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Dirk Jan Laan
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B¡j ons geen
bla bla, loze beloften
en koude drukte
U wilt een metaaldetector die voldoet aan uw
eisen en wensen, ons doel is om u zo goed
mogelijk de beste metaaldetector te adviseren.

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

. Veel accessoires, zoals boeken, tumblers, beschermkappen,
RVS scheppen, hoofdtelefoons, beschermhoezen, enz.

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
sch riftelij ke garantie en Nederlandse gebruiksaa nwijzi ng.
Kijk op www.djlaan.nl

. Goede inruilprijs voor uw huidige metaaldetector

. Merk-onafhankelijk advies bij aankoop van een
metaaldetector

. Officieel dealer van alle grote merken

. Detectorspecialist sinds 1980

. Verkoop via de website www.djlaan.nl

Bezoek onze website of bel voor een vrijblijvende afspraak.



SPECIALE AANBIEDING

L¡chter, stab¡eler en nog krachtiger dan de Explorer SEI

De TOPDEfECTOR van dit moment is nog verder verfijnd d m v

het toepassen van een grotere, 28cm (1 1') en lichtere zoekschijf

d¡e bovendien nog stabieler is dan de gewone' 5E Doord¿t de

steel¿¿nsluiting midden op de superlìchte zoekschijf is geplaatst

is de detector veel beter in balansl

Dit is dan de absolute top! De mogelijkheden met dit topmodel

van Minelab zijn zo ongeveer onbegrensd, het design is prachtig

en er zijn volop mogelijkheden om de detector uit te rusten met

zoekschijven die het nog beter doen in specifieke situaties De

Explorer 5E is de vierde doorontwikkeling van de Explorer serie

Ten opzichte van de voorlaatste Explorer ll is de 5E op maar

l¡efst 28 punten verbeterd De Explorer sE is wederom een Multi

frequentie delector die door Minelab Multi Frequency-Full Band

Spectrum (FBS) Technology genoemd wordt
De functies zijn te veel omvattende om hier zo even te

omschrijven Kijk voor meer info op: www mtnelabowne¡s com

Steel:2 delig

Kortste / lan8ste lenttei 1 10 - 140 cm

Voeding: 8x 1,5 V batterijen

zoeksch¡jf Excallibur 2 / 8oo:
2Bcm (1 1 ") DD / widescan waterdichte zoekschijf

carant¡e: 2 jaar volledig

Standaard geleverd met: NL handleiding, en batterijen

Spec¡fieke accesoires: 1 600mAh of 1 800 mAh accu,

lader 220/240 V autolader, regen/beschermhoes, 20 cm DD zoek-

schijf, 37 cm (1 4,5"), DD Co¡ltek W O T' zoekschijf, 2 1 ,5x30 cm DD

Coiltek Platypus zoekschijf, SEF zoekschijven van 25x30 cm,

30x38 cm en 38x45 cm, Koss hoofdtelefoon, Minelab detectortas

DrLkeur:*****
De Explorer SE Pro rs een absolute topdelector Eigenlijk op elk

Eigenlijk op elk terrein inzetbaar Voor de kleinere en vervuilde

Minelab Explorer SE professional met 1600
mAh accupacl<, Koss hoofdtelefoon, 2-delig
Minelab detectortas en ra¡ncover
'roar € 1349,-

Uniek, zoeken in alle metalen stand en ijzergelu¡d

wegdraaien

De C-Maxx 2 en de ColdMaxx Powe¡ van XP vallen onder de

categorie professionele metaaldeteclors De C-Maxx is bovendien

urtgerust met een srlencer 3-standen schakelaar Het belangri1kste

verschil tussen de C-MAXX2,/ COLDMAXX POWER en de Adventis

is echter de extra iron-volume draaischakela¿r

De grondbalans is handmatig waardoor de detector onder moe¡lijke

omstandigheden toch optimaal kan presteren en metaal kan

selecteren Het bedieningspaneel heeft verder de gecombineerde

aanluit gevoeligheids draaiknop en de metaalselectie draaiknop

voorzien van een 3-standen metaalselect¡e schakelaar 1 =alle

metalen, 2: metaalselectie 1e nrveau, 3= metaalselectie 2e nrveau

Voorts is er nog een 3-standen schakelaar om de frequentie van de

(optionele) draadloze hoofdLelefoon mee op te zoeken Er rs ook

nog een draaiknop om de grondbalans mee rn te stellen Ook voor

de C-Maxx is een breed scala aan zoekschijven toepasbaar

steelr 3-del¡9

Kortste/ langste lengte: 116 132 cm

Voed¡ng: Bx 1,5 V batterijen, de levensduur is ong 45 uur

Zoekschijf: 22,5 cm DDf

Garant¡e: 2 jaar

standaard geleverd met: XP heuptas, XP heuptelefoon,

klittenband strips, beschermkap en NL handleiding

Specif¡eke accesoires: Draadloze hoofdtelefoon, 24x1 1 cm

elliptische zoekschijf, 25x21 concentrische zoekschijf, 27cm DD

zoekschijf,45x38 DD zoekschijf, XP of clear Signal dra¿dloze

hoofdtelefoon, XP clip

DrLkeur:* * * *
Een bijzonder geavanceerde detector met een geweldig

dieptebereik
Het aantal optionele zoekschijven is enorm en het genot dat

bereikt kan worden met de reeds voorbererde d¡aadloze

hoofdtelefoon rs geweldigl Een aanrader voor hen die niet

digit¿al m¿ar toch professioneel op pad willen!

€ 799
(G-MAXX2 Power)

€ 899
(Goldmaxx)

tijdelijke actie voor leden: bij aankoop van
een XP C-MAXX2 of een GOLDMAXX Power
een Ws3 draadloze hoofdtelefoon voor
€ 59,- i.p.v. € 189 !!
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Dirk Jan Laan
Pieter Maatstraat 12
1777 AP Hippolytushoef
Te|: 0227-593286
Fax: 0227-591129
Mobiel: 06-20 2277 90
E-mail : info@djlaan.nl
www.djlaan.nl

Specificaties: Specificaties:
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ZOETERS GEZOCHT!
Vindt jij het belangrijk dat er een vereniging is
die o.a. de belangen van zoekers behartigt?

W¡li¡j je inzetten voor de vereniging en het
Detector Magazine?

De vereniging zoekt op korte termijn leden die een
bestuursfunctie willen bekleden binnen de vereniging.

Kijk voor meer informatie op onze website.
http://www.detectoramateu r.nl/content/veren igin g/article/1 58



Data magazines
Uiterste aanleverdata
kopil @rtikelen)
3 oktobet 2008
22 november 2008
31 januari 2009
4 april 2009
1 juni 2009
28 jul¡ 2009

Verschijningsdata
m a goz¡ n e (stteefd atum )
3 november 2008
24december 2008
3 maort 2009
5 mei2009
4 juli 2009
4 september 2009

Golofon
Detector magazine is het verenig¡ngsblad van
'De Detector Amateur'en verschijnt 6 keer perjaan

Redact¡e
C B Leenheer, J Koning, K Bot, J. Bosma (fotografie)

Medewerkers redactie:
J. Zijlstra, L.C. Müderwijk, A van Herwijnen,

Redactieadres
De Detector Amateur. Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,
e-mail: redactie@detectoramateuLnl

Advertenties
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertenties zonder opqave van redenen te
we¡geren DoorhetopnemenvanadvertentiesdoetderedactievanhetDetectorMaga
z¡ne c.q, de verenig¡ng De Detector Amateur geen aanbevel¡ng van de daar¡n vermelde
producten ofdiensten.

Advertentieaquisit¡e
Advertent¡evoorwaarden- en tar¡even op aanvraag bij Gralsch bureau Creatype.

E-mail; studio@creatype.nl

Vormgev¡ng en product¡e
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (0512) 54 5240,www creatype nl

Druk:
De Marne, Leens

l55N: 1 386-5935

a Copyr¡lht: Niets u¡t deze u¡tgave magwordenverveelvuldigd en/ofoPenbaargemaokt
door míddel van druk, fotogrofre, mícrofrlm, intemet ofopwelkewijzedon ook, zonder
v o o rafg ao nd e, s ch r i fte I ¡ jke to e st e m m¡ n g va n d e red act i e.

Bestuur
Voorz¡tter
Roy Hutters
wcr hutters@detectora m¿teu r nl

Secretar¡aat
Natasja Boon
n d boon@detectoram¿teur nl

Aspirant penn¡ngmeester
Jan Peetoom
jan peetoom@detectoramateur nl

Algemeen postadres:
Postbus 2729,73O1 EE Apeldoorn

Algemeen telefoonnummer:
06-43839979
(uitsluitend van maandag t/m
vrijdag van 19.00-21.0O uur)

Led e nad m i n istratie
Opgave van leden, opzeggingen, adreswijzigingen, ledenpas, vragen
over de contributie enz,

De Detectoramateur
Postb,us2729, /301 EE Apeldoorn
E mail: administratie@detectoramateur nl

Redactie Detector Magaz¡ne
Koplj en inzendrngen voor het magazine
Haneb¿lken 1 53, 9205 CL Drachten, e mail: redactie@detectoramateur nl

Act¡v¡te¡tencom missie
Voor vragen, suggesties enz over zoekdagen, determinatìedagen kunt u terecht
bt: R Hutters, e-mail: zoekdag@detectoramateur.nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen v¿n een ledenpas van de vereniging dient u een pasfoto op
te sturen met op de achterzijde vermeld uw naam en adres aan de ledenadmini-
str¿tie van de veren¡glng

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

De contributie bedraagt per 1 januari 2008:
Leden binnenland € 30,-,
Steunleden € 8,-
Leden buitenland € 35,-.

Bank:
Rabobank 10.76.81 .048 t.n,v. De Detector Amateur te Apeldoorn
Postbank 1675000 t.n.v. De Detector Amateur te Amersfoort
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Van de voorzitter

Het eerste graan is er øf

Na een rerdiende vakantie breken voor de landzoe-

kers de mooie tijden weer aan, het eerste graan is er

af en de maïsvelden zullen niet lang op zich laten

rvachten.

Van de waterzoekers onder ons heb ik reeds begre-

pen dat velen hun slag alweer hebben geslagen en

veel vondsten naar boven hebben gehaald

Nog twee maanden en dan zullen we orìze zoekdag

weer houden en wel in Helvoirt, Noord Brabant.

Een uitstekende locatie, met mooie velden dus ik hoop u daar weer

te onLmoeten. Zoals altijd zuìlen er diverse importeurs en dealers

aanweugn)n.

Regelmatig kijgen we rerzoeken van leden die wiÌlen helpen bij op-
gravingen in het land. In een enkel geval kunnen we daar behulpzaam

bij zijn. De aan\¡ragen lopen echter niet zo hard dat we een ieder van

dienst kunnen zijn. Men kan zich natuurlijk ook altijd zelf melden

bij een archeologische dienst en daar zijn ofhaar diensten aanbieden.

Vaak staat men hier welrvillend tegenover, en zal men daar indien

nodig gebruik van maken. Het is leuk om het zoeken ook eens op die

manier mee te maken. Je steekt er vaak een hoop van op; wat altijd
leuk is.

Nogmaals wil ik benadrukken dat rve echt zitten te springen om

bestuursleden, een penningmeester heeft zich reeds aangemeld en is

al volop actief. Zowel de secretaris als de voorzitter zullen per

11 december dit jaar aftreden, dus reden te meer om langs te komen

op de zoekdag en ons eens op te zoeken, indien u interesse heeft.

Onder het genot van een kopje koffie zullen we graag al uw vragen

beantwoorden.

)... .:t:"::':.......................

Van de redactie

100 x Detector Møgazine

Eigenlijk wiìde jk niet zoveel aandacht besteden aan het feit dat rve in-
n.riddels 100 Detector Nfagazines hebben gemaakt. lk ben de mening
toe gedaan dat je beter altijd vooruit kan kijken naar de toekomst, dan

terugkijken naa¡ \vat is gerveest. 100 Detector N¿Iagazines, ongeveer

16,5 jaar vereniging. Zoals met alles in het leven is ook deze 16,5 jaar

een tijd met ups en downs geweest. Een vereniging besturen en elke 2

tlaanden zorgen dat er een Detector Magazine de deur uit gaat, r'iel
en valt niet altijd mee. Als ik dan toch aan het terugkijken ben, kijk ik
wel met een goed gevoel terug. Maar genoeg daarover, laten we kijken
naar de toekomst.

Gelukkig krijgen we de laatste tijd steeds meer nieuwe aanmeldingen

binnen. Een teken dat de lezers ons magazine waarderen.

We krijgen ook regelmatig mail met complimenten en rvaarderende

rvoorden voor het magazine. Daar zijn r'r'e uiteraard heel blij mee,

want een schouderklopje op zijn tijd is natuurlijk leuk.

Natuurlijk kunnen ook wij niet in de toekomst kijken, maar als het

aan ons ligt gaan we gewoon nog lang verder met nog meer Detector

Magazines.

lvfet vriendelijke groet,

Kees Leenh eer, r ed a cti e

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Determinatie insignes op de
zoekdag Brabant
Hebt u onlangs een interessante detectorvondst gedaan, maar

weet u niet zeker of het een insigne is of een ander metalen
voorwerp? Of hebt u wellicht in een laadje nog oude ondui-
delijke lood-tinnen fragmenten liggen? Neem op 1 november
uw kleine metalen voorwerpen mee naar Brabant, naar de

determinatietafel van de Stichting Middeleeuwse lnsignes,

waar H.J.E. van Beuningen en Dory Kicken allebei aanwezig
zullen zijn en u zullen helpen uw voorwerpen te duiden.
Misschien betreft het een tot dusver onbekend nieuw type
insigne, of kan juist uw fragment helpen andere gelijksoortige
fragmenten te identificeren. Misschien komt uw vondst zelfs in

aanmerking voor opname in het derde boek. Op de determi-
natiedag documenteren en fotograferen we graag insignes die
in aanmerking komen voor HP3, maar op verzoek fotograferen
we ook uw andere insignes of fragmenten. Als u uw email-
adres achterlaat ontvangt u later de digitale foto. Wij stellen
uw komst zeer op prijsl
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De omgeving van Helvoirt/
Comvoirt werd al ver voor
onze jaartelling begon

bewoond. Vondsten uit de

Romeinse tijd worden er

regelmatig gedaan. ln de

Middeleeuwen en later in de

8o-jarige oorlog was de

omgeving met steden als

's Hertogenbosch en Vught
regelmatig het krijgstoneel
van militairen.

ln Helvoirt/Cromvoirt hebben we de beschikking over een aantal behoorlijk
grote akkers. Tijdens de zoekdag zijn er prijspenningen verstopt, waarmee

leuke mooie en grote prijzen zijn te winnen. Veel zoekers komen niet alleen

voor de wedstrijd maar ook voor de gezelligheid.

Deze dag zijn we te gast bij Partycentrum en recreatiecentrum Duinoord,
een prachtige accommodatle met veel faciliteiten. Onder het genot van een

bakje koffie of een pilsje kunt u gegevens uitwisselen met andere zoekers,

vondsten laten determineren, meedoen met de vondst van de dag, en

nog veel meer. De DDA-zoekdag is een activiteit voor het hele gezin. Mede

daarom zal er ook deze keer weer een jeugdwedstrijd (totl2 jaar) georgani-

seerd worden.

De zoekdag ls ook altijd een ideale gelegenheid om de nieuwste model-

len detectors te bekijken. De importeurs en dealers laten u graag het e.e.a.

zien. Natuurlijk kunt u hier ook allerhande boeken (oud en nieuw), schepjes,

hoezen, schotels en andere accessoires kopen.

Programma
09.00 Zaalopen
1 0.00 Opening voorzitter
10.30 1e zoekwedstrijd
12.30 Kinderwedstrijd tot 12 jaar

14.00 2e zoekwedstrijd
16.30 Prijsuitreiking

Determinatieteam
Een determinatieteam is aanwezig
om uw vondsten te bekijken. Onder
voorbehoud zijn aanwezig:
Jan Pelsdonk , Geld- en bankmuseum.

Dory Kicken en dhr. van Beuningen,
Middelee uwse i nsi g n e s.

Rio Holman, muntgewichten en

gewichten.

Wouter v1t den Brandhof Romeins.

Denn ie DijÈ, a lg em ee n -mod ern.

Fototeam DDA

Fotografie
Op de zoekdagzi)n onze fotogra-
fen aanwezig om uw mooiste of
interessantste vondsten op de foto
te zetten.

Deelname zoekwedstrijden
Prijs: leden en DDA-steunleden

€ 15,00 p.p.,

niet leden € 25,00.

Opgave als nieuw lid is
natuurlijk mogelijk
(betaling lidmaatschap op de
zoekdag).

Bezoekers die alleen voor determi-
natie, of uit belangstelling komen,
zijn uiteraard van harte wekom.

Prijzen
Diverse grote geldprijzen.

Zie voor de laotste mededelingen op onze

webs¡te.
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Locatie

Partycentum & Recreatieoord
Duinoord
Duinoordseweg 8

5268 LM Helvoirt (gemeente

Haaren)

Te|.0411-641218

www.duinoord.nl



I Tekst: Leon Mijderwijk ]

beeldingen opgenomen van

de (66) items.

Zowel de ruimte in het
museum als op papier is tus-
sen 1 969 en 1 993 vergroot.

De opstelling is inmiddels
vernieuwd, maar de drie boe-
ken over De prehistorie van

Nederland, De Romeinse tijd
in Nedeiland en Archeologie
va n m i d del eeuws N eder I a n d
(uitgegeven door De Bataaf-

sche Leeuw) zijn zeker nog
de moeite waard.

De Romeinse
in Nederland

tiid

ln de vierkante boekjes zijn
mooie illustraties van de

objecten te zien. Het verloop
van de periode en de thema-
tiek worden beschreven aan

de hand van de artefacten.

leder deel kent een alge-
mene inleiding waar in tien
à twaalf bladzijden de lezer

een helder beeld krijgt van

de periode.

Tijdelijke presentat¡es
Naast een vaste collectie
heeft het RMO in tijdelijke
presentaties meerdere keren

aandacht besteed aan de Ne-

derlandse archeologie. Veelal

zijn deze zowel wat opzet als

wat bezoekersaantallen be-

treft, bescheiden vergeleken
met de populaire'ontraadse-
ling van de mummies'-expo-
sities. Maar detectoramateurs
zullen eerder warm lopen
voor vondsten uit eigen
bodem. De publicaties die
deze tijdel ijke tentoonstellin-
gen begeleiden varieren van

volwaardige handboeken tot
gidsjes.

Tot de eerste categorie

behoort zonder twijfel
Provincie van een i m peri um

van P. Stuart. Na een inlei-
ding waarin de belangrijk-
ste vindplaatsen aan bod
komen, beschrijft hij per

vondstrubriek de vondsten.
Afhankelijk van de rubriek
gaat Stuart in op onderwer-
pen als de ontwikkeling in

de vorm, fabricagecentra en

het verspreidingsgebied. Het

boek van '1 80 pagina's dik is

rijk geillustreerd. Ondanks

Publicaties Rijksmuseum van
Oudheden

Het verschijnen van een

nummer 100 wordt vaak

aangegrepen om terug te
zien. Dat wil ik in deze boe-
kenrubriek van het Detector
Magazine ook doen. En

wel op de uitgaven van het
Rijksmuseum voor Oudhe-
den (RMO) in Leiden. lk zal

me daarbij beperken tot de
publicaties over de Neder-

landse archeologie omdat
deze voor de detectorama-
teur interessante informatie
bevatten.

Het RMO is gesticht door
Caspar Reuvens, de eerste

hoogleraar archeologie aan

de Leidse universiteit. Zijn

ideaal was om een museum

te realiseren op het niveau

van het British Museum in

Londen en het Louvre in
Parijs. Zoals nog steeds te

zien is in het museum, richtte
de aandacht zich vooral op
de Grieks-Romeinse oudheid,
Egypte en het Nabije Oosten.
Maar ook de archeologie van

het vroege Nederland heeft
een plaats binnen het Leidse

grachtenpand. Ook voor De-

tectoramateurs is deze plaats

een paradijs op aarde, want
vele Nederlandse topvonds-
ten zijn vanuit de oorspron-
kelijke vindplaatsen overge-
bracht. Om er een aantal te

noemen: het vorstengraf van

Oss, de Peelhelm, de gouden

broche van Dorestad en de

Vikingschat van Wieringen.

Om thuis nog na te genieten
en de informatie die bij die

vondsten hoort nog eens

goed doorte nemen, heeft

het museum regelmatig boe-

ken en gidsen uitgegeven.

Hier geef ik geen compleet
overzicht van deze publica-

ties. Dit artikel dient als een

handreiking welke uitgaven

interessant zijn om op te let-

ten op boekenmarkten en in

tweedehands boekenzaken.

Vaste <ollectie
Al in de eerste helft van

de twintigste eeuw kende
het RMO een Gids voor de

N ede rl a nd sche afd eel i ng. lk

start met beschrijving met
de Gids voor de verzame-

ling Nederlandse oudheden

Rij ksm u se u m va n Ou d h ede n

te Leiden uit 1969.

Deze biedt in chronologie
en in thema's een beeld van

de prehistorie en vroegste
geschiedenis. De auteurs zijn
L.P Louwe Kooijmans en

P. Stuart. Beiden zouden hun

sporen in de Nederlandse

archeologie gaan verdienen,
respectievelijk als prehisto-

ricus en Romeins provincia-

lisme/Nehel lenia-specialist.

ln de tekst verwijzen zij naar

de voorwerpen die alle in

een zaal zijn tentoongesteld.
Achterin zijn zwart-wit af-

Prehlstode
en vfægsle geschieden¡s
vañ ons land

G¡ds voor
de verzameling
Nederlandse oudheden
Bi¡ksmuseum van
Oudheden te Le¡den



dat sinds 1 986 veel nieuw'in-
heems' Romeins materiaal is

gevonden, blijft dit boek de

moeite waard, juist vanwege

de heldere beschrijvingen
per vondstgroep.

Vanaf 1 960 gaf het RMO een

reeks tentoonstel lingscata-

logi uit. Zo ziln er Panorama

der prehistorie, de jongste op-
gravingen in Nederland (196Q)

en Vierhonderd jaar Romeinse

bezetti n g, N ov io m ag u s Bata-

vorum (1961).ln 1 975 komt
nummer elf uit: Archeologen

werken in Zuid-Holland.

werken
in zuid-holland

rijksmuseum van oudheden leiden

Naast Louwe Kooijmans

en AartVerhoeven werkt
ook Herbert 5arfatij mee

aan de samenstelling van

de catalogus. Sarfatij is te

typeren als de grondleg-
ger van de Nederlandse

stadsarcheologie. De opzet

is chronologisch. Wat opvalt
is dat de bijdragen over de

prehistorie de lezer meevoe-

ren naar de vondstplaats,

waar veelal amateurs voor
het eerst sporen aantroffen,
waarna onderzoek plaats-

vond. De artikelen over de

middeleeuwen leunen meer

op historische bronnen. Ook

in dit boekje voldoende
fotomateriaal van objecten

en opgravingen, zij het alle in

zwart-wit.

ln 2004 bestond het'Convent
van Gemeentelijke Archeo-

logen' vijfentwintig jaar. Om

dit jubileum te vieren werd in
samenwerking met het RMO

de tentoonstelling Gat in de

stad verzorgd.

Het boekje dat bezoekers van

deze expositie ontvingen,
begint met een uiteenzetting
wat stadsarcheologie is en

welke rol stadsarcheologen

vervullen. Daarna volgen

thematisch onderwerpen
zoals'Woonplaatsi'Werk' en

een actueel issue:'Water en

afvali Daarnaast zijn er drie

bijdragen van ervaringen van

gemeentelijke archeologen,

van wie er een ingaat op een

zaak die de detectorhobby
in een kwaad daglicht stelde.

Het boekje telt 48 pagina's.

De teksten zijn kort en bon-
dig, want de onderzijde van

iedere pagina is ingeruimd
voor full-colour afbeeldingen
met bijschrift.

Zoals eerder geschreven,

is deze lijst met uitgaven

van het RMO niet compleet.

Heeft u zelf uitgaven van het

RMO of andere musea op de

boekenplank die de moeite

waard zijn, dan verneem ik

dat graag.

Vaste collectie
L.P. Louwe Kooijmans en

P. Stuart, Prehistorie en vroeg-

ste geschiedenis van ons Iand.

Gids voor de verzameling Ne-

d erl a n d se o u d h ed e n Rij ks m u-

seum van Oudheden te Leiden

('s Gravenhage 1969).

Leo Verhart, De prehistorie

van Nedeiland (Amsterdam

ON'fI)F,K DE
STADSARCIILOLOGIE
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Vakantie-
verhaal
Wijzijn benieuwd naar uw
(detector)belevenissen in uw vakantie. Het hoeft
deze keer niet om allerlei prachtige vondsten te gaan, maar

meer om aparte dingen die u heeft meegemaakt.

Stuur uw verhaal, het liefst met foto's op naar de redactie.

Onder de inzenders wordt een prachtig boek verloot.

1 993).

Marijke Brouwer, De Romein-

se tijd van Nederland (Amster-

dam 1993).

Arie Peddemors en Arnold
Carmiggelt, Archeologie va n

m id del ee uw s N ed erl a n d (Am-

sterdam 1993).

Tentoonstellingen
P. Stuart, Provincie van een im-
peri u m, Romeinse oudheden

uit Nederland in het Rijksmu-

seum van Oudheden te Leiden
(Leiden 1986).

L.P Louwe Kooijmans, Her-

bert Sarfatij, Aart Verhoeven,

Archeologen werken in Zuid-

Holland, Opgravingen uit de

la atste I 5 ja a r,Tentoonstel-
lingscatalogus nr. 1 

'1 (Leiden

1 975). Tentoonstelling: 2 1

november 1 97 5-22 februari
1976.

Tim de Ridder en Annemarie-
ke Willemsen, Gat in de stad,

O ntd ek de stad sa rch eo I og i e

van Nederland (Leiden 2004).

Tentoonstelling: 8 april-29

augustus 2004.
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ITekst: Jan Post ]
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Soms denk ik dat ik terecht ben gekomen in een prent
van M. C. Esscher. Terwijl ik schrijf, kom ik een aantal keren

langs dezelfde punten. Maar telkens onverwacht of van een

andere kant. Of lijkt dat maar zo? Waar loop ik dit keer mee
rond? Met het voortdurend zakken van de waarde van een

munt. Als u me wilt volgen, en in gedachten een paar rond-
jes mee loopt. lk begin bij onze afgeschafte gulden. Deze

bestond uit tien dubbeltjes. ln een gulden zat oorspronke-
lijk evenveel zilver als in die 10 dubbeltjes. Het dubbeltje
bestond uit twee stuivers, en ook die stuiver is nog eens van

zilver geweest. De laatste die wij kennen, was van koper. lk
neem de wat oudere die onder Juliana werd geslagen. Een

gulden was dus 20 enkele stuivers. *1. ( afbeelding 1.)

Voor 1800 waren er ook andere guldens in omloop. Onze

gulden heette oorspronkelijk Carolus gulden, met de waar-

de van 20 stuivers. Daarnaast was er de Goudgulden van 28

stuivers, ook wel floreen of florijn genoemd. De gewoonte
om voor onze gulden een f te zetten is in feite een onjuiste
gewoonte geweest, tussen beide guldens zat een verschil

van 8 stuivers. Er was ook nog een Philips gulden van 25

stuivers in omloop en een daalder was dertig stuivers. Een

rijksdaalder was 50 stuivers. En wie een Euro zou omreke-

nen komt op 44 stuivers ( en een beetje). Afgezien van het

feit dat we ons geld niet meer in zilverwaarde uitdrukken.

Wat we nog niet hebben gezegd, is dat een stuiver bestond

uit twee groten. Wat was een groot? Daarmee komen we

aan de tweede ronde. We gaan eerst even uitpuffen, van dit
eerste rondje traplopen.

Wat hebben we bereikt? Nog niet veel. Het is hoogstens

zo dat je alle"hogere"munten in aantallen stuivers kon

uitdrukken. Dat was al zo sinds I346, toen Vlaanderen voor
het eerst een eigen type groot ging slaan *2. Dat was de

Vlaamse groot. Door de florissante handel van het graaf-

schap werd dit voor meer dan een eeuw de gangbare

munt, waarnaar alles teruggerekend werd. Ook de gouden

munten. De buurlanden van Vlaanderen waren met elkaar

in oorlog en daar voer de Vlaamse handel wel bij, zodat

hun munt in heel West-Europa de standaard werd. Door de

gemaakte winst konden ze het zilvergehalte van hun munt
op peil houden. Deze munt ging de plaats in nemen van de
Franse groot *3, die in het middenveld geen leeuwtje had

maar een kasteel. Maar die munt kon vanwege de oorlogen
zijn waarde niet houden. De eerste groot had een massa van

meer dan 4 gram en een gehalte van 0,985. Onder Lodewijk
de Heilige en Philips V bleef de munt gelijk, maar onder
Philips de Vl zakten het gewicht en het gehalte al.

Dit was de tweede ronde door Esscher's trappenhuis. We

oriënteren ons even opnieuw. Op een gegeven moment is

twee groot een stuiver geworden. Maar voor we bij dat punt
komen, moeten we nog een ronde redeneren. Waar kwam
de munt vandaan? Uit de munt van Tours; op de voorzijde
staat dan ook te lezen Turonvs Civis- de stad Ïours. Hij werd
in 1266 voor het eerst geslagen door Lodewijk de Heilige,
die toen ook voor het eerst boven de Alpen een gouden
munt liet slaan. De groot kreeg de waarde van vier normale
ponden oftewel penningen *4. Althans in theorie, want
in de praktijk was de "Grossus Turonensis" ook 12 Parijse
penningen waard *5. Het aantal lelietjes in de rand geeft
die waarde aan. Die Parijse penningen waren oorspronkelijk
ook begonnen als pond, en hier zie je dus al een inflatie, die
uitkomt op 30 o/o van het pond.

En met het begrip inflatie kunnen we nog een keer een

ronde maken door ons trappenhuis . De oorspronkelijke
groot woog 4,219 gram. En het zilvergehalte was 0,985.

De Vlaamse groot woog in 1346 3,75 gram en het gehalte
was 0,875. ln 1380 was de Vlaamse groot gezakt tot 2,20 gr
met een gehalte van 0,667. Maar de munt bleef desondanks
de norm. Daarna ging het graafschap Vlaanderen op in het
Hertogdom Bourgondië, dat zo langzamerhand vrijwel alle

Nederlandse gewesten wist te verzamelen, tot op een zeker
moment, door een huwelijkspolitiek het geheel in handen
van de Habsburgers kwam. En ook de eerste Habsburger
sloeg nog een groot. Laten we ze volgen, vanaf het begin.
Een ding blijkt hier niet uit. De groot - het grootjel- blijft be-
staan. Maar daarnaast wordt er door Philips de Schone een

munt van dubbele waarde ingevoerd, de patard of zoals hier
te lande wordt gezegd de stu¡ver. En die ligt net om de hoek
buiten ons zicht. De verdubbelde of 'þestuberde" groot met
de inhoud van ca. 1 gram zilver werd de nieuwe standaard.
De Belgische econoom Verlinden plaatst dit in het jaar 1489.

Sindsdien worden de grotere munten niet meer bepaald
in "groten Vlaams" maar in stuivers Vlaams. Wie de laatste
ronde bekijkt, ziet dat na een dieptepunt onder Philips de
Schone, de groot stukje bij beetje wordt opgewaardeerd.
Na no.l0 klimt de munt weer uit het dal. Maar zo florissant
als het begon is het nooit meer geworden. Uiteindelijk
hadden de laatste slagen onder Philips en Karel V maar een

halve gram zilver in zich. En dat voor een munt die met
4 gram zilver begon. Het toont ook aan dat ondanks het
feit dat er steeds weer zilver gevonden werd, de munten
desondanks een lagere inhoud hadden. Ook in dit geval

nam de bevolking sneller toe dan de hoeveelheid zilver. De

oorlogen die gevoerd werden, werden bekostigd door mun-
ten van betere kwaliteit in te nemen en er slechtere voor te



"2

laten slaan. Van het verschil hielden de vorsten hun hoven

in stand en voerden ze hun oorlogen.

*1 Nederl¿ndse stuiver. Koper.

Vlaamse groot van Lodewijk van Crecy 3,75 gram, gehalte 0,875,

i nhoud ca 2,8 gram zilver

Franse groot Gewicht: 4,219 gram, gehalte 0,985, zilver inhoud:

4,05 qram

Pond (van Boudewijn van Vlaanderen) 1

inhoud ca 1 gram zilver

20 gram Gehalte 0,925,

Par¡jse penning ca 1 gram, gehalte 0,30,

inhoud 0,35 gram zilver.

*7 Karel de Stoute:

gewicht 1,88 gram, gehalte

0,395, inhoud 0,710 gram zílver

Maria van Bourgondië: gewicht

1,87 gram, gehalte 0,297,

inhoud 0,521 gram zilver

Philips de Schone, 1e emissie:

1,87 gram, gehalte 0,294,

inhoud 0,503 (zelfde als Maria)

*9 Philìps de 5chone,2e emis-

sie: 
.1,81 gram, gehalte 0,222,

inhoud 0,399 gram zilver

Philips de Schone, 3e emis-

sie, 1,76 gram, gehalte 0,176,

inhoud 0,31 0 gram zilver

o

*B¿

J

-5

*6 Philips de coede, gewicht 1,70

gram, gehalte 0,497,

inhoud 0,814 gram zilver

Na 1466: zilverinhoud 0,678 gram
(zelfde uitvoering)

*6a
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*12

Philips de Schone, 5e emissie, 1,00 gram, gehalte 0,399, inhoud

0,399 qram zilver.

Phìlips de Schone, Be emissie, l,B3 gram, gehalte 0,249, inhoud

0,474 qram zilver

Vuistbijlen gered van
ve19rurzef

Volkskrant, 12 maart 2008, Rik

Nijland
"lk zag het meteen: een vuistbijl.

Je interesseert je voor dat soort

dingen, dus dan herken je zoiets.

Nou dan krijg je het wel even

warm hoor. Op 7 december vond

ik de eersteÍ

Jan Meulmeester (55) uit Mid-

delburg deed de afgelopen

maanden rond een afvalhoop

in de haven van Vlissingen een

onwaarschijnlijke archeologi-

sche vondst. ln een tijdsbestek

van drie maanden kwam hij

thuis met 28 vuistbijlen en nog

tientallen stukjes bijl, die naar

alle waarschijnlijkheid 100 tot
1 50 duizend jaar geleden voor

de kust van Engeland gebruikt

zijn door Neanderthalers bij het

uitbenen van hun vangsten.

Meulmeester, in het dagelijks

leven teamleider logistiek in een

grote keuken van een zorginstel-

ling, deed zijn vondst op het

terrein van een bedrijf dat zand

en grind krijgt aangevoerd dat

baggeraars in de Noordzee op-

zuigen voor bouwmateriaal. Dat

wordt in Vlissingen gesorteerd,

stukken groter dan 6 centime-

ter belanden op de afvalhoop,

vertelt Meulmeester."lk mag er

niet op klimmen maar wel rond

die hoop kijken naar wat er af

komt vallen. Eigenlijk was ik op

zoek naar fossielen van spon-

zen, zeeëgels en naar botten en

kiezen van zoogdieren, zoals

mammoeten. Ja, dan kun je ook

een keer op iets menselijks stui-

ten. Makkelijk zat, als er dieren

waren, waren er ook mensen."

Op de bodem van de Noordzee?

Volgens Hans Peeters van de

Rijksdienst voor Archeologie,

Cultuurlandschappen en Mo-

numenten in Amersfoort is dat

geen wonder. Rond honderddui-

zend jaar terug stond de Noord-

zee droog. Waarschijnlijk is de

baggeraar op een locatie gestuit

waar Neanderthalers hun kamp

hadden opgeslagen en waar ze

regelmatig terugkeerden om

met hun bijlen hun prooien aan

stukken te snijden. Die b'rjlen,

aldus Peters, werden misschien

ter plekke opgeslagen ofweg-
gegooid als ze kapot waren.

De vondst is vooral in Groot-Brit-

*13 Karel V, gewicht l,B3 gram, gehalre 0,249, zilverinhoud 0,474

LITERATUUR:

J Duplessy: les monnaies Francaises Royales (l)

M Hoc en H E v Gelder: Les monnaies Bourguignons et. (

P Giallard: Les monnaies dec Comtes de Fl¿ndres

Monnales 33; veiling cat 2007; CGB/CGF P¿ris

tannië groot nieuws. De Britse

specialist en televisiearcheoloog,

Phil Harding, betitelde de vondst

als bngelooflijk belangrijki Ar-

cheologen, aldus Peeters, gingen

ervan uit dat Engeland juist in

deze periode onbewoond was,

terwijl de vuistbijlen van Meul-

meester afkomstig zijn van een

plek 13 kilometer uit de kust van

Great Yarmouth. ln afwachting
van nader onderzoek heeft de

baggeraar zijn werkzaamheden

daar opgeschort.

"lk hoef nu ook niet meer verder

te zoeken, zegt Meulmeester.

Het was wel goed dat ik eens een

kijkje kwam nemen in Vlissingen,

want eens in de zoveel tijd gaat

die afvalberg in de vergrui-

zer. Dan waren die vuistbijlen
inmiddels ergens in het beton
verwerkt.'i



Doe mij maar 100

Klaac 6ot

Hij ligt nu echt in uw handen; de honderdste,

een mooi rond getal. Menselijk gezien is nu de

tijd gekomen om achterom te kijken en even te

evalueren. lk denk vanuit mijzelf ook terug in de

tijd van de vereniging en de dingen die voorbij

zijn gekomen. lkzelf ben ergens bij nummer 40

ingestapt in de DDA trein. Daarvoor zocht ik al een hele lange

tijd. Altijd heb ik gedacht dat ik een soort lonesome cowboy was,

die met zijn piepstok'Lucky'over de grazige duitenvelden liep.

Nooit kwam ik een andere zoeker tegen. Van horen zeggen, wist

ik dat ze bestonden, maar in die tijd kwam je niemand tegen

die zei;'Ja, ik heb er zelf ook één thuisi Men wist vaak niet waar

je nu eigenlijk mee bezig was. Soms werd ik voor gek versleten;

mollenvanger, zwerver of geigerteller. De gekste dingen werden

gedacht en gevraagd. Op een zomerse dag kwam ik een lotge-

noot in het wild tegen. lk dacht: zie ik dit goed? Een zoeker? Na

kennis met elkaar gemaakt te hebben, merkte ik dat hij er niet

veel anders over dacht dan ik. We vonden het wel leuk om eens

samen te gaan zoeken en voor we het wisten gingen we er voort-

aan samen op uit.

ln die tijd kwam ik ook met de vereniging in aanraking. Mijn eer-

ste reden om bij de club te komen was het aanlokkelijke aanbod

om met de vereniging op reis te gaan. Met andere zoekers op

zoekvakantie. ln die tijd ging de club ieder jaar, met een bus vol

van deze fanatieke zoekers naar Engeland. Een leuke ervaring, die

ik niet wilde missen. Op de heenreis, een eindeloze bustocht vol

hoge verwachtingen. Het gebeuren had voor mij een gevoel van

een pelgrimstocht;je moest het hebben meegemaakt. Vol goede

moed gaven wij al onze energie op de zoekvelden; het moest

hier immers liggen. Op de terugweg, die net zo lang was als de

heenreis, was iedereen afgepeigerd. Een bus vol ongeschoren

koppen en een penetrante zweetsokkenlucht, geflambeerd met

een aroma uit een soort oud Hollands bruin café; oftewel bier en

rook. De batterij was leeg, maar thuis konden we weer een bult

schroot laten zien. Moeder de vrouw gaf je een bekende blik,

gevolgd door de gevleugelde uitspraak:"En dat vind je nu leuk?"

'IAAAA, dat vind ik leukl'i

Tijden veranderen. Door allemaal regeltjes is het nu bijna niet

meer mogelijk om dit soort dingen als vereniging te onder-

nemen. De goede oude tijd zeggen we dan. Als je nu loopt te

zoeken dan weet zelfs de kleinste dreumes al waar je mee bezig

bent. Men vraagt gelijk al:"En, nog wat gevonden?'i Bij de grote

winkelketens kun je nu, tussen de afwasmiddelen en de watten-

staaf es, metaaldetectors vinden. De nieuwe tUd, net wat u zegt.

Je ziet ineens þeluks'zoekers voorbij komen, die denken dat

alles wat ze gaan vinden van goud zal zijn. Binnen enkele weken

hangen deze mensen teleurgesteld hun piepstok aan de wilgen,

want zo werkt het gelukkig niet. Als iemand denkt rijk te worden

met zoeken, kan hij beter een baan gaan zoeken; dat is lonender.

Oké, nu genoeg achterom gekeken, we leven nu en we gaan kij-

ken naar de toekomst. We hebben een mooie vereniging die ons

allen verbindt. Op zoek- of determinatiedagen komen diverse

zoekers bij elkaar om hun hobby te delen. Sommige zoekers met
jarenlange ervaring helpen de nieuwe leden, die hopelijk nog

een hele zoekloopbaan voor zich hebben.

Dat we nog steeds mogen zoeken en kunnen genieten van onze

hobby hebben we mede te danken aan onze vereniging. Het is

en blijft belangrijk om er aan te werken dat dit zo blijft. De ver-

eniging ze|zich hier nog steeds voor in. Wij leden, zijn hierbij een

belangrijke schakel; wij blijven een voorbeeldfunctie houden.

Ons gedrag op en buiten het veld is bepalend voor het imago

van alle zoekers bij elkaar. Nou wat mij betreft:'Doe er nog maar

1001'

I Tekst: Jan Zijlstra / Foro'.Johan Koning I

Registratie middsleguze em
Lioessens, Dongeradeel

Rond met handvat, lood

).ZijlsTra

S'GHERRJT VAN .......N

Aan een tak hangend wapenschild waarin een zespuntige ster

16e eeuw(?)

Strikt genomen is dit geen middeleeuws zegel. Het zou op zijn vroegst uit het

midden van de 1 6e eeuw kunnen dateren.

Vindplaats:

Vorm en materiaal:

Collectie/data:

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatuu r:

Opmerkingen:
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De iuiste instelling(en)

Concentratie, geduld en positief denken

Veel detectoren zijn uitgerust met een

meter of een LCD display voor voor-
werpidentificatie. Zo'n meter kan heel

gemakkelijk zijn bij de beslissing van

graven of niet. Vooral de displays waar
het metalen voorwerp als nummer
wordt weergegeven zijn erg nauw-
keurig.Ioch dient u nooit puur alleen
op de meter af te gaan. lk zelf heb
wel eens een klein dun zilver muntje
gevonden, terwijl de digitale meter
een nummer -15 gaf. Het oor is toch
een enorm gevoelig instrument waar
de mens mee is uitgerust. Het kan het
kleinste verschil in toon opvangen.
Voorwaarde is wel dat u uiterst gecon-

centreerd dient te zijn.

U loopt nu heel geconcentreerd over
de akker met de koptelefoon op. En

als u geen geluidje wilt missen, zorgt
u natuurlijk voor een goede koptele-
foon. lk heb wel eens eerder geschre-

ven dat veel zoekers vele honderden
euro's uitgeven aan een detector en

dan een koptelefoon van 2 tientjes
kopen. Misschien wel lekker rustig aan

het hoofd, maar u mist waarschijnlijk
de heel zachte dunne bliepjes. En dat
hele dunne bliepje is misschien net
dat kleine zilveren muntje en dat zou u

dan missen.

De ervaren zoeker loopt heel gecon-

centreerd en geduldig over het veld
en zwaait de schotel zorgvuldig heel

laag over de grond om zodoende geen

enkel bliepje te missen. Nu zal de con-
centrat¡e bij iedereen wel anders zijn.
lk heb ook wel eens perioden gehad,

als ik het te druk had op mijn werk dat
ik me niet goed kon concentreren.
lk zag elk vogeltje en elke haas en was

minder gefocust op de geluidjes.

lk was wel eens jaloers op een zoek-
maat, die hoorde niets om hem heen

en werd nergens door afgeleid. Die

hoorde zelfs de tractor niet die bijna
over hem heen reed.

lk vergelijk het zoeken met een

metaaldetector vaak met vissen. Voor

beide hebje heel véél geduld en con-
centratie nodig. Mensen die denken
na het kopen van een detector gelijk
schatten te vinden, komen meestal
bedrogen uit.

Het begint met het begrijpen van al

die geluidjes die de detector maakt.
Het eigen maken van al die geluidjes

en bliepjes op verschillende terreinen
en met verschillende instellingen kost
veel oefening. Dus veel graven en ont-
houden wat voor bliepje bij welk soort
voorwerp en metaal hoort.

Veel zoekers zoeken met een te hoge

discriminatie en halen niet het opti-
male uit hun detector. Zet de discrimi-
natie-instelling van de detector eens

een stukje lager en graaf gewoon bij
elk signaal U vindt dan zoveel afual?

Tja dat hoort er in het begin bij, op een

gegeven moment leert u het verschil

tussen afual en goede voorwerpen be-
ter herkennen. Op akkers waar ik wei-
nig modern afual kan verwachten, zet
ik de discriminatieknop meestal iets

tussen de nul en 1. lk hoor dan wel het
kleine ijzer als een beetje gesputter
en gekraak, maar mis op deze manier
zo min mogelijk goede voorwerpen.
Vindt u op akkers nooit kleine stukjes
zilverpapier of folie, dan staat de discri-
minatie waarschijnlijk te hoog.

Op een recreatieterrein zoek ik nooit,
maar daar zou ik de discriminatie wel
iets hoger zetten. E.e.a. is natuurlijk
afhankelijk van met wat voor metaal-
detector u zoekt.

Probeer geconcentreerd te lopenl

U loopt nu al een 3 kwartier op de

akker en heeft nog helemaal niets
gevonden, u verliest nu al bijna het
geduld en begint nu toch iets minder
geconcentreerd te worden. Allerlei
gedachten ondermijnen nu uw con-
centrat¡e. Zijn de instellingen van mijn
detector wel goed, zijn de batterijen
nog wel goed? Misschien een ander
programma proberen, of toch maar
niet? Tot overmaat van ramp heeft uw
zoekmaat inmiddels ook nog 2 fibula's
gevonden en loopt bijna fluitend over
de akker. Zoek ik wel met de juiste

detector? Stoppen!!!, op zulke momen-
ten is het misschien tijd om even te
pauzeren.

Na een boterham en een bakkie koffie
gaat het meestal beter. Misschien óók
het moment om de interne afstelling
even bij te stellen. lnterne afstel-
ling, wat? lk bedoel de instelling in
uw hoofd. Concentratie, geduld en

een positief gevoel dat u iets leuks
gaat vinden. Een positief gevoel is

een kwestie van oefenen. Laatje niet
afleiden, door eventuele negatieve
gedachten over de mooie vondsten
die je zoekmaten net hebben ge-

daan, maar denk steeds aan de mooie
vondsten die je zelf straks gaat doen.
Dus rustig lopen, concentreren en aan

die mooie vondst denken die je straks

ongetwijfeld gaat vinden. Probeer het
maar uit, het werkt echt en geeft veel

meer plezier.

U kunt nog zo'n dure detector kopen
maar als de instelling(en) niet goed

is(zijn), zullen de resultaten niet zijn
wat u had verwacht en heeft u minder
plezier van uw hobby. En waar gaat
het tenslotte om?

Kees Leenheer



Zoekdagen (rallies) in Engeland MgtaaldgtgCtig Moserijkesevolsen

ln met name Engeland worden

in het najaar diverse rallies

georganiseerd. Dit zijn zoekwed-

strijden van 1,2 of 3 dagen op

echt heel grote akkers. Afhanke-

lijk van de grootte van de rally

komen daar 1 00 tot 600 mensen

op af. Die kamperen dan op het

rallyterrein in campers, caravans

of gewoon een tentje.

Op deze rallies wordt gezocht

naar verstopte penningen en

uiteraard naar de natuurlijke

bodemvondsten. Steeds meer

Nederlandse zoekers wa gen

de oversteek naar Engeland en

bezoeken in een minivakantie

zo'n rally. En zoals al heel wat

Nederlanders zelf hebben kun-

nen ervaren, worden er heel

wat leuke vondsten gedaan.

Romeinse, Keltische en middel-

eeuwse munten en voorwerpen

zijn geen uitzondering.

ln Engeland is sinds 1997 een

wetgeving van kracht waarin

wordt bepaald welke vondsten

aangemeld dienen te worden en

ofde vondst onder de de zgn.

Treasure-act valt. ln het kort, bij

het vinden van gouden of meer-

dere zilveren munten of voor-

werpen bepaalt een commissie

of de vondst naar de staat gaat.

ls dat het geval dan wordt er wel

een zeer behoorlijke vergoeding

gegeven. Mede daardoor wor-

den in Engeland behoorlijk veel

vondsten aangemeld.

Kan men als buitenlander

zomaar de vondsten die zijn

gedaan, meenemen naar het

eigen land? Nee, in principe mo-

gen vondsten ouder dan 50jaar

niet zonder exportvergunning

uitgevoerd worden. Op steeds

meer rallies is tegenwoordig een

team van archeologen aanwezig

waar vondsten kunnen worden

aangemeld en gedetermineerd.

Afhankelijk van de rally en de

archeoloog wordt afhankelijk

van de vondsten gelijk een

exportvergu nning afgegeven.

Soms ook worden de vondsten

ingenomen en geregistreerd,

en worden deze na een aantal

maanden gedetermineerd en al,

geretourneerd aan de vinder.

Zie voor data en meer informa-

tie over georganiseerde rallies

op de website van het magazine

Treasure Hunting; http://www.

treasu rehu nting.co.uk/ral lies.

html

en de Q-koorts
Hiermee wil ik iedereen waar-

schuwen die met de metaalde-

tector op landbouwland loopt.

lk heb de zogenaamde Q-koorts
opgelopen tijdens het zoeken.

Allereerst wat is de Q-koorts?
Een door teken verspreide ziekte

onder vee. Het vee scheidt afval-

stoffen uit die de bacterie bevat.

Deze stoffen worden op het

bouwland verspreid als mest.

Hoe loop je het op?

Ongekookte melk drinken en via

inademing van stofdeeltjes met

daarin bacteriën.

Wisselende koorts, lijkt op griep,

spierpijn, hoofdpijn, malaise

gevoel, hoesten, missel ijkheid
(bra ken), kortadem igheid,

nachtzweten, neurologische

verschijnselen, huiduitslag en

vermoeidheid.

Kans op blijvende aandoenin-

gen is aanwezig bij het niet

tijdig herkennen van de ziekte.

lk zelf had een longontste-

king, die door röntgenfoto's is

vastgesteld, hartfoto's moeten

nog vaststellen of ook hier iets

beschadigd is.

Na 3 weken kreeg ik te horen dat

het bloed weer goed was. Maar

ik blijf nog driekwart jaar onder

controle, waarbij regelmatig het

bloed gecontroleerd wordt. Ech-

ter ook bloed geven voor bloed-

transfusie kan niet meer volgens

Europese richtlijnen. Dus zo

onschuldig is deze besmetting

niet. Volgens mijn huisarts is de

besmetting niet overdraagbaar

op mensen.

Men is dus gewaarschuwd, blijf
wakker en houd in je achter-

hoofd: het zou Q-koorts kunnen

AJN.

C. Mutsaers. Oss

Redactie:

Q-koorts in Brabant

Het aantal meldingen van Q-

koorts blijft nog toenemen. Op 16

juli had de GGD Hart voor Brabant

432 meldingen van Q-koorts,

waorvan 1 55 in de maand juli.

Het aantal meldingen van Q-

koorts blijft nog toenemen. Op 16

juli had de GGD Hart voor Brabant

432 meldingen van Q-koorts,

woarvan 1 55 in de maand juli.

Deze meldingen zijn verspreid

over het gehele werkgebied in

20 von de 29 gemeenten, maar

concentreren z¡ch vooral (760/o)

in de gemeenten Bernheze (69),

Landerd (84), Uden (76) en Oss

(101). Ook in gemeente Maasdonk

en Lith stijgt het aantal meldin-

gen tot boven de 0,1 o/o van de

bevolking.

Project HEILIG EN PROFAAN 3

ln de twee eerste delen van

Heilig en Profaan (HP1 1993,

HP22001) zijn in totaal ca.2300

laatmiddeleeuwse insignes af-

gebeeld en beschreven. Ook na

het verschijnen van het tweede

deel bleven we meldingen

van insignes ontvangen. Een

digitale databank'HP3'werd

gestart en deze groeit gestaag.

Op dit moment zijn hierin meer

dan 600 insignes opgenomen

die in aanmerking komen voor

het derde boek in de reeks

Heilig en Profaan. De variatie

in typen en voorstellingen lijkt

onuitputtelijk: het insignema-

teriaal blijft nieuwe inzichten

geven in de laatmiddeleeuwse

beeldcultuur. ln HP3 kunt u een

scala aan tot nu toe onbekende

typen ¡ns¡gnes verwachten,

van uiterst religieus tot profaan

en erotisch/scrabeus (en soms

verrassend ondeugend in onze

ogen).

De Srichring Middeleeuwse

Religieuze en Profane lnsignes

attendeert u daarom graag nog

eens op het belang van het

Project HP3 en vraagt u metaal-

detectorzoekers, amateurarche-

ologen en particuliere verzame-

laars ons uw insignes te blijven

melden. Voor opname in HP3

zijn de criteria onveranderd: nel

als in de eerste twee boeken

gaat het om laatmiddeleeuwse

draagtekens, bodemvondsten

uit Nederland en Vlaanderen,

gedateerd tot ca. 1 530. U kunt

ons, via de contactpagina van

de website, per email bereiken.

Maar u kunt natuurlijk ook het

postadres van de Stichting

gebruiken. Heilig en Profaan 3

wordt weer uitgegeven door

de Stichtlng Middeleeuwse

Religieuze en Profane lnsignes,

in de reeks Rotterdam Papers,

met de inmiddels bekende

vormgeving. Een exacte publi-

catiedatum kunnen we nog niet

geven, maar het streven is eind

2009 / voorjaar 2010. (meer info

vindt u op onze website: www.

medievalbadges.org)

Zomer 2008, namens de redactie/

werkgroep HP3,

H.J.E. van Beuningen & Dory

Kicken
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vondst
. VAN HET

files, opstoppingen en vooral veel ergernis van reizigers en

werklieden. Politiek Den Haag heeft de oplossing bedacht:

verbreden aan beide kanten. Het zal vrijwel niemand ont-
gaan zijn dat dit op dit moment al in volle gang is.

Toch zijn er niet alleen nadelen aan deze grote bouwope-
ratie.Tijdens de aanleg van deze snelwegen in de zestiger
jaren zijn vele archeologische terreinen vergraven (vernield)

of begraven langs en onder deze wegen. Zo ookter hoogte
van Empel, bekend van o.a. het deels opgegraven tempel-
complex, dat vlak langs de A2 ligt.

Door aanleg van deze weg zijn vele grondsporen van de

nederzetting behorende bij het tempelcomplex grotendeels

verdwenen.

lkzelf ben één van de gelukkigen die gebruik mag maken

van snelweg A2 die als een grote slagader door ons land

kronkelt. Bijna elke dag maak ik gebruik van de rondweg
's Hertogenbosch voor woon-werk verkeer waardoor ik alle

werkzaamheden goed in de gaten kon houden en actie

ondernemen daar waar nodig was.

De voorbereidingen voor verbreding startten ongeveer

begin 2007 en van Nico Roymans (VU Amsterdam) had ik al

begrepen dat wanneer men ter hoogte van het tempelcom-
plex zou komen er een kleinschalig archeologisch onder-

zoekzou plaatsvinden.

Ter verduidelijking, we spreken hier over twee sites. Één aan

de kant van de noordelijke rijrichting (A) en één kant van de

zuidelijke rijrichting (B).

Aan de B-kant heeft de VU zonder er veel ruchtbaarheid aan

te geven onder aan het talud een proefsleuf gegraven en

een klein onderzoek gedaan. De uitgegraven grond werd

tegen het talud 'þesmeerd" en los hiervan werd bovenlangs

voor bekabeling een sleufe gegraven langs de vangrail. Na

afronding door de VU heb ik mijn eerste zoektocht onder-

nomen en de aanwezigheid van het vele Romeinse en mid-
deleeuwse scherfmateriaal beloofde veel goeds. Echter de

detector is tegenwoordig bij opgravingen een veel voorko-

mend stuk gereedschap geworden en ze weten er ook goed

mee om te gaan, zodat de vondsten uitbleven in het talud.

op te piepen (1). Geen topstuk maar er zijn instanties zeer

bekwaam in de conservering hiervan, daarover later meer.

Een paar maanden daarna begon men met het verwijderen
van de bovenlaag aan de B-kant iets ten zuiden van het
tempelcomplex waardoor een hele strook"schone"grond
vrij kwam.

Hier werd geen onderzoek gedaan dus had ik vrij spel om te
piepen, maar veel gaf deze locatie niet prijs. Naast een mooi
fragment van een draadfibula vond ik meerdere loodprop-
jes die je rondom het tempelcomplex ook veelvuldig tegen-
komt en voor mij nog steeds niet te plaatsen zijn.

ln het voorjaa r van 2007 zag ik vanuit mijn auto aan de
B-kant een knikarm van een graafmachine in het talud
staan, dus men was gestart op het gedeelte van de eerder
gevonden regenboogschotel. De eerstvolgende vrije dag
ben ik poolshoogte gaan nemen en zag binnen de draai-
cirkel van de graafmachine al een pieper lopen, wat ik wel
wat vreemd vond daar je daar meestal niet zo dicht bij kan

en mag komen. Dus eerst maar eens contact gezocht met
een medewerker van de Archeologische dienst van de
gemeente's Hertogenbosch of zij soms met een onderzoek
gestart waren. Deze wist van niets, dus spullen bij elkaar
geraapt en op weg naar de afgraving, waar ik al snel werd
gehinderd door de pieper die mij op zeer onvriendelijke
wijze probeerde af te wimpelen met de mededeling dat zij

zelfwel de gouden munten zouden opgraven en dat ze daar
verder niemand bij nodig hadden.Toen hij uitgeraasd was,

heb ik hem gevraagd voor welke archeologische ¡nstantie
hij werkzaam was en wie de opgravingleider was, maar daar

kon en wilde hij me geen antwoord op geven en hij vroeg
me wederom te vetrekken. Tijdens dit vervelende gesprek

kwam er nog een man bij die het gesprek meteen overnam.
Deze had helemaal n¡ets op met archeologie en bleek van

de firma Heymans te zijn, de aannemer van het project,
die het hele gebeuren als een vervelend oponthoud zag.

Het gesprek vervolgde zich tussen hen en ik besloot de



luisterende derde persoon te blijven. Zodoende kwam ik

te weten dat het onderzoek aan de B-kant nog drie dagen

duurde en zo'n zelfde onderzoek aan de A-kant ook nog een

werkweek in beslag zou nemen.

De zondag erna ben ik wederom gaan kijken en inderdaad,

de graafmachine was verplaatst naar de A-kant waar ze de

maandag erop zouden starten. Het talud was geheel afge-

schaafd en de grond was op hopen ernaast gestort.

Het scherfmateriaal viel erg tegen maar de vele kuiltjes be-

vestigden dat er veel was gegraven. Van eventuele vonds-

ten wist ik niets en ik heb ook geen moeite meer gedaan

om dit bij deze mensen te weten te komen. Die zondag en

de dagen erna heb ik meerdere uren gezocht. Langzaam

tussen de kuiltjes door en met een zo minimaal mogelijke

discriminatie heb ik het gehele talud en de stort nagelopen.

Foto's op 150olo

Naast de altijd aanwezige duit-
jes e.d. vond ik een 12 cm lange
"beslagstrip" van bronsblik met

enkele kruisversieringen (2), die

later gedetermineerd werd als een

fragment van een schildbeslag en

wederom een bronzen regenboog-

schotel (3).

De week erna werd de A-kant op

dezelfde manier onderzocht. Deze

kant was minder bewerkelijk dan

de B-kant zodat het opgravings-

team na woensdag was vertrokken.

Op deze locatie waren de vondst-

verwachtingen wat hoger omdat
dit talud grenst aan het eerder
genoemde terrein van het tem-
pelcomplex. Nu het onderzoek zover was afgerond, werd
vrijwel meteen actie ondernomen door de aannemer, die in
de week erna veel grond heeft verzet. Door deze werkzaam-

heden was het overdag verboden gebied voor ons piepers

maar na werktijd en 's avonds hadden we vrij spel.

De eerste vondsten lieten dan ook niet lang op zich

wachten. ln deze week vond ik een vijftal kleine bronzen
Keltische muntjes van het AVAVCIA type, meestal met een

gestileerd paardje aan de ene zijde en een centrale ring met
vier kronkelarmen aan de andere zijde, waarvan een enkele
van een herkenbare kwaliteit (4), een vot¡efbijltje van lood
(5) waarvan er in deze metaalsoort nog geen bekend waren,

E
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een bronzen regenboogschotel (6) en een bronzen zwaard-

schedeklem (geen afbeelding).

Omdat de werkzaamheden werden verdeeld over een aan-

tal kilometers lag de A-kant er soms wekenlang hetzelfde

bij en werd er geen grond verzet. Rondom de bouwvak-

vakantie werd er een grote sleuf gegraven onderlangs het

talud van de A-kant en de uitgegraven grond werd ernaast
gestort, dus was er weer volop actie, wat weer dezelfde

vondsten opleverde, een vijftal AVAVCIA munten en een

regenboogschotel met een hoger zilvergehalte (7).

Na de vakantieperiode werd er regelmatig grond verzet, de

eerder uitgegraven grond werd deels weer bovenop het

talud geworpen als een soort wal en onderaan werden er

kabels getrokken. Omdat er nu zoveel grond was verplaatst

en was vermengd met schone grond/zand kon je er geen

pijl meer op trekken, waar te zoeken.

ln het najaar besloot ik het nog eens te wagen en heb het

walletje aan de buitenkant dus bijna tegen de rijbanen

aan nog eens afgezocht, wat slechts twee goede signalen

opleverde, een complete draadfibula (8). De mooiste vondst
werd voor het laatst bewaard een fragment van een gouden

hanger (9) 1 1 cm lang en opgebouwd uit vier geschakelde

plaatjes van fijn vlechtwerk (filigrein), uitlopend in een soort
naald.

Met een aantal personen had ik de afspraak gemaakt de

eventuele vondsten te melden, namelijk aan Nico Roymans
(VU-Amsterdam) en Dick van de Vrie (archeologische dienst

van's Hertogenbosch).

Nico Roymans heeft de gegevens opgenomen van de

Keltische munten en via hem ben ik in contact gekomen

met Louis Swinkels, conservator van het museum Valkhof in

Nijmegen, die de gouden hanger heeft gedetermineerd als

het borstgedeelte van een halsketting en het plaatst in de

Romeinse sfeer, daar je deze verbinding tussen schakels en

de gouddraad veel ziet bij Romeinse kettingen.

Dick van de Vrie heeft alle vondsten in bruikleen gehad voor
documentatie en fotografi e.

De regenboogschotels en enkele AVAVCIA types waren van

een goede kwaliteit maar gedeeltelijk aangekoekt met een

moeilijk verwijderbare korst en zijn opgestuurd naar

Archeoplan in Delft, een instantie die archeologische objec-
ten conserveert en restaureert tegen betaalbare prijzen.

Fredo van Berkel

Ammerzoden

Literatuu r:

Anton Verhagen / Arnold Chambon : Speuren naar het onverklaarbare

archeologie in het maasdal

Nico Roymans /Ton Derks: De tempel van Empel

Johan Nlcolay: Gewapende Bataven.

Nico Roymans /Wijnand van der Sanden : Celtic coins from the Nether

lands ¿nd their Archaelogical Conlext



Erwin Mennen: lk heb vandaag de GP Extreme (voorloper GPX-

4000 en 4500) eens echt op de proef gesteld op een gatenkaas

akker waar in hetverleden al meer zilveren en gouden munten

waren gevonden, maar waar nu níemand meer ieß vond. Zie híer

een gouden en een zilveren Kelt.

De GPX-4500 is een soort Pl detector met discri-

minatie van ijzer (was tot voor kort onmogelijk).

Dat het ijzer is moet vooral gehoord worden. Dus

training is vereist en het is onontkoombaar om zo

nu en dan iets van ijzer op te graven. Naarmate

men deze detector beter leert kennen hoeft u

minder ijzer op te graven.

Voor wie is deze detector geschikt? Vooral voor

diegene die op teneinen waar niet al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte wil, omdat de kans groot is,

dat de'goodies' nog net iets dieper liggen. Bijvoor-

beeld op terreinen waar ooit een schatvondst is

gedaan en waar nooit (meer) op geploegd wordt.

De standaard schijf is op het vaste land van Europa

en in Groot Brittannie het meest gebruikt. Mono-

loop schijven zijn niet in staat ijzer uit te schakelen

en zijn daarom meestal minder geschikt, hoewel ze

wel iets dieper gaan dan de DD schijven.

lees heú volledige testverslag op vvww.detect.nl

voor wie extreem w¡l!
Specificaties:
- Pl Motion detector
- 11 inchdubbelDschijf
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy.

- Lithium lon batter¡j systeem
- Lengte: minimaal 1 100 mm, maximaal 

.l300 
mm

- cewicht 2400 gram

- Steel bestaat uit twee delen
- Extra leverbare schijven:

'I 5 x 12 Semi-elliptisch dubbel D
10 x 5 elliptisch dubbel D
1 5 x 12 semi elliptisch monoloop,

8 inch rond monoloop,

1l inch rond monoloop,

18 inch rond monoloop en de 18 inch dubbel D

POWERlIil 20
POWERTIFT NU

MET VERDUBBETDE

KRACHT!

Na 10 jaar is de Power-

lift 20 kompleet ver-

nieuwd. Flink gesleutel

heeft geleid tot een

ander ontwerp met
een dubbel zo sterke

richtmagneet van

neodymium. De nieuwe Powerlift is een

stuk robuuster dan de oude,maar heeft aan

handzaamheid niets ingeboet.

Deze krachtpatser trekt meer dan 40 kilo.

dubbel zoveel als de vorige. Door een

andere productiewijze kunnen we deze

magneet echter goedkoper aanbieden dan

de vorige:

PRIJS: 79,50 euro

dieper en stabieler!
Détech SEF zoeksch$v.en zfln stabieler
dan de oÍíginele schlþ-eñ, gaan dieper
en de pinpointing is beten

Deze sch'rjven zijn bijzonder geschikt
vogrterreinen die fllnk afgezocht zijn en
dus meer dieple bereikt inoet worden,
of voor terreinen waar u7e¡nig ligt en waar

sneller meer lðnd kan

Leverbãar voór dè niei¡we niôd€llen van Minelab
(Musketeer;5oveplg_!.qqgft ro,ExplorerenSD
en GPX detectors, Fisher (F 75) en WhiteS (DFX en
M)ff).

I 0 x I 2 inch voor Minelab Explorer, Quattro, Sovereign en Wh¡te3 DFX en MXT l89,OO
l2 x 15 inch voor Minelab Explorer, Quattrq Sovereign, Flsher F-75 en

Whltet DFX en MXT I 99'OO. Minelab GPX se¡ie 225,00
1 5 x 1 I inçh voor Mlnelab SD Expiorer, Quattrq Sovereign en Advantage; Whiteb EFX en MXT
225,0O M¡nelab GPX serie 24Ð00
21 x17 inch alleen voor Minelab 5D en GPX serie 289100

'Schatkist'vol informatie over metaaldetectors, zoektechnieken, vindplaatsen, vond-
sten en langverborgen zoekgeheimen. Het boek is 360 pagina's dik en rijk geillustreerd
met meer dan 400 foto's en teken¡ngen in kleur. Meer dan 1000 afbeeldingen van
metaalvondsten.
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en bij
boek- en munthandel.
Eenvoudig bestellen bij Detect: naak 39,90 euro over (portokosten gratis) over op GIRO 483891 I t.n v Detect te Enschede.

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + 3,00 euro porto over naar onze Bank: IBAN NL57RAB0 0396743870 SWIFT: RABONL2U naar DETECT

in Enschede Vergeet niet je volledige naam en adres aan ons door te geven bij de banktransfer of via: info@detecLd Kies de bijbe-
horende code voor het boek in de juiste taal: N1003 (Nederlands)



De Excalibur ll kent twee
uiwoedngen, met 25 en met

20 cm zoekschijf.
Het oude oplaadsysteem

is vervangen voor het veel

betere (geen geheugen) Nikkel
Metaal Hydride (NmH) systeem

De zware zoekschijf van de oude
Excalibur heeft plaats gemaakt voor een

slimline schijf, 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 kwaliteit, 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, waterdichte hoofd-
telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.ERRA

X-ÏERRA 30

superlicht zijn: 1.3 kilo. Ze werken op een enkele frequentie.
Geheel digitaal, met nooit eerder gebruikte telecommunicatie technieken en

opties die alleen in dure detectors te vinden zijn zoals: Notch, Noise Cancel,

Ground, Visuele Pinpoint, Vaste Alle Metalen-stand.

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

Noise Cancel, Hogere Gevoeligheidinstelling. 4 Toonhoogtes. Bovendien kun-
nen op de X-TERRA 50 andere zoekschijven gemonteerd worden, die met een

veel hogere frequentie werkt (1 8,95 kHz).

Gevorderde zoekers weten, dat ze voor
hun zoektochten op totaal versch¡l-
lende 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 voonruerpjes in vervuilde grond liggen.
Vooral erg als die kleine dingetjes bestaan uit gou-

den sieraden of bijzonder kleine kostbare muntjes of
bijzondere (pelgrims) insignes van tin.

0p de X-TERRA 70 kunnen 5 zoekschijven gemonteerd worden, d¡e 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).

€ 469,-

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

De werking van deze prachtige detectors is net zo strak
als hun vormgeving! De dieptewerking en de bijzonder
goede discriminatie is des Minelabs met dit verschil dat ze

'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 zoekschijf
o Betere balans
. Vereenvoudigd Menu
. Kleur: zwart
o Minder ijzermaskering door snellere

processors
. Verbeterde discriminatie
. Langere batterijduur

Quattro MP
€ 949t' (zonder accessoires)

€ 999r' (metoplaadpack, optaderen regenhoes)

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute topl € 895,-
Diepst zoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen. 'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op
diepere niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, totaal geen storing door
zoutinvloeden. Werkt op 17 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 (dun-

ner) dan van de oude modellen, de schijf zelf heeft nu een ingebouwde transmitter waardoor meer vermo-
gen is verkregen. Het batterijpack, waar 8 penlight batterijen ingelegd worden klikje in twee seconden in

€,769,-

26 cm
wide scan (DD)

schijf
c 166,-

26 cm

elliptische schijf
€ 166,-

en uit het huis. De GT is uitgerust met een 20 cm of een 25 cm wide
scan schijl aan jou de keuze. Detectors met w¡de 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 oplaadpack zijn bij de prijs inbegrepen.



Compadre
Kleine krachtpatser Zeer geschikt voor beginners, maar ook als back-

up detector te gebruiken. De Compadre heeft O-discriminatie en is nu

uitgerust met een superlichte 1 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter

is op stort en terre¡nen met veel iizer,
€, l/t$.

Silver FMax
,\-

€ 349,-
Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector. Weegt 999 gram !

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

€ 869,

De Cortes is een uiterst goed
doordachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel bijzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt bat-

ter¡jen z¡tten onder de armsteun verwerkt, in combinatie met
de superlichte 21 x24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed uitgebalan'

ceerde detector verkregen die nog geen 1,3 kilo weegtl

Vaquero

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de

gevoeligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen het
dieptebereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt dieper de
grond ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabilite¡t!

De eerste Tejóns zijn verkocht aan Tesoro liefhebbers, de
kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!

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

Kleur: blauw, zwart I
en grijs. Licht-gewicht: 1,3 kilo.Grondontstoring-
knop die secuur moet worden afgeregeld. lnlegbatterilen
(2 houder met 4 AA batt). Trekschakelaar met dual discri-
minatie.

€,749,-

\

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, diep-
zoekende 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 d¡e afrekent met het 'natzouteffect'

In zoet zwemwater de beste detector om het'dunne'goud te
vinden zoals gouden kettingen, armbandles, gebroken ringen

en oorbellen

Cortes

Cibola & Va

€ 569, - H:.ï:iJJå1iÍ'oii.o,.'#,.n,nt voor ers ver-

vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

f ïiÏ':'ff:l:ii;::''''n 
vervuirins' krei en

üs
."{F

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van

gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond, Nu ook extra grote

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

15 rm concenlrischeschijf voonadig De Lobo is in twee

uitvoeringen te koop: met 28 cm wíde scan schijf en met

21 x24cm concentrische schijf

tiger dan hun voorgangers (+20%)

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook
voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
schijven: een concentrische van 15 cm en een

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

Teión

-r

'-iö
Ë

Respectievel ijk
Met beschermkap



18 KHZ

De GoldMaxx Power is een buitengewone detector,

omdat deze dieptebereik en gevoeligheid combineert.
Dit is mogelijk omdat dit een hoog frequente detector
is. Hoge frequenties zijn nodig om de gewenste
gevoeligheid te krijgen om zeer kleine muntjes en

vertikaal liggende munten en voorwerpen te detecteren.

De Gold Maxx Power is toegerust met speciale filters
zodat zoekers meer goede vondsten doen op sterk met
ijzer vervuilde zoekterreinen, Deze detector is mede

door de wide scan zoekschijven zeer effectief op zwaar

gemineraliseerde grond. Batterijduur 45 tot 50 uur
Dit is een professionele detector met het gewicht van

een middenklasser!

¡\t¡)i i[¡ü,4D]{ "Ì:j(ì ¡n AI,xVENTl5 !l ¡j],..:(i,'r,,,o,1,:

il,?.g,

6r+9"00

trì['¿¡¡;,"¡611ii¡¡:¡'1 [i¡¡o"[eir.t:!r,:f,l¡r;i,¡:, WS I (met 2 kanalen) i]t¡9,{lrü,

ws 3 n 9p,{-}f.ì

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten

ontwerpen.
Met een XP (uitgezonderd deADX 100) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad,

hinder van de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken,

DeW51 is opvouwbaar en klein en weegt 70 grarn, DeW52 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge

kwaliteit, uiteraard zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd rnet oplade¡ waarmee de kleine

oplaadbare Lithium batterij (7 gram) die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.0plaadtijd 2 uur.

Batterijduur 50 uur.

ffiggj,ffiffi
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Buitengewoon goede werking

Lichtgewicht (1 500 gram) en perfecte balans

Analyse van de signalen door microprocessors

2 Standen: alle metalen en discriminatie

Zeer precies discrimineren (d.m.v knop) en 2 kanalen

Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

Alle toestellen zijn voorzien van ingebouwde transmitter

Draadloze hoofdtelefoon (W51, WS3) te gebruiken*

Frequentie veranderen om storing te vermijden (Freq 1/Freq 2)

Kanaal veranderen voor de draadloze hoofdtelefoon (ch1/ch2)

Nieuwe 22 cm wide scan zoekschijf inclusief beschermkap

Zeer stevige zoekschijf kabel.

Kabel heeft genoeg lengte om v/d detector heupmodel te maken.

Eigen ontwerp waterdichte zoekschijf aansluiting.

Waarschuwing voor een bilna lege batterij

Werkt op: B Alkaline batterijen van 1,5 Volt.

BatterijduurAlkaline batt.45 tot 50 uur.

Zeer lichte doch robuuste behuizing

De stelen bestaan uit 3 delen

Heuptas die gelijktijdig als regenhoes dient.

Wordt geleverd met Beschermkap, Heuptas en hoofdtel."
* Behalve de ADX 100

ADX

ADVTNTIS



Koperen potloodhouder van de firma
Visser en Co. "De Vink'i

1925 - 1950

Koperen broche rondom versierd met
glazen steentjes met onder het glas de

afbeelding van een (groot)moeder.

1900-1950

Zilveren en verzilverde knoop
die afkomstig zijn van een livrei

dat gedragen werd op kasteel

Amerongen.

1 900 -1 940

Verschillende koperen ladenopeners
1900-1950

-------l
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ln de jaren'70 van de 5e eeuw werden de

Nederlandse kustgebieden bewoond door

Anglo-Friezen. In sommige bronnen worden

ook Herulen, Warnen, Thuringers en Sueven

(Zeeuwen?) genoemd. Het is zeker niet

uitgesloten dat deze groepen deel uitmaak-

ten van een Anglo-FrÌes stamverband, dat

verder nog bestond u¡t Juten, Angelen en

Saksen. Ook de stamnaam "Friezen" kan

evena ls bijvoorbeeld "Fran ken'i "Saksen" en

"Alemannen" soms als een verzamelnaam

zijn gebruikt. Vele op drift geraakte migran-

ten hadden in de 5e eeuw in genoemde

streken een nieuwe woonplaats gevonden,

nadat de etnische Friezen uit de Romeinse

tijd evenals hun Chaukische buren groten-

deels waren opgegaan in en vertrokken met

de Franken en wellicht ook de Alemannen.

De Franken en met name de zgn, Salische

Franken (naar Salland in Overijssel) claimden

dan ook de opperheerschappij en gaven

formeel toestemming aan de landverhuizers

om zich in dun bevolkte gebieden waaron-

der Friesland te vestigen. Als tegenprestatie

dienden ze als Frankische foederaten of

I Tekst: Jan Zijlstra ]

bondgenoten hun landen en daar-

mee ook de Noord-West flank van

het Frankische rijk te verdedigen

tegen invallers uit het Noorden.

Deze loyaliteit was echter nogal

betrekkelijk en niet altijd vanzelf-

sprekend en duurzaam. Sommige

foederaten emancipeerden snel en

er ontstonden wisselende coalities

die vrijheid en politieke zelfstan-

digheid nastreefden. Er zijn be-

richten dat Anglo-Friese groepen

zich specialiseerden in het militaire

bedrijf. Er zouden vechtscholen e.d. hebben bestaan en

sommige onderzoekers menen bijvoorbeeld dat er een

Anglo-Friese invasie in East-Anglia heeft plaatsgevonden.

Namen met'har'of 'Heer'(is leger) zoals bijv. Harlingen of
Harling (Engeland) zouden kunnen wijzen op een krijgers-

elite en uiteraard op nauwe banden tussen Friesland en En-

geland. Mogelijk verhuurde men zich ook aan de meest bie-

dende en een optreden als Viking avant la lettre is zeker niet

denkbeeldig. Tenslotte kunnen er'koloniën' zijn gesticht.

De machtsontplooiing en gebiedsuitbreiding van de Fran-

ken vormden voor andere rijken een bron van zorg. Met

):(-. f ,

J-..-...--

)

o

o
!

Franken \

Alemannen



name de Gotische volkeren voelden zich ongemakkelijk. De

West-Gotische heerser Euriczag kans een aantal van boven-
genoemde stammen in de delta als bondgenoten aan zich

te binden en dus min of meer los te weken van de Franken.

Hij voerde een soort omsingelingstactiek. Hetzelfde ge-

beurde wellicht in Thüringen in Centraal Duitsland; ook daar

vinden we Angelen (Engelsen?) Warnen, Sueven en Friezen,

en ook daar waren territoriale spanningen met de Franken;

een soort'Oostfront' dus.

Er zi)n aanwijzigingen dat met de Alemannen ook Friezen

zich in Zuid-Duitsland en Zwitserland vestigden, maar de

chronologie is onduidelijk.
ln 496/97 werden de Alemannen onderworpen door de

Franken. Een deel bleef echter nog enige decennia onafhan-

kelijk onder bescherming van Theodoric de Grote (474-526)

ln een wat later stadium waarschuwt deze Oostgotische ko-

ning in een briefvan ca.507 aan de vorsten derThuringers,

Heruli en Warnen voor het Frankische gevaar en hij maant

hen om hun krachten te bundelen. Hij herinnert hen tevens

aan de steun die zij eerder ontvingen van koning Euric (zie

hiervoor). Misschien dat genoemde brieven de aanleiding

zijn geweest voor de vestiging van'buitenlandse' hulptroe-
pen of koloniën van bondgenoten ¡n Thüringen (onder

regie van Theodoric).

ln ca. 525 tijdens een inval van de Scandinavische koning

Hygelac in het Fries/Nederlandse kustgebied zijn de Friezen

uiteraard loyaal aan de Franken die hen bijstaan in de strijd.

Samen verslaan zij de vijand. ln 53-l ontstaat er een gele-

genheidscoalitie of monsterverbond van Franken en 5aksen

om Thüringen te veroveren en te verdelen. Omstreeks 540

bemoeien ook insulaire Angelsaksen of Engelsen zich met

de zaken, d.w.z. met hun stambroeders in het Nederlandse

kustgebied. Met een machtig leger steken zij over en dwin-
gen een regionale heerser (derWarnen) zich aan een dynas-

tieke overeenkomst d.w.z. een politiek huwelijk (met alle

erfrechtelijke consequenties) te houden, waarbij de Franken

aan het kortste eind trekken. De Byzantijnse generaal en

historicus Procopius heeft het allemaal wat geromantiseerd

en een beledigde Engelse prinses ten tonele gevoerd.

Naarmate de rol van de Goten uitgespeeld raakt, ontstaat

langzaam maar zeker een Saksische confederatie of 5ak-

senbond, een anti-Frankische alliantie waarbij'Saksen' een

Gouden Tremissis

van Audulfus Fisia,

verzamelnaam is van talrijke stammen en volken waaronder
Friezen en Engelsen (De Franken claimden ook het opper-
gezag van Engeland). Diverse oorlogen werden gevoerd en

veldslagen geleverd bijv. in 594 en + 600. D¡e laatste strijd,
tussen Franken en Saksen/Friezen kan misschien in verband
worden gebracht met de gouden tremissis van Audulfus
Frisia. Deze Friese heerser claimde blijkens het opschrift:
"Victuria Audulfo" een overwinning. De voorlopige maar
m.b.t. de Engelsen en de pan-Saksiche bond definitieve
overwinning der Franken vond plaats in + 623. Hierbij werd
slag geleverd aan de (boven) Wezer. De 5aksen versloegen
in eerste instantie de Franken onder Dagobert, maar toen
diens vader Chlotarius ll hem te hulp kwam, verloren zij uit-
eindelijk toch de slag. De Saksische oorlogsleider Beroaldo
(Bertwaldo) is mogelijk identiek aan de Engelse opper-
koning Bretwalda (Redwald Wufñnga). Bertwald kan een

metathesis of letterwisseling zijn van'Bretwaldi Omdat de
continentale Saksen in die tijd geen eigen koning kenden,
hebben zij wellicht in onderling overleg voor de machtige
en stamverwante Engelse vorst gekozen. ln zekere zin was

hij dan een opvolger van de grote Theodoric die ongeveer
een eeuw eerder reeds leiding gaf aan een coalitie tegen de
Franken en bescherming bood aan bedreigde volkeren.

Het is waarschijnlijk dezelfde Bretwalda (Bertwald?a),

Redwald die rond deze tijd stierf en voor wie men een ceno-
taaf (graf zonder lichaam) heeft opgericht, thans bekend als

het beroemde scheepsgraf van Sutton Hoo. ls zijn lichaam
op het slagveld bij de Wezer achtergebleven?

Tenslotte: de Saksen waren nog niet definitief verslagen, dat
gebeurde pas veel later onder Karel de Grote. De interna-
tionale alliantie de'NAVO avant la lettre'was echter wel
gebroken.

P.5. Dit artikel heeft een deels hypothetisch karakter.

Literatuur (chronologisch)

R Much, in Reallexikon der Germanischen Altertumskunde;Johannes
Hoops '1 

91 3-'1 915 2e band; onder Friesen

WJ de Boone 1954 (dissertatie) De Franken v¿n hun eerste optreden tot
de dood van Childerik; Amsterdam
Encyclopedie van Friesland I 958; onder Warnen

A Russchen:W¿rns, Heruli,Thuringians in: lt Beaken jg XXVI (26) no
4p301 ev (,]964)

D P Blok, De Franken in Nederland, Haarlem,1979
H A Heidinga en G A M Offenberg, Op zoek naar de vijfde eeuw, 1992

) Zijlstra; Friesland, F¡nnsburg, 2000

) Zijlstra; Redwald aan de Wezer; in; Detectormagazine no B1 (juli 2005)
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ITekst: Wiebe Baanstra / Foto's: Wiebe Baanstra / Johan Koning ]

'l/*Áten a/r ccft,

Het leek mij leuk om ook eens wat te schrijven voor ons

detectorblad. 2006/2007 stond voor mij vooral in het teken

van het zoeken in stortgrond afkomstig uit de bouwput
"Oldehoofsterkerkhof " te Leeuwarden. Op dit voormalige

kerkhof is een gat gegraven waarin een parkeergarage is

gebouwd. Uit dat enorme gat kwam veel grond vrij, dat

werd gestort in de buurt van Deinum (Friesland). Het was

daar een drukte van jewelste, kranen, vrachtwagens en

natuurlijk detectorpiloten! Erg gezellig, want na verloop

van tijd kende iedereen elkaar. De meeste mensen die iets

vonden, hadden daar contact over met het Fries Museum

te Leeuwarden. Er werden fibula's gevonden en vele andere
gebruiksvoorwerpen van steen, aardewerk, metaal, been

etc.

Ook werden er geintjes uitgehaald, zoals het bekende

chocolademunten verstoppen. lkzelf heb drie keer hetzelfde

borgringetje gevonden, dat ik eerder had weggegooid. Uit-

eindelijk heb ik het maar in mijn zak gestopt om een vierde

keer te voorkomen. lk neem voortaan al mijn vondsten maar

mee, dat is ook beter voor het milieu. lk heb een erg leuke

zoektijd gehad daar bij Deinum. Mijn vondsten zijn bekeken

door Evert Kramer en Jan Zijlstra van het Fries Museum.

Een tinnen maatbekertje met dolfrjnenoortje (17e eeuw). Deze

beker wos helemaal in elkaar gedrukt, toen ik hem vond. Thuisge-

komen heb ik hem verwarmd en teruggezet in originele vorm. Het

is m| niet bekend wie het bekertje heeft gemaakt.

Een ogenfrbula van rond de jaartelling, naald ontbreekt.

Het veel gevonden strikje ßpeldje).

Een oude tondeldoos, gebruikt om vuur te maken.



ls waarschijnlijk een Karolingisch beslagstukje met een stilistisch

weergeven diertje (lijkt op een otter).

Deel van een tegel met bloemmotief.

Een kegelvormig weefgewicht met gat, mogelijk van rond de

jaartelling. Materiaal is gebakken klei.

Een heel klein, ongeveer 4 cm hoog zalfpotje, waarschijnlijk 17e-

eeuws.

Een dolkpuntbeschermer met een bijbehorend stuk Ieeromslag.

Een aantal oude gespen.

Dit waren zo ongeveer mijn mooiste vondsten uit de grond
van het Oldehoofster Kerkhof. Het is leuk om te zien wat
onze voorouders in de grond hebben achtergelaten. Mooie
spullen zoals een fibula of munten of gebruiksvoorwerpen,

maar ook minder frisse dingen tref je wel aan, zoals een

halve onderkaak, inclusief tanden. Dus medezoekers, opge-
let!l! Altijd je handen wassen als je thuiskomt, hahaha.

Een spinklosje van steen.
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Metaaldetectie de pers. .l-n

Uit: Dagblad van het Noorden

,lkvonddiemunttweehonderdmetervanmijnhuis'
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'Dit is een mooi voorbeetd van Hoilandse zu¡nigheid'
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lvl-etaaldetector stuit oP gouden penning in maïsstengel

Door Frank von Hebel

HAULERwIIK r Midden in een

zwaai met zijn metaaldetec'
tor hoort hij het geluid 

'lat 
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GTiÍ 
¿ac in 200¡ vindt sebas'

tiaan St-ruik (27) uit Hauler-

Bent u ook een
stukje over
metaaldetectie
in de pers tegen
gekomen?
Stuur dit dan
naar de redactie.
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De Tweede Wereldoorlog
Als reactie op het artikel in Detector Magazine nr.97 waarbij
geschreven wordt over het detecteren op slagvelden uit o.a.

de Tweede Wereldoorlog, h ierbij mijn ervaring.

lk ben 36 jaar militair geweest, 20 maanden (dienstplicht)

bij de Landmacht (artillerie) en de rest bij de Luchtmacht en

inmiddels gepensioneerd.

lk ben zeer geïnteresseerd in de lweede Wereldoorlog en in

iets mindere mate ook in de Eerste Wereldoorlog.

Mijn detectorervaring begon op de vliegbasis Gilze-Rijen,

een van mijn medewerkers had een metaaldetector die ik

regelmatig mocht lenen en in mijn middagpauze ging ik
dan op de basis wat rondsnuffelen. lk vond wat gedumpte

munitie die ik dan door de EOD (explosievenopruimings-

dienst) liet ophalen. lk was gefascineerd door deze vonds-

ten, daar ik een soort verbinding voelde met die tijd, die me

toen al in hoge mate ¡nteresseerde.

Later heb ik vanuit de Luchtmacht bij de Landmacht een

cursus explosieven transportbegeleider gevolgd en daarna

weer een cursus explosieven verkennel zodat ik de door mij
gevonden munitie ook kon herkennen en behandelen.

Na mijn overplaatsing naar de Vliegbasis Woensdrecht

heb ik zelf een tweedehands detector gekocht, een C-

Scope en ben daarmee, na toestemming, ook weer in de

middagpauze op de basis gaan zoeken. Hier vond ik op

verschillende plaatsen de meest uiteenlopende soorten

munitie, Frans, Duits, Nederlands (Mannlicher) Amerikaans

en Engels, alles munitie voor geweer en machinegeweer,

variërend van kaliber.30, .303, 8 mm en zelfs .50 inch. Ook

explosieven, waaronder mortiergranaten, artilleriegranaten

en zelfs een landmijn heb ik gevonden. M.u.v. nog goed

uitziende patronen, die ik aan een verzamelaar gegeven

heb, heb ik alles netjes bij de betreffende dienst afgegeven

of laten ophalen. Ook kruit (nitrocellulose en staafcordiet)

in verschillende vormen lag daar los in of op de bodem.

Vliegbasis Woensdrecht heeft enige tijd midden in het front
gelegen, de Canadezen hebben 88 dagen nodig gehad om

de Westerschelde vrij te maken, d.w.z. het land daaromheen

waarbij toch een groot gedeelte van het Duitse 15e leger

over de smalle landtong van Zuid-Beveland heeft kunnen

ontsnappen. En daar aan de voet van deze landtong ligt
Woensdrecht (en Bergen-op-Zoom).

Mijn laatste 4 jaren bij de Luchtmacht heb ik doorgebracht
op de Vliegbasis Ramstein bij Kaiserslautern in Duitsland.

lk woonde in Zweibrücken midden in de Westwall (Sieg-

friedlinie). lk heb daar via de Amerikanen rechtstreeks bij

de Fa. White's een nieuwe detector gekocht (dat scheelde

enorm in prijs). Eerst een Eagle Spectrum en daarna een

XLT waarmee ik vele uren heb doorgebracht'lm Deutschen

WaldiVan de XLT moet ik zeggen dat deze detector meestal

na een vondst voor-zich-zelf begint, dat wil zeggen onsta-

biel wordt. Hij gaat dan allerlei geluiden maken zonder dat

er iets te vinden is, opnieuw op de grond afstellen of zelfs

de batterij er uithalen (wordt geadviseerd) en weer terug-
stoppen helpt niets. Na enige tijd gaat het weer. lk zoek niet
op vervuilde grond dus daar ligt het niet aan, ook het wat
grover afstellen helpt niet.

Misschien kan een van de lezers mij een oplossing aan de
ha nd doen? Emai l: jmeulensleen@t-on I ine.de

Tegenwoordig woon ik in Sankt Martin in de Südliche
Weinstrasse tussen Landau en Neustadt, de Westwall is hier
+ 15 km vandaan en ik zoek bij het plaatsje Neu Lauterburg
nabij de grensovergang naar Strassburg (F), maar daar kom
ik later op terug. De Westwall is aangelegd in 1938 door
duizenden arbeiders en was bedoeld om een eventuele
aanval van de Fransen enige tijd tegen te houden terwijl
de Wehrmacht in Polen stond. Hitler ging er vanuit dat de
geallieerden hem na de inval in Polen wel de oorlog zouden
verklaren, anders is het militair gezien natuurlijk vreemd om
tegenover de'Maginot-Linie' een andere verdedigende linie
te leggen.

Het Franse leger heeft echter niet méér ondernomen dan
enkele verkenningen waarbij volgens de door mij gevonden
hulzen (Lebel 8 mm) de helft van de linie doorbroken was.

Had het Franse leger toen massaal aangevallen dan had de
oorlog waarschijnlijk niet zolang geduurd.

ln 1945 (maart) is de linie weer door de Wehrmacht be-
zet, alleen waren de wapens die men ¡ntussen in gebruik
had genomen te groot voor de bestaande bunkers zodat
verschillende artillerie stukken daar geen gebruik meer van
konden maken en naast een bunker of in andere geim-
proviseerde toestanden werden opgesteld, waardoor de
oorspronkelijke sterkte van deze linie grotendeels verlo-
ren ging. De luisterposten en loopgraven zijn nog goed

te ontdekken. Af en toe ligt er nog wat prikkeldraad, de
'Hockerlinie' (drakentanden) tegen tanks zijn alle geruimd
in dit gebied. De bunkers zijn vrijwel alle opgeblazen, soms

helemaal geruimd, soms staan de restanten nog overeind
en een enkele keer is zo'n bunker nog geheel intact. Bij

Zweibrücken is nog stevig gevochten en dat is te zien aan

de vondsten die ik daar gedaan heb, zoals stukjes handgra-
naat van zowel Duitse als Amerikaanse origine.
Het 7e Amerikaanse leger is zowel daar, als waar ik nu woon,
doorgetrokken. Bij Trier, de Hundsruck en (zuid) Eifel is het
3e Amerikaanse leger doorgetrokken met de befaamde
George Patton als legercommandant.

Mijn vondsten uit de buurt van Zweibrücken zijn divers.

Wat ik het meest vond en nu nog vind zijn granaatsplinters

d.w.z. stukjes van de manchet (messing of koper) die om
een granaat zit, ik heb daar tot nu toe ongeveer 40(!) kg

van gevonden. Op punten waar bevoorraad is, ligt meestal
munitie. De Amerikaanse munitie werd geleverd in clips
van 8 stuks die compleet in het geweer M-1 Garant gin-
gen. Als een soldaat nieuwe munitie kreeg, gooide hij het
restant van de acht die nog in zijn geweer zaten er uit en

laadde dan een volle clip van 8 stuks om tijdens het gevecht



Gevonden voorwe rpen Westwal

niet plotseling zonder te zitten, vandaar de los liggende
patronen. Ook halfuolle patroonhouders van lichte machi-
negeweren (BAR= Browning Automatisch Rifle) liggen vaak
in oude granaattrechters. Deze bevoorradingsplaatsen zijn
willekeurig en worden altijd bij toeval ontdekt.
Na de oorlog zijn de bossen door Franse soldaten (dit is de
Franse bezettingszone) en Duitse krijgsgevangenen gezui-

verd van explosieven. Alleen hun detectors waren niet zo
goed als die van nu dus is er nog genoeg te vinden. Alleen
de granaten en grotere projectielen zijn met een enkele
uitzondering allen geruimd.

Hier een opsomming van de meest opmerkelijke dingen die
door mij bij Zweibrücken zijn gevonden; rozenkransen, een
gouden clip met foto (onleesbaar), twee Franse hulzen zo

in elkaar gepast dat er naalden in bewaard konden wor-
den, een mondharmonica (in de loopgraaf), een metalen
drinkbeker, zogenaamde eretekens, metalen Amerikaanse
rangonderscheidingen, gasdrukpatronen (voor geweer-
granaten), munten met hakenkruis, bijlen, schoppen,
uniformknopen van verschillende regimenten, een zilveren
sigarettenkoker. Verder drie helmen, twee Duitse en een

Amerikaanse, beide met kogelgaten, een lege "First Aid kit"
(een verba nddoosje) enz., enz.

Het bijzondere van oude slagvelden is dat er alt¡jd iets ligt.
lk heb ook naar goud gezocht in Australië. Hoewel ik een
paar nuggets gevonden heb, was hettoch soms uren en

dagen lopen zonder een enkel pieptoontje. Dan heb ik toch
liever iets'waardeloos'dan helemaal niets.

Waar ik tegenwoordig zoek is meer te vinden, hier zijn
sporen van de zgn. dertigjarige oorlog en van de troepen

van Napoleon te vinden. Voor de slagvelden van de Frans-
Duitse oorlog van 1870-1871 moet je een stukje Frankrijk
in (Woerth = r¡chting Haguenau). ln Haguenau hebben ook
gevechten plaatsgevonden waar later een film van gemaakt
is: 'Band of Brothers deel 8 of 9i
lk heb hier in Sankt Martin ook te horen gekregen, dat
zoeken met een detector in Duitsland verboden is. Hoe ik
dat opgelost heb, heb ik al eens geschreven, de betreffende
archeoloog die bepalend is voor Rheinland-Pfalz speelt
badminton in de club waar ik ook speel. lk heb contact met
hem gezocht en nu ben ik onbetaald medewerker van de
archeologische dienst in Speyer, (voor Rheinland-Pfalz) en
heb dus toestemming om te zoeken, ik krijg overigens ook
opdrachten die vrijwel alt¡jd ¡n de Westwall plaatsvinden.

Alles wat ik vind dat ouder is dan een paar honderd jaar én
alles wat ik bij een opdracht gevonden heb, lever ik in en
ik heb daar geen problemen mee. Eén keer kreeg ikzelfs
'vindersloon'voor een zilveren munt van Otto de eerste (uit
hetjaar 970).

Het laatste echt oude wat ik gevonden heb is een Romeinse
munt van (Caesar) Augustus, nota bene op een plaats waar
250 jaar geleden Franse soldaten gebivakkeerd hebben. Op
deze plaats heb ik vele Franse munten gevonden van Lode-
wijk de 16e en van Napoleon Bonaparte. Maar ook onge-
looflijk veel musketkogels (vaak puntgaaf ), vuurstenen (met
lood omwikkeld) voor geweel uniformknopen maar ook
moderne patronen soms in één gat naast een musketkogel.

Je kuntje vaak ook goed voorstellen wat er op een bepaal-
de plaats gebeurd is. lk vond een schuttersput voor twee. ln
de zandwal die er omheen lag lagen een twintigtal Duitse
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patronen. Hier is de bezetting gevangen genomen en de

munitie weggeworpen. ln de aanloop richting schuttersput

vond ik een volle clip (B patronen) Amerikaanse munitie,

duidelijk door een hardlopende soldaat verloren. Duitse

soldaten lieten vrijwillig geen munitie achter, omdat hun

geweer een z.g. repeteergeweer (Mauser) bij elke kogel

apart in de loop gegrendeld werd. Daar komt bij dat men

zeer zuinig met de munitie omging, want zoveel was er in

die tijd niet meer. Deze Duitse patronen zijn onmiddellijk te

herkennen omdat ze alle zonder uitzondering zwaar geoxi-

deerd zijn (de kogelpunt). Het nadeel daarvan is dat je niet

meer kunt herkennen of die munitie gemerkt was met een

kleur waardoor je kon z¡en wat de specifieke eigenschappen

van deze munitie was.

Amerikaanse munitie is voorzien van een gekleurde kogel-

punt die aangeeft wat voor soort munitie het betreft. Deze

kleur is nog zeer goed te herkennen. De Duitse munitie was

slechts voorzien van een gekleurd bandje om de kogelpunt

dat nu absoluut niet meer te herkennen is. Nu is het vaak zo

dat pantserdoorborende munitie (zwart) of lichtspoormuni-
tie (rood), als je die nu nog vindt, niet meer zoveel voorstelt

maar fosformunitie (geel), doel markeermunitie (blauw) of

exploderende munitie (zilver) is nog zeer gevaarlijk.

De meeste Amerikaanse munitie, die gevonden wordt, is

voorzien van een zwarte punt. Dat is pantserdoorborende

munitie met een koperlaagje, een loodlaagje en een kern

van gehard staal. Waarschijnlijk werd deze munitie weg-

gegooid als deze niet benodigd was. Bovendien was de

patroon iets zwaarder geladen, gaf meer slijtage en was

onhandelbaarder (terugslag) in het gebruik. Bij Engelse mu-

nitie is dat de z.g. testmunitie die dezelfde bezwaren heeft.

LelrelSmnl+slaqp¡ple

Verder vind ik ook wel eens aluminium buisjes van 5 cm

lang die leeg lijken. Niets is minder waar, het gaat hier

om een 2.9. slagpijpje dat gebruikt werd bij springstof. De

frontsoldaten gingen er wat slordig mee om. Soms liggen er

enkele bijna naast elkaar.

Zo'n pijpje bestaat uit een holte (waardoor het lijkt of hij

leeg is) een z.g. overdrachtslading (de overgang van brand-

stof naar springstof) en een klein beetje springstof (nodig

om een lading te laten ontploffen). De lege ruimte voorin is

bestemd om een vuurkoord (lont) in te steken die dan vuur
overdraagt naar springstof Een snelle verbranding (defla-

gratie= afvuren van een projectiel) is wat anders dan een

detonatie (schokgolf). Daarom moet je zéér voorzichrigzi)n
met springstoffen want die ontploffen door een schokgolf
en springstof. Bommen en granaten worden na een langere

tijd meestal onstabiel. Dus ook dit kleine buisje is erg ge-

vaarlijk.

De vondsten in een ander frontgebied waar ik af en toe
kom zijn van 'l 939, Fischbach bei Dahn langs de weg naar

5alzwoog. Hier liggen erg veel loopgraven maar kennelijk is

hier alleen in 'l 939 wat actie geweest. Dat is te merken aan

de Franse munitie (jaartal 1936) die ik daar gevonden heb

waaronder vele patronen met ingedrukt slaghoedje, dus

wergeraars.

Af en toe een granaatscherf (messing) maar zeer veel

kogelpunten in de grond. Op lnternet heb ik wat informatie
gevonden over deze tijd. Het gebied moet werkelijk vol
gelegen hebben met mijnen waarvan ik er gelukkig geen

enkele meer heb gevonden.

Aan de andere kant van Fischbach dwars door het bos tot
Busenberg (10 km) hebben een Duitse én een Amerikaanse

collega met detectors een strook afgezocht en hebben

bijzondere ontdekkingen gedaan waaronder ondergrondse
gangen. Het meest opmerkelijke was dat zij een Duitse kara-

bijn gevonden hebben, die tegen een boom stond, ruim 60

jaar, en uiteraard, totaal verroest. Hier hebben Amerikaanse

rangers zich door een verdedigingslinie gevochten tegen
twee bataljons(!) 5S troepen.
lk heb bovenop verschillende heuvels in de buurt, loopgra-
ven gevonden zonder dat daar verder iets te vinden was.

Het totaal aan explosieven, dat ik gevonden heb, is gelukkig

beperkt,4 x 81 mm mortiergranaten (USA), 'l handgranaat
(USA) en 1 artilleriegranaat 1.55 mm die ikalle bij de politie

in het Duitse Wörth heb gemeld en op heb laten halen.

Soms vind ik nog wel eens een granaat maar het gaat dan

in alle gevallen om een pantsergranaat. Die zijn (meestal)

massief en zijn na de oorlog door de explosievenruimers
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gewoon na vondst weer weggegooid omdat ze niet kunnen

exploderen.
Voor de'vinders'in Nederland; indien zo'n granaat aan de
achterzijde dicht is en er is een dun rond schijf e (plaatje) te
zien is, bevat hij nog een kleine hoeveelheid explosieven.

Gevaarlijk dus.

lk ben lid van een Duitse'Schützenverein'en de meeste mu-

nitie die ik vind, mag ik in bezit hebben, hoewel ik bij hoge

uitzondering een patroon bewaar. Meestal maak ik ze bij de

vereniging onklaar en werp de restanten weg, dat is beter
dan ze in het bos te laten liggen.

Al deze munitie is verteerd door grondwater die langs het

slaghoedje de huls is binnengedrongen en eerst het slagsas

oplost en daarna van het aanwezige kruit een harde klont
maakt of de huls blijft vol zitten met water. Alleen als de

munitie gevonden wordt in een verhoging in het terrein ligt
dat anders. Deze munitie is vaak nog erg goed, ik heb eens

9B(!) .30 inch karabijn patronen op één plaats gevonden en

die deden het nog (in onze vereniging is iemand met zo'n

karabijn).
lk heb hier ook het voordeel dat veel mensen zich de oorlog
als jeugdig persoon nog kunnen herinneren. Bij het horen

over mijn hobby krijg ik meestal te horen wat er in de buurt
gebeurd is, bovendien krijg ik nadat ik contact heb opge-
nomen met de Archeologische dienst over een bepaald
gebied, alle informatie die ik nodig heb om met zoeken te

beginnen. Ook de'förster'(boswachter) wordt op de hoogte
gebracht.

Soms echter krijg ik te horen dat ik hier of daar niet mag
zoeken, omdat er zeer oude sporen van nederzettingen,
waaronder Keltische of Romeinse, bekend zijn. lk denk dat

men hier zich (nog) niet bewust is van de archeologische

waarde van de restanten of overblijfselen van de Tweede

Wereldoorlog. Logisch want die tijd wil men hier het liefst
vergeten of er niet meer aan herinnerd worden. Alleen de

gedenktekens van gesneuvelden ofvan roemruchte onder-

delen worden nog zeer goed bijgehouden. Ook tref ik wel
eens midden in het bos een monumentje aan met de woor-
den "Hier is onze zoon verongelukt'i Het gaat dan meestel
om een jongen die ná de oorlog met gevonden explosieven
heeft gespeeld met noodlottige afloop.

De loopgraven vervallen en de bunkers die er nog staan

worden, als er geld voor beschikbaar is of bij het aanleggen
van een weg, opgeruimd. Wat ik uiteindelijk bewaard heb
van het zoeken in oude frontlijnen zijn 5 ronde kanons-
kogels van verschillend kaliber waarvan één hol, de rest

massief van het Franse leger (+ 1800), een paar bijzondere
patroonhulzen met het Runen (5S) teken achterop, een

stukje origineel prikkeldraad, de rest heb ik op de bijgaande
foto gezet.

lk bewaar alles in een kistje in de schuur, ik heb géén vitrine
net als Karin van Scheibler, (detector magazine 97,"munt-
schat Weert"). lk zoek alleen voor het zoeken op zich en

voor de informatie. Als ik iets waardevols vind in ouderdom
of zeldzaamheid breng ik het naar het museum in Speyer bij
de dienst waar ik vrijwillig voor werk, zodat iedereen er van
kan genieten.

lndien iemand van de vereniging met mij gegevens wil
uitwisselen of contact wil opnemen, mijn e-mail adres staat
in dit relaas vermeld.

Hans Meulensteen

boekenPakketten 
van

8O euro t Vondst van
het jaar 2008
Om mee te doen met de'Vondst van

hetjaar'dient u een verhaal van ten-
minste 150 woorden te schrijven over
het door u gevonden object.
Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van
het object mee. lnzending één object
per keer. Voorwerpen van archeolo-
gische waarde (alles van vóór 1500)

dienen te zijn aangemeld.

April 2009 worden de winnaars be-
paald.

PRIJZEN

3 boekenpakketten van 80,00 euro
ter beschikking gesteld door Grafisch

bureau Creatype. Ditzijn allerlei boe-
ken op het gebied van determinat¡e,
archeologie en metaaldetectie.
Voor de mooiste'bijvondst'is er een
DDA-bodywarmer als prijs.

8O euro
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r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight / Sanddigger f verhuur f
opsporing en beveiliging particulieren
en bedrijven

Weth Beerdastraat 2r,

9298 PVI Kollumerzwaag (Friesland)

T]el o6441 3977 (opafspraak)
E-mail: info@detrijestinzen.n I

I nternet: www.detrìjestinzen.nl

r Speelman Detectors
White's / XP detectors f fesoro f
Minelab / verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

Van Ewsumlaan 48,7742 XT Coevorden

Tel. (o524) 85 o8 o8
E-mai l: info@detectorgi gant.nl
I nternet: www.detectorgigant.nl

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

\)looldriksweg 88, 75tz AY Enschede

tel. (o53) 43oc512, fax (o53) $45558
E-mail: info@detect.nl
lnternet: www.detect. n I

r Detection Svstems
Holland (Rdud de Heer)
I mporteur/distributeu r White's metaal-
detectors voor de BeNeLux
White's, Black Knight, Tesoro, Minelab,
Fisher, Carrett, MAZ hoofdtelefoons,
ultrasoons, pinpointers, scheppen,
goudweegschalen, hoezen, tassen etc.

Veerpad 2,8276 AP Talk
tel. (o38) 3fi659r, fax (o38) 3$648o
E-mai l: info@ metaaldetectors. nl

E-mail: metadec@wxs.nl
I nternet: www.metaaldetectors.n I

r Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope /
XP metaldetectors / Laser / Verhuur van
d iepzoekers en ops pori n gsservice

Kerkpad r8, 8316 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o5z) 2o 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: fl evodetectors@planet. n I

I nternet: www.fl evodetecto rs n I

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

Zwaluw 15, 3Z5z NW Bunschoten

lel. qyzgg 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: info@midholland.nl
I nternet: www.midholland.nl
lnternet: www.detector.nl
lnternet: www.minelab.nl

Pieter Maatsstraat rz
r777 AP Hippolytushoef
lel (ozz7) 593286,fax (ozz7) 59 tt zg
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan nl

I nternet: wwwdjlaan.nl

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

llingerdstraat 6, 664t BN Beuningen
tel. (oz4) 677 40 63

E-mail: w.hofm a n @chello.n I

I ntern et: www.metaaldetect¡e.com

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ White's / Troy

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

Energieweg 4, Zoeterwoude

tel. (o7r) 5zt489g
E-mail: joop@zuidhmetaaldetectors n I

I nternet: www.zuidhmetaaldetectors n I

r Gelan Detectiesystemen BV
lmporteurvan C.Scope I Fisher lfroy

Het Sterrenbeeld 48,
5zt 5 M L's-Hertogenbosch
tel- (o73) 548 rr 99, fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAC/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2,57c2 LH Helmond
tel. (o492) 57 45 z5

E-mail: info@ metaaldetector.nl
I nternet: wwwmetaaldetector. n I

www.tesoro nl

f Belgadetêct (calmeyn Jean Pierre)

llhite's / Black Knight / Tesoro / Mine-
lab / dièpzoekers / onderwaterdetectors

/ pijp- en leidingdetectors / pinpointers
/ supermagneten / detector verhuur f
oPSPOn ngsservrce

Hagedoornstraat rz,
88oo Roeselare, Vfest-Vlaanderen, Belgie

Tel. o5r/zo.5o o6, fax o5l lz4 o7 55

Gsm o477l3t 66 56
E-mail: jpcalmeyn@telenet be

I nternet: www.belgadetect.be
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I Reclactie:Johan Koning ] 35

VRAGEN KUNT U OPSTUREN NAAR:

PRINSESSENWEG 11, 893.I EC LEEUWARDEN

OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Aan cleze rubriek werkten mee: J. Koning, K. Leenheer, l.Zij\stra

Vraag 1:

Beste redactie,

Afgelopen november was

ik aan het speuren met

mijn C-Scope CSSMXR

en vond dit kruisje en

zakmes. Nu is mijn vraag

van welke tijd zijn dit
kruisje en zakmes en wat

voor kruis is het geweest.

Ik kan hem op Internet

nergens vinden.

Gegevenskruisje: lxb:
4x4 cm, dikte millime-
ters, materiaal ijzer. Vindplaats, een akker op een diepte van 15 cm.

Geschiedenis van de omgeving: vroeger waren er een klooster en

boerderijen en in de tweede wereldoorlog waren er loopgraven.

Gegevens zakmes: zelfde vindplaats als kruisje. Lengte 10,2 cm, mate-

riaal hout met ijzer.

Met vriendelijke groet,

Dimitri van Hal, Langenboom

Antwoord:

Het ijzeren kruis waarin een opening zit om het te kunnen dragen doet

denken aan een ijzeren kruis wat gedragen werd in WO ll en is vermoe-

delijk verloren in gevechten in of om de loopgraven.

Dimitri door de stijl, vorm en grootte van het zakmes plaatsen wij dit

mes in de eind 19e begin 20e eeuw. Een datering in de 20e eeuw is

het meest waarschijnlijk, gezien de kwaliteit zoals het uit de grond

gekomen is.

Vriendelijke groet,

J. Koning,

redactie Detectormagazine

Yraag2:

Beste vraagbaak,

A
Onlang heb ik een medaillon gevonden. Deze is volgens mij van

lood-tin. Uit welke periode komt het medaillon en waar

komt vandaan? Een zelfde exemplaar van het medaillon is

ook in 1984 opgegraven in het Kattendiep in Groningen
(boek "Kattendiep Deurgraven", pagina 65) maar ze kon-
den hem toen niet determineren.

Het medaillon meet 3,9 bij 3,9 cm. Het oogje is 0,7 cm,

dus inclusief o ogje 4,6 cm hoog. Het is volgens mij van tin.

B

Ook heb ik nog een fantastische complete gordelsluiting
gevonden met letters er in gegraveerd.Zijn die van de

maker ofvan de eigenaar? En hebben de afbeeldingen nog

een betekenis? Wat is het materiaal?

M.v.g. Gert Lugthart.

Gasselternijveen

Antwoord A

Deze anonieme penning met een fantasiewapen, een

rijksappel met krans (Duits?) zou het Heilige Romeinse rijk

kunnen voorstellen met een onduidelijke fantasietekst

dateren we aan het einde van de 16e eeuw maar nog eerder

naar de 1 7e eeuw.

Het zou een goedkope im¡tat¡e van een dooppenning kun-

nen zun.

Antwoord B

Gordelsluitingen komen voor vanaf de 15e eeuw en blijven

in gebruik tot in het begin van de 17e eeuw.

Met name de vroege stukken, zijn vaak rijk versierd, hier

zien we dan mooi bewerkte bustes op. Het materiaal waar

deze gordelsluitingen van gemaakt werden kon variëren

van tin dat vooral in de 1 5e eeuw werd gebruikt, geelkoper

en voor de rijkere mensen zelfs zilver.

Jouw stuk Gert, is van een prima kwaliteit, heeft duidelijk re-
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naissance motieven en dateren we daarom in de periode

1625-1650. Zo vanaf de foto's te zien is het een lood-tin

legering.

Op beide zijden zien we gelijke huismerken, welke bijna

nooit zijn te determineren, en aan de andere zijde twee

portretten, die je ook als een Petrus en Paulus figuur zou

kunnen lezen.

Yraag2:

Geachte heer Koning,

Mijn naam is Ron en ik woon in Den Helder. Sinds kort
ben ik een enthousiast zoeker met de metaaldetector.

Naast enkele oude munten vond ik vorige week iets

wat ik niet thuis kan brengen. Het is gevonden te Scha-

gen N.H., op een terrein waar nu een golfterrein met 18

holes wordt aangelegd.

Het voorwerpje is van brons met in het midden een

gat. Aan de achterkant zit bij het gat een verdikking,

alsof daar een pen heeft gezeten. De lengte is 2,2 mm,

de onderste breedte is 7 mm en de middelste breedte is

l5 mm. Ik hoop dat de foto's van voor- en achterkant

duidelijk genoeg zijn. Zelf denk ik dat het iets is uit de

Karolingische tijd, maar het kan net zo goeð Romeins

zijn of uit de l3e of 14e eeuw. Ik ben benieuwd wat uw

bevindingen zijn.

Sinds kort ben ik lid van de Detector Amateur en mijn
lidnr. is 4932.

Bijvoorbaat harte-

iijk dank voor uw

antwoord.

Met een vriende-

lijke groet,

Ron Abbo, Den

Helder

Antwoord:

Ron, het bronzen voorwerpje is een onderdeel van een handvat van

een mes of dolk. .Je zegt zelf al dat er iets doorheen heeft gezeten en

dat klopt. Jouw onderdeel zat aan de onderkant van het handvat. Om

hier een juiste datering aan te geven is altijd moeilijk en zo'n datering

moeten we ruim nemen. We gaan uit van de late middeleeuwen tot
aan de 19e eeuw.

Vraag 3:

Hallo Kees,

Ik weet niet of ik mijn bericht had verzonden, dus doe ik het

nogmaals. Bij dezen 2 foto's van een loden voorwerp. Het heeft een

scharnier, dus een deksel? De diameter is drie en een halve cm.

Het is een beetje bol en heeft het raster van het boter, kaas en eieren-

spel.

In middels heb ik ook nog foto's naar Leon Mijderwijk gestuurd.

Mijn zoekmaat Toos heeft namelijk 3 loden met het apenstaartteken

gevonden, maar met andere getallen. Continuing Story.Ze komen

van hetzelfde veld als waar ik eerder loodjes met apestaarttekens had

gevonden.

Groeten, Alnemiek

Antwoord:

Annemiek,

Leuk dat el meer van die apen-

staartteken loodjes gevonden wor-

den met andere gegevens erop.

Nu over je voorwerp. le gaat uit van

een loden deksel. Maar zou het niet

waarschijnlijker zijn dat het een

loodtin Iegering is.

Onze mensen herkennen dit deksel

niet. We kunnen gaan gissen maar

daar hebben we allebei niets aan.

Daarom vragen wij bij dezevraag

de hulp in van onze leden. Reacties graag naar de redactie van het

magazine (redactie@detectoramateur.nl)of e-mailadres van de vraag-

baak (vraagbaak@detectoramateur.nl).

Yraag4
Loet van Zoonenvraagtwat deze tlvee zilveren voorwerpen hebben

voorgesteld. Hij heeft ze al enige tijd geleden afzonderlijk gevonden

maar niemand in zijn directe omgeving kon hem er iets over vertel-

len.

Antwoord:

Wat je gevonden hebt zijn twee uitstekende gemaakte zilverwerkstuk-

ken in filigraantechniek. Onze gedachten gingen in eerste instantie uit

naar een gordelsluit¡ng. Voor de zekerheid toch maar even geneusd in:

Nederlands Klein Zilver en schepwerkVan B.W.G. Wittewaal. Op pagina

99 zien we sluitingen die er op lijken. De voorwerpen zijn twee
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mantelhaken. Bij beide gevon-

den voorwerpen ontbreekt

het haakgedeelte (afgebro-

ken). Op 1 exemplaar is een

zilvermerk te zien maar dit
merk is niet onder de 5 in deze

vorm in het grote zilvermerk-

boek te vinden. Datering is

rond 1800.

Rectificaties

In magazine 98 staat op blz. 16, fig. 7 afgebeeld met hierbij een be-

schrijving van een houten tentharing.

Als je goed kijkt is het geen hout maar been. Duidelijk te zien aan de

polijsting en de structuur. Dit zou dus een benen tentharing moeten

zrjr'.

Maar Evert Kramer van het Fries Museum wees mij er op dat er op

de zijkant openingen Ie zten zrjn. Dit duidt er volgens Evert op, dat

het een katrolhouder is geweest. In de openingen hebben katrollen
gezeten. In de haak (zie foto mag. 98) werd dan een lus gelegd om be-

trokken draad/kabel op spanning te zetten/houden. In plaats van de

haak zit er in het voorbeeld van het Fries Muòeum (ziê bovenstaande

foto)'een ronde opening om de kabeUdraad er doolheen te doen. 
ì

In mag. 99 staat op pag.l.4, rechts onderaan een drutffu¡je. Hier

: staat Veenkruller maar dit moêt Veerkruller zijn. t¡i die tijd werden '

r'r s^ç-^t;;v^r,*,,1-." ^.r.,,,ru* ^- J- *l"l-- ,-t.rlu r",,t,.- ir^^.-r Lll lr' I i \ tt
defgeliike krullers gebruikt om d,e teien te lateh k¡ullen. Vooral bij

'. 'ut.' t 1,,. -r i,

o
E
E
o

-i
o
or

'' - ¡

*{¡. i

I

' pauwéqverån werd diì ve"tgèdaan. ^ , '

.:' l¿. '. ; " \ ',:

.Namens de redactie, lohan Koning
I
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Prijsvechter met krachtpatser eigenschappen:
De nieuwe Fisher F2

Voor eerlijk advies
en een goede serv¡ce
bent u bij ons van
harte welkom.

Officieel importetrr van C Scope en Fisher metaaldetectors

Gelan Detectiesystemen B,V.
Het Sterrenbeeld 48 . 5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel : 073-5481 199 . Fax: 013-5481195
wwwgelan nl . info@gelan.nl
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Fisher G7-2

Met de CZ-21 heeft Fisher een woordige opvolger voor de legendorische

C7-2O. Zowel in hel woter ols op het lond voelt deze detector zich thuis.

Volumegroundgevoeligheid en discriminotie ziin instelboor.

Exocte plootsbepoling door vernieuwde pinpoinl lechniek.

Geschikt voor zout- en zoet woter.

T/m opril 2008 wordt deze detector geleverd met een oontrekkelilk

occesoirepokket. Uiteroord kunt u op deze detector inruilen.

Neem contocÌ met ons op voor de mogeli¡kheden.

Fisher Ê7 5

Voor wie met minder geen genoegen neemt,

ontwikkelde Fisher de FZ5.

Een professionele lichtgewicht detector

Het grote 'verl¡chte' LCD disploy loot zich onder

olle omstondigheden oflezen.

Permonenle d iepleuitlezi ng

Eenmool gemookte instellingen onthoudt deze krochtpolser Dus opnieuw

inslellen is niet nodig. Ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen

nore biigeluiden De dubbele D schiif gorondeerl een goede diepgong, ook

voor kleinere voorwerpen.

Voor hel zoeken in vervuilde gebieden onwikkelde Fisher een dubbele filter-

discrim inotie.

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

en voor het botterìicomportiment.

Twilfelt u? Mook een ofsprook bii Gelon of één von onze deolers!

Met de Fisher F4 introduceert Fisher een digìlole
olleskunner, en don ook nog eens oontrekkeliik gepriisd.
Mel behulp von de 4Joons obiectidentificotie en de
numeriek lorgetidentificotie, weet u woor u opgroven
wilt Tiidens het pinpointen weet u outomotisch de
diepte von het obiect Noost de 8 inch DD zoekschiif
wordt een 4 inch concentrische schìjf geleverd, wot
deze detector zeer geschikt mookt voor gebruik op
stortg rond.
Kortom: een veelziidige deleclor vooT een

schoppeliike priis
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 5481199 fox: +31 lol73 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3flfx
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
deteclor. De 17 kïz frequentie is ontwikkeld door
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
deleclors.

- Ruim 25 joor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen goronlietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)



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

Verder alles voor de hobby zoals accessoires,

boeken etc verkrijgbaa r.

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

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

rl

Het abonnement kun je afsluiten per e-mail:

info@poldervondsten.nl of stuur een brief naar

PolderVondsten, Achter de Vest 2-b, 1621 Gj Hoorn

Telefonisch mag natuurlijk ook. 0229-241 444

(vragen naar PolderVondsten redactie)

I

U kunt ook digitaal abonnee worden, ki¡k op onze site: www.poldervondsten.nl




