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Dirk Jan Laan

'U g#Ð,B{k een
ffiretfråNdetector dËe voldçet

Ons doel is om u zo goed en
objectief mogelijk te adviseren!

ONZE 1O TROEVEN:

. Een betrouwbaar adres voor metaaldetectors sinds 1980.

. Een enorm assortiment A-merk metaaldetectors uit voorraad leverbaar.

. Een enorm assortiment accessoires zoals boeken, tumblers,
beschermkappen, beschermhoezen, detectortassen,
pinpointers, detectorstelen, RVS en kunststof scheppen,
hoofdtelefoons (1 8 verschillende soorten !), zoekschijven
(vele tientallen verschillenden), goudpannen, water
handschoenen, batterijhouders, accu's, magneten, etc. etc.
uit voorraad leverbaar!. Officieel dealer van Minelab, XP, Tesoro, Fishe¡ C-Scope
en White's metaaldetectors,

. Officieel importeur van BLISSTOOL metaaldetectors en
ANDERSON detectorstelen en accessoires.

. Wij geven een goede inruilprijs voor uw gebruikte detector.

. Altijd een zeer gevarieerd assortiment gebruikte metaal-
detèctors met schriftelijke garantie en inruilmogelijkheid op voorraad.

. Wanneer u meldt dat u lid bent van deze Detectorclub ontvangt l

u altijd 5% korting bij aanschaf op een nieuwe metaaldetector.
. Bij on-line bestellingen boven de € 100,- komen de verzendkosten

voor onze rekening. Beneden de € 1 00,- bedraagt uw aandeel in
de verzend / administratiekosten slechts € 5,-.

. Ruim 95o/ovan de on-line bestellingen gaan dezelfde dag
nog de deur uit zodat u ze de volgende dag in huis heeft.

Bezoek onze website of
bel voor een
afspraak.

vr¡jblijvende
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Sinds kort is er namelijk een grote DD zoekschijf voor de
DEUS leverbaar, eentje van 28 x34 cm en dat is behoor-
lijk groter dan de standaard (tevens draadloze) versie
van22,5 cm.
Nu verschijnen er regelmatig nieuwe zoekschijven, we
hebben er vele tientallen soorten en maten uit voorraad
leverbaar, maar dit is toch wel een heel "geval apart".
Het leuke van deze DEUS schijf met ingebouwde lithium
accu is dat met de aanschaf van zo'n schijf en een extra
(bijvoorbeeld Anderson) steel je als het ware twee Xp's
DEUS hebt om tegelijk mee te zoeken. De kleine schijf
houd je dan bijvoorbeeld met de hoofdtelefoon
gekoppeld terwijlje de grote 28x34cm schijf "koppelt"
aan het bedieningspaneel / display, een klusje van
hooguit enkele minuten.
Zo kun je met z'n tweeën afzonderlijk op pad met
allebei een XP DEUS. Voordeliger kun je nooit aan een
tweede gelijkwaardige topdetector komen lijkt mij.
Op het moment dat ik dit artikel schijf wacht ik op de
levering van de speciale XP DEUS adapters die in
samenwerking met Ex-Situ Archeologisch Metaal zijn
ontwikkeld en worden geproduceerd. Deze van een
magneet voorziene adapter kan eenvoudig op een
Anderson detectorsteel worden bevestigd zodat het
bedieningspaneel op de Anderson steel kan worden
"9eklikt".
De zwaardere grote DEUS schijf is perfect te gebruiken
in combinatie met de rechte Anderson steel. Bij het
gebruik van de grote schijf is het gebruik van het
bedienings paneel prettig omdat het gebruik van de
pinpoint mogelijkheid dan prettig is i.v.m. het bepalen
van de juiste plaats.

DETECTORS EN 2O...
De tijd raast voorbij en zo is het alweer tijd voor een
nieuwe advertentie in dit prachtige magazine!
ls er nieuws te melden dan?
Jazeker! Allereerst wederom over de XP DEUS.
Die superlichte, enorm gevoelige, gebruiksvriendelijke
en vooral geheel draadloze detector die voor een ware
opschudding heeft gezorgd in "Detector wereld".

De Anderson / XP DEUS bovenstelen kunnen wij leveren
in aluminium en carbon. De onderstelen zijn er in
composiet en carbon. Alle gewichten, maten en prijzen
kunt u op onze site vinden.
De eerste 10 mensen die een 28x34cm DEUS zoekschijf
bestellen in combinatie met een carbon, aluminium of
composiet Anderson combinatie, krijgen van ons een
RVS XP DEUS adopter t.w.v. € 42,50 gratis. lnformeer
even of u nog binnen deze 10 eerste bestellers hoort!

Verder nieuws.
Zojuist hebben we de SEF schijven binnen gekregen die
speciaal zijn vervaardigd voor de Tesoro detectors. Er
zijn twee maten 25x30cm / 10x12" en 38x38cm /
12x15" . Verder zijn deze SEF schijven voor twee groe-
pen Tesoro's geproduceerd. De serie met 4-polige
vrouwtjes stekkers zoals de Cibola, Vaquero, Tejon en
Lobo SuperTraq. Daarnaast is er een serien met de 5-
polige mannetjes stekkers t.b.v. o.a. Silver¡.rMax, Cortes,
DeLeon.
De prijzen zijn € 189,- voor de 25x30cm I 10x12"en €
1 99,- voor de 30x38cm / 12x15" versie. SEF schijven zijn
standaard voorzien van een beschermkap en worden
indien on-line besteld gratis verzonden net als alle
andere bestellingen vanaf €'1 00,-.

Tenslotte wens ik u allen een spoedig einde van de
winter en een zonnig vruchtbaar voorjaar toel

Met vriendel ij ke g roet,
DirkJan Laan
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Van de voorzitter

Zoekdag d oor
l-eden sr¿ttes
De zoekdag op zaterdag I 9 maart heeft ons
gebracht wat we hoopten: een sfeervolle

dag met een gastvrij ontvangst door de

beheerders en medewerkers van het schit-
terende 5portland te Zwartemeer. Mooi weer, goed gehumeurde
en vrijgevige dealers, hardwerkende vrijwilligers en gezellige
deelnemers; allen hartelijk dank voor de geslaagde zoekdagl
Extra bijzonder was dat de locatie na een oproep in het magazine
is aangemeld door een lid. lnmiddels zijn er nog meer locaties
gemeld. Albert van Es is al druk bezig met het onderzoeken van
deze locaties. Beste leden; wij kunnen niet genoeg tips krijgen
over mogelijke zoeklocaties dus blijf vooral actief meedenken
over geschikte locaties. Met veel plezier zullen we je als beloning
€ 1 00,- geven als op de doorjou aangedragen locatie een zoek-
dag wordt georganiseerd.

Patrick Krop heeft zich teruggetrokken als bestuurslid en stelt
zich niet meer beschikbaar. Wij danken Patrick voor zijn inzet en

wensen hem veel succes met de hobby en zijn drukke werkzaam-
heden. Elders in het blad vind je een oproep voor een vrijwilliger
of bestuurslid met als belangrijkste aandachtsgebied' archeologie',

ln maart heb ik namens de DDA deelgenomen aan het zoge-
naamde'ronde tafeloverlegi Twee keer per jaar komen diverse
vrijwilligersverenigingen op het gebied van de archeologie bijeen
om te bespreken op welke gebieden de verenigingen elkaar kun-
nen verrijken of samenwerken. Zodra er op dit vlak belangrijke
ontwikkelingen zijn komen we hier op terug.
Maar voor alles hoop ik dat je van de zomer een mooie stortgrond
of grasakker weet te vinden, met kans op mooie vondsten. Top-
vondsten, zoals ook weer rijkelijk in dit magazine staan afgebeeldl

Gert Lugthart

Vnmigingsn¡l';uluus

Oproep ledenvergadering
18 mei 2O11

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Mercure Hotel,

Hertsenbergweg 1,8041 BA ZWOLLE

Aanmeldingen van kandidaten voor
het bestuur dienen met ondertekening,
uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de

vergadering in handen te zijn van de

secretaris. Aanvullingen die na deze da-

tum binnen komen, worden niet meer

meegenomen naar de jaarvergadering,

Deelnemers ledenvergadering
De ledenvergadering is uitsluitend toe-
gankelijk voor leden van de vereniging.

Aanmeldingen
Aanmeldingen voor de jaarvergadering

dienen uiterlijk 7 dagen voor de aan-

vang van de vergadering binnen te zijn:

sec reta ria at@detectora mateu r. n I
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Van de redactie

Praclit ige
vond s t en

Op de afgelopen zoekdag in Zwartemeer was het

weer een behoorlijke drukte voor de determina-

tietafels en de fotografretafel. Rio Holtman, Freek

Groenendijk en Dirk Jan de Wit hebben een kort verslag gemaakt
over de vondsten die zij hebben bekeken en dit verslag kunt u ¡n d¡t
magazine lezen. We hebben natuurlijk nog lang niet alle foto's, die
van de voorwerpen en munten zijn gemaakt, kunnen determineren.

ln de volgende magazines gaan we op de variapagina's de foto's met
d eter m i n atie pl a atse n.

Ook deze zoekdag waren er een behoorlijk aantal jeugdige zoekers.

Aan tafel kwam een jongeman van 9 jaar staan, vergezeld van zijn
vader, met een doosje waar verschillende mooie vondsten in lagen.

De topper was een prachtige grote gouden rozennobel van 7,5 gram
en 3,7 cm doorsnee. Het leuke was dat de jongen gewoon met een

goedkope beginnersdetector liep en met zijn gedane vondsten zijn
vader de Ioef afstak.

Het bewijst maar weer eens dat je, om mooie vondsten te doen, niet
altijd een heel dure detector nodig hebt. Het verhaal van deze jongen
(Jerry) kunt u ook in dit magazine lezen.

Verder in het magazine een artikel over Hessenwegen. Misschien

brengt het lezen van dit artikel u op het idee, om eens anders naar
uw omgeving te kijken en vindt u misschien nieuwe zoeklocaties.

Heeft u ideeën voor het magazine of heeft u ook leuke vondsten
gedaan, laat het ons even weten.

Groet,

Kees Leenheer

DE detect or AMATEUR

In memoriom: Bas Nobel

Onlangs ontvingen wij het bericht dat
Bas Nobel eind vorig jaar was overleden.

Bas was als detectoramateur en als

amateurarcheoloog regelmatig in het

regionale Brabantse nieuws met
vondsten als Romeinse munten en

vuurstenen pijlspitsen, krabbertjes enz.

Wij wensen zijn vrouw Natasja en de

kinderen alle sterkte toe.



Als het regent, maak eens Pr Fflllsrtttill

oogvondst redelij k vaak pijpenkopjes kunnen vinden.

e meeste mensen nemen ze dan

wel mee, omdat vorm, versiering

en eventuele hielmerkjes aanspo-

ren tot nader onderzoek. Maar later

verdwijnen ze vaak in een doos of la en

alleen de leukste (met een redelijke steel-

lengte) krijgt een plaatsje in de vitrine. Bij

mij ging dat in elk geval wel zo.

Huize Rijs
Afgelopen zomer waren wij bij mijn zwa-

ger en schoonzus op vis¡te in ons mooie

Gaasterland. Mijn zwageç ook lid van

onze vereniging en met veel belangstel-

ling voor regionale historie, troonde ons

toen mee naar de voormalige woonplek

van de hier bekende adellijke familie

Jonkheer J.H.F.K. van Swinderen (1837-

1 902). Deze voormalige burgemeester

van Gaasterland (1 863-1 902) heeft in

deze omgeving veel gedaan aan de ont-

wikkeling van dit gebied. Hij was ook op

sociaal terrein erg betrokken bij de noden

van de arbeidende bevolking. Als eer-

betoon voor zijn verdiensten is het met

grachten omsloten terrein, waarop de

uit de 1Be eeuw stammende Stins (Huize

Rijs), waar deze familie heeft gewoond, in

zijn oorspronkelijke staat terug gebracht.

Het grondplan van de Stins is daarop

visueel zichtbaar gemaakt.

Al rondlopend en rondkijkend op dat ter-

rein, hield ik daarbij de grond natuurlijk
goed in de gaten. Zowel paden, perken

en grachtkanten werden goed bekeken.

Je weet maar nooit, een muntje of mooie

scherf kan er zo maar zijn blijven liggen.

lneens zag ik een mooi pijpenkopje

liggen. Het bleek een oudje, een mooi

dubbel-conisch exemplaar, maar zonder

steel natuurlijk. Even later vond mijn

vrouw vlakbij een mooi stukje steel, maar

dat paste er jammergenoeg niet aan.

Na schoonmaken thuis bleek het hiel-

merkje een gekroonde roos te zijn en

door het dubbel-conische model van het

keteltje is hij in de laatste helft van de 17e

eeuw te dateren. Eigenlijk jammer dat je

bijna nooit eens een compleet exemplaar

vindt.

Rekje
Een aantal weken later vond ik op een

rommelmarkt een mooi oud houten

pijpenrekje, geheel in Friese'kerfsneel

versiering uitgevoerd.Toen'viel bij mij

het kwartje'en dacht ik bij mijzelf: daar

past mooi een set van die oude kleipijp-
jes in. Na wat experimenteren heb ik dan

zelf maar een aantal eerder gevonden

pijpenkopjes van een nieuwe nep-steel

voorzien. Deze u¡t de 
.l 

7e t/m 19e eeuw

daterende pijpen hangen nu mooi aan

dat oude rekje.

Klei
De klei die ik daar voor gebruikte is van

het merk"DAS"en is in elke kinderspeel-

goedzaak te koop. Deze klei is zelfhar-

dend en wit van kleur. lk rol daar dan (uit

de hand en op een plank) een bij dattype
'kopje'behorende steel en laat deze dan

drogen. ln het rookkanaal van het gevon-

den kopje en in de nieuwe steel steek ik

een met lijm besmeerde cocktailprikker.

Na droging van de lijm werk ik het nog

zichtbare naadje af met een kleipapje.

Later schuur ik dan het geheel op en

breng de nieuwe steel op kleur van het

pijpenkopje.'Vieze vi ngers' en een beetje

verf doen daarbij dan wonderen.

Misschien dat ik hiermee een aantal

mensen op een idee heb gebracht en

prijken er straks wat meertomplete'oude
kleipijpjes in de vitrines. Het is beslist

niet moeil¡jk en een mooie tijdvulling op

'slecht weerLzoekdagen.

De foto's spreken hopelijk voor zich.

succes en met groet van,

Tjibbe Noppert
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Kampen

Rond, met handvat/oog, brons

.)an Zijlstra 1999

5'GHERARDI DAMETIS

(zegel van Gerard van Dam)

Wapenschild waarbinnen gaffelvormige configurat¡e (bladeren, lelies, distels?)

; Eind i4e of 15e eeuw

Ongepubliceerd

Daar sta j e dan
ln gedachten kijk ik even terug op de afgelopen zoekdag in

Zwartemeer. We waren in het Drentse landschap, wat ons heel

1t

ì

warm ontving. Het was een hele geslaagde dag, de

velden waren giga-groot en het weer was duidelijk

bei'nvloed door de problemen met de kerncentrale

in Japan; het was stralend mooi weer van bijna

zomerse kwaliteit. Er werd weer van alles en nog

wat gevonden. Echt buÌtensporig mooie dingen heb

ik niet gezien, maar de bekende duiten, zilvergeld,

knopen en gespen wel. Het is altijd moeilìjk te voor-

spellen wat er uit de grond komt op een zoekdag,

eigenlijk hetzelfde als we zelf het veld in gaan op

een vrÌje dag.

Op een zoekdag ben ik meestal te vinden achter de tafels, meestal

ergens bij de fotografre en omschrijving van de voorwerpen die ge-

vonden zijn, het afgelopen jaar. Het is altijd geweldig om te doen, je

valt dan soms van de ene in de andere verbazing. De meest mooie

stukken komen voorbij. Maar ook geregeld gebeurt het dat een

verse zoeker met een stukje lood of een knoopje aan komt zetten en

vraagt: "Wat het zou kunnen zijn7" Het is dan geweldig te zien hoe

blij men hiermee kan zijn. Menig doorgewinterde zoeker kijkt niet

om en gooit dergelijke vondsten in zijn ijzerbak.

Deze keer was ik vooral verrast door een vrij nieuwe zoeker, nieuw

niet echt, maar wel heeljong. De knul die somen met zijn vader

bij ons aan de tafel kwam staan, was nog maar negen jaar. Hij

wilde wel wat van zijn vondsten laten zien en laten fotograferen.

Met het idee enige knopen en gespen te gaan zien, dacht ik: "Nou,

kom maar op met die handel'! Maar mijn ogen vielen er bijna uit

toen ik een enorm mooie gouden rozennobel in mijn handen kreeg

geduwd. Had meneer even opgepiept. Oké, beginnersgeluk denk

je dan, wel vroeg en jong, maar goed.Toen het bakjeverder open

ging kwam de ene na de andere mooie vondst boven: munten,

maar ook een mooie zÌlveren lakzegelstempel. Onze kleine vriend

had al een collectie bij elkaar gepiept waar menig doorgewinterde

zoeker jaloers op zou zÌjn. ln een woord, geweldig.

Jerry, zet hem op en ik ben heel benieuwd wat je

ons volgend jaar laat zien aan vondsten!

Op zo'n zoekdag is het geweldig om alje oude be-

kenden weer tegen te komen. Even een praatje hier,

even een praatje daar. Dat gaat al jaren zo, maar

wat ik heel erg leuk vind is dat er steeds meer jonge

zoekers bij komen die zich helemaal verdiepen in

onze hobby. Kortom, zo'n zoekdag is toch wel één

van de momenten dat we trots mogen zijn. We heb-

ben met elkaar zo'n mooievereniging, waarin we

met elkaar, jong en oud, plezier kunnen beleven oan zo'n geweldige

hobby als de onze.

Klaas Bot
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Schatten uit Limburg

In deze Boekrecensie aandacht

voor publicaties over de tijke
archeologische én historische
sporen uit Limburg: de schat-

vondst van Amby, Maastricht
en oude handschriften uit de
provincie.

'Nog even naar mijn vondsten

kijkeni Een gevleugelde gedach-

te van menig zoeker. Afhankelijk

van de ruimte in huis en toegeef-

lijkheid van huisgenoten, loopt

hij of zij naar de vitrine in de

woonkamer, de hobbykamer of

een donker hoekje van de zolder

om de'vruchten'van zijn speur-

tochten te bekijken. Maar dit
geldt niet voor de detectorama-

teurs die de goud- en zilverschat

van Amby onder hun schotels

hadden. Zij kunnen in hun stoel

blijven z¡tten om nog eens na te

genieten van die dagen in 2008

dat de tweeduizend jaar oude

munten het licht weer zagen,

Ontdekking en
bewaking
ln het prachtig vormgegeven

boek De Keltische goud- en

zilverschat van Amby, gemeente

Maastricht wordt de schatvondst

van alle kanten belicht. Voor

de verandering begin ik deze

bespreking eens achter in het

boek. Hier zijn namelijk alle 1 
'l 6

Kaart kerngebied Eburonen met

vindplaatsen schatvondsten, waar-

onder Amby.

EBURONES

munten afgebeeld en beschre-

ven. Net voor de bijlagen staat

het katern'Detectorvondst begin

van zoektocht naar Keltische

muntschat' waarin het verhaal

van ontdekker Paul Curfs en het

verdere verloop van het archeo-

logisch onderzoek uit de doeken

wordt gedaan. Dat de rol van de

detectoramateurs zich bij deze

vondst niet tot het'piepen'be-
perkte, blijkt uit de zin:"'s Nachts

waakten de archeologen en de-

tectorzoekers in ploegen over de

opgravingJ' Een betere reclame

voor de detectorhobby is niet te

bedenken.

Goudstaters en regen-
boogschotels
De kern van het boek komt voor

rekening auteurs Nico Roymans

en Wim Dijkman. ln het eerste

hoofdstuk staan de munten cen-

traal. De schat bestaat uit twee

verschillende groepen munten:
goudstaters en regenboogscho-

tels. De munten zijn waarschijn-

lijk verborgen in een roerige

tijd, mogelijk ten tijde van een

opstand tegen de Romeinen.

De eigenaar die de schat aan de

bodem toevertrouwd e, zal zijn

redenen hebben gehad om deze

niet meer op te graven.

Eburonen
ln het tweede hoofdstuk plaat-

sen de auteurs de munten in een

historische context. De schat van

Amby is immers niet de enige

ijzertijdvindplaats in de regio.

De Keltische inwoners van dit
gebied, de Eburonen, hebben

meer sporen achtergelaten; niet

alleen archeologische, maar

ook taalkundige. "De schat van

Amby versterkt het idee dat de

regio Maastricht-Tongeren de

belangrijkste kern vormde van

het Eburoonse stamverband."

Slechts twee jaar na de ontdek-

king is er dus al een volwaardige

Nico Roymans en Wim Dijkman

De Keltische goud- en zilver-
schat van Amby, gemeente
Maastricht
(Utrecht 201 0)

tsBN 978-90-5345-411-4, € 19,95

72 pagina's, harde kaft
Uitgeverij Matrijs, www.matrijs.com

publicatie over de schat van

Amby. Een publicatie waar je

af en toe het woordenboek bij

moet pakken doordat de auteurs

vaktermen niet uit de weg gaan,

maar dat staat de toegankelijk-

heid voor een breed publiek

niet in de weg. De tabellen,

kaarten, vele muntafbeeldin-
gen en smaakvolle vormgeving

omlijsten de tekst en maken het

tot een fraai eerbetoon aan de

eerste Keltische goudschat die in

Nederland is gevonden.

Een andere recente publicatie

heeft ook de wortels diep in de

Limburgse grond. Oud schrift

in Limburg, Les- en oefenboek

voor het leren lezen van oude

handschriften vanTruus Roks is

een'sjiek' boek. Vijftig teksten,

variërend van rekeningen, eeds-

formules, aktes tot recepten, zijn

full-color afgebeeld met daar-

naast de hertaling in modern

schrift (transcripties). De teksten

zijn chronologisch gerangschikt,

de eerste dateert uiT1294,de

laatst afgebeelde tekst stamt ult

De Keltische
goud- en zilverschat

¡,rr t,, ç:_.:¡ì.¡¡¿:ji, (il

de negentiende eeuw. Vooraf

beschrijft Roks de paleografie, de

wetenschap die vroegere hand-

schriften bestudeert en ontcijfert
en verklaart de keuzes die zijn

gemaakt bij de transcriptie.

Grensoverschrijdende
handschriften
De oude teksten komen uit Lim-

burg. De reden van die keuze is

echter geen eng-provincialisme,

maar juist het grensoverschrij-

dende karakter van de Lim-

burgse teksten. Limburg was een

lappendeken aan staatjes, maar

ook de huidige grens Neder-

land-Duitsland is slechts een

denkbeeldige; om Limburgse

handschriften te kunnen lezen

is zowel kennis van'westerse'als

Duitse handschriften een must.

De verklarende woordenlijsten,

voorbeelden van afkortingen

en oefenvoorbeelden van Duits

schrift zijn handig. Met Oud

schrift in Limburg heb je een

mooi hulpmiddel in handen; de

overdosis discipline om de oude

handschriften eigen te maken

moet de lezer zelf opbrengen.

.Anhy ..:Heers. ., 
' 
lì,\' HÀN DS(]HIìII]TLN

Truus Roks

Oud schrift in Limburg, Les- en
oefenboek voor het leren lezen
van oude handschriften
(Zutphen 201 l)
|SBN 90 5730 711 1,C49,50

1 44 paginat, harde kaft
Uitgeverij Walburg Pers, www.

walburgpers.nl

lhuin
¿fraúe
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Versierde tinnen lepels gezocht

.A.an het Hoge der A in Groningen is

afþelopen zomer bii opglavingen van het
ARC een bijzondele, platte tinnen lepel

gevonden uit l2113e eeuwse context (zie

figuur 1). Sindsdien is de gen.reente Groltin-
gen op zoek naar parallellen, en die lijken
nog schaars in Nederland, hoer,r,el de lepels

rvel kenmerken \ran een massaploclnct
hebben.

Tot nu toe kennen u'e lepels uit Àmsterdam,
Leeurvarden, Leiden, Leiderdorp, 's Herto-
genbosch en Stavoren. De lepelbakker.r van
veel lepels zijr.r versierd met trvee r.issen,

hoervel kluismotieven, (1er.er-rs?)bomen (zie

figuren 2 en3),1eeuu'en en gliffioenen ook
veel voorkomen. Deze uitbundig versierde

lepels lijken allernaal \/roeger te dateren dan
de latere lepels met het bekende roosmotief,
clie vaak rvat ronclere bakken hebben.

De gemeente Gloningen is op zoek uaar
nog meer exerlplaren. De ervarir.rg leert
dat de I'ersierde lepelbakken vaak vool pel-
gri rnsinsignes rvorden aarrgezien valì\\,ege

de kruismotier.en. Er zouden dus rvellicht
exemplaren in collecties van detectolzoe-
kers aanwezig kunnen zijn, misschien nog
rvel niet herker.rd als lepel.

Voor- en achterkant van een lepel,

gevonden bij opgravingen van

kasteelterrein Zernike (2000), ten

noorden van de stad Groningen.

Foto: Stichting M&M.

Tekening van voor- en achterkant van een lepel

gevonden bij de opgravingen aan het Hoge der A
(stad Groningen) door het ARC (201 0). Tekening:

Stichting M&M.

Reacties (liefst net foto) graag naar:

F. \'eenman, Gemeente Groningen,
Postbus 708 I , 970 I lB Groningerr
of F.Veenman@roez.groningen.nl.

Alle meldingen zullen nitelaard zeeÍ zotg-
vuldig rvorden behandeld en ven,r'erkt.

fI

Opgravingen ¡n de
19e eeuw
Van 5 maart tot 1 september

Museum Dorestad

ln l841 werd er

voor het eerst

archeologisch

onderzoek in

het gebied ten

noorden van Wijk

bij Duurstede

verricht. Bij deze

opgravrngen,

maar ook bij het

afgraven van de rijke aarde die

door het afual van Dorestad was

ontstaan, kwamen allerlei voor-

werpen tevoorschijn. Verschillende

van deze vondsten uit de 1 gde

eeuW voornamelijk afkomstig uit

de collectie van de Oudheidkun-

dige Vereniging Flehite,

worden tot het einde van

de zomer in zaal 6 geëx-

poseerd. Het zijn vooral

in het oog springende

voorwerpen, want voor

uitgezeefde monsters en

bodemsporen had men

vroeger nog geen belang-

stelling.

Museum Dorestad, Muntstraat 42

Wijk bij Duurstede. Tel. 0343 - 57 1 448

www.m useu mdorestad.n I

Romeins Glas
29 april t/m 28 augustus

Thermenmuseum

De expositie Romeins glas, geleend

uit particulier bezit toont meer dan

270 glazen objecten uit de Ro-

meinse tijd. Naast de vele topstuk-

ken, zoals een mytho¡ogische beker

en een zogenoemd Ajax'flesje, zijn

25 verschillende glazen aryballoi

(badoliefl esjes) te bewonderen.

Glas is kwetsbaar, Romeins glaswerk

is bovendien bijna 2000 jaar oudl

Dat er in Heerlen nu meer dan 270

stuks glaswerk voor korte tijd bij

elkaar zijn gebracht is uitzonderlijk.

Het zijn glazen voorwer-

pen voor heel verschillend

gebruik in zeer uiteenlo-

pende kleuren. Een prach-

tig geiriseerde beker is

ooit wellicht het drinkglas

geweest van een Romeinse

officier die behoorde tot
het Be of het 1 0e legioen.

Er zijn ook demonstraties

en glasworkshops.

Thermenmuseum

Coriovallumstraat 9, Heerlen

Te1.0031 (0)455605100

www thermenmuseum.nl

OPGRAVINGEN

IN DE
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:' "Hé.lerry, ?ullen we êens even kijken

, '' of de prei er'al van ai is op ons landje
Þ ìn Brabant? Dan kunnen we nog even

zoeken, want het wordt moeilljk om te

zoeken straks als ze weer in gaan zaaien

met mais enzovoortl'

Zo gezegd, zo gedaan. Op het landje

aangekomen waar we al honderd keer

gelopen hadden. "Hmm de prei staat er

nog op, hè tjonge jonge, nou dan gaan

i [J we maar op het aardbeienveld ernaast,

oké?'i "ls goed'i zei .Jerry. Alles klaar-

gemaakt en hup, lopen maar. lk liep

helemaal naar achteren.

Ongeveer I5 mìnuten later begon Jerry

naar m¡j te roepen, zo'n l50 meter bij

mij vandaan, al dansend zijn rnetaalde-

tector Ace 250 omhoog houdend."Kom

eens hierheen", zei tk, "ik hoor je nletJ'

.: y,:

i-f-

c.L.

Ronrelnse helm

Albert Noordstra
Gouden ring met robijn

Jos den Broeder

Bronzen bijltje

Hij legde de detector neer en rende

'keihard naar me toe. Toen hij vlakbij

was riep hij al:"lk heb een gouden

munt gevondenl"Oh, oh, ik wist gelijk

dat het een hele mooie was en zei:"Dit

is bingo'i Tjonge jonge, wat was ik trots

op mijn zoontje. lk stond helemaal te

tri I le n.

We zijn direct naar huis gegaan en heb-

ben meteen opgezocht wat voor munt

hij nou eigenlijk had gevonden. Een

gouden rozennobel uit 1 583 met een

zonnebloem met l4 puntjes, dus het

duurdere type. Onze dag kon niet meer

ka pot.

Groetjes,

Adjan en Jerry Hoornweg

Dordrecht

T=
I

I

De winnaars ontvangen een boekenpakket

t.w.v. 80 euro.

Mooiste bijvondst: Roelof Ensing - diverse

bijvondsten.

Uit de stapel ingezonden kaarten ls de kaart

van Bert Broekhart getrokken.

Zij winnen allebei een boek.

ledereen gefeliciteerd! De prijzen worden

z.s,m, verstuurd,
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"'oor 

Costricum 29 december 201 4

Pino Goduto vond beeldje én munt

met etaaldetector

n
n

lfs uit welke tiid het beeldje komt'

Unlek

"^* d¡À ñ' rñt ia hÊlánnriik Pino Go'duto: 1/ån dat beeldie weet ik n¡êt

nu nl, l0december 2010

Bende verdacht van roven
oudheden
Ll i!:e_e¡vcr¡ :0 d,rc.nl[,r' zO'.aJ 19 2i
La3lsi g¿.\rilzJgd 10 decÊnìbcr20ì0 19:27

flâDRlO. Dê Spænro polllle hoêll a€n b€ndo ontmånrold
dlo ErEhåologbchs ylndpl¡at¡on plun.þrde.

De agentefl hleldên 57 mefîéìen aan en
n€rflen dulzÊnden wesrd€volle
\,0ori,Yerpën uÌt dê p€hbtor1e, dê
Rornelnsê üJd en de mlddeleen¡urcn ln
bêsbg. Ook wBrdefl achtren
rfEtaâldetectorên gêrrondën db de
berdeb&n gêbru]Kên.

Oe polftþ llêt In e€n vÊrtlårlng wehn dåt
de bendê vooral ln dê zuldelükê rcgb

Andalu€lë acüefwäs.

Dê vmrwerpen rv€fden gerestÊurEerd €n vervolgêns @
\refllngen, vla lntêmet of dlr€l{ aan parücullere v€fzamelaärs
YÊr*ocht.

Het betmf ondêr meer dulzenden Romdnse en mld(þle€utvsê
arun¡ên, pulpunten, slenen blllên en oorlng€n en gespën u¡t de
qd van dê Vlsþoten (vfJfde en zesde eêuw ns Chrbtl6).

o Al.lP

De Sþnbr, 5 maoft 20t I
fi

e von.dst. ln Nederländ werd het eerstê

. ln 2004 werd een tt'veede

r. Dê Mctoriå vân Castriflm ¡s hel

. Met Texel is Castricum het ri¡kste

âr door de mâi-steelt worden de

st dân wel vemietlgd'

Unieke vondst in Deventer
:il l;Jìï 

*t *elsvcorr zôrerdêg 05 ma¿r 20lJ | 0B:0s l Laarsr brseverkr op: zarerdag 0s ma.

. Het
vanaf vol_

n^. _ . band is on_

Bent u ook een stukje over
metaaldetectie in de pers
tegengekomen? Stuur dit
dan naar de redactie.

i

Het beeldie ¡s slechts 8,5 cm g¡oot

åfu,l:* ^..T 
iÄïLit ï,:";Í"



Muntgewicht met
nieuw makersmerk
op de zoekdag

Een muntgewicht heeft op de voor-
kant een vereenvoudigde afbeel-
ding van de munt die je ermee kunt
controleren op de juiste massa.

Op de achterkant staat vaak het
merkteken van de maker (zie ook
Detectormagazine 1 05).

Er is in 1 980 een boek geschreven door

G.M.M. Houben met de titel "2000 Jaar

gewichten in de Nederlanden'| hierin

staat een overzicht van alle bekende

makersmerken van dat moment. ln

1 989 heeft A. Pol het boek"Noord-Ne-

derla ndse Mu ntgewichten"geschreven.
ln 2010 en 201 t heeft R.J. Holtman de

nieuwe gegevens over de makersmer-

ken gepubliceerd in het verenigings-

blad "Meten & Wegen" van de Gewich-

12 ten en Maten Verzamelaars Vereniging.

Een deel van die nieuwe gegevens had

hij verzameld via de metaaldetector-

zoekers.

Op zaterdag 19 maart was de zoekdag

in Zwartemeer en daar kwam weer een

nieuwe vondst voor de dag, zie foto 1.

Foto 1. Muntgewicht met'nieuw'
makersmerk, bladerkrans, met hand,

letters FVI en jaartal (1 5)67.

De voorkant is een zittende koning op

een troon tussen de letters 50. Dit is

de Engelse munt de % Souverein, zie

foto 2. Het gewicht is nog in zeer goede

staat en heeft een massa van 6,1 gram,

de munt was6,22 gram. Het makers-

merk is een takkenkrans met een hand

(Antwerpen) en de letters FVI en de

cijfers6T. Er is al een merk bekend met

de letters IVF (Houben). Holtman heeft

in 201 1 de merken FVI zonder jaar en

FVI 83 eraan toegevoegd.

Helaas is het nog niet gelukt om aan de

letters een naam van een muntgewicht-

maker te koppelen.

Foto 2. De gouden /z Soeverein Enge-

land. ln 1576 werd het in Antwerpen

verplicht dat de muntgewichtmaker het
jaartal vermeldde op de muntgewich-

ten. Dit gebeurde met de laatste twee

cijfers van het jaartal.

Rekenpenn¡ngen
zoekdag

Rekenpenning uit 1600 geslagen Bron: Rekenpenningen, MargreetTas, nr.344.

in Dordrecht ter herinnering aan de Ook vermeld in Dugniolle 350-4 en Van Loon

inname van Fort 5t. Andries in de Bom- I nr.546.

melerwaard. Voorzijde vertaling: zij die Foto: collectie Geldmuseum RP-03646

bij zonsopgang nog trots waren, zijn bij

zonsondergang verslagen. Rekenpenning uit 1623 in Antwerpen
geslagen.

Voorzijde: een hand houdt een schiet-

lood boven twee gekruiste scepters,

vertaling omschrift: HU (God) heerst

zelfs over koninkrijken. Keerzijde: Wa-

penschild van Philips lV: PHlLilippus llll

Dei Gratia REX HlSPaniarum lNDlArum

Ze.

Bron: Rekenpenningen, Margreet Tas, nr.

460. Ook vermeld in Dugniolle 3803 en van

Orden I nr. 1 165. Foto: collectie Geldmuseum

RP-04 1 58.

Keerzijde vertaling: Zo werkt gij, doch

niet voor U. 1600

Om de vijand het benaderen van de

schans te beletten, liet prins Maurits

de dijk doorsteken. Velasco deed nog

wel een poging het fort te ontzetten,

maar kon slechts tot dicht onder de

legerplaats van Maurits komen en was

vandaar getuige van de inname van de

Andriesschans door Maurits.

DETECTOR MAGAZINE 1f6



ln de 17e eeuw werd het jaartal met v¡er

cijfers geschreven. Dus het jaartal 1567

is onwaarschijnlijk als makersmerk.

Het kan zijn dat de stempelsnijder de

cijfers heeft verwisseld en dat het (15)76

moet zijn, ook (15)97 zou nog kunnen.

Rond het cijfers 6 is ook nog iets meer
te z¡en, alsof het cijfer 8 is veranderd
in het cijfer 6. Dit hergebruik van een

ouder stempel zie je vaker. Er zal dus

ook zeker nog een eerdere versie van

dit merk moeten zijn.

Als de cijfers zijn gewisseld kunnen de

letters natuurlijk ook gewisseld zijn. Dus

FVI of lVF. Zie foto 3, 4 en 5. Wel hebben
alle vier de merken een andere krans.

Foto 3. Makersmerk in sterrenkrans,

met hand en de letters FVl.

Foto 4. Makersmerk in bladerkrans met
vier bloemen, met hand en de letters

IVF.

Rekenpenning uit Neurenb erg, 1 9

mm, gemaakt door Johann Jacob

Dietzel, meester van 171 1 tot 1748,voor
Wilhelmina Carolina van Brandenburg-
Ansbach (1683-1737)

Op de voorzijde: WILH CAR PR WALLIAE

& MAR BR O - voluit:WlLHelmina CARo-

lina PRincipessa WALLIAE & MARcioco-

m¡tessa BRandenburgiae Onolzbach.

Zijwas getrouwd met George August,
diein 1727 na de dood van Anna Stuart
als George ll koning van Engeland werd.
Foto: verzameling Freek Groenend'rjk

Foto 5. Makersmerk in

krans blad punt, met
hand en letters FVI en

jaartal (1 5)83.

We kunnen nog meer

nieuwe vondsten
verwachten die hier
duidelijkheid over kunnen geven. Dus

heb je muntgewichten, neem ze mee

naar de zoekdag ofstuur een foto met
de gegevens.

DJ

dj m u ntgewicht6lte lfo rt. n I

www.gmvv.or9

Bronnen:

G.M.M. Houben (1 980). 2000 jaar gewichten

in de Nederland en, blz. 1 87 afb. 42O.

R.J. Holtman, Meten & Wegen No.1 53 blz.

3649 en b12.3650.

Rechenmeister-rekenpenning van

Hans Krauwinckel, ca 1600 Neurenberg.

Op de voorzijde een rekenpenning-
meester aan een tafel waarop een

rekenbord en rekenpenningen liggen.
Op de keerzijde het ABC - daarom
wordt dit soort rekenpenningen ook
wel Schulpfennig genoemd.

Freek Groenendijk

tt



ïl eter min nti ücam u rkilng

t4 Beste leden,

Gewichten

1. loden gewicht, vondst Assen, opge-

brachte grond, jaarletter S, wapenschild

onbekend, wel licht þerlritl3 sterretjes'

Na veel ups en downs binnen de vereni-

ging is het toch wel met recht te zeggen

dat de DDA een grote'UP'aan het maken

is. Zoals overalzijn er altijd wel problemen

binnen een vereniging of club. Mensen

liggen vaak niet op een lijn. En dat botst

dan. Of het nou een detectorclub is of een

klaverjasvereniging. Er is altijd wel wat!

De DDA heeft zich altÜd ¡ngezet om een

team samen te stellen die naar de wensen

van de zoeker gaat. Maar ook daar zitten

haken en ogen aan. Natuurlijk is het

niet mogelijk om aan ieders wensen te

voldoen. We hebben namelijk allemaal

onze eigen wensen. En het is nou eenmaal

niet mogelijk om iedereen tevreden te

houden. Al zou de DDA dat graag willen.

Neem nou een zoekdag van de DDA.

Hier gaat een hoop werk aan vooraf.Zo

moeten ze over grote velden beschik-

ken. En dit omdat er soms wel eens 300

man komt opdraven. Storing is dan een

factor die menigeen irriteert. Dus te

kleine velden is geen optie. Dan krijgen

we de accommodatie. Ook die mag n¡et

te klein zijn. Er moet genoeg personeel

lopen zodat iedereen snel aan een hapje

2. 1 uncia apothekersgewicht, gemaakt

in Neurenberg.

3. justeerlood uitzeshoekig Frans

ijzeren gewicht, geijkt'RF'= République

Française, herkeurd Maastricht (vrijpun-

tige ster) en jaarletter (verm. C = 1822).

Het loden gewicht van Coevorden was

niet zo mooi. Meer loden gewichten van

deze stad vind je op www.lodenblokge-

wichten.nl onder Drenthe.

Rio Holtman

of drankje wordt geholpen. Een zaal moet

dus berekend zijn op zo'n 300 mensen.

Ga er maar aan staan! En niet te vergeten,

de prijzen. Uiteraard wil iedereen een

detector winnen van zo'n 1500 euro. Maar

die grote hoofdprijs gaat ten koste van an-

dere prijzen. De DDA kiest dan liever voor

meerdere prijzen, zodat meer mensen met

een prijs naar huis gaan.

Het blad - tja. . . waarom lid worden of
blijven van een detectormagazine waar

veel reclame in staat? De reden van de

reclame is, om de Detectormagazine voor

u zo goedkoop mogelijk te houden. Geen

reclame betekent dat u meer contributie

moet betalen. Wilt u dat wel? Nee toch?

De DDA is nou eenmaal afhankelijk van

sponsoren. Dit wordt weer omgezet in

reclame zodat de dealers de leden direct

kunnen benaderen.

De zoekdag - de zoekdag was naar mijn

mening naar alle wensen. Zo waren er

enorme grote velden, dus last van storing

van een ander was er niet. Je liep dus niet

op een kluitje een ander voor de voeten.

De accommodatie was zeer ruimtelijk te

noemen. lk denk dat er met gemak 500

man in konden. En de bediening was ook

wel top te noemen. De prijzen waren deze

keer ook om over naar huis te schrijven.

Zo waren er 4 of 5 detectoren te winnen.

En zijn er honderden euro's aan waarde-

bonnen gewonnen. En dan heb ik het

maar niet over de vele kleine prijzen.

Laten we zeggen: het was een reuze goed

georganiseerde zoekdag.

En nu komt het - er lagen heel weinig

natuurlijke vondsten. Dat is jammerzeg.

De DDA heeft weer niet naar alle wensen

gehandeld.

Het is ook nooit goedl!

Het is nou eenmaal niet mogelijk om aan

alle wensen te voldoen. Maar de DDA doet
wel zijn best om het iedereen zo veel mo-

gelijk naar zijn zin te maken. En dat mag

gezegd worden.

Na alle ups en downs is de DDA bezig

om meer te denken als een zoeker. En die

zoeker bent u!!

Groeten,

Gerard deWit
(Dagobert)
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Ondanks dat Zwartemeer voor veel
zoekers niet bepaald naast de deur ligt,
waren ruim 170 zoekers naar Drenthe
gekomen. Er was 40 ha akkers om af te
zoeken naar de verstopte penningen.

Toen de mist optrok werd het geweldig
zonnig lente-zoekweer. Naast de deel-
nemende zoekers kwamen er ook veel
bezoekers voor het determineren van
hun vondsten en voor de gezelligheid.

Er was deze dag een flinke prijzenpot
met detectors, geldprijzen enz.
Al met al, een heel geslaagde dag.

, E "
"y{

I

t-

\

ilì r



ledere detectoramateur komt ze

wel op zijn zoektocht tegen: oude
hoefijzers e.d. Nu wil het geval dat
ik dergelijke "mooie" bijvondsten
altijd mee naar huis neem. Ook
ander oud en afgedankt verroest
gereedschap wordt opgespaard.

Maar op een gegeven ogenblik zit die

oudijzerbak vol en kun je twee dingen

doen, nl. óf de oudijzerboer bellen met

de vraag of hij met een lege kar even

langs wil komen, óf je gaat er een mooi

kunstwerk van maken. Voor dit laatste

heb ik gekozen. De lastrafo weer opge-
poetst en een paar laselectroden erbij

en dan maar aan de slag.

ln totaal zit er in verwerkt:39 hoefijzers,

1 grote nijptang mettwee hoefijzers als

bek,1 grote tang als ruggengraat, twee
hamerkoppen als oor, 1 plaat als kop,

t haak als staart en voor de voeten: 1

beitel,'l plaat,l haaken een oud strijk-
ijzer. Het geheel verbonden met stuk-

ken bouwstaal als geraamte. En zie daar,

een fraai standbeeld is het resultaat.

Daarom, met wat handigheid en veel

bude artefacten'is nog heel wat moois

te maken. Alvast veel succes gewenst

met uw voorgenomen poging!

Kltikunst
ln de periode van het slechte weer

waarin het zoeken b'rjna onmogelijk
was, kreeg ik het idee om een beeldje
van klei te maken van een metaalde-

tectorzoeker (linkshandig, net als ik). lk

vind het persoonlijk wel geslaagd voor

een eerste keer. De metaaldetector zelf

heb ik gemaakt van een combinatie
van klei en koperen elektriciteitsdraad.

Het schepje van een stukje blad-zink en

elektriciteitsdraad.

Groeten,

Maurice

.h

Met de groeten

uit Wely,

Piet van Schuppen
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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.

xP #Hît o^,

NIEUW!
XP Deus sch¡jf

34 x 28 cm € 389,-
Wordt geleverd met beschermkap,
ondersteel, een bout en moer.

\

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 1000 gram, De steelverbinding is

binnen 3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje. 0plaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen.

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

'Na een dip in de Deus verkopen, veroorzaakt door een aantal aanloopproblenen (o.a met de stelen) zit de verkoop in Nederland
t'teer flink in de lift, De Deus blijkt een echte topper en v,terd in een enquete onder zoekers als tweede genoemd (na de E-Trac) als
neest begeerde metdaldetector ln de rest van Europa hanteren de inpofteurs wachtlijsten, o¡ndat de fabrikant de vraag nog steeds
niet aankan. ln de komende maanden verwachten we ook een langzame aanvoer vanuit Xl, waardoor een wdchttijd zdl ontstaan
vdn twee tot zes weken'. (Gert Gesink, Detect)

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 5E, 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 dìcht' 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 handg¡eep, 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 ziln.

Logischer opbouw van de programma's en instellingen.

Eenvoudige Quickmask, snel op ijzerinhoud en geleidingswaarde

zelf een discriminatie programma maken.

2 grondstanden, een voor normale grond en een voor extreem

lastige grond.

Volop informatie over
metaaldetectors, zoek-
technieken, vindplaatsen,
vondsten en langver-
borgen zoekgeheimen.

.360 pagina's en rijk
geillustreerd met meer
dan 400 foto's en

Zie voor onafhankelijke
beoordeling op het
lnternet (M¡nelabown-

ers) en maak (ontact

metde nu al talloze
E-Trac bezitters

€ ,e0 o.n i'åi:}fl:iil iiä,liil'
Verkrijgbaar bij Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen bij Detect: naak 39,90 euro over (poftokosten gratis)
over op G|RQ 4838918 t.n.v Detect te Enschede.

Vanuit Eelg¡e: Maak 19,90 + 3,00 euro pofto over naar onze Bdnk

IBAN NL5TRABO 0396743870 SWIFT: RABONL2U naat DETEC| ¡n

Enschede Vergeet nÌet je volledige naam en adres aan ons door te
geven hii de banktransfer of via: inlo@detect.nl Kies de bijbeho-
rende code voor het boek ¡n de juiste taâl: N1003 (Nederlands).

POWERlITI
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE 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 product¡ew¡ize

is deze magneet echter

dan de oude Powerlift

PRIJS: 79,50 euro

dieper en stabieler!
Detech 5EF 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"

Minelab t-Trac / Expl / Safari ./ t/ t/
Minelab Sovereign / /
ïesoro Tejon, Lobo,Vaquero, Cibola / t/
Tesoro ¿lle andere landmodellen t /
White's DfX, MTX ./ 1/
XP G-Maxx en ADX r'
XP Gold Maxx Power /
GarrettAce r' / /
t¡sher t75 r'

1s9,00 189,00 199,00

18"x1 5"

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



Excalibur ll kent twee
voeringen, met 25 en met 20

zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

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

F '".æ. 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-

heid. Als duikdetector tot 40 meter diepte te gebruiken. Wordt geleverd met lader, waterdichte hoofd-

telefoon, beschermkap en een extra (verkorte) duiksteel.

Minelab is overtuígd van de
kwaliteit die ze maakt en geefl
maar liefst 3 JAAR

GARANTIE!

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

extra discr¡minatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie
regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Tena 50 had.

Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 1 8,75 kHz.

X-TERRA 305

€,479,-

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Tena 50 heeft de X-Tena 505 de

mogelijkheid om 3 i p.v. 2 zoekschijven

met verschillende frequenties eronder

te plaatsen. Frequentie: 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 keuzemogeli.lkheden

worden verfijnd.

X.TERRA

26 cm

elliptische
schijf

€ 166,-

Vereenvoudigde versie van de E-Trac Aanzetten en

zoeken en toch de voordelen van de gepatenteerde

multifrequentie techniek van Minelab Ten opzichte van

zijn voorganger, de Quattro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' heßtelt¡jd, waardoor je meer goede

vooruerpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!

Bovendien voorzien van de nieuwe E-Trac zoekschijf.

De Safari is bijna net zo 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

Minelab X-Terra 305, 505 en 705.
Met de nieuwe X-Terra ser¡e zet Minelab

een nieuwe standaard voor de middenklasse.
Deze detectoren kunnen zich meten met veel duur-

dere detectors. Lekker licht, perfecte balans.

voor wte
extreem wil!
Specificaties:
- Pl Motion detector
. 11 inch DD schijf + 11 inch lVlonoloop
- Nieuw timings, gevoeliger voor kleine nul¡gets!

Pl detector met discriminatìe 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 ¡ets dieper liggen. Bijvoor-

beeld op teneinen waar ooit een

schatvondst is gedaan en waar

nooìt (meer) op geploegd wordt

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt. lVìonoloop schijven

zijn niet in staat ijzer uil te schake-

len en zijn daarom meestal minder

geschikt, hoewel ze wel iets dieper

gaan dan de DD schijven,

€ 895,-

X-TERRAsos € 599r-

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen gaan

zoeken!). trequentie: 7,5 kHz, option schi.if 3 of I 8,75 kHz.

26 cm
wide scan
(DD)

schijf

€ 166,-

Wordt geleverd met Harnas en Bungy

|gi;i{x';x ;,;;;; € 4e95,'
- Gewicht2400gram
- Steel bestaat uit twee delen
- Extra schijven: beschikbaar

De voorloper van de GPX-5000, de GPX-4500 is nog beperkt leverb¿â[ de prìjs wordt door M¡nelab

opgeÍokken naar € 1995,00 Het afgelopen jaar heeft lVinelab via h¿ar distributeurs en dealeß

meer d¿n 10 000 van deze gouddetedors veÍkocht, o a door de enorme'goldrush'ìn Sudan en

enkele ¿ndere delen vàn de wereldl

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top!
Diepstzoekende analoge detector voor binnenlandse terreinen. 'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op dìepere

niveaus. Bovendien is de Sovereign GT een supergoede stranddetector, geen storing door zoutinvloeden. Werkt op 17

frequenties 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 8 penlight batterijen klik je in 2

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

wide scan schilf, aan jou de keuze. Detectors met w¡de scan schijven gaan

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

vondsten! Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

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

De Safari geeft veel waar voor zijn geld en verslaat
alle machines van de concurrent in zijn prijsklasse.

€ 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 gaat en bij elke zwaai

meer grond afzoekt dan detectors die met concentri-

sche zoekschijven zijn uitgerust.

GPX50o0

Deze detector is misschien wel

de meest veelzi.jdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen naüout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale



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

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

u¡tgerust met een superlichte 1 5 cm schijf, waardoor deze nog geschikter

is op stort en terre¡nen met veel ¡izer.' {: ,l ,ll.q,-

Cibola € 469, -
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-
tiger dan hun voorgangers (+20%)

en z¡Jn 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

CËffiffi1A

&,{ffiLLA,FU DnA
Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met elliptische DD-schijf, met beschermkap, originele Tesoro
regenhoes en 9 Volt bätterij.

De aanleiding voor het laten maken van

een Nederlandse versie v¿n de Cibola,

de Cibola Hollandia is, dat met name een

aantal archeologische bedrijven graag een vaste
'Alle lVetalen 5t¿nd' met een basistoon op hun detector
wilden hebben Daarmee kan een (amateur)archeoloog de

detector zodanig afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs

bepaalde'ijzertijdscherven' opgezocht kunnen worden
0p de gewone discriminat¡esland kan op de laagste stand

verschil gemaakt worden tussen het'goede' (smeedijzer)

ijzer en het 'slechte' ijzer (gietijzer)

De Cobola Hollandia is doordat deze nu standaard is uit-
gerust met een elliptische DD schijf (25 cm) extra geschikt

voor archeologische doeleinden; zoeken op stort; op last¡ge

terpaarde en op gemineraliseerde bewoningsgrond die

vervuild is met klein ijzer En toch een detector met een

makkelijke bediening die nog geen kilo weegt De Cibola

Hollandia heeft een Nederlands logo en op het frontje
sta¿t nu gevoelighe¡d i p v sensit¡vity en threshold heet

nu gewoon basistoon W¿rm a¿nbevolen voor stadsgrond,
zoekersl

VaOUefO voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
' schijven: een concentrische van 15 cm en een

-e- F e ñ wide scan van 25 x 30 cm.
€ ã Ð Pfl - De eerste schijf is zeer geschikt voor erg ver-

vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor
grote terre¡nen met weinig vervuiling, klei en
andere zware grond.

Verschil tussen beide detectors ¡s dat de
Vaquero een handmatig te bedienen
grondontstoring heeft.

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebberì van
gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op
gemineraliseerde en veruuilde grond Nu ook extra grote
wide scan schijf van 25 x 30 cm en een extra kleine

1 5 cm concentrische schijf voorradig De Lobo is ìn twee
uitvoer¡ngen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met
21 x 24 cm concentr¡sche schijf

Respectievelijk € &49,- egl € Egg,

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionaire
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de gevoe.
ligheid van de Lobo Super TRAQ te geven, en meteen het diepte-
bereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt dieper de grond

ingedrukt, zonder concessies te doen aan de stabiliteit!
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

Kleur: blauw, zwart en grijs.
Licht-gewicht: 1,3 kilo.

/1 a 
^a,/-

Grondontstoringknop die secuur moet worden
afgeregeld. lnlegbatterijen (2 houder met 4 AA batt)
Trekschakelaar met dual discriminatie.

Silver FMax

Als je een detector koopt voor één van je

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding !

€ 349,-

Cibola & Va
krachtige

Drie vederlichte TESORO reuzen!
Teión. Deleón

Cortes € 869,-
De Cortes is een uiterst goed
doo¡dachte detector met de voordelen van het
snelle knoppen werk én een duidelijke aflezing
op de display. Heel bijzonder is het, dat de display
op de zeer krachtige metalenstand aangeeft of het
ijzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt

batterijen ;:itten onder de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichte 21 x 24 cm spider zoekschijl is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

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,

Teión

€,749,-

I

parken en vervuild terrein zoeken. € 669,-



Deze Franse lichtgewicht heeft alles: uitstekend dieptebereik,
hoge gevoeligheid en extreem hoge reactiesnelheid en dat

alles draadloos: een elektronisch hoogstandje!

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

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.

4 zoekfrequenties naar keuze Het huis ¡s afkoppelbaar, Superlicht, de

detector weegt nog geen 1000 gram. De steelverbinding is binnen

3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de

oriis inbeoreoen.
Binnenkort verwacht: 25 cm DD schijf voor de Deus)

www.xpmetaldetectors.com en www.xpmetaldetectors.com/xpforum

4,6KHZ

G.MAXX II
Buitengewoon krachtige detector, geschikt voor het zoeken naar munten en

speciaal voor hen die naar grotere vooruerpen 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 is. Ook is een speciale
Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Zijn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krachtige all round detector.

549,00

429,00

649,00

Draadloze hoofdtelefoons WS 1 (met 2 kanaten) 169,00
ws 3 199,00

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen,
Met een XP (uitgezonderd deADX 100) kan de zoeker nu zonder die lastige hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van

de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
DeW51 isopvouwbaarenkleinenweegtT0gram DeWS2 iseenrobuustehoofdtelefoonvanhogekwaliteit,uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplade¡ waarmee de kleine oplaadbare L¡th¡um batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadtijd 2 uur. Batter¡jduur 50 uur.

ADX 150, ADX 250 en
ADVENTIS ll specificaties:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mrcroprocessors

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleenADVENT|S ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van

ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (W51,

W53) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (chl /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om vid

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontvverp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

o Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

edacE

ADVTNIISV
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Romeins brons
uit Wij naldum

ijnaldum is zoals bekend

één van de rijkste vind-

plaatsen van Friesland.

Niet alleen wat betreft de vroege

middeleeuwen maar ook m.b.t. de

Romeinse tijd. Eén van de moo¡ste

Romeinse bronzen beeldjes uit Ne-

derland is bijvoorbeeld de Minerva

van Wijnaldum.

Alweer jaren geleden vond een boeren-
zoon ter plaatse een bronzen onder-
been van waarschijnlijk Romeinse
makelij. Het stuk is een kleine l0 cm
hoog en i;chijnt massief te zijn gegoten
(zie tekening). Dat laatste werpt overi-
gens vragen op.

Recentelijk werd een andere belang-
wekkende vondst gedaan. Eric van der
Schoot vond in één van de Wijnaldu-
mer terpen een zeskantige bronzen
sokkel die vrijwel zeker Romeins
is. Het stuk is ruim 10 cm breed en

ca. 5 cm hoog. Bij de hoogte moe-
ten nog enkele centimeters rvorden
opgeteld gezien het deels n'eggecor-

rodeerde onderste deel. De sokkel is
hol gegoten en heeft waarschijnlijk
een voor Nederlandse begrippen groot
beeld gedragen. Uit Italiaanse vonds-
ten blijkt dat veel bronzen beelden ca.

3x de hoogte van de sokkel ofvoetstuk
hadden, hetgeen resulteert in een

geschatte totaalhoogte van 30 cm voor
ons beeld.

Het aanvankelijke idee dat het hier om
de ontbrekende sokkel van de boven-
genoemde Minerva zou gaan bleek
niet te kloppen. Tijdens een sessie in
het RMO te Leiden waar de Wiinal-

D¡t bronzen been kon een frogment z¡jn von een relot¡ef

(zeer) qroot Mors- of Meícur¡usbeeld.Teken¡ng J. Z¡jlsÍro

Beeldengroep von het Lotor¡um uit de Coso delle Poret¡ Rosse te PompejL

Afgebeeld zijn v.l.n r.: LaÍ, Hercules, lv4eícur¡us Auqustus, Apollo, Mercur¡us, Lot

Nopels, lvluseo Archeoloq¡co Noz¡onole.

dumer Minerva zich bevindt, werd 2l
geconstateerd dat de stukken (sokkel

en beeld) niet pasten; ook niet qua ver-
houding. De sokkel moet een aanmer-
kelijk groter beeld hebben gedragen.

Uit de contouren van de opening aan

de bovenkant van het voetstuk is met
een zekere naarschijnlijkheid af te

Ieiden dat het beeld een vrouwelijke
godheid of personifrcatie is geweest,

bijvoorbeeld Minerva, Fortuna of een

Matrona (moedergodin). Hun lange
gewaden reiken veelal tot aan de grond
in tegenstelling tot de manlijke god-
heden waarvan meestal de benen en

voeten te zien z1jn, en die dan ook de

verbinding met de sokkel of voetstuk
vormen. Die constructie wordt bij de

godinnenbeeldjes overgenomen door
de genoemde lange gewaden.

Gezien ook de Wijnaldumer Minerva
is de kans groot dat het complete beeld
waarvan nu slechts de sokkel is terug
gevonden in de Romeinse tijd in een

\A¡ijnaldumer terpboerderij of heilig-
dom(?) heeft gestaan. Een latere circu-
latie als bronsschroot is echter niet uit
te sluiten. Overigens is een combinatie
van beide ook mogelijk.
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Op 2 augustus 2009 vond ik mijn eerste gouden munt.

Het was een uur of elf 's ochtends en ik besloot nog even

naar het veld te gaan om de piepstok uit te laten. Mijn

vrouw was gezellig even mee en maakte wat foto's van

de omgeving. Het desbetrefende veld was lekker in de

buurt en was net van zijn koren ontdaan. lk was er al

vaker geweest en meestal kwamen er niet veel bijzonde-

re vondsten van dit veld al op hier en daar een duitje na.

Het was mooi weer, een graadje of 25, en de ochtendmist trok
langzaam weg. Systematisch was ik begonnen met het afkam-

men van het veld, hier een gespje, daar een Willemcent... u

kent het wel.

Mijn (grootste) schat was, nog maar net weg of ik kreeg een

signaaltje door. De VDI indicator gaf het nummer 25 aan, wat

in de meeste gevallen "Blik" aangeeft. Aangezien ik lekker

systematisch aan het werk was besloot ik te graven (wat ik

voortaan altijd doe). lk kon het voorwerp maar niet vinden en

besloot het gat weer dicht te gooien en vervolgde mijn weg.

Twee meter verder begon het me toch te kriebelen (en dit is

echt waar, een soort van voorgevoel denk ik), dus terug.

Het gat weer opengemaakt en nog geen 1 0 seconden later

hield ik goud in mijn handen ter grootte van een sceatta.

Mijn eerste reactie was... eigenlijk helemaal nietsl lk was met

stomheid geslagen, en heb er denk ik een minuut naar lopen

staren... lk had werkelijk geen idee wat ik in mijn handen had

want zoveel ervaring had ik nog niet, ik zocht toen nog maar

anderhalf jaar. lk vermoedde dat het iets Middeleeuws was.

lk heb snel mijn telefoon gepakt en de vrouw gebeld: "Schat!

Schatl ik heb goud'i en aan de andere kant van de lijn hoorde

ik mijn lieve vrouw roepen:"Dat meen je niet..J'

Vervolgens heb ik het hele gebied uitgekamd, maar helaas

niet meer munten van dat kaliber. Na een tijdje toch maar

naar huis, waar mijn nieuwsgierige vrouw al stond te wach-

ten. Samen snel het internet op gedoken om te kijken wat

we nu in huis hadden. lk had een fotootje geplaatst op het

forum, waar meteen ook een aantal mensen op jacht naar het

antwoord gingen.

Na een behoorlijke tijd zoeken kwam ik op een Engelse site

terecht. Daar stond een vergelijkbaar exemplaar, met de

volgende gegevens:

York Group Shilling (Thrymsa)

Plaats: Engeland

Geslagen te: York

Periode: AD 620-655

Gewicht: 1.2 gram

Matriaal: Goud

Goudgehalte: 660/o

Langzaam begon het te dagen dat ik iets heel bijzonders

in mijn handen had. Na wat meer zoeken wist ik dat ik een
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Gouden Anglo-Saxon munt had gevonden. Tja en dan...

Aanmelden natuurlijk. Dit heb ik gedaan via het Nummis in
Utrecht oftewel Het Geldmuseum.

De volgende dag had ik een mailtje terug van dhr. A. Pol of
ik z.s.m. met het muntje langs wilde komen. lk heb toen een

afspraak gemaakt met de beste man, en ben samen met
mijn vrouw en een collega naar Utrecht gereden. Meneer

Pol was volgens mij in eerste instantie wat achterdocht¡g. H¡j

ondervroeg mij een beetje, waar ik de vondst gedaan had, en

ondertussen bekeek hij de munt. Terwijl we in gesprek waren

leek het of hij steeds meer overtu¡gd raakte van de echtheid,
dit kon ik zien omdat zijn glimlach steeds groter werd, en hij

steeds enthousiaster ging praten.

Dhr. Pol wilde de munt graag verder onderzoeken en verder
schoonmaken, en ik heb de munt toen ook bij hem achterge-
laten. ln de week daarna kreeg ik een telefoontje, of ik er over
na had gedacht de munt te verkopen aan het Geldmuseum.

Hier had ik al lang over na gedacht (met de zogeheten dollar-
tekens in mijn ogen). Aangezien we toen net een huis hadden
gekocht, en ik niet zoiets waardevols in de vitrine wilde laten

liggen heb ik dhr. Pol verteld dat ik dit wel wilde.

We zijn toen tot een goede(l) prijsaf-

spraak gekomen, en ik heb begrepen
dat de munt nu in de vaste tentoon-
stelling ligt in het Geldmuseum. Dit
vind ik persoonlijk een erg leuk idee. Nog

leuk om te vermelden is dat ik (voor zover

bekend) de enige ben die dit
type munt op dit continent
heeft gevonden.

De zoekersgroeten,

Doede Wiersma

Soest
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Surf naar onze webshop op www.metaatdetector.nI en bestel vanuit je luie stoeL.

Wij zorgen voor een sne[[e [evering van:
c-'

Detectors . Accesoires . Scheppen . Occasions
:l

Wi[ je ons liever bezoeken?

Maak dan even een qf-s n rq4!*o : 4s 2 - 57\45' ?5,

Munsters
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FRIESLAND

r Friesland detectors
lmporteur van Colden Mask /
Deeptech / Rex / Black Ada digging
tools
Dealer van llhite's / accessoires

Buren r9, 8713 KB Hindeloopen
tel. o6-4t763475 Qonder afspraak)
E-ma il: i nfo@frieslanddetectors. n I

I nternet: www.frieslanddetectors. n I

De Trije Stinzen
Metaaldetectie
White's / Tesoro / Minelab I Laser I
Black Knight IXP I inruil mogeli¡k I
verhuur / opsporing en beveiliging
pa rticulieren en bed rijven

Weth. Beerda slraaT 21 ,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)
Tel. o6 4 41 39 77 þp afspraak)
E-mail: info@detrijestinzen.n I

I nternet: www.detri jesti nzen. n I

t Zuiderzee Detectors
XP / Tesoro / Laser / Minelab I Fisher I
C.Scope
lnruil mogelijk / accessoires / boeken

NOORD-HOLLAND

r Handelsonderneming
D. J. Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope /
Blisstool / Fisher / llhite's / Troy
I mporteur: Anderson detectorstelen
+ accessorres

OVERIJSSEL

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

Keepstraat 2,51c.2 LH Helmond
tel. (o492) 57 45 25

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

www.tesoro.nl

Hengelosestra at 298, 752l AM Enschede
tel. (o53) 43o oS rz, fax (o53) $4 55 58
E-mail: info@detect. nl
I nternet: www.detect.n I

NOORD-BRABANT

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

Het Sterrenbeeld 48,
5zr5 M L's-Hertogenbosch
tel. (o73) 548tr 99,fax: (o7) 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

\

I

I

Tuinen 3t,87t3 KM Hindeloopen
tel. o6-3o3zo93t
E- ma i I : info @zuiderzeedetectors. n I

Pieter MaatsstraaL l2
-1777 AP Hippolytushoef
tel. (ozz7) 593286,fax (ozz7) Sg11 zg
mobiel: o6-zozz779o
E-mail: info@djlaan.nl
I nternet: www.djlaan.nl

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-
zr 885695
E-mail: info@midholland.nl
I nternet:
www.midholland.nl www.detector.nl
www.minelab.nl www.coiltek.nl

I

LDRENTHE

r Detectorg¡gant
\)íhite's / XP detectors / Tesoro /
Minelab / verhuur / tassen / scheppen /
magneten enz.

Byte rc, 774t MK Coevorden
Tel. (o524) 85 o8 o8
E-m a i I : i nfo @ detecto r gigant.nl
I nternet: www.d etector gigant.nl

FLEVOLAND

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

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

I nternet: www.fl evodetectors.n I

GELDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaaldetectors, G rondradars, onder-
waterdetectors, d iepzoekers, acces-
soires, magneten enz. o.a.: Garrett,
Teknetics, Colden Mask, OKM
Sprongstraat 9,6573 BN Beek
(Nijmegen)
Tel. oz4-844343o bezoek op afspraak
E-mai I : i nfo@ arena-metaa ldetectors. n I

I nternet: www.arena-metaaldetectors. n I

\..,

BELGIE

f Belgadetêct (calmeyn Jean Pierre)

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

I piip- en leidingdetectors / bodem-
radar Nokta Colden King / pinpointers

/ supermagneten / detector verhuur /
opsporingsservice

Hagedoornst(aa| 12,
88oo Roeselare, llest-Vlaa nderen,
België
Tel. o5r/2o.5o.o6, fax o5l 124.o7.55
Csm o477þt.66.56
E-mail: jpcalmeyn @telenet.be
I nternet: www. belgadetect. be
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Tekst: Jan Kusters

Zelilzrmrhnmwbijl
uit de Rössencultuur,3500-40O0 voor Christus

Bij het verwijderen van een vloer, in het voorhuis van een
boerderij te Beers, werd in januari 2010 een prachtige stenen
hamerbijl gevonden. Het is een groot exemplaar en de bijl-
snede is nog geheel intact.

De hamerbijl kwam ter sprake toen ik toestemming vroeg
om op een akker met de metaaldetector te zoeken. De boer
vond het zelf een fraai voorwerp in de vorm van een bijl maar
had geen idee over de ouderdom. Als amateurarcheoloog

herkende ik het direct en dacht dat het wel eens een zeer oude
hamerbijl zou kunnen zijn. lk heb foto's gemaakt en contact
opgenomen met Godfried Scheijvens van het Meldpunt Arche-
ologie voor Noord Brabant.

De bijl heeft vele gebruikssporen en aan de achterzijde is een
groot fragment afgeslagen. ln eerste instantie hebben deze
bijlen als gereedschap gediend. Door de komst van metaal is

deze bijl vervangen. Boeren die op hun akkers deze stenen
bijlen vonden wisten dat niet en ze dachten dat het van de
goden kwam. Zo werden deze voorwerpen op de schoorsteen

of bij de deur gezet of in de nok van het huis gehangen als

bescherming tegen blikseminslag. Donar is de naam van de
god van de donder/bliksem in de Nederlandse folklore.

Hoe komt deze bijl nu onder de vloer, en hoe oud is de bijl? ln
de 'l 9e eeuw stond op de locatie al een boerderij, na een grote
brand rond 19'l 0 is de boerderij opnieuw opgebouwd zoals
deze nu is. Bij de nieuwbouw is het perceel opgehoogd met
zand uit de d¡recte omgeving i.v.m. regelmatig wateroverlast

Ook kan het zijn dat de bijl eerder is gevonden en bewust

onder de vloer is gedeponeerd omdat eind 19e eeuw in de

katholieke kerk het verboden werd om bijlen/donderstenen
op de schoorsteenmantel te zetten. Deze stenen hadden

verkeerde invloeden en werden derhalve uit geloofsoverwe-

gingen verboden. Geestelijken wilden bij huisbezoek geen

donderstenen meer zien.

Afmetingen van de bijl: lengte I7,5 cm, breedte 6,8 cm en

dikte 4 cm. De doorboring voor de steel is van 2,6Tot2,8 cm.

Determinatie van de bijl door Godfried Scheijvens,
Meldpunt Archeologie Noord Brabant:

Het is'neer de opsporing van een héél mooie vondst van jou die me
onder ogen komt: de bijl uit Beers. De bijlen van dit type behoren
oorspronkelijktot de Rössencultuur (ca. 4000-3500 v. Chr.). Van deze

cultuur, die zich uit de'Lineair Bandkeramiek-Cultuur' heeft ontwik-
keld, zijn in Nederland maar weinig sporen teruggevonden, en dan
nog voornamelijk in Limburg en de Achterhoek. In de eindfase van de

Rössencultuur vond er nog een uitbreiding van het cultuurgebied plaats

over delen van Frankrijk, Noord-Duitsland en Zwitserland, rlraar zo

omstreeks 3500 v. Chr. is de Rössencultuur ten einde.

Deze bijlen worden overigens in het Duits'schuhleistkeile' (en in het
Nederlands 'schoenleestbijlen' ) of ook wel 'doorboorde breedwiggen'
genoemd; het is inderdaad een bijltype dat tot de familie van de hamer-
bijlen wordt gerekend. Deze bijlen worden ook buiten het eigenlijke
cultuurgebied van de Rössencultuur (het Rijn/Main/Neckargebied en

in Midden-Duitsland) aangetroffen, in Nederland met name ten oosten
van de lijn Oostrum (Friesland) / Bussum (Noord-Holland) / Hees

(Noord-Brabant).

Het grootste deel van de Lage Landen behoorde feitelijk niet
tot het verspreidingsgebied van de Rössencultuur, zodat we

mogen aannemen dat de'schoenleestbijlen' /'doorboorde
breedwiggen'hier via de handel zijn terechtgekomen.

2'

door de Beerse Maas. De

hamerbijl is waarschijnlijk
door zandophoging uit de

directe omgeving onder
de vloer terecht gekomen.



o
Poppetje, voorstel lende Christus

Pijpaardewerk

o
Koppelstuk om kleding te

slu iten

Koper

1 7e eeuw

o
Leerbeslag
in kerbsnitt-techniek

verguld brons,

7e eeuw

@
B - spits
Vuursteen

Midden Mesolythicum / + 7o0o

v. Chr.

o
Romeinse munt
barbaarse imitatie, vermoedelijk

in het Franse gebied geslagen.

26@
Dobbelsteen
inheems aardewerk

Romeinse tijd/terpentijd
2-3e eeuw na Chr.

Ø
Vuursteensp¡ts
Vu ursteen

Bronstijd

o
Driehoekspits
Vuursteen

Bronstijd

o
Kledingsluiting, met de gegra-

veerde naam van Grietje Jans

1 7e eeuw

@
Klokbekerspits
Vuursteen

Laat Neolithicum - vroege

bronstijd

3000 v. Chr.

@
Na de oprichting van de ANWB in
'1883 hadden de leden behoefte

aan een herkenningsteken. Begin
'1884 werden de eerste insignes

uitgegeven (met de oprichtings-

datum erop vermeld). ln eerste

instantie werd het aanschaffen

van een insigne niet verplicht
gesteld. Daarna, in 1886 wel en

vervolgens weer niet, tot in 1890

werd besloten het bondsinsigne

echt verplicht te stellen voor
leden. De prijs werd vastgesteld

op vijfenzeventig cent. Aange-

zien men verplicht was om een

insigne aan te schaffen kon men

onmiddellijk aan de drager zien

of hij/zij lid was van de ANWB of
niet.

@
Boor
Vuursteen

Hamburgercu ltu ur,

13.000-1 1.000 v. Chr.

(D
Vingerhoed
Afk. RPD (meisjesnaam).

Op de top een gegraveerd hand-
je (huwelijkssymbool). Rondom

de vingerhoed een'Engelse tuin'-
versiering

Zilver

Eind 16e eeuw

@
Mes, rechtshandig

Vuursteen

vlak voor de bronstijd

(D
Vuursteenmes
Vuursteen

Bronstijd

@
Fragment van een La Tène

Fibula
Brons

1-2e eeuw v. Chr.

rD
Rijgnaald met de naam

TIET IANS (Tietsje Jans)

Zilver

1 7e eeuw

o

o

o

r------l

Bronstijd 2000 - 800 v. Chr.

Neolithicum 6500 - 2100 v. Chr.

Mesolithkum 12.000 - 6500 v. Chr.

(D

@

@
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Tekst: Gert Lugthart

kippenvelmoment

/\fäcrv" t ¡i

.--l ls leider van een jeugdvoetbalteam werd ik eens aange- en fibula's naar huis

sproken door een ouder. Hij vertelde dat er b¡ zijn familie gereden.Thuis kwam

in het westen van het land een bouwput was, waar de ik er snel achter dat de

kinderen met Romeinse scherven thuis kwamen.Tot die tijd had dikke bronzen munten

ik vrijwel alleen maar op slibakkers gezocht en nog maar zelden sestertius heten en

naar Romeins. Het begon'te broeienl ook al was het een e¡nd de zilveren munten

rijden! denarius. MrTn eerste

De volgende dag stapte ik, samen met een kennis die zelf nog Romeinse munfenl Een

nooit had gezocht, om vijf uur ochtends in de auto. Dat vond ik week later ging ik weer

niet erg, want ik ben het gewend om voor mijn werk vroeg op te en vond ik nog een

staan. De man van het voetballen had het goed uitgelegd en we prachtige Romeinse

konden de locatie, met onder andere de bouwput, makkelijk vin- sestertius in perfecte

den. Eenmaal aangekomen bleek het een open bouwterrein te staat. Uite¡ndelijk ben

zijn, waar je zo op kon. lk begon ik nog twee jaar lang

: . eerst over het terrein te lopen. vrijwel iedere zondag

., Overal lagen scherven, deels naar deze locatie

Romeins en deels vroegmid- gereden en heb er

.:. .,-- : .- . deleeuws. lk pakte een enorme tientallen munten,

Romeins scherf op van een terra fibula's, riembeslagen
frîr sigillata van wel 20 cm. Mijn hart en andere voorwerpen

begon sneller te kloppen en ik gevonden. De voor-

werd van al die scherven wel werpen zijn aange-

. veel goeds! fende instantiel'

Snel liep ik terug naar de auto

en haalde mijn detector eruit. lk

zette hem aan en begon meteen

met zoeken. Vrijwel direct, nog

geen paar meter verder, kreeg

ik al een goed signaal. lk groef

het voorwerp op en tot m¡jn

grote verbazing had ik een

knoeperd van een munt ¡n de
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Het bijna jaloers

makende kippenvel-

moment van Willem

hand.Vermoedelijk Romeins, dacht ik, maar zeker wist ik het niet
want ik had nog noo¡t een Romeinse munt in handen gehad. lk

liep door en groef vervolgens het ene voorwerp na het andere

op, waaronder vele van die hele dikke munten. Op een gegeven

moment kreeg ik weer een signaal. Het bleek een stapel munten

te zun die aan elkaar vastzaten. Het waren zilveren munten en ik

dacht: Nu ben ik rijkllYol ongeloof zijn we met een tas vol - ver-

moedelijk Romeinse - zilveren munten, grote bronzen munten

Steenbergen is slechts weinigen gegund. Willem, ook wel be-

kend onder de forumnaam "Jeep'l is 26 jaar geleden gestart met

de hobby. "Wij woonden op een plek waar vroeger een klooster

had gestaan. Mijn opa had er met het bewerken van het land

een gouden munt en diverse andere voorwerpen gevonden. lk

was toen '16 jaar en vond dit geweldig. lk kocht een betaalbare

detector met wel een heel kleine schijl waarmee ik op de akkers

rond ons huis en de kerk zocht. De vondsten waren nog niet zo

bijzonder. Na het een paar jaar te hebben laten rusten verhuisde

ik naar Terschelling. Mijn buurman zocht vaak op het strand, wat

m¡j er toe zette om opnieuw een detector aan te schaffen. Dit

keer een betere, een Tesoro. lk had alle tijd om in de w¡nter op

het strand te zoeken. Je waaide zowat van het strand af en de

top

1 1 Goudgulden van Willem l, hertog van
Gulik, 1 377- 1 393.

2 Twee zilveren Romeinse argenteus munten.
I Constant¡us I chlorus-Rlc 105a (Vl,Trier)

variant VIRTVS MILITVM. 2 Argenteus Con-
stantius I Chlorus-RlC l05a (Vl,Trier) variant
VIRTVS MILITVM.

3 Bronzen sesterties, trajanusTrajan Æ

sestertiusl 03-1 I 1 AD. IMP CAES NERVAE

TRAINO AVG GER DAC PMTRP COS II PP,

laureate bust r¡ght / sPQR oPTlMo PRINCIPI

S-C, Aequitas standing left holding scales &

cornucopiae. Cohen 463 - RlC497

4 Z¡lveren 30 stuiverstuk Graaf Frederik van
Berg per¡ode 1579.

5 Laat-middeleeuwse bronzen gesp met
leeuwenkop.

6 Zilveren Keltische regenboogschotel, 1e

eeuw voor Chr.

7 Romeinse knie-fibula, brons.

I Romeinse bulla, vertint zilver of brons.

9 Merovingische haarnaald.

10 Stapel denarii van links naar rechts,

bovenste rij: Vespasianus 67-79, Hadrianus
1 

'l 9-l 22, Trajanus 98-1 1 7.

Middelste r¡j: Serverus Alexander 222-235,

Septimus Serverus I 93-21 l,Trajanus
98-"t17.

Onderste r¡: Antonius Pius 301, Geta 199,

Serverus Alexand et 222-235.
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:' > vondsten waren wederom nog niet veel bijzonders. Maar toch

werden er geregeld mooie vondsten gedaan doordat er ook veel

16e-eeuwse voorwerpen uit oude scheepswrakken aanspoel-

den.

Vier jaar geleden verhuisden we weer naar het vasteland. lk

begon weer met zoeken op de slibakkers bij mij in de buurt en

begon leuke dingen te vinden. lk kreeg de smaakte pakken

en ging mij ook verdiepen in de historie en oude plekken. Dat

leverde steeds meer resultaat op, zoals zilveren rijderschellingen

en een goudgulden. Via mijn broer die bij een grondsanerings-

bedrijf werkte kreeg ik ook tips van Romeinse plekken in het

zuiden van het land. Dit leidde tot mün eerste Romeinse vonds-

ten wat me gelijk helemaal pakte. Het gevoel dat je iets uit de

grond haalt dat bijna 2000 jaar oud is vind ik heel apart. Nu richt

ik mij vooral op Romeinse locaties en vind het liefst Romeinse

voorwerpen en muntenÍ

Willem zoekt ook wel eens in het buitenland. "ln Nederland loopt

het toch het lekkerste omdat je wat makkelijker kunt overleggen

en toestemming kunt vragen dan in het buitenland. Zo heb ik

een paar maanden heerlijk kunnen zoeken op de stortgrond van

Coevorden. Er werd een nieuw gemeentehuis gebouwd.

Na archeologisch onderzoek werd de grond afgevoerd naar een

braakliggend terrein waar we, in goed overleg met de stads-

archeoloog, op mochten zoeken. Na een tip van een kennis

reden we naar de stort. Om het half uur kwam er een trekker

met stortgrond. D¡t was geweldig mooi zoeken omdat je steeds

nieuwe grond kon afzoeken. Uiteindelijk heb ik hier zo'n twee

maanden gezocht, waarbij ik ook af en toe de diepte in ging. lk

heb hier mooi mijn collectie kunnen aanvullen met onder meer

middeleeuwse zilveren penningen, gespen en kanonskogels.

Alle vondsten, waarvan somm¡ge een mooie aanvulling waren

op het archeologisch onderzoek, zUn aangemeld bij de stadsar-

cheoloogl'

We gaan naar de top 10 van Willem. Op de eerste plaats staat

een goudgulden. "Het blijft toch bijzonder om een gouden munt

te vindeni'Op de tweede plaats staan twee laat Romeinse mun-

ten. "Het was op een akker waar al veel Romeinse denarii waren

gevonden. Pas later kwam ik erachter dat deze twee munten

zeer zeldzame laat-Romeinse argenteus zijn!'Op de derde plaats

staat één van de sesterties uit het kippenvelmoment.

Op de vierde plaats staat een zilveren 30-stuiverstuk. "Eén keer in

de week ging ik met mijn zoekmaat'Lambert'op pad. We begon-

nen altijd met een bakje koffie en we keken vooraf nog even op

internet naar de dagvondsten die op de forums waren geplaatst.

We fantaseerden over voorwerpen die we nog graag zouden wil-

len vinden, een Philipsdaalder stond bij ons beiden hoog op het

verlanglijstje. We gingen naar een akker die we al een poosje op

het oog hadden. Na een paar baantjes kreeg ik een mooi signaal.

lk moest een aardig diep gat graven voordat het voorwerp zich

bloot gaf. Het was een grote groene schijf wat nog het meest ¡n

de buurt van een grote munt kwam. ln de sloot spoelden we de

munt schoon en onder de dikke korst kwam vaag een figuur te

voorschijn. Het zou toch niet de vurig gewenste Philipsdaalder

zijn...? Later bleek het een prachtig zeldzaam 30-stuiverstuk van

Graaf Frederik Hendrik Berg uit 1579Tezijn!'

Willem is behoorlijk gedreven en steekt veel tijd in de voorberei-

ding. "Een aantaljaren geleden zocht ik wel drie à vier keer in de

week. Nu heb ik het daar te druk voor. Maar als ik een goede plek

weet heb ik er geen moeite mee om al om vijf uur in de ochtend

in de auto te stappen zodat ik al om zeven uur op het akker kan

staan. Als ik op een goede plek loop, kan ik uren doorzoeken

zonder iets gevonden te hebben. Mijn ervaring is, dat hoe goed

een goede akker ook is afgezocht, je uiteindelijk toch nog iets

kunt vinden. Het is nooit helemaal leeggezochtJ'



Goud... of koper?

Afgelopen zomer had ik een braaklig-
gend stuk grond op't oog, waar wat
grondwerkzaamheden werden verricht.

Na een slechte zoekperiode die mij de

tijd gaf dit te schrijven, bittere kou ofte-
wel een lange lange winter, besloot ik
daar mijn geluk uit de grond te wippen.
Na een paar stappen al de eerste piep

en ja, daar was het. Het hoefijzer van het
ridderpaard, daar past mooi al het geluk

in. Maar al wat ik verder vond was ijzer

en zo liep ik al zwaaiend terug naar de

auto met de gedachte dat ik toch weer
even lekker gezocht had. Enje raadt het

al, het lijkt wel een sprookjesverhaal, de

PIEP. lk haalde een dik aangekoekt rond

bruin plaatje uit de grond. Mijn eerste

beoordeling was: de bodem van een

blikje. Thuisgekomen voorzichtig onder

de kraan afgespoeld. Alles gaat mee

naar huis en wordt nogmaals bekeken

voor't weggegooid wordt. Nu zag ik

toch wat reliëf op het plaatje. Na dagen

weken kwam de mooiste zilveren munt
die ik ooit had gezien te voorschijn. Via

Google gezocht, ik kwam het dichtst
in de buurt van een Leeuwendaalder.

Toch maar opgestuurd naar Utrecht en

gezegd dat ik erg nieuwsgierig was. Na

6 dagen had ik hem weer terug met de

vermelding dat het een dubbele Groot /
Campense plak was van Jacob van

Hoorne, 1371 - 1379.

Eind augustus, toen ik op een zater-

dagmiddag twijfelde om nog te gaan

trainen (ik ging in september meedoen
aan een triathlon) zei mijn zoon:'lk
wil met je zoeken, waar je die munt
hebt gevondeni lk vond dat wel een

leuk idee, leende de detector van mijn
zoekmaatje en zo gingen wij op pad. Al

na 5 minuten had hij een piep en riep

mij toe: 'Ma, een zilveren vingerhoedi
lk liep erheen terwijl hij hem op zijn

vinger hield.'Wat leuk jongen, die heb

ik zelfs nog niet gevonden."Maar ma,

hij ziet wel geell Waarop ik zei:Ach dat
komt door de grondi Terwijl we daar
staan p¡ept mijn detector ook en graaf

ik een zilveren boordknoop op. Vervol-

gens piep ik een zilveren broche naar

boven. Die heeft de jonkvrouw die hier
zat te borduren vast verloren toen ze

het ridderpaard zag langskomen... iets

verder weer een geel vingerhoedje, een

geelkleurig knoopje, een t¡nnen knoop,
een Zeelandia 1794, een tondeldoosje
en een staafe, een leiding van een

tractor of zo.

Bij thuiskomst de voorwerpen schoon-
gemaakt en tot de conclusie gekomen

dat de knoop en vingerhoeden wel

eens van goud konden ziln,zo ook de

tractorleiding die massief en goudkleu-

rig is. Goh, een goudvondst, het idee

alleen al was dikke pret. Uit veil¡ghe¡d

de voorwerpen goed opgeborgen, want
natuurlijk heeft goud zijn waarde. Maar

ik wilde het zeker weten en de histori-

sche waarde vind ik nog belangrijker.

Heeft daar een hereboer gewoond of
is het stort? Na nog eens de'plaats van

delict'bezocht te hebben, nog een

gouden knoop en een zilveren Groot.

Toen maar een afspraak gemaakt met

dhr. Kramer op één van de vrije inloop-
dagen. Daar viel onze gouden droom in

duigen. De voorwerpen bleken gewoon
geel koper te zijn, het staaÛe was een

hengsel van een ketel ofzo.

Maar de pret die wij eraan beleefd heb-

ben, was het dik waard en de voor-

werpen hebben hun historie onthuld.
Helaas kan ook ik alleen nog maar de

gedachte eraan koesteren, omdat wij
op 1e Kerstdag bij thuiskomst van visite

ons huis leeggeroofd aantroffen en dat
met name mijn vitrinekast de dupe was

geworden.

Bij deze maak ik er gebruik van mijn
zoekmaatje te bedanken voor haar

steun, maar ook dat zij mij met haar

enthousiasme heeft aangestoken voor

deze leuke hobby.

Toos de Vries

."ll

\

\, .:''\ \ \-.

Officieël neemt Johan Koning pas op de jaarvergadering

afscheid als bestuurslid, maar omdat hij dan op vakantie
is werd er op de zoekdag in Zwartemeer alvast in het
bijzijn van de leden afscheid genomen. Johan blijft wel
werkzaamheden, zoals o.a. redactiewerk voor de vereni-
ging doen. Johan bedankt voor je enorme inzet!!!

lllünnldfiwtie ffi nr thrnlngie
Metaaldetectie en archeologie hebben alles met elkaar

te maken. De vereniging wil de samenwerking met de

archeologie, zowel landelijk als regionaal, verbeteren en

uitbouwen.

Daarom zoeken wij binnen de vereniging naar een be-

stuurslid en/of vrijwilligers, die naast het zoeken met de

metaaldetector, ook feeling hebben met'archeologie' en

het leuk lijkt om mee te werken aan het aandachtsgebied
'archeologie' in de vereniging.

Reacties naar:

Gert Lu gtha r t, voo rzitte r

e-mail: g.lugthart@detectoramateur.nl

Afscheid Johan Koning als
lcestuurslid
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[:en l lessenwagen op eer] gevelsteen van een

voor rrralige herberg

ln de 15e eeuw was er in de Zuidelijke

Nederlanden een bloeiende economìe,

Brugge, Gent en Antwerpen waren rijke

handelssteden, Begin 16e eeuw hadden

de handelslieden uit Hessen in Duits-

land vooral de havenstad Antwerpen

als einddoel. Doch toen Antwerpen in

1585 tijdens de tachtigjarige oorlog

in Spaanse handen viel, blokkeerden

schepen van Holland de toegang van

de haven De stad Amsterdam dìe,

mede door de komst van Antwerpse

handelaars en ambachtsl¡eden, als

handelsstad in opkomst was, nam toen
langzamerhand de positie van Antwer-
pen over De Hessenwagens trokken nu

ook naar Holland.

Reizen was in de 16 - 1Be eeuw niet te

vergelijken met nu. Oost-Nederland be-

stond vroeger uit een woest landschap

met heide en bossen, de wegen waren

vaak niet meer dan karrensporen en

waren met name in de natte jaargetij-

den heel slecht begaanbaar. Veilig was

het ook niet altijd, want er lagen in die

tijden regelmatig struikrovers en ander

gespuis op de loer. Toch was er een re-

gelmatige stroom van handelslieden uit

Hessen in Duitsland die de ongemakken

t

,t

ì
ir

trotseerden en met wagens naar het

westen trokken om hun handelswaar Ìn

Holland aan de man te brengen.

De Hessen gebruikten vierwielige

wagens of tweewielige karren, meestal

zonder huil die getrokken werden door

3, 4 en soms wel 6 of meer paarden.

Het maximale toegestane gewicht van

de lading voor wagens was 1 100 kg.

en 750 kg voor karren. De zware brede

wagens van de Hessen hadden een

grotere spoorbreedte dan de in Holland

vastgestelde breedte van 128 cm. Deze

spoorbreedte gold ook in Utrecht en

Gelderland. De wagens van de Hessen

pasten n¡et in deze karrensporen en ver-

nielden de toen bestaande meestal nog

ongeplaveide wegen,

Voor een zoeker die het leuk vindt om met

oude kaarten en de computer naar n¡euwe

zoekplekken te speuren, zijn oude handels-

wegen zoals hanzewegen of Hessenwegen

mogel¡jk interessant.
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Op de luchtfoto (Google Earth) vlakbU Ede zijn de rijen

sporen die de karren en wagens trokken nog goed te

herkennen.

Herberg het Hoentje in Oud Harfsen.

Am5terdam

De handelslieden kwamen uit de

omgeving van Kassel in Hessen en

Frammersbach in Duitsland en vervoer-
den o.a. maalstenen uit de Eifel, potten,

pannen, aardewerk, linnen en garen. De

wagens reden van oost naar west naar

Utrecht of Amersfoort, Verder glngen ze

meestal niet, omdat het in het polder-

landschap in het westen van ons land

voor de zwaar beladen wagens, vaak

te drassig en nat was. ln Amersfoort of
Utrecht werden de goederen daarom

overgeslagen op boten die naar Amster-

dam voeren.

Hessenwegen
De Hessenwegen liepen zo veel mo-

gelijk over de hogere zandgronden.

De wagens hadden zo minder last van

overstromingen en moerasgebieden.

Omdat hun wagens een grotere spoor-

breedte hadden, meden de Hessen de

bestaande wegen door dorpskernen

en maakten ze hun eigen wagensporen

dwars door heidevelden en bos-

sen. Soms werd na verloop van tijd
het spoor te mul of te modderig en

weken de wagens een paar meter uit,

tot ook dat spoor onbegaanbaar was

geworden. De sporen werden op een

gegeven moment daardoor tientallen

tot soms wel honderd meter breed.

Soms maakten de Hessenwegen ge-

bruik van de nog oudere Hanzewegen

uit de Middeleeuwen.

Veel van deze Hessenwegen zijn nu

niet meer als oude weg herkenbaar, ze

zijn inmiddels geëgaliseerd en verhard,

maar soms zijn ze wel door de naam als

oude handelsweg herkenbaar. Ze heten

vaak Hessenweg, Hesweg, Landstraat,

Koningsweg, Postweg, Handelsweg of
Heelweg.

Met hun grote leren laarzen, hoog ge-

sloten vest met een lange rij knopen en

een lange blauwe kiel er overheen en

met hun breedgerande flaphoed, waren

de zgn. Hessenkeerls voor de inheemse

bevolking opvallende verschijningen.

Omdat de Hessen dorpen en steden

meden, waren ze een zeker prooi voor

struìkrovers e.d. Door samen in konvooi

op te trekken probeerde men zich te

beschermen tegen struikrovers.

Herbergen
Per dag reden de wagens ongeveer

30-35 km. Zodoende onstonden langs

de Hessenwegen en kruispunten van

Hoofdroutes van handelsvervoer met

hessenwagens van en naar Nederland,

Herberg de Luchte bij Lochem.

wegen, diverse pleisterplaatsen en

herbergen. De wagens waren daar

betrekkelijk veilig voor rovers, Men kon

daar ook handelen, eten, de dorst les-

sen, de paarden verzorgen en eventuele

reparaties aan de wagens laten doen.

En natuurlijk was er's avonds en

's nachts allerlei vermaak met muzikan-

ten en vrouwen van lichte zeden.

Oude herbergen waren de Lindeboom

in Lunteren, de Luchte bij Lochem,

de Radstake bij Heelweg, de Lebben-

brugge bij Borculo, de Drie Kieften bij

.loppe, het Wapen van Heeckeren te

Hummelo, de Pessink bij Epse, 't Hoen-

tjen bij Harfsen, de Witkamp, Laren, de

Roskam bij Gorssel en de Woeste hoeve

bij Apeldoorn. Deze laatste lag aan een

belangrijk kruispunt tussen Nijmegen

en Deventer.

Hessenwagen met zevenspan op een

schilderij van Johan Adam Klein (1792

1 87s).
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ln de industriële revolutie in de 19e

eeuw veranderde alles heel snel. Mede

door de aanleg van de (stoom-)trein-

verbindingen nam het Hessenverkeer

halverwege de '1 9e eeuw daardoor in

snel tempo af. Het gebruik van de oude
handelswegen veranderde en alleen

hier en daar een straatnaambord herrin-
nert ons er misschien aan dat we ons op
een oude weg bevinden.

Bronnen:

M ich iel Hegene r, Archeologie van het land-

schap, uiTgeverij Contact 1 995.

C.A. van Baarle, Handel en wandel op de

Veluwe,uiTgeverij van den Berg - Kampen,

1989.

L.A.J. Pieko, De passagie der Hessencorren: ovet

Hessen en Hessenwegen, Oldenzaal, 1 993

A. Ligtenberg en N. Spit, Hanze,Tol, Handels-

wegen, Haaksbergen

www.gazenbeekstichtin g.nllhessenwagen.

html
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www.waterwìngebied.nl - Hessenwegen

www.Arneym.nl - Hessenwegen achtergron-

den

www.Lebben brugge.n I

www.wikiped ia.n I

Kaart van

Gelderland

van Hendrik

de Leth, 1 740.

Door oude

kaarten goed

te bekijken

zijn oude we-

gen vaak nog

ter herleiden.
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' êQa{'L{.:stt
- C¡

¿ ,Ë*ç4,

Dncp,dncp@trod
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Een topdetector die de

met andere topdetectors aan

maar wel voor een redelijke prij
Golden Mask 1 €350,00

Golden Mask 1+ €395,00
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- Snelle recovery speed
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- Threshold functie
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- 10,5 DD zoekschotel
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- Nederlandse handleiding
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Aan deze vraagbaak werkten mee: R. Holtman, J. Koning, J.Zijlstra, E. Kramer, K. Leenheer

,6

Vraag 1:

Hallo, ik heb 1 5 februari weer een gewicht van Alend van der Veen ge-

vonden (DlvI 114). Zeer toevallig, want ik zoek al meer dan 10 jaar in die

omgeving en heb er nooit eerder een gevonden met dit initiaal erin.

Loden gewichtje. 19 mm is de diameter van de onderkant. Hoogte 5 mm

Waar werd deze voor gebruikt? Noem je deze loden

gewichten 'Troise' gewichten of klopt dat niet?

Vriendelijke gr o et, Ann emi ek

Antwoord: Arend van derVeen werd in 1796ijker
van de gewichten te Meppel en was dat nog in
'l 808 en 1818. Dergelijke gewichten waren voor

þewone'weging, dus in winkels.

Meppel gebruikte Amsterdams gew¡cht, dat zal

wel het pond van 494,09 g zijn geweest. Dat was iets zwaarder dan

het'troois'pon d van 492,16 g.

Dankjewel voor de melding; dit merk van Van der Veen had ik nog

niet eerder gezien.

Rio

onderzoek naar deze kookpotten en kan, blijkt nu wel,

als de specialist van Nederland worden beschouwd.

Ook jij bent door ons in contact gekomen met dhr. van

Vilsteren en hebt van hem begrepen dat de pot stamt
uit de 16e eeuw en is waarschijnlijk, gezien zijn vind-
plaats, als offer gebruikt. Van Vilsteren schrijft verder:

Het is in principe een gewone kookpot zoals die in die

tijd in de meeste huishoudens wel aanwezig was en die

aan een haak boven de open haard hing. Het (meestal

getordeerde) ijzeren hengsel is ook in jouw geval niet
bewaard gebleven. Heel veel van de bronzen potten

werden na hun gebruik omgesmolten voor een n¡euwe.

Oude potten vonden dus meestal als statiegeld hun

weg naar de bronsgieter, die gooide je niet weg. Mijn
onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat heel veel bron-
zen potten ook secundair gebruikt zijn in de sfeer van

magische of rituele handelingen. Ze zijn dan vaak als

"offer"gedeponeerd op bijzondere plekken in het land-

schap, vaak in natte context.

Vr:aag 3:

Beste vraagbaak, hielbij wat foto's van recente vondsten.

Mijn eerste gevoel zegt mij dat het een fibula is maar het

zoekgebied is bepaalcl niet Romeins. Ik ben benieuwd

wat de bevindingen zijn, en of u er een datering aan kunt
geven. Tevens zou ik graag een datering zien omtrent de

zilveren schoengesp.

lvlet vriendelijke groet, Alwin Ballast

Antwoord: Alwin, onze specialist dateert de zilveren

schoengesp in de 1 5/1 6 eeuw, een vroeg exemplaar

d us.

Het andere voorwerp is de duimrust van een drinkkan.

Vanaf de foto is het niet met zekerheid te zeggen of het

om een brons of een tinlegering gaat.
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Yraag 2:

Geachte redactie, ik heb vorige week naar mijn idee een z.g.n. "kook-

pot" gevonden. De pot lijkt op de foto roestig maar is het niet. De roest

zit los en is waarschijnlijk van het hengsel wat er ooit aangezeten heeft.

Het metaal waaruit de pot vervaardigd is lijkt op een koper'/ brons vari-
ant. De pot ziet er in het echt mooiel uit dan op de foto en is nog niet

goed schoongemaakt.

Glaag zou ik er meer ovel te weten komen, kunnen jullie me helpen?

lnformatie die ik interessant zou vinden:

- Leeftijd van de pot/jaartaÌ.

- Waanoor en door wie werd hij gebruikt?

- Is hij van Nederlands fabricaat?

- Eventuele waarde?

Alvast bedankt voor de inlormatie.

Met vriendelijke groet,

Alwin Ballast

Antwoord: Alwin, mooi om

een bijna gave/complete

bronzen kookpot te vinden.
Bij het zoeken naar een juiste

datering kwamen we op
het spoor van drs. V.T. van

Vilsteren, conservator van het

Drents Museum. Deze doet
al bijna meer dan 12 jaar
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Yraag 4:

Geachte vraagbaak, onlangs heb ik dit bronzen beeldje

gevonden. De patina laat jammer genoeg op veel plaatsen

los. Het is gevonden in Friesland (geen terplandschap),

het is 11 cm lang. Er zitten gaatjes in de handen en tussen

de voeten zit een gat, Het ziet el wel Romeins uit, maal is

het het ook?

Bij voorbaat dank,

Henàrik de Jong,

Hee.renveen

Antwoord: Hendrik

meldde zich op de Bodem-

vondstendag te Bu¡tenpost

waardoor er nog betere foto's

genomen konden worden en

het beeldje in de hand kon

worden bekeken. Het neigt

naar een Romeins beeldje, maar

afwijkend is het gat tussen de

voeten.

Mevr. Galestin van de Universite¡t

in Groningen heeft de foto's ook

bekeken en ze vermoedt dat het

niet Rome¡ns is maar een beeldje

van latere tijd dat bijvoorbeeld op

klokken werd geplaatst.

Mevr. Galestin vertelde

ook dat ze onderzoek

deed naar d¡t soort

beeldjes en in overleg

met de vinder is het

beeldje tijdelijk
afgestaan aan het

Fries Museum om

Galestin nader

onderzoek te laten

doen.

Wordt dus

vervolgd.

Vraag 5:

Geachte redactie, deze ring heb ik een tijdje geleden

gevonden en ik vraag me af of dit nu een hedendaagse

rir-rg is ofiets van een aantaljaren geleden?

Met vliendelijke groel, Calmeyrt, Jean Pierre

Antwoord: Jean Pierre, aan de foto's te zien hebben we te

maken met een ring van rood goud of rood koper. Deze vorm

van de ring doet ons modern aan en we dateren de ring qua

vorm dan ook als eind 20e / begin 2l e eeuw.

Er zijn van dit soort ringen bekend in het zilver, die worden gebruikt

door mensen die een bindweefselstoornis hebben en ze worden

dan zo om de vingers gedaan dat de vingerkootjes niet van elkaar

kunnen geraken, Ze ondersteunen dus als ware het skelet op die

plaatsen.
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Vraag 6:

Ik heb bij mij in de tuin deze penny gevonden die ik niet thuis kan

brengen. Heb al overal rond gekeken maar niets kunnen vinden.

Deze vraag kwam onlangs binnen en werd opgelost door

dhr. Mensonides, oud medewerker Fries Museum.

Antwoord: We hebben te maken met een verzilverde

Engelse penn¡ uit het jaar 'l 912.

Deze penny's werden hergebruikt - gedumpt

bij overschakeling naar het Europese geld-

systeem - bij kermisattracties om gokau-

tomaten te laten werken. Dit verzilveren

wordt wel blancheren genoemd.

De keerzijde is danig afgesleten zodat van:

ONE alleen nog maar de O zichtbaar is en

het jaartal.
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Fisher CZ-21
De aalde warmt op? ln het water vindt u verkoeling!

Met de CZ-21 heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

CZ-20.Zowel in het water als op het land voelt deze

detector zich thu¡s.

Vof ume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.

Exacte 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 F7s

Voor wie met

minder geen

gen0egen

neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgew¡cht detector,

Het grote'verlichte' LCD display laat zich onder alle

omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlez¡ng. Eenmaal gemaakte ¡nstellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen ¡s niet nodig
ongewenste inteferenties worden weggefilterd, dus geen nare

bijgeluiden. De dubbele D-schüf garandeert een goede diepgang, ook
voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele
filter-discri minatie.

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

batterijcompartiment.

Twiifelt u? Maak een afspraak bij 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-

aanduid¡ng 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

mogeljjkheden 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 F¡sher F4 introduceert Fisher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprfsd,

l\4et behulp van de  -toons

objectident¡ficatie en de numeíek
targetidentificat¡e, 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 ¡s

deze detector all-round te noemen voor

een schappelijke prijs.

Grondomstandigheden worden

continu weergegeven ¡n het

display,

De l0 inch elliptische zoekschijf

slaat kleinere vooMerpen niet over.

Leer deze detector kennen, en u

heeft een vriend erbijl

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed u¡t te iezen LCD display.
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DETECTIESYSTEMEN

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

G.9cope 3tlx
De CS3MX is een hoogwoordige professionele
deteclor. De 17 kH'z frequentie is ontwikkeld door
C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en

goud.
Al 25 ioor luistert C.Scope noor ervoringen von
zoekers, en gebruikt dil een goede detectors te moken.
De CS3MX is mokkeliik in gebruík, ook voor beginners.
De behuizing is ofneemboor. en kon oon de riem
worden bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig olternotief voor duurdere
delectors.

- Ruim 25 joor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel imporleur C.Scope en Fisher

- Deteclors met CE keurmerk

- Eigen goronlietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicediensl

- Open op zoterdog (no ofsprook)
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pakketten
van $Q eUfO

' .Doe mee met de'Vondst van het jaar
n maak kans op een boeken-
t.w.v.80 euro!

Schrijf een verhaalvan tenminste 150

woorden en stuur duidelijke foto's mee
(hoge resolutie) van het door u gevonden
object. Alles van vóór 1500 dient te zijn
aangemeld.

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

Verder alles voor de hobby zoals accessoires,
boeken etc verkrijgbaa r.

MidHolland Detectoren
Zwaluw 15

3752 NW Bunschoten
fel:O33-2999491
www.detector.nl
www.midholland.nl
info@midholland.nl

Inleveringen vanaf heden mogetijk !

Wij zoeken voor onze uitgebreide klantenkring doorlopend goede munten, die
wij middels onze regelmatige prijslijsten (duizenden !) ter verkoop aanbieden.

Voor U biedt dat een aantal belangrijke voordelen :

leg met U vast. Dit voorkomt dat munten onder een door U gewenste prijs worden verkocht I

opgebouwd. Hierdoor vinden wij voor Uw munten steeds de juiste kopers.....

zelfs slechts5% I Dit hangt uiteraard af van de te verkopen munten.

de waarde van de munt minimoal 80% in Uw handen en niet maar maximaal zo'n 60%o.

manier van werken hoeft U niet maanden lang te wachten tot Uw munten worden aangeboden.

MUNTHANDEL G.HENZEN o POSTBUS 42 . 39582T AMERONGEN
I 0343-430564 . FAX 0343-430542 . E-MAIL: tNFo@HENZEN,oRG . www.HENZEN.oRG


