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Dirk Jan Laan

Ons doel is om u zo toed en
objectief mogel¡jk te adviseren!

ONZE 1O TROEVEN:

. Een betrouwbaar adres voor metaaldetectors sinds 1980.. Een enorm assortiment A-merk metaaldetectors uit voorraad leverbaar,. Een enorm assoftiment accessoires zoals boeken, tumblers,
beschermkappen, beschermhoezen, detectorlassen,
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, Fisher, 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.

. Alt¡jd een zeer gevarieerd assortiment gebruikte metaal-
detectors met schriftelijke garantie en inruilmogelijkheid op voorraad

. Wanneer u meldt dat u lid bent van deze Detectorclub ontvangt
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 vr¡jblijvende
afspraak.



ElLIEiSTE E L
METAL DETEtrTERS

DDA Najaarszoekdag 5 november 2O11
Locatie: Hotel Restaurant "Het Roode Hert"

Hessenweg 41 (N340)
7722 PJ Dalfsen
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Belangrijke adressen

Opgave van nieuwe leden, opzeggingen, adreswijzìgingen, ledenpos,
vrogen over de contributie enz.
Postadres: lt Nije Paad 2, 8467 TA Vegelinsoord

e-mail: ledenad ministratie@detectoramateur.nl

Algemeen secretariaatsadres
Overige correspondentie aan de vereniging
Postadres: Prinsessenweg 1 1,8931 EC Leeuwarden,

e-mail: secreta riaat@detectoramateurnl

Redactie Detector magazine
Kopij en andere inzendingen voor het magazine
Postadres: Hanebalken 1 53, 9205 CL Drachten,

e mall: redactie@detectoramateur.nl

Vraagbaak Detector magaz¡ne
Vrogen over bodemvondsten
Postadres: Prinsessenweg 1 1, 893 1 EC Leeuwarden,

e-mail: vraag baak@detectoramateu r n I

Zoekdagen en contact importeurs / dealers
Vragen, suggesties enz. over zoekdagen, determinotiedogen
e-mail: zoekdag@detectoramateur nl

Ledenpas
Voor het verkrijgen van een ledenpas dient u een posfoto op te sturen met
op de achterzijde vermeld uw naom en adres aon:
Postadres: lt Nrje Paad 2, 8467 TA Vegelinsoord

e mail: ledenpassen@detectoramateur.nl

Website
www. d et e ct o r a m at e u r. n I
e-mail: redactie@detectoramateu rnl

Bestuur De
Voorz¡tter
Gert Lugthart

Detectoramateur

g.l ugthartpdetectoramateu r.nl

Penn¡ngmeester
Xian-Wei Homans
pen ningmeester@detectoramateur.nl
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Colofon
Detector magaz¡ne is het verenlgingsblad van de vereniging
'De DetectoÌ Amateur'en verschûnt 6 keeÌ perjaa¿

Hoofdfedactle
C.B. Leenheer

Redact¡e
C.B. Leenheer, J. Koning, K. Bot, J. Bosma (fotogra6e)

Medewerkers redact¡e:
J. Zijlrra, L.C. Müderu¡jk, A. van Heruijnen

Redactieadres
De Detector Amateur, Hanebalken 153,9205 CL Dmchten,
e-mail: redactie@detectorâmateunnl

Advertent¡es
Het bestuur behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
weigeren. Door het opnemen van advertent¡es doet de redactie van het Detector Maga-
z¡ne c.q. de verenig¡ng De Detector Amateur geen aanbeveling van de daarin vermelde
producten ofdiensten-

Advertentieaqu¡sitie
Advertentievoorwaarden en -tarieven op aanvraag bij Grafisch bureau Creatype.
E-mail: studio@creatype.nl

Vormgeving en productie
Grafisch bureau Creatype, Drachten, (0512) 54 52 40, www.creatype.nl

Druk:
De Marne, Leens

l55N:1386-5935

@Copyright: N¡ets uit due u¡tgave mog worden verueelvuldîgd enlofopenboar gemoakÌ door
m¡ddel van druk, fotogrofre, microfrlm, internet of op welke w¡jze døn ook, zonder voorofgaan-
de, schilftenke toestemming van de rcdoct¡e.

Algemeen bestuurslid
Albert van Es

zoekdag@detectoramateu r nl

Algemeen bestuurslid
Anneke Groothoff
a.groothoff@detectoramateur.n I

Lidmaatschap veren¡g¡ng

Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt altijd per kalen-
derjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend met een jaar verlengd.
Opzeggingen dienen uiterlijk op 15 december schriftelijk of via email bij de
ledenadminstratie binnen te zün.

Het Detector Magazine verschijnt 6 keer per jaar. Degenen die vóór 1 5 juli lid
worden, ontvangen de reeds verschenen magazines van datjaar en betalen
€ 33,00 (6 Magazines). Degenen die na '15 juli lid worden ontvangen alleen de
nog te verschijnen magazines van dat jaar en betalen € 16,50 (3 magazines). Bij

aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een betalingsverzoek voor € 33 (heel
jaar) of€ 1 6,50 (halfjaai). Aan het einde van het lidmaatschapsjaar ontvangt u

dan een acceptgirokaart voor de contributie van het nieuwejaar.

Contributie per lid per jaar in Nederland € 33,00
Contr¡butie per lid per jaar buiten Nederland € 38,00

Bank: Rabobank 10.76.81 .048 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn



Van de voorzitter

A.{, jarig bestaan
DÐAI

Het winterzoekseizoen is hoopvol begonnen.

Er worden weer - ik mag ook uit persoonlijke

ervaring spreken - door onze leden diverse

mooie voorwerpen gevonden!

Graag sta ik stil bij het heugelijke feit dat onze vereniging volgend
jaar 20 jaar bestaatl Op een mooie najaarsdag in november van

het jaar 1 991 werd door een aantal zeer betrokken hobbyisten het

¡nitiat¡ef genomen om de vereniging op te richten. ln maart 1992

werd de vereniging vervolgens officieel ingeschreven bij de kamer

van koophandel.

Daar staan we volgend jaar op gepaste wijze bij stil. Er wordt onder

andere nagedacht over een zoekdag die recht doet aan het 20-jarig

bestaan. Daarnaast wordt volgend jaar één van de magazines uit-

gegeven als een prachtig extra dik jubileummagazine. De redactie

is druk bezig met de voorbereidingen voor dit nummer. De inhoud

blijft voorlopig dus nog een verrassing. ln een van de volgende

magazines zullen we je hierover verder informeren.

Bijgevoegd in dit nummer vind u een acceptgiro voor de contributie

De contribut¡e voor 2012 zal gelijk blijven aan de contributie van

201 1. Wû hopen dat u de contr¡butie op tijd betaalt zodat uin2012
het prachtige jubileummagazine niet hoeft te missen!

ln oktober heeft het'ronde tafeloverleg'weer plaats gevonden. ln

dit overleg van diverse amateurverenigingen is uitvoerig gesproken

over de ontwikkeling va n het vondstenregistratiesysteem'Archisi

Namens de DDA zullen wij actief blijven overleggen met de ontwik-

kelaars van dit landelijke systeem om de belangen van de detector-

amateurs zo goed mogelijk te behartigen en het systeem succesvol

te maken.

Wij van het bestuur tenslotte hopen velen van jullie op de zoekdag

op zaterdag 5 november te Dalfsen weer te ontmoetenl

Gert Lugthart

Vercnigingsn¡ilws

Steunlid wordt
familiekorting
Door de afnemende belangstelling om

steunlid te worden is het voor ons niet

meer haalbaar dit in stand te houden. We

hebben dan ook besloten het steunlid-

maatschap per 2012 te laten vervallen.

Voor het'steunlidmaatschap'komt nu de

'familiekorting' in de plaats.

Gezinsleden van betalende DDA-leden

kunnen uiteraard wel deelnemen aan de

zoekwedstrijden. Zij ontvangen € 5 fami-

liekorting per persoon op het inschrijf-

geld van € 20,00 en betalen € 15,00 voor

deelname aan de zoekdag.

Van de redactie

StoBBel-s

Dit jaar was i.v.m. de natte zomer de oogst van

de mais veel later dan anders en was het voor

veel zoekers afwachten tot de mais er eindelijk

eens af werd gehaald. Ongeduldig zag je zo nu

en dan in de omgeving al een grote tractor en

aanwagen met mais rijden. Misschien reed je om de paar dagen de

route met je favouriete zoekplekken af tot je eindelijk je akker met

alleen maar maisstoppels zag. lkzelf vind aan het begin van een

zoekseizoen, zo'n akker met stoppels altijd weer een mooi gezicht.

De maanden september en oktober zijn voor mij altijd drukke maan-

den. I k kom de rest van het jaar n iet zo vaak aan zoeken toe, maa r als

het zoekseizoen is begonnen, ga ik ook elk weekend zoeken. Samen

met Johan Koning zoeken wij heel wat akkers in het midden van het

land af. Dit combineren we met het bezoeken van bevriende zoekers

waar we dan de gedane vondsten van het afgelopen jaar op de foto

zetten. Zien we ergens een zoeker op een akker aan het zoeken,

dan zijn we ook altijd benieuwd wat hij heeft gevonden. We maken

dan een praatje en gaan soms nog even bij hem op bezoek om zijn

vondsten te fotograferen.

Tja, en dan moet er ook nog een magazine gemaakt worden die

voor de zoekdag bij de leden in de bus moet liggen. Maar gelukkig

hoef ik dat niet alleen te doen en zoals u ziet is het ook deze keer

weer gelukt.

Uiteraard zijn wij ook benieuwd wat u de afgelopen maanden heeft

gevonden. Neem daarom uw vondsten mee naar de zoekdag om te

laten determineren en te fotograferen. Tot ziens op de zoekdagl

Kees Leenheer

o¡ detect or AMATEUR

Betaling contributie
Met dit magazine is ook een accept-

girokaart voor de contributie voor 2012

mee verzonden. Bij een snelle betaling

bespaart u de vereniging extra kosten.
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Enige tijd geleden vroeg een van mijn
vrienden mij een penning te deter-
mineren, die in het bezjt was van zijn
schoonzoon, die hem weer uit de

familie had. Het betrof een kennelijk
destijds in de grond gevonden loden
presentiepenning van een Haagse

buurlvereniging. Deze buurtpenning
heeft een diameter van 35 mm en

weegt nu 42 gram. Op de voorzijde is

de Grote- ofSint Jacobskerk afgebeeld

met als omschrift de tekst'oE euERr

VAN TOORN CLEI'}IE HOOGH IOFFROU IDA

EN NoBELSTRAATI Op de keerzljde zljn
een doodshoofd en knekels afgebeeld

met als omschrift de tekst'rnou ror rN

o¡r{ ooor', verder is daar het getal36
ingekrast.

ln 1992 heeft C. van Remmen een

standaardwerk over de presentiepen-
ningen van Den Haag geschreven.r

Dit boek bevat een catalogus van zo'n
72 buurten met ongeveer 75 soorten
presentiepenningen. In totaal worden
ruim 200 exemplaren vermeld die zich
bevonden in de collecties van het toen-
malige Koninklijk Penningkabinet, het
Haags Historisch Museum, het Fries

Museum en enkele particulieren of die
genoemd worden in de cartotheek van

de firma Schulman of in veilingcata-
logi. Daarbij trof hij slechts één loden
exemplaar aan - een vroege penning
voor de buurt Bagijnestraat - alle

andere waren van koper of messing.

Van Remmen vermeldt een bijzonder-
heid die hier van belang is. Voor het
eind van de zeventiende eeuw werd de

presentiepenning door de'buur' zelf
bewaard. ì)eze moest worden getoond
bij een verplichte aanwezigheid, zoals

drager bij een begrafenis, watersjou-
wer bij brand, hulpprovoost bij het
bedwingen van oproer of deelname
aan de buurtvergadering. Na 1670

werden de presentiepenningen meestal

bewaard door de buurtknecht, die ze

dan uitgaf aan een buur als hem een

verplichting was opgelegd. De num-
mers op de presentiepenningen zijn
dan meestal lager dan 30, omdat per
gebeurtenis de aantallen te verplichten
buren betrekkelijk gering waren.

Van de buurt Torenstraal zijn verschil-
lende buurtpenningen bekend. Op alle

is de Grote- ofSint /acobskerk afge-

beeld op ongeveer dezelfde wijze als

op de besproken penning. Op revers

zijn of een lijkbaar of een schedel en

knoken afgebeeld; dat laatste zoals ook

op de besproken penning. Van het type
met schedel en knoken zijn er drie be-
kend met toevallig de hoge nummers
41,48 en 51, echter wel alle in mes-
sing uitgevoerd. Het omschrift op de

voorzijde is bij alle bekende penningen

met de afbeelding van die kerk beperkt
tot TooRNSrRAer. Overigens schreef

l.F.G. Meyer in 1863 in de Mededee-

lingen van de vereniging ter beoefening

der geschiedenis v øn's - Grøvenhøge de

opmerking dat hij aannam dat de ¡vee
soorten penningen bedoeld waren
voor begrafenissen van helzij gehuw-
den of ongehuwden.

Van de op deze penning genoemde
buurt is als zodanig geen buurtbrief
bekend. Ik heb in de diverse publica-
ties ook geen verwijzing naar een der-
gelijke buurtorganisatie gevonden. Wel
is er een kennelijke begrafenispenning
bekend voor de buurt van de Oude
Molen fuffrouw Idastraat van 1.722, zo

ook voor de buurt van de Papestraat

en Nobelstraat. Alle straten relatief
dichtbij de Torenstraat. De Kleine
Hoogstraat wordt tot nu toe niet bij de

buurtpenningen vermeld.
Ik veronderstel daarom dat we hier
te maken hebben met een unicum.



Waarschijnlijk zijn de straten van de

op de besproken penning genoemde
buurt later bij een dichtere bebouwing
gaan behoren tot nieuw gevormde
buurten met een kleiner ruimtelijk
oppervlak, waarbij de Kleine Hoog-
straat niet belangrijk genoeg meer was

om apart te vermelden. Ik suggereer

dat we hier te maken hebben met een

vroege buurtpenning uit de tijd dat
de buurtorganisatie in het laat 16e- en

vroeg 17e-eeuwse Den Haag nog was

geënt op het gildewezen, waarbij ook
de penningen als een soort identiteit
waren uitgereikt aan de leden buurt-
bewoners. Identiteit, onderlinge hulp,
maar vooral ook regelmatige feestelijke
maaltijden, vormden daarvoor toen het
draagvlak.

Noor

1. c. v¡N r¡¡.r¡¿rN De Haagse buurtuerenigingen

in de I7e en l8e eeuw en hun presentiepenningen

(Numismatische Kring Den Haag, 1992).

Bron: DE BEELDENAAR 20I I-2

Naar aanleiding van het artikel over de loden buurt-
penning doen we een oproep aan onze leden. Als u

gelijkende penningen hebben gevonden, w¡lt u d¡t

melden bij de redactie: redactie@detectoramateur.nl

of bij Kees van der Pols: c.vanderpols@planet.nl

Deze penningen komen ook in andere metalen voor,

zoals messing. Graag even vermelden: metaalsoort,

diameter en gewicht, met een goede foto van beide

zijden. Kees van der Pols zal dan trachten deze

penning aan een buurt toe te schrijven. Via deze ver-

korte links kun je op de sites van het Rijksmuseum

en Fries Museum beschrijvingen vinden van andere

buurtpenningen.

htqil/goo.gllYFp2g (Rijksmuseum)

http//9oo.9lh1695 (FriesMuseum)

Johan Koning

Iriever een kaBotte stoføuiger
Daar z¡t je dan, op een weerbarst¡ge avond ¡n een ver land. We kwa-
men van ver, om hier ons kampje op te zetten. We goan weer mee doen
aan een heus zoekweekend. AIs eerste kwamen wij oan en kregen van

de organisator een prachtige plek; die we enkel nog hoefde te ontdoen
van een meter onkruid. HÌer konden wü onze tentjes pilma opzetten.
De tentjes waren zo opgezet en de temperatuur steeg, het beloofde
toch nog een mooie dag te worden. Door het stijgen van

de temperatuur sloeg ook een enorme turbine aan in de

aangelegen schuur om het graan koel te houden. We

werden getrakteerd op een oorverdovend concert, dus

wij vermaakten ons prima. De volgende dag werden

wij vergezeld door andere zoekers, die net als wij ook de

oversteek hadden gemaakt. Pas toen ze de tentjes vlak

bij ons hadden staan wezen we de nietsvermoedende
re¡z¡gers op het geluid van de turbine die om de paar uur
aansloeg. De toon voor het weekend was weer gezet.

Het leuke van het zoeken is delen, het delen van ken-
nis; het laten zien van je vondsten en urenlang blijven
nopraten ovet een waardeloos du¡tje. D¡t beleef je tÌjdens

zoekdagen of zoals nu, een heel zoekweekend lang. 's

Avonds bij het tentje; voetjes in de lucht, vondsten op tafel en daar
naast een blikje bier. De verhalen worden alsmaar mooier naarmate de

avond vordert en het promillage stügt. We z¡tten ol redelijk in de olie,

wanneer we ook nog te moken krijgen met een ware windhoos. Vraag

nîet hoe, maar we hebben het overleefd; hangend aan de stokken van

de partytent brochten wij koning windhoos op zijn kníeën. De wind en

regen bleven trekken en duwen oan onze gammele partytent, maar
wij wilden hem niet pr¡js geven aan zijn grillen. Het kosteweleen nat
pak, maor de partytent bleef met opgetogen stokken overeind staan.

Het en¡gewat je dan nog kunt doen op zo'n grillige avond volwind,
water en kou is het ont¡vr¡es promillage in het bloed oanvullen tot een

houdbaar niveau.

Daar schuift een oude bekende bij ons aan, overgelopen vanuit het
buurkampement; meneer H. uit het hoge noorden. Ook tijdens onze

eigen pr¡vé u¡tjes, blijven wij actief voor het verenigingsleven en we vra'
gen hem noar zijn beloofde artikelvoor ons mogazine. Hij had een hele

mooie'goudenTriens'gevonden en beloofd hierover te schrÜven. Heel

droog legt hij een sigaret op de lippen en verteld dat zijn topvondst tot
een heel sneu verhaal is afgelopen. Hij had de des-

betreffendeTriens tezamen met een aantal andere

vondsten op een vel papier, op de grond, klaargelegd

om gefotografeerd te worden. Tot zover niets aan

de hand. Zij het niet dat zijn vriendin diezelfde dag

het hele huis, inclusief meneers H's hobby kamer,
gezogen heeft, in verband met een aanstaande v¡s¡te.

Toen hij's avonds in zijn kamer gíng kijken, lagen de

vellen papier keurig op zijn bureau, maar de gouden

Triens was weg.

Gelijkdaarna op onderzoek uit in de stofzuiger, want
daar zou hij beland moeten zijn. De stofzuiger bleek

echter net een nieuwe zak te hebben gekregen. De

oude lag al Ìn de Kliko. Op zÌch niet erg, dan daar
maar even inkijken. De Kliko stond keurig langs de weg en wos net
geleegd... tijd voor een bezinníngsmoment.

Hoe het verder met de stofzu¡ger is afgelopen weet ik niet. Maar ikwil
alle vuilnismannen uit de regio Groningen, die in het bezit zijn van een

metaaldetector, oproepen om eens te goan zoeken op de vuilnîsstort-
plaats buiten Groningen. Mocht u onverhoopt deze gouden Triens

vinden, dan denk ik dat de eerlijke vinder van meneer H. een stofzuiger

cadeau krijgt.

Klaas Bot

COLUMN
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Goudkoorts
Gold does funny things to people

"De hele dag heb ik met mijn
metaaldetector [...] gelopen.
Op zoek naar goud, maar: niks
gevonden. Wéér niks gevon-
den. Nou ja, niks, dat is niet
helemaal waar. lk diep genoeg
roestige spijkers, hagelkogel-
tjes en platgestampte bierblik-
jes op. Maar geen goudí

Bovenstaande ergernis zal

herkenbaar zijn voor menig

detectoramateur. De auteur die

deze boodschap van ongeluk

en ongenoegen meedeelt, is

Jeroen van Bergeijk;journalist en

detectorzoeker. Dat zijn verhaal

niet volledig is te vergelijken

met dat van ons akkerzoekers,

blijkt uit de ondertitel van zijn

boek Goudkoorts, na melijk'Hoe lk

dacht rijk te worden in de Austra-

lische outback'.

Gold, Gem &Treasure
Van Bergeijk, zijn vrouw en zoon

zijn in Australië.'Als het aan

mij had gelegen, was ik nooit
in Austral¡ë terechtgekomen'i
geeft hij grif toe, maar de wens

van zijn vrouw (waarvoor hij

haar uitdrukkelijk bedankt in het

nawoord) bracht hem aan de an-

dere kant van de wereld. ln een

kiosk valt zijn oog op het t¡jd-
schrift Gold, Gem &Treasure. Hij

maakt kennis met de levendige

subcultuur van goudzoekers in

Austral¡ë.

Op een cursus gaat Jeroen

volledig om: "Whoe-whoe.

Whoeee-whoeee. lk begon te
graven [...]. Het gat werd dieper,

het kabaal van de detector luider

en ik enthousiaster. lk was door

het dolle heení Het goudklomp-
je van twee millimeter is de

druppel; Van Bergeijk heeft
goudkoorts. Maar niet het

oosten, waar hij zich bevindt,

maar het westen van Australië is

het ware goudland. Hij besluit er

enkele maanden zijn geluk te
gaan beproeven.

Levendig en ¡nteressant
re¡sverslag
Wat volgt is een lange reis en

verblijf in de outback van Aus-

tralië, waarover Van Bergeijk een

levendig en interessant reisver-

slag heeft geschreven. Allereerst

besef je hoe leeg het land is. Van

Bergeijk rijdt ruim tweeduizend

kilometer van oost naar west,

voor een groot gedeelte over
'êen eindeloze droge kalkstenen

vlakte'i Roadhouses en garages

onderbreken de leegte, maar wel

met intervallen van enkele hon-
derden kilometers. ln het bestek

van slechts tientallen pagina's en

een kaart leer je de topografie

van het land down under kennen.

Australië is een andere wereld:

qua grootte, qua leegte.

Van Bergeijk vestigt zich in

Ora Banda, een gehucht in de

outback. Het bestaat eigenlijk

uit niet meer dan een pub en

enkele huizen. Het inwonertal
is 7. Wegen in de omgeving zijn

niet veel meer dan zandpaden.

En om goed bereik te krijgen
voor internet, moet van Berge-

ijk een fikse heuvel op rijden.

Toch treft de beschrijving van

zijn verblijf daar je als lezer juist

vanwege de herkenbaarheid. De

ontmoet¡ngen die Van Bergeijk

heeft in Ora Banda en omgeving,

doen vertrouwd aan. De mensen

die hij spreekt doen je denken

aan (naar keuze)je buurvrouw,

collega of een ver familielid. De

schets van de karakters van de

pubbezoekers is niet expliciet;

hij beschrijft niet zozeer wat hij

van ze denkt, maar wat hij tegen

zezeg|.. Daaruit valt voldoende

op te maken over figuren als de

ingetogen helper Bruce en de

vreselijke opschepper Scotty. De

gesprekken zorgen voor veel dy-

namiek in het boek. Goudkoorts

leg je pas weg als je het uit hebt.

Right mate
De beschrijvingen van zijn zoek-

avonturen en gesprekken met

G
Welke zoekmaat wil met mij op pad? lk ben

een Minelab GPX 4000. Maandenlang heb ik

boven Australische bodem gezweefd, maar

ik kan niet wachten om de gronden van de

Low LandsTe bezoeken. lk heb ervaring met

het v¡nden van goud, zoals mijn old mate

Jeroen zal kunnen bevestigen.

Heb je serieuze interesse in een Minelab GPX

4000 (incl. Minelab Double D coil), neem dan

contact op: bergeijk@gmail.com

Zie voor meer informatie over de Minelab

G PX 4000: www.minelab.com/emea/products/

consumer/product-archive/gpx-4000

ffi

Jeroen van Bergeijk

Goudkoorts of: Hoe ik dacht rijk te
worden in de Australische outback

(Amsterdam 201 1)

lsBN 978 90 263 2351 5,€19,95
Luxe paperback (met topografische
kaarten), geïllustreerd, 248 pagina's

Uitgeverü AmbolAnthos bv, www
amboanthos.nl

de locals wisselt van Bergeijk

vloeiend af met passages over de

geschiedenis van het goudzoe-

ken, weetjes over goud , de geo-

grafie en cultuur van Australië

(Right matel.
Van Bergeijks zoektocht naar

goud blijft langer zonder resul-

taat. Als er eenmaal goud onder

de schotel komt, ziet hij heel

scherp in wat goudkoorts met

iemand kan doen. Het brengt

niet het beste in de mens naar

boven, oftewel: Gold does funny

things to people.

Zie ook de site van de auteur,

www.vanbergeijk.com, voor

achtergronden, fi lmpjes en

interviews.
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Thermenmuseum
Er was eens een
Romeinse weg

10 september 201 1

t/m 31 maart 2012

Het Thermenmuseum produ-

ceerde samen met het Romeins-

archeologisch museum in Bavay

deze bijzondere tentoonstelling.

ln Bavay zijn de resten te bewon-

deren van het Romeinse forum

van de stad Bagacum, hoofdstad

van de Gallische stam de Nervii.

ln de tentoonstelling zijn voor-

werpen te zien van 19 musea,

afkomstig uit vijf Europese lan-

den. Topstukken uit bijvoorbeeld

Xanten, Trier, Parijs en Keulen

zijn voor deze tentoonstelling
tijdelijk in Heerlen.

De thema's die aan de
orde komen:
De rol die wegen speelden in

het noorden van het Romeinse

Rijk

Wegen spelen in onze samen-

leving een grote rol. Naast een

toeristische en recreatieve

betekenis, hebben ze vandaag

vooral een economische functie.

Maar hoe zat dat in de tijd van

de Romeinen? Welke rol vervul-

den wegen toen? Hoe werden

Museum Dorestad
Met naald en draad
Texti e I p ro d u ctì e i n D o r e stad

Van 5 november 201 1 tot 25

maart 2012

Hoe maakten de bewoners van

Dorestad hun kleding? Wat voor

hulpmiddelen gebruikten zij

daarbij? De komende winter is

er in Museum Dorestad een

boeiende expositie over textiel-
productie te zien.

mensen, goederen en middelen

van de ene plaats naar de andere

vervoerd?

De aanleg van wegen

Met welk doel werden de Ro-

meinse wegen aangelegd? Was

dat vanuit militair strategische

doeleinden of voor de economie,

de communicatie en het versprei-

den van de Romeinse cultuur?

Wie legden de wegen aan en hoe

gebeurde dit precies?

Mijlpalen en kaarten
Op regelmatige afstanden langs

de Romeinse wegen stonden mijl-
palen; grote stenen zuilen waarop

de afstand tot de dichtstbijzijnde
grote plaats stond aangegeven.

Het waren dus een soort ANWB-

borden. Hoe gebruikten de Ro-

meinen deze mijlpalen? En welke

andere middelen gebruikten de

Romeinen om de weg te vinden?

De laatste reis:

de weg en de doden
Romeinen geloofden in een leven

na de dood. Op veel plekken

begroeven zij hun doden langs

de grote wegen. Wat was de

religieuze en spirituele betekenis

hiervan? En waarom deden zij dat

eigenlijk?

De weggebruikers
Wie waren de reizigers in de

Romeinse tijd, welke dieren en

voertuigen werden als vervoer

gebruikt en welk materiaal werd

meegenomen tijdens het reizen?

En hoe verplaatsten men zich in

heuvelachtige gebieden?

Een god als reisgenoot
Waren er goden die speciaal met

reizen werden geassocieerd? Wat

waren de rituelen van leven en

dood die met het reizen waren

verboden? Welke goden be-

schouwde men als reisgenoot? En

waarom eigenlijk?

Coriovallumstraat 9

6411 CA Heerlen

http://www.thermenmuseum.nl

tie met afbeeldingen en moderne

reconstructies een levendig beeld

van de uitgebreide ambachtelijke

textielnijverheid die Dorestad

eens gekend heeft.

Neem zelf een lap textiel in de

hand en ervaar wat voor verba-

zingwekkend hoge kwaliteit men

twaalf eeuwen geleden met een-

voudige middelen kon bereiken.

Muntstraat 42

3961 AL Wijk bij Duurstede

Telefoon: 0343 - 571448

www.m useu m dorestad.n I

MuruD Doæ5bd
5 november 20l, _ 25 maan 20t2

,r, k<nd r.1 !,r.9r .v¿: .ùj 
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ln de vroege middeleeuwen be-

hoorden text¡elwerkzaa m heden,

zoals spinnen en weven tot de

meest voorkomende huisnijver-

heid. ln vrijwel ieder huishouden

maakte men zelf kleding, bedden-

goed en ander textiel. De beno-

digde garens werden meestal van

wol gesponnen, afkomstig van de

vele schapen die in onze streken

gehouden werden.

Er zijn talrijke spinklosjes, weef-

gewichten, wolkammen, naalden

en nog veel meer objecten in de

bodem van Wijk bij Duurstede ge-

vonden. Deze geven in combina-
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Gezocht:

leuk vindt om aan de website van de

vereniging te werken.

Aanmelding: redactie@detectora mateu r.nl

ßHV-er spzs'}rdngffi

een Joomla specialist

De website van de vereniging werkt

met het Joomla contentmanage-

mentsysteem.

hwutit
In de vorige vraagbaak is

een verkeerde determinatie

deze fibula geplaatst.

Rozetfrbula

8e-1 1 e eeuw

Brons

ln de Vondstberichten in Detector magazine 1 18, wordt door

Jan Zijlstra een grote zilveren dekselbokaal vergeleken met

een stuk van de Utrechtse meester Franssoys Eelioet. Daarbij

is per abuis de verkeerde afbeelding geplaatst. Rechts de
juiste foto.

Btlv
De vereniging zoekt vrijwilligers in bezit van een

BHV-diploma (Bedrijfshulpverlening) die op zoekda-

gen aanwezig willen zijn, om indien nodig hulp te
verlenen.

Aanmeldingen op de zoekdag, of mail naar:

zoekda g@detectora mateu r.n I
10

Hier een kort relaas over het zoeken
in Zuid-5panje, Gezien onze vorige va-

kantie in Spanje dacht ik dat het nu ook
wel weer zou gaan lukken, Veel zon en

veel zoeken op het strand van Barossa

in de gemeente Cadíz (Andalusië).

Na een paar dagen van thermische aan-

passing (van 1 7'C naar 32'C ) een praatje

gemaakt met de lokale politie over het

zoeken op het strand aldaar. Uiteinde-
lijk wisten ze wat ik bedoelde, maar ze

konden geen jalnee zeggen om te gaan

zoeken. Je kon merken dat ze dit verzoek

niet elke dag kregen. Uiteindelijk kreeg ik

een telefoonnummer mee wat ik moest

bellen. Nu via de receptie aan de slag. De

afloop was dat ik weer met een nieuw

DETECTOR MAGAZINÉ 1I9

telefoonnummer naar de strandpolitie
terug ging om de zaak afte handelen.

Maar ook nu weer kon men geen jal nee

zeggen. Op mijn vraag of die toestem-

ming soms geld kostte, zei men dat dit
niet hoefde (dus geen steekpenningen!).

lk kreeg wel weer een nieuw telefoon-

nummer mee wat ik moest bellen.

Wederom met de receptie aan de slag en

die kreeg te horen dat ze een nummer in

Cadíz moesten bellen (hoofdkantoor).

Gekscherend zei de receptionist tijdens

de lange wachtperiodes: "Zometeen moe-

ten we premier Zopatéro nog bellen!".Ook

het hoofdkantoor kon ons niet verblijden.

Sterker nog, men wist te vertellen dat

enige tijd terug men een algeheel detec-

torverbod in had gesteld voor de gehele

gemeente Cadí2.

Na dit desastreuze bericht hebben we

onze pogingen maar gestaakt en zijn

we ons verder bezig gaan houden met

andere leuke vakantiedingen. lk heb hier-

van wel geleerd dat, wil men in dergelijke

landen met de zoekstok er op u¡t, je toch

eerst moet proberen om desnoods via de

Nederlandse ambassade, een ambtelijke

opening te forceren om uiteindelijk zoek-

toestemm¡ng geregeld te krijgen.

Met zoekgroet uit Wely,

Piet von Schuppen

r
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Textiel uit de vroege
middeleeuwen

lweer een jaar geleden deed

Berend Palstra uit Hallum een

interessante ontdekking. Hij

vond twee identieke en aan elkaar

vast gecorrodeerde pseudo-munt-

ñbulae (foto en tekening).

Op zich al waardevol omdat dit een

aanwljzingkan zijn dat ze paarsgewijs

werden gedragen. Nog meer bijzon-

der zrjn echter de door metaalzouten

geconserveerde afdrukken van textiel.

Dankzij de voorzichtige behande-

ling en aandacht die Berend aanzrjn
vondsten besteedt, is dit zeldzame

verschijnsel bewaard gebleven. Een

textieldeskun dige zal hierover wellicht
nog iets meer knnnen zeggen.

Deze fibulae werden vroeger (jaren
'70) in de 9e eeuw geplaatst.

l

Tegenwoordig is men wat betreft de

datering wat voorzichtiger.

Een ontstaan tussen c4.900-1000 is

waarschijnlijker.

1l

De nieuwe XP DEUS
Bel ons voor een scherpe aanbie.d . g
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'Surf naar onze webshop op www.metaaldetector.[l en bestel vanuit je luie stoel.

Wij zorgen voor een sne[[e levering van:

Wit je ons liever bezoeken?

Munsters
etectie

ì Maak dan every een 92-r7\4r,4?_t



3 keer zilver en een

a 2/z weekvakantie

met schitterend weer

in de Ardèche in Frankrijk

keerde ik met mijn gezin op

een vrijdag terug. lk besloot

die zaterdag erop nog even

te gaan zoeken alvorens die

maandag weer aan het werk

te moeten. lk had voor de

vakantie een aardappelakker

ontdekt op nog geen 20 km

van mijn woonplaats. lk reed

er naar toe en onderweg zag

ik aan de linkerkant een akker

waar gerooid werd. "Nou",

dachtik,"als die ene akker niks

is, ¡s dit ¡n ieder geval nog één

van de weinige mogelijkheden

om te zoeken". lk reed door en

zag tot mijn teleurstelling dat
de aardappels nog op de akker

stonden. Dan maar terug naar

de akker waar gerooid werd.

lk was er bijna en zag op mijn

navigat¡esysteem dat naast de

akker een kanaal liep. Dat vind

ik altijd interessant. Eenmaal

gearriveerd moest ik nog een

flink stuk lopen voor ik bij de

rooimachine was. lk vroeg

toestemming en de boer vond

het best. "Er is hier ook al eens

een vuistbijl gevonden " zei

hij. "Een stenen bijl piep ik niet

op met mijn detector"ant-
woordde ik lachend, en stond

er verder niet bij stil.

lk begon te lopen aan de

kant waar de rooimachine al

was geweest. De akker was

ongeveer 200 meter lang en

eindigde bij het kanaal. Een

prachtig stuk om te lopen en

te zoeken. Helaas bleven de

piepjes achterwege. Het was

bedroevend slecht en na een

uur begon ik wat te mopperen

in mezelf. ln het midden van

de akker was het zo nat dat

de aardappelen niet gerooid

waren en er nog stonden. Vol-

gens de boer was dit de loop

van een eeuwenoud riviertje.

Dan maar een beetje in en om

de natte plekken heen zoeken.

Steeds wegzakkend - bijna

tot aan m'n knieën - verliet ik

chagrijnig dit verrekte moeras

en ging op de iets drogere

stukken ernaast zoeken.

Toen kreeg ikzowaar mijn

eerste mooie piep van de

dag, en nog een harde ook. lk

schepte in de grond en zag tot
mijn verbazing een dikke rand

van een munt. Nog steeds in

de veronderstelling dat het

Tekst en foto's: Gert Lugthart

echt niet kon, haalde ik het

voorwerp er uit. Stomverbaasd

keek ik naar een knoeperd

van een munt. "Yes". Het was

een zilveren gulden uit1722!

Mijn eerste grote munt. Dolblü

liep ik door. Even later stopte

ik en haalde de munt uit mijn

kokertje om hem nog eens te
bewonderen. "Wat een moo¡e

grote munt!".1k overwoog om

naar huis te gaan. Toch maar

doorlopen, de aanhouder

wint tenslotte. "Als er één ligt,

liggen er misschien wel meer",

dacht ik hebberig. lk liep nog

een paa r'strakke' baantjes

toen ik 20 meter verder weer

een piep kreeg. Deze was zo

hard, dat het wel een blikje

frisdrank moest zijn. Die knal-

len herkende ik intussen wel.

Achteloos zette ik de schep

bijl uit de bronstijd
op een
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in de grond. Meteen rolde er

een bonk metaal voor mijn

voeten. lk wist niet wat ik zag,

fMaar, maar dat is een bijl?! Dat

kan toch niet? Vol ongeloof
pakte ik hem op. Wat was hij

prachtig. Langzaam besefte ik

dat ik een bijl uit de bronstijd

had gevonden. lk gilde het uitl

Voorzichtig veegde ik het zand

eraf .Zo te zien was hij vrijwel

helemaal gaafl

lk ging nu wel snel naar huis

en kreeg een paar uur later via

diverse kanalen een determi-

natie. Het bleek een bronzen

hielbijl in perfecte conditie

uit de periode 1250 tot 1400

voor Chr. te zijn. Mijn absolute

nummer één en droomvondst.

's Avonds ging ik weer terug

naar de akker. Aan de andere

kant van de natte plek vond ik

ook nog een zilveren kwartje

en vlak daarnaast een hele

'scherpe'zilveren Wlllem ll gul-

denl De balans van een paar

uur zoeken: 3 zilveren munten

en een hielbijl uit de bronstijd

Wot een dog!
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Redactie: Johan Koninq, Kees Leenheer / foto's: Kees Leenheer

o
Muntgewicht voor een hele

of halve Schotse'Sword and

Sceptre; aa ngemu nt 1 593-1 604,

massa 5,09 g (hele) of 2,54 g

(halve). Stempel is vermoedelijk

aangemaakt in 1622.

Maker: Wouter Koenen, Amster-

dam. Er zijn geen precieze data

bekend omtrent zijn beroeps-

matige leven. Vermoedelijk

werkzaam van ca. 1605 tot
ca.1630-1640.

ø
Schoengesp
Koper, 1 8e eeuw

o
Schijfi bula, lunula (maanvormig)

Brons, 10e-1 1e eeuw

@
Siergesp

Lood-tin, 1375-1425

o
Muntgewicht
(afhankelijk van de massa) voor:
. 2 albertijn (aangemunt 1600-

1610, massa 5,15 g)

1 albertijn (1 600-1 605, 2,92 g)

1 bourgoundische rijksdaalder
(zilver) (1 567-1 594, 29,j8 g)

1 / 4 bourgondische rijksdaa l-

der (zilver) (1568-1592,7,35 g)

1 patagon (zilver) (1612-1710,

28,10 g)

1/2 paLagon (zilve) (1612-1710,

14,05 g)

Je leest rond het (gekroonde)

takkenkruis het jaartal 1 567.

Op de keerzijde een makersmerk

uit Emden (Ost-Friesland), met
de initialen Dl (de I is eigenlijk
niet meer zichtbaar). Je moet de

centimeterstreep rechts zetten,

dan zie je het merk goed staan.

@
Fragment van een hele stoter
Vlaanderen

Zilver, 14e eeuw

Ø
Naairing, gegoten handmatig
geslagen putjes.

Koper, 16e-17e eeuw

o
Ogenfibula
Brons, 1e eeuw na Chr.

o
Mesheftbekroning
Brons,+15eeeuw

@
Vogefring voor gans, zwaan,

ooievaar of reiger.

Aluminiumlegering

Ringstation Arnhem

(D
Fragment van een tweedelige
spiraalfi bula met verhoogde
naaldhouder.

Brons, 3e-4e eeuw

(D
Fragment van een tweedelige

spiraalfibula met verhoogde

naaldhouder

Brons,3e-4e eeuw

(D
Penning zj. Bisdom Utrecht

Muntheer: Willebrand van Olden-

bur g (1 227 -1 233), zi lver.

Muntplaats: Deventer 13e eeuw

Literatuur: Van der Chijs Vlll-4

@
Hondenpenning van de stad

Gorinchem.

Nr. van de hondenpenning:291

Koper, jaar van uitgifte: 1 908.

(D
Romeins bronzen loopgewicht
van een unster. Stelt vermoede-

lijk Hercules voor met lauwer-

krans. Een exacte parallel heb ik

niet gevonden. Bron: Aequipon-
dia - Figürliche Laufgewichte rö-

mischer und frühbyzantinischer

Schnellwaagen' van Norbert

Franken, dissertatie uit 1991, in

1 994 uitgegeven.

(D
Zwaardschedebeschermer
in pelta-vorm

Brons, l-300

o

o

t4
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Met medewerking van Rio Holtman, Arie van Herwijnen, Jan Zijlstra, Dick Holtman
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Gelijkarmige ñbula
Brons

7e-9e eeuw

ø
Rome¡nse stylus
Brons

0-300

o
Sleutel
Koper
'I 6-l7e eeuw

@
Schijfñbula met kruismotief
Brons

800-900

o
Schijffibula met email

Brons

800-900

o
Gelijkarmige fibula
Brons met resten verguldsel met
glaspareltjes

7e-9e eeuw

o
Gelijkarmige fibula
Brons

7e-9e eeuw

o
Mesheft
Koper

1 7e eeuw

o
Mesheft
Koper, gegoten met emaille

1 6-1 7e eeuw

tt

o

@
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NIEUW!
XP Deus schijf
34 x 28 cm € 389,-
Wordt geleverd met beschermkap, tj

ondersteel, een bout en moer.

-( '',...*

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

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

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

keuzetoetsenwordtbijgeleverd,Hethuisisafkoppelbaar,5uperlicht,dedetectorweegtnoggeenl000gram Desteelverbindingis

b¡nnen 3 seconden ç¡eheel in te schuiven tot een klein pakketje 0plaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen

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

'Na een dip in de Deus verkopen, veroorzaakt door een aantal aanloopproblenen (o a met de stelen) zit de verkoop in Nederland
¡veer flink in de lift. De Deus blijkt een echte topper en werd ìn een enquëte onder zoekers als tweede genoemd (na de [-frac) als

neest begeerde metaaldetector ln de rest van Europa hanteren de inporteurs wachtlijsten, omdat de fabrikant de vraag nog steeds

niet aankan ln de komende maanden verwachten we ook een langzane aanvoer vanuit Xî waardoor een wdchttijd zal ontstaan

van tt"vee tot zes ¡veken'. (Gert Gesink, Detect)

E-TW
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 processorl waardoor o.a. minder camouflage

van rJzer.

- Er kan zelfs op sites gezocht worden waar extreem veel

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

metaaltjes eruitl

MINELAB

€, 1495,-
Met accessoires

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

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

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

door de algehele balans beter is.

Via de PC en een USB kabel uitwisselbare programma'g waardoor
je niet zelf de expert hoeft te zijn.

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
zoek-

technieken, vindplaatsen,
vondsten en langver-

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

€ ,e0 o,n ì'J[i:]i:iil iiä;llü'
Verkrijgbaar bij Detect vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

Bestellen bij Detect: maak 39,90 euro over (poftokosten grat¡s)

over op GlR) 4838918 t.n.v Detectte Enschede.

Vanuit Belgie: Maak 39,90 + J,00 euro pofto ovet naar onze Eank:

IBAN NLST4ABO 0396743870 SWIFI: RABONL2U naat DETECT ¡n

EnschedeVeryeet nietje volled¡ge naan en adres aan ons door te

geven bij de banktransfer of v¡a: ¡nfo@detect.nl Kìes de bijbeho-
rende code voor het boek in de juiste taal: N1003 (Nederlands).

Zie voor onafhankeliike
beoordeling op het
lnternet (Minelabown-

eß) en maak contact
met de nu al lalloze

E-Trac bez¡tteß.

POWERlITT
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 productiew¡jze
is deze magneet echter

goedkoper dan de oude Powerlift

PRIJS: 79,50 euro

Detech 5EF zoekschijven zijn stabieler dan
de originele schijven, gaan dieper en de
pinpointing is beter.

Bijzonder geschikt voor ter¡,einen die flink afgezochl
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

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



ll kent twee
voeringen, met 25 en met 20

zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.
Slimline schijl die minder weegt,

waardoor het zoeken op het land of
F -ÇF 

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.

X.TERRA 305

€,479,-

Ten opzichte van zijn voorganger, de

X-Terra 50 heeft de X-Terra 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 keuzemogelijkheden

worden verfijnd.

X-TERRA 705

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' hersteltijd, waardoor je meer goede

vooMerpen 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

zìch 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

voor w¡e
extreem wil!

GPX5Ooo
,Ê.Ëz

Specificaties:
- Pl Motion detector
- 1l inch DD schijf + 'l'l inch lVlonolooB

- Nieuw tim¡ngs, gevoeligervoor kleine

Gewicht 2400 gram

Steel bestaat uit tvvee delen

Extra schijven: beschikbaar

De vmrlopervàn de GPX-5000, de GPX-4500 is noq beperkt leverbaar, de pñj5 wordt

Pl detector met discriminatie van

i.izer (was tot voor kort onmoge-

lijk). Geschikt voor diegene die op

terreinen waar niet al te veel ijzer

ligt vooral meer diepte wil, omdat

de kans groot is, dat de 'goodies'

nog net iets dieper liggen. Bijvoor

beeld op teneinen waar ooit een

schatvondst is gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt.

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt. Monoloop schijven

zi.in niet in staat ijzer uit te schake-

len en zijn daarom meestal minder

geschikt, hoewel ze wel iets dieper

qaan dan de DD schijven

X-TERRAsos € 599r'

(uit vooraad
leverbaar)

Deze detector ¡s misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook

tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Tena 705 naar

de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospecting-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen

zoeken!). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf3 of 18,75 kHz.

26 cm

wide scan
(DD)

schijf
€ 166,-

opgeÍokkennaar€3995,00 Hel¿fgelopenlàarheeftl\¡inel¿bviahaardistributeursendealeE

meer da n 1 0 000 v¿ n deze goudde tectors verkochl, o a door de enorme 'goldrush' in S udan en

enkele andere delen van de wereld!

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de absolute top! € 895,-
DiepsEoekende analoge detector voor binnenlandse teneinen. 'Pakt' vooral ook grotere vooMerpen op diepere

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 batterilen klik je in 2

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

wide scan schijf, aan jou de keuze. Detectors met wide scan schijven gaan

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

vondstenl Wide scan schijven verliezen bovendien minder van hun dieptebereik

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

X.TERRA
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.

Minelab is overtuigd van de
kwaliteit die ze maakt en geeft
maar liefst 3IAAR
GARANTIE!

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

extra discriminatie programma, hand-

mat¡ge grondontstoring, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305

dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had.

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

HTSafari

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

v0orwerpen.

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 concentr¡-

sche zoekschijven z¡jn uitgerust.



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

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

uitgerust met een superlichte 1 5 cm sch¡jf, waardoor deze nog geschikter

¡sopstortenterreinenmetveel ijzer 
4: j,r:[q -

Silver FMax
Ës_Þ,=

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

gezinsleden of als back-up, denk dan eens

aan deze detector Weegt 999 gram!

Enorm goede prijs/kwaliteitsverhouding I

flfi ær$ H Jl
È_ H i-_¡ì 1!-t ß Í,-l
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Deze gloednieuwe Nederla¡ids-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met elli¡tische DD-schijf, met beschermkap, originele Tesoro

regenhoes en 9 Volt batter¡i.

aantal archeologische bedrijven graag een vaste

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 slort; op last¡ge

terpaarde en op gemineraliseerde bewoningsgrond die

vervuild is mel klein ijzer En toch een detedor met een

makkelijke bediening die nog geen kilo weegt De Cibola

Hollandia heeft een Nederlands logo en op het fronlje

staal nu gevoeligheid i p v sensilivity en threshold heet
nu gewoon basistoon Warm aanbevolen voor stadsgrond-
zoekersl

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

€ 669r -

VaOUefO voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe
' schijven: een concentrische van 1 5 cm en een

€ 5 6 9, - i:'"ï:iJ li,ijÍ'oli.'.'#;.n,u, voor ers ver-

De aanleid¡ng voor het laten maken van
een Nederlandse versie van de Cibola,

de Cibola Hollandia is, dat met name een

'Alle l\4etalen Stand' met een basistoon op hun delector
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 discriminatiestand kan op de laagste stand
verschil gemaakt worden tussen het'goede' (smeedijzer)

ijzer en het 'slechte' ijzer (gietijzer)

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 stabil¡teit!
De detector voor: akkers, stort, terpen e.d.

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

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

I

Cibola & Vaquero,
twee krachtige middenklassers

cibola €, 469,-
Afgezien van de kleuren en de rode pinpoint
schakelaar lijkt er niet veel veranderd.

Niets is minder waar!

nô Cibola en de Vaquero zijn veel krach-
tiger dan hun voorgangers (+20%)

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

onder zit van 21 x 24 cm. Ook

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbers van
gevoelige detectors een topper Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

wide scan schijfvan 25 x 30 cm en een extra kleine

1 5 cm concentrische schijf voorradig. De Lobo is in twee
uitvoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met
21 x24 cm concentrische schijf

Respectievelijk € 849,- en € 899,

Drie vederlichte TESORO reuzen!
Cortes, Teión. Deleón

Cortes € 869,-

De Cortes is een uiterst goed
doordachte detector met de voo¡delen 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
ilzer is of niet! Twee batterijhouders met elk 4 x 1,5 volt

batterijen :litten onder de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichle 21 x 24 cm spider zoekschijf, is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

/1 /- /:r:a €,749,-

Teión

Super

-ri

DETECT - E
lmporteur van Tesoroi lUlinelãb êrr XP



Deze Franse lichtgewicht heeft alles: uitstekend tlieptebereilt,
hoge gelroeliqheicl e n extrÊ€nl hoge reactiesnclheid en dat

alles elraaelloos: een elektronisch hoogstandje!

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

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstalige handleiding.

4 zoekfrequenties naar keuze Het huis is afkoppelbaar. 5uperlicht, de

delector weegt nog geen 1 000 gram De steelverbinding is binnen

3 seconden geheel in te schuiven tot een klein pakketje Draadloze

koptelefoon met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bil de

oriis inbeoreoen.
[]rntre¡llloir vet\,\'acllt: 25 clr i)D sc.hrjl'vooi cìt I)err

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

4,6 KHZ

ADX 150, ADX 250 en
ADVENTIS ll specificaties;

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (l 500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mtcropfoceSSors

. 2 Standen: alle metalen en

discriminatie

. Zeer precies discrimineren (d.m.v.

knop) en 2 kanalen

. Grond Balans (alleen ADVENTIS ll)

. Alle toestellen zijn voorzien van

ingebouwde transmitter

. Draadloze hoofdtelefoon (W51,

WS3) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1/Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

G-MAXX il
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 deAdventis ll en de Gold lt¡laxx ll heeft deze detector een

Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
5ilencer 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 hoofeitelefoons WS f (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 lastiqe hoofdtelefoondraad op pad. Geen hinder van
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor kabelbreuken.
DeWSI is opvouwbaaren klein en weegt 70 gram. DeW52 is een robuuste hoofdtelefoon van hoge kwaliteit, uiteraard
zonder snoer. Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterij (7 gram)
die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadtijd 2 uur, Batterijduur 50 uur.

. Zeer stevige zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterd¡chte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

o Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1,5 Volt.

. BatterijduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behu izing

. De stelen bestaan uit 3 delen

. Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient.

. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

edacE

ADVtNnSV
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Vondsten u¡t Vechten
Zeer geachte a mateurarcheoloog,

lk vraag uw aandacht voor het volgende. Mijn naam is WouterVos,

ik ben archeoloog en werk bij het bedrijf Hazenberg Archeologie
(Leiden/Arnhem). ln opdracht van de provincie Utrecht voer ik een

project uit dat is getiteld "lnventarisatie amateurcollecties Fectio'i

Doel van het project ¡s om te inventariseren wat er zich zoal bij ama-

teurarcheologen bevindt aan Vechtens vondstmateriaal, als tegenwicht
en aanvulling op de inmiddels geïnventariseerde collecties Vechten

van het Provinciaal Utrechts Genootschap (PUG) en het Rijksmuseum

van Oudheden uit Leiden. De provincie Utrecht wil daar uiteindelijk
wat mee doen, afhankelijk van de uitkomsten van deze inventarisaties.

ln elk geval onderzoekt men de mogelijkheid tot het inrichten van een

Romeins paviljoen ter plaatse van Vechten waarbij naast Romeinse

informatie ook informatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan het
publiek zal worden gepresenteerd.

Een tweede ding dat moet worden bekeken is wat het zou kosten om
(delen van) de collectie eventueel te conserveren/behouden voor de

toekomst. Met nadruk moet ik er echter ook op wijzen dat er op dit
moment geen sprake is van eventuele aankoop vanuit de provincie van
(delen van) de collectie. Hoe zich dat in de toekomst zal ontwikkelen, is

onbekend.

lk veronderstel dat u wellicht materiaal uit Vechten heeft. lk vraag u

of ik dat wellicht globaal zou mogen inventariseren. Een aantal ama-

teurarcheologen heeft hun medewerking reeds toegezegd en daar ben

ik bijzonder blij mee. Om dat compleet (completer) te krijgen, aan u nu

dus concreet de vraag of u ook bereidwillig bent om uw medewerking

te verlenen?

Nu kan ik me voorstellen dat u aan dit alles volstrekt geen boodschap

heeft. En dat u zeker niet aan een of andere wildvreemde uw spullen

wilt tonen, laat staan dat dit dan in de openbaarheid zou komen via

de provincie Utrecht. lk kan u van die mening natuurlijk niet afhelpen,

maar u als enige de garantie geven dat uw collectie volstrekt vertrou-

"l'ts--. :a"¡G

welijk zal blijven. Geen grote klok, geen informatie naar buiten, beslist

geen belerend vingertje over detector-gebruik enzo. Bovendien kan de

inventarisatie natuurlijk ook eventueel anoniem als u dat wilt.

Mijn hogere doel zou dan dus zijn dat bekend is watVechten te bieden

heeft. lk denk dat dat heel veel is, vergelijkbaar met grote musea in

Duitsland en Engeland. Zeker wanneer de data van andere collecties

bijeen zouden worden gebracht, hebben we denk ik van Vechten iets

vergelijkbaars te bieden als bij wijze van spreken het Engelse Vindolan-

da of de Duitse Saalburg. U als liefhebber van archeologisch Romeins

materiaal, zult dat vast op een of andere wijze met mij meevoelen,

hopelijk.

lk hoop daarom van ganser harte dat u 1) mij zou willen berichten of
uw spullen hebt uit Vechten, 2) mee zou willen werken aan deze inven-

tarisatie. We zouden dan daarna verdere afspraken kunnen maken.

Wilt u meer informatie over het project dan nodig ik u ook van harte uit

een mail te sturen of mij te bellen, zodat ik u nader kan inlichten.

Met vriendelijke groet,

Wouter Vos

PS. Niet onbelangrijk is tot slot het volgende: Wanneer u mensen kent

die materiaal uitVechten in hun collectie hebben en aan dit project

mee zouden willen werken, zou u ze dan op de hoogte willen brengen?l

Dr. WK. Vos (Wouter)

Tel. + 31 6 51 1 84 555

w.vos@hazenbergarcheologie.nl

Hazenberg Archeologie

Middelstegracht 89r, 231 2 TT Leiden

Tel. +31 71 5 126216
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Eindelijk was het zover.

Samen metWilhelm, Hans

en Tom naar de overkant van

de plas. Omdat één van de

vaste leden van die ploeg

zich had afgemeld, kwam

er een plek voor ondergete-

kende vrij. Eind maart 2011

gingen we met de nachtboot

van Hoekvan Holland naar

Harwich. Gezellig op de boot
met je medezoekers kletsen

over de hobby, wat eten, een

paar biertjes en daarna de

hut in om nog enkele uren te

slapen.

2Z

3 Ochtends na het ontbüt reden we

om 7 uur van de boot af. Ons vizier was

gericht op de omgeving van Colchester.

Wilhelm was daar onze chauffeur en reed

voor mijn gevoel net zo gemakkelijk, alsof

het zijn dagelijkse werk was. Toch een

prestatie om op een rotonde linksom te
gaan én dat zonder te aarzelen!

Nadat we op de boerderij (Bed and

breakfast) kennis hadden gemaakt met

de eigenaar, onze spullen hadden ge-

dumpt en de detectors in stelling hadden

gebracht, wendden we onze steven naar

de akkers.

De eerste dag was de vangst redelijk: een

paar (niet al te beste) Romeinse muntjes,

een handvol Engelse penny's, een drietal

hammered coins (wat zUn dat toch mooie

munten!), een mooie zilveren six pence

en de gebruikelijke rommel.

Het weer was prima en Wilhelm had

ervoor gezorgd dat ook de inwendige

mens niet vergeten werd. Bierworstjes,

dozen met stukjes kaas, koeken, blikjes

bier en cola zorgden dat we niets te kort

kwamen. Er werd dan ook gret¡g gebruik

van gemaakt.'s Avonds na hetzoeken

doken we de plaatselijke pub in. Vonds-

ten bekijken en bewonderen en daarna

een hapje eten, waarbij trouwens ook het

gerstenat weer rijkelijk vloeide. Behalve

voor onze chauffeur, die het keurig bij

limonade hield.

De tweede dag verliep volgens een

strak schema: half 8 op, acht uur ontbijt,

om daarna direct de akkers weer op te

zoeken. Zelfzal ik deze dag niet gauw

vergeten.Terwijl iktoch aleen kleine 20

jaar in dit wereldje meeloop had ik bijna,

volgens Tom, een wereldvondst wegge-

gooid. Na een luide heldere piep groef ik

een - in m'rjn ogen - stuk oud brons op en

had ik niet in de gaten wat het was.
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Gelukkig besloot ik het bij me te hou-

den. Even later zag ikTom en Wilhelm

bij elkaar staan, ze bewonderden een

zojuist opgegraven munt."Heb jij nog

wat gevonden?'i vroeg Tom, waarop ik

antwoordde:'Alleen wat rommel....". "Laat

me die rommel dan eens zien",zei hij. Wat

er toen gebeurde vergeet ik nooit meer.

Op het moment dat ik het stuk brons

tevoorschijn haalde, begon Tom te
juichen, te dansen en me te zoenen. "Een

wereldvondst, d¡t vind je maar eens in
je leven!Weet je wel wat je in handen

hebt?|1 waren zijn kreten. Even dacht ik

dat ik in de maling werd genomen, maar

toen ikzag dat ookWilhelm opgewonden
gedrag vertoonde en me begon te feli-

citeren, begreep ik dat ik iets bijzonders

in handen had.Volgens de heren had ik

een hielbijl opgegraven, gedateerd '1500

jaar v. Chr. Een kleine rekensom leerde

me dat ik een werktuig in handen had

van ongeveer 3500jaar oud! Gezien de

grootte (ongeveer 9 cm) waarschijnlijk

een offergift. We hebben die avond nog

lang nagenoten van deze vondst.

De volgende dag, prachtig zoekweer,

leverde alweer een sensationele vondst

op. Hans, de vader van Tom, liet ons dit
op een speciale manier blijken.Terwijl

Wilhelm en ondergetekende zich mid-

den op de akker bevonden, lieten Tom

en Hans (ze waren op een andere akker

bezig) ons via de telefoon weten dat ze

eraan kwamen om zich bij ons te voegen.

Toen ze aan de rand van de akker uit de

auto stapten, ging Hans direct op zijn

rug liggen en stak zijn armen en benen

in de hoogte, waarop Wilhelm verontrust

zei: "Wat doet hij nu?". Zelf begreep ik

het direct. "Ze hebben goud gevonden!'i

schreeuwde ik. (Toevallig had ik de avond

ervoor met Hans afgesproken: alsje goud

vindt, laat het dan weten door op je rug

te gaan liggen, met je armen en benen in

de hoogte). We lieten de detectors achter

en holden als hazen naar de geluksvogel.

En inderdaad, Hans liet ons trots als een

pauw een gouden stater zien. Weer was

het feest en we hebben Hans van harte

gefeliciteerd met deze supervondst. "Lou-

ter toeval'i vertrouwde Hans ons later toe.

Wat bleek? Vader en zoon liepen naast

elkaar, totdat Tom zei: "Pa je stoort'i (Ze

hebben dezelfde detector). Dus maakte

Hans de tussenruimte wat groter, om

direct daarna een mooie piep te krijgen.

Het resultaat was het graven waard. Een

gouden Kelt, een kwart stater van de

stam der Ambiani,zag na ongeveer 2000

jaar weer het daglicht.

Onze dagen waren bijzonder geslaagd,

de stemming zat er dan ook goed in.

De laatste dag vonden we nog een paar

hammered coins, een verzilverde dena-

rius, een mooie hakbijl, een sleuteltje (14e

eeuw), een zilveren kettinkje, een gave

ronde gesp (14e eeuw), een klein kruisje

(boekbeslag?) en natuurlijk de nodige
penny s.

De vondsten hebben we

afgegeven bij de archeoloog.

ln oktober, als we wederom

naar de overkant gaan, krijgen

we de vondsten van maart weer

terug inclusief de êxport licenseí

zodat we ons bij de douane geen

zorgen hoeven te maken.

Al met al een paar schitterende,

actieve en supergezellige

dagen.

Wilhelm, Hans en Tom,

geweldig bedankt!!l

Met vriendelijke groeten,

Marcus de Boer,

Amersfoort

zl



\l/i.¡ bieden U een ruim assortiment van

Crieks,Romeins en Byzantijns

Middeleeuws en Provinciaal

Koninkrijk en Overzee

Buitenlands en Archeologie
(wij uerkoþen qeen euromunten)

Vraag onze rijk geïllustreerde prijslijsten aan !

å+_>
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Munthandel G. Henzen
Postbus 42 . NL-3958 ZT Amerongen . Telefoon, 0343-430564 . Fax 0343-430542

E-mail ' info@henzen.org . website: www.henzen.org

z4

Wijzigingen /aanvullingen:

Kìjkvoor de volledige lijst
met alle adressen op:

w w w.d ete cto ra m at e u r.n I

€.

Provincie Flevoland

Dhr. D.E.P. Velthuizen

Oostvaardersdijk 01 -1 3,

8242PA Lelystad

Postbus 73,8200 AB Lelystad

T (0320) 22s 9OO

velthuizen@sa mfl evola nd.n I

Provincie Utrecht
Het emailadres van dhr.Ton van

Rooijen is:

t.vanrooijen@

landschaperfgoedutrecht.nl

of:

meldpu ntarcheologie@gmail.com

Provincie Drenthe
Meldingen alleen via:

Provincie Drenthe

Drents Plateau

Dhr.Wijnand van der Sanden

Stationsstraat I i, Assen

Te|.0592 - 30 59 32

w,sanden@drentsplateau.nl

-æ

Heeft u een goede tip voor een geschikte
locatie om een zoekdag te houden?
Hiermee kunt u € 1OO,O0 verdienen!

De vereniging is op zoeknaar akkers en

zaalaccomodaties die groot genoeg zUn voor
zo'n 150-200 zoekers.

Weet u een geschikte zoekplek en zaal-

accomodatie, meldt dit dan op de zoekdag

aan de organisatie of mail naar'. zoekdag@

detectoramateur.nl

De beloning wordt betaald als de tip
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Vindplaats

Vorm en mater¡aal

Collectie/data

Randschrift

Voorstelling

Datering

Literatuur

Opmerkingen

Registratie middeleeuws. 
I

Zou in Friesland of Overijssel zijn gevonden

Rond met handvat, oog afgebroken, brons

Particuliere collectie

5 CURATI DE HEKELGHEM

De aartsengel Michaël die de draak (het kwaad) doorsteekt

Waarschijnlijk 1 5e eeuw

Ongepubliceerd

De interpretatie van de tekst Iuidt: Zegel der pastoor van Hekelghem.

Hekelghem is een plaats niet ver ten noordwesten van Brussel. Het ìidwoord

DE is in ligatuur. Michael draagt een wapenschild en zijdelings achter hem

'zweeft'een odalachtig teken (of gotische 4?)

Het gaat hier om een niet persoonlijk maar overdraagbaar'ambtszegeli

slechts de functie en niet de naam der zegelaar wordt genoemd.

Mocht de vinder het stempel herkennen, dan kan hij/zij contact opnemen met de redactie.

FRIESLAND

Friesland detectors
Importeur van Golden Mask / Deeptech / Rex /
Black Ada digging tools
Dealer van Wh¡te's / accessoires

Buren 19,8713 KB Hindeloopen
tel. 06-417 63475 (zonder afspraak)
info@frieslanddetectors.nl
www.frieslanddetectors.nl

De Trije Stinzen Metaaldetectie
Whitet /Tesoro / Minelab /Laser /Black Knight
/ XP / inruil mogelijk / verhuur / opsporing en
beveiliging particulieren en bedrijven

Weth. Beerdasfiaat2l,
9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel. 06 23 41 39 77 (op afspraak)
info@detrijestinzen.nl . www.detrijestinzen.nl

DRENTHE

Detectorgigant
White's / XP detectors /Tesoro / Minelab / ver-
huur / tassen / scheppen / magneten enz.

Byte 1 c, 7741 MK Coevorden
Tel. (0s24) 8s 08 08
info@detectorgigant.nl www.detectorgigant,nl

FLEVOLAND
Flevo Detectors - llilko Rook
Tesoro / Minelab / Fisher / C.Scope / XP metal-
detectors / Laser / Verhuur van diepzoekers en
opspori ngsservice

Pieter Maatsstra,at 12, 1777 AP Hippolytushoef
tel. (0227) s9 32 86, Íax (O227) s9 1't 29
mobiel:06-2O22779O
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

UTRECHT

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

Zwaluw 15,3752 NW Bunschoten
tel. 033-299 94 91, mobiel 06-21 885695
info@midholland.nl
www.midholland.nl . www.detector,nl
www.minelab.nl . www.coiltek.nl

GELDERLAND

Arena metaaldetectors
Metaaldetectors, Grondradars, onderwaterde-
tectors, diepzoekers, accessoires, magneten
enz. o.a.: Garrett, Teknetics, Golden Mask, OKM

Sprongstraat 9,6573 BN Beek (Nijmegen)
Tel. 024-8443430 bezoek op afspraak
i nfo@arena-metaaldetectors.nl
www.a rena-metaaldetectors.n I

OVERIJSSEL

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab /Wh¡te's IXP /Powerlift2O /
Handboek voor zoekers / Verkoop / Verhuur /
lnruil/ Opsporing

Keepstraat 2, 5702 LH Helmond
Tel. (0492) 57 4525
i nfo@metaaldetector.n I

www.metaaldetector.nl . www.tesoro.nl

NOORD-HOLLAND
Handelsonderneming D.f . Laan
Tesoro / Minelab / XP / C.Scope / Blisstool /
Fisher/White's/Troy
lmporteur: Anderson detectorstelen + acces-

NOORD-BRABANT

Detector Plaza - Van der Bolt
Metaaldetectors
Minelab, Garrett, Fisher, Whitek, XP, Teknetics,
C.Scope, Nokta, Ground Force, Jeohunter /
detectors voor alle toepassingen, voor alle
ervaringsniveaus, in alle prijsklassen I l3O jaar
ervaring, eigen technische dienst

Breukrand 2'15,5403 LG, Uden
Tel. 0413 - 25 95 97, Mob. O6 - 44 32 44 16
(9.00-21.00 op afspraak)
Email: contact@detectorplaza.nl
www.detectorplaza.n I

Gelan Detectiesystemen BV
lmporteur van C.Scope I Fisher I Troy

Het Sterrenbeeld 48, 521 5 ML t-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 11 99,fax: (073) 548 1 1 95
info@gelan.nl . www.gelan.nl

Munsters Detectie
Tesoro / Minelab / XP / Detector Pro / Viking /
Lortone tumblers / EMAG/Emmi ultrasoon
rernrgers

Kerkpad 18,8316 DB Marknesse N.O.P.

Tel. (0s27) 20 39 29, mobiel O6-22242848
flevodetectors@pla net.nl
www.flevodetectors.nl

BELGIË

Belgadetect (calmeyn Jean Pierre)

Wh¡te's / Black Knight / Tesoro / Minelab /
diepzoekers / onderwaterdetectors / pijp- en
leidingdetectors / bodemradar Nokta Gold-
en King / pinpointers / supermagneten /
detector verhuur / opsporingsservice

Hengelosestra at 298, 7 521 AM Enschede
tel. (053) 430 05 12, fax (053) 43455 58
info@detect.nl . www.detect.nl

Hagedoornstraat I 2, 8800 Roeselare,
West-Vlaanderen, België
Tel. 051 /20.50. O6, Íax O5'l 124.07 .55
Gsm:,0477 131 .66.56
jpcalmeyn@telenet.be . www,belgadetect.be\a



Tekst: Gert Lugthart

kippenvelmoment
van:

Crw C,r,OS¿þnW

o'n 2 jaar geleden reed ik laat op een warme zomermid-

dag met de auto naar een industrieterrein, waar ze bezig

waren met het bouwen van diverse loodsen. Je kon mooi

in de bouwput zoeken en bovendien was de afgegraven grond

verspreid over het terrein. Onderweg werd ik gebeld door een

vriend, die vroeg wat ik ging doen. "lk ga even lekker op mijn

stortje zoeken'i zei ik. Waarop hij, zoals altijd, voorspellend

antwoordde: "Volgens mij ga jij vandaag iets leuks vinden". "Het

zal wel", dacht ik meesmuilend en reed snel door naar de plek.

lk had hier al diverse keren gezocht en heel veel middeleeuwse

scherven, duitjes en gespen gevonden. Daar aangekomen be-

gon ik zoals altijd zo snel mogelijk met zoeken. lk liep naar een

deel van het gebied waar ik nog niet had gezocht. lk kreeg veel

valse signalen, wat niet leuk zoeken was. Toch liep ik door.

Op een gegeven moment kreeg ik een enorme knal in mijn

koptelefoon. Aan de oppervlakte zag ik een enorme bonk klei

met een uitsteeksel. "De as van een llets"dacht ik,"níet de moeite

van het oppakken woard'enik
schopte er hard tegenaan. Er

vlogen wat stukken klei vanaf

waardoor ik een groenachtig

metaal zag. Even schrok ik; het

zou toch niet een middeleeuwse

kandelaar zijn? Die stond namelijk

al eeuwig hoog op mijn verlang-

lijstje. lk pakte het op en bekeek

het van alle kanten. De klei was

er nu grotendeels af. lk zag heel

duidelijk een ronde schijf met
poten met daaraan iets wat wel

een leeuwen- of hondenkop leek.

lk bes'efte dat ik een onderstel

van een kandelaar had gevonden!

lk sprong een gat ¡n de lucht.

Eenmaal tot bezinning gekomen

zocht ik nog verder in de hoop'

nog een poot of de pen te vinden.

Helaas vond ik verder niets en

ging naar huis.

Thuisgekomen spoelde ik het

voorwerp af. Na enig onderzoek

bleek het een eind

14e-eeuwse Drie-

koningenkandelaar

te zijn! Aangezien dit
een droomvondst

voor mij was besloot

ik het voorwerp te

laten restaureren door

archeoloog Michel

Hendriksen van Ar-

cheoMetaal ¡n Amers-

foort. Uiteindelijk heb

ik alleen het derde

pootje laten bijmaken

en de kandelaar verder

vooral laten reinigen

en conserveren. Nu

pronkt hij in mijn

vitrinekast als mijn

mooiste vondst!

De kandelaar uit het kippenvelmoment van Erwin Giesekam is

geen alledaagse vondst.

Erwin was 8 jaar toen hij een week in Gouda logeerde bij een

neef van hem."Er werden daar huizen afgebroken waar we gin-

gen zoeken en we tegels, pijpenkoppen en andere voorwerpen

vonden. Met deze voorwerpen richtte ik toen al thuis m'tjn eigen

museumpje in. Jaren heb ik er aangedacht om een metaalde-

tector te kopen. Veel later, toen ik wat meer tijd had als student,

kocht ik mün eerste metaaldetector een White classic l, waarmee

ik op rivierstrandjes ging zoeken. Had ik dat, achteraf gezien,

maar eerder gedaan! Dat vond ik wel zo rustgevend, omdat daar

de kans op starende mensen zo klein mogelijk was. lk vond daar

overigens alleen maar een paar moderne munten en al snel

zocht ik mijn heil op akkers en grasland.Tegenover Zutphen was

een stukje gemeente grond waar ik zo op kon. Daar vond ik mijn

eerste leeuwencent, wat ik toen helemaal geweldig vond. Toen

ben ik me wat meer gaan verdiepen in de geschiedenis van be-

paalde gebieden, en ging oude kaarten bestuderen. Dat leidde

al snel tot succes. Op een door mij 'bntdekte"akker vond ik al

snel mijn eerste fibula (de nummer vier van mijn top 10)Í

-\'.:

Aflev" 1 7
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1 Bronzen voetstuk van een eind 1 4e-eeuwse

Driekoningenkandelaar.

2 Zilveren obool van Floris lll, 1 1 57-1 1 90,

graafschap Holland.

3 Bronzen Merovingische gespdoorn met

bladgoud.

4 Bronzen gelijkarmige fibula, 7e-9e eeuu

5 Bronzen 2e-eeuws deksel lakzegel doosje,

met glaspasta.

6 Zilveren denarius van Hadrianus, 1 1 7-1 38

na Chr Op de keerzijde staat Roma afge-
beeld.

7 Bronzen zegel of leerstempel, vermoedelijk

1 3el1 4e eeuw. Met afbeelding van een

leeuw of draak.

8 Bronzen boogfibula, 1e eeuw na Chr., type
Nauheim.

9 Zilveren stuiver van de heerlijkheid Baten-

burg, 1573-1602 Muntheer Hendrik Diderik
van Bronkhorst.

10 Zilver 28 stu¡verstuk van Deventer, '1684.
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Daarnaast bekijkt Erwin plekken waar hij wil gaan zoeken goed

of er aanwijzingen zijn, zoals scherven. "De afgelopen maanden

ben ik bezig geweest op een Romeinse stort. Daar heb ik bergen

scherven en glas gevonden en relatief weinig metaalJ'

Erwin zoekt graag op stortgrond omdat daar kwalitat¡ef de

mooiste vondsten vandaan komen. "lk zoek dan het liefst alleen.

Dat moet ook wel omdat al mijn

vrienden totaal niet geìnteres-

seerd zijn in de hobbyl'

We gaan naar de top 10 van

Erwin. Op de eerste plaats staat

de kandelaar uit het kippenvel-

moment. Op de 2" plaats staat

een I2e-eeuwse obool. Op de 6"

plaats staat een zilveren denarius.

"Op een hete zomerdag stapte ik

spontaan een akker op waar net

het graan van af was. De akker

leek mij totaal niet interessant,

maar het was op dat moment de

enige akker waar ik op kon. Na

tien minuten zoeken kreeg ik een

vage piep. lk groef hem toch maar

op. Het voorwerp lag vrij diep en

bij iedere schep die ik eruit haalde

werd de kuil dieper en het signaal beter. Uiteindelijk haalde ik

het voorwerp er uit en zag ik gelijk dat het een Romeins muntje

was. Hij zat behoorlijk onder de corrosie, het leek mij een slechte

bronzen munt.Thuisgekomen maakte ik hem schoon met

elektrolyse. Tot mijn stomme verbazing kwam er een prachtige

zilveren denarius onder vandaan, van een mooie kwaliteitl'

Op de tiende plaats staat een grote zilveren munt, een

28-stuiverstuk. " Op dezelfde locatie waar ik de kandelaar vond,

vond ik ook deze munt. Hü floepte zo voor mij op de grond

tijdens het uitgraven. lk zag een grote groene schijf waarvan ik

door zijn grootte in eerste instantie helemaal niet vermoede dat

het een munt was. Bovendien was hij helmaal groen uitgesla-

gen. Na diverse schoonmaakpogingen met jif en elektrolyse

kwam hij tevoorschijn."

De hobby reikt voor Erwin verder dan alleen zoeken met de

metaaldetector. "lk verzamel 17e-eeuws glas uit de Nederlanden

Zo heb ik bijvoorbeeld roemers, berkenmeiers, buikflessen en

wafelbekers. Mijn mooiste glas is een grote geiriseerde berken-

meier uit de 16e eeuw. Voor mijn verzameling loop ik voorname-

lijk beurzen af. "

Tenslotte is Erwin een doorzetter.'Als ik eenmaal een aanwijzing

heb dan ben ik behoorlijk volhardend en geef niet snel op. Mijn

ervaring is namelijk dat je ook uiteindelijk op deze plekken bijna

altijd wel een topvondst doetJ'

Dncp, drcp@Fo dne
Golden Mask 3+

Een topdetector die de

met andere topdetectors aan ka

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

Golden Mask 1+ €395,00

Golden Mask 2 €395,00

Golden Mask 3 €495,00

Golden Mask 3+ € 695,00

lmporteur van: Golden lVlask, Deeptech en

Delta 6 metaaldetectors.
Dealer van: White's metaaldetectoren
lmport van: Black Ada digging tools

- Powerboost voor 30% meer diepte*
- Frequentie:8,2 Khz
- 3-delig alum. en carbon steel
- 1 en 2-tonige audio discr.
- Snelle recovery speed
- Handmatige en automal¡sche

grondbalans
- Threshold functie
- Eliminatie hoge mineralisatie
- 10,5 DD zoekschotel
- lncl. oplader en opl. batteriien
- 5 iaar garantie
- Nederlandse handleidingDSH, Veerpad 2, 8276 AP Zalk, www metaaldetectors nl

ZuidHollandMetaaldetectors,Energ¡eweg4,2332NJZoeterwoude,tel 071-52148s9 www.gdldenmask.nl

€ 695,

.g0% dieper
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Enige tijd geleden vond ik een armen-

penning met een dr¡etal Franse lelies op

de ene zijde en aan de keerzijde een klein

kruis. Een uitgebereide speurtocht op het

internet werd ingezet om meer gegevens

van de penning boven water te krijgen.

Tientallen prijzen
waaronder:
1 x DetectorTesoro Hollandia
1 x DetectorTesoro Cibola
1 x DetectorTesoro Compadre
9 xTriplet loop in lederen hoesje
1 x Clear signal Ducation
2 x DJ Laan schep

1 x SEF schotel(keuze naar merk).
5 x Boekvan rond de 20 euro.
10 x Munt Almenak 201 1 .

1 x GP Batterijlader incl batterijen.
1 x RVS schep 56 cm.

1 x Koptelefoon Garret de luxe.
I x Kluisalbum met 12 vaks muntbladen en

munthouders.

2 x DJ Laan waardebon van 75 euro.

I x DJ laan waardebon van 50 euro.

'll
Programma t /

9.00 Zaal open
10.00 l e Zoekwedstr,ijd

Al gauw zat ik diep op Frans grondgebied

te surfen. Van de ene detectorclub naar de

andere en zelfs musea werden aangeschre-

ven. Eén van hen kwam met info over een

uitgebreide site waarop jetons (armenpennin-

gen) stonden, die ik stuk voor stuk afliep. Deze

armenpenningen werden o.a. door de kerk of
de adel aan de armen gegeven in ruil voor

onderdak voor een nacht of een kleine
povere maaltijd. Op die wijze deed

men toen ook al aan klantenbin-
ding!

lk kreeg een bericht van de con-

servatrice van het geldmuseum in

Zwitserland over de determinatie

van de loden armenpenning. Volgens haar

dateert deze van eind I 3e, begin 1 4e eeuw en

is het gegoten in de plaats Tournai.

Al scrollend stond ik op zeker moment oog in
oog met een merkteken wat me nogal bekend

voorkwam. Had niet gedacht dat men toen
al de basis aan het leggen was voor een in-

dustrie die zijn sporen nog zou moeten gaan

verdienen!!!

Met zoekgroet uit Wely,

Pietvan Schuppen

t

Edel/goudsmid
Sand'Or (edel/goudsmid) is deze
dag aanwezig. De specialiteitvan
Sander is het restaureren van oude
sierraden e.d., ook is hij thuis in de
verschillende schoonmaak metho-

Prijs: € 15,00 p.p., leden en DDA-
steun leden
Prijs: € 20,00 p.p., niet leden
Opgave als nieuw lid is natuurlijk
mogelijk (betaling lidmaatschap

ars

Zie ook: www.detectoramateur.nl

de



Waarom worden er op

bepaalde akkers zoveel

vondsten gedaan? ls er

vroeger op die plek bewo-

ning geweest of is er soms

afval gestort? Tijd om eens

wat meer te weten over

hoe die vondsten op de ak-

kers terecht zijn gekomen"

ln de Romeinse tijd was ons land voor

meer dan de helft bedekt met veen-

gebieden. In de NATURALIS HISTORIA,

geschreven door de Romeinse geleerde

Plinius de Oude ln het jaar 77, is een

van de vroegste beschrijvingen over

turfgravingen te vinden. Hij beschrijft

hierin dat in het land van de Chauken

(de kuststrook van het tegenwoordige

Groningen en Friesland) een armzalig

vol k leefde, op door hen zelf opgehoog-

de gebieden. Dit volk stak met de hand

aardkluiten uit, die ze in de wind en de

zon lieten drogen om ze vervolgens in

brand te steken.

fr
iN'e
fì¡ñ I

Veen
Het is echt nog niet zo lang geleden dat

in Nederland dagelijks turf als brandstof

werd gebruikt. Het was niet alleen voor

huiselijk gebruik, maar werd ook door

de ambachtslieden en voor industriële

doeleinden gebruikt. Tot de komst van

de steenkool was turf de belangrijkste

brandstof. Begin 20e eeuw werd er in

Nederland nog heel wat veen afgegra-

ven. Het turf verkreeg men door het

afgraven van veen. Veen is te onder-

scheiden in laag- en hoogveen. De

woorden zeggen het al. Laagveen lag

onder het gemiddeld landelijk waterpeil

Een veenorbedet aan he( wetk

en hoogveen erboven. Laagveen werd

uit het water gebaggerd, over het veld

uitgespreid om te drogen en werd pas

later in turven verdeeld. Het hoogveen

werd eerst ontwaterd, vervolgens tot
turven gestoken en daarna op het veld

gezet om verder te drogen.

ln de vroege middeleeuwen begon men

de veengebieden te ontwateren door

het graven van sloten en greppels, met

de bedoeling het gebìed toegankelij-

ker te maken voor bewoning en om er

veeteelt en akkerbouw te kunnen be-

drijven. Na een bevolkingsafname aan
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het einde van de Rorneinse tijd begon

vanaf de zesde eeuw de bevolking weer

behoorlìjk toe te nemen, dus men had

dle gebieden hard nodig.

Ook werd er toen al veen afgegraven.

Dit werd vooral gedaan door de kloos-

terlingen. Veel woeste gronden waren

eigendom van het klooster. Vanaf eind

tiende, begin elfde eeuw is er al sprake

van geregelde dijkbouw in Nederland.

Men ontdekte dat nutteloze veenmoe-

rassen benut konden worden door
er dijken omheen te leggen en diepe

afwateringssloten te graven

Een nadeel was, dat door de ontwate-
ring het grondwaterpeil afnam en het

veen begon in te klinken. Dit proces,

maaivelddaling genoemd, werd noç¡

versneld door de tegelijkertijd plaats-

vindende oxydatie. Hierbij verbonden
niet-verteerde plantenresten in het ont-
waterde veen zich met zuurstof en die

werden vervolgens omgezet in kooldi-
oxide en water. Het koolzuur verdween

in de lucht en het water verdampte of
stroomde weg. Het maaiveld lag in de

middeleeuwen dan ook zo'n 3,5 meter
hoger dan tegenwoordig. Door die

maaivelddaling moesten telkens op-

nieuw de sloten uitgediept worden en

als dat niet meer mogelijk was, waren de

boeren gedwongen de akkerbouw op te

geven omdat het land te drassig werd.

ln de loop van de l4e eeuw heeft in
ieder geval ten westen van de Zuider-
zee hierdoor de omslag van akkerbouw

naar veeteelt plaatsgevonden. Pas ìn de

16e eeuw veranderde dat weer, dankzij

de verbeterde bemaling. Het is moeilijk
te zeggen vanaf wanneer er sprake

was van turfgraverij op grote schaal. In

"De West-Nederlandse Veenplassen"

maakte. J. Trouw melding van een brief
uit722, waarin de plaatsen Maartens-

dijk en Westbroek genoemd worden als

liggende in de landstreek "Gravingen'i

Men gaat ervan uit, dat deze naam

verwijst naar turfgraverijen.

'.','i.':"'.) 
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Omdat kleine veenstroompjes na

afgraving al snel veranderden in brede

watervlakten, kwam men al snel tot het

besef dat er reglementen nodig waren

om dat tegen te gaan, De staten van

Utrecht vaardigden in 1592 als eerste

een algemene verordening ult. Deze

verordenlng stelde uitvoerbelasting
in op turf, de verplichting om jaarlijks

aanglfte te doen van de beoogde verve-

ning en de'verwaarborgingi wat ìnhield
dat de vervener evenveel land moest

aanmaken als hij had afgegraven, of dat
hij als waarborg voor de grondlasten

een bepaald bedrag moest betalen.

Deze geldelijke zekerstelling werd
later de algemene regel. Ook waren er

politieverordeningen, die bepaalden

dat de verveners langs de wegen en

dijken stroken van twaalf roede breed

onverveend moesten laten, evenals de

rlbben, de stroken veenland waar het

turf op te drogen werd gelegd. Dit om

De stacJsmest vr'ordt in
een praan geladen

Lakzegelstempeltje van
een chatelainekett¡ng
l8e-'l 9e eeuw

Gordel- of
ba ndel ¡ ers I u iti n g
Koper
1óe-l 7e eeuw

Zeeuwse knoop
Zilver
1 9e-20e eeuw

Horlogesleuteltje
Koper
1 9e eeuw



te voorkomen dat het veenland zou

veranderen in één grote waterplas.

Men hield zich, hoe kan het ook anders,

echter nlet zo goed aan die bepallngen.

De grote winsten waren belangrijker.

De gevolgen waren er dan ook naar.

De winsten waren groot (turf werd niet

voor niets het bruine goud genoemd),

maar hele dorpen verdwenen in het

water en het land bleef verwoest achter.

Op deze manler zijn veel grote plassen

ontstaan, bijvoorbeeld de Nieuwkoopse

Plassen en de Vinkeveense Plassen,

Steeds meer kwam men tot het besel

dat het zo niet verder kon en er werd

besloten om een hogere belasting hef-

fen. Er werd echter zo hevig geprotes-

teerd, dat men daar maar weer vanaf

Tap van een kfaan
koper
1 7e eeuw

zag: het gevolg was de ordonnantie

van 1 790, die bepaalde dat verveners

verplicht waren het afgegraven land

weer droog te maken. Dit was ondertus-

sen ook heel wat makkelijker gewor
den, door de verbeterde bemaling van

molens.

Mede door die verbeterde bemaling
vond eind 1700, begin 1800 een omslag

plaats van veeteelt naar akkerbouw. Dit

ook door de hoge prijzen die in die tijd
voor akkerbouwproducten gegeven

werden. Er brak dus een periode aan

waarin steeds meer veen afgegraven en

afgevoerd werd en waarbij het over-

gebleven of herwonnen land groten-

deels voor akkerbouw in gebruik werd

genomen.

Stads-
mest of
stratendrek
Bij laagveen werden

stukken land herwon-

nen door bemaling en zo

ontstonden de polders.

Na afgraving van het hoogveen tot aan

de zandondergrond, vermengde men

de bovenlaag van het hoogveen, de zo-

genaamde bonkaarde, met de bereikte

zandlaag. Men verkreeg zodoende

een schrale, maar wel een te bewerken

grond. Omdat de turf per schip naar de

grote steden werd vervoerd, werd op de

retourtocht het beer en vuil uit die ste-

oude veengeb¡eden ¡n
Midden Nedeiland.

Bezemstuiver Frisia
Tilve¡
1734

Leerbeslag
Koper
17ê eeuw
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Afgegraven hoogveen (dalgrond)

Zand, aan de kust duinen

Zeeklei

Rivierklei

Laagveen

Hoogveen

Löss

den meegenomen en voor bemesting

over het land gestort. En dit is een heel

interessant gegeven voor de detectora-
mateur.

Uit aantekenlngen blijkt ook, dat in de

1Be eeuw de turfvaart zeer ultgebreid

was. Zeker is wel, dat er turf naar de

grote steden in het westen, zoals Am-

sterdam en Den Haag ging. Er werden

zelfs speciale schepen gebouwd in

Zwartsluis, de zgn. "Wagenbruggers'i

Deze schepen waren niet breder dan

4,20 metet zodatze de Wagenbrug in

Den Haag konden passeren. Daar moest

men langs om het centrum te kunnen

bereiken.

ln het Zuiderzeegebied zijn twee
scheepswrakken aangetroffen, die

!e¡r¡

stadsvuil uit 1822 en

1846 als lading aan boord

hadden, dat naar Drenthe

gebracht moest worden.

In deze ladlng werden o.a.

munten aangetroffen.

Behalve naar de afge-

graven veengebieden

werd vanaf eind 1700

ook stratendrek vanult

Groningen en de rest van

het noorden naar Holland

vervoerd. Hiermee werden
o.a. de geestgronden in

Noord Holland bemest.

Vondsten
Er werd dus heel wat

stratendrek over en weer

I
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vervoerd en met die stratendrek werden

veel afgegraven veengeb¡eden en arme

zandgronden vruchtbaar gemaakt. Op

deze manier zijn er veel weggegooide 1,
of verloren voorwerpen en munten met

het afval op de afgegraven gronden

terecht gekomen. De zoeker die zich

een beetje verdiept in de geschiedenis,

oude en nleuwe kaarten naast elkaar

legt, moet dus interessante akkers

kunnen opsporen en'gouden' vondsten

kunnen doen op de plaatsen waar vroe-
ger het bruine goud geborgen werd,

Turfwinning in het zuiden
Door de groei van de Vlaamse steden

zoals Brugge, Gent en Antwerpen, en

het steeds schaarser worden van brand- '.':.'

Lunulea, gedeelte
van paardenhanger
Koper
16e-17e eeuw

'
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Soldaatje,
kinderspeelgoed
Tin
Begin 20e eeuw
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Flu¡tje
Tin
I 9e eeuw #,

Letterins¡gne
Lood/tin
1375-1425
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hout, nam in de 1 3e eeuw de vraag naar

de brandstof turf enorm toe. West-

Brabant was hiermee één van de eerste

gebieden in Noordwest Europa waar op
grote schaal turf werd gewonnen.

West-Brabant was eigenlijk een Vlaamse

veenkolonie. ln eerste instantie ver-

veende men vooral de hogere, drogere
venen. Later ontwikkelde men tech-
nieken om ook de moeilijk bereikbare

veenlagen te delven. Door de groei van

de Hollandse steden en de afname van

de macht van de Vlaamse steden werd

er steeds meer turf naar de Hollandse

steden vervoerd. Steden als Berg op
Zoom, Roosendaal en Breda.

ln Zuidoost-Nederland lag het belang-

rijkste veengebied in de Peel, op de

grens van Noord-Brabant en Limburg.

ln dit gebied vond vervening op indivi-

duele basis plaats vanaf de middeleeu-

wen. Deze vervening leverde brandstof
voor eigen gebruik, maar een deel

werd ook voor de markt geproduceerd.

Grootschalige vervening vond plaats

vanaf 1853 door de Maatschappij He-

lenaveen. Andere veengebieden in het
zuiden lagen in West-Brabant (Dongen,

Zundert, Reusel) en in de langgerekte

streek achter de Maasduinen, aan de

huidige rijksgrens met Duitsland.

Turfwinning in Holland
Dankzij de Brabantse knowhow kreeg

men in de Hollandse veengebieden
geleidelijk de grootschalige turfwinning
onder de knie. Grote veengebieden

lagen o.a. in de omgeving van Velser-

broek, Uitgeest, Haarlem, Zoetermeer,

Waddinxveen, Gouda, Loosdrecht. Door

de toenemende groei van de steden

nam de vraag naar turf steeds meer

toe, en werd op een gegeven moment
turf uit het noordoosten van het land

gekocht.

Turfwinning in de Geldersche
vallei
ln 1 546 kreeg een een aantal Utrechtse

ondernemers van de bisschop octrooi
om de vervening ter hand te nemen. De

grote overstromingen die onstonden

als gevolg van de veranderde water-

huishouding in de vallei, betekende ook
gelijk het einde van de grootschalige

turfwinning.

, 4 Akktrsmrtbmsste grmd

Zodra zij een akker opstappen, speuren veel

zoekers nreteen naar scherven, pijpenstelen

enz. in de grond. Een ervaren zoeker weet

dan vrij snel wat voor soort grond het is en

uit welke periode hij vondsten kan verwach-

ten. Veel hedendaagse akkers worden al

honderden jaren als akker gebruikt en zijn in
die honderden jaren talloze malen bemest

Toen er nog geen kunstmest bestond werd

er dierlijke stalmest en stadsafval als mest

gebruikt. Hierin zaten ook weggegooide of
verloren voorwerpen en munten. ln de loop
van de jaren is er vaak een behoorlijke dikke

laag afval opgebracht. Soms is dit goed te

zien als er bij uitbreidingsplannen nieuwe

sloten worden gegraven. ln de wanden

van de nieuwe sloten krijgt men dan een

mooi beeld van waar dat afval uit bestond.

Een speurtocht langs die nieuwe gegraven

slootkanten kan een leuke buit aan potten,

kannen, flessen enz. opleveren.

De stadsmest werd vaak met boten naar

overslagplaatsen vervoerd en daarna met

een kleine boot of met paard en wagen naar

het te bemesten land gebracht.

Tijdens een zoektocht in Friesland vertelde

en heel oude boer mij dat hij zich kon henn-

neren dat er in zijn jeugd (+l g3O) regelmatig

een boot een ladrng stinkend stadsafval

kwam lossen. De brede sloot lag er nog en hij

kon de plek nog aanwijzen. Op de plek waar

het afval uit de boot was gedeponeerd vond

ik wat zwaardere voorwerpen waaronder

gewichten. Waarschijnlijk zijn de zwaardere

voorwerpen, voordat de mest over de rest

van het land werd verspreid, meteen door
hun gewicht naar beneden gezakt.

ln sommige steden werd de gracht echt als

open riool gebruikt en moest deze uiteraard

op een gegeven rroment uitgebaggerd

worden. Deze bagger werd dan afgevoerd

met een boot en op het in de omgeving van

de stad liggende land gestort.

Voor de zoeker is zo'n rnet stadsnrest bemes-

te akker vaak een waar eldorado van leuke en

mooie vondsten.
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of stratendrekvan buiten de prov_inciè

Groningerrnadt-de Pekel.abib,¡acht. DëUè

premie werd gedurende 9 jaren ver-

strekt. ln de omgeving van de Pekela's

zouden dus voorwerpen uit heel wat
verschillende steden en/of gebieden

moeten liggen.

ln 1552 werd in Heerenveen de eerste

veenkolonie van Friesland gesticht.

Andere uitgebreide veengebieden in

Noordoost-Nederland lagen o.a. bij

Veenda m, Gasselternijveen, Gorredijk,

Drachten, Appelscha, Hoogeveen, Mep-

pel en Emmen.

Bronnen:
l. van Spronsen, Het bruine goud - Detector mogo-

z¡ne 23, 1995

S van der Hoek, Het bruine goud - Ktoniekvon de

Tu rfgrovets i n Nederla nd, 1 984

f . Stol, De veen kolon ie Veenendaol. Tutfwi nn¡ng en

woteßtaot ¡n het zuiden von de Gelderse Vallei, 1546-

1 653. Diss.

D e tu t f wotd t overgeladen
von hetsch¡p in dekot.

).M. Bos, Archeolog ¡e van Fil eslo nd, 1 995

5. Hendrikx, De ontg¡nn¡ng von Nederlond,1999

K.A.H.W. Leenders,Tutfuaatten in Erobonr, I 264-1743

J frcuw, De Westnederlandsche veenplassen, 1948

BRO, Turf de Btu ¡ ne motor va n West-Brabo nt, 2005

BRO, Rucphen, Geschieden¡s, turfwinning en land-

schopsanolyse,2005

R. van der Bie, /ndet mogazine van het CBS, nr.7,

2001

Wikipedia

lnformatie Veenkoloniaal museum, Veendam

Foto's vondsten: Johan Bosma
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Waarschijnlijk eind 14e eeuq begin 15e

eeuw was er al sprake van georgani-

seerde vervening en turfwinning voor
een markt. De stad Groningen had al in

1403 een gilde van turfschippers.
Bekend is, dat de stad Groningen een

overeenkomst had met Hoogezand-

Sappemeer. Het stratendrek en de beer,

ook wel stadsmest genoemd, gingen

alleen daarheen. De Pekela's bijvoor-
beeld mochten zelfs geen stadsmest uit
Groningen kopen. Dit was eind 1700.

Waarschijnlijk als gevolg van herhaalde

klachten over de grote onvruchtbaar-
heid van de veenkoloniale grond
probeerde de provincie Groningen
de aanvoer van mest naar de Pekela's

te verbeteren door vanaf 1 783 een

premie van 10 gulden te verstrekken

aan elke schipper, die een vracht mest

t,
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Reactie van Rob Reijnen op vraagbaak 1 1 8, vraag 3:

Zojuist heb ik Detector Magazine 1 
.18 

binnen gekregen. Ben direct

gaan bladeren en heb op pag.9 mijn oproep zien staan. Dank je daar-

voor. Ben benieuwd wat het oplevert. Op p. 12-1 3 heb ik het verhaaltje

van Arie over het Nijmeegse muterken gelezen. lk ben benieuwd of ik

die variant ook in mijn bestand heb zitten. Maakt me n¡euwsgierig.

En verder heb ik snel de rubriek'vraagbaak'alvast bekeken en wil ik

nog iets kwijt over die þekartelde'denarius. Die is zeker echt, en die

rand is wel degelijk in de Romeinse tijd aangebracht. Bij zilverstukken

uit de Republiek komt dat wel vaker voor. Het was een soort controle-

merk om te zien of die wel van massief zilver was. Onder

die Republikeinse denarii komen nogal eens gepla-

teerde stukken voor, dus met een kern van onedel

metal als brons (en soms ijzer). Pas wanneer zo'n

munt op deze manier gecontroleerd was en dus

voorzien was van een kartelrand (in het Latfn
'serratus'), werd hij voor echt aangenomen.

Vandaar datTacitus in zijn geschrift zegt dat

vooral bigati (munten met tweespan, de vroege

Republikeinse denarii) en de serrati gewild waren

bij de bevolking in de noordwestelijke streken langs

de grens. Daar was men gehecht aan zoveel mogelijk
'echt'spul, waarschijnlijk vanwege de intrinsieke waarde oftewel het

materiaal waarvan de munt gemaakt is. D¡e konden ze dan nog eens

omsmelten om er iets anders van te maken. lemand in Romeins Keulen

heeft dat doorgehad. Die wist blijkbaar dat de mensen de echtheid

,6 van dergelijke serrati vertrouwden en heeft er nagemaakt, dus van

die gekartelde zilverstukken met een bronzen kern. Resten van de

fabricage daarvan z'rjn - voor zover ik me kan herinneren - gevonden

net buiten de noordelijke poort van die Romeinse stad.

Voor zover ik kan zien dateert de denarius uit 80 v. Chr. (Crawford

37912), tenminste als op de keerzijde een wagenspan met twee
paarden naar rechts staat afgebeeld. Van dat type munt zün meerdere

serrati bekend.

Misschien dat jullie nog een afbeelding van die keerzijde hebben, dan

kan ik dat nog even controleren.

De redactie wil bij deze de vinder dan ook vragen of hij de munt verder

schoon heeft weten te krijgen, zodat hij alsnog een betere foto von de

keerzijde kan maken.

Vraag I
IHallo, graag zou ik van u willen horen of er iets over dit voorwerpje be-

kend is. Het is koper en 28 bij 22 mm groot. Gevonden op 30 cm diepte

in dikke klei op een bouwlocatie in Leidsche Rijn in Utrecht.

Vriendelijke groet, Ed Houtmger

Antwoord:
Ed, een leuke vondst dieje hebt gedaan.

Het gaat hier om een hondenpenning

van de stad Utrecht, uit hetjaar 1893. Het

nummer van de hondenpenning 
.l 

712, lees

je onder het jaartal. Men had dus toen in de

stad Utrecht dus minimaal dat aantal

honden lopen welke een penning

droegen. Op de voorzijde zie je

het stadswapen van Utrecht

geflankeerd door twee staande

leeuwen. Een mooie vondst die

niet vaak gedaan wordt uit die

periode.

Literatuur: Nederlandse Honden-

belastingpenning, A.J. Kooij, 1 998.

tSBN 90-901 2379-2

Vraag2

Johan, zou dit een Romeinse schrijfstift kunnen zijn?

MtgHugo

Antwoord:
Hugo, zou je graag de volgende keer ook de afmetingen

willen vermelden? Het langwerpige voorwerp is geen

stylis of Romeinse schrifstift. Deze zijn namenlijk niet hol

maar massief en hebben naast een punt op het andere

eind een platte kant waarmee men de tekst weer weg

kon werken of er was op kon aanbrengen. Jouw voor-

werp lijkt ons een priemachtig voorwerp, maar omdat

we dejuiste maat niet hebben zou het ook een nestel

(uiteinde van een veter) kunnen zijn.

Yraag3

Hallo Iohan, deze gesp of frbula heb ik ook nog. Weet jij
hoe oud hij zou kunnen zijn?

Met wiendelijke groet, Hugo

Antwoord:
Dit ¡s geen gesp of fibula, maar Karolingisch leerbeslag uit

de 8e-9e eeuw met hierin een afbeelding van een leeuw.

Altijd weer een mooie vondst.
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VRAGEN OVER MUNTEN EN VOORWERPEN KUNT U

OPSTUREN NAAR: PRINSESSENWEG 1 1,8931 EC

TEEUWARDEN OF VRAAGBAAK@DETECTORAMATEUR.NL

Yraag 4

Redactie, kunnen jullie mij zekerheid geven over dit
gouden ldeinood?

Cees-Jøn van der PoI

Antwoord:
Cees-Jan, jouw gouden voorwerpje is een oorhanger uit
de Merovingische periode. ln die periode is het waar-

schijnlijk ook afgebroken. Te zien naar het gaatje zou het

weer hergebruikt kunnen zijn als hangertje. Ook hebben

we de achterzijde nog eens goed bekeken. Er zijn ook

exemplaren bekend met een soort runeschrift op de ach-

terzijde. De krassen op dit exemplaar zijn echter ontstaan

door het verblijf in de grond.

Yraag5

Hallo, kunnen jullie mij meer vertellen over deze

Romeinse vondst? Alvast bedankt, Cees-lan.

Antwoord:
Cees-Jan, je hebt een bijzonder mooi beslagstuk ge-

vonden. Van onze specialist op dit gebied de volgende

reactie: Het gaat inderdaad om een stuk Romeins beslag

en wel om een zogenaamde riemverdeler uit de 'l e eeuw

na Chr. Zowel de vorm als de met niëllo ingelegde, rank-

vormige motieven op de voorzijde wijzen hierop. Door de

rechthoekige beugels op de achterzijde van het beslag

konden twee elkaar kruisende riemen worden gehaald,

terwijl aan het scharnier dat zich tussen twee van deze

beugels bevindt een decoratieve hanger heeft bevonden. Vergelijkbare

stukken zijn vooral uit Romeinse legerkampen goed bekend, maar ko-

men in het Bataafse gebied (vooral de Betuwe) ook regelmatig in rurale

nederzettingen voor - en zullen door veteranen na hun dienstperiode

van 25 jaar als aandenken mee naar huis zijn genomenl

Yraag6

Hallo redactie, hebben jullie wel eens zo'n grote

bronzen schijfûbula, diameter 34,5 mm. gezien?

Groet Piet

Antwoord:
Beste Piet, binnen de redact¡e en gevraagde experts

was er niemand die zo'n grote schijffibula heeft gezien.

Naast de restanten van emaille zie je dat er een naar

links kijkend paard opstaat. Dit laatste was ook nieuw

voor ons. Wat een schitterende vondst. Datering

900-1 300.

YraagT

Hoi Kees, op de zoekdag hebben we het nog even gehad over

een vondst die ik niet kan thuisbrengen. Ik heb dit gevonden op een

Romeinse akker en het lijkt een soort schop maar wel een flinterdunne!
Mijn eerste ingeving was een lanspunt, maar daar lijkt me de houder

voor de steel in een te grote hoek op het blad te staan. Maar wat is het

dan wel? lk heb momenteel niet meer foto's kunnen vinden, maar wel-

licht dat iemand het me zo kan vertellen. Ik ben erg benieuwd! mvg,

Henk yan Hoek

Antwoord:
Henk, hieronder de reactie van dhr. Louis Swinkels van het Museum

Valkhof te Nijmegen: Het is in elk geval geen lanspunt van een mij bekend

type. Gezien het grote formaat van het blad vraag ik me bovendien af of
dit wel een lanspunt ¡s. lk vrees dat ik er verder weinig van kan zeggen, ook

niet als ik het stuk voor me heb.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

L
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

L
I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

llìi.i:i'i,

!'\,.;

ls':t.1rt



Fisher CZ-21
Iþ aarde wannt op? ln het water vindt u verhoeling!

Met de CZ-27 heeft Fisher een waardige opvolger voor de

legendarische

CL-2O.Zowel ¡n het water als op het land voelt deze

detector zich thuis.

Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar.

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techn¡ek.

GeschiK voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

inruilen.

Neem contact met ons op voof de

mogelijkheden.

Fisher F75

Voor wie met

minder geen

genoegen neemt,

ontwikkelde

Fisher de F75.

Een professionele

lichtgewicht detector.

Het grote'verlichte' LCD

display laat zich onder alle omstandigheden aflezen.

Permanente diepteuitlezing. Eenmaal gemaaKe instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen is niet nodig.

Ongewenste interferenties worden weggefilterd, dus geen nare

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

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden onilvikkelde Fisher een dubbele

fi lter-d iscri m inatie.

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

de meter en voor het batter¡jcompartiment.

Twiifelt u? Maak een afspraak bij Gelan of één van onze

dealers!

Simpelheid troef met

topklasse eigenschappen,

in een zeer betaalbare
prijsklasse!

De F2 laat zich eenvoudig bedienen, mede

door het goed uit te lezen LCD display.

Met instelbare discriminatie en Notch

mogelukheden maakt u de ¡nstelling welke u w¡lt.

Permanente diepte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard.

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4
Met de Fisher F4 introduceert F¡sher

een digitale alleskunner, en dan ook

nog eens aantrekkelijk geprijsd,

Met behulp van de 4-toons

objectidentificat¡e en de numeriek

targetidentif¡catie, weet u waar u opgraven wilt.

Tijdens het pinpointen weet u automatisch de diepte van het

object.

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

concentr¡sche zoeksch ijf leverbaa r.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

Fisher
Goldbug Pro

De Goldbug Pro is het resultaat van

hard werken door de engineers van

Fisher. Bij het ontwikkelen van deze

detector waren de uitgangspunten

ondermeer:
- Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine

goudklompjes, dunne gouden kettinkjes en kleine

v00rwerpen.

Probleemloos werken op gemineraliseerde grond.

Het resultaat mag er zijn!

Een detector met een frequentie van

19 kHz, uitstekende gevoeligheid,

verbluffende diepgang, en uiterst

betaalbaar!

NrEUul!!
Nieuwe 15 inch zoekschijf , I
voor Fisher F70 en F75. \

Gun de F70 wat van uw tüd, en u zult

verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld.

Met instelmogelijkheden voor frequentie shift,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.
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Alle C.ftope modellen worden
tegenwoordig met de nieuwe open
zoekschiif geleverd.

C.Scope 3MX
De CS3MX is een hoogwoordige professionele deleclor.De 17 kHz frequentie is

ontwikkeld door C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en goud.
Al 25 ioor luisterl C.Scope noor ervoringen von zoekers, en gebruikt dit een goede
deteclors le moken.
De CS3MX is mokkeliik
in gebruik, ook voor
beginners. De behuizing
is ofneemboor, en kon

oon de riem worden
bevestigd.
De CS3MX is een volwoordig
olternolief voor duurdere deleclors

- Ruim 25 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C Scope en Fisher

- Detectors met CE keurmerk

- Eigen gorontielermiin von 3 joor

- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zoÌerdog (no ofsprook)

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detectiesystemen B.V.
Hel Sterrenbeeld 48, 52l5 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)23 548 1199 fox: +31 (0)23 548 ll95
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl
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P zt
30 joor eryoring, eigen lechnische diensl

ólle merken onder één dok

Wij brengen grqog weer een oqnlql deleclors en hun kwolileilen onder uw oondochl:
b. C.Scope 122OXD, weer de beste oudío-discriminolie geloond in lesten, ook von bierdoppen 'il:r'+ 

XP GoIdMAXX Power, fontostische Sens-Disc combi voor zeer lichl Romeins, middeleeuws, etc. f,
Teknetics T2 Limiled, in vergelijkende testen een ongekend dieplebereik voor dun(2-5 gr.) goud

Whites Mó l0"DD toont zich zeer geschikt voor militorio; heldere id voor diepere (middel)grote obj.

Deleclor Plozo is een initiolief von Williom en Adrie von der Bolt Melooldeleclors

, 0413 - 25 95 97 conloct@deleclorplozo.nl 06 - 4432 4416t.: Showroom in Uden, op ofsproqk ook in Almere en Bredo
www.detectorplozo.nl Breukrqnd 215,5403 LG, Uden


