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U wilt een metaaldetector die voldoet aan uw
eisen en wensen, ons doel is om u zo goed
mogeliik de beste metaaldetector te adviseren,

. Groot assortiment metaaldetectors uit voorraad leverbaar

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

. Ruime voorraad 2e-hands metaaldetectors met
schriftelijke garantie en Nederlandse gebruiks-
aanwijzing. 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
bel voor een
afspraak.

website of
vr¡iblijvende



Dirk lan Laan (midden) ontvangt zoju¡st de autosleutels
van Jan van der Pal van Garage De Beste (geheel links).
Piet Bakker en medewerkers van Aannemersbedrijf
Bakker staan trots bíj de nieuwbouw.
Afthur Wigbout (rechts vooraan) van Wigbout & Wigbout
verzorgt alle reclame, waaronder deze nieuwe autobelettering

DETECTORS EN ZOIII
Voor u ligt alweer zo'n prachtig detector magaz¡ne die ons verder inspireert bij het beoefenen van onze
hobby. Vanuit ons ruimere bedrijf en met de nieuwe bestelwagen op het pad is het een stuk beter en effici-
ënter werken. De zoekdagen van waterzoekers.nl en pieppiep.nl zijn al bezocht met de nieuwe auto en dat
ging prima, lekker ruim en voldoende trekkracht om de aanhanger met stand en detectors te trekken !

Gelukkig werd ook de nieuwe aanbouw op tijd opgele-
verd om de najaarsdrukte op te vangen, want die is er in
alle hevigheid. De grote vraag naar specifieke goudde-
tectors vanuit Afrika neemt vrijwel dagelijks tijd in
beslag maar ook de binnenlandse handel gaat onver-
minderd door!

Op 30 september kregen we de eerste specificaties en
foto te zien van de nieuwe XP DËUS. Al maanden werd
gefluisterd van een op handen zijnde introductie van
een nieuwe spectaculaire XP. Nu zijn de foto's en een
aantal specificaties bekend gemaakt en het liegt er niet
oml!
Sterker, deze XP DËUS gaat voor een zeer onrustig
laatste kwartaal van 2009 zorgen! De detector oogt
revolutionair, is geheel draadloos (schijf, elektronica
behuizing, hoofdtelefoon en afstandsbediening), is
superlicht (slechts 875 gram!!), werkt op meerdere
frequenties, heeft een USB aansluiting, is
Nederlandstalig ingeprogrammeerd en ga nog maar
even zo door. De prijs voor deze nieuwe topper
bedraagt € 1480,-, voor clubleden gaat hier dan nog
5o/o afl lk schrijf dit verhaal precies een week na het
bekend worden van de info en foto's en we hebben er al

acht stuks van verkocht; dat belooft wat! De eerste XP's
DEUS worden naar verwachting eind oktobeç begin
november geleverd.

Bent u nog op zoek naar een goede en gegarandeerde
inruil detector? Kijk dan regelmatig op onze site want
we krijgen er in de maand november wel heel veel
binnen! Telefonisch een lijst van occasions opvragen
kan natuurlijk ook altijd.

De laatste najaars detectorclub/zoekdagen staan
inmiddels voor de deur. lk hoop u daar weer te zien en te
spreken! Wanneer u iets specifieks wilt aankopen of
zien die dag, wil ik u vragen dit alvast aan ons door te
geven per mail of telefoon. Het is voor ons onmogelijk
om alles mee te nemen naar de zoekdagen. Wanneer u
het leuk vindt om middels een nieuwsbrief op de
hoogte te blijven van allerlei detectornieuwtjes is het
raadzaam u via onze site te abonneren op onze nieuws-
brief.

Met vriendelijke groet,
DirkJan Laan
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Oproep Algemene Ledenvergadering
Maandag 23 november a.s. aanvang 19.30 uur

Agenda:
. Opening
. Jaarstukken
. Secretarieel verslag
. Contributieverhoging
. Rondvraag
. Sluiting

Plaats van vergadering
is afhankelijk van het
aantal aanmeldingen.

Ðe sthatvond st
Het nieuws van de enorme schatvondst in Engeland zal waar-
schijnlijk niet veel lezers ontgaan zijn.Zo'n schat vinden is toch
iets wat elke detectoramateur ook wel zou willen. De kranten,

de TV elk nieuwsmedium bracht het nieuws van de schat met
veel beelden van de meest prachtige gouden voorwerpen. Hoe

Terry Herbert zich voelde toen hij in bed lag en de slaap niet kon
vatten:"lk zag alleen maar gouden voorwerpen voor me, alsof
iemand alsmaar geld door je brievenbus blijft gooien'i

Op zich is zo'n vondst natuurlijk een enorme reclame voor onze
hobby. lk denk dat de heren verkopers zich bij de beelden gelijk
in de handen hebben lopen wrijven.

Toen mijn zoekmaat en ik onlangs bij een boer toestemming
wilden vragen om op zijn land te zoeken, bleek dat hij het nieuws
natuurlijk ook niet had gemist en kregen we de vraag:"en als je

nu eens een schat vindt op mijn land, zie ik er dan wel wat van?'i

Er ontstond een interessant gesprek met de boer. We vertelden
dat zo'n schat natuurlijk een uitzonderlijke vondst is, en dat zoiets
zelden gebeurt. Dat de meeste zoekers heel veel rommel, troep,
veel gewone muntjes en zo nu en dan iets leuks vinden. De boer
had trouwens helemaal geen goede ervaringen met zoekers. Het
bleek dat er regelmatig zoekers gewoon ongevraagd op zijn akker
stonden. Onlangs stopte er een auto en kwamen er wel 5 zoekers
uit, die zomaar zonder vragen gingen zoeken. Dus voortaan geen

zoekers meer op zijn land. Het was zelfs zo erg, dat toen hij een

keer aan een zoeker ging vragen waar hij mee bezig was, dat de
boer heel snel benen moest maken omdat de zoeker enorm boos
werd en hem met de schep bedreigde. We konden uiteraard niet
anders dan de boer gelijk geven dat het natuurlUk wel hondsbru-
taal is om zomaar bij iemand anders op zijn land te gaan graven.

Natuurlijk, het kost tijd en soms is het ook wel eens moeilijk om
de boer te vinden, maar ja dat hoort ook bij de hobby.

Kom mensen, we hebben een fantastische hobby, laten we het
ook zo houden.

We kregen trouwens wel toestemming om te zoeken, tenminste
voor 1 dag. Na het zoeken zijn we even terug gegaan met de
gedane vondsten en hebben de boer gelijk een paar muntjes
(slechte duitjes) gegeven die we hadden gevonden. Hij vond dat
heel leuk, een paar muntjes die van zijn land afkwamen.

Kees Leenheer

lndien u bij de ledenvergadering aanwezig wil zijn, dan dient u

zich voor 16 november as. aan te melden via:

E-ma il: n.d.hutters@detectoramateur.nl
Schriftelijk DDA, ledenvergadering, Posrbus 2729,

7301 EE Apeldoorn.

De leden die zich hebben opgegeven krijgen schriftelijk danwel
per e-mail bericht van de locatie waar de vergadering zal worden
gehouden.

d ete0tor
beste"?

Dit magazine komt nog net uit voor de zoekdag in
Nijemirdum, waar we ook u natuurlijk verwachten
om er een mooie dag van te maken.Tenslotte doen
we dit voor u.

Regelmatig krijgen we als bestuur de vraag:'Welke
detector is het beste?'Helaas kunnen we u daar
geen antwoord op geven. Het is afhankelijk van
zoveel persoonlijke omstandigheden, dat we u

gewoonweg geen passend advies kunnen geven en dat ook niet
willen. Als vereniging willen we onafhankelijk zijn en blijven en

ons niet mengen in de aankoop van een detector. lk hoop dan
ook op uw begrip hiervoor. We verwijzen u dan ook naar onze
adverteerders voor deze vragen, omdat deze u graag van dienst
willen zijn met een scala aan detectoren, en u een passend advies
kunnen geven.

Tevens krijgen we vaak de vraag gesteld:'Mag ik hier of daar zoe-
ken?'Ook daar kunnen we u niet altijd een antwoord op geven.
U kunt hiervoor het beste de plaatselijke instanties benaderen,
omdat die op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen en even-
tuele opgravingen die daar zijn. Vaak wordt de informatie over
een opgraving pas algemeen openbaar gemaakt als de opgraving
afgelopen is. Helaas zijn wi) dus ook niet altijd up to date.
Als u interesse heeft in het behulpzaam zijn bij opgravingen kunt
u zich ook aanmelden bij de plaatselijk instanties. lndien ze ge-
bruik willen en of kunnen maken van uw diensten zullen ze u dan
verder helpen met hoe en waar.

Er wordt steeds vaker een verzoek gedaan om te assisteren bij op-
gravingen, dus de mogelijkheid is zeker aanwezig. Laat u dan ook
niet weerhouden om eens contact te zoeken met een archeologi-
sche werkgroep of de provinciaal archeoloog. Let wel, het zoeken
is dan wel aan regels verbonden, die van te voren aangegeven
worden. Kortom, betreed dus ook nooit een archeologische op-
graving zonder begeleiding van een bevoegd persoon.
Een mooi bericht is dat de redactie een extra redacteur heeft kun-
nen vinden in de persoon van Gert Lugthart, u heeft al een artikel
van hem kunnen lezen in een vorig nummer. We wensen Gert dan
ook veel succes binnen het redactieteam en hopen nog veel van
zijn hand te mogen lezen.

lk hoop u te ontmoeten op de zoekdag.

Roy Hutters

Wel-ke
is de
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Vindplaats: Bolsward

Vorm en materiaal: schildvormig met oog, brons

Collectie/data:

Randschrift:

Voorstelling:

Datering:

Literatuur:

Opmerkingen:

ReSistratie middeleeuws" 
L

coll. Jan Zijlstra (vinder Kevin de Nijs)

S'NICOLAI BO(LD)lNGE, = zegel van Klaas Boldinge (?) zie opmerkingen

achtpuntige ster op een middelveld met kru¡sarcering

I 4e eeuw

De 2 tussen haakjes geplaatste letters zijn vrijwel onleesbaar. Vage sporen kunnen eventueel als "LD"worden gelezen, maar het

blijft onzeker. Het omgekeerde "DL' is ook mogelijk en in dat geval zou een verband met de stadsnaam kunnen bestaan. Een

middeleeuwse vorm"Bodleswert" ¡s wellicht te herleiden tot Bodlingeweerd. Een familienaam Boldinge, al of niet gelinkt aan de

plaatsnaam lijkt echter vooralsnog het meest waarschijnlijk.
Het suffix "lNGE" (of INGA) in de betekenis van bij- of toebehoord was in de Fries/Saksische gebieden zeer algemeen. ( bijvoor-

beeld Wildinge voor Wonseradeel en Doccinga was Dokkum) Dat geld ook voor de ster als symbool van Maria.

ÅnothËr onË bites the dust
Een korte vakantie met m'n vriendin naar Engeland, heerlijk. Tentie,

stoeltje en detector mee. Nadat ik met de boys een weekje naar En-

geland ben geweest, ga ik als toetje samen met Rens ook nog een

weekje. Renske is ook al aardig besmet geraakt met het zoekvirus,

dus ze vind het helemaal niet erg om mee te gaan naar Engeland.

We gaan wat vrienden en een zoekrally bezoeken. Na de overtocht

rijden we, vrolijk aan de linkerkant, ons tweede thuisland in. Altijd
¡s het weer genieten om in Engeland te zijn, smalle weggeties, oude

huisjes en leuke pubs. Terwijl ik over de weg zoef, zet ik de radio

aan. BBC 2 zendt net het nieuws uit. "Wat?" denk ik bii mezelf,

"Hoor ik dit goed?" Op de radio wordt verteld over een schatvondst

van ongekende grootte uit de Anglo-Saksische tijd. Meteen is het

dan genieten, Engeland in rep en roer. Een metaal-

detectorist, die op een zaterdagmiddag een schat

vindt, zet het hele land op zijn kop. Vol aandacht
luister ook ik naar de verhalen op de radio. Gegre-

pen door het verlangen naar meer informat¡e, stop

¡k bij het eerste het beste tankstation om een krant

te kopen. Nu kon ik een glimp opvangen van de

schat. "Whauw, dit is echt spectaculair'i

Te gek natuurlijk om zoiets te vinden, de vinder

Terry Herbert, hoeft zich voor de rest van zijn

leven niet meer druk te maken over een eventuele

persoonlijke frnanciële crisis. Het allermooiste vind

ik, dat zo'n hobbyist gewoon de geschiedschrijving

van Engeland op zijn kop zet. Men spreekt nu al van nieuwe inzich-

ten, terwijl de onderzoeken nog moeten beginnen.

Tegelijkertijd moet ik ook denken aan de enorme opleving die

komt in onze hobby: als het Nedeilands elftal met een EKof WK

in de frnale komt, stromen de voetbalclubs massaal weer vol met

nieuwe leden. Als er een schatvondst in het nieuws komt, vliegen

de detectors weer de winkels uit. Op zich een Iogisch effect, alleen

weten de die-hard zoekers, dat de in het verleden behaalde resul-

taten geen garantie bieden voor de toekomst. Zoals bii elke hobby

kost een hobby per defrnitie geld en kriig ie daarvoor plezier en

ontspann¡ng terug. Een gemiddelde zoeker is blii als hii, na een dag

zwoegen door de velden, thuis komt met een leuke vondst voor in

zijn vitrine. Hij vult trouw ziin oud iizerbak en kiikt tevreden terug

op zijn geslaagde zoekdag. De iongens en meiden die denken even

te scoren komen snelvan een koude kermis thuis. Je kan het hele

jaar over het zwemstrand in binnen- of buitenland banieren, maar
je mag blij zijn dat je de benzinekosten teruq hebt van ie zoekdag.

Daarbij mag je ook nog eens, met het schaamrood op ie kaken, bii

de benzinepomp aftikken met zwart aangevreten euro's. lk hoorde

laatst weer een spannend verhaal over hoe men in

3 maanden t¡jd op het strand een riant iaarinko-
men bij elkaar had gesprokkeld. Naar m¡in weten

en ervaring zijn dit hele mooie dromen. Ook onze

zanger Marco Borsato weet inmiddels wat dromen

zijn: juist ja, bedrog. Nee, deze door de wol geverfde

metaalvisser kent h et vi sse rsl atii n. N atu u r I iik, kan

er zomaar eens een dag komen. 1B iaar lang heb

je lopen zoeken en oud iizerbakken gevuld. Lopend

over een Engels weiland van een kennis, zet ie na

het piepsignaal de schep in de grond. Na de eerste

aanblik merk je dat het leven nooit meer hetzelfde

zal zijn.

lk geniet van het verhaal van Terry Herbert, ik ben blii voor hem.

's Avonds bij het tentje hef ik mijn glas op hem en gooi wat van het

kostbare vocht op de grond voor hen die deze schat voor hem heb-

ben achter gelaten. Morgen ga ik lekker zoeken: ik hoop dat er voot

mij, enkele honderden jaren geleden, nog een mooi hammerdie is

achtergelaten.

Klaas Bot

COLUMN
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vinder van de schatvonds van Anloo

ln het najaar van 2008 vond de 3O-jarige
metaaldetectoramateu r Jeroen Nijdam
een Romeinse muntschat op een akker bij
Anloo. De vondst werd gevolgd door een
archeologische opgraving. Een opgraving
waar Jeroen nauw bij betrokken was!

Een deel von de I l0 denor¡¡ von

de schatvondst van Anloo

De (vurig gewenste) denarii woden één voor eën

door leroen uit de bouvwoor gehaald.
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ijdens de opgraving werden nog

diverse Romeinse zilveren munten

en een grafveld uit de prehistorie

gevonden. Hieronder volgt het verslag

van de ervaringen van Jeroen Nijdam.

Op zaterdag 27 sePtember 2008 om

13.00 uur liep ik met mijn detector

'White's XLT'op een akker in Anloo waar

ik geen hoge verwachtingen van had.

Maar ergens was ik ook wel nieuws-

gierig, je weet het tenslotte maar nooit.

Het was een grote akker vol stoppels

waar het graan nog maar net af was. lk

besloot een kruis te lopen om het veld

te onderzoeken. Het was warm en na

een paar uur kreeg ik honger en dorst.

lk had nog niet veel gevonden. Om een

uur of vier in de middag hield ik het voor

gezien. Mijn auto stond helemaal aan

de andere kant. lk liep terug over delen

van de akker waar ik nog niet geweest

was. Vlak bij de auto kreeg ik een slecht

signaal, maar ik besloot het voorwerp

wel op te graven.

uit het

zand haal-

de ik een

donker-

grijs rond

voorwerpJe

met een verdikking in het midden. Het

leek op een drukknoop. lk keek nog eens

goed en zag in de verdikking heel vaag

een tekening van een Romeins hoofd.

Op dat moment dacht ik"Zou het een

Romeinse munt zijn?" Er brak een stukje

van de rand van de munt af en ik zag

dat de breuk zilverkleurig was. Toen wist

K V tu de Mfu kwr sfiptr, ik cn ging zittm ,

teroÒn tid?r( Oc Atp\ptt AtÊ \on dD .h]t\ond',

ik het zeker, dit moest wel een Romeinse

denarius zijn! Dat vond ik heel bijzonder,

omdat blj mijn weten Romeinse munten

nooit in Drenthe werden gevonden!

Van blijdschap heb ik met mljn mobiele

telefoon mijn familie en daarna mijn

zoekmaat gebeld. Mijn zoekmaat zat ln

het midden van het land en baalde dat

hij nìet kon komen. Na de telefoontjes

zocht ik verder op dezelfde plek. Na

een paar zwaaien kreeg ik een piep, dit

keer was het een mooi helder signaal.

Gespannen groef ik'de piep'op. Nu zag

ik gelijk dat het weer een denarius was.

Maar deze was van een veel betere kwa-

liteit dan de eerste en zag er prachtig

uitl lk dacht: "l¡llat ben ik nu toch aan het

opgraven en wat staat me allemaal in

vredesnaam nog te wachten?" Met tril-

lende benen, bijna angstig, heb ik toen

mijn detector op de grond gelegd, mijn

mobiele telefoon gepakt en opnieuw

mijn zoekmaat gebeld. "Gefeliciteerd

jongen" zei hij nuchter,'Je hebt een schat

gevonden, we bellen vanavond wel even

hoeveel je gevonden hebt'i

En igszins

gekalmeerd

door deze

nuchtere

reactie ben

ik daarna verder gaan zoeken. Twee

meter verder kreeg ik weer een signaal,

en vond mijn derde muntl lk stopte voot

de derde keer en ging zitten om bij te

komen van de opwinding, die nu meer

een mengeling van angst en blijdschap

was. Na een paar minuten was ik weer

voldoende gekalmeerd en zocht ik

verder. lk had wat takjes uit de bosjes

gehaald om daarmee de vindPlaats

van elke munt te markeren. lk hoopte

daarmee meer inzicht te krljgen over het

verspreidingsgebied en zo misschien wel

een'dikke pot'met munten te vinden.

Bovendien wou ik een zo goed moge-

lijke melding voor de archeologie doen.

Terwijl ik door zocht, vroeg ik mij de

hele tijd af wat die Romeinse munten

in hemelsnaam in de provincie Drenthe

deden. lk heb de volgende uren nog

diverse munten gevonden. Omdat het

donker werd, moest ik helaas de zoek-

tocht tegen half negen staken. Met het

speciale zakje van mijn vondstentas vol

met munten ging ik naar huis. lk had die

avond nog een afspraak om oP stap te

gaan. lk belde dat ik later kwam, omdat

ik een schat aan het opgraven was.

Thuisgekomen spoelde ik de munten af

en legde ze op het aanrecht. lk telde de

munten en schrok van het aantal. Voor

mij lagen 16 zilveren Romeinse denarii,

de één nog mooier dan de ander.

lk ben die avond met een lege maag

M hij ft kmrn von fu rywiniling n

Debouv, ¿or

r.ordt loagle voor

laogle ofgegraven

en leroen wndl

hrcr een,,Jn de 55

zil\,eren Rornetnse

denart¡ drc tùdens

de opqro'. tng nog

,.'.crden ge,.'onden
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'. lordf een urn

blootgelegd

en doar.leroen

geíoroqr ofeerd.

maar had mij

beslist voor-

9enomen om

I 0 de gehele dag

te gaan zoe-

l.legen vandehonderditenndebouv.'.corqe,,,ordendenonttanzeerqoedek',.aliLeit

- maar als de gelukkigste man van

Nederland - alsnog met een vr¡end tot ¡n

de late uurtjes opstap gegaan.

De volgende ochtend stond ik om half

negen op en wou zo snel mogelijk weer

naar de akker. lk was niet helemaal fris

nog twee stuks. ln totaal had ik nu dertig
zilveren Romeinse denarii. Helaas stootte
ik niet op de felbegeerde'dikke pot'met
munten. De munten hebben vermoede-

lijk als een gesloten geheel in een leren

buidel gezeten en zijn door de jaren

heen verspreid over de akker, als gevolg

van het

ploegen.

lk had de

vind-
plaats

van alle munten nauwkeurig ingetekend

en besloot om de schatvondst aan te

melden bij de provinciaal archeoloog

van Drenthe,

Op naar de provinciaalarcheo-
loog voor het aanmelden van
de vondst!
Een week later, op 10 oktober toog ik

naar het Drents Plateau in Assen. De

munten had ik bij me in een wit kanten

buideltje, welke ik tijdens een trouwce-
remonie in Maleisië had gekregen als

teken van vruchtbaarheid, wat ik
op de één af ander manier

zeer passend vond.

lk werd door Wijnand

van der Sanden, de

provinciaal archeo-

loog, welkom geheten.

Gespannen liep ik met
hem mee naar zijn kamer

We gingen aan een klein

tafeltje zitten. lk haalde mijn wit kanten

buideltje tevoorschijn. Terwijl we allebei

voorovergebogen over de tafel leunden,

keerde ik het zakje voorzichtig om op

de tafel. Met een uitroep van verrassing

aanschouwde hij mijn 30 Romeinse

munten. Vol trots onderging ik zijn

reactie, terwijl hij de munten aandachtig

bekeek.

lk pakte mijn tekening met daarop

aangegeven de exacte vindplaats per

munt en overhandigde deze aan de

provinciaal archeoloog. Hij bekeek

deze aandachtig. Vervolgens pakte hij

een boek waarin hij een aantal dingen

opzocht. Hij legde het boek neer en zei

tegen mij:"Gezien de tekening van de

vondst zou ik wel wat meer willen weten

over de context van de schatvondst en

ik ga één en ander in gang zetten om

een opgraving te organiseren'i Vervol-

gens vroeg hij mij of ik mee wou helpen

met het zoeken naar munten met mijn

metaaldetector.

Op dat moment werd een droom werke-

lijkheid. lk zou mee mogen doen met een

heuse archeologische opgravingl Met een

ongelofelijk gevoel ging ik naar huis. Het

avontuur was nog niet afgelopen!

De munten had ik achtergelaten voor

determinatie. Conservator Paul Beliën

van het Geldmuseum in Utrecht

heeft ze later gedetermi-

neerd. Enige maanden later,

in februari 2009, ging ik
met Wijnand van der 5an-

den mee naar de eigenaar

van de akker, om toestem-

ming te vragen voor de op-

graving. De boer bleef vrij rustig

onder de melding van de schatvondst en

vond een opgraving geen probleem.

ln die maanden had ik nog diverse

malen gezocht en nog eens 22 munten

gevonden. Daarmee stond de teller op

K Nu gunfuikmr wnttijd rn ntrffst, ûûn dr

rnndvûn detkker, ímpnffi pannrnkrckffi ))

ken! lk had dus een behoorlijke bodem

in mijn maag nodig. Mijn oog viel op het
pannenkoekbeslag waar ik de vorige dag
geen tijd voor had gevonden. lk bakte

een groot aantal flinke spekpan-

nenkoeken, lntussen verza-

melde ik een potlood, een

blok millimeter papier en

een rolmaat, want ¡k was

van plan om alle munten

in te meten.

Er was echter geen tijd te
verliezen! Het vorstelijke ont-

bijt ging mee in de rugzak, samen

met de overige spullen. Met de auto
spoedde ik mij op weg naar de akker. A/s

er intussen maar geen andere zoekers op

de akker zouden zijn, dacht ik verontrust.

Gespannen arriveerde ik even later bij de

akker. Gelukkig, geen zoekers! Nu gunde
ik me wat tijd en at eerst, aan de rand

van de akker, een paar pannenkoeken.

lk begon met het opsporen van de

takjes en tekende alle vondsten van de

vorige dag in. Daarna ging ik verder met

zoeken. Die dag vond ik nog eens twaalf
munten. De week erna heb ik iedere

avond na het werk gezocht, en vond
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Laag voor laog v,torden de grondsporen blootgeleqd.

55 munten. Eindelijk, oP maandag 9

maart 2009 begon de oPgraving van

een gebied van 550 vierkante meter. De

opgraving zou uiteindelijk drie dagen

gaan duren. Deze dagen heb ik als in een

roes beleefd.

De opgraving
De opgraving begon de eerste dag al

vroeg in de ochtend. Het regende en

het was koud en het zag er maar grauw

uit. Om 8.00 uur kwam ik samen met

mijn zoekmaat Peter aan bij de akker. Er

stond al een graafmachine klaar. Even

later arriveerde provinciaal archeoloog

Wijnand van der Sanden. Vlak daarna

kwamen ook twee medewerkers van het

archeologisch bedrijl Hendrik Brunsting

Stichting uit Amsterdam, aan. lk stond

te popelen om te gaan beginnen, ik was

heel erg nieuwsgierig of er ook nog wat

onder de bouwvoor te vinden was. OP

dezelfde plek had ik namelijk de afgelo-

pen maanden ook nog diverse scherven

gevonden die enkele duizenden jaren

oud bleken te zijnl

nadat alle grond van de bouwvoor was

verwijderd, enige brandsporen In het

gele zand.

We gingen door naar het tweede stuk

en het ritueel herhaalde zich. Na enige

minuten vonden we tot groot enthou-

siasme van de provinciaal archeoloog

de eerste Romeinse munt! Een paar uur

later hadden we een behoorlijke strook

tot op de onderliggende laag afgegra-

ven waardoor een groot geel vlak was

ontstaan. De archeologen onderzochten

het vlak waarin ze diverse sporen en

veldkeien aantroffen.

Op een gegeven moment zag de Pro-
vinciaal archeoloog rondom een veldkei

diverse scherven liggen. Hij liep er op

af en tilde voorzichtig de veldkei op.

Verbaasd constateerde hij dat er onder

de veldkei een hoopje scherven lag met

daartussen crematieresten. Al snel kwa-

men de archeologen tot de conclusie dat

het scherven van een urn uit de periode

van 1 200 tot 500 v Chr. betrof OP dat

moment realiseerden we ons dat we ons

op een prehistorisch grafueld bevonden!

Voor even

Devoorbe- ffflVdntmtmffitfnliS1.2fd1¿n1y¡¡-ffiSdntW versa-

;::i;.î rnsrrywnlrrùisttristhgrnfutldbwmdmt n :il:.
ik mocht met de Ro-

vier stokken de vindplaats markeren. meinse munten. Gezien het belang van

De gemarkeerde plek werd vervolgens de vondst werd ter plekke besloten de

in stukken van ongeveer 3 bij 3 meter tweedaagse opgraving met een dag te

verdeeld. Daarna kwam de graafmachine verlengen.

naar voren rijden die laag voor laag de

bouwvoor van het eerste stuk afschraap- De tweede dag regende het wederom.

te. Na elke haal zochten we met onze Het gehele gebied werd die dag verder

metaaldetectoren de grond af. Helaas afgegraven en door ons afgezocht.

vonden we geen munten. Wel zagen we, ln totaal vonden we 55 munten in de

bouwvoor! Maar de aandacht ging

vooral uit naar de bodemsPoren. De

gehele dag werden diverse fragmenten

van urnen met enige crematieresten

aangetroffen. Drie plekken zagen er

bijzonder goed uit. De eerste plek betrof

een duidelijke ring in het zand die wel

eens de rand van een urn kon zijn.

De tweede en derde plek bevatten cre-

matieresten in een donker aftekenend

spoor. De sporen zagen er zo hoopvol

uit dat aan het eind van de dag besloten

werd om op de laatste dag deze drie

plekken verder te onderzoeken. Door

het onderzoek hoopten de archeologen

een goed beeld van de kwaliteit van het

grafveld te krijgen.

De derde en laatste dag waren we al

weer vroeg op de locatie. Dit keer bleef

het droog en de zon scheen die dag re-

gelmatig. Al vrij snel die ochtend werd er

een greppel aangetroffen. Tot mijn grote

vreugde mocht ik een doorsnede van de

greppel maken die vervolgens door de

medewerker van het archeologisch be-

drijf werd opgemeten en gefotografeerd.

lk voelde mij op dat moment een echte

archeoloogl

Na enige tijd werd gestart met het

afgraven van de drie hoopvolle plek-

ken. Met een troffel en een kwastje ging

een medewerker van het archeologisch

bedrijf met de eerste plek aan de slag.

Zes meter verder ging ook de provinci-

aal archeoloog zelf aan de slag met de

tweede plek.

lk ging bij de eerste plek staan en keek

gespannen toe, Heel voorzichtig, laagje

voor laagje, schraapte de medewer-

Heelvaorz¡útig

v/oÍden met een

tíoffel en een

krtastle de zand

resten verv'tijderd.

Langzaan komt

een complete pot

mel cremat¡eres

ten ut de pertode

I 200 tot 5A0 v Chr.

tevoorschi¡n

tl
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ker van bedrijf het
zand de ring in het zand weg.

Langzaam werden de contouren van

een aardewerken voorwerp zichtbaar.

ledereen had zich inmiddels om de
plek verzameld en keek gespannen toe.
Nadat de laatste resten met een troffel
waren weggeveegd kwam er een kom

tevoorschijn. Een complete, bruine,

aardewerken urn van 500 tot 1200 v. Chr.

pronkte in het zand. Onder het oog van

iedereen pakte de medewerker voor-

zichtig de urn op, en plaatste hem in een

emmer met zand.

Na enige tijd de vondst bewonderd te
hebben hervatte de provinciaal arche-

oloog zijn werkzaamheden en begon

het gebied rondom de sporen van de

tweede plek verder uit te graven. Voor-

zichtig maakte hij als het ware een door-
snede (een'coupe') van het grondspoor
met de crematieresten. lk stond intussen

te kijken naar de medewerker van het
archeologisch bedrijf die met het derde

spoor gestart was.

"Moet je noLl eens kijken!"hoorde ik op-
eens de provinciaal archeoloog roepen.

Samen met de anderen liep ik naar hem

toe en keek in zijn kuil. Half in het zand
zag ik duidelijk een kommetje liggen. lk
vroeg me af wat dit nu weer betekende.

Het bleek om een kleine lege urn van on-
geveer 7 cm te zijn, uit dezelfde periode

als de andere urn. Opgewonden keken
we allemaal naar deze tweede fantasti-
sche vondst. Het was nu tijd geworden
om alles te registreren. Uitgebreid wer-

tz

Dtverse betrokke-

nen bewonderen

de vindplaats,

waoronder provin

ciaol archeolaog

\y',/inand van der

Sonden (2e van

links) en Alexandra

Mors (7e von lnks)

von het Drents

Ploreou

r ç Uitrindtlijk zijn w in tünnl n 0 zilv fi m
dnnrä uitdr,btuwvffir gùtmffi ))

den alle sporen ingemeten en vastge-

legd. De urn werd tenslotte uitgegraven

en daarmee werd de opgraving aan het

eind van de dag afgerond.

Uiteindelijk zijn tijdens de opgraving 55

munten gevonden. Daarmee kwam het

totaal aantal zilveren munten dat in de

bouwvoor is gevonden op 1 1 0 stuks.

Het waren allemaal zilveren denarii uit
de Flavische periode van 69 na Chr. tot
vroeg 3e eeuw na Chr. van keizer Elaga-

l>alus (218-222).

ln de laag zand onder de bouwvoor lag

een grafueld uit de urnenveldtijd van

1200 tot 500 v Chr., waarin twee urnen

met crematieresten zijn gevonden. Daar-

naast zijn nog aardewerkscherven plus

een schraper uit de Trechterbekercultuur
(Hunebedbouwers) uit de periode 3400

tot 2800 voor Chr. gevonden.

De presentatie aan het publiek
en de pers
Twee maanden na de opgraving, op

7 mei 2009, was het zover. De vondst
zou in het gemeentehuis van Gieten

worden gepresenteerd aan de pers en

het publiek. lk leefde er al enige weken

naar toe, en was gespannen over wat ik
kon verwachten.

Eenmaal aangekomen in het gemeen-

tehuis in Gieten werd ik al ver voor de

presentatie, in de wachtruimte van de

raadszaal van het gemeentehuis, door
diverse personen uit het toegestroomde
publiek benaderd. "Ben jij nou de vinder
van de schatvondst?"werd mij veelvul-

dig gevraagd. lk genoot ervan in het
middelpunt van de belangstelling te
staan. Eindelijk ging de raadszaal open.

lk kreeg samen met mijn vriendin een

speciaal plekje vooraan in de zaal, met

leroen v¡ordt onder het oag von de pers gefeliciteerd door
ged epu teerd e Re¡ n Mu n niksma

de familie achter ons. Mijn vriendin en ik

keken elkaar aan en dachten allebei: "Het

lijkt wel of we gaan trouwen".Toen wij
allemaal goed en wel zaten ging de zaal

open voor de overige bezoekers. Een

horde journalisten kwam de zaal binnen
lopen en daar schrok ik behoorlijk van.

lk besefte dat dit niet zomaar iets was.

De complete pers - tv, radio en krant! -

was uitgerukt om verslag van de onthul-
ling van de schatvondst te doen! Boven-

dien stroomde de zaal vol met publiek

en al snel zat de raadszaal afgeladen vol.

De provinciaal archeoloog gaf een

prachtige presentatie van de schat-

vondst met veel achtergrondinformatie.
Zo vertelde hij onder andere dat het

ruim 50jaar geleden was, dat er een

vergelijkbare muntvondst in Drenthe

was gevonden! Na korte toespraken van

de gedeputeerde Rein Munniksma en

wethouder Geert-Jan ten Brink van de
gemeente Aa en Hunze werd gevraagd

of ik mijn beleving van het vinden van

de schat wilde delen met het publiek,

wat ik vol trots deed. Daarna werd ik
belaagd door de journalisten van de

radio, televisie en de schrijvende pers!
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Een radioverslaggevervroeg op een

gegeven moment of ik er rijk van was

geworden. Mijn antwoord was dat ik er

niet rijk van was geworden maar dat ik er

wel een nieuwe fiets van kon kopen.

Al met al was het een onvergetelijke

ervaring waar iedere zoeker wel eens

van droomt. Maar bij mij werd die droom

werkelijkheid: ik had niet verwacht dat

het zoveel teweeg zou brengen! Ook nu

nog kom ik regelmatig mensen tegen

die mij vragen of ik al een nieuwe fiets

heb gekocht.

lk wil de volgend personen nog noemen die

bij hebben bijgedragen aan deze onvergete-

lijke ervaring:
. Provinciaal archeofoog Wijnand van der

Sanden voor de samenwerking en het be-

schikbaar (laten) stellen van diverse foto!.
. Conservator Paul Beliën van het Geld-

museum in Utrecht voor de determinatie

van de munten,

. Medewerkers van het archeologisch

bedrijf Hendrik Brunsting Stichting.

. Pachter van het land, dhr. Dekker, voor zijn

medewerking.

. Dhr. Schuit, eigenaar van het land voor de

medewerking.

. Peter Hendriks (DRX), mijn zoekmaat voor

het geheimhouden van de zoekplek en

het delen van de ervaring.

Jeroen Nijdam, vinder van de schatvondst

van Anloo.

Foto's: Wijnand van der Sanden,

gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe,

Jeroen Nijdam.

Foto's munten: Maarten Westmaas, in op-

dracht van het Drents Plateau.

Oproep: langwerpige beslagstukjes

uit de Vroege Middeleeuwen

Een poos geleden heb ik met de hulp van detectorzoekers een onderzoek

uitgevoerd naar Scandinavisch materiaal uit de zogenaamde Vikingperiode.

Tijdens het verrichten van dit onderzoek zijn verscheidene voorwerpen
gedocumenteerd, die via Scandinavië in de Nederlandse bodem terecht zijn
gekomen. Echter, niet alle detectorvondsten die aangemeld werden, bleken

van belang te zijn voor dit onderzoek.Zo zijnmij een aantal langwerpige

beslagstukjes getoond, die massief gegoten zijn van een koperlegering en die

geen parallellen kennen in de Scandinavische wereld. Over deze voor-
werpjes is tot op heden weinig bekend - ze zljnhoofdzakelijk gevonden in
Nederland, ze kunnen vermoedelijk gedateerd worden in de Karolingische
periode (achtste en negende eeuw na Chr.) en waren mogelijk op riemen

bevestigd. Middels een inventarisatie van deze intrigerende beslagstukjes

wil ik meer licht werpen op ondermeer de verspreiding, datering en functie
ervan.

De langwerpige beslagstukjes zijn doorgaans tussen de dlie en de acht

centimeter lang, hebben een vlakke onderkant en zijn in de regel voorzien van

twee doorboringen waar soms nog nageltjes doorheen steken. Enkele van de

beslagstukjes die ik tot op heden heb gezien zijn rijk gedecoreerd, andere zijn
soms niet veel meer dan gladde staaf es. Indien de voorwerpjes versierd zijn,

bestaat de decoratie vaak uit één of meerdere gestileerde koppen van mensen,

dieren of fantasiewezens. Deze koppen bevinden zich vaak in hoogreliëf op
het beslagstukje óf aan een van de uiteinden, waarbij sprake kan zijn van een

gevorkt uiteinde met op elk vorkje een kopje. Behalve koppen zijn soms ook
andere lichaamsdelen uitgebeeld, zoals vleugels en poten. Vooralsnog lijken
florale motieven niet te zijn toegepast. Naast de onversierde en de met

lichaamsdelen gedecoreerde beslagstukjes, zijn mij ook opengewerkte

exemplaren bekend. In deze beslagstukjes bevinden zich dan twee ruit-
vormige openingen; andere zijn aan één van de uiteinden voorzien van

een oog met soms een opengewerkt kruis daarbinnen.

Net als bij het onderzoek dat ik naar het Scandinavische materiaal heb

uitgevoerd, is hulp van detectorzoekers onontbeerlijk. Ik hoop dan ook
wederom op de prettige samenwerking met leden van de Detector-

amateur te kunnen rekenen. Mocht u in het bezit zijn van een

beslagstukje waarvan u weet dan wel vermoedt dat het van

belang is voor dit onderzoek, dan verneem ik dat graagl

Jelle Schokker

Martin Schröderlaan 1

9269WH Veenwouden

j elle_schokker@yahoo. com

Enkele voorbeelden von beslogstukjes

(niet op schooL getekend door de schr¡jveÒ
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Tekst: Hans Meulensteen
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ttfi UUZtt K t lll in Austrar ië

Zoals vele anderen zijn mijn broer en zus in

de 50-er jaren naar Australië geëmigreerd.

Zo'n 10 jaar geleden had ik de mogelijkheid

hen eens te bezoeken en meteen een gedeel-

te van Australië te

p één van onze tochten in de staat

Victoria, Oost-Australië, kwamen wij

terecht in het plaatsje Ballarat, waar

ruim 150 jaar geleden een'goldrush'heeft

plaatsgevonden. ln Ballarat is een goud-

museum en een oude goudmijn en er is

een nagemaakt goudzoekerkamp waar
je je echt anderhalve eeuw terug waant.

Regelmatig rijdt er een'postkoets' met

zes paarden ervoor voorbij en lopen er

mensen rond in originele klederdrachten

' V(elcome Stranqer

62,879 kq

die tot in de details zijn nagemaakt. Er is

ook de mogelijkheid om goud te'pannen'

in een beek die men regelmatig van goud-

houdend zand voorziet. lk hoorde echter

eenjongen klagen datje nog eerdereen

vis te pakken krijgt dan datje goud vindt.

Het museum, tegenover de mijn, is voor

mij aanleiding geweest om later zelf ook

goud te gaan zoeken. Hier zijn originele

nuggets te koop, al dan niet verwerkt als

sieraad. De prijs van een nugget wordt be-

paald door het gewicht maal de goudprijs

plus 10olo. Nuggets worden dus vrijwel

nooit omgesmolten, ten eerste omdat de

nugget nooit l00o/o goud is, meestal is een

gedeelte zilver. Ten tweede omdat een

nugget hoger wordt gewaardeerd door de

eventuele koper dan goud. ln Europa kun

je er rustig 40olo bijtellen.

Verder geeft men in het museum aan waar

in de omgeving goud te vinden is, door

een kleine hoeveelheid goud te tonen

dat ter plaatse werd aangetroffen. Hierbij

valt op dat er verschil is in korrelgrootte

per locatie. Er wordt een metaaldetector

getoond die als zeer ouderwets mag wor-

den aangeduid, als je je horloge op 5 cm

afstand van de disc houdt hoorje een

zacht piepend geluid. lk dacht meteen:

als ze hier met dit soort apparaten zoeken

heb ik nog een kans om ook wat te vinden

met mijn detector.

Verder staan hier vele bekende grote

nagemaakte nuggets tentoongesteld. Het

is zeer indrukwekkend om te zien wat voor

een enorme brokken er destijds gevonden

zijn. De grootste is de"Welcome Stranger"

2218 oz(62,879 kg), en zo groot als twee

voetballen op elkaar, gevonden bij Bakery

Hill op 2 inch diepte onder een boom-

stronk. Hij bestond voor 50o/o uit zilver, is

wél omgesmolten en bracht destijds US

5 21.000 op. Mijn nicht vond in West-

Australië een nugget zo groot als een klein

soort meloen en die bracht 5 21.000 aan

Australische dollars op.

Kortom, een jaar later stond ik met mijn

vriend Dick in Australië, elk met een (zelf-

de) White's XLT detector en vol hoop maar
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De stad Melbourne heeft

zün ontstaan waarschijnlijk

te danken aan de goldrush.

Duizenden Chinezen en an-

dere gelukzoekers landden

aan de zuidkust en haastten

zich naar de goudvelden,

soms zelfs te voet. Latel

toen Australië de Alleen

blanken en Aboriginals' poli-

tiek ¡nvoerde moesten deze

chinezen weer het land uit.

Zij ondernamen van alles

om in het land te mogen

bl'rjven, maar daar had de

toenmalige regering geen

boodschap aan. Er werd hun

een test afgenomen om vast

te stellen ofze voldoende
Engels konden spreken

en dus aanspraak konden

maken op een verblijfsver-
gunning. Met deze test werd
dusdanig geknoeid dat vrii

wel niemand (Chinees) dat

haalde. De vragen werden

o.a. gesteld in het Spaans!!

lk moest hier aan denken

toen ik later oude claims

vond, 2 tot 3 meter diepe
gaten, netjes naast elkaar.

Voor ons een aanwijzing

waar gezocht kon worden,

want de Chinezen wisten

wel waar iets te vinden was.

nog niet bezeten door de'goudkoortsl

Mijn broer reed ons naar Ballarat en even

voorbij deze stad in een soort weiland be-

gonnen wij het grote avontuur. Het eerste

wat wij aan de rand vonden was, hoe is

het mogelijk, lege Coca-Cola blikken.

Opvallend was datje tussen het spaarza-

me gras midden in het afgezette stuk land

een bruine (ijzer)-oerachtige harde grond

kon zien. lk dacht meteen dat geeft de

nodige storingen en inderdaad, ik kreeg

na enige tijd weliswaar een sterk geluid

te horen met een VDI nr. van -5, wat neer

komt op half vergane metalen, dus roest

(metaalzouten). Nú weet ik zeker dat het

een redelijk grote nugget moet zijn ge-

weest. Wat is nl. het geval; na enige dagen

zoeken begon mijn detector vreemd te

doen. Waarschijnlijk omdat wij de batterij

oplaadden met een universele oplader

en niet met de originele. Wij hadden onze

detector in de U.S.A. gekocht met een 1 10

volt oplaadeenheid en konden in Australië

geen adapter vinden.

Wij togen naar een winkel in Bendigo, een

plaats in het þoudgebied'waar detectors

gehuurd konden worden en vroegen

de baas of hij mijn detector even na kon

kijken. Hij had een (test) munt ingegraven

en mijn detector reageerde daarfeilloos

op, dus (dáár) geen klachten.Tijdens

het testen raakten wij aan de praat en

hij vroeg ons hoe wij zochten. "Met het

programma juwelry and beach of met

relic'i Hij vervolgde:"Waar reageren jullie

dan op?"Wij antwoordden:"Op VDI 80 of

hoger'i Hij zei "Foutl'|"Je moet kijken naar

-10 tot +10': lnderdaad dit staat op de

detector te lezen, maar daar hadden wij

tot op dat moment geen erg in. Later kon

ik mij wel voor mijn kop slaan, toen ik zag

hoe mijn zwager na een mooi vol signaal,

een forse nugget uit de bruine oerachtige

steen hakte.

Verder adviseerde de man ons te zoeken

met het programma'prospecting'(goud-

zoeken), een programma dat alle minera-

len aangeeft en dus niet discrimineert. Het

zal ongetwijfeld het beste programma zijn

om goud te zoeken, maar de Australische

bodem is zozwaar gemineraliseerd dat

het apparaat wel drie of vier keer in één

zwaai piept, met als gevolg dat de batterij

snel opraakte en weer verkeerd door ons

werd opgeladen, waardoor de storingen

zich bleven voortdoen.

Wij vonden in drie weken tijd; Chinese

munten, handgemaakte spijkers, kogel-

punten, afen toe een stuk gereedschap

maar geen snipper goud. Het kostte ook

erg veel moeite om een gaatje te graven,

je kunt met een vliegtuig landen op deze

bodem zondeç bij wijze van spreken,

een centimeter in te zakken. Het enige

bijzondere dat ik vond was een onderlijn

van een vistuig met lood en haken, op

de helling van een heuvel!!Toch hadden

we een hoop ervaring op gedaan, vooral

hoe het níét moet. Er wordt plaatselijk

ook goede voorlichting gegeven hoe

het beste gezocht kan worden. Je kunt

je voor zo'n cursus inschrijven o.a. in

Marybourough en Bendigo. lntussen was

mijn nicht Nancy, de dochter van mijn zus,

geïnteresseerd geraakt in het goudzoeken

met detectors en ging haar man op zoek

naar informatie. Het bleek dat je beter een

Australische detector, zoals de Minelab

kan nemen omdat die speciaal voor de

Australische bodem is gemaakt.

Als je enige kans op succes wilt hebben,

kun je het beste naarWest-Australië gaan

en wel de omgeving van Kalgoorly. Alleen,

alle gebieden waar goud gevonden kán

worden zijn door de grote mijncompany's

geclaimd. Je kunt natuurlijk ook met de

nieuwste apparatuur in oost-Australië

gaan zoeken.

1'
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De prestaties van de nieuwste Minelabs

zijn werkelijk fantastisch, ook op de oude
'afgegraasde' gebieden, alhoewel ik hier

spreek van een gebied zo groot a¡s half

Nederland. Er is alt¡jd wel een stuk grond

vergeten of ondeskundig afgezocht.

Het betreft hier nuggets, grotere kor-

rels, geen fijn goud, dat kun je in vrijwel

heel Australië vinden (m.u.v, de uiterste

zuidwesthoek).

Toevallig heeft mijn zwager een goede

1t vriend bij zo'n minecompany en wist hij

wáár hij moest gaan zoeken. Hij kocht

voor zichzelf een gebruikte Minelab en

leende er een voor mijn nicht op basis

die ik verderop in dit verhaal zal uitleg-

gen. Een jaar nadat Dick en ik in Australië

waren geweesT, zijn zij op pad gegaan

met een oude landrover (four wheel drive)

en een soort caravan naar West-Australia

(W.A.) vanuit Melbourne (10 dagen)! De 3

wintermaanden zijn de beste tijd om zo'n

avontuur te beginnen. Het resultaat was

.*

overweldigend met o.a. de nugget die ik

eerder beschreven heb. Alleen wist ik toen

nog niet wat voor ontberingen ze hadden

geleden.

Twee jaar later kreeg ik de uitnodiging om

mee te gaan naar WA. lk was intussen als

militair na 36 jaar afgezwaaid, had dus tijd
genoeg en was enigszins gewend aan wat

ontbering. lk zou acht weken blijven.

Wij ontmoetten elkaar in Kalgoorly waar

een zus van mijn zwager woont en van

daaruit zouden wij richting Leonora gaan

rijden (200 km), vaak over ongebaande

wegen, z.g. dirt roads. Het klinkt drama-

tischer dan het is want deze zandwegen

zijn door de harde ondergrond zeer goed

te rijden. De maximumsnelheid wordt er

vaak gemakkelijk gehaald.

In een klein dorp (6 huizen) werd provi-

and, water en dergelijke zaken ingeslagen

in een winkel die je alleen in dit soort

gebieden tegenkomt. Een gemeentehuis

annex postkantoor, restaurant, groente-

ijzerwaren-levensmiddelenwinkel waar

kerkdiensten worden gehouden en brood

wordt gebakken en ook nog dienst doet

als drogisterij, brandstofdepot en apothe-

ker. De burgemeester woont er en vóór

de nieuwe wapenwet kon je er ook nog

wapens en munitie kopen. Hier kun je een

vergunning kopen om goud te zoeken

(15,00 Austr. dollar) en kun je vertellen dat

je de outback in gaat (het is verplicht dit

te doen) en dan uiterlijk na B á 10 dagen

hier weer terugkomt. De detector die ik

gebruikte was een Minelab Sovereign

XS, geleend op basis van 5% van alles

wat ik vind, is voor de eigenaar. Dit alles

geregeld door mijn zwager Rob en die ik

in dit verhaal verder zo zal aanduiden. De

Sovereign is een zware detector en om het

gewicht wat meer te verdelen werd een

elastiek ter grootte van een fietssnelbinder

aan de draagriemen van de rugzak én de

detector vastgemaakt. Zo kon de detector

lange tijd goed gedragen worden en was

die nét zo afgesteld dat de schotel i inch

boven de grond bleef hangen.

ln tegenstelling tot in Duitsland had ik in

Australië een hoofdtelefoon op, iets wat

ik als erg vervelend ervoer. lk hoor het

liefst wat er om mij heen gebeurt, maar

het eigenaardige geluid van de Mineiab

maakt het toch noodzakelijk zo'n ding op

je hoofd te zetten. Het kleinste piiioeiíiÍip-

geluid kan op een nugget duiden. Daarna

wordt met de voorrand van de schotel

'gepinpointiTegen de avond hielden wij

halt in een rustig heuvelig landschap met

wat stekelige begroeiing en enkele'gum'

trees, eucalyptusbomen. Rob en Nancy

gingen in de landrover slapen en ik in een

tentje ernaast dat gelukkig aan de onder-

kant helemaal dicht was en dus geen los

grondzeiltje had. Dit speciaal tegen alles

wat kruipt en's nachts wat warmte zoekt

en gemeen giftig kan zijn.

Na een onrustige en onwennige nacht

gingen wij weer verder tot wij in een meer

rotsachtige streek kwamen, een origineel

wildwest landschap, dor en droog. Hier

begonnen wij met zoeken, ieder in een

andere richting teneinde een zo groot

mogelijk gebied te kunnen bestrijken,

Nuggets bevinden zich vaak in een be-

paald gebied en dan vaak meer exem-

plaren. Met andere woorden, als je er één

vindt, liggen er vaak meer. lk heb vele

jaren aan amateur-geologie gedaan en ik

kon deze kennis nu gebruiken. De grotere

goudstukken (groter dan stofgoud) liggen

meestal op de eigenlijke rotsbodem, De

gaten die in Oost-Australië door de Chine-

zen zijn gegraven zijn diep. Zij groeven de

zand- en grindlaag weg tot op de hardere

bodem. Wij zochten meestal op vlakke

bodems of op geaccidenteerde hellingen.

Op een helling ligt meestal minder zand

terwijl de zwaardere nuggets tussen

uitsteeksels zijn blijven liggen. Het hele

land lijkt eigenlijk op een zeebodem, grote

vlakke streken afgewisseld door zwaar

.t"
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Goud, in de vorm van zeer kleine

schilfertjes, komt voor in kwartslagen
die in Ballarat wel twee meter dik kun-

nen zijn. Dit is primair goud, afgezet
in holtes en kieren in het kwarts door
zeer hete gassen uit d¡epere aardlagen.
Er moet heel wat gesteente verwerkt

worden om een hoeveelheid goud te
isoleren. Het alluviale goud, dat ¡s het
goud dat niét meer ¡n de originele af-

zetting z¡t, (door erosie van de rotsen),

wordt gevonden met de goudpan in

de spaarzame beken en riviertjes of in
ieder geval met behulp van water. ln
Australië wordt dit puddling, panning
(dish washing) of fossicking genoemd,

oer-australische woorden (bij opaal

zoeken spreekt men van'noodling').
Ook het zoeken met de metaaldetector
wordt fossicking genoemd, alhoewel

^:iq.-

de echte goudzoeker zijn neus ophaalt
voor deze manier van zoeken o.a.

omdat de fijne gouddeeltjes met een

detector niet gevonden worden. Deze

zeer kleine goudschilfertjes hebben
zich in holtes, achter groterè stenen en

in bochten van een beek of rivier verza-

meld en hier hebben zich de grotere

brokjes, de nuggets gevormd. Tenmin-
ste, dat is één theorie over hoe de nug-
gets zijn gevormd. Dan zijn er nog de
secundaire afzettingen, dat is o.a. het
goud dat zich ¡n afzettingsgesteente
bevindt zoals kalksteen, zandsteen of
het verderop in dit verhaal vermelde
ijzeroer. Dat was oud rivierzand dat
m¡ljoenen jaren geleden weer tot
steen(rots) is geperst (conglomeraat).

Nuggets worden alleen alluviaal of
secundair gevonden. ,
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geërodeerde rotsformaties en overal

rood of bruin door het hoge ijzergehalte.

Het is vreemd te ondervinden voor een

Nederlander dat er, zo ver als je kon kijken,

geen levende mens in de omgeving was,

de stilte wordt dan zelfs als bedreigend er-

varen. Hier heb je wel degelijk een goede

GPS nodig om tenminste de weg terug

naar het voertuig te kunnen vinden.

Na een dag zoeken en niets vinden wordt
je onzorgvuldiger, zeker als je, net als ik

in Duitsland, gewend bent met bijna elke

stap wel een signaal te horen. Je komt dan

bezweet en warm, vol stof en voorzien

van jeukende rode vlekjes van beten van

zandvlooien terug bij het voertuig. Om

je te beschermen tegen deze en andere

soorten insectenbeten moet je je volledig

kleden en dat bij soms wel 40 graden

Celsius. Als je je behoefte moet doen moet
je heel goed uitkijken. Dat is het vreemde

van dit land, je kunt op één dag wel vier

seizoenen meemaken. Helaas kun je niet

even in een fris bad duiken of douchen

zodat het best prettig kan zijn alléén in

een tentje te liggen, zeker na een dag of

10, je hebt dan alleen je eigen lucht om je

heen. Het water is al¡een om te drinken,

tot 7 liter per dag, eventueel met enkele

zoutta bletten.

1 5 cm diepte, nota bene op een zandpad.

lk moest tijdens het uitgraven even aan de

kant om een van de sporadische voertui-

gen te laten passeren. Mijn vrouw draagt

hem aan een hangertje,2 cm lang 1% cm

breed en 3 mm dik. Vanaf dat moment

had je eigenlijk geen tijd meer om te eten,

dan slaat de goudkoorts toe. Het zand op

dat zandpad was opgebracht en kwam

dus ergens anders vandaan. Daarom werd

er in de omgeving door ons nìets meer

gevonden, wél in de weg.

Wij meldden ons na 9 dagen weer in de

bewoonde wereld voor een bad, normaal

eten en een normaal bed. En we laadden

onze batterijen weer een keer normaal

op (niet met de motor van de auto zoals

onderweg).

Wij zouden, na drie dagen rust, in een

andere richting rijden, meer zuidoost.

Het landschap is hier wat rustiger met
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Als je zo overdag om je heen kijkt, zie je

allerlei soorten dieren die je thuis niet

tegen zal komen. Handgrote spinnen,

grote hagedissen, kangoeroes, een enkele

dingo, een beest met lange platte stekels,

en enorme motten. Ook, als je vroeg in de

morgen vertrekt, slangen die zich meestal

op een grote steen lekker opwarmen.

Veel exotische vogels - soms in enorme

zwermen - als je in wat groenere gebieden

komt. Grote zwermen kaketoes en veel

andere soorten papegaaien en parkieten.

Deze vogels, die plaatselijk intensief wor-

den geschoten (wegens overlast), kosten

hier soms enkele honderden euro's, er

vliegt dus ook goud door de lucht.

lk heb ook mooie stenen aan mijn ver-

zameling kunnen toevoegen. Pas na vijf

dagen vond ik mijn eerste nugget op
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wat meer begroeiing. Na anderhalve dag

rijden hielden wij halt en zetten onze

slaapplaats op. Op tien meter van de auto

vond Rob een nugget - zo groot als een

klosje garen - die hij uit een bruine rots

moest hakken (secundair). Gelukkig had

hij voor alle werkjes wel een stuk gereed-

schap bij zich.

Dit beloofde wat voor de volgende dag.

Zo vroeg als we konden vertrokken wij

van het voertuig. Deze keer bleven wij op

zichtafstand en liepen in dezelfde richting,

de Minelab begint al op 15 á 20 meter

afstand te storen als je te dicht bij elkaar

komt.

Na enkele uren stopte Rob en begon te

graven, Nancy en ik bleven wat in de buurt

rondhangen maar het duurde nogal lang

en het gat dat Rob aan het graven was

werd steeds groter.Toen riep hij ons.

Hij was een steen aan het uitgraven van 60

cm lang en 20 cm dik. Plotseling gooide

hij het gat dicht en siste:"Verder lopen".

Hij had in de verte een man gezien met

een verrekijker die ons in de gaten hield,

het was haast onvoorstelbaar dat hij die

man gezien had.Zo zijn de goudzoekers,

niemand mag weten of je wat gevonden

hebt,je zou beroofd kunnen worden of

vervelende concurrentie kunnen krijgen.

Bij het vallen van de avond hebben wij de

steen uitgegraven en meegenomen, er

liep een goudader door van 1 tot 1 72 cm

dik! Deze ader heeft zich ongetwijfeld er-

gens in de bodem voortgezet, wij konden

die plek echter niet vinden. De volgende

dag hebben wij de steen vermorzeld na er

eerst een paar mooie stukken afgeslagen

te hebben. Het puin en stof werd door

Rob met kwik vermengd. Daarna liet hij

het kwik koken en verdampen en van wat

aan goud overbleef heeft hij 4 baren goud

gegoten van 20 cm lang,5 cm breed en

2,5 cm dik. Wij waren in ieder geval uit de

kosten! lk heb daar ook nog enkele mooie

nuggets gevonden, sommige op 25 cm

diepte en twee gewoon op de grond.

De weken vlogen met wisselend succes

voorbij en na zes weken vond ik het ge-

noeg, ik was volkomen uitgeput. We heb-

ben alles wat ik gevonden had gewogen

en 5olo gereserveerd, die waren bestemd

voor de eigenaar van de detector, geen

slechte deal voor hem (en voor mij)! Na

een bad en een stevige maaltijd in Kalg-

oorly heb ik afscheid genomen van mijn

familie en ben ik met de trein naar Perth

gereisd en van daaruit met het vliegtuig

teruggevlogen naar Frankfurt.

Het was fantastisch om dit eens mee te

maken maar erg uitputtend, ik heb de

terugreis hoofdzakelijk slapend doorge-

bracht. Eén van de door mij gevonden

nuggets heb ik aan een ketting laten

monteren en die draag ik zo af en toe.

Resumerend kan ik opmerken dat indien

er normale nuggets gevonden worden in

redelijke aantallen, je in 6 maanden meer

geld verdient met gewoon werken dan

met goudzoeken. In aanmerking geno-

men dat je alle benodigdheden reeds be-

zil,zoals een onderkomen en een vierwiel

aangedreven voertuig, metaaldetectors,

gereedschap, voorraden, GPS'n en bekend

ben met het te verwachten terrein en alle

gevaren, (slangen, insecten) etc. etc. is het

een avontuur datje wel kunt aangaan.

Als je naar Australië moet vliegen en ter

plaatse alles moet kopen, huren of ervaren

kun je beter thuisblijven.

Rob en Nancy hebben een gedeelte van

hun goud verkocht en kregen prompt een

conflict met de Australische belasting-

dienst, want die wilde weten of het hier

ging om een hobby of om een beroep.

Beide hebben voor- en nadelen. Het was

een heel avontuur en ik had het niet willen

missen, maar ik ben toch blij dat ik hier

weer ontspannen kan rondlopen in het

bos oftussen de druivenplanten en weer

regelmatig musketkogels en dergelijke

opgraaf.

Over enige tijd krijg ik de mogelijkheid

om op het Engelse eiland Wight te gaan

zoeken, ik ben benieuwd wat daar te

vinden is. Tot zover mijn verhaal over

goudzoeken, indien iemand hierover nog

wat te vragen heeft weet de redactie van

dit artikel mij wel te vinden.

Met vriendelij ke groetl

Hans Meulensteen
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Kijk en verbaas je over deze nieuwe telg van XP met de vormgeving van een Ferrari!

Geen kabels meer, ook niet op de zoekschijf, de schijf communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding. 4 zoekfrequenties naar keuze. Draadloze koptelefoon met

keuzetoetsen wordt bijgeleverd. Het huis is afkoppelbaar. Superlicht, de detector weegt nog geen 1 000 gram. De steelverbin-

ding is binnen 3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje Oplaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen

Kijk voor meer informatie op: www xpmetaldetectors,com en www.xpmetaldetectors.com/xpforum

De DELJS is vanaf heden te bestellen tegen een aanbetal¡ng van 250,00 euro.)ndat de belangstelling nu reeds enorm is gaan

er rvachttijden ontstaan. Dus moeten we de regel hanteren wie het eerst komt die het eerst naalt. De datum van aanbetaling

via Giro 4838918 tnv Detect in Enschede bepaald de datum van aflevering.

Graag van u eerst een e-nail met uw ndam en adre¡ tel. numme¡ dan krijgt u van ons alvast een PRO F1RMA FACTUUR per

ma¡l toegestuurd.

E
Minelab heeft met de ontwikkeling van de E-Trac weer
enkele grote stappen gezet!

De E-Trac kan via een USB kabel aangesloten worden op de

PC. Via e-mail kunnen programma's uitgewisseld worden met

andere zoekers.

De basistechniek van de E-Trac komt van de Explorer SE, maar

het software programma is compleet vernieuwd en uitgebreid.

De nieuwe E-Trac:

- Nog snellere processors, waardoor o.a. minder camouflage

van uzer.
- Er kan zelfs op sites gezocht worden waar extreem veel

ijzer ligt, de E-Trac'slaat niet dicht' maar pakt de goede

metaaltjes eruit!

MINELAB

€, 1495,-
Met accessoires

Groter dieptebereik, o.a. door grotere schijf van 27,5 cm, maar

ook door een hogere Gain te gebruiken, daar waar het kan.

Ultra lichte schijf en een andere hoek van de handgreep, waar-

door de algehele balans beter is,

Via de PC en een USB kabel uitwisselbare programma's, waardoor
je niet zelf de expert hoeft te ziin.

Logischer opbouw van de programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask. snel op ilzerinhoud en geleidingswaarde

zelf een discriminatie programma maken,

2 grondstanden, een voor normale grond en een voor extreem

lastige grond.

Volop informatie over
taaldetectort

v¡nd-
vondsten en

zoekge-
360 pagina's

rijk geTllustreerd
meer dan 400
's en tekeningen

in kleur. Meer dan 1000

zie voor onafhankel¡jke

beoordeling op het

lnternet (M¡nelabown-

ers) en maak contact
net de nu al talloze
E-Trac bez¡tters

afb. van vondsten.

Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Eestellen bij Detect: naak 39,90 euro over (poftokosten gnt¡s)

ovet op GlR) 4838918 t.n.v Detect te Enschede.

Vanu¡t Relg¡e: Maak 39,90 + 3,00 euro pofto over naar onze

Rank: IBAN NL57RAB0 0396743870 SMFf: RABoNL2U naar

DETE.T ¡n EnschedeVergeet nietje volledige naan en adres

âan ons doot te geven bij de banktransfer of via: info@detect.nl

Kies de bijbehorende code voor het boek in de juiste taal: NL00l
(Nederlands).

POWERIIfT
POWERTIFT NU MET

VERDUBBELDE KRACHT!

Dubbel zo sterke richt-
magneet 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 zo-

veel als de vorige. Door

een andere productiewijze
¡s deze magneet echter

goedkoper dan de oude Powerlift.

PRIJS: 79,50 euro

qtçE

dieper en stabieler!
Detech SEF zoekschijven zijn stabieler dan

de originele schijven, gaan dieper en de
pinpointing is beter.

Bijzonder geschikt voor terreinen die flink afgezocht

zijn en dus meer diepte bereikt moet worden, of

voor terreinen waar weinig ligt en waar met een

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht.

8"x6" 12"x10" 15"x12" 18"x15"

E-trac/Expl/Safari r' ./ / t/
Sovereign-t/r'/
Wh¡te's DtX, MTX - ./ 1/ 1/

XP G-Mau en ADX t/
XP Gold Maxx Power - - r'
GarrettAce / r' r'
tisher t75 t/ -

159,00 189,00 199,00 225,00

DETECT - GERT GESINK
lmporteur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van 'Handboek voor zoekers'

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede

Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl
www.detect.nl



Sxcalibur ll kent twee
voeringen, met 25 en met 20

zoekschijf.

Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

FSlimline schijf, die minder weegt,
waardoor het zoeken op het land of

7 ilF langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.
Uitstekende kwaliteit zoekdiepte, gevoeligheid, prima discriminatie en waterdicht-

tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-
telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.

X-Terra 305, 505 en 705. Met
de nieuwe X-Terra serie zet Minelab een
nieuwe standaard voor de middenklasse.
Deze detectoren kunnen zich meten met

veel duurdere detectors. Lekker licht,
perfecte balans,

X'TERRA heidArs

X-TERRA 305

€,479,-

Mìnelab is overtuìgd van de
kwaliteit die ze maakt en geefÍ.
maar |iefst 3 JAAR

GARANTIE!

De X-Tena 305 heeft t.o.v. de 30 een

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had,

Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 18,75 kHz.

X-TERRAsos € 599r-

€ 3695

EMìn Mennen: /kl¡eb yandd¿gde GP Ex|úene (vooiloperGPX-4000 en 45M eens

echt op de proeÍ gesleld op een gatenkaas akkeÍ waar ¡n het veileden al neet z¡lvercn

Pl detector met discriminatie van

ijzer (was tot voor kort onmoge-

lijk). Geschikt voor diegene die op

terreinen 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 teneinen waar ooit een

schatvondst is gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt.

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt. Monoloop schijven

ziin n¡et in staat ¡jzer uit te scha-

kelen en zijn daarom meestal

minder geschikt, hoewel ze

ies dieper gaan dan de

voor w¡e extreem wil!
Specificaties:
- Pl lvlotion detector
- 11 inchdubbelDschijf
- Wordt geleverd met Harnas en Bungy.

- L¡th¡um lon batterij systeem

- Lengte: min. 1 100 mm, max 1300 mm

- Gewicht2400gram
- Steel bestaat uit twee delen

- Extra schijven: beschikbaar

€,729,-

26 cm
elliptische
schijf
€ 166,-

(Levertijd wegeos

en0rme vraag,

onqeveer 8 weken)

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Tena 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen

zoeken!). Frequentie:7,5 kHz, option. schijf3 0f18,75 kHz.

26 cm
wide scan
(DD)

schijf
€ 166,-

en gouden munten w¿rcn gevonden, ndat wail nu n¡enand mær ¡ets vond. Z¡e h¡et

gouden en een z¡lveren Kelt. Lees het volled¡ge ¡eslveßlag op w.detect.nl

schijven

Sovereign GT € 895,-De Sovereign GT hoon bij de absolute top!
DieosEoekende analooe detector voor binnenlandse teneinen. 'P¿terreinen. 'Pakt'vooral ook grotere voorwerpen op diepereDiepsEoekende analoge detector voor

niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werkt op 1 7

hequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine muntjes.
Het detectorhuis kan achterop de armsteun gemonteerd worden, voor een goede balans, ombouwen tot heupmodel

is in een wip gebeurd. Het batterijpack, met I penlight bâtterijen klik je in 2

seconden in en uit het huis. De GT is uitgerust met een 20 cm ofeen 25 cm

wide scan schi.jl aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan

breder de grond in en 'pakken' daardoor op een dieper niveau meer grond en

vondsten! Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

met name in kleigrond. lncl. oplader en Nikkel Metaal Hybride oplaadpack.

€ 995,-
Zonder extra accessoires

kleine muntjes

en een heel

goed diepte-

bereik voor normale

v00rwerpen.

Voorzien van een 26 cm

wide scan zoekschijf
(gespaakt), die breed de grond in bij elke zwaai

meer grond afzoekt dan detectors die met concentr¡-

sche zoekschijven zijn uitgerust.

ËFX4l50

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Terra 505 de

mogelijkheid om 3 i.p.v. 2 zoekschijven

mel verschillende frequenties eronder

te plaatsen. Frequent¡e: 7,5 kHz, option.
schijf 3 of 1 8,75 kHz. Verder is de

discriminatieschaal, de gevoeligheids-

schaal en zijn de identificatienummers
uitgebreid waardoor je meer dieptebe-

reik hebt en de keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X-TERRA 705

Vereenvoudigde versie van de E-Trac. Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van l\4inelab. Ten opzichte van

zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' herstehijd, waardoor je meer goede

voorwerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!
Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf.

De Safari is bijna netzo krachtig als de E-Trac en voelt

zich thuis onder alle omstandigheden (ook aan zee

tussen eb en vloed). De Safari is superstabiel, je hoeft
weinig rommel op te graven, hoge gevoeligheid voor



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

up detector te gebruiken De Compadre heeft 0-discriminatie en is nu

uitgerust met een superlichte 1 5 cm schijl waardoor deze nog geschikter

is op stort en terreinen met veel ijzer 
,.

FMax
sÍË\-_=-_,¡,,1_

Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector. Weegt 999 gram!

Enorm qoede prijs/kwaliteitsverhouding I

€ 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 hel
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt bat-

terijen zitten 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 weegt!

Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.

Niets is minder waar!

De Cibola en de Vaquero zijn veel krach-
t¡ger 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 1 5 cm en een

wide scan van 25 x 30 cm.

De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terreinen met weinig vervuiling, klei en

andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors is dat de

Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

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 stabiliteit!
De eerste Telóns zijn verkocht aan Tesoro liefhebbers, de

kopers hebben gebeld en gemaild: ze zijn verkocht!
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.Vaquero

€,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 ve¡vuild terrein zoeken. 

€ 66gr -

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 kle¡ne

15 cm concentrischeschijf voorradig De Lobo is in twee

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

2l x24 cm concentr¡sche sch¡jf

Respectievelijk : : ij i{rt, . t?ßa -', tl:! .

De Tiger Shark is een beproefde onderwater detector van

Tesoro die zeer geschikt is om op rommelige plekken onder

water te zoeken, Vervangt de Stingray ll De Tiger heeft een

speciale zoutwaterstand die afrekent met het 'natzouteffect'

ln zoet zwemwater de beste detector om het 'dunne' goud te

vinden zoals gouden kettingen, armbandjes, gebroken ringen

en oorbellen

Met beschermtap ' i]ii ì,

-l

Teión

/-,l-.--- '( '/ a.-tF:.

.n gri¡r. iì ondontstoring- Ifiå,'Jï :l:i::1#::ÏTÏlfl l
minatie.

l\lomenteel door de fabrikant niet leverbaar!



Kijk en verba;:s je over clezr.r rricui¡lr: 'Lrlq ..',,1i

vornrgevirrg vän een Ferrari!

Geen kabels mee¡ ook niet op de zoekschijf, de schijf
communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding

4 zoekfrequenties naar keuze, Het huis is afkoppelbaar, Superlicht, de

detector weegt nog geen 1 000 gram De steelverb¡nding is binnen

3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bi.j

de prijs lnbegrepen Nu al te bestellen! (tegen aanbetaling van

250,- euro)

www.xpmeta ldetectors,com en www,xpmetaldetectors.com/xpforum

4,6 KH¿

G-MAXX il
Buitengewoon krachtige detector, geschikt voor het zoeken naar munten en

speciaal voor hen die naar grotere voorwerpen en muntschatjes zoeken,
Met name de 28 cm High Energy Coil is daar buitengewoon geschikt voor
(optie). Evenals de Adventis ll en de Gold Maxx ll heeft deze detector een

Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen rs, Ook is een speciale
Silencer schakelaar ingebouwd om valse sÌgnalen door de aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
ma¿kt deze detector tot een zeer krachtige all round detector

429,00

549,00

ADX i 50, ADX 250 en
ADt/ENTl5 ll speeifieaties:

o Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1 500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

m lcropfocesSorS

. 2 Standen: alle metalen en

discrim inatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENIIS ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van

ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (WS1,

W53) 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 bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1 ,5 Volt

. Batterijduur Alkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behu izing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel,

649,00

Eraadloze hoofdtelefmri¡'ts WS 1 (met2kanaten) T69,tfÌ
ws 3 tr 99,0ffi

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor ziln detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen.
Met een XP (uitgezonderd de ADX 1 00) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken
DeW51 isopvouwbaarenklejnenweegtT0gram. DeW52 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen Oplaadtijd 2 uur. Batterijduur 50 uur.

ADYINTIS



FLEVOLAND

r Flevo Detectors,llilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope /
XP metaldetectors / Laser / Verhuur van
diepzoekers en opsporingsservice

FRIESLAND

r De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight I XP I inruil mogelijk /
verhuur / opsporing en beveiliging
particulieren en bedrijven

Weth. Beerdastraat 21,

9298 P\l Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 4139 77 (op afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen.nl
I nternet: www.detri jestinzen.nl

DRENTHE

¡ Detectorg¡gant
White's / XP detectors / Tesoro /
Minelab I verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

Byte rc, 774t ltlKCoevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8
E-mai l: info@detectorgigant. nl
I nternet: www.detectorgigant. n I

OVERIJSSEL

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

Kerkpad r8, 83r6 DB Marknesse N.O.P.
tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-
zzz4z848
E-mai I : fl evodetectors@ planet.n I

I nternet: www.fl evodetectors.n I

UTRECHT

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

Zwaluw \,3752 N\l Bunschoten
tel. o33-299 94 9r , mobiel o6-zt 885695
E-mail: info@midholland.nl
I nternet:
www.midholland.nl www.detector.nl
www.minelab.nl www.coiltek.nl

GELDERLAND

r Atlantis Metaaldetectors

)
oro / Fisher

llingerdstraaT 6, 664l BN Beuningen
tel. (oz4) 677 4o 63
E-mail: w.hofman @chello.nl
I nternet: www. metaa ldetectie.com

NOORD-HOLLAND

r Handelsonderneming
D. f . Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Fisher/ White's lTroy I lmporteur:
Anderson detectorstelen

ZUID-HOLLAND

t Zuid Holland
Metaaldetectors
White's Dealer v. Ned. 9 tot 6 uur.
Black Knight, Hoezen, tassen etc.
Ultrassoons, scheppen, Pin Pointers
Beveil i gi n g, Hoofdtelefoon s 1 4,95

Energieweg 4, Zoeterwoude
tel. (o7t) 52t4899
E-mail : joop@zuidh metaaldetectors. n I

I nternet: wwwzu idh metaaldetectors.n I

NOORD-BRABANT

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

Het Sterrenbeeld 48,
5zr 5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548tt 99, fa* (o6) 548 rr 95
E-mail: info@gelan.nl
I nternet: www.gelan.nl

r Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro

/ Viking / Lortone tumblers / EMAG/
Emmi ultrasoon reinigers

Keepstraat 2, j7o2 LH Helmond
tel. (o492) 57 4525
E-mail: info@ metaaldetector. n I

I nternet: www. metaaldetector. n I

. www.tesoro.nl
1

^lt - '-å,*.
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Woold riksweg 88, 75lz AV Enschede
tel. (o53) 43o 05 rz, fax (o53) $455 58
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect. n I

Pieter Maatsstraat 12

t777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 59 3z86,fax (ozz7) 59 11 29
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
lnternet: www.djlaan.nl

BELGIË

f Belgadetect lcalmeyn Jean Pierre)

White's / Black Knight / Tesoro / Mine-
lab / diepzoekers / onderwaterdetectors

/ pijp- en leidingdetectors / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
opsporingsservice

HagedoornstÍaat 12,

88oo Roeselare, \Uest-Vlaanderen,
België
Tel. o5r /2o.5o.o6, fax o5'r | 24.o7.55
Gsm o47713'r.66.56
E-mail: jpcalmeyn@telenet.be
I nternet: www.belgadetect. be

?
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ln vogelvlucht door de
prehistorie

'Eerste Neanderthaler fossiel in

Nederland gevonden' kopten de

media in juni 2009. Op het eerste

gezicht zou je het onooglijke

stukje schedel niet kw¿lificeren als

voorpaginanieuws. Zeker niet als

je beseft dat het al jaren geleden

is gevonden. Maar niets is minder

waar, want op basis van uitgebreid

onderzoek concludeert het Rijks-

museum van Oudheden (RMO,

Leiden) dat het gaat om een "grote

aanwinst voor het Nederlands

cultureel erfgoed en een mijlpaal

voor de Nederlandse archeologie

en paleontologie'i

Vondsten uit de prehistorie

spreken altijd tot de verbeelding:

door de ouderdom, de schoonheid

of juist de simpele uitvoering van

werktuig of relikwie.

ln dit artikel gaan we in vogel-

vlucht door de prehistorie.

24
Vuurhaarden en
werktu¡gen
De strijd over wie de oudste mens

op de wereld is, zal waarschijnlijk

niet zijn gestreden voordat de

laatste mens de aarde verlaat.

Het klinkt dramatisch, maar de

geschillen tussen wetenschappers

die zich met de 'geboorte van de

mens' bezighouden, lopen dan

ook hoog op. De moeilijkheid is

om te bepalen welke criteria je

moet hanteren

om aan het profiel

'mens'te voldoen.

Slechts over enkele

criteria zijn onder-

zoekers het eens. De

mens moet rechtop

kunnen staan en

lopen. En hij moet een

groter volume heb-

ben aan hersenen dan mensapen

waardoor hij in staat is vuur en

werktuigen te maken.

Vuurhaarden en stenen werktui-

gen zijn vaak de enige sporen

die de vroege mens achter heeft

gelaten. De oudste werktuigen

die in Furopa zijn gevonden, zijn

anderhalf miljoen jaar oud. ln

Nederlandse gebieden is het begin

van de steentijd aantoonbaar

vanaf 250.000 jaar geleden. Er zijn

van deze mensen geen afstamme-

lingen meer.

De moderne mens heeft zo'n

40.000jaar geleden Europa betre-

den. Hij bleek flexibel te zijn. Want

waar de Neanderthaler het einde

van de laatste strenge ijstijd niet

haalde, wist de mens zich aan te

passen aan nieuwe klimatologi-

sche omstandigheden. De mensen

leefden van wat de jacht en het

verzamelen van vruchten en knol-

len opleverde. De grootte van de

ln het boek De Swifterbantcultuur bekritiseren

archeologen de theorie van neolithisering.

Zij doen dit op basis van onderzoek naar

de Swifterbantcultuur, een half-agrarische

gemeenschap die leefde op oeverwallen in
'nat'Nederland.

De Swifterbantcultuur, een nieuwe kijk op de

a a n loop n a a r voed sel prod u ct i e

Hans Peeters, Willem-Jan Hogestijn en

Theo Holleman.

(Abcoude 2004), ISBN 9068252798

bevolking was direct afhankelijk stap vooruit zette, maar daar is dus

van deze natuurlijke omstandig- niet persé sprake van.

heden.

Akkers en graven
De neolithisering had in ieder

geval een onbedoeld gevolg. Eén

waar archeologen gelukkig mee

zijn De sporen die de mens naliet,

werden talrijker en duidelijker.

Aardewerk blijft in de bodem goed

bewaard en is dankzij het gebruik

van modegevoeligheid qua vorm

en versiering goed te dateren.

Ook zijn landbouwpraktijken

vele eeuwen later nog zichtbaar.

Niet alleen zijn huisplaatsen van

boerderijen teruggevonden, ook

millennia oude akkersystemen

zijn nog steeds zichtbaar, zoals

de celtic fields in het oosten van

Nederland, De walletjes die om

deze kleine vierkante akkers lagen,

zijn vaak grotendeels of geheel

geërodeerd, maar het verschil

in bodemgesteidheid (en dus

begroeiing) zijn op luchtfoto's

duidelijk zichtbaar.

De grafmonumenten die de

mensen opwierpen om hun

doden een plaats te geven, zijn in

sommige gevallen ook vanaf het

aardoppervlak te herkennen. I n

Europa vinden we diverse vormen

van graven, zoais hunebedden en

grafheuvels. Deze weerspiegelen

een ander gevolg van de neoli-

thisering: de overgang van een

egalitaire samenleving naar één

met verschillen tussen individuen.

De jagers leefden op voet van

gelijkheid. Natuurlijk de ene jager

kon beter schieten of harder lopen,

Zoiets als'dé mooiste vondst'bestaat niet, maar het Vorstengraf

van Oss is wel een van de topvondsten uit de Nederlandse

prehistor¡e. De vondst dateert uit 1933 maar

uitvoerig archeologisch onderzoek werd

uitgevoerd in het laatste decennium van de

twint¡gste eeuw. Het boek Het vorstengrcf
ydn Oss biedt een overzicht van de vondsten

en het onderzoek.

Het vorstengraf van Oss, Een archeologische

speurtocht naar een prehistorisch grofueld.

Harry Fokkens en Richard Jansen

(utrecht 2004), lsBN 90 5345 233 I

Jagers en boeren
Tienduizend jaar geleden werd in

het midden-oosten dit patroon

doorbroken door de neolithìsering.

De stijging van de temperatuur
zorgde voor een andere begroei-

ing. Wilde granen werden onder-

deel van het voedselpakket. De

mensen zagen in dat het uitzaaien

van graan nieuw graan opleverde.

Om de productie succesvol te

laten zijn, werd graan bewaard,

gezaaid, verzorgd en geoogst.

Kortom, mensen moesten een deel

van het jaar bij de akkers blijven.

Zij gingen in kleine groepen bij

elkaar wonen. Dieren werden

gedomesticeerd; het werden huis-

dieren. Om voedsel te bewaren

werd aardewerk gemaakt.

Overigens bleven er ook nomadi-

sche jagersgemeenschappen. De

jacht bleef immers een effectieve

manier om aan voedsel te komen.

In ieder geval kostte het in veel

gevallen minder tijd dan het

bewerken van de grond en

het hoeden van vee.

Het boerenbestaan

was niet zozeer een

verbetering alswel

een andere manier

van bestaan. Tot op

de dag van vandaag

wordt in schoolboeken

gesproken van een

neolithische revolutie

alsof de mens er een
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maar er is geen verschil in bezit-

tingen. Deze verschillen ontstaan

door verschil in productie. Goede

grond en, nadat metaal is ontdekt

als grondstof voor werktuigen,

goede mijnen zorgden voor

sociaal-economische verschil len...

en geschillen.

Want met de ongelijkheid kwam

ook de rivaliteit. Brons en ijzer wer-

den niet alleen voor werktuigen

gebruikt, maar ook om wapens te

maken. lllustratief hiervoor is het

vorstengraf van Oss.

Dit crematiegraf uit de ijzertijd

werd in 1933 ontdekt. ln de

bronzen urn zat een kromgebogen

zwaard, met goud ingelegd. Ook

kleinere bijgiften zoals paardenbit-

ten, messen en resten van kleding,

werden aangetroffen. De vondst

verraadt niet alleen de hoge status

van de begravene, maar laat ook

het belang van krijgerschaP zien.

De herkomst van delen van de

vondsten toont dat er over lange

afstanden handel werd gevoerd

en sociale contacten werden

onderhouden. Het gebied van

het huidige (Zuid-)Nederland en

België lag in de late lJzertijd tussen

de Keltische en de Germaanse

invloedssfeer,

Vage prehistorie?
Archeologen hebben veel kennis

over de prehistorie verworven,

maar helaas kunnen gedachten en

denkwijzen niet worden oPge-

graven. Grafrituelen, veenlijken,

beeldjes en tekeningen blijven

multi-interpretabel. Waren veen-

lijken mensenoffers of waren het

criminelen waarvoor geen genade

bestond? Waren de beelden en te-

keningen godsdienstige uitingen

of gewoon een vorm van expres-

sie, kunst? Deze vragen maken de

prehistorie echter niet'vager' dan

de periode nadat het schrift zijn in-

trede heeft gedaan, want ook daar

kent de archeoloog of historicus

meer vragen dan antwoorden.

Over de prehistorie in Nederland

zijn boekenkasten vol geschre-

ven. Een groot deel daarvan zijn

specialistische verhandelingen.

Generaliserend kan daarvan

gezegd worden dat een leek, zelfs

een fanatieke, deze slechts met

veel moeite kan doorworstelen.

De archeologen van de prehistorie

zijn zelden begenadigde schrijvers,

wat deels wordt veroorzaakt door

aansluiting van die tak van archeo-

logie bij de natuurwetenschappen.

Tijdens de studie ligt de nadruk op

de techniek en n¡et op het woord.

"Hun kracht ligt doorgaans in het

veld en minder vaak op papier."

Dit citaat is niet toevallig afkom-

stig uit een recensie over het

overzichtswerk Nederland in de

prehistorie (2005) onder eindre-

dactie van de Leidse hoogleraar in

de prehistorie Leendert P. Louwe

Kooijmans.

Hoewel archeoloog Johan Hen-

driks Archeologie in de Lage Landen

ook aandacht besteedt aan Iatere

perioden, is dit boek een goede

inleiding om vertrouwd te raken

met de Nederlandse prehistorie.

Archeologie in de Lage Landen

Johan Hendriks.

(utrecht 1 994), lsBN 90 274 4025 5

lPrisma

I Archeologie
in de Lage

ln een bijna 900 pagina's dik boek

schrijven 31 archeologen over

hun specialismen. Weliswaar niet

gemakkelijk leesbaar, maar wel de

Fundgrube voor de Nederlandse

prehistorie. Van dit standaardwerk

verscheen in 2009 een herziene

verSte.

Nederland in de prehistorie

Leendert P Louwe Kooijmans

e.a. red.

(tweede herziene druk; Amster-

dam 2009), |SBN 978 90351 34171

Toegankelij ker en aanzienlijk

dunner is Nederland in de prehis-

torle dat wetenschapsjournalist

Theo Holleman schreef. Het boek

begeleidde de gelijknamige

Teleac-serie. De serie werd gepre-

senteerd door archeoloog Leo

Verhart.

Nederland in de prehistorie,

Ee n a r cheol o g i sch e zo ektocht

Theo Holleman.

(Hilversum/Baarn 2000), ISBN 90

6533 5463

2'

Landen

PRrsM^IKDNNIS

llprary!

Voor een nog te verschiinen artikel van Luit von

der Tuuk in het Detector Magazine over Deense

kapers (Vikingen) voor de kust in Wolcheren in

de 9e eeuw, zoeken we foto's von voorwerpen die

ooit zijn gevonden op het strand of in de omge-

ving van Domburg.
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Tekst: Gert Lugthart

omdat een derge-

lijke reconstructie

de eerste in deze

hoedanigheid zou

zijn. Nu moest ik

eerst een deskun-

dige op dit terrein

zien te vinden.

ln Manchester in

Engeland vond ik

de zeer gerespec-

teerde deskundige

Richard Neave.

lk legde hem de

vraag voor of het

mogelijk zou zijn

om het gezicht

1

van het meisje van Yde

te reconstrueren. Hij gaf

aan dat dit zeker het

geval was!

Nu moest ik op zoek

naar 5ponsors, want

ik had geen budget

voor een reconstructie.

Uiteindelijk vond ik een

sponsor. Het veenlijk is

in Manchester vervol-

gens door een scan ge-

gaan. Op basis van deze

scan zou een kunst-

stofschedel worden

gemaakt, die de basis

moest worden voor de

reconstruct¡e.

De deskundige ging

aan het werk, terwijl

ik begon aan mijn

boek met de titel
"Het meisje van Yde'i

De reconstruct¡e

van het hoofd zou

de apotheose van

het publieksboek

moeten worden. Na

enkele maanden

kwam uit Man-

chester het lang

verwachte bericht

dat de reconstructie

klaar was.

Opgewonden vertrok ik naar Engeland voor, in mijn stellige over-

tuiging, mijn enige en hopelijk niet te overtreffen "blind date':

/n
\

--ì

l\

':-

kippenvelmoment
van:

, ls conservator van de afdeling archeologie van het

1 Drents Museum werd ik in 1987 projectleider van een

team dat zich bezig ging houden met het onderzoeken

van veenlijken. Na 3 jaar onderzoek resulteerde dit in het proef-

schrift "Mens en moeras, veenlijken in Nederland van de Bronstijd

tot en met de Romeinse tijd'i ln .1990 promoveerde ik hier op. Geen

van mijn voorgangers was in de veenlijken gedoken, daarom ging ik
ook na mijn promotie door met het onderzoek naar veenlijken.

'',.':'
Eén van de meest intrigerende veenlijken is het meisje van Yde. Zij

is, gezien de wollen sprangband om de nek, vermoedelijk rond het

begin van de jaartelling geofferd aan de goden. Het meisje werd

in 1 897 gevonden door twee veenarbeiders, die in de buurt van

het dorp Yde (bij Vries) een veentje aan het uitbaggeren waren. Dit
veenlijk nam dan ook een prominente plaats in mijn onderzoek in.

ln het begin van de jaren negentig vroeg ik mij af of het gezicht van

het meisje van Yde zich zou lenen voor een reconstructie. lk veron-

derstelde dat een reconstructie van het gezicht van dit meisje een

goede manier zou kunnen zijn om de (onooglijke) veenlijken drchter

bij het publiekte brengen. lk vond het wel spannend om te doen

Wassen reconstructie van het hoofd van het meisje van Yde. Dit veenlijk

is gevonden op 12 mei 1897.DeC14-dateringen van het meisje vanYde

w¡jzen uit dat ze stierf tussen 40 voor en 50 na Chr. Het veenlijk en de

reconstruct¡e staan nu in het museum in Assen opgesteld.

Foto Drents Museum.

rDp 
1

Wassen reconstructie van het hoofd
van het meisje van Yde.

De vervalsingaffaire rondom veen-
I ijkenonde rzoeker Alfred D ieck.

Het galgenveld van Assen.

De muntschat van Anloo.

De veenweg van de Smeulbranden.

De maliënkolder van Fluitenberg.

De 16"-eeuwse papkom van Orvelte,

Het tempeltje van Barger-Ooster-
veld.

De vroegmiddeleeuwse fibula van
Bronneger.

10 Een mantelspeld uit 4+3"eeuw v,Chr.
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De vervalsingaffaire rondom

veenlijkenonderzoeker Alfred

Dieck (1 906-1 989). Deze man

publiceerde honderden niet-

bestaande veenlijken en andere

veenvondsten. De afbeelding is

een kopìe uit het (onbekende)

Duitstalige boek.

4
De muntschat van Anloo, die aan het begin

van de 3" eeuw na Chr. begraven is.

Foto munten Maarten Westmaas.

6
De maliênkolder van Fluitenberg; nader onderzoek van

enkele onaanzienlijke, in de jaren 40 opgegraven ijzer-

resten, wezen uit dat het hier om een m¿liënkolder uit de

ijzertijd moet gaan, een uitermate zeldzame vondst dus.

Foto Wijnand van der 5anden.

3

Het galgenveld van Assen; het onderzoek

van deze 1 7q1 Sqeeuwse gerechtsplaats

resulteerde in een boek over galgenbergen en

-velden in Drenthe. Foto RAAP

5

De veenweg van de Smeulbranden. Lang werd gedacht dat deze weg uit

periode rond het begin van dejaartelling dateert, maar C14- en dendro-

chronologisch onderzoek ìeerde dat hij uit de tijd van de hunebedbouwers

stamt. Foto Rijksmuseum van Oudheden (gemaakt in 1892).

gü,*



- J:'jc"'l

l"!tkrffi,l

ln Manchester werd ik ontvangen door Richard Neave. ln zijn studio

stonden stellingen met daarop diverse reconstructies van verschil-

lende hoofden. Nieuwsgierig keek ik in het rond. Midden in de

studio stond een tafel met daarop een doos. Richard pakte de doos

vast. Enigszins gespannen keek ik toe. Zou na al die jaren het meisje

van Yde haar uiterlijk prijsgeven?

Hij haalde langzaam het hoofd eruit..... lk wist meteen dat dit
voor de bezoekers iets heel bijzonders zou worden en had er alle

vertrouwen in dat dit een goede reconstructie was (Neave was dè

deskundige op dit gebied). Op een wassen versie van dit hoofd zijn

later door Julie Wright ogen en haren aangebracht. Bijna 2000 jaar

na haar dood had het meisje van Yde weer een menselijk gezicht

gekregen! Het hoofd staat nu, samen met het veenlijk, opgesteld in

het Drents Museum in Assen."

Het kippenvelmoment van Wijnand van der Sanden, provinciaal ar-

cheoloog van de provincie Drenthe, heeft een prominente plaats in

onze geschiedenis gekregen.

Fascinatie voor archeolog¡e
Wijnand was al van kinds af aan geinteresseerd in de archeologie.

"Voor mijn 10" jaar w¡st ik al dat ik d¡t wilde gaan doen. Op de lagere

schoof bracht een medescholier uit een boerenfamilie een stenen

bijl mee om die aan de broeder te laten zien (ik zat bij de broeders

op school). Dat vond ik zeer fascinerend en die fasc¡natie is nooit

meer weggegaan. Als tiener las ik al veel boeken over de archeolo-

gie en rond mijn veertiende of vijftiende werd ik lid van de "Neder-

landse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis"(NJBG). ln

1968 deed ik voor het eerst mee aan een opgraving. ln mijn eigen

dorp Geldrop was namelijk een houten waterput uit de late mid-

deleeuwen ontdekt.

7

De'16"-eeuwse papkom van Orvelte. Deze werd in 2003 door

amateurarcheologen ontdekt en aangemeld en zette mij op

het spoor van de archeologie van de toverij.

Foto Alex Smeenge.

Na de studies kunstge-

schiedenis, klassieke

archeologie en cultu-

rele prehistorie kreeg

hij in 1982 een baan in

Leiden en werkte daar

mee aan een uitwer-

king van een groot-

schalig nederzettings-

onderzoek. ln 1 987

werd hij hoofd van de afdeling archeologie van het Drents Museum.

"Daar werkte ik aan de n¡euwe vaste expositie en natuurlijk ook aan

wisselende tentoonstellingen. Ook beschreef ik delen van de collec-

tie van het museum. Tijdens deze periode is door de veenlijken ook

mijn liefde voor de archeologie van de wetlands ontstaan, de natte

delen van het landschap."

Vanaf 1997 is Wijnand werkzaam als provinciaal archeoloog. "De

samenwerking met het Drents museum komt nu vooral vanuit mijn

eigen onderzoeksvragen. Er is geen directe relatie met bijvoorbeeld

exposities. Wel heb ik grote betrokkenheid bij het museum. Het is

tenslotte de etalage van de archeologieJ'

Hoe ziet het werk van een provinciaal archeoloog er eigenlijk uit?

Het blijkt dat er heel wat m¡nder"veldwerk"wordt uitgevoerd dan

misschien wel wordt gedacht.

"Ruim 80 % van het dagelijkse werk bestaat uit adviseren. lk zorg

er samen met mijn collega Alexandra Mars voor dat de archeologie

goed in ruimtelijke plannen terecht komt. Bij het toetsen van ruim-

telijke plannen kijken we of er voldoende aandacht besteed wordt

aan de archeologie. Dat betekent veel vergaderen met gemeenten,

de provincie, natuurbeheerders, particul¡ere ontwikkelaars en com-

merciële archeologische bureaus. Daar zit ook gelijk een zorgpunt

in het vak. "Je wilt dat voor toekomstige generaties meer in de

bodem behouden blijft om onderzoekte doen, dan nu het geval is.

Uitgangspunt van de"Wet op de archeologische monumentenzorg"

die op 1 september 2007 in werking trad, is behoud van het erfgoed

ter plaatse en kijken naar alternatieve plekken voor bepaalde ruim-

telijke ontwikkelingen. Toch worden de plannen niet vaak aange-

past en rest niets anders dan de plek op te laten graven,

Mijn wens is dat gemeenten vroegtijdig en serieus de archeologie

betrekken in de afweging van hun belangen. lk kan heel goed ac-

cepteren dat de keuze niet altijd ten voordele van de archeologie

uitvalt, als er maar een serieus afwegingsproces heeft plaatsge-

vonden. De politiek beslist, niet ik. Dat laat onverlet dat ik het als

betrokken archeoloog jammer vind dat er zo vaak gekozen wordt

voor opgraven in plaats van behoud-ter-plekke.

Naast het adviseren is Wijnand redacteur van de'Nieuwe Drentse

Volksalmanaki Daar staan voor de amateur en de professional

interessante artikelen in. "Belangrijk vind ik het vastleggen van

onderzoek, want als je het niet vastlegt is het allemaal voor niks.

Een onderzoek krijgt pas waarde als anderen er kennis van kunnen

nemenl'

Ook is er bemoeienis met het Noordelijk Archeologisch Depot

(NAD) in Nuis. "Dit is het depot van de drie noordelijke provincies.

Volgens de wet zijn provincies verplicht een depot in stand te hou-

':ì ,
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den voor de opslag van bodemvondsten. Samen met mijn collega's

van Friesland en Groningen en de beheerder van het NAD streven

we ernaar het depot toegankelijk te maken voor het publiekJ'

"Een andere taak is het toetsen van het'Programma van Eisen'voor

gravend onderzoek. Verder komen alle onderzoeksrapporten bij mij

langs en die lees ik allemaal. De lopende opgravingen probeer ik

uiteraard allemaal te bezoeken. Dat lukt lang niet altijd, wat ik heel

jammer vindJ'

Wijnand heeft overigens zelf ook een metaaldetector voor het werk,

maar komt er niet aan toe om hem te gebruiken. "Zelf doe ik geen

opgravingen. lk heb geen vergunning voor het uitvoeren van op-

gravingen. Dit is voorbehouden aan

de Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed, commerciële bureaus, uni-

versiteiten en gemeenten met een

eigen archeologische dienst. Een

uitzondering is echter de recente

opgraving van de schatvondst van

Anloo, daar heb ik zeer actief in

meegedraaid. Dat was een gebeur-

tenis die je als archeoloog niet zo

vaak zal meemaken. lk heb er dan

ook veel tijd in gestoken omdat ik

zelf opdrachtgever was en met een

specifi eke onderzoeksvraag het

veld in gingl'

Vervalsingen
We gaan naar de top 1 0 van

Wijnand. De top 10 is een combinatie van bijzondere (archeologi-

sche) gebeurtenissen en aangemelde bodemvondsten. Op nummer

1 staat de reconstructie van het hoofd van het meisje van Yde en op

plaats 4 vinden we de schatvondst van Anloo terug.

Zoals uit de nummer 2 van zijn top 1 0 blijkt gaat het Wijnand ook

om andere dingen. Hij is in zijn vrije tijd aljaren bezig met een

onderzoek naar een Duitse onderzoeker die vondstmeldingen van

veenlijken vervalst heeft.

"ln 1976 schreef een Duitse onderzoeker een artikel over veenlijken

uit Duitsland en Oostenrijk met tekeningetjes van tatoeages. D¡t ar-

tikel werd gepubliceerd in een nog steeds bestaand archeologisch

tijdschrift. Het artikel bevatte bronvermeldingen met tekeningen,

de veenlijken zelf waren in alle gevallen niet meer aanwezig. Dit

leek verdacht. Deze man stond echter al ruim 50 jaar lang vanaf

1938 bekend als de veenlijkenspecialist. Er was bij mij wel een

vermoeden gerezen dat er iets niet klopte want het waren tenslotte

heel opvallende tatoeages. Maar om daar bewijs voor te vinden was

moeilijk.

Na het overlijden van deze persoon werd zijn archief in 2003 over-

gebracht naar het "Landesamt für Denkmalpflege" in Hannover. Dit

was de kans om de achtergrond van de tatoeages te achterhalen.

Onder in een doos vond ik een paarfotokopieën uit een Duitstalig

boek met afbeeldingen van Bosnische tatoeages uit het niet al te

verre verleden. Die leken als twee druppels water op de door hem

gepubliceerde prehistorische tatoeagesl Na jaren van verdenkin-

gen had ik eindelijk een keihard bewijs voor fraude. Samen met

een Duitse collega heb ik in hetzelfde tijdschrift in 2006 een artikel

gepubliceerd waarin de fraude werd aangetoond. Momenteel werk

ik aan een biografie van deze man."

Vondstmeldingen
Eén taak van de provinciaal archeoloog hebben we nog niet

besproken; de vondstmeldingen door zoekers en amateurarcheolo-

gen. Gemiddeld worden er zo'n 30 serieuze aanmeldingen per jaar

gedaan.

"Vondstenmeldingen wilje altijd bekijken maar de ervaringen zijn

wisselend. Je hebt goede meldingen maar ook mensen waar je

meer last dan plezier van hebt of die informatie achterhouden.

Niet altijd wordt alle beschikbare informatie verstrekt. Dit levert

8
ln 1 999-2000 heb ìk onderzoek

gedaan naar het tempeltje van

Barger-Oosterveld. De stam-

men voor de bouw zijn geveld

tussen 1478 en 147Ov.Cl¡r.

Omstreeks die tijd moet de

tempel aan de rand van het uit-

gestrekte Bourtangerveen zijn

opgericht. Foto Royal Museums

of Scotland.

nog wel eens irritaties op en is vooral vervelend bij een belangrijke

vondst. Ook melden mensen soms iedere vondst van een locatie

afzonderlijk aan. Het is veel werk om een vondst goed te registre-

ren. Daarom heb ik liever dat men een terrein goed afzoekt en

documenteert, in plaats van het wekelijks melden van elk nieuw

vuursteentje of scherfe. Een goede amateur moet gevoel hebben

voor het moment waarop hij iets moet melden. Maar ik kan me er

iets bij voorstellen; ik herinner me nu dat ik in mijn jeugdjaren deze

fout zelfook vaak heb begaan en de toenmalige provinciaal archeo-

loog - die bij mij in het dorp woonde - heel wat werk heb bezorgdl"

Bij vondstmeldingen gaat het Wijnand vooral om de context van

de vondst en niet alt¡jd om het voorwerp zelf. "Bij vondsten u¡t een

natte locatie ga je na of het zou kunnen gaan om votiefgaven. Of-

fers die zijn gedaan om nooit meer opgehaald te worden, zoals de

kralensnoeren van Exloo. Bij vondsten in een droge context, zoals

de muntschat van Anloo, vraag je je af wat er aan de hand kan zijn.

Ligt de vondst in een nederzett¡ng?

Die laatstgenoemde vondst, een ontdekking van Jeroen Nijdam,

vond ik een heel spannende. Een goede samenwerking met de

vinder is niet altijd vanzelfsprekend. Gaat de vinder voor zijn eigen

belang ofvoor de wetenschap? Het kan weken duren voor ook

de vinder mee gaat in de keuze om een opgraving te doen. Voor

de vinder is het weliswaar een wettelijke plicht om de vondst

te melden, maar hij loopt wel de kans de helft van de vondst of

geldwaarde afte moeten staan aan de eigenaar van de grond. Hoe

betrekjehemzodanigdatjehemnietkwijtraakt,zodaIhijzelf>>



beslist voor zo'n traject? En zouden de landeigenaar en de pachter

wel mee willen werken? Alle mogelijke scenario's Ioop je langs om

dejuiste aanpakte bepalen. Ook probeerje een budget te regelen

en welke details geef je vrij en welke niet? ln zo'n traject is draagvlak

bij alle betrokkenen erg belangrijk. Voor mij geldt dan ook bij een

dergelijke samenwerking, dat één en één drie is'l

Amateurs
Met betrekking tot het aanmelden van vondsten heeft Wijnand

goede ervaringen met mensen met detectors. "Ze melden over het

algemeen beter en sneller aan dan de traditionele amateurarcheo-

loog. Er komt veel voort uit meldingen van zoekers en amateurar-

cheologen. De melder blijft gedurende de daarop volgende ontwik-

keling regelmatig in beeld, wat natuurlijk ook afhankelijk is van de

opstelling van de persoon zelf. Een mooi voorbeeld hiervan is het

galgenveld van Assen. De aanleiding was een amateurhistoricus die

mij vroeg of ik wist dat ze boven op het galgenveld van Assen een

appartementencomplex gingen bouwen. Dat wist ik niet, waarop ik

in twee fasen een opgraving heb georganiseerd. Met als gevolg dat

ik nu samen met hem schrijf aan het boek"Over galg en rad, execu-

tieplaatsen in Drenthe"dat binnenkort wordt gepubliceerd.

ln jullie blad tenslotte zie je ook de vastlegging terug die mij

aanspreekt. Het blad wil zoekers aanzetten tot een verantwoorde

en professionele aanmelding van vondsten. Ook schrijven mensen

over hun ontdekkingen. En dat is heel belangrijk voor de archeo-

logieJ'

De vroegmiddeleeuwse fibula van Bronneger,

versierd met een diermotief; deze vondst werd

in 2008 aangemeld door de interviewer; de

bijzondere, uit de 6" eeuw na Chr. stammende

mantelspeld is vermoedelijk een importstuk uit

Engeland. Foto Maarten Westmaas.

10
Een mantelspeld uit de ijzertijd die in 2007 in Vries

werd'opgepiept'en stamt uit 4q3"eeuw v.Chr.

Fibulae uit de ilzertijdzijn uitermate zeldzaam in

Drenthe. Foto Maarten Westmaas.
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09.00 Zaal open
09.45 Opening voorz¡tteÍ
10.00 l e zoekwedstriid
12.00 pauze

13.30 2e zoekwedstr¡id

; ;# iil',,iäffi ;i,o,',,,u..
Determ¡nat¡eteam

,r"_l -0,":ll 
Otg deterrn ¡ natietea mls tot 16.30 uur aanwezig om al uwvondsten te bekijken.t"?11'!':"^ 

tvtiddeteeuws
tvert Kramer Aþemeen

(van vuursteen tot heden)

Dirk-Jan de Witt Muntgewichten
Geldmuseum 

Muanten olgemeen
Fotografie
Fotografen zijn aanwezgom uwmoo¡ste vondsten te fotograferen.

Deelname zoekwedstrijden

:rïj lT"" en DDA_steunfeden
€ 15,00 p.p
Prijs: niet leden € 20,00.

îl::y.: + nreuw ríd is natuurrijk

l1n",ik (betating tidmaatschap opoe zoekdag)

Bezoekers die alleen voor determi_
na-tie, of uit belangstelling komen,zun u¡teraard van harte welkom.

Prijzen o.a.:

If,Cot_dlnax power Fa. Detect

i:.ii:: : 
H a n d e t so n d e rnem i n s

Tesoro Compadre (kinderwedstrijd)
fa. Detect

l':î1lr Getan Detectiesysremen

l,1tO;"r www.woterzoekers.nl
rlmcamera, boeken enz. enz.
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hebben kwam ik er achter dat we één

persoon misten. Net uitgeteld ging mijn

mobieltje en aan de andere kant van de

lijn zei die persoon mij dat hij in Urmond

stond en dat daar geen bus was?! Het ging

hier om een misverstand en ik vertelde

hem dat ie maar snel naar Lummen moest

komen met zijn auto. Toen konden we

richting Calais vertrekken om daar de

trein te pakken naar Engeland. Na een

half uurtje rijden had ik een verrassing

voor alle medereizigers, ze konden hun

ticket voor de rally ophalen met een u¡t te

zoeken prijsje die ik had gekregen van drie

dealers (Gert Gesink, D.J. Laan, en Wilhelm

Bos van Midholland detectors). Zonder

files en een niet al te lange wachttijd bij

de trein konden we na een 25 m¡nuten

durende treinreis de bus uit het treinstel

rijden op Engelse bodem. Na ongeveer 2

uur kwamen we op de plaats van bestem-

ming, Trimms Green. De afspraak met de

organisator was dat we de donderdag

nog niet mochten zoeken maar dit mocht

bij aankomst toch. Dus snel onze tentjes

opgezet en op naar veld i, de vondsten

vielen die dag nog tegen, ook omdat we

niet langer dan twee uurtjes gezocht had-

den, toen werd het al donker.

Dag 2 na het ontbijt vertrokken we met

zijn allen weer naar veld 1 waar die dag

toch wel enkele mooie vondsten vanaf

zijn gekomen, waaronder een stenen bijl

en hammered coins en enkele Romeinse

muntjes. Dag 3 begon om 10.00 uur

plaatselijke tijd en we konden kiezen uit

6 grote velden die rond ons tentenkamp

lagen.'s Avonds toen we bij elkaar zaten

en onze vondsten bekeken, zagen we al

dat er hele mooie tussen zaten. Die avond

hebben we dan ook met zijn allen in de

aangelegen tent van de organisatie een

drankje genuttigd op de goede vondsten.

Er was die avond ook nog een tombola

geregeld waar we met onze bus wel heel

veel prijzen hebben gewonnen. Eén

zoeker had alleen al 6 prijzen, waaronder

een mooi boek en twee leren jasjes voor

zijn kinderen. Dag 4 mochten we al's

morgens vroeg beginnen met zoeken op

alle 7 velden; de vondsten waren die dag

niet meer zoveel als de dag ervoor. Toch

zijn er die dag nog twee gouden kelten

vanaf gekomen door zoekers uit onze bus.

Deze konden ze na aanmelding bij de

aanwezige archeoloog mee naar huis ne-

men. Die avond hebben we weer gezellig

gegeten, gedronken en heel veel gelachen

om de vele moppen en een heel geslaagd

weekend, mede door het goede weer en

de mooie vondsten. Dag 5:'s morgens

onze tenten weer ingepakt, de rommel

opgeruimd, spullen weer in de bus en we

namen afscheid van de organisatie.

De terugreis duurde iets langer doordat er

meer files waren dan op de heenreis, maar

Tekst: Edje

eenmaal bij de trein aangekomen waren

we na zo'n 25 minuten alweer in Frankrijk.

Verschillende zoekers vroegen zich af

hoeveel vondsten er dat weekend door

de mensen van onze bus zijn gevonden.

lk heb toen even een korte rondgang

gemaakt door de bus: 44 hammered coins,

8 fibula's, 20 romeinse munten waarvan

2 denarius, 6 zilveren munten (1900-1950),

2 gouden staters, een deel van een gou-

den keltische armband, 17e eeuws zilve-

ren fluitje,2 zilveren haarnaalden, stenen

bijl, en nog vele andere mooie vondsten

die te zien zijn op het bodemvondsten-

wereld-forum onder engelandreisje 2009.

Na een reis van ongeveer I uur kwamen

we weer aan in Lummen waar we afscheid

namen van 15 medereizigers.

Zoeken in Engeland
DonderdagmorgenT.45 uur werd ik opgehaald dooi een zoekmaat

van mij om naar motet Urmond te gaan. Daar stapten we op de bis
met 15 andere zoekers uit het hele land om naar Lummen, België te
gaan en daar nog eens 1 5 Belgische collega-zoeiers op te pikken. '

l1

Na nog eens een half uur namen we

afscheid van de overige zoekers en onze

buschauffeuse. Alle Engelandvaarders van

dit jaar: bedankt voor dit zeer geslaagde

weekend!

mvg Edje

De busreis naar Engeland werd georgani-

seerd door forum: bodemvondstenwereld.nl
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zELUtAMT lulKllll fifrllll I
"Dit is 'goud'

terwijl je nog

gelukzoeker, en dat

maar 1 ,5 laar zoekt!"

De dag die toch een beetje zijn leven zou

veranderen begon eigenlijk heel gewoon.

Henk Batstra ging dit voorjaar zoals wel

vaker in het weekend op pad met

2 zoekvrienden. Ook deze ochtend trokken
ze Gaasterland (zuid-west Friesland) in op

zoek naar een geschikte akker.



wel interessant leek. De boer was gauw
gevonden en toestemming voor het
zoeken met de metaaldetector was

geen probleem. Ze waren niet de eerste

zoekers die de akker met een bezoek

vereerden. Er werd al jaren op deze ak-

ker gezocht.

Henk begon met baantjes lopen en

op een gegeven moment kreeg hij

een mooi helder geluidje. De Teknetic

Gamma 6000 gaf op het digitale scherm

60 aan en Henk dacht helemaal niet aan

goud. Toen Henk een gaatje had ge-

maakt en de ring in zijn hand had dacht
hij in eerste instantie door de kleur, een

messing oorbel of gordijnring te heb-

ben gevonden. De zoekmaten van Henk

feliciteerden hem echter al snel. "Dit is

'goud'gelukzoeker, en dat terwijlje nog

maar 1,5 jail zoekt!'i Ze hadden toen

nog geen vermoeden dat het om een

voor Nederland heel zeldzame Viking-

flng zou gaan.

De akker werd nu door het team
minutieus afgezocht, maar dat bracht
voor de rest geen andere interessante

dingen naar boven. Wat muntjes uit de

vorige eeuw en wat afval. Verder hele-

maal niets. Ook lag er nagenoeg geen

scherfmateriaal wat zou kunnen duiden
op bewoning in een bepaalde tijd. Maar

misschien dat een nieuwe zoektocht op
de akker in het najaar meer interessant

materiaal naar boven brengt.

Zoals steeds meer zoekers plaatste

Henk een foto van de vondst op de

diverse fora en kreeg daarna al snel

door dat hij waarschijnlijk een heel bij-
zondere vondst had gedaan. Zaterdags

op de zoekdag in Susteren kreeg het
determinatieteam de ring in handen
en ook daar werd bevestigd dat het
waarschijnlijk om een Vikingring ging.

Het advies werd gegeven om z.s.m. naar

dhr. Evert Kramer van het Fries Museum

te gaan. Dat Henk een gelukzoeker is

bleek ook op de zoekdag, want hij won
met de wedstrijd, terwijl hij nog maar 1

dag lid was, een metaaldetector.

Maandags ging Henk gelijk naar het

Fries Museum. Daar werd door Evert

Kramer, conservator van het Fries

Museum al snel bevestigd dat het zeer

waarschijnlijk om een Vikingring ging

uit de periode 800 tot 1 100 na Chr.

"Het is een unieke vondst voor Fryslân.

Zulke ringen zijn wel gevonden in

Denemarken, Noorwegen en Engeland,

maar nooit hierJ' Volgens Evert Kramer

gaat het mogelijk om een'secundaire'
plek, wat betekent dat de grond eerst

ergens ander heeft gelegen.

Na het persbericht over de bijzondere

vondst ontstond er een gekkenhuis en

stond de telefoon van Henk een tijd niet

meer stil. De vondst was opeens een

hot item en te zien op het NOS journaal,

RTL, SBS, Omroep Friesland enz.Zo was

Henk met detector diverse keren te zien

op het scherm. Daarnaast was er volop

aandacht in de schrijvende pers. Als we

de pers zouden moeten geloven zou de

ring wel zo'n 30.000 euro waard zijn.

Als ik bij Henk op bezoek ben voor dit
interview is de rust weder gekeerd.

Henk, die alsZZP-er een schildersbe-

drijf heeft, hanteert weer dagelijks de

schilderskwast. Het gesprek komt op

de archeologische werkgroep in Sneek

terecht, het Archeologisch Steunpunt

Sneek geheten (www.aspsneek.nl).

Dit is een groep enthousiaste amateur- >>

,t

ln maart 2009 vond een lid van de

Detector Amateur op een hooggele-
gen akker in Midden-Gaasterland een

gouden ring die met Vikingen in ver-

band gebracht werd. De vondst trok
al gauw landelijke media-aandacht.

Daar zijn meerdere redenen voor. Op de

eerste plaats de tot de verbeelding spre-

kende associatie met Vikingen, die door
de vondst van twee Vikingschatten op

Wieringen steeds vaker op de voorgrond
treedt en ten rweede de betrekkeiijke

zeldzaamheid van Vikingvoorwerpen in
onze streken.

De gevonden vingerring is van goud en

weeg\ 4,96 glam. Wanneer men de ring
met de zichtkant (dat is boven op de

vinger) boven houdt zijn de buiten- en

binnendiameter horizontaal genomen,

dus van zijkanL naar zijkant, respectie-

velíjk24,9 mm en l9,l mm en verticaaÌ

24,7 mm en 19,3 mm. De diameter van de

ring zelf varieert met de windingen van de

gouddraden waaruit de ring bestaat. Ter

plaatse van bovengenoemde metingen is

dat horizontaal 3,1 en 2,8 mm en verticaal

3,8 en 1,6 mm. De diktematen zijn haaks

op de ring genomen en verschillen sterk.

De zichtkant van de ring is dan ook veel

zwaarder dan de onderkant. De ring is

vervaardigd uit vier goudstaafes, trvee

dikkere ronde staafes en twee dunne

rechthoekige, eigenlijk meer dladen.

De twee dunnere draden werden e1k ge-

toldeerd, waardoor zij een spiraalvormig

aanzren kregen. Daarna zijn de dunne ge-

tordeerde draden om en om met de twee

dikkere draden gelegd en tezamen tot een

gouden kabeltje om elkaar gewonden met

zes windingen. Daaruit heeft men een ring

gebogen, die verdunnend aan de achter-

zijde is uitgeklopt en aaneengesmeed.

De dunne getordeerde draden liepen

aan die kant langer door dan de dikke.
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Een van de dikke

gouddlader is orrder'-

broken of gebroken.

Bovendien zijn er

meeldele scheurtjes

en kleine beschadigingen

zichtbaar.l

I Sieraden in deze techniek zijn
1' bekend uit heel Scandinavië

in de Vikingperiode en komen

daalbuiten ook voor in gebieden waar

Vikingen bijzonder actief geweest zijn van

Rusland tot Ierland. Gewonden ringen zo-

wei vingerringen, armringen als halsrin-

gen zijn daar in grote aantallen gevonden.

De vaststelling dat de Gaasterland-ring

een Vikingring is, is gezien de gebr:uikte

techniek en de parallellen in Noord-
Europa juist.

Parallellen voor de ringziin el in Scandi-

navië te over. Alleen al op het eiland Got-

land in de Oostzee waren er halverwege

de vorige eeuw al zeker meer dan zeventig

bekend, het merendeel net als deze ring

van goud.r Opvallend is dat op Gotland

waar inmiddels zo'n 700! schatvondsten

bekend zrjn, deze ringen bijna uitsluitend

als losse vondsten te voorschijn z4n ge-

komen. Ook in Schotland zijn de meeste

ringen van goud en als losse vondst

geborgen.r

De afivisseling van dikkele en dunne

staafes/draden kent in de Scandinavi-

sche vondsten vele par:allellen. Een mooi
voorbeeld van een dergelijk exemplaar is

aanwezig in de grootste Viking goudschat

(meer dan 2,5 kg bijna uitsluitend goud)

gedaan bij Hoen, Buskerud in Noorwe-

gen, die gedateerd wordt ca E60 o.a. op

grond van de erin aa

De datering van

I 1'lvroeg- l2'
De Gaasterla

derne vrou

\¡oor een de gemiddelde mannenmaat
(20,4 mm). De ling is wat afmetingen en

gewicht betleft een wat kleiner er lichter

exemplaar vergeleker-r met de Scandina-

vische rirrgen. De Colland-r'inger wegen

meestal zo'n 40o/o zwaardel en rvolden ilr

het algemeen laat gedateerd.

ZoaIs gezegd wolden dergelijke ringen

in Noord-Europa en Oost-Europa vaak

gevonden. Ze rvorden ook elders vaak

goedkoop aangeboden, waarbij in het

laatste geval geen goede vindplaats bekend

is. Daalondel zijn ook nagemaakte exem-

plaren. De Gaasterland-ring is gezien de

slijtage intensief gedragen, r,vaardoor de

ring als geheel meer afgerond werd, maar

waaldoor de afzondellijke ronde goud-

staafes aan de buitenkant van de windin-

gen enigszins getàceteerd werden. Er zijn

enkele kerfes en andere beschadigingen

zicl-rtbaar, maar zonder nader onderzoek

is niet vast te stellen of deze opzettelijk

zijn aangebracht om het metaal te toetsen

ofdat de beschadigingen bij het verblijfin
de bodem ontstaan zijn.

Dat Vikingringen net als andere Scandi-

navische voorwerpen ook in Nederland

voorkomen hoeft ons sinds de Wie-

ringer schatvondsten niet te verbazen.

Deze vondsten bevestigen het beeld dat

Vikingen tussen 850 en 885 zich in ons

land gevestigd hadden.s Er zijn inmiddels

tientallen zowel oude als nieuwe losse

vondsten afkomstig van Vikingen bekend,

waaronder ook meerdere Vikingringen.

Betrouwbare detectorvondsten spelen

daarbij een steeds grotere rol. Opvallend

is d¿t de verspreiding van Vikingvoorwer-

Noordnederlands is. De date-

voor het eind van de 9'eeuw

vanVfüngen

en doòr de 9"-eeuwse daterin-

de uit avië afkomstige

Arabische mulìten in Nederland het meest

op zijn plaats, maar latele datering is niet

uitgesloten. Dat betekent dat de Gaas-

terland-ring een fraai en karakteristiek

Vikingsieraad is, maar dat hij op zíchzeIf,

ook al is hij van goud, niet zeldzaam is.

Archeologisch kan deze n-rooie vondst

van groot belang zijn. Daarbij komt de

betrouwbaarheid van de vindplaats om de

hoek kijken.

Opvallend is dat bij het leinigen van de

ring nogal wat vezelig, organisch materi-

aal los kwam.u Dat kan een indicatie ge'r'en

voor de oorspronkelijke depositie, b.r'. in

veen, mest, terpaarde of iets delgelijks.

Nader ondelzoek kan daar mogelijk meer'

over zeggen. lvlet de oolsplonkelijke

vindplaats bedoelen we de plaats n'aar het

voorwerp door de oorspronkelijke eige-

naar in de Vikingper iode gedeponeerd of
verloren is. Pas dan valìen misschien vra-

gerì te beantwoorden over hoe en waarom

de ring daar terecht is gekomen, wat de

betekenis van de ling en de vindplaats is

en wie de eigenaar (Fries, Viking, locale

bewoner; koopman, reiziger) is geweest.

De Wieringer Vikingvondsten, beide ook

detectorvondsten, zijn daar een goecl

voorbeeld van. Kortom het belangrijkste

verhaal van de ring van Gaasterland kan

alleen aan de hand vall een betrouwbare

vindplaats verteld worder-r. Dat pas maakt

een Vikingling echt van belang.

De vindplaats is kort geleden aan de

offrciele archeologie bekend gemaakt en

door archeologen bekeken. Na velschil-

lende speurtochten over de betrokken

akker rverd echter niets anders dan l7e

en l8e eeuws vondstmateriaal aangetrof-

fen. Er konden ook geen sporen worden

gevonden van opgebrachte terpaarde als

bemesting.

1 Deze reconstruct¡e van de vervaardiging aan de

hand van foto's werd bevestigd door waarnem¡ngen

aan de r¡ng zelfdoorJohan Koning, Leeuwarden

2 M. Stenberger, det W¡kîn-

gerze¡t, l,Lund
The Vik¡ng-age silver and3 J.A.

gold hoards characterfrom Scot-

,oc¡ety of A n tíq uo r¡a n s of
't14-43.

C A Holmboe en J-

Hoen hoard: o Víking gold

cntury,Rome2006.
contr¡but¡ons by G. R¡spl¡ng

:Westerklief ll, a secondMking.

from the former island of Meringen,
munt- en penningkunde 93-94, 2OOG7,

land,

ik aan Johan Konîng.
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'Þ archeologen uit Sneek en omstreken

die een aparte afdeling vormen van

de Vereniging Historisch 5neek.

Ze komen eens per maand bij elkaar

om de vondsten aan elkaar te laten

zien en te registreren. Vaak wordt er

op zo'n avond ook door iemand van

de groep wat meer verteld over een

bepaald onderwerp. Ook assisteren ze

bij opgravingen.

Uiteraard bekijken we nog diverse

overige vondsten, waaronder een

prachtige mesheftbekroning. Ook weer

een topvondst. Ja, die Henk is wel een

gelukzoeker.

Vlak voor het ter perse gaan van het

magazine werd bekend dat de ring door

het Fries Museum is aangekocht.

Kees Leenheer

Evert Kramer, Fries Museum

Vikingen slechts een bijrol moet heb-

ben gespeeld. Of is dat beeld misschien

deels aan het feit te wüten dat Friezen en

Vikingen deels synoniem waren, en de

Vikingen deze provincie om die reden

meer ontzagen? Hoofddoel van de Vikin-

gen waren de raids op handelsplaatsen

als Dorestad, via de Vliestroom en Mare

Flevum bereikbaar.

Nuancering in beeldvorming is ook heel

belangrijk: ook toen al bestond er propa-

ganda. Zo beschreven toenmalige kro-

niekschrijvers die Vikingen zeer kwaad-

aardig, vanuit hun christelijke optiek heel

begrijpelijk ze moesten gekerstend met

pen, en zwaard desnoods.

Zoals gezegd, Vikingvondsten uit Fr¡ese

bodem zijn uiterst zeldzaam. ln de Viking-

tijd lag dit gebied wat buiten de interes-

sesfeer van de Scandinaviërs.

Dorestad, aan de Rijn bij het tegenwoor-

dige Wijk bij Duurstede gelegen, de

7-eeuwse Friese handelshaven was in de

B" eeuw in Frankische handen overge-

gaan en vanaf 834 achtmaal het doelwit

van plunderingen door de Noorman-

nen. Van Zeeland, Holland en Texel zijn

zogeheten ringwalburchten uit deze tijd
bekend. Op het voormalige eiland Wierin-

gen zijn de laatste jaren grote zilverschat-

Vikingffiin trirslnnil

De gouden Vikingring uit Gaas-

terlandse bodem vormt een wel-

kome aanvulling op de schaarse

collectie vondsten van sieraden uit
de Vikingtijd in het Fries Museum.

De ring is verworven met financiële

steun van de Stichting Woudsend

Anno 1816.

De Vikingtijd maakt onderdeel uit van de

collectie terpoudheden, dé kerncollectie

archeologie van het Fries Museum. Ook

nationaal gezien zijn gouden vinger-

ringen uit de Vikingtijd uiterst zeldzaam.

Maar enkele zijn bekend uit particulier

bezit. Het onderwerp past goed in serie

van vijf verdiepingen in de geplande

nieuwe opstelling terpenarcheologie in

het nieuwe Fries Museum. (Kolonisten,

Romeinse contacten, volksverh u izers,

Friezenkoningen en Friezen handel/Vi-

kingtijd).

Verschillende vondsten zijn uit deze pe-

riode uit Friese terpen bekend en ook uit

omliggend gebied (Wieringen, Zutphen

en Groningen) zijn vondsten gedaan die

het Friesland uit de 9-12" eeuw in een

duidelijker kader plaatsen (zie onder).

Toch blijft nog steeds het gangbare beeld

bestaan dat Fr¡esland ten tijde van de

ten uit deze tijd aan het

licht gebracht. Momen-

teel vind onderzoek plaats

naar rol en betekenis van

de ring uit Friese bodem.

Aanwezigheid van Viking-

materiaal langs de toenma-

lige oostelijke toegangsroute

naar het Flevummeer is niet

verwonderlijk. Gaasterlandse

bossen vormden een geschikte

wijkplaats voor kapers op weg naar

het verder gelegen Dorestad.

Wieringen

Afbeeld¡ng uit hel Ul¡echlse

Ps o I te L U n¡versi I ei tsb¡bl ¡ o

thPekUtrcút.

<=2 ':)

Gaasterland

I



o
2 Escudo 1612 uit Spanje
1 7e eeuw

Muntheer: Philips lll (1 598-1 621)

Muntplaats: Toledo

Literatuur: Friedberg 1 93

ø
Gesp met geprofileerde
angelrust
1 4e eeuw

Messing

o
Keltisch triquetrum stater
(regenboogschoteltje)
50-20 v. Chr.

Brons

@
Gouden dukaat
West-Friesland

1 7e eeuw
Dukaat 1 639

Literatuur: Delmonte 836

o
16 schoengesp

1 8e eeuw

Messing

@
Keltische munt
Van het type "REMO': Hij is ge-

maakt in het gebied van de stam

"de Remi'i die destijds rondom de

stad Reims, in Noord-Frankrijk,

gevest¡gd waren.

60-20 v. Chr.

Brons

ø
Olielampje
Aardewerk fi rma olielampje
1 e-2e eeuw na Chr.

o
Lokfluitje
14e eeuw

Tin

o
Haakfibula
1e eeuw na Chr.

Brons

@
Trompetfibula
Oog is afgebroken.

1 e-2e eeuw na Chr.

Brons

(D
Letterspeld of insigne met
gotische letters
1 4e-1 5e eeuw
Tin-lood

@
Horlogesleuteltje
I 9e eeuw
Zilver

(D
Korte speld
0-400

Brons

@
Lunulea
Aan het haakje heeft waarschijn-

lijk nog een ster gehangen.

1 7e eeuw

Messing

@
Sleutel
Met ovale of niervormige greep

en gecompliceerde baard.

1 5e-1 6e eeuw

lJzer

@
Riemuiteinde
1 3-1 4e eeuw
Messing

rD
Gesp
Angel ontbreekt, de angelrust is

goed te zien.

1 4e eeuw

Messing

@
Lunulea
1 e-3e eeuw na Chr.

Brons met emaille inleg

@
Sluitgewicht of pijlgewicht
Deksel ontbreekt.
'I 3e-16e eeuw
Brons

(Voorwe rpe n i n verhoud i ng).

o

ø

o

@

@

o
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Met dank aan: A. van Herwijnen
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Handelsonderneming
D.J. Laan breidt uit

Onlangs is na een lange periode van

plannen maken, tekeningen laten maken,

vergunning aanvragen en bouwen de

nieuwbouw van Handelsonderneming

D.J. Laan opgeleverd. En het resultaat

mag erzijn. De laatste jaren heeftde
handel die Dirk Jan Laan sinds 1980 in

professionele metaaldetectoren d rijft

een explosieve groei doorgemaakt. Het

assortiment nam steeds meer toe en

het ruimtegebrek werd steeds nijpen-

der waardoor het overzicht soms wat

vertroebelde.

Onlangs werd ook de nieuwe (eerste)

bestelwagen, een fraaie zwarte Peugeot

Bipper afgeleverd. Op deze auto zijn o.a.

fotos verwerkt die afkomstig zijn van een

door DirkJan Laan onderzijn klanten uit-

geschreven fotowedstrijd. Twee klanten
(detector hobbyisten) hebben de win-

nende foto's ingestuurd en zijn beloond

met cadeaubonnen te besteden bij Dirk

Jan Laan. Met deze bestelauto kunnen

beursen worden bezocht, pakketten

worden vervoerd en allerhande hand-

en spandiensten worden verricht.

Met deze verbouwing en uitbreiding van

het wagenpark kan weer verder gebouwd

worden aan de toekomst van het bijna 30

jaar durende bestaan van Handelsonder-

neming D.J. Laan.

Wij wensen Dirk Jan Laan natuurlijk veel

succes in de komende jaren.

Detect - Gert Gesink is uit zijn
jasje gegroeid

De firma Detect - Gert Gesink is uit zijn
jasje gegroeid en is eind oktober verhuisd

naar een groter onderkomen. Door het

groeiend aantal topmerken waar Detect

inmiddels de ofñciële importeur van is, is

de ruimte aan de Wooldriksweg te klein

geworden.

ln het volgende nummer (december)

meer hierover.

N ieuw adres: HengelosestraaT 298, 7 521

AM Enschede Tel.: 053-43005 1 2

t8

Metaaldetectie in de pers. . .
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Trouwring ttense
öiõéñáress site

-EIiFl 
vm aìles Gouden tmden' brillen'

uwringen'
mewouw
geworden
e website'

Hau rinq werd teruggevonden
door de Þultenaar Sellius Klaas

Seijpesteiln.

rloor loke uat Westing

oP 30

rirg ir
egebied
zoeken'

pal ze de moed oP.,,Het water is

7o verschrikkelilk don-ker en al die

memen met hu voeten in het watet

ik werd er echt chagrijnig vm en

bedacht me dat de ring nooit meer

teruszou komen." AfgeloPen jmuai
*erã ze door diverse media attenL

gemaakt oP de nieuw oPgezette

iebsite vm Jeroen Heuts waabii

de moeeljikÌìeid geboden wordt om

r"rlore"n úouwringen oP de site te

zelTeî Ze besloot de verìoren ring

am te melden en met succes, want
een

eeld
was

meter dieP in de blubber'

de ttouuríttg) ooethandigl '
ìle hcetuail Doúkeßgoed ktlkl toe'



Aan deze rubriek werkten mee:
J. Zijlstra, J. Koning, C. Leenheer,
E. Kramer, J. Lingen, A. van Herwijnen,
D. Dijs, D. Kicken

Vraag 1

Hallo Kees en Johan,

Dit muntje vond ik op hetzelfde land als de eerder gevon-

den pijpenkop. De diameter is 1.8 cm. Kunnen jullie er

iets mee?

Ik heb al lang geleden iets verstuurd naar het Geldmu-

suem) maar nog niets gehoord. Om die reden stuur ik
dit ook even naar jullie. De site ziet er mooi uit; al bij
favorieten gevoegd.

Ikzíe:
.EEN.ING

SCHEEP..

.M\,îIZE.
1 808

Ik ben benieuwd.

Groet, Annemiek

Antwoord: Annemiek, na lang dubben en vragen toch
eindelijk een antwoord op je vraag.

Alex Kussendrager kwam uiteindelijk met het verlossende

antwoord en wel: Deze penning heeft niets te maken met

de scheepvaart. Hoewel het niet mijn "vakgebied" is heb

ik hem toch kunnen determineren.

Het opschrift is namelijk:
(waarde weggevallen door corrosie) I of ll

PFENNING

SCHEIDE

MUNZE

1 803

De voorzijde zou uitsluitsel kunnen geven voor de Duitse

Staat, bijvoorbeeld Brunswick - Luneburg, K&M 106 of
102. Jammer dat de voorzijde niet leesbaar meer is.

Antwoord op de door Annemiek Engwerda gevonden

pijpenkop. De meeste van ons zullen wel het pijpje

kennen waarop de overwinning van koning Willem ll op

Napoleon bij de slag van Waterloo wordt uitgebeeld. Het

is een model mosterdlepel waarbij we op de linkerzijde

van de ketel een triomferende koning Willem ll te paard

zien en op de rechterzijde een te voet wegvluchtende
Napoleon. Dit pijpje was gemaakt om de vijftigjarige
vrede te herdenken in 1865.

Beschrijving: Triomferende Willem ll te paard en weg-

vluchtende Napoleon. Tekst: W ll OVERWINNAAR VAN

NAPOLEON OP DE VELDEN VAN WATERLOO.

Ongeglaasd, gebotterd, geen radering, schubben,

1 865, Gouda.

Via het Pijpenkabinet, Prinsengracht 488,1 01 7 KH

Amsterdam (www.pijpen ka binet.n l), bij monde van

de hr. Benedict Goes werden we attent
gemaakt op het boek De Tabakspijp als

Oranjepropaganda, Leiden, 1 992. Hierin

worden deze pijpen uitvoerig beschreven.

(op blz.63 en foto (62).

Ook via www.kleipijp.nl Tekst: W ll OVER-

WINNAAR VAN NAPOLEON OP DE VELDEN

VAN WATERLOO

Opmerking: Pijpje is gemaakt ter 50-jarige

herdenking van de slag bij Waterloo op 1B

juni 1815, waaruit Prins Willem ll als over-

winnaar uit de strijd kwam. Van dit pijpje

zijn er verschillenden gemaakt. Op de steel

kan dan ook de volgende tekst gestaan

hebben, LEVE Wll met op de keerzijde WEG

MET NAPOLEON. En ook met de tekst ONS

VOLKSBESTAAN BEVESTIGD is bekend.

OproeP
museum vriiwilliger
bi¡'MUZEEAQUARIU M" te Delfziil

Het museum "Muzeeaquarium" in Delfzijl wordt gerund door zo'n dertig

vrijwilligers. Het aantal b"'1"k"" *"' uorig jaar een 1 5'000 en vertoont

een stijgende lijn' Het museum omvat de afdelingen: archeologie' geo-

logie, schelpen, maritiem en zeeaquarium' Het museum is zeven dagen

ini"*""t g"opend van 1O'00 tot 17'00 uur'

ie'is momenteel sterk onderbezet en wordt momen-

" 
p""oì"n' M"nsen die zich een dag(deel) per week

ff"n orn ¿" afdeling archeologie / detectorvondsten

mee te beheren en uit te breiden zijn van harte welkom'

Verdere informatie en/ot u'ug"n u't onderstaande mailadres' telefoon'

Al vast hartelijk dank voor uw.react¡e'

i¡iain Nopp,u, v riiwíll iger afd':or'cheologie

info@muzeeaquarium'nl I 
.

or ritO"'noOO"rt@home'nl

fet. tossol 63227 7 (\t r agennaar Tije v/d Li nde)

.)

ll'
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Yraag2

Hallo, ik heb een aantal jaren geleden op een vliedberg ir.r de plaats

Borssele (Zeeland) een vondst gedaan. Op deze vliedberg heeft in

de Late Middeleeuwen een mottenkasteel gestaan van de heren van

Borssele. Daar zrjn nu alleen nog een paar ondiepe grachten, een grote

vliedberg/kasteelberg en een aantal funderingen van over.

Er waren een aantal jaren

geleden restauratiewerk-

zaamheden aan de gang

op deze locatie. De oude

grachten werden verdiept

en de holte die boven in de

vliedberg zat, is vol gestort

met grond uit de grachten.

Deze uitholling van de

vliedberg is in de Tweede

Wereldoorlog door de

Duitsers gemaakt om zich

te verschansen voor de vijand. Wij hebben daar als kinderen (al weer)

20 jaar geleden ook dankbaar gebruik van gemaakt in ons oorlogs-

spel. Er zijn heel wat kubieke meters grond uit de grachten voor nodig

geweest om dit gat boven in de vliedberg te dichten. In de periode dat

deze werkzaamheden klaar waren heb ik tweemaal een avond gezocht.

En wat mij verbaasde, zonder echt resultaat. Als laatste besloot ik om

op de top van de vliedbelg mijn geluk te beproeven. En daar vond ik op

een plek naast elkaar deze twee voorwerpen. Ik dacht gelijk "dit lijken
wel mantelknopen', maar ik weet dat tot op de dag van vandaag nog

steeds niet zeker.

De afbeeldingen die el op staan zíjn goed te zien als je de knopen in je

hand houdt maar op de scan zijn ze moeilijk te zien. De afbeeldingen

zijn op beide knopen gelijk. Het lijkt een Sint-Maaltenachtige engel, het

hoofd en een van de vleugels met veren is op beide knopen heel goed

te zien. Onder de gaten speelt zich ook nog een heel tafereel af, maar ik
kan daar niks van maken.

Beide knopen zijn even groot en zrjn 4 cm in doorsnee. Ze lijken van

een tin-legeringte zijn. Het bruin dat op de knopen te zien is, lijkt
roesfvorming, maar dat is het niet. Zelf denk ik dat als ik ze schoon kan

laten maken het tafereel op de knopen nog duidelijker zichtbaar wordt.

Maar voor dat ik hier aan begin wil ik
graag weten waar ik mee te maken heb.

Zijn dit knopen/mantelknopen? Hoe

ottd zrjn ze?

Ik denk dat de scan te onduidelijk is om

te kunnen determineren. Nlaar goed, ik
hoor het wel. Bij voorbaat dank, vriende-

lijke groeten Marco van Weele.

Antwoord: Marco, onze deskundigen

gaan ervan uit we te maken hebben

met kledingknopen die gezien de

beschrijving en de scan uit de I9e eeuw

dateren.

Yraag3

Beste Johan, op een kleine akker in de buurt van Amers-

foolt heb ik dit opmerkelijke vooi-werp van tin gevonden.

Vondsten op dit akkertje variëren van de l6e eeuw tot

en met de 20e eeuw Deze akker wordt nu onderdeel van

een natuurgebied. In juni t/m begin juli 2009 is hier een

archeologisch onderzoek gehouden. Nadat de laatste af-

graving was dichtgegooid, heb ik samen met mijn detector

nog even van dit stekje afscheid genomen.

Naast een handje vol duiten, twee 2Vz cenren, een Wil-
Iemcent en een Wilhelminadubbeltje van 1918, kwam dit
merkwaardige voorwerp uit de omgewoelde aarde. Er is

duidelijk een primitief hoofd te zien met een wat streno

uiterlijk. Ergens komt

het me bekend voor,

maar ik kan niet

ontdekken waar ik dit
eerder heb gezien.

Afmeting: doorsnee

27 mm, dikte 1,5 mm

en gewicht 8 gram.

De achterzijde is min

of meer glad en zo

te zien heeft er geen

speld aangezeten. Heb

jij enig idee? Bedankt alvast voor je moeite en hartelijke

groet.

Peter Beving, Hoevelaken

Antwoord: Peter, wat je hebt gevonden is een insigne,

bustekopje, met de letters in de rand OMITA, (pseudo-

tekst) Draagspeld.

ln het boek Geloof en Geluk, Sieraad en Devotie in

Middeleeuws Vlaanderen (van.Jos Koldeweij) staat een

datering van 1 300-1 400.

Zezijn ooktevinden in: Heilig en Profaan l:blz.273,enin
Heilig en Profaan ll:blz.421 .

Van Dory Kicken (medievalbadges.org) kregen we nog

het volgende door: Datering is niet eenvoudig. ln HP1

consequent 1 350-1 450. Afhankelijk van context... ook

wel 1375-1425 of 1350-1400... Alleen noteren wij geen

pseudotekst als we individuele letters kunnen lezen. lk

noteer dit bustekopje ook als melding en bespreek het

in werkgroep HP3, want ik kon geen identiek opschrift

vinden tussen alle insignes in collectie en in de boeken...

Als ik meer info heb laat ik het via jou (redactie, J. Koning)

weten.

¿,ti
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Yraag4

Hallo, ik heb dit muntje gevonden, het ziet er heel oud uit
en komt waarschijnlijk uit China. Weten jullie misschien

welk muntje het precies is? En hoeveel het waard is?

Alvast bedankt, groetjes Markos

Antwoord: Markos. ln principe geven we nooit de waarde

aan van iets. Vaak is het maar net wat de gek ervoor geeft.

Meestal zijn dit soort munten ook nog in grote oplagen

aangemaakt en over de gehele wereld verspreid. Van

onze specialist kregen we het volgende door: Dit is een

veel voorkomend Chinees toeristensouvenir, geïnspi-

reerd op de cash munten van China uit de Qing dynasty
(1644-191'l ), Dao-guang (1821-1851), Dus eigenlijk geen

waarde.

Vraag 5

Hallo, ik ben Lizzi loosten en ik ben I I jaar oud. Ik heb

stenen gevonden en ik weet niet wat het is. Ook heb ik er

foto's van gemaakt. Weet u misschien wat het is ?

Antwoord: L¡zzi, wat goed

datje deze stenen voor-

werpen hebt opgeraapt.

Je vondsten zijn spinklos-
jes en een fragment daar-

van. Deze werden gebruikt

in de Volle Middeleeuwen

bij het spinnen van wol.

Een artikel over spinklos-

jes staat ¡n magazine 89,

pagina 23. Ookte bekijken

in het online archief op

ww w. d e te cto ra m a t e u r. n I

Yraag6

Van een van onze leden, Gerrit, kwam de

vraag of wij ook wisten wat de merkjes

betekenden in de gebruiksvoorwerpen

waarvan hij de foto's mee stuurde.

Antwoord: Gerrit, beide objecten zijn

verzilverd. De kleine vork is Frans. Er heeft

gestaan: METAL ARGENTE wat'verzilverd

metaal'betekent. Het andere merkje met

een Franse lelie moet de suggestie van

een Frans meesterteken wekken. ls dus het

fabrieksmerk, maar van dit soort merken zijn eigenlijk
geen gegevens bekend. Beide objecten zijn 20e eeuws.

Antwoord op de oproep in magazine

Op onze vraag over wat dit raadselachtige voor-

werp zou kunnen zijn, kregen we van verschillende

leden/lezers een antwoord binnen.

Het voorwerp blijkt een zwartkruittester te zijn.

Wiebe Baanstra kwam het voorwerp ook tegen op

vakantie in een Oostenrijks kasteel. Hoe verder het

lipje van de tester uitslaat na de explosie van het

kruit, hoe beter de kwaliteit van het kruit.

104

We kregen hetzelfde antwoord binnen via de Kastelen Stichting /
Vestingmuseum Naarden.
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Fisher CZ-21
De aade wannt op? ln het water vindt u verkoeling!

MeL de C7-2L heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

CZ-2j.Zowel in het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.

Bacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek.

GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruilen.

Neem contact met ons op voor de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor w¡e met

minder geen

gen0egen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het grote 'verlichte' LCD display laat zich onder alle

omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaakte instellingen
onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.

Ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schijf garandeert een goede diepgang, ook
voor kleinere vooMerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
filteÊd iscriminatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor de meter en voor het

batterijcompa rtiment.

Twiifelt u? Maak een afspraak bii Gelan of één van onze dealers!

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult

verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelmogelijkheden voor frequentie shift,
discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd.

Met behulp van de 4-toons

objectidentificatie en de numeriek

target¡dent¡f¡catie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

Naast de 11 inch DD zoekschijf is een 4 en 8 inch

concentrische zoekschijf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher F5

De Fisher F5, het alternatief voor

digitaal en analoog.

Met onder meer instelbare

discriminatie-notch-gain en treshold is

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomstandigheden worden

continu weergegeven in het

De 10 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere voorwerpen n¡et ovet

Leer deze detector kennen, en u

heeft een vriend erbij!

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed u¡t te lezen LCD display.

.,.åã 
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DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 52 l5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 5481199 fox: +31 (0]173 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3ilfx
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
detector. De 17 k1z frequenlie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en
goud.
Al 25 ioor luisterl C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dit een goede delectors te 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 olternolief voor duurdere
detectors.

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel imporleur C.Scope en Fisher

- Deteclors met CE keurmerk

- Eigen goronlietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoterdog (no ofsprook)




