.

Afbeelding van cavelarie op een grafsteen. Aan de riemen

hangen diverse lunela. lllustratie: M.C. Bishop & J.C.N. Coul-

ston, Roman Military Equipment, ed.2 (Oxford 2006)
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Van Piet Verwey kregen we een vraag of we wat meer over zijn
gevonden lunaÌa konden vertellen
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Met de CZ2l heef¡ Fisher een woordìge opvolger voor de legendorische

C720. Zowel in het woter ols op hel lond voell deze detector zìch thuis

Volume-ground-gevoeligheid en discrimìnotie zijn inslelboor.

Exocte plootsbepoling door vernieuwde pinpoint techniek.

Geschikt voor zout- en zoet woter

T,/rn cpril 2008 wordt deze deteclor geleverd met eerr oontrekkelijk

occesoirepokket Uiteroord kunt u op deze deteclor inruilen

Neem contoct met ons op voo¡ de mogeliikheden

Voor wie met minder geen genoegen neeml,

ontwikkelde Fisher de FZ5

Een professionele lìchtgewicht detector

Hei grole 'verlichte' LCD disploy loot zich onder

olle omstondigheden otlezen

Permonente diepteuitlezing

Eenmool gemookte inslellingen onthoudf deze krochtpotser, Dus opnieuw

instellen is niet nodig Ongewenste interferenties worden weggefillerd, dus geen

nore bijgeluiden De dubbele D schiitgorondeert een goede diepgong, ook

voor kleinere voorwerpen,

Voor hei zoeken in vervuilde gebieden oniwikkelde Fisher een dubbele filler-

d iscrim inotie

De Fisher FZ5 wordt stcndoord geleverd met een beschermhoes voor de meter

en voor het botleriicomportimenl,

Twiifelt u? Mqqk een qfsproqk bii Gelon of één von onze deolers!

Met de Fisher F4 inlroduceerl Fìsher een digitole
o eskunner, en don ook nog eens oontrekkelijk geprijsd

Met behulp von de 4Joons objectidenlilicolie en de

numeriek tcrgetidentificotie, weel u wcìor u opgroven
will Tijdens het pinpointen weet u outomofisch de

dìepie von het obiect Noost de B inch DD zoekschijf
wordt een 4 ìnch concenlrische schijf geleverd, wct
deze detector zeer geschikt mookt voor gebruik op
stortgrond
Kortom: een veelziidige detector voor een

schcppelijke priis

\
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G.SCope GSSSOXD

delector. De 17 k1z frequentie is ontwikkeld door

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 5481199 fox: +31 lol73 548 ll95
E-moil: info@gelon.nl www.gelon nl

C Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dit een goede detectors le moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruik, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor, en kon oon de riem

worden bevestigd
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
detectors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood
- Officieel ìmporteur C Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk
- Eigen gorontietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst
-Open op zoterdog (no ofsprook)

(



Fleuodeleclors, Witl¡o Rool¡
0nbetwist de deleclorspecialisl. Meer dan lwintig iaar zoekeruaring

lUij leveren diverse accessoires zoals
r.v.s. scheppen, bescherm kappen,
hoofdtelefoons, tu m blers, div. boeken,
batterijen, detectortassen, bescherm -

hoesjes enz.

Met al deze merken hebben wij ruime
zoekervaring, dus kunnen wij u precies

vertellen hoe ze werken.

Ilealer van:
. Minelah
. XP lletcctors

Officieel metaaldetector dealer van de merken:
White's, Minelab, Tesoro, Fisher en Laser

Verder alles voor de hobby zoals accessoires,
boeken etc verkrijg baar.

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

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

Atlantis M etaaldetectoren (Wil) Hofman Electronica (024) 67 74 063

www. m etaal d etecti e. co m


