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ONZE 1O TROEVEN:

. Een betrouwbaar adres voor metaaldetectors sinds 1980.. Een enorm assortiment A-merk metaaldetectors uit voorraad leverbaar.. Een enorm assortiment accessoires zoals boeken, tumblers,
bescherm kappen, beschermhoezen, detectortassen,
pinpointers, detectorstelen, RVS en kunststof scheppen,
hoofdtelefoons (1 8 verschillende soorten ! ), zoekschijven
(vele tientallen verschillenden), goudpannen, water
handschoenen, batterijhouders, accu's, magneten, etc. etc.
uit voorraad leverbaar!

. Officieel dealer van Minelab, XP, Tesoro, 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.

. Altijd 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/o van 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¡¡blijvende
afspraak.
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U zoekt een
detector die voldoet
w eisen en wensen?
Ons doel is om u zo goed en
ectief mogelijk te adviseren!

EJ l-- tirds 1g9q
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Detectors en zo..
Terwijlikditschrijfhebbenwedehelftvandevoorjaarzoekdagenalweerachterderug. Elkeclubheeftzijneigenaanpakensfeerenzo
hoort het ook. Ook dit voorjaar hebben wij ook weer erg genoten van de DDA zoekdag in Susteren. Cezellig met zijn allen (DDA-ers,
Midholland Detectors en wij) in het Amrath hotel in Born. Vrijdag gelijk na de middag op pad. Aan het eind van de middag gezellig met
Wilhelm, Jos en Max in het hotel een hapje gedaan en 's avonds de stand opbouwen in de manege. Een bijzonder gezellige zoekdag met
tot slot samen met standhouders en DDA bestuur en andere vrijwilligers een lekkere warme hap in de manege. 's Avonds weer heel laat,
moe maar voldaan terug in de Noord kop. Op 14 april stonden we nog op de Brabant zoekdag (.nl) en op 21 april waren we bij de
waterzoekers(.nl) te gast maar die dagen liggen al achter ons als u dit nieuwe magazine voor ogen krijgt.

Momenteel hebben we het enorm druk met het leveren van metaaldetectors aan Afrikanen. ln Afrika woedt momenteel in diverse
landen een heuse goudkoorts waardoor een aantal detectors momenteel nauwelijks of mondjesmaatleverbaar zijn. Een enorm drukke
maar ook leuke periode die naast de nodige omzet ook veel gezelligheid en weer eens andere mensenkennis oplevert, heel erg leuk!

Hoewel we regelmatig complimenten krijgen over onze website wordt er door ons reclame bedrijf druk gewerkt aan een volledig
nieuwe website. Deze site zal de overzichtelijkheid die u van onze site gewend bent behouden maar wordt nog veel breder van opzet.
Ons doel is om alle leverbare accessoires en onderdelen op de site / web shop te plaatsen. Als u nog suggesties heeft houden wij ons
natuurlijk aanbevolen.

Nieuw in ons assortiment zijn de Colden Mask metaaldetectors en accessoires. Via de officiële importeur Friesland Detectors uit
Hindelopen zijn wij officieel dealer geworden van Colden Mask detectors. Colden Mask levert een leuk assortiment metaaldetectors
van 8 en 1 8 kHz tegen een concurrerende prijs.

Met name de nieuwe C56MXi van C-Scope doet het enorm goed ! Als gevolg daarvan hebben we nog één keer een hele grote bestelling
gedaan en kunnen die nog leveren met een gratis originele C-Scope detectortas. De C-Scope CS4MXi doet ook mee met deze actie
waarvoor geldt: OP : OP De prestaties van zowel de C-Scopes als de Golden Mask kunt u bekijken op de onafhankelijke test site
hltp: / / www.metalldetektortest.del

Een nieuwe telg in ons assortiment is de Nokta Colden Sense. Een flinke jongen die tot grote prestaties in staat is. Voor DDA-ers geldt
alleen in de maand mei(2012) een introductieprijsvan€999,-l

De universele draadloze TDK hoofdtelefoons zijn een enorm succes gebleken. We hebben ze steeds ruim op voorraad, u vindtze op
onze site en we leveren razendsnel uit.

Tijdens de DDA na¡aar zoekdag en de CC voorjaar zoekdag heb ik een presentatie gehouden van de XP DEUS. Als u deze graaghad
bijgewoond maar om wat voor reden dan ook heeft gemist en toch benieuwd bent naar wat ik over deze bijzondere XP te vertellen had,
kunt u de tekstvan dezelezing per mail opvragen.

Tenslotte wensen we u veel leesplezier toe in dit extra dikke jubileum nummer en veel zoekplezier dit voorjaarl

Met vriendelijke groet,

DirkJan & Mathijs Laan

leÆ
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Lidmaatschap veren¡g¡ng
Het lidmaatschap van de vereniging De Detectoramateur loopt altljd per kalen-

derjaar en wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend met een jaar verlengd.
Opzeggingen dienen uiterlijk op 1 5 december schriftelijk of via email bij de

iedenadminstr¿tie binnen te zijn.

Het Detector Magazine verschijnt 6 keer per jaar. Degenen die vóór 1 5 juli ììd

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 (halfjaar). Aan het einde van het lidmaatschapsjaar ontvangt u

dan een acceptgirokaart voor de contributie van het nieuwe jaar.

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

Bank: Rabobank 10.76.81.O48 t.n.v. De Detector Amateur te Apeldoorn
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Een vereniging draait op leden en vrijwilligers

Vooral op vrijwilligers die zorgen voor artike-

len, interv¡ews houden en voorwerpen determineren. Dle zorgen

voor een mooi full color magazine (dat structureel vier pagina's

dikker wordt), die zoekdagen organiseren, het land afreizen om

potentiële locaties te onderzoeken en te onderhandelen met

boeren en de zoekdag in goede banen leiden, die zorgen dat de

contributie wordt geind, dat de financiën op orde zijn en dat de

ledenadministratie op orde is. Die contacten onderhouden met

andere vrijwilligersverenigingen en met de archeologie zodat de

leden de vondsten goed kunnen melden en dat systemen zoals

Archis zich goed ontwikkelen.

Dat alles gebeurt door een kleine groep vrijwilligers met een

hartverwarmende inzet; niet alleen nu maar al 20 jaar lang!

Vrijwilligers die met veel passie en bevlogenheid hun tijd aan de

vereniging hebben besteed. Daarom wil het bestuur hierbij deze

vrijwilligers van de vereniging maar ook adverteerders, dealers en

de professionele archeologie, kortom alle mensen die de afgelo-

pen twintig jaar zich hebben ingezet voor de vereniging, hartelijk

bedanken voor hun onmisbare bijdragel

Wij danken ook jullie, leden. Gewoon omdat je lid bent, omdat je

de zoekdag bezoekt of omdat we jouw voorwerpen en verhalen

mogen plaatsen in het magazine. Want zonder leden geen bloei-

ende vereniging!

Daarom zijnwij nu wat wijzijn; een vereniging die de hobby

zo aantrekkelijk mogelijk maakt voor zoekers en de samenwer-

king met de professionele archeologie zo goed mogelijk vorm

geeft. Want wij zoekers zijn" de ogen en oren van de professionele

archeologie".lk druk allen op het hart om als ambassadeur van de

hobby op te treden en deze verantwoordelijkheid naar waarde te

dragen!

Het 20-jarig bestaan vieren wij onder andere met dit magazine.

Een extra dik naslagnummer waar hard aan is gewerkt door de

redactie en vele anderen. Onder leiding van de nimmer aflatende

inzet - al 20 jaart. - van onze êigen'Kees Leenheer ligt dit prach-

tige nummer nu in jouw handen. Kees en uiteraard alle anderen:

hartelijk bedankt voor je bijdrage en de realisatie van dit unieke

magazine!

Het bestuur wenst je veel plezier met dit jubileummagazine. Wij

gaan intussen gewoon rustig verder met alle andere zaken, zoals

de voorbereiding voor de jubileumzoekdag op 3 november. Een

prachtig prijzenpakket ligt daar straks op jou te wachten.

lk hoop, net als jij naar ik mag aannemen, ook de komende jaren

nog volop te genieten van onze vereniging en prachtige hobby!

Gert Lugthart

Van de redactie

Dromen zi ja
geen tredrog

Zo dat is een hele opluchting, wat ben ik blij dat

de klus er bijna op zit. Het afgelopen half jaar

heeft regelmatig in het teken van het jubileum-

magazine gestaan. We hebben de deadline die we voor ogen

hadden toch maar gehaald. ln het voorwoord van Gert en in andere

stukken in het magazine worden de vrijwilligers aangehaald die

meegewerkt hebben aan dit magazine. Allemaal hartelijk bedankt

voor de hulp, mensen.

lk hoor regelmatig dat veel leden altijd ongeduldig zitten te wach-

ten op het nieuwe magazine. lk hoop dat het wachten deze keer

weer de moeite waard is en dat je veel leesplezier hebt aan het dikke

magazine. Misschien dat je voorwerpen ziet waarvan je opeens be-

seft: Hé, zoiets heb ik geloof ik ook in de rommelbak liggen. Wellicht

ben je door het zien van die mooie vondsten niet meer te houden

en belje gelijk je vaste zoekmaat om een afspraak voor komend

weekend te maken om te gaan zoeken.

Of je ligt misschien vannacht te dromen van mooie vondsten. Veel

zoekers hebben immers vaak een ultieme wens om nog eens die

speciale munt of zo'n soort voorwerp te vinden. lk ken het spreek-

woord 'Dromen zijn bedrogi maar ik ben het daar helemaal niet mee

eens. ln je dromen moet je geloven. Eens krijg je een mooi piepje,

graafje een gaatje, schuifje de aarde opzij en hebje opeens in han-

den waar je al een hele tijd van droomt: die hele mooie munt of wie

weet zelfs een..,... Eens komt die droom uit, echt waar! En ik kan het

weten want ik spreek uit ervaring.

Als het magazine bij je in de bus ligt,

zijn wij inmiddels al weer bezig met

het volgende nummer. Ook zijn we

volop bezig ideeën voor nieuwe

rubrieken in het magazlne uit te

werken.

\È'r
Vind je het leuk om ook een keer

in de Top '1 0 te staan of in'Mijn

mooiste muntent mail dit dan

even naar de redactie.

Hebje andere ideeën ofverha-

len, dan horen we dat ook graag.

Kees Leenheer

Ps. deze feestelijke cupcake is

gemaakt door mijn vrouw lna. tAA upmkr

ekdag

înoueûtþ
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verentgtng en
Detector magazine

Een soort vrijbuiter, avonturier in

een groene legerjas die gewapend

met een metaaldetector opgravin-
gen verstoorde, archeologische

sites bezocht, zijn vondsten nooit
aanmeldde en vondsten voor veel

geld verkocht aan een duister circuit
van handelaren. Dat was 20 jaar

geleden in de archeologische wereld
ongeveer het beeld dat bestond van

een zoeker. Andersom bestond bij
de zoekers vaak het beeld van een

archeoloog, als iemand die je alleen

maar je vondsten misgunde en af
wilde nemen. Van wederzijds begrip,

respect of samenwerking was nauwe-
lijks sprake.

Eind 1 991 werden de eerste stappen ge-

zet voor de oprichting van de vereniging.

Dit omdat er bezorgheid bestond, dat
door de invoering van de zgn. wetge-

ving van Malta, de metaaldetectie in

Nederland zou worden verboden. De

importeurs Gert Gesink, Ruud de Heer,

Leo Kooistra, de firma Gelan en onderge-
tekende hebben toen mensen gezocht

die in een eerste bestuur zitting wilden
nemen. Er werd een mailing door de
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importeurs de deur uit gedaan waarin

zij hun klanten opriepen lid te worden

van de DDA. De doelstelling was

samenwerking met de archeologie en

het bevorderen van het aanmelden van

vondsten.

Vooral in het begin waren bestuursleden

van de vereniging regelmatig bij de

R.O.B., K.PK., A.W.N., S.N.A. en provinciaal

archeologen om daar uit te leggen wat
voor vereniging wij waren en hoe wij
over metaaldetectie, archeoiogie en sa-

menwerking dachten. We legden uit dat
de doorsnee zoeker geen schatgraver is

met louter dollartekens voor ogen, maar

gewone mensen met een leuke hobby,
vaak gevoed door de interesse voor his-

torie en archeologie, een nieuwe tak van

de amateurarcheologie voor mensen in
alle geledingen van de bevolking. En dat,
net zoals er in de gewone samenleving

altijd mensen zijn die zich nergens aan

storen, er ook altijd zoekers zullen zijn

die zich nergens aan zullen storen.

De vereniging bracht de nota'Metaal-
detectie en de wet van Malta'uit om de

discussie verder op gang te brengen.
Langzamerhand zagen we, dat we toch

meer serieus werden genomen. Mensen

van de R.O.B. kwamen op de zoekdagen

kijken, archeologen riepen de hulp in van

zoekers bij opgravingen er werden meer
vondsten aangemeld en het beeld van

de zoeker bij de archeologie veranderde.
Natuurlijk zijn we er nog lang niet en is er

nog heel veel werk te doen. Bijvoorbeeld

het stimuleren van meer meldingen

van vondsten bij de archeologische

instanties. Proberen de drempels voor
de gewone zoeker bij de archeologische

instanties te verlagen, zodat de zoeker
gemakkelijker zijn vondsten kan laten

zien. De samenwerking die er is, verder

uitbouwen. Gemeenten er van overtui-
gen dat een APV niet een oplossing is,

dat het ook anders kan, enz.

Zoekdagen
Onderweg in de auto van Friesland naar

de zoekdag in Limburg, vroeg ik me af

_G-,',:.,;i
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hoeveel zoekdagen we de afgelopen

20 jaar ongeveer hebben georganiseerd?

lk kwam uit op ongeveer een 35 of 36

zoekdagen en zoekweekenden. En ook

deze keer gingen we toch weer vol

enthousiasme op pad. Op deze dagen

ontmoet je immers de leden, je ziet

het plezier dat mensen aan hun hobby

beleven,je ontmoet bekende leden en

vrienden die je elke zoekdag weer ziet.

Ja daar doeje het ook voor.

Magazine
Het Detector magazine is misschien wel

één van de mooiste verenigingsmaga-

zines van Nederland. We begonnen met

een Detector magazine in zwart-wit
en omslag in kleur. Nu 20 jaar later ligt
er een volledig in kleur gedrukt maga-

zine. Een magazine, dat zich regelmatig

vernieuwt en meegaat in de tijd. Elke 2

maanden een magazine maken is natuur-

lijk niet niks, de redactie (vrijwilligers) is

dan ook vrijwel dagelijks bezig met het

magazine. De redactie wordt gelukkig

gesteund door een vaste kern van mede-

werkers en leden, die behulpzaam zijn en

met regelmaat artikelen aanleveren.

Ook na 20 jaar zijn we nog steeds

enthousiast bezig en gaan we ook in de

toekomst door met het maken van een

magazine, waarvan we hopen dat u er

elke keer weer naar uit kijkt.

De vereniging heeft in de afgelopen
jaren ook zijn dieptepunten gehad.

Soms stond de vereniging door gebrek

aan bestuurders te wankelen, waren

er conflicten. Natuurlijk hebben we als

bestuur en redactie fouten gemaakt,

maar al die vrijwilligers hebben altijd hun

uiterste best gedaan voor de leden, het

iloT*u''n"':"u"'"n'n'nn "" 
o'" o'\

Voorzitter

Theo Kolkman

en Dick

Eekhof op de

a llere€rste

zoekdag.
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2O jaar DDA
De mensen achter de vereniging
eindelijk eens in het zonnetje

Hieronder ziet u een lijst met namen van de mensen die vanaf
het allereerste moment, eind i991 tot nu toe in het bestuur,

redactie en activiteitencommissie hebben gezeten.

Theo Kolkman I e voorz¡ttet / Luitzen Haak voorzitter, be-

stu¿rr / Kees Leenheer bestuur, voorz¡tter, hoofdredactie I Dick
Ëekhof bestuur, reclactie lWim Woudstra bestuu¡l Dirk Smilde
bestuttt / Peter Massault bestuur z'Douwe Massault bestuur i
Johan Koning voorzitter, bestuur, redactie / Gerard Lukassen

act¡v¡teiten, bestuur /Coen Paraschakis activiteiten, besiuut /
Pa Lukassen activiteiten /Erwin Hendriks oct¡v¡te¡ten / Steintje
Henclriks actittiteiren /Henk de Beer activite¡ten, bestttur / Jan

Bos act¡viteiten, bestuut./Johan Bosma besfuu t / Jan Huls be-

stuut /KlaasBotbestuur, redactie /Hans Elsevier Stok¡nans be

s¡¿r¿rr,/ Ma rt i-loff nra n be st u u r, t ed a c ti e / Roy H utters voo rzit t e t i
Natasja l-lutters lreitr/r/r/Wouter van den Brandhof bestuur /
Martin de WiTTe bestLrLt i -Joop van Leeuwen Ì Ltestuttr / Jan

Peetoom besiuu¡,/ Patrick Krap bestrtut /
Gert Lugthart voorzitter, redactie/Xian-Wei Homans bestuur /
Anneke Groothoff bestuur/ Albert van Es bestuur

Vikingen!
1 mei t/m 28 oktober 2012

DRENTS MUSEUM

ln2012 presenteert het Drents

Museum een grote overzichts-

tentoonstelling over de Vikingen.

Deze nieuwe reizende expositie is

samengesteld door het Nationaal

Museum van Oudheden in Stock-

holm en de internationale toer

begint in Assen!

Meer dan duizend jaar geleden

doemden de Vikingen voor het

eerst op voor de kusten van

lerland, Engeland en Nederland.

Ze drongen met hun ranke en

snelle schepen door tot ver in het

binnenland van Europa. De veelal

kerkelijke geschiedschrijvers

uit die tijd maken melding van

vreselijke verwoest¡ngen door
heidense barbaren.

Maar wat weten we nu eigenlijk

van dit volk dat wij Vikingen noe-

men? Hoe leefden ze en hoe zag

hun wereldbeeld er uit? Waren

het werkelijk alleen maar rauw-

douwers of blijken ze in wezen

niet veel gewelddadiger dan de

troepen van Karel de Grote?

Via zes verschillende thema's

krijgen we inzicht in het dagelijks

leven van de Vikingen, in hun

vaardigheden en hun rituelen.

Ook de mythologie en de symbo-

liek van de Vikingschepen komt

aan de orde. Met behulp van

recente archeologische opgra-

vingen en vondsten wordt het

tradit¡onele beeld van de Vikin-
gen bijgesteld. Alles bijeen werpt
deze bijzondere tentoonstelling
een nieuw en genuanceerd licht

op dit bijzondere volk, dat zozeer

zijn sporen in Europa heeft achter
gelaten.

Al deze mensen werden volop gesteund door hun partner en

gezinsleden. Zonder die steun in vooral moeilijke tijden had-

den zij hun werk niet kunnen doen.

Daarnaast zijn er diverse leden die behulpzaam waren/zijn op

zoekdagen, zoals: Wiesje Koning-Roosjen, Jan Ringenaldus,

Jeroen Heuts, Joop en Chantal Roke, Edwin der Nederlanden,

Gerard de Wit, fam. Eekhof fam. Lukassen, fam. Paraschakis

fam, Homans en vele anderen.

Zonder auteurs en deskundigen die de afgelopen 20 jaar

regelmatig artikelen aanleverden, of hun deskundige blik lieten
gaan over de aangeleverde voorwerpen offoto's was er geen

magazine geweest. ln willekeurige volgorde noemen we: Jan

Zijlstra, Evert Kramer, M.A. Holtman t, Rio Holtman, H.J.E van

Beuningen, Dory Kicken t, Patrick van Wanzeele, Denie Dijs,

Leon Mijderwijk, Dirk Jan de Witt, Wil Kuypers, Klaas Faber t,
Paul Steijn, A. van Herwijnen, K. van Santvoord, Tjibbe Noppert,

Albert Folkerts, Henk Sloots, Jan Ringenaldus, Piet van Schup-

pen, Wessel Spoelder, Freek Groenendijk, Allex Kussendrager,

Wouter van den Brandhol Rob Reijnen, A. Pol, J. Pelsdonk,

B. van der Veen, John Kuipers, Jan Kloosterman, Gert Gesink en

a n deren.

Het gevaar is, als je zulke lijsten maakt, dat je mensen vergeet.

Bij voorbaat excuses daarvoor. Als laatste gaat onze dank uit
naar de adverteerders die ons al die jaren gesteund hebben.

t:

I

Bron: http://drentsmuseum.nl/
tentoonstellingen/
tentoonstelling-uitgelicht/
exhibition/vikingen-3.html

Brink 1, Assen

0592377773
info@drentsmuseum.nl

{



ln deze rubriekwordt een vondst vanwege zijn
detaillering'uitgelicht' door deze extra groot weer
te geven.

U t, Rnmtins r munt t up nndi us

Omschrijving en
Voorwerp:

Voorzijde:

Keerzijde:

Periode:

Materiaal:

Gewicht/afmeting:

Bronnen /Literatuur:

Met dank aan:

Determinatie:

details
Geelkoperen Dupondius van Vespasianus (keizer van 69 tot79 na

Christus)

Buste van Vespasianus met stralenkroon. Omschrift: IMP CAES

VESPASIAN AVG COS lll. COS lll betekent voor de derde keer consul.

Dat was in hetjaar 71, zodoende is de munt exact te dateren. De

stralenkroon op Romeinse munten geeft aan dat het een munt met
dubbele waarde betreft, in dit geval 2 assen.

Naar links zittende Concordia met een hoorn des overvloeds
(cornucopia) in de linkerarm. ln haar rechterhand houdt ze een

offerschaal (patera) boven een altaar. Omschrift: CONCORDIA

AVGVSTI (in de afsnede SC).

De keerzijde is een verwijzing naar de eendrachtigheid (Concordia)

tussen Vespasianus en zijn beide zonen en beoogde opvolgers
Titus en Domitianus.

Geslagen 71 na Chr.

Brons. Gehalte: messinglegering met wisselende samenstelling.

Gewicht 'l2gram. Diameter 27 mm.

Klinkende munt "Geschiedenis van de lage landen" Elsevier

2e herziene druk 1985. RIC 471.

Pieter "Madelinus"

Henk Sloots

ware 9rootte

Oorsprong
Rond 625 voor Chr. werden in Klein-Azië, in

de stad Sardes in Lydië (het huidigeTurkije),

voor het eerst munten geslagen. Vanaf 575

voor Chr. namen de Grieken dit over. De

Romeinen begonnen vanaf280 voor Chr.

munten te slaan en brachten het systeem van

gemunt geld naar Nederland.

Vanaf het begin van de keizertijd is op vrijwel

elke munt het portret van de keizer aanwe-

zig. De Dupondius is geslagen van 23 voor

Chr. tot 260 na Chr. en had een waarde van
'l1200 aureus of 2 assen. ln de 5e eeuw na Chr.

verdween, met het vertrek van de Romeinse

troepen, het dagelijks gebruik van geld in het

huidige Nederland.

Productietechniek
Door de stempelsnijders werden ijzeren

stempels gemaakt. De voorstelling werd recht-

streeks in de ijzeren stempel ingesneden. De

munten werden met de hand geslagen uit een

dik muntplaatje. Het onderstempel werd op

een aambeeld vastgezet, op d¡t onderstempel

legde men het muntplaatje en daarop zette

men het bovenstempel. Meestal was er een

vaste stempelstand. Soms is het keerzijde-

stempel 180 graden omgedraaid. ln beide

stempels was de voorstelling in'negatief'
uitgesneden. Door nu met een zware hamer

een klap op het bovenste stempel te geven,

ontstond in het muntplaatje een'positieve'

afdruk van de voorstelling of beeldenaar. De

rand werd niet afgewerkt.
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De vereniging At jaar
Twintig jaar geleden was het n¡et zo normaal om Ìn het land of op

het strand te gaan zoeken met een metoaldetector. Je was ongeveer

de helft van je 'effectieve' zoektijd kwijt aan het uitleggen wat je nu

eÌgenlijk aan het doen was Vol ongeloof keek men je aan als je een duit
de grond uitpiepte: "Mag ik ook eens meneer?"* vroeg men dan. Gevolg

was dat je soms ochter je eigen detector oan kon lopen. Nu is het één

druk op de knop van de computer en je hebt alle dealers en soorten

detectors in beeld. Toentertijd moest je einden rijden om ergens in een

eenvoudig ingericht schuurtje een paar detectors te bekij-

ken en voorgelicht te worden. Het zoekerscircuit wos niet
heel groot en je kon mekaar van contactdagen. ln het
Iand of op het strand, je kwam eigenlijk nooit een collega-

zoeker tegen, net zo m¡n als vers gegraven gaatjes.

Als je de afgelopen tw¡nt¡g jaor wilt begrÌjpen kun je het
beste al dÌe magazines die uitgekomen zijn doorbladeren.

lk zit nu en kijk naar de stopel voor mij. Twintig jaar is een

heel eind als je zo door al die oude magozines bladert. Bij

de aanblik van al die oude foto's en het lezen van al die

bijzondere momenten, ga je de dingen herbeleven. Je

pakt een magazine dat nog maar 2 cijfers op de

voorpagina heeft en bladert hem door. Volgeboekt ¡s de

kreet, verwijzend naar de Engelandreis die we elk jaar hadden; met een

bus vol zoekers meedoen oan een grote zoekwedstrijd in Engeland. Drie

dagen lang zoeken en vooral veel plezier hebben met elkaar.

De heenreis was oneindig Iang, overal stopte de bus om weer een

aantal groen geklede zoekers op te p¡kken. Elk ploegje had de nodige

voorraden meegenomen; bruine bonen, knakworsten, 24 AA batterijen
of vier 9 volt blokjes en 24 blikjes vloeistof.Toen we bij Hazeldonk de
grens overgingen** hadden we omgerekend al zo'n I 500 blikjes

oftewel 500 kilo aan þxtra'vloeistoffen bij ons. Doarnaast al dat
blikvoedsel, hutkoffers, kleren, laarzen en tenten... een behoorlijk
gewicht. Het kwam voor dat we bij Calais de boot níet op konden,

omdat de bus zo laag in de assen hing dat hij de schuine oprijplaat niet
kon halen. Al die zware last was best heftig voor zo'n bus. Het Ìs dus ook
welvoorgekomen dat een bus tijdens de overtocht in zijn slaap

overleed. Maar de daadkracht van 65 groen geklede zoekers was groot
en met vereende krachten duwden we in Dover de bus Engeland in.

Allemaal gebeurtenìssen von de afgelopen 20 jaar. Nog elke keer als we

een bijeenkomst hebben, zie je de oude Engelondveteranen voorbijko-
men. Het schept een bepaalde band door met elkaar zo'n tocht te
ondernemen in voor- en tegenspoed. Een band vergelijkbaar met die je
bijvoorbeeld ook opbouwt tijdens je dienstplichù**. De één vergeet

zijn tentstokken en de ander zijn schep of koptelefoon. Je helpt elkaar
omdat je in hetzelfde schuitje zit. Misschien moeten wij als DDAwel een

jaarlijkse veteranendag gaan orgoniseren: vlak gestreken, vers

geploegde akkers, geen heuvels, geen waterplassen, veel zon en

stoeltjes aan de rand van het veld om de moegestreden veteranen-

beentjes te Iaten rusten.

Een volgend magazine dat ik pak moakt een verslag van een zoekweek-

eind dat wij als club organiseerden.Twee dagen zoeken was een hele

happenîng. Caravans, tenten en voor de minder bedeelden in het stro

van de slaapschuur, wij dus. Een grote opkomst hodden we zeker.

Overdag konden de leden lekker zoeken en 's avonds zaten we aan de

bingo**t*. Gezellig tot ¡n de nachtelÌjke uurtjes. De meesten bleven

ook overnachten, het organiserende team, de zoekers en de determina-
toren. Toen we aan het eind van de eerste zoekdog met de slaapzak

onder de arm richting de slaapschuur gingen, begon het feest pas echt.

Kees en ik lagen in dezelfde hoek en tussen ons in kwam een determina-
tor liggen. Een kleine man met een vriendelijk gezicht en een wit
baardje. lk had hem nog nooit eerder gezien en na dit weekeind ook

nooit weer gezien. Misschien kwam het omdat hij keurig netjes in zijn
slaapzok kroop en rechtop zat toen hij iets memorabels deed; hij pakte

uÌt zijn tas een rode slaapmuts... Kees en ik keken elkaar aan en

begrepen elkaar in één keer. U¡t'fatsoen' hebben we ons maar even om-
gedraaid. Schuddebuikend van het lachen zijn we in

slaap gevallen, de beste man met vraogtekens

achterlatend. Naar verluid schijnt er in deze zelfde

slaapschuur een Belgische zoeker met zijn hond
genaamd Samson te hebben gelegen. Deze zoeker

heeft hem een eigen televisieprogramma aangebo-

den.

Het gekke is, dat als je bent begonnen met bladeren in

al die magazines, je haast niet kan stoppen... al die

leuke momenten, al die belevenissen. Dat maakt het

een hobby die je leven verrijkt. Het is niet alleen de

vondst, maar ook de belevenis. Een vereniging is een

groep mensen in beweging, dat zijn we als DDA zeker.

We zijn gewoon een afspiegeling van het werkelijke leven. Je ziet al die

oude bekenden weer voorbij komen. Helaas zie je ook namen en foto's

van mensen die nÌet meer onder ons zijn. Je zietfoto's van mensen woor
je heel veel mee optrok, die je nu nauwelijks meer z¡et omdat het
persoonlijke levenspad een andere wending bracht. Cþst la vie, zo is het
leven. Ben wel een beetje benieuwd naar wat we te vertellen hebben

over 20 jaar; waarschijnlijk zullen we dan wel meer sterretjes nodig heb-

be n te r verd u i del ij ki n g.

Klaas Bot

* 'Meneer' is een beleefdheidsvorm. Als je elkaar niet kende of de

persoon waarmee je sprak ouder was don jezelf, sprak je deze aan met

u, meneer of mevrouw.

** Voor de jeugdige zoekers: vroeger hadden we grenzen tussen

Ianden. Bij elk land dat je passeerde was het normaal dat je een

pospoort met heel veel bladzijden moest laten zien. Meestal mocht je

dan verder, als je er verdacht uitzag kon het soms ook heel lang duren

voordat je het land uit of Ìn mocht.

x** Dienstplicht was vroeger iets voor jongens. ledere jongen kreeg

vlak voordat hij 1B werd een brief van de koningin, niet om te felicite-

ren. De brief was er om je er te aan herinneren dat je 18 maonden lang

groene kleren moest dragen en'ta, sergeant" moest roepen. Spijbelen

kon je doen, na het weekeindverlof op maandag lekker in je bed blijven

liggen. Je wist don, dat er binnen 1 uur een blauwe Jeep op je oprit
stond, met twee vriendelijk kíjkende MP's er in. Dan wist je zeker, dat je

wee keì ndve rl of vo o rl o pi g vo o rbij wa s.

**+* Vroeger hadden wij geen mobieltjes of Nintendo's met spelletjes.

Wij moesten het doen met een stuk papier met nummertjes en een

viltstift. Er werd steeds een nummer omgeroepen. Deze moest je dan

zoeken op je papiertje. Door elkaar praten deed je niet, je Iuisterde naar
elkaar. Met een beetje geluk had je alle genoemde nummers en kreeg je

een prijs; een mooie mok of onderzetters bijvoorbeeld. Je was dan blij!

COLUMN
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Opgravingen in Bergen op Zoom

"Bergen op Zoom, Ned.

gemeente in de prov. Noord-
Brabant, gelegen aan de

Oosterschelde. Ontstond in de

Frankische tijd, en had in de

13e eeuw stadsrecht."

Zo staat het geschreven in de

beschrijving van Bergen op Zoom

in N ij h offs g es ch i ed e n i s I e xi co n1

(1 980). ln het eerste decennium

van de eenentwintigste eeuw

bleek dat de geschiedenis van

Bergen op Zoom veel verder

terugging dan de Frankische tijd.

Dankzij archeologisch onderzoek

kon de tijdslijn van Bergen met

vele eeuwen worden verlengd.

ln de Romeinse tijd lag er al een

heilige plaats. Resten van ontel-

bare kleine amfoortjes getuigden

van de offerrites die hier plaats-

vonden. Het eerste hoofdstuk in

10 het boek Opgravingen in Bergen

op Zoom is dan ook

þewijd'aan dit heilig-

dom.

Opgravingen in

Bergen op Zoom is

volgens het'Woord

vooraf'het begin

van het opnieuw

schrijven van de geschiedenis van

Bergen op Zoom. De aanleiding

daarvoor ligt geheel in de

resultaten van het archeologisch

onderzoek van afgelopen jaren.

Maar"dit boek wil vooral een

indruk geven van de rijkdom van

het bodemarchief en heeft niet

de pretentie een samenvattend

werk te zijn over de geschiedenis

van Bergen op Zoom aan de hand

van archeologische bronnen'i Met

zo'n duidelijkverwoord doel kun
je als lezer ook nagaan of dat is

behaald. lk vind van wel. Zonder

de schrijvers tekort te doen komt

dat voor een groot deel door de

prachtige tekeningen aan het

begin van ieder hoofdstuk. Deze

levendige en soms ook humoris-

tische platen van Saskia Barkema

en John Rabou'prikkelen de be-

langstelling om de tekst te lezen.

Zoals geschreven is de lof voor

de illustraties niet bedoeld om

de verdiensten van de auteurs

te ondergraven.Ten eerste is de

drijfveer van Marco Vermunt,

stadsarcheoloog, en Alexander

van der Kallen, assistent-arche-

oloog, te prijzen. Zij namen hun

werk namelijktijden lang mee

naar huis; zij schreven Opgravin-

gen immers in hun'vrije'tijd.3 Dit

verraadt hun enthousiasme. Ten

tweede zi)n zij er in geslaagd om

een heel toegankelijk boek te

schrijven zonder dat er sprake is

van obligate verhaaltjes. Merk-

baar is dat zij er zelf met de'neus'

bovenop zaten.

De opzet is vooral chronologisch,

te beginnen met het Romeinse

heiligdom, via de voorstede-

lijke nederzetting en de vroege

middeleeuwse stad tot aan de

vestingstad. Daarnaast komen

Marco Vermunt en Alexander van der Kallen

Opgravingen in Bergen op Zoom
(2o12)

lsBN 978.90.5345.447.3

€24,95

Tvtee lakenloodjes u¡t Bergen op Zoom Ap het linker exemplaar is vaag
'ZOOM' leesbaor, het het rechter staat 'BER: Be¡de dateren van omstreeks

1 400 en vleñen gevanden in berkulen von ponden aon het Zuivelplein

themas aan bod waarbij zowel

de algemene aspecten van een

stad (kerk, gasthuis) aan bod

komen als de bijzondere die

Bergen op Zoom kenmerken.

Typerend is vooral de potten-

ba kkersnijverheid, wa nt' de

Bergse klei was een succesfor-

mule'i "het was ook hét export-

artikel van de stad gedurende

zevenhonderd jaar. Vanaf de

zestiende eeuw werd ook majo-

lica, een fijne soort aardewerk,

geproduceerd. De auteurs doen

verslag van de vondst van vier

majolica-ovens. Ook het mili-

taire verleden kenmerkt Bergen

op Zoom. De stad en nabije

omgeving ondergingen grote

veranderingen toen het in de

zeventiende eeuw tot onder-

deel van een verdedigingsfront

werd gemaakt. Forten en onder-

aardse gangen zijn natuurlijk

ook boeiende mater¡e om te

onderzoeken.

Opgravingen in Bergen op Zoom

is een mooi boek: goed ge-

schreven, prachtig geillustreerd

en vormgegeven. De hoofd-

stukken zijnkort, de illustraties

talrijk en kaderteksten zijn

uitleggend of juist verdiepend.

Opgravingen in

Bergen op Zoom
A/ ,.1
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Niets op aan te merken dan?

Alleen waarom het verhaal zo

abrupt stopt. Zonder nawoord

of vooruitblik op de toekomst.

Hopelijk omdat er op een vervolg

wordt gerekend.

Noten

1 Nijhoffs geschiedenislexicon,

Nederland en Belgié ('s Graven-

hage/Antwerpen 1 981 ) 75.

2 De website van illustrator John

Rabou geeft een goed beeld van

zijn werk: http://www.johnrabou.

nl/index.htm

3 http://www.bndestem nl / regiol

berge nopzoom / 1 057 87 87 / Hoog-

tepunten-opgravi ngen-Bergen

op-Zoom-in-boek.ece

Bij een jubileum past het om terug te blikken. Aangezien dat als

historicus ook een tweede natuur is, doe ik dat hier voor de rubrìek

'Boekrecensiesi Al vanaf de eerste jaargang staan in het Detector-

mogazine regelmatig besprekingen van boeken. ln maart 2005 is

mijn recensie over Mick's archaeology aan de beurt. Vanaf dat num-

mer heb ik steeds (tot uw geluk oftreurnis) aandacht besteed aan

oude, maar vooral nieuwe publicaties die raakvlakken hebben met

onze detectorhobby.

Het is direct een mooie plaats om uitgevers te bedanken die de uit-

gaven beschikbaar stelden. Maar bovenal verdient Kees Leenheer

alle lof. Niet alleen omdat hij'bemiddelt'bij uitgeverijen, maar ook

de kale tekst iedere keer weer smaakvol weet op te maken.

FRIESLAND

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

UTRECHT

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

NOORD-BRABANT

Detector Plaza - Van der Bolt
Metaaldetectors
Minelab, Garrett, Fisher, White's, XB Teknetics,
C.Scope, Nokta, Ground Force, Jeohunter /
detectors voor alle toepassingen, voor alle
ervaringsniveaus, in alle prijsklassen !/ 30 jaar
ervaring, eigen technische dienst

Weth. Beerdastraat 21,

9298 PW Kollumerzwaag (Friesland)

Tel. 06 23 4'l 39 77 (op afspraak)

info@detrijestinzen.nl . www.detrijestinzen.nl

FLEVOLAND

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

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

Tel. (0527) 20 39 29, mobiel O6-22242848
fl evodetectorsPplanet.nl
www.flevodetectors.n I

NOORD-HOLLAND

Handelsonderneming D.J. Laan
Tesoro / Minelab / XP i C.Scope / Fisher /
White's /Troy lGolden Mask
lmporteur: Blisstool / Anderson detectorstelen
+ accesS0rres

Pieter Maatsstraat 12, 1777 AP Hippolytushoef
Tel. (0227Ì, s9 32 86, lax (0227l, 59 1 1 29
mobiel: 06-20227790
info@djlaan.nl . www.djlaan.nl

OVERIJSSEL

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / XP / Powerlift 20 /
Handboek voor zoekers / Verkoop / Verhuur /
lnruil / Opsporing

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

Fortika Com pany detectiesystemen
Voor al uw top metaaldetectors, tevens specia-
list in bodemradarsystemen, diepzoekers,
(onder)waterdetectors. Power Pull supermag-
neten, accessoires etc.
Offrcieel dealer, advies, verkoop en inruil.
Merken o.a.: White's, Fisher, C.Scope, Nokta
GoldenKing, Makro Detector JeoHunter

Schonauwen 54 .3401 HH . lJsselstein (Utrecht)
info@fortikacompany.nl . tel. (030) 761 05 21

www.forti kacompany.nl
www.metaaldetectorshop.com
wwwjeohunter.nl . www.goldenking.eu

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. O24-8443430 bezoek op afspraak
i nfo@a rena-metaa ldetectors,nl
wwwarena-metaa ldetectors.n I

Atla nti s M etaaldetectors
(Hofman Electronica)
White's / Minelab / XP /Tesoro / Fisher

Breukrand 2'15,5403 LG, Uden
Tel. 041 3 - 25 95 97,Mob. 06 - 44 32 44 16
(9.00-21 .00 op afspraak)
contact@detectorplaza.n I

www.detectorplaza.nl

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

Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML's-Hertogenbosch
Tel. (073) 548 1 1 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
reinigers

Keepstraat 2, 5702LH Helmond
Tel. (0492) s7 4525
¡nfo@metaa ldetector.nl
www.metaaldetector.nl . www.tesoro.nl

Hagedoornstraat 1 2, 8800 Roeselare,
West-Vlaanderen, België
Tel. 051 /20.50 .O6, Íax O51 124.07.55

BELGIË

Belgadetect lcalmeyn Jean Pierre)

White'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) 43O 05 12,fax (053) 434 55 58
info@detect.nl . www.detect.nl Wingerdstraat6, 664'l BN Beuningen

Tel. (024) 677 4063
w.hofman@chello.n I

www.metaa ldetectie.com
Gsmt 0477 /31 .66.56
jpcalmeynPtelenet.be . www.belgadetect.be
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munten Fotojs/tekst: Gert Lu gthart

1. Gouden munt, Suessiones Statère à l'æil, classe lll (stater voor het oog).60-50

voor Chr. Diameter 17 mm.

Romeinse zilveren denarius van (de eerste keizer!) Augustus, teg.27 voor-14 na

chr., Gaius & Lucius, staand achter 2 schilden met lansen, op de achtergrond pr¡ester

attributen. Deze munt is geslagen tussen 2 voor en 12 na Chr. in Lugdunum (Lyon).

Diameter 20 mm,

Romeinse zilveren argenteus van Marcus Aurelius Valerius Maximianus (Herculius) reg. 286-310 na

Chr., met op de keerzijde TETRARCHIE (staatsvorm waarbij de macht wordt gedragen door 4 personen).

Legende: fIRTVS MILITVM (deugd), onverzettelijkheid van het leger. Geslagen 300-301 na Chr. in TREVERI

(Trier) Diameter 18 mm.

Romeinse zilveren denarius van keizer Nero Claudius Caesar, reg. 54-68 na Chr., met op de keerzijde CON-

CORDIA (godin van de eendracht). Geslagen circa 64-65 na Chr. in Rome. Diameter 18 mm.

Zilveren kelt van de Ambiani met paard en everzwijn. Keerzijde: gestileerd hoofd. Onbeschreven variant.5.
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60-50 voor Chr. Diameter 17 mm.

Zilveren Marck stadt Aachen, 1 753. Diameter 18 mm.

Zilveren Willem lll rijksdaalder, 1859. Diameter 38 mm.

Îf.

\"t

Keltische bronzen munt van de Suessiones. Voorzijde: kelt met helm..Kee.rzijde: sprin-(iend paafd met

vleugel. 50-40 voor Chr. Diameter 17 mm.

Romeinse bronzen Follis urbs roma. Romulus & Remus door wolvin (Lupa) gezoogd. Geslagen 333-334 na

Ghr, in het 2e (secunda) muntatelier van Treveri (Trier). Diameter 18 mm.

Keltische potin munt met tegenover elkaar staande bokken, en op de keerzijde tegenover elkaar staande

wilde zwijnen. Suessionen, potin "aux animaux affrontés", klasse lll. 60-50 voor Chr. Diameter 20 mm.

Nieuwe tijd - provinciaal
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In dit artikel zal ik
trachten uit te leggen
wat de verschillen en
overeenkomsten tussen
beide detectors zijn en
proberen toekomstige
geinteresseerden te
helpen de juiste keuze
te maken.
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Kees Leenheer vroeg me of ik

een artikel over metaaldetec-

toren wilde schrijven voor het

jubileumnummer van de DDA.

Dat leek me een goed idee. Voor

degenen die me niet kennen:

ik ben Gert Gesink, eigenaar van

Detect in Enschede en impor-

teur van Minelab, XP en Tesoro.

Tevens schrijver van o,a, "Hand-

boek voor zoekers" en natuurlijk

zoeker'van het eerste uur',

Een van mijn dealers hield begin vorig

jaar een enquête onder zijn klanten.

Hierin stelde hij de vraag, welke topde-

tector het meest werd begeerd. Uit de

respons kwamen drie modellen naar

voren. Op nummer een stond de E-Trac

van Minelab, als tweede werd de Déus

van XP genoemd en als derde de F-75

van Fisher. Had ik even mazzel met deze

twee topmerkenl ln het verloop van

201 1 brandde op internet een discussie

los onder enkele fanatieke zoekers over

de vraag, welke van de eerste twee nu de

beste was. Naar mijn idee een vergelij-

king tussen appels en bananen.

ln dit artikel zal ik trachten uit te leggen

wat de verschillen en overeenkomsten

zijn en proberen toekomstige geinteres-

seerden te helpen de juiste keuze te

maken.

Voor de duidelijkheid: de E-Trac kwam

uit in 2008 en de XP Dèus in de herfst

van 2010. (Dèus: spreek uit Deejoes, dit
vanwege het streepje; een macron, bo-

ven de e). Drie jaar lang was de E-Trac de

meest verkochte metaaldetector uit ons

assortiment. Vanaf de zomer van 201 
.l

nam de XP Deus het stokje langzaam

over. ls het nu gedaan met de E-Trac?

Nee, het laatste half aar is dit model weer

aan een comeback bezig, waardoor we

van beide ongeveer evenveel verkopen.

Dat de E-Trac vorig jaar iets minder

werd verkocht, kan ook te maken

hebben met de afwach-

tende houding van veel

Minelabfans. ln het

verleden kwam deze

fabrikant namelijk

elke twee jaar met een nieuw topmodel.

Op internet rouleert al een tijdje het

nieuwste fantasiemodel, gemaakt door

een ongeduldige Minelabfan. Komen

ze met een nieuwe E-Trac ll of zoiets?

Wordt het een vedergewicht deze keer?

Heeft-ie een kleurenscherm? Deze vraag

heb ik begin vorig jaar aan Desmond

Dunne van Minelab in lerland gesteld

(hij is de vaste metaaldetectortester bij

Minelab). Hij bezwoer me, dat het nog

zeker twee jaar zou duren voor ze met

een vervanging voor de E-Trac zouden

komen. Dus ook dit jaar is er volgens

hem van de Aussies'down under'niets

te verwachten. Maar 1 000/o zeker weet je

het nooit, want dat soort dingen houden

ze zeer geheim.

Feit is, dat ze de laatste drie jaar vooral

zeer druk zijn geweest met hun goudde-

tectoren: de GPX-4500 en GPX-5000.

Voordelen van de E-Trae
l. Deze detector zendt meerdere hoge en lage frequenties tegelijk

uit, waardoor je gelijktijdig diep gaat en toch een hoge gevoelig-

heid hebt.

2. De E-Trac heeft een groTe2T cm DD-zoekschijf, waardoor je grote

oppervlaktes snel kunt afzoeken.

3. De E-Trac heeft geen instelbare grondbalans. Dat is prettig want

veel zoekers hebben problemen met het vinden van de juiste

afstelling. Wel kan de zoeker kiezen tussen normale en moeilijke

grond (normal/diffi cu lt).

4. Een ander belangrijk voordeel boven veel andere detectors is, dat

wanneer je ijzer wilt uitschakelen, deze dat zo rigoureus doet, dat

zelfs groot ijzer waar je veel tijd aan kwijt kunt zijn tijdens je zoek-

tochten, gewoon weggediscrimineerd wordt. Zelden hoef je groot

ijzer op te graven. Hetzelfde geldt overigens voor cokes. Cokes

detecteert de E-Trac nooit, dus ook niet op de allemetalenstand.

Wanneer je met de E-Trac aan zee tussen de eb- en vloedlijn zoekt,

heb je totaal geen last van storing door het nattezouteffect.

Als laatste voordeel zou ik willen zeggen, dat de detector robuust

is, zelden stuk gaat en niet te vergeten zeer betrouwbaar is. Deze

detector komt relatief gezien dus het minst bij ons in reparatie.

Nadelen van de E-îrae
Waarschijnlijk het grootste nadeel is dat de detector

is: 1850 gram. Gelukkig is de schijf helemaal opengewerkt en zit de

ondersteel in het midden van de schijf zodat deze niet voorover-

hangt. Werd er door eigenaren van een Explorer over het gewicht

geklaagd, bij de E-Trac is dat nauwel¡jks het geval.

De grote schijf van 27 cmis een nadeel op terreinen waar veel rom-

mel ligt. Een kleine schijf is overigens beschikbaar (19 cm DD en 15

x 20 cm DD SEF).

Het voordeel van een multifrequentiemachine is soms ook een

nadeel. Omdat deze detector meerdere frequenties moet beoorde-

len, is de reactiesnelheid (Engels: recoveryspeed) t.o.v. bijvoorbeeld

een XP of een Tesoro redelijk traag. Op zich is dat op een akker niet

zo erg, maar als er veel ijzer en andere rommel ligt, is dat nadelig.

Zoekers die de E-Trac echter goed kennen en getraind zijn in het

zoeken in rommelige grond zijn beter dan beginners in staat om

tussen de rommel de goede signaaltjes eruit te pikken. Dat komt

omdat de E-Trac de goede signalen niet totaal wegcamoufleert,

maar dat in de kakofonie van geluiden het goede signaal moeilijk is

te onderscheiden.

3
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Voordel-en van de ]F Dãus
1. Wat bij de E-Trac hetgrootste nadeel is, is bij de Dèus hetgrootste

voordeel. Man, wat is dat ding l¡chtl Duizend gram weegt de Dêus

met het kastje op de steel en 850 gram zonder kastje.

2. Door de relatief kleine schijf van 22 cm is de detector makkelijk

heen en weer te zwaaien, ook op oneffen of heuvelachtig terrein.

Een belangrijke instelling is de reactiesnelheid, deze loopt van 0

tot 5. Op 0 gaat de Deus het diepst, maar duurt het even voor er

weer iets anders gedetecteerd kan worden. ln een redelijk snelle

zwaai maar een oftwee voorwerpen. De beste stand dus op grote

velden waar relatief weinig ijzer ligt, prima stand voor het zoeken

naar grotere voorwerpen/militaria. Stand 5 daarentegen gaat het

minst diep, maar kan in een snelle zwaai wel zes metalen voor-

werpen apart aangeven. Perfect dus op terreinen waar veel ijzer,

zilverpapier e.d. ligt. Redelijk normale instelling is 2 en 3.

Voordeel boven de E-Trac wil ik niet direct zeggen maar uiteraard

is hetgeen nadeel, dat jezelf kunt kiezen metwelkefrequentie je

wilt zoeken. Van veel terreinen weten de doorgewinterde zoekers

wel ongeveer wat ze willen en kunnen vinden. Zij kennen, zeg

maar, de potentie van het zoekterrein. Dan is het niet zo moeilijk

de juiste frequentie te kiezen. Zoek je naar grote voorwerpen als

militaria of een verborgen kist, kies dan voor een lage frequentie,

dan ga je dieper en heb je minder last van heel kleine metaalrom-

mel. Zoek je op een zeg maar duitenakker (waar geen middel-

eeuws is te verwachten) kies je voor een middenfrequentie. Zoek

je daarentegen op Romeins of middeleeuws dan is het nodig

om de hoogste frequentie te kiezen, anders blijven de kleinste

kostbare muntjes, die op hun kant of schuin in de grond liggen,

onvindbaar.

l{adel-en van de P Dãus
1 . Zelf vind ik het grootste nadeel dat ik toch redelijk veel tijd kwijt

ben met het opgraven van ijzer dat toch vaak een goed signaal

geeft en een hoog getal op de geleidingsschaal.

2. Een ander nadeel is, dat je niet zomaar batterijen kunt verwisse-

len bij de Dèus. Je bent genoodzaakt om iets meer zorg voor de

detector te dragen en niet te vergeten dat alle drie onderdelen:

de schijf hoofdtelefoon en het huis altijd zijn opgeladen wanneer
je naar de jachtvelden vertrekt. Als accessoire is trouwens een

autolader en een noodoplader te koop. Met dit laatste kun je de

zoekschijf, die het eerst onder energiegebrek lijdt, in een kwartier

oplaadtijd een paar uur extra laten werken.

3. De eerste paar generaties van de Dèus leden aan enkele kunst-

stofgebreken waardoor bijna alle steelonderdelen vervangen

moesten worden. Een jaar geleden, begin 201 1, waren alle aan-

vangsproblemen opgelost: de koptelefoon is nu spatwaterdicht,

de zoekschijf gaat nu minstens tien zoekuren mee en het huis (nu

met schuif i.p.v. magneetsysteem) zijn aangepast aan de wensen

van de klant,

4. Hoewel de Dèus wel een zoutwaterstand heeft, werkt deze toch

lang niet zo rustig als de E-Trac tussen eb en vloed.



Vroeger hoorde je nooit iets over hoge

en lage frequenties. ls dat een hype of
heeft het echt effect op de gevoeligheid

van je detector? Nog steeds worden

er veel detectors verkocht met lage

frequenties, bijvoorbeeld de:

- XP 150, Adventis en G-Maxx ll met

4kïz;
- Wh¡te's XLT met 6,6 kHz;

- Garrett Ace 250 met 7 kHz.

Daar vind je toch ook munten mee?

Klopt! ln principe gaan metaaldetectors

met lage frequenties vooral dieper voor

de grotere voorwerpen, waaronder ook

grote munten. En hoge frequenties zijn

vooral gevoeliger, dus meer diepte op

zeer kleine voorwerpen (kleine muntjes

en dunne gouden sieraden). Het komt

er op neer, dat je grote munten die hori-

zontaal in de grond liggen met laagfre-

quentdetectors op grotere diepte kunt

vinden dan met hoogfrequentdetectors.

Voor Europese zoekers is het de laatste

jaren echter vooral belangrijk geworden

om de allerkleinste muntjes (18e eeuwse

stu¡vertjes, middeleeuwse penninkjes

en obooltjes, sceatta's en trienten en sta-

ters) te kunnen vinden. Dit soort muntjes

vind je bijna niet met laagfrequentdetec-

tors, hooguit met wat mazzel als ze mooi

horizontaal en ondiep in de bodem lig-

gen. Met detectors met middenfrequen-

ties (1 0 tot 15 kHz)'pak'je die al heel wat

beter, maar met de hoge frequenties (16

tot 20 kHz) pak je ook de lastigste munt-
jes als ze op hun kant liggen. Niet lang

geleden meldde een bekende zoeker

die een krachtige hoogfrequentdetector
(XP Gold Maxx Power) bij me kocht, dat

hij voor het eerst op twee verschillende

plekken onder de grote rivieren, een

obooltje (zeldzame halve zilveren pen-

ning) had gevonden.

Resumerend
Laat ik even voorop stellen, dat het me

om het even is ofikeen XP Dëus ofeen

Minelab E-Trac verkoop. Je kunt er van

overtuigd zijn, dat mijn mening in deze

belangeloos is.

Wanneer ik voornamelijk zoek op grote

akkers waar relatief niet veel ijzer en an-

dere rommel ligt of op de grote stranden

tussen eb en vloed, dan zou ik kiezen

voor een E-Trac. Deze is gevoelig genoeg

voor de heel kleine muntjes en ik hoef

relatief weinig rommel op te graven. Wel

zou ik gaan experimenteren met een

bungee, een dik zwart elastiek dat ik

aan een riem of harnas zou bevestigen

zodat ik slechts de helft van het gewicht

in mijn arm heb. (Zowel de bungee als

het harnas hebben we ruim op voorraad,

maar je kunt ook met bretels experimen-

teren, dat schijnt ook te werken).

Het laatste jaar zocht ik voornamelijk

op stads- en parkachtige terreinen waar

veel rommel ligt. Dan vind ik de Dêus

prettiger omdat die alles mooi apart en

heel kort aangeeft. Omdat dit al lastiger

zoeken is, is het ook extra prettig dat de

Deus dan zo licht is. Dat ik meer rom-

mel opgraaf, neem ik voor lief. Ook op

typisch Romeinse vindplaatsen en zoek-

terreinen met middeleeuwse stadsafval

waar veel puin, slakken, ijzer en rommel

in de grond ligt, zou ik voor een'snelle'

detector als de Dèus kiezen. Een Tesoro

werkt daar trouwens ook goed.

Gegroet! Gert GesÌnk
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Vraaggesprek met

H.J.E. van Beuningen

"Ztndft mrtnnldttwtir
riiltts rotvnn ilrinsignts

nnútgrvffidrn"

en belangrijk deel van de inventarisatie van insignes in Nederland en Vlaanderen is gedaan

door de verzamelaar H.J.E. van Beuningen. Daarnaast is hij ook de grote inspirator en stimu-

lator van het wetenschappelijk onderzoek naar laatmiddeleeuwse insignes en de publicatie

hiervan. Binnen de metaaldetectiewereld geldt dhr. van Beuningen als dé deskundige en het

aanspreekpunt wat betreft insignes.

t8

Waarom bent u met het verzamelen

von 'insignes' begonnen. Wat is het,

dat juÍst dit soort voorwerp uw be-

longstelling trok?
lk ben in mijn jeugdjaren begonnen
met het verzamelen van potten en

pannen, steengoed, aardewerk en tin.
Alledaags huisraad uit Nederland, van

bijvoorbeeld Groningen tot Limburg.
lk zag de verschillende materialen die

Voorstellng: Vondst van het ntraculeuze 
^/iar¡obeeld,Amersfaart

Vindplaots: Amsterdon

AimeLng: hocg 65 mm, breed 45 nm
lúaternol load tn
Bevest¡Enq: twee aag|?s

D1tenng:1154 1540

A psch r t ft : A lv1 E RSFaERT

lnv.nr 2984 Collectrc Famtlie \,an Eeuningen, Longbroek

(l lP2, ah 1 378)

toegepast werden en de vormontwik-
keling die met de wooncultuur mee

veranderde. Het is vooral de'mens'

achter hetbbject'dat mij altijd interes-

seert.

lk hoorde toen dat er vondsten werden
gedaan op het verdronken land waar

ooit Reimerswaal in de Oosterschelde

had gelegen, en kreeg contact met ver-

zamelaars en metaaldetectorzoekers.

De getijden eb en vloed trokken diepe
geulen door de bodem met middel-

eeuwse bewoning, de kleine metalen

voorwerpen lagen gewoon voor het

oprapen. Dat was het moment dat ik

ben begonnen met het verzamelen

van insignes. De collectie gebruiksaar-

dewerk heb ik geschonken aan de

gemeente Rotterdam en is onderge-

bracht in het museum Boymans van

Beuningen in Rotterdam.
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Ook bij de insignes ben ik weer gein-

teresseerd in de cultuur en de mens

achter het object..

lJ heeft regelmatig contact met detec-

toromateurs die zich bij u melden met

gevonden insignes. Hoe gaat dat in

zijn werk?

Zoekers willen vaak weten wat voor

insigne ze gevonden hebben en willen

meer over het voorwerp weten. ze

vinden het natuurlijk ook fantastisch

als hun vondst uiteindelijk in een boek

wordt gepubliceerd. Het maakt niet uit

of men met een mooi gaaf exemplaar

komt of met een fragment van een in-

signe, elk exemplaar of fragment heeft

wetenschappel ij ke waarde.

Sommige zoekers willen niet dat de

vondstplek bekend wordt, dat heb ik

te respecteren en dat blijft dan ook

vertrouwelijk.

Broche net bu;tekop

\rndplaaLs Den Fcc.Ì

AftneitûE hccgli nn,úeeC3l mm

t\,', x t e r t o c | : I cad - t t 
u

Een zoeker kon soms

helemoal uit zijn
dak gaan ols hij een

bepaald voorwerp

heeft gevonden, Hoe

ervaart u het, als een

zoeker u een heel zeld-

zoom ins¡gne in handen

geeftT

lk kreeg recent een prachtig

insigne onder ogen, een type

dat ik nog nooit had gezien. Het

bleek een insigne van Weezemaal uit

België te zijn. Toen ging ik ook echt uit

mijn dak.

M etaa I d ete cto r zo eke rs zoude n

meestal zeer voorwerpgericht z¡jn, en

niet geinteresseerd zijn in het achter-

liggende verhoal. Wat is uw ervaring
hierin?

Mijn ervaring is dat de metaaldetectoÊ

zoeker in het algemeen, gefascineerd

wordt door onbekende objecten. De

meeste zoekers zijn ook gehecht aan

de door hen zelf gevonden voorwer-

pen. Niet de financiële waarde maar de

emotionele waarde van het voorwerp

is voor hun belangrijk. Veel zoekers

verdiepen zich ook in het culturele

aspect van het gevonden voor-

werp.

lk zou het ook buitengewoon

toejuichen wanneer meer zoekers

ingeschakeld zouden worden

door wetenscha ppelij ke en/of

Be\. esttq i nq d raagspetd

Dcte,r,j 1354 i4A0

ln¡,.nr 2755 Ccllecue Fom¡li? Van

Beuningeì, Langbroel.

commerciële archeologische instel-

lingen. Een detectoramateur heeft

een enorme kennis en zoeken is ook

gewoon een vak dat geleerd moet woÊ

den, waarbij ervaring belangrijk is.

Zonder detectoramateurs woren er

hoo g stwao rsch i j n I i j k n o oit zoveel

insignes uit de grond gekomen en

beschreven. ls de metoaldetectie door

omateurs eÍgenlijk niet een mooie

aonvulling op de archeologie?

Ongeveer 900/o van de insignes is ge-

vonden door metaaldetectorzoekers,

de toegenomen kennis van de insignes

is dus mede te danken aan de zoekers.

Ditzelfde geldt ook voor veel andere

metalen voorwerpen. De kennis van

metalen gebruiksvoorwerpen en het

gebruik daarvan, de kennis op het ge-

bied van de numismatiek, is de laatste

decennia juist door metaaldetectie

enorm toegenomen. ln HP 3 zullen

1300 insignes worden opgenomen.

Ook deze insignes zijn behouden door-

dat ze gevonden zijn door de detector
zoeker.

1g

Ge.'leugeld íclfu:Crer

kroon en bellerle

'. ¡ndplrcts i'i,eu,'.1

torde itínteting:

hoog 29 rnnt, breed

28 nn ùioiernJL

load ttn Betesteng:

droogtpeld. Date

rng 1375 1125

lnv nr. I 855 Lallecle

Familrc Vcn Beuntn

gen Lanqbroek (HPi

cfb 634)
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Voo rste I I ¡ ng : H ost¡ e mon stra n s, A m ste rd a m
V¡ndplaots: Schiedam

Afmet¡ng: hoog 54 rnm, breed 36 mm
Matenaal: lood-tin

Bevest¡g¡ ng: twee oogjes

Dater¡ng:1450 l50O

Opschrift: onleesbaar

lnv.nr. 0964 Collect¡e Fam¡l¡e Van Beun¡ngen,

Langbroek (HPl, afb 1 20)

de overheìd grotendeels aan banden
gelegd. Veel zoekers die toch door
blijven zoeken melden hun vondsten
niet meer oan. Krijgt u ook mìnder
insìgnes uìt België aangeboden?
Tussen de oude en jonge generatie
archeologen bestaat vaak een groot
verschil in opvattingen over metaalde-
tect¡e en zoekers. De oudere generatie

beschouwt de zoeker vaak als een

misdadiger die de wet overtreedt. De
jonge generatie staat daar toch veel

milder tegenover en ziet het gebruik

van de metaaldetector door zoekers

meer als een onmisbaar aanvullend
instrument voor de archeologie.

Ook ìn Nederland gaan er regelmatig
stemmen op om metaaldetectie door
ømoteurs aan bonden te leggen.
Daardoor zou het zoeken waarschijn-
Iijk in de illegaliteit verdwijnen.

Stirhtinglûiddthtuwst

Rtligituzt en P r fi nw lnsignts

Deze stichting is in 1992 opgericht
door H.J.E. van Beuningen met als

doel de continuiteit in het weten-
schappelijk onderzoek naar laatmid-
deleeuwse insignes te waarborgen.
De stichting initieert onderzoek
en publicaties en stimuleert o.a.

tentoonstellingen, studiedagen en

symposta.

De afgelopen 20 jaar heeft de stich-
ting twee belangrijke standaardwer-
ken over laatmiddeleeuwse insignes

uitgegeven: Heilig en Profaan 1

Hoe ziet u de toekomst van de metaal-
detectie Ín Nederland?
Door de stadsvernieuwingen, de

aanleg van de metro, waren er tot dus-

verre veel mogelijkheden om in oude
stadskernen te zoeken. lk denk dat nu

Nederland in een crisis zit, en er minder
gebouwd wordt, de mogelijkheden
om te zoeken in de toekomst minder
zullen worden. Ook wordt door allerlei

bepalingen en regeltjes mijn inziens

onnodig moeilijk gedaan met vrij ge-

komen grond uit bouwputten. Laat de

zoekers daar gewoon lekker in zoeken.

Natuurlijk kan er nog wel op de stran-

den en op de akkers gezocht worden.
Maar door de plaatselijke APV's worden
de mogelijkheden minder. lk zie de

toekomst wat dat betreft somber in.

Nederldndse musea waren vaak
terughoudend in het aankopen von

b o de mvo n d ste n va n'd ete ctora m a-
teursi wat vindt u van het aankopen
van bodemvondsten door musea?

Jarenlang was men terughoudend in

het aankopen van vondsten, maarje
ziet dat er tegenwoordig toch regel-

matig vondsten door diverse musea

( l 993) en Heilig en profaan 2 (2001).

Hierin worden in totaal ca. 2300 reli-

gieuze en profane insignes afgebeeld

en beschreven.

De verwachting is dat Heilig en Pro-

faan 3 in juli verschijnt.

ln het documentatiesysteem van de

stichting zijn ruim 8.000 insignes en

fragmenten van insignes opgeno-
men. Regelmatig worden nieuwe
vondsten ter beoordeling aangemeld

en in het documentat¡esysteem

opgenomen.

www.mediavalbadges.org

worden aangekocht. Onlangs is nog

het goudbaartje dat in het Kromme

Rijngebied door een zoeker is gevon-

den door het RMO aangekocht. Musea

maken voor tentoonstellingen regel-

matig gebruik van vondsten die door

detectoramateurs zijn gevonden. Het

gaat dan vaak om unieke vondsten die

iets toevoegen aan de collectie en/of
tentoonstelling. lk vind het geen enkel

probleem als musea de vondsten van

detectoramateurs aankopen en ik juich

dit van harte toe.

Het is al enige tijd geleden dat HP2 is

verschenen. Is er al kìjk op wonneer
HP3 gaatverschìjnen.
De nieuwe publicatie heeft door
diverse omstandigheden vertraging

opgelopen, maar de verwachting is dat
HP3 in juni/juli verschijnt.
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'Vikingsltutcls'
Wat is de juiste daterings-

periode voor deze z.g.
'Vikingsleutels'?

Dit type sleutel is bekend van

enige vindplaatsen in Nederland

en Engeland, maar vaak worden
ze niet gevond en.Ze zijn weinig in

de literatuur gepubliceerd waardoor

men is aangewezen op wat Engelse

boeken en sites. Hier worden ze vaak

in de Vikingtijd gedateerd, maar op
de Engelse sites worden ook de

Saksische periode, vroege mid-
deleeuwen en de periode na 1 100

genoemd.

Omdat de datering nogal onduidelijk

is wegens wein¡g contextgegevens

en weinig publicatie, willen wij graag

meer duidelijkheid krijgen over dit type
voorwerp. Onderstaande personen willen

daarom een onderzoekje doen naar de tot
nu toe bekende en onbekende sleutels.

We zullen proberen door een vergelijking

van vindplaatsen en hun bewoning in de

periode na 900 na Chr. de sleutels in een

juiste periode te plaatsen.

Op dit moment zün er uit Nederland 3

bekend, allen uit Friesland, en een ander
exemplaar is ooit in een nummer van het
Detector Ma gazine geplaatst.

Wij zijn op zoek naar personen die ook

een dergelijke sleutel gevonden hebben

en zijn benieuwd naar de vindplaatsen.

Door een combinatie van vindplaatsen

en hun geschiedenis proberen we een

tijdsbeeld te vormen waar de sleutels in

passen.

Meldingen kunnen worden gedaan aan:

Nelleke lJssennagger

Universiteit von Groningen/ Fries Museum

n.l.ijssennagger@rug.nl
n.ijssennagger@friesmuseum.nl

Johan Koning

j.koning6ldetectoramateur.nl

Uit de meer dan 100 inzendingen is na een spannende
onderlinge strijd de uitslag als volgt:

Jan van Oers
Romeinse gouden ring uit de 2e-3e eeuw

Cornelis
Fibula in de vorm van een varken en ingelegd
met emaille of glaspasta

Jos Beumer
Frankische pseudo-tremissis, tweede helft 6e eeuw

Deze winnaars ontvangen het boekenpakket ter waarde
van 80 euro ter beschikking gesteld door Grafisch bureau
Creatype.

Uit het grote aantal ingezonden kaarten is de kaart van
R.J.A. van Zeelst uit Ammerzoden getrokken. Deze winnaar
krijgt ook een boek thuisgestuurd.

ledereen van harte gefelicÍteerd!

Kijk voor de volledige lijst met
alle adressen op:

w w w.detecto ra m ate u r. n I

Wijzigingen / aanvullingen :

De trije stinzen
metaaldetectie
www.detrijestinzen.n I

opsporing beveiliging particulieren bedrijven

Kijk hiervoor op:
www.archeologischmuseumhaarlem.nl/
vondstmelden.htlm

verkoop verhuur

2

I

Provincie Noord-Holland
De stadsarcheoloog van de gemeente
Haarlem, drs. A van Zalinge, houdt iedere

1 e woensdag van de maand een spreekuur

van 14.00-16.00 uur, op afspraak.

I
ìi, ü



Vsnilstmui
Over guanoloodjes en exotische vondsten

Detectora mateurs zijn niet

bang om vieze handen te

krijgen. Zij schuwen geen

bagger of vette klei. Maar

om vrijwillig in de mest te

wroeten, zal de meesten

toch te gortig zijn. Een

gemiste kans, als bl¡jkt dat

ook mest voor verrassin-

gen kan zorgen. Dit artikel

gaat over mest; exotische

vogelmest. Aan deze mest,

guano, is het te danken

dat onze bodem niet al-

leen vruchtbaarder is, maar

ook rijker is aan bijzondere

vondsten.

Een bijzondere vondst
Op 1 8 augustus 1 91 0 noteert conser-

vator en archeoloog RoelofJesse van

de Vereeniging Oudheidkamer voor

Rhenen en Omstreken onder nummer

21 5 de volgende vondst in het inven-

ta risboek:

'Steenen (sienìet) hamer met rond door-

boord gat in het midden. Rondom aan de

buite nzijd en zes kl o pv I a kken. Gevond en

bij het verrichten van graafwerk voor het

in cultuur brengen van boschgrond op de

Plantage Willem lll te Rhenen. Geschenk

v/d Heer Tutertien te Wageningen.'

ln de huidige inventaris van Gemeen-

temuseum Het Rondeel in Rhenen

is deze beschrijving ongewijzigd

overgenomen met de toevoeging:'ver-

vaardigd in Zuid-Amerika, Pre-Colum-

biaans, waa rsch ij n I ij k rel i gieus gebruik.

Aangevoerd met guanomestl

Het verhaal l¡jkt te mooi om waar te

zijn: een stenen voorwerp uit Zuid-

Amerika dat aan de andere kant van

de wereld op een tabaksplantage bij

Rhenen terechtkomt en daar wordt
gevonden.r

Het is niet de enige keer dat in

Nederlandse bodem een voorwerp

ls aangetroffen uit een ander wereld-

deel. Dergelijke exotische vondsten

zorgen regelmatig voor hoofdbrekens.

Vaak zijn de vondstomstandigheden

of -documentatie niet erg helder, Ook

moet bij datering een slag om de arm

worden genomen omdat bepaalde

objecten eeuwen onveranderd zijn

gemaakt; vaak in recente tijden als

souvenir voor westerlingen. Voor

de vondst van Plantage Willem lll

zijn zowel vondst en vindplaats t
aan een nader onderzoek onder- ':. 

.
worpen.

De voneist: kneit.';å<o¡: ..---..

De vondst uit Rhenen is

een doorboord stenen

voorwerp met een a.. 
. 

-__ _. :..-__ 
___., _



De knotskop

u¡t de collectie

van museum

Het Rondeel

te Rhenen,

inv.nr. AA50

(foto Jelle

Schokker).

rechthoekige grondvorm. De grootste
lengte is 9,8 cm, de grootste breedte
8,2 cm en de dikte 3,6 cm. Het weegt
380 gram. Aan de zijkanten zijn zes

knobbelvormige uitsteeksels aange-

bracht. Naar de vorm kan het voorwerp
worden aangeduid als knotskop. De

slijtage aan de binnenzijde van de

doorboring en op twee van de zes

knobbels wijst op gebruik van het
voorwerp.

Een rondgang langs diverse experts

heeft interessante gegevens opge-
leverd, maar helaas geen nauwkeu-
rige determinatie van de vondst. Een

herkomst uit Zuid-Amerika is goed
mogelijk gezien het veelvuldig ge-
bruik van knotsen in diverse culturen
zoals de Moche (ca.0-650) en de lnca

(1200-1532). ln beide culturen is de

zespuntige vorm zeer algemeen,

zowel stervormig als met afgestompte
punten. Een vergelijking met knotsen

in museumcollecties en op websites

heeft geen parallellen opgeleverd voor
de knotskop uit Rhenen.2 Het feit dat
geen parallellen bekend zijn, maakt

een lnca-herkomst onwaarschijnlijk,
gezien de hoge mate van uniformiteit
bij lnca-producten en het grote aantal

lnca-knotskoppen dat bekend is. Uit
de vergelijking blijkt bovendien dat de

Rhenen-knots bijzonder is vanwege de

zorgvuldige afwerking van de doorbo-
ring en van de knobbels. Voor de aan-
gebrachte'touwindrukken' (groeven)

zijn nog geen parallellen gevonden.

Vooralsnog blijft het een uniek stuk.

Vindplaats: Plantage
Willem Ill
De vindplaats Plantage Willem lll kent,

net als de hele zuidflank van dit deel

van de Utrechtse Heuvelrug, een zeer

rijke bewoningsgeschiedenis met vele

vindplaatsen uit onder andere de late

prehistorie en de vroege middeleeu-
wen.

Het terrein dankt z'n naam aan de

tabaksplantage die hier halverwege

de negentiende eeuw werd gesticht.3

Gedeputeerde Staten van Utrecht
maken in hun verslag over 1853

melding van de ontginning:"Vele
eigenaars houden zich bij voortduring
onledig met het ontginnen van woeste

gronden, die deels met akkermaalhout
of pijnbosschen bepoot, en deels tot
bouwland of wel tot tabaksvelden

worden aangelegd. Het laatste is thans

onder Rhenen op eene groote schaal

ondernomen door eene compagnie-
schap (...)'ia

De onderneming werd in 1902

verkocht. ln zijn artikel over de

geschiedenis van Plantage Willem lll
vermeldt H.P. Deys over de verkoop
kortweg:"Over deze periode is niets

bekend'is Helaas is dit nu juist de

periode waarin de vondst aan het

museum is geschonken.

Volgens de inventaris is de vondst
aangetroffen "bij het verrichten van

graafwerk voor het in cultuur brengen

van boschgrond op de Plantage Willem

lll te Rhenen." Hieruit kan worden
afgeleid dat de steen is gevonden bij

het in cultuur brengen van een

24

Oude gegraveerde

afbeelding van een

guanogroeve tijdens

de jaren I 890-1 900 op

de Chincha eilanden in

Peru. Trousset Encyclo-

pedie. (Shutterstock)



bosperceel, dat buiten de oorspronke-

lijke tabaksplantage lag. Hendrik

Tutertien, schenker van de vondst, was

vanaf 1902 directeur van de Cultuur-

maatschappij Remmerden, die was

gevestigd op het terrein van de

Plantage Willem lll. ln deze functie
moet hij ergens tussen 1902 en 1910

de vondst op z'n bureau hebben
gekregen.

Guano naar Europa
Bert Huiskes, conservator van museum

Het Rondeel, is in 2003 de eerste die

de vondst in verband heeft gebracht

met guano, ofwel vogelmest. Guano

bestaat uit gedroogde uitwerpselen

van zeevogels. De beste kwaliteit
guano is afkomstig van enkele eilan-

dengroepen voor de kust van Peru,

die zelfs worden aangeduid als de

Guano-eilanden. ln deze omgeving

doet zich een bijzondere combinatie

voor van natuurlijke omstandigheden.

Hier voert de Humboldtstroom koud

water vanuit Antarctica langs de kust

richting de evenaar. Deze zeestroom is

buitengewoon visrijk en trekt enorme

hoeveelheden zeevogels aan zoals

aalscholvers en pelikanen, die in grote

kolonies nestelen op eilanden voor de

kust. ln dit gebied valt amper neerslag.

Hierdoor blijven de uitwerpselen lig-

gen en worden ze in de zon gedroogd,

waardoor in de loop van duizenden
jaren mestlagen zijn ontstaan van wel

30 tot 50 meter dik.

ln 1841 namen enkele Britse vracht-

schepen guano mee naar Groot Brit-

tannië, waar de eerste experimenten

zeer succesvol verliepen.6 ln 1843 werd

de eerste guano in Nederland geTm-

porteerd door de Rotterdamse firmat
Mees & Moens en Lenardson & Co. De

gegevens over de in- en uitvoer van

de guano geven een indruk van het

verbruik in de Nederlandse landbouw:

deze nam toe van gemiddeld per jaar

600 ton in het decennium 1 845-54 via

1.300 ton in 1855-64 naar 6.900 ton

in 1865-74, waarna een daling volgde

naar 5.100 ton in 1875-84 en 3.400 ton

in 1885-94. Na 1870 werd de guano

overvleugeld door nieuwe meststoffen.

De periode 1845-1880 is in Peru

bekend geworden als het Guano-

tijdperk.T Van 1864-1866 voerde Peru

zelfs oorlog met haar voormalige

kolonisator Spanje, omdat deze de

Chincha-eilanden had bezet, waar de

beste guano voorkwam. De export

zorgde voor een snel groeiende

economie die ook even snel weer in

verval raakte toen de mestvoorraden

uitgeput raakten.

Toch was het gebruikvan guano geen

onverdeeld succes. Op het vijftiende
Nederlandsch Landhuishoudkundig

congres (1860) brengt de directeur

van Tabaksplantage Willem lll, de heer

J.C.A. van der Meer van Kuffelel verslag

uit. Hij meldt in zijn verslag: "Verschil-

Iende proeven, als de ontginning met

kunstmest: zooals guano, guanine, been-

dermeel, enz., alsmede het bouwen van

tabak zonder heggen, leidden tot geene

gunstige resultaten, zoodat de gewone

wijze van bemesting en afperking met

boonenheggen wordt gevolgd. AIleen

als overbemesting Ieverde de guano zeer

vol doe n de re s ultate n.'E

Overigens verscheen in datzelfde
jaar in Amerika een verslag over de

toepassingen van guano voor diverse

gewassen. Voor tabak luidt de conclu-

sie'.'Tobacco cultivated w¡th nothing but

guano, smokes with o black ash which is

d etestable to co n n ois seurs'.e

z5
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De vraag is natuurlijk hoe de knots-

kop in de vogelmest terecht kan zijn

gekomen. Op de /s/as Guañapesvoor

de kust van Noord-Peru zijn in de
guano daadwerkelijk Moche-vondsten
aangetroffen. De Moche, en na hen ook

de lnca, zouden naar de eilanden zijn

gekomen voor het winnen van guano.

Daarbij hebben ze op de eilanden

voorwerpen achtergelaten die in de

guano terecht zijn gekomen. Bij de

winning van de guano in de negen-

¡rc æ lvdm EsÉ (^Írer Frc 21 ObiæLs lound âr ó2,Fôôr hlel (AÍ!er Furclìnen, 1873,
Iltrlcì¡n$r,1873, Vol l, Þ 105) !'ol l,p lG)

.@

ts'c 2l Wden Sd, S I@ 2J Pc¡sh fox¡d undêr ùa¡o on Guañape Is
GuañlF Is (Àfterultúen, 1873, Yol- 1, p l3l )

tiende eeuw zijn deze voorwerpen bij
duizenden gevonden op de Guano-

eilanden. De Amerikaanse kunsthis-

toricus George Kubler, pionier op het
gebied van pre-Columbiaanse kunst,

introduceert hiervoor zelfs de term
Guano Archaeology.ln 1 948 publiceert

hij een overzichtsartikel van vondsten,

waaronder houten beeldjes, vaatwerk,

stenen objecten en voorwerpen van

zilver en goud. ln de beschrijvingen
komen geen knotskoppen voor.

Er zijn vele voorbeelden van voor-

werpen die van de

Guano-eilanden

in Europa terecht
zijn gekomen. De

objecten werden

met de mest in balen

geschept om te
worden verscheept.

Bij het opbrengen
van de mest op de

eindbestemming

kwamen de voorwer-
pen pas weer aan het
licht, na eeuwen in

de guano begraven

te hebben gelegen.

Dit geldt ook voor de

knotskop uit Rhenen.

Guano vondsten, uit:

G. Kublet'Towards

Absolute Time: Guano

Archaeology'

Memoirs of the Society

for American Archaeo-

logy 4 (1948) 29-so.

Lood Ohlendorf met tekst'Guano werke '.

Op de keerzijde een anker boven'Deposé'

en naast het anker de letters AV. en COW.

OJan van Oostveen,Tiel

(http://www.xs4all.nl/-kleipijp/kleipijp/)

Nu de herkomst van de bijzondere

vondst duidelijk is, heeft de eerste

verbazing over het onwaarschijn-

lijke verhaal plaats gemaakt voor een

tweede verbazing. Gezien de dui-

zenden tonnen guano dle in Neder-

land zijn verwerkt, zou het toch zeer

onwaarschijnlijk zijn als dit de enige

Zuid-Amerikaanse vondst is die met

de mest is meegekomen. Gezien de

moeite die het heeft gekost om bij de

vondst uit Rhenen de herkomst vast te
stellen, is het goed mogelijk dat een

eventuele guanovondst niet is herkend

als Zuid-Amerikaans. Mogelijk dat zich

dus nog guanovondsten bevinden tus-

sen de diverse, exotische vondsten uit
Nederlandse bodem.

Guanoloodjes
Mogelijk kan een andere vondstcate-
gorie uitkomst bieden om deze vonds-

ten op te sporen. Door detectorzoekers

worden regelmatig guanoloodjes

gevonden. Het gaat om de verzege-

ling van balen guano, die ongetwijfeld
werd verwijderd bij het openmaken
van de balen op of nabij de plek waar

de vogelmest op het land werd opge-

bracht.

Bekend zijn loodjes van de Anglo-Con-

tinentale Guano-Werke, de opvolger
van de Duitse Ohlendorff-fabriek met

als beeldmerk een hoorn des over-

vloeds, als teken van vruchtbaarheid.l0

Deze loden worden gedateerd in de

periode 1890-1940, waarin de guano

volop werd gemengd met andere mest-

stoffen en waarvoor de kans dus klein is

dat bij het opbrengen van de mest nog

vondsten te voorschijn kwamen.

hc 24 ñ'deh FipEs, N. M¿d¡ k ( itcrvÉhos l8l3 )



Lood Ohlendorff. Gevonden in Kent, Engeland.

http://ourpasthistory.com/Gallerya/main.php?92_

item ld=1 1 1 67 7 &92 _imageViews I ndex= 1

Op moment van publicatie is deze url niet meer beschikbaar.

Meer kans op guanovondsten is er

bij vroegere producenten. Een mooi

voorbeeld is een detectorvondst die

op een Vlaams forum wordt gemeld.1l

Het betreft een loodje met een hoorn

des overvloeds en het randschrift

GOUVER.....T DU PEROU (Gouverne-

ment du Perou) en in het midden het

woord DEPOSE (gedeponeerd merk).

Op de andere zijde staat DREYFUS en

FRE... (waarschijnlijk Frères), met ¡n het

midden GUANO en PERU of PEROU.

De vinder meldt hierbij:"De onder-

neming Dreyfus Frères is echter heel

omstreden geweest in de geschiede-

nis van Peru. [...] Zonder oog voor

de kwetsbaarheid van fauna en flora

werden miljoenen kubieke meter gu-

ano versast [= doorgesluisd] naar alle

delen van de wereld, in het bijzonder

naar Frankrijk, thuisland van Auguste

en Maurice Dreyfus. De onderneming

staakte de activiteiten toen er oorlog

uitbrak tussen Chili en Peru (1879) over

de nitraatrijke ontginningsgebieden

tussen deze twee landen."Vondsten

van loodjes van deze firma zijn dus te

dateren voor 1879, uit de hoogtijdagen

van de guano.

De vraag is of mest van deze firma ook

in Nederland is ingevoerd. Vooralsnog

is onbekend of de Rotterdamse firma's

Mees & Moens en Lenardson & Co de

door hen geimporteerde balen guano

ook van eigen zegelloden voorzagen.

Verspreiding loodjes
Het is interessant te kijken naar het

voorkomen en de verspreiding van der-

gelijke guanoloodjes in Nederland. Aan

We vroegen het ons in het voorwoord

al af: is het de moeite waard om in

vogelmest te wroeten? De Rhenense

knotskop laat zien dat het veel moeite

heeft gekost de herkomst vast te stel-

len. Doorgaans wordt weinig aandacht

besteed aan mestvondsten, ze zijn im-

mers opgebracht en worden daarmee

als weinig interessant gezien. ln dit
geval gaat het echter om een bijzonde-

re mest, die van de andere kant van de

wereld werd aangevoerd en waarvoor

oorlogen zijn gevoerd. Bij de vraag

waar deze mest in Nederland werd

toegepast, kunnen de mestvondsten

en guanoloden absoluut een rol spe-

len. Daarnaast heeft de knotskop laten

zien dat achter exotische vondsten een

bijzonder boeiend verhaal schuil kan

gaan. ls dat eigenlijk al niet reden ge-

noeg er aandacht aan te besteden: om

boeiende verhalen over archeologische

vondsten te kunnen vertellen.

Oproep melding vondst
guanoloden
Fabrieks- en verzegelloden verdwijnen

bij veel zoekers in de'rommelbaki Niets

Lood Dreyfus. Bron:

http://users.skynet.

b e/Ve rbo rg e n We re ld/

Dosc.html

2 Zie bijvoorbeeld de volgende ìnventaris-

nummers in de collecties van respectievelìjk:

Museum Volkenkunde: 1 1 68-1 3, 1 1 68-1 4, 3835-

57; Wereldmuseum: 34983; Tropenmuseum:

2831 3, 2908-209, 3842 3.

Deys, H P, 1 996: De geschiedenis van Plantage

Willem lll te Rhenen, OudRhenen 15 1,1-13.
Verslagen van Gedeputeerde staten aan de

Provinci¿le Staten van Utrecht
Deys 1996,7
L¡ntsen, H.W (Red.), 1992: Geschiedenis von de

techniekin Nederland. Dewordingvon een mo-

derne samenleving 1800-1890. Deel l.Techniek

en modern¡ser¡ng. Landbouw en voeding, Zul
phen (geraadpleegd via Digitale bibliotheek

der Nederlandse letteren, www dbnl org).

de hand van de verspreiding van de leuker om die weer eens door te spit-

loodjes kan, met enige voorzichtigheid, ten. ln combinatie met bijvoorbeeld

in kaart worden gebracht waar guano krantenadvertenties, zijn de loden

werd toegepast. Door de distributie waardevolle geschiedkundige bron-

van loodjes van verschillende produ- nen. Zitten er misschien guanoloden

centen te vergelijken kunnen mogelijk tussen? Meldingen van en informatie

zelfs ontwikkelingen in de afzet van (vindplaats, illustratie) over deze loden

diverse mestproducten in beeld wor- zijn welkom: recensies@historien.nl.

den gebracht. Zicht op gebieden waar

guano werd toegepast, levert ook meer 
Noten

inzicht in de herkomst van eventuele 1 Kok, R.s.,201 1:op zoek naar de herkomst van

exoten uit die sebieden' ;:l,i:í::Í.iil::ii:ffi;:iilì:if?""'
Rhenen, Oud Âhenen 30.2, 1 0-18.

z7

3

4

5

6

7 Gootenberg, P.,1993:lmagin¡ng Development.

Economic ldeas in Peru's "F¡ct¡t¡ous Ptosper¡ty" of
Guano, 1 840-1 880, Berkeley.

8 Verslag van den heerJCA vanderMeervan
Kuffeler over de tabaksplantage Willem lll on-
der Rhenen, in het Verslag van het verhandelde
op het XVe Nederlandsch Landhuishoudkundig
congres (1860). Zwolle:Tjeenk Willink, 320

9 Ba rtlett, C L , 1860'. Guano. A treot¡se on the

history, economy as a manure, ond modes of
applying Peruvian guono, ¡n the cultute of the

various crops of the farm and the garden Boston,

32.

1 0 Zie de door Jan van Oostveen opgestelde
catalogus van zegelloden, de nrs. 1 ó en 1 7, te

raadplegen via: http://kleipijp.home xs4¿ll.nl/
kle¡püp/Zegelloden pdf Wij danken dhr Van

Oostveen voor het ter beschikking stellen van

afbeeldingen en verstrekken van informatie
1 t http://users skynet.be,¡y'erborgenWereld/Dosc

htmì, laatst geraadpleegd 29 junì 201 1
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28 De meesten leden kennen erelid Johan

Koning van het determineren en fotogra-

feren op zoekdagen en als redactielid"

Maar Johan is al vrijwel vanaf het begin

van de oprichting van de vereniging ook

zeer act¡ef geweest op tal van andere

gebieden binnen de DDA" Hoog tijd dus

voor een interview!

Johan, hoe ben je in aanraking
gekomen met de hobby en met de

vereniging?

Al ver voor het bestaan van de DDA,

toen ik bij de gemeente Leeuwarden

werkte, was het al een wens van mij

om met een metaaldetector te zoeken.

Archeologie had van nature al mijn

interesse. Zo'n 19 jaar geleden kwam

ik voor het eerst in aanraking met de

hobby, omdat mijn toenmalige werk-

gever niet wou dat ik nog langer aan

contactsporten deed. Op dat moment
kaatste en voetbalde ik. Toen mijn

dienstwoning werd verbouwd, raakte ik

in mijn koffiepauze in gesprek met één

van de bouwvakkers. We kwamen op

mijn wens om een metaaldetector aan te

schaffen. Het toeval wilde dat hij iemand

w¡st met een metaaldetector en die wel

wilde verkopen. Uiteindelijk heb ik van

die persoon mijn eerste metaaldetector
gekocht; een C-Scope. lk vond al snel

mooie voorwerpen en munten en was

meteen verkocht.

Via een zoekmaat werd ik eerst lid van

De Coinhunter Company en later van

de Detector Amateur. ln het magazine

van de Detector Amateur stond een

oproep voor bestuursleden en daar heb

ik uit nieuwsgierigheid op gereageerd.

Nadat ik eerst uitvoerig aan de tand was

gevoeld door een echte ballotagecom-

Pinkring, goud

750-900

missie, bestaande uit Luitzen Haak en

Kees Leenheer, werd ik in 1994 algemeen

bestu u rslid.

Wat heb je de afgelopen 20 jaar

allemaal gedaan bij de DDA?

ln het begin hield ik mij onder andere

bezig met gesprekken met het toenma-

lige ROB, het huidige Geldmuseum, het

nl biinn zrr innr cffi ' rsts in de

tUA-brnnding'
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determineren van voorwerpen, fotogra-

feren en tentoonstellingen organiseren

(overigens ook bij het Fries Museum

als vrijwilliger). Latet toen Dick Eekhof

stopte met de vraagbaak, heb ik dat

van hem overgenomen. ln 1998 werd lk

voorzitter en in die periode hebben we

ook de reizende tentoonstellin9 "4000

jaar metaal" gehad in Nederland, in

Leeuwarden, Hilversum en Arnhem. Van

deze tentoonstelling is ook een boekje

met diezelfde titel verschenen.

Samen met Kees Leenheer heb ik ook

als'kwartiermaker' een aantal jaren de

Engeland rally van de DDA voorbereid

en georganiseerd. Nog weer later zijn we

met de website van de DDA begonnen

waar ik nog steeds een van de redac-

teuren van ben, Na een aantal jaren

stapte ¡k over van het bestuur naar de

redactie. Daar hield ik mij bezig met

het versturen van pasjes, het nazenden

van magazines, opslag van de magazl-

nes, het houden van interviews en het

schrijven van diverse soorten publicaties

voor het magazine. De laatste jaren ben

ik vooral actief met het organiseren van

het determinatieteam voor zoekdagen

Sceatta, davidster type,

circa 700

en determinatiedagen, het verwerken

voor het magazine van alle voorwerpen

die op die dagen gefotografeerd worden

en het secretariaat van de DDA.

Heb je naast de DDA nog andere

bezigheden?

Bij het Fries Museum ben ik vrijwilliger

bij de afdeling archeologie, speciaal de

metaalvondsten. lk ben lid van de arche-

ologische werkgroep van Aed Levwerd

(Leeuwarden) en ik onderhoud hobby-

matig nog tal van contacten in het land.

En als ik dan nog tijd over heb, kan ik me

op mijn volkstuin uitleven. Tenslotte heb

ik ook nog kinderen en kleinkinderen

waar ik vooral in de vakanties regelmatig

probeer iets mee te doen.

Waar kijk je de afgelopen 2O jaar bij
de DDA met de meeste voldoening op

terug en ben je trots op?

Mooie hoogtepunten vind ik de invoe-

ring van de website in 2003 en de over-

gang van het magazine van zwart-wit

naar kleur en later naar'Full colouri Want

met beide waren we een van de eersten

op dit gebied, Ook met de gesprekken in

de beginjaren met de ROB, Overkoepe-

Iende Orgaan Archeologische vereni-

gingen, RUG en het tegenwoordige

Geldmuseum hebben we veel bereikt.

Met deze instanties hebben we hele

goede contacten onderhouden die tot

op de dag van vandaag nog bestaan.

Wat kan nog beter bij de DDA?

Wat ik een aandachtspunt vind is dat

meer leden nog wel actiever mogen zijn.

lk krijg wel eens het idee dat mensen

denken dat we als vereniging beroeps-

matig bezig zijn. ln principe ben ik vutter

maar ik en andere vrijwilligers hebben

gezinnen, werk en andere hobby's.

Mijt van Rudolf van Diepholt

(1431-145s)

Graven op de

stort in Alphen

aan de Rijn.

zg
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Mensen verwachten in bepaalde situaties

soms gelijk reactie maar moeten ook

beseffen dat dat niet altijd mogelijk is. Er

zouden meer mensen actiever betrokken

moeten zijn bij de vereniging zodat het

werk niet op een paar schouders rust.

Dat zou nog beter voor de DDA zijn. lk

krijg wel eens het idee dat veel mensen

denken dat ze een abonnement op het

Detectormagazine hebben, in plaats van

een lidmaatschop van de vereniging!

Wat heeft de vereniging je verder nog
gebracht?

Heel bijzonder is onze vriendschap met

Kees en lna. Op onze eerste zoekdag

bijna 20 jaar geleden in Slagharen was

er zowel een klik met Kees en mij als

met Wies en lna. Daardoor ontstond een

vriendschap en intensieve samenwerking

met Kees. Een jaarlijks hoogtepunt is de

2 maandelijkse kampeersessie samen

met mijn vrouw en Kees en lna aan de

rand van de Betuwe. Dat doen we al 16

jaarl Daarnaast vindt Wies het ook leuk

Tegel met

bloemen

1620-1640

om mee te helpen op de zoekdagen. Al

vele jaren geniet ik enorm van alle facet-

ten van de hobby, niet in de laatste plaats

door de steun van Wies.

Wat maakt het dat je deze hobby zo

mooi vindt?

De historie van het geheel, de vraag waar

moeten we zoeken en dit uitpluizen, het

zoeken zelf, de spanning van de piep

en het daadwerkelijk vinden van de

voorwerpen. Vervolgens het schoonma-

ken, determineren en fotograferen van

de vondsten en tenslotte het melden van

het voorwerp bij de juiste instantie,

Wat was je eerste mooie vondst?
ln mijn tijd bij de plantsoenendienst van

de gemeente Leeuwarden heb ik op het

oog een bronzen kokerbijl gevonden. lk

heb uit alle perioden mooie vondsten

gedaan, zowel metaal- als bijvondsten.

Mijn mooiste vondsten zijn een gou-

den pinkring die in bruikleen ligt in
het Streekmuseum in Burgum en een

DOMITIANUS (81-96 na Chr.)

Denarius (zilver) geslagen te Rome in het jaar 90 na Chr.

Voorzijde: gelauwerde buste van Dom¡t¡anus

Omschrift: IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TRP Vllll

Keerzijde: Minerva met speer en bliksemschicht

Omschrift: IMP XXI COS XV CENS P P P

Minerva was de favoriete godin van Domitianus en ze

staat daarom op heel veel van zijn munten,

Literatuur: RIC 149

Merovingisch gesp

zilveren roomlepel van Johannes van

de Lely uit de periode 1700. Verschil-

lende andere vondsten liggen in diverse

Archeologische Provinciale Steunpunten

in Friesland.

Wat voor voorwerp zou je nog willen
vinden?

Wat ik ooit nog eens hoop te vinden is

een gouden stater, zo een als Kees een

aantaljaren geleden net voor mijn neus

wegpiepte!

l0
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Nieuw: d.e Minelab
PRO-FIM pinpointer

Wanneer dit stukje uitkomt, heeft ook

Minelab een pinpointer mét geluids- en

trilaanduiding op de markt gebracht.

Zelf heb ik het nut van pinpointers nooit

ingezien:ze gingen niet diep genoeg,

waren te lomp en onhandig en ook nog

eens kwetsbaar voor vocht. Dit model is

echter "d iffe rent cook".

Over de nieuwste generat¡e pinpointers

is heel goed nagedacht en alle nadelen

zijn succesvol opgelost. Deze Minelab

pinpointer gaat wél diep genoeg, is

robuust en kan tegen een stootje en is

vrijwel waterdicht. Het dieptebereik gaat

van ongeveer 4 à 5 cm voor een munt

tot wel 15 à 20 cm voor grote metalen

voorwerpen. Het voordeel van een groot

dieptebereik kan echter ook omslaan in

een nadeel, namelijk dat je het verbor-

gen metaaltje nog niet precies genoeg

kunt lokaliseren. Maar deze pinpointer is

voorzien van een duidelijk, in frequentie

oplopend, signaal wanneer je er met

de punt dichterbij komt. Dat nu, is het

ei van Columbus: diepte + precisie! De

PRO-FIND heeft bovendien ook nog een

diepte-instelmogelijkheid. Als je wilt,

kun je bovendien het geluid uitzetten en

alleen met de trilfunctie werken. Deze

nieuwe pinpointer is heel handzaam

en voorzien van een piepklein inbouw-

lampje dat precies in het gegraven

gaatje schijnt. Het wordt geleverd met

een hoesje dat aan een riem is te beves-

tigen en werkt op één 9 volts batterij. De

PRO-FIND is vrijwel waterdicht. Modder

en vocht zijn dus geen probleem, maar

ik zou er niet mee onder water gaan

zoeken.

Ervaren zoekers peuren de meeste me-

taaltjes weliswaar binnen een mum van

tijd uit de grond, maar zitten zo nu en

dan ook te prutsen en dan wordt het gat

alsmaar groter. De detector blijft piepen

en er komt maar niets boven de grond.

De frustratie slaat toe:'Zit het in de rand

van het gat of moet ik nog dieper gra-

ven?'Menigeen goo¡t het gat weer dicht
met het idee dat er onderin wel weer

een lekker stuk blik of ijzer in de grond

ligt te wachten,

I

Met een pinpointer

aan je riem kun je snel

even door het gat roeren en

dan weet je waar de'vondst'zit.

Ook als het aanvankelijk duidelijke

signaal helemaal verdwenen is, kun je de

pinpointer gebruiken. Hij'pakt' namelijk

alle metalen en camoufleert dus niets.

De belangstelling is groot. lk verwacht

dat we er veel van gaan verkopen dit
jaar. Mooi verjaardagscadeau!

Specifi <aties: PRO-FIND pinpointer
van Minelab
Lengte:22 cm

Gewicht: 200 gram

Batterij: één 9 volt batterij

Werking: via geluid en trillingen

Manier van plaatsbepaling: in frequentie

oplopend signaal

Dieptebereik: munt tot 5 cm; grote voor
werpen tot 20 cm

Waterdichtheid: spatwaterd icht

Gevoeligheid:2 standen 11

Prijs: € 139,50

Gert Gesink, Detect Enschede

Heerll Jk zoeken zonder
d.at inita¡te snoer
van de hooftltelefoon!

Eindelijk is er een universele kwaliteits

hoofdtelefoon die geschikt is voor vrij-

wel elke metaaldetector!

Handelsonderneming D.J. Laan heeft

sinds kort een prachtige draadloze

hoofdtelefoon in het programma die

uitstekend geschikt is voor het gebruik

bij metaaldetectors. Tot nu toe was

de vertraging een groot probleem bij

de universele metaaldetectors. Bij de

TDK WR700 is deze vertraging echter

minimaall

De lichte zender (44,5 gram) is voorzien

van een kleine (3,5 mm) plug die recht-

streeks in de hoofdtelefoon invoer kan

worden geplugd. Als die ruimte er niet is,

kan het snoertje worden gebruikt en de

zender d.m.v. bijvoorbeeld een elastiek

aan de behuizing worden bevestigd.

Omdat de meeste metaaldetectors zijn

voorzien van een dikke (6,35 mm) hoofd-

telefoon invoer wordt er een verloop-
plug meegeleverd. Zowel de zender als

de hoofdtelefoon worden gevoed door

2 stuks AAA batterijen (inclusief).

Pnjs €'l 49,-. Bij on-line bestell ingen

via onze site (www.djlaan.nl) komen

de verzendkosten voor onze rekening

en betaalt u dus € 149,- voor dit top
product!

Wij geven 2 jaar garantie op deze draad-

loze TDK hoofdtelefoon.

H a nde I so n der n e m i n g D.J. Laa n

I
G



Tekst / foto's: Gert Gesink

zuigende drek te slepen. Net toen eind januari de kust veilig

leek, viel de vorst ongenadig hard in: binnen enkele dagen

kon er overal geschaatst worden en brak de elfstedenkoorts

uit, zoeken ho maar!

Wat staat ons nog meer te wachten? Waar putten we nog

enige moed uit? Hoe zit het met onze hobby, heeft die nog

wel zin, is er nog wel wat te vinden? Gaan de weergoden nu

een keer meewerken? Wanneer wordt alles weer normaal?!

Hoe ging het intussen met mijn eigen
zoekact¡v¡teiten?
"Zoek 1e zelf nog?", wordt me vaak gevraagd. Ja, ik zoek nog.

Niet veel misschien, maar ik ben nog in de running. Wel

moet ik schoorvoetend toegeven dat me de moed ook wel

eens in de schoenen zinkt als ik van een vruchteloos zoek-

tochtje terugkom en de gevonden rotzooi bij de rest van de

groeiende metaalberg gooi. Vooral op donkere dagen met

druilregen, m¡stroostig kijkend naar de rotzooi, vraag ik me

af waar ik mee bezig ben. Wat levert deze gekke hobby me

op? Het opgediepte metaal van het laatste anderhalf jaar ligt
me in een grote metalen goudpan aan te kijken. Hé, waar is

dat grote hoefijzer trouwens gebleven, dat ik pas nog vond?

lk dacht dat ik dat meegenomen had. Je weet maar nooit of
zoiets, ondanks rationele tegenwerpingen, toch geluk brengt.

Waarschijnlijk vergeten mee te nemen. Stom, ik had het in

de cola willen gooien, dat ontroest zo lekker. Beter dan die

rommel in je eigen maag te gieten. Had ik het hier boven de

voordeur kunnen spijkeren. Past mooi bij het pand, waar ik

met de Detect zit. Dat is in oud-Saksische stijl opgetrokken

van oude bouwmaterialen.

lk zoek vooral in Twente en specifiek het meest in Enschede

zelf. Aan de vondsten kun je goed merken dat de mensen het

,2

I

i
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Nu ontslag, faillissement of scheiding
men¡geen boven het hoofd hangt,lijkt
een plekje onder de brug nab¡i. De door
de banken aangeprate overwaarde van
ons huis is door de crisis weggesmolten
en voor somm¡gen rest enkel nog de gang
naar de voedselbank.

Boeren zaaien hun akkers speciaal om ons te pesten direct
na het oogsten weer in, zodat we elke keer nét te laat komen
omdat we op die ene dag nét geen vrij hadden. Zijn we wel

op tijd, krijgen we geen toestemming om te zoeken. En als we

dan een kale akker hebben ontdekt en toestemming hebben,
gooit tot overmaat van ramp het weer roet in het eten.

Vorig jaar konden we in de winter de akkers wel op, maar de

grond niet in. Alleen Bert en Seppo, onze lokale zoekhelden,
togen gewapend met pikhouwelen de akker op, hakten de

verkregen signalen uit de permafrost en namen de brokken in
jutezakken mee naar huis. lk vond het wel een mooie illustra-
tie van ultieme (wan)hoop.

De zomer die erop volgde, wilde maar niet op gang komen.

Hij viel vooral op door bewolkte luchten en koude regen-

buien; thuis brandde de kachel dag en nacht alsofde herfst al

was ingevallen. Voor de strand- en waterzoekers viel er in elk
geval weinig lol te beleven: geen mens vertoonde zich op het
strand, laat staan dat-ie ook nog iets verloor.

Konden we vorig jaar de grond niet ín, afgelopen winter was

het nog gekker: we konden het land niet eens óp. De enkele

zoeker die zich toch op een akker waagde, mocht blij zijn als

er een boer verscheen om de waaghals met zijn tractor uit de

DETECTOR MAGAZINE 122 t:



Zie voor Rijwielbelastingplaatjes

ook: www.rijwielplaatje.nl van

C.G. de Jong. Daar vind je ook

goede schoonmaaktips.

Loodje RSM1. Oldenzaal

hier vroeger niet breed hadden. Wat zit er zoal in die drie-
eneenhalve kilo wegende pan? M¡jn eerste blik valt op een

soort katrolachtig ding van koperblik met een rvs veer erin.

Vervolgens op een paar vederlichte donkergrijze brokken

cokes, vier half- doorgeroeste bierdoppen van Grolsch en een

donkerrood achterlichtje van een vooroorlogse fiets. Verder

een tiental geweerpatronen (losse flodders) van messing, een

gesp van ijzer en één van messing, enkele platgeslagen loden

musketkogels, een fietsplaatje van i 937-1938 met een inge-
ponst adres: P.A. Hindriks Brink 9l Deventer (bü laag water aan

de lJssel gevonden) en een paar metalen mandjes met lood
eraan. Hé, wat zie ik daar nog meer? Een koppelpassant met
de Nederlandse leeuw erop (zie blz.222 van mijn boek uit
1991 'Succesvol zoeken met de metaaldetector'), een grote
punt 50-huls uiT.1943, een paar stukjes dik koperdraad en een

klein spinloodje met drie ribbelranden. Een handvol munten,
variërend van een bijna onherkenbare Franse euro tot een

net goed leesbare duit van Gelderland uit 1788, een groot
aantal loodjes, waaronder een loodje met ß5Mi Oldenzaal

van de'Hollandsche lJzeren Spoorwegen'en op de achterzij-
de 19 en 10 (1910), veel snippers blik, folie, lood en latoen-
kopeç een zakmesje met benen heft, een waterresistent
digitaal horloge, compleet met band, de sluiting van een rits,

twee grote ringen van ijzer, messing bouten en schroeven,

een opgerold loden tubetje met rode inktrestanten van het
tandpastamerk Prodent, enkele ondefinieerbare platen en

str¡ppen lood, een platgewalste vingerhoed, en oh ja, overal

te vinden: alu-trekringetjes in al z¡jn gedaantes, een ventiel
van een fietsband, enkele koperen schroeven, een fitting van

blik, een klein tandrad, een acht centimeter lange bronzen

bomscherf met scherpe rafelranden van het type Je bent er

geweejt,als je die in je lijf krijgt', twee potdeksels van blik, een

i -versi heftje van een mesje, een mysterieus massief
'"'stuk in gepatineerd lood met een bijna ronde

basis, schuin afgesneden met een gewicht van een paar ons,

een tentdoekring, een restant van een hol beeldje van een

lood-zinklegering van één of ander dier, een revolverkogel en

een lange platte geweerkogel type Eerste Wereldoorlog. Oh

sorry, deze opsomming wordt te lang. Je ziet, je bent niet de

enige die veel rotzooi vindt.

Ook nog iets moois gevonden?
Heb ik dan alles gehad wat ik in de laatste twee jaar heb

gevonden? Nee, niet alles is in de rommelbak beland.Twee
jaar geleden was ik een Minelab Explorer SE aan het testen

op een akkertje in de buurt van Oldenzaal, waar ik pakweg 25

jaar geleden succesvol was met de vondst van enkele oude
zilveren muntjes. ln de jaren erna heb ik er nog enkele keren

gezocht, maar toen kwamen er enkel vooroorlogse centen

en minder fraaie duiten uit de grond. Dit keer had ik geen

verwachtingen.

lk had vooraf het idee dat ik op het hele veld geen piepje

meer zou krijgen, want ¡k had menig zoeker in die tijd op de

potentie van dit akkertje gewezen. Tot mijn verbazing kreeg

ik zoveel goede piepjes dat het erop leek alsof er nooit meer

gezocht was. lk groef zelfs een paar duiten op. Ergens midden

op het veldje kreeg ik een mooi signaaltje. lk groef het op en

hield zowaar een piepklein muntje tussen mijn vingers. Het

was geen cent en zeker geen duit. Bril erbij opgezet. Verrek,

hoe was het mogelijk een zilveren penninkjel lk stopte het

kleinood voorzichtig in mijn portemonnaie en zocht verder.

Toch sloeg de twijfel toe. lk haalde het muntje nog een keer

tevoorschijn en bekeek de vondst nog eens aandachtig. Hoe

vaak had ik in de tussenliggende jaren kleine ronde plaatjes

of versleten zilveren dubbeltjes aangezien voor zilveren pen-

ninkjes? Maar nee, ik had me niet vergist: het muntje was net

niet helemaal rond, had geen kartelrandje, was iets zwarter

dan een muntje van koper en ik meende het relief van een
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Penning van de aartsbisschop

van Münster (127 5-1301).

Muntheer Eberhart von Diest.

Jong geleerd, oud gedaan.

kop te zien. Ontegenzeggelijk

een middeleeuws muntje,
waarschijnlijk van één of andere

bisschop. Na thuiskomst en een

kleine schoonmaak ontwaar ik

inderdaad een mooie kop op

het penninkje die me frontaal, bijna verbaasd, aankijkt. Mijn
buurman/vormgever, John Everards, ook een fervent zoeker,

was zo vriendelijk het voor me te determineren. Het bleek

een bisschopsmuntje van Münster te zijn. Muntheer was

Eberhart van Diest, aartbisschop van Münster van 1275 io'f.

1301. (Bestaat toeval? Everards determineert Eberhart!). De

kop die me aankijkt op de achterzijde van de munt is van Sint

Paulus. Op de voorzijde, met mijter en kazuifel, treffen we de

aartbisschop zelf aan. Dit muntje bewijst maar weer eens het
belang van Münster voor deze streek in de middeleeuwen.
De schaarse middeleeuwse muntjes die we in het oostelijk
deel van Twente vinden, hebben meer relatie met Duitsland

dan met de rest van Nederland. lk schat dat driekwart van de

hier gevonden zilveren penninkjes (1000-1300) uit Münstet
Osnabrück en Minden stammen. De rest komt eerder uit
het zuiden (Brabant en Vlaanderen), dan uit het westen van

Nederland (Utrecht en Holland).

Meer muntjes
Gelukkig was dat niet de enige vondst die niet meteen in de

rommelbak belandde. Afgelopen jaar heb ik veel in het park,

hier om de hoek, gezocht. lk koos een grasveldje dichtbij de

grote weg uit, waar je goed moet uitkijken waar je loopt in

verband met de vele hondendrollen die er liggen. Zo op het

oog dus niet de meest voor de hand liggende plek om te
zoeken. Op ongeveer tien meter van het fietspad langs de

Hengelosestraat vond ik echter al snel een punt 50-huls uit de

oorlog en zowaar een zilveren dubbeltje. Eentje van Wilhelmi-

1/2 Pfennig of Heller

van Münster.

na uit 1896, met loshangend haar en van uitzonderlijk goede

kwaliteit. Het muntje leek me begin 1900 verloren, want het

haar vertoonde nauwelijks slijtage.

Vergeet ik bijna nog een muntje te vermelden, dat ik dichtbij
Deventer vond. Dat de bisschopsstad Münster in Oost-Neder-

land een invloedrijke stad was, bleek ook uit de vondst van

dit piepkleine koperen muntje (14 mm), een halve pfennig

of heller, van Münster. Oude Duitse munten opzoeken in

boeken is lastig. Het'oude'Duitsland bestond uit meer dan

550 stadjes en staatjes die munten sloegen. Gelukkig heb ik

de beschikking over de'Standard Catalog of German Coins

(1501 to present)i Het is bijna twee keer zo dik als een tele-
foonboek en telt maar liefst 1488 pagina's. Hierin is alle kennis

van de muntslag plus richtprijzen van 500 jaar muntslag in

de Duitslanden gebundeld. Het muntje dat ik vond blijkt niet

door de stadsbisschop geslagen, maar door de stad Münster
zelf en is vanaf de 16e eeuw bijna onveranderlijk tot ver in de

1 8e eeuw doorgeslagen. Aan de turbulente geschiedenis van

deze stad is ook het leven van Johannes (Jantje) van Leyden

verbonden. Het levensverhaal van deze bijzondere Hollander

uit Leiden die de stad in 1534-'1 535 naar een kortstondig ko-

ninkrijkje leidde, is zeer interessant. Kijk zelf of je er iets over

kunt lezen (Wikipedia?). Spannende lectuur!

Verwend?
Afgezien van de drie goede munten had ik in de rommelbak

toch een aantal voorwerpen gegooid die er niet in thuis-
hoorden. Een beginnende zoeker zou verguld geweest zijn

met het middeleeuwse spinloodje, het gepersonaliseerde

fietsplaatje, de koppelpassant, het Oldenzaalse loodje en

waarschijnlijk ook met de gevonden hulzen en kogels. lk

realiseer me, dat ik door de jaren heen misschien wat al te
verwend ben geraakt en niet snel tevreden ben met een

eenvoudige vondst.
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Advertenties: Direct geld voor

goud en zilver.

\.!

Hobby en sport in één
Voor Enschedese begrippen en de beperkingen wat tijd en

plaats betreft, valt het dus nog een beetje mee met de vonds-

ten. De meeste zoektijd bracht ik namelijk door in het eer-

dergenoemde Ledeboerpark. Dat werd pas na de oorlog in
'I 956 voor het publiek toegankelijk. De eigenaresse, weduwe
van de door de nazi's in een concentrat¡ekamp omgebrachte
textielfabrikant Abraham Ledeboer, schonk haar landgoed
toen aan de gemeente. Daar kunje dan ook niet veel oude
vondsten verwachten.

Waarom bracht ik daar dan zoveel uren door? Een zilveren

duppie is voor pakweg twintig uur zoeken toch niet veel?

Mijn werk a ls metaaldetectorimporteur/schrijver bestaat

tegenwoordig voor 9Oo/o u¡t computerwerk. Dus wanneer dag

in, dag uit het meeste licht van tl-balken en het computer-
scherm komt en je alleen je vingers en oogleden beweegt,
dan is het zaakje kop zo nu en dan eens buiten de deur te
steken. Doe ik dat niet, dan kom ik's avonds net zo duf thuis
als ik's morgens vertrok. Dus zo nu en dan ontsnap ik hier
rond het middaguur om een uurtje te zoeken in het park.

Even mijn lijf aan het werk zetten en ondertussen misschien

nog wat zon opvangen, heerlijkl lk pak dan een tijdje een

nieuwe detector mee om deze te testen en beter te leren ken-

nen. Het laatste jaar was dat vooral de Deus. Daar was ik'by
the way'zeer tevreden over en dat-ie zo licht is, beviel me ook
heel goed. Wel vond ik wat meer rommel dan met de E-Trac,

maar soms moet je dat op de koop toe nemen.

Goudkoorts?
Wat beslist ook meeviel bij alle kommer en kwel, waren de

tot in de hemel stijgende prijzen van de edelmetalen, vanaf
augustus 201 1. Terwijl de aandelen zakten en zakten zochten

investeerders hun heil in goud en zilver, zodat de prijzen

ervan stegen en stegen. De waterzoekers die al eerder hun

Romeinse gouden ring met gem.

gevonden goud en zilver inleverden, zullen die prijzen tan-

denknarsend hebben zien doorstijgen. Maar voor de bewaar-

zuchtigen onder ons, die eindelijk besloten iets te verkopen,

was het een gouden tijd.
Voor wie het niet meekreeg: I karaats goud deed in de herfst/

winter € 13,00 per gram, 14 karaats € 23,00 per gram en 18

karaats zelfs € 30,00 per gram. Op de beurs deed goud door
de bank genomen € 40.000 per kilo. Maar dat is de prijs voor
24 karaats (1000/o goud). Dus de berekening is 8/24't" x€
40.000 of 14/24'r" x€ 40.000 of 18/24't'x40.000. Jammer dat

veel zoekers niet zelf de moeite nemen om het uit te rekenen.

Het kan je veel geld kosten wanneer je zelf niet weet wat het

waard is als je bij de goudboer komt. Bij de beste opkopers
(zie internet) krijg je overigens 100% van de dagkoers van

het goud. Hoe dat mogelijk is, snap ik ook niet. Je zou zeggen

dat ze er dan niets meer aan verdienen. Maar niets zal minder

waar zijn. Wie weet hoe hun winst tot stand komt, mag het

me verklappen.

Gewoon doorgaan!
Dat ik niet de enige ben die op een uitgekauwde akker nog

iets leuks vindt, ontdekte ik vorige week via mijn mail. Harrie,

een goede bekende van me, vond op een akkertje in de Be-

tuwe waar hij nota bene al tien jaar zocht een pracht van een

Romeinse gouden ring met gem. Hij weegt maar liefst 12,3

gram en bevat een prachtige rode gem (japis?). De ring heeft

een kunstzinnig ingegraveerde voorstelling: een haan in

gevecht met een hagedis. Kortom een juweeltje van een ring,

waarvan je er maar één in je leven vindt. Wie zoekt blijft dus

vinden, is het niet vandaag dan wel morgen. En de economi-
sche crisis komen we ook wel weer door en. . . vergeet niet je

relatie nieuw leven in te blazen!!
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20 jaar zoekdagen, waaronder een aantal zoekweekenden in Engeland.
Kijkt u maar eens goed. Misschien herkent u zichzelf op een foto. Sommige
kinderen op de foto's zijn alleen iets ouder geworden en zoeken tegen-

ig zonder vader en moeder. Er ziin zoekers die bijna geen zoekdag

. n over geslagen. Tot ziens op onze jubileum zoekdag in november!I
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lnterview met archeoloog Ruurd Kok
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Tekst: Leon Mijderwijk

Ruurd in

gesprek met
journalist van

RTV Utrecht

bij presentatie

van RAAP-

onderzoek op

de Grebbe-

berg (mei

2o11t. 
I

Het eerste contact dat ik had met Ruurd

Kok was in 2000. Hij was gemeentelijk

archeoloog in Gouda. Als detectorama-
teur had ik me'gestort'op de Goudse

lakenloden en verdwenen veenwegen.

Samen met mijn zoekmaat Hans ging ik

bij Ruurd op bezoek. Het onthaal was al-

lerhartelijkst. Het was duidelijk zijn wens

om samen te werken met (detector)

amateur-archeologen.

Ruurd verliet Gouda en zelf verhuisde ik
ook. Het contact bleef. Als kenmerk van

onze relatie gebruik ik graag het begrip
'kruisende sporen'l; de passie voor de

archeologie geeft steeds weer reden om

elkaar te mailen of iets op te sturen. Dat

het voor het jubileumnummer van het
Detectormagazrne eindelijk kwam tot
het gezamenlijk schrijven van een artikel

is mooi en versterkt het gevoel dat onze

sporen zich blijven kruisen.Te beginnen
bij dit interview...

Ruurd, aan je lijst van publicaties is te zien

dat je een veelschrijver bent. Mail over

archeologische zaken beantwoord je vlot
en op alle tijden. ls er wel een scheiding

tussen werk en hobby?

Ja en nee. Natuurlijk is er een duidelijke
grens tussen mijn werk en wat ik in

eigen tijd doe. Aan de andere kant stopt
de interesse voor mijn vak niet wanneer
ik op mijn werk de deur achter me dicht
trek. lk steek dus ook tijd in dingen die

in het verlengde van mijn werk liggen.
Het schrijven van artikelen vind ik bij-
voorbeeld leuk om te doen en daar heb

ik binnen mijn werk geen tijd voor.

Je bent een verdienstelijk tekenaar. Nooit

gedocht aan een artistieke carrière of iets

anders dan orcheoloog zijn?

Het tekenen heb ik vooral tijdens mijn
studietijd veel gedaan, ook als bijver-

dienste. lk heb nooit beroepsmatig

cartoon-tekenaar willen worden. Wel is

mijn interesse veel breder dan archeolo-

gie, zoals bijvoorbeeld beeldende kunst

en fotografie. Ik kan erg enthousiast
worden van projecten waarbij grenzen

tussen disciplines worden overschreden

en er een boeiende kruisbestuiving ont-
staat. Zelf was ik een paar jaar geleden

vanuit de provincie Utrecht betrokken

bij een project van beeldend kunste-

naars om het Romeinse legerkamp

Fectio (bij Bunnik) beleefbaar te maken.

Dan komen die verschillende interesses

bij elkaar.

Studie en werk
Je hebt archeologie gestudeerd. ls tijdens

de studíe aandacht besteed aan sociale

aspecten zoals de'omgang' met amateur-

archeologen?

Absoluut! Niet zozeer tijdens de col-

leges, als wel tijdens het eerstejaars

veldpracticum: de opgravingsweken aan

het eind van het eerste collegejaar. Net

als generaties Leidse archeologiestuden-

ten heb ik mijn eerste veldwerk gedaan

op de grootschalige opgravingen in Oss.

Daar werkten ook altijd een aantal vaste

amateur-archeologen mee. Daar ontdek
je dan dat je als student wel van alles in

theorie kan hebben geleerd, maar die

I
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lokale amateur-archeologen hebben

jaren ervaring en vertellen jou op zo'n

moment wat je moet doen.

Je hebt bij gemeente Gouda en provincie

Utrecht gewerkt; nu bij archeologisch

adviesbureau RAAP. Om de vergelijking

met het omroepbestel te maken: is er een

verschil tussen de publieken en commer-

ciëlen?

Uiteraard is dat een groot verschil. Op

verschillende vlakken, maar om bij het

thema amateur-archeologen te blijven:

vanuit de provincie Utrecht onder-

hielden we goed contact met actieve

amateur-archeologen en hechtten we

er aan dat die op zinvolle wijze werden

betrokken bij onderzoek door bedrij-

ven. Dan hoordeje wel klachten van

amateurs, dat ze niet werden bena-

derd door bedrijven. Nu ik zelf voor

-.:
L -f¿l

een bedrijf werk, vind ik nog steeds

dat we amateur-archeologen moeten

betrekken bij onderzoek. Realiteit is

dat offertes voor die onderzoeken vaak

concurrerend moeten zijn en dat je dus

realistisch maar ook scherp je uren moet

begroten. Bovendien heb je te maken

met harde deadlines. Dan kan je dus

helaas niet voor elk bureauonderzoek

uitgebreid contact zoeken met amateur-

archeologen. Bij grote projecten heb je

daar meer ruimte voor. Bij het opstellen

van archeologische verwachtingskaar-

ten organiseren we bijvoorbeeld wel

een avond met lokale amateurs om hun

aanvullingen te horen. Het is dus geen

onwil van bedrijven, maar een opdracht-
gever moet wel bereid zijn - of verplicht

worden gesteld - te betalen voor het

betrekken van amateur-archeologen bij

archeologisch onderzoek.

Archeologie in de media.Tekening van

Ruurd Kok. Uit: Kruisende sporen,1O9.

Je bent door al je werkzaamheden ol re-

gelmatig in de media verschenen. Wat is je

oordeel over de aandacht voor archeolo-

gie in de pers?

Over het algemeen is die aandacht

goed. Je merkt dat mediavaakgetrig-
gerd worden door za ken a ls 'de g rootstei

'het oudste'of îe eerstei maar daar

heb ik niet zo'n probleem mee. Je moet

immers wel eerst de aandacht van de

media zien te wekken met een nieuws-

feit. Als je eenmaal in gesprek bent met

een journalist is er vaak wel ruimte voor

een uitgebreider en eventueel genuan-

ceerder verhaal.

De archeologie van de Tweede Wereldoor

log heeft je speciale aandacht. ls er een

speciole reden voor?

Dat heeft zeker een persoonlijke reden.

Mijn beide ouders hebben de oorlog en

de bezetting bewust meegemaakt. Mijn

moeder is als klein meisje uit Arnhem

gevlucht. Persoonlijk kan ik worden
getroffen door plekken waar de oorlogs-

geschiedenis tastbaar is, voelbaar wordt.

ln en om Arnhem zijn bijvoorbeeld

heel veel plekken waar de sporen van

de oorlog nog duidelijk zichtbaar zijn

in het landschap: loopgraven, schut-

tersputten, oorlogsschade op bomen

en gebouwen. lk verbaas me daar elke

keer weer over. Dat geldt voor veel

plaatsen in Nederland. Op een gegeven

moment realiseerde ik me dat dergelijke

I
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Persoonlijke gegevens

Geboorte: Amsterdam, 1 969.

Burgerlijke staat: getrouwd, woont met

vrouw en twee dochters in Leiden.

Studie: Universiteit Leiden, Theoretische

Archeologie & Prehistorie, afgestudeerd'l 994.

Werk: Team leider Bureauonderzoek en

Beleidsadvisering, RAAP Archeologisch

Adviesbureau, regio West te Leiden.

Voorheen: gemeentelijk archeoloog

Gouda en beleidsmedewerker archeologie/
provinciaal archeoloog provincie Utrecht.

Publicaties:

(200.1 ) met B.J. van der Veen, Romeinse

munten in Gouda? TidingevanDieGoude 19,

pp.110-116.

(2003) Herwaardering van de droogmakerij.

Sporen van laatmiddeleeuwse wegen in de

Zuidplaspolder ten westen van Gouda. Hrsto-

risch Geografrsch Tijdschrift 21.1, pp. 26-35.

(2004) Dagboek van een'glider pilot'. De slag

om Arnhem door de ogen van Louis Hagen.

Spiegel Historiael 39, pp.364-371 .

(2008) Verantwoorde metaaldetectie op

slagvelden uit de Tweede Wereldoorlog in

I
Nederland; een illusie? Detector Magazine 97,

pp. 7-1 1.

(2009) Oorlogsverleden op de schop. De nood-

zaak van archeologie van deTweede Wereld-

oorlog. Archeobrìef 1 3.2, pp. 1 3-21 .

(201 2) Guano-archeologie. Een knotskop

uit Peru op Plantage Willem lllte Rhenen.

Westerheem 61. t, pp. 1 1-1 9.

Deze publicaties vormen slechts een fractie

van het aantal artikelen dat Ruurd heeft ge-

sch reven. Voor Archeol ogíe Mag azine v etzorgl

Ruurd regelmatig een bijdrage onder de titel

'Oorlogssporen'.



plekken die een belangrijk verhaal kun-

nen vertellen in rap tempo verdwijnen,
ogenschijnlijk zonder dat veel mensen

er erg in hebben ofarcheologen zich er

druk om maken. Dat is nu geleidelijk aan

het veranderen. Aan die bewustwording
over het belang van dat ondergrondse

oorlogserfgoed lever ik graag een bij-

drage, bijvoorbeeld door het schrijven

van artikelen of het geven van lezingen.

Detectoramateurs
Hebben amateur-archeologen en detecto-

ramateurs een rol gespeeld in de opkomst

van de archeologie van deTweede Wereld-

oorlog?

Amateur-archeologen doen nog weinig
op het gebied van archeologie van

de Tweede Wereldoorlog, terwijl daar

zeker kansen liggen. lk heb dat wel eens

gevraagd, het heeft deels te maken met
de - onterechte - veronderstelling dat
we alles al weten over de oorlog en ook
een angst voor explosieven kan een rol

spelen. Overigens zijn veel detector-
zoekers al jaren actief met het zoeken

naar oorlogsmateriaal, veelal mensen

die militaria verzamelen. Dat zie ik toch
als een andere benadering, waarbij het

veel meer gaat om het verzamelen van

objecten en - in het algemeen - minder
om onderzoek naar de historische be-

tekenis van die vondsten. Pas als je met
die historische betekenis bezig bent,

zou ik het archeologie van de Tweede

Wereldoorlog willen noemen.

De veren ig i ng' De Detector Amateu r'
p rofr I eert zich uitd ru kkelijk a I s coöperati ef :

detectoramateurs in de rol van amateur-

archeologen. Kun jij het verschil aongeven

tussen de detectoromateur en 'trad¡tio-

n el e' o m oteu r- arch eologenT
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lk zou geen onderscheid willen maken.

Een amateurarcheoloog is voor mij

iemand die zich als vr'ljetijdsbesteding

bezig houdt met archeologie. Net als bij

voetbal of bij sportvissen is het wel een

hobby waar een paar regels bij horen,

melden van vondsten is er daar één van.

Of een amateur zoekt met een detector,

of op het oog, of helpt bij een opgraving

of aardewerk plakt, dat maakt voor mij

geen verschil. Verschil maakt het voor
mij wanneer mensen willens en wetens

regels aan de laars lappen en schade

aanrichten door te zoeken op opgrav¡n-

gen. Dan ben je voor mij geen amateur-

archeoloog meer.

Een andere wereld is die van de zoekers

naar militaria; die zijn niet bezig met

archeologie, maar verzamelen materiaal

uit de oorlog. De ene zaterdag gaan ze

naar een beurs en de andere keer pak-

ken ze de detector. Voor hen is de de-

tector een middel om hun verzameling

aan te vullen. Ik heb de indruk dat daar

zeker ook mensen bij zijn die zich niet
realiseren dat ze ook schade kunnen

aanrichten op archeologische vindplaat-
sen maar die wel open staan voor een

meer verantwoorde aanpak.

Aan welk project waaraan detector-

amateurs meewerkten bewaar jij speciale

herinneringenT

Nu verwacht je natuurlijk dat ik een op-
graving of veldonderzoek ga noemen.

Maar ik noem het artikel dat ik een aan-

tal jaar geleden voor Detector Magaùne

heb geschreven:'Verantwoorde metaa l-

detectie op slagvelden uit de Tweede

Wereldoorlog in Nederland; een illusie?'

(2008). lk liet dat toen als concept lezen

aan een paar ervaren detectorzoekers.

Eén van hen gaftoen aan dat hij na de

eerste alinea al zou afhaken: te veel het

vingertje. "Waarom zou ik als zoeker

verder willen lezen? Wie ben jij als

archeoloog dat je mij iets gaat vertel-
len over mijn hobby?" lk heb toen veel

gehad aan de gesprekken en discussies

daarover: het zijn toch twee werelden

die je bij elkaar wilt brengen, terwijl
er vaak enige argwaan over en weer

bestaat. Dat vraagt om tact en proberen

in te voelen wat de ander motiveert. Je

moet bereid zijn elkaarte begrijpen en

naar elkaar te luisteren.

Los van dat artikel ben ik vaak enorm

onder de indruk van de gigantische

materiaa lken nis van detectorzoekers. Zo

herinner ik me een van de eerste keren

dat ik op een terrein kwam in de omge-

ving van Arnhem waar de resten liggen

van een Duitse luchtafweerstelling. Daar

lag ook een stuk bakeliet tussen dat

door mijn gids werd opgepakt en direct

werd herkend als een deel van een op-

bergdoos voor een bepaald type Duitse

lantaarn, waarna hij mij verblufte door
aan de binnenkant te voelen met de

woorden "...en dan moet hier het onder-

houdssleuteltje zitten'; om vervolgens

dat sleuteltje tevoorsch¡jn te halen. Daar

kun je als archeoloog niet tegenop.

Tegelijkertijd geeft juist dit terrein

schrijnend aan wat er in de loop der
jaren allemaal verdwenen is en onvind-

baar verspreid is geraakt in particuliere

collecties. Heel toevallig hebben we vrij

recent vanuit RAAP juist deze locatie on-

derzocht en dan merk je pas hoeveel je

kwijt bent op zo'n terrein: allemaal stuk-
jes van de puzzel die je mist, waardoor

het onderzoek op zo'n locatie alt¡jd een

incompleet beeld oplevert. Wanneer die

detectorzoekers hadden samen gewerkt

met archeologen had je samen een

fantastisch verhaal kunnen vertellen.

lk zou heel graag eens samen met een

groep ervaren zoekers een groot onder-

zoek doen. Dus stel me over een paar

jaar deze vraag nog eens.

Noot

1 Naar: A. Carmiggelt, Kruisende sporen,

H a n d I e i d i n g voor am ateu r-a rch eol og en i n

Nederland (Utrecht 1 998).
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Kenmerkend

voor onze

kruisende

sporen; bericht

van Ruurd bij

kopie van een

artikel over

lakenloodje.

Archief Leon

Mijderwijk.
I
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XP Deus sch¡jf

34 x28 cm € 389,-
Wordt geleverd met beschermkap,
ondersteel, een bout en moer.

-("'

De eerste topdetector met standaard Nederlands'talige software!
Geen kabe/s meer, ook niet op de zoekschijf, de schijf communiceert met de hoofdtelefoon en het huis.

Digitaal Nederlandstalig scherm en Nederlandstaliqe handleicling 4 zoekfreqLrenttes naar keuze Draadloze koptelefoon net

keuzetoetsenwordtbijgeleverd Hethuisisafkoppelbaar.Superlicht,cledetectoruieegtnoggeenl000gram Desteelverbindingis

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

Kijk voor meer informatie op: www xpmetaldetectors com en lvivw xpmetalcleteclors com/xpforttttr

"Na een dip in de verkoop in de t:,leede helft van 2010, veroorzaakt door een aantal aanloopproblenen (o a met de stelen) zit

de verkoop in Nederland sinds begin 201 1 vteer flink in de lift. De Deus is in heel Europa nu rnet de E Trac de nteest begeerde

topdeteoor. De keuze voor een van de ttee hangt vooral af van de zoekterreinen die een zoeker heeft. Wie veel op terreinen zoekt

net veel rotnmel utaar het kleinste niet gemist ntag tvorden kiest voor de Deus, vel moet er t.o u de E-Trac iets meer naar cokes ett

ijzer gegraven ntorclen De t'abrikant levert nu regelmatig uit, dus als er al wachttijd op een Deus zit, is die niet veel langer dan een

dag of tien'.

Spatwater dichte behuizing van de
draadloze Deus hoofdtelefoon.

XP #!i!&o^'

/
*w/

Nieuw!

GPX5000
voor wie extreem w¡l!
Specificaties:
- Pl Motion detector
- ll inch DD schijf + 11 inch Monoloop

- Nieuw timingq gevoeliger voor kleine nuggets!

- Wordt geleverd met Harnas en Bungy

- Lithium lon batterij systeem

- Lengte: min. 1100 mm, max. 1300 mm

- Gewicht 2400 gram

- Steel bestaat uit twee delen
- Extra schijven: beschikbaar

€ 4995,-
,\-ã
M IN ELAB
Pl detector met discriminatie van

ijzer (was tot voor kort onmoge-

lijk). Geschikt voor diegene die op

terreinen waar niet al te veel ilzer

ligt vooral meer diepte wil, omdat

de kans groot is, dat de'goodies'

nog net iets dieper liggen. Bi.jvoor-

beeld op terreinen waar ooit een

schatvondst is gedaan en waar

nooit (meer) op geploegd wordt.

De standaard schijf wordt het

meest gebruikt. Monoloop schijven

zijn niet in staat ijzer uit te schake-

len en zijn daarom meestal minder

geschikt, hoewel ze wel iets dieper

gaan dan de DD schijven

'-k

De voorloper van de GPX-5000, de GPX-4500 is

nog beperkt leverbaaç de prijs wordt door Minelab

opgetrokken naar € 3995,00 Het afgelopen jaar

heeft Minelab via haar dlstributeurs en dealers

meer dan 10.000 van deze gouddetectors verkocht,

o.a. door de enorme 'goldrush' ìn Sudan en enkele

andere dplen van de wereld!

Volop informatie over
metaaldetectort zoek-
technieken, vindplaatsen,
vondsten en langver-
borgen zoekgeheimen.
360 pagina's en rijk
geïllustreerd met meer
dan 400 foto's en

€ ,eo 
oun i',ffi :ìi:iil iiïT;lï:'

Verkrijgbaar bii Detect, vrijwel alle Nederlandse en

Belgische metaaldetectorimporteurs en dealers en

boek- en munthandel.

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

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

Vanu¡t Belg¡e: Ma¿k i9,90 + 3,00 eurc pofto over naar onze gânk:

IBAN NL57RABj 0396743870 SMF1: RAB)NL2U naar DETECT ¡n

EnschedeVeryeet n¡et je volledige naan en adres aan ons doot te

geven bij de banktransfer of via: info@detect.nl Kies de bÌjbeho-

îende code voor het boek in de jußte taal: N1003 (Nederlands)

(uit voonaad leverbaar)

POWERTI]T
POWERTIFT NU MET
VERDUBBETDE KRACHT!

de oude,maar heeft

aan handzaamheid

niets ingeboet Deze

krachtpatser trekt meer

dan 40 kilo, dubbel

zoveel als de vorige

Door een andere produc-

tiew¡jze is deze magneet echter goedkoper

dan de oude Powerlift

PRIJS: 79,50 euro

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

Bijzonder geschikt voor terre¡nen die flink afgezochl

zi.jn en dus meer diepte bereikt moet worden, of
voor terreinen waar weinig ligt en waar mel een

grote schijf sneller meer land kan worden afgezocht

liltlhitet DtX, MXI M6

White's Prizm

XP G-Maxx en ADX

XP Goìd Maxr Power

GarrettAce
F¡sher t75

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

Hengelosest raal 298, 7 521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl www.detect.nl
Volg ons op tw¡tter!



X.TERRA
Minelab X-Terra 305, 505 en 705.

Met de nieuwe X-Terra serie zet Minelab
een nieuwe standaard voor de middenklasse.

Minelab ís overtuigd van de kwal¡teît die ze maakt en geeft maar liefst
3 JAAR GARANTIE!

0".." 3å'"iåi::iff:,ii:ì1flft'l"iï:î"fft 
veer duur' c995,-

X-TERRA 305

429,-

Ten opzichte van zijn voorganger, de
X-Tena 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

Zonder extra accessoires

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 Quaüro heeft de Safari een hogere
'recoveryspeed' herstehild, waardoor je meer goede

vooruverpen in met ijzer vervuilde grond kunt vinden!
Bovendien voozien van de nieuwe E-liac zoekschijf.

De Safari is bilna net zo krachtig als de E-Trac en voelt
zich thuis onder alle omstandigheden (ook aan zee

tussen eb en vloed). De Safari is superstabiel, je hoeft

het kan.

- Ultra lichte schijf en een andere

hoek van de handgreep,

waardoor de algehele balans

beter is.

- Via de PC en een USB kabel

uitwisselbare programma'5

waardoor ie niet zelf de expert

hoeft te zijn.
- Logischer opbouw van de

programma's en instellingen.
- Eenvoudige Quickmask, snel

weinig rommel op te
graven, hoge gevoelig-

heid voor kleine muntjes

en een heel goed dieptebe-

reik voor normale voouerpen.

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 concentrische
zoekschi.jven ziln uitgerust.

op ijzerinhoud en geleidings-

waarde zelf een discriminatie

programma maken.

2 grondstanden, een voor

normale grond en een voor

extreem lastige grond

is in een wip gebeurd. Het batteriipack, met 8 penlight
batterijen klik je in 2 seconden in en uit het hu¡s. 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 vondsten! Wide scan schijven verliezen
bovendien minder van hun dieptebereik met name ¡n klei-
grond. lncl. oplader
en Nikkel Metaal

Hybride oplaadpack.

1495,-
Zie voor onafhankeli-
jke beoordeling op het

I nternet (l\4 inelabown-

ers) en maak contact

met de nu al talloze

E-frac bez¡üe6

Excalibur ll kent twee
u¡tvoerinqen, met 25 en met

cm zoekschijf.
Nikkel Metaal Hydride (NmH)

(geen geheugen) oplaadsy-

steem.

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

langs de waterlijn veel minder zwaar is.

De beschermkap is fluorescerend geel en daardoor beter zichtbaar in troebel water.
Uitstekende kwaliteit, zoekdiepte, gevoeligheid, primâ 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.

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

extra discriminatie programma, hand-

matige grondontstoring, een frequentie

regelaar en tuning. Daarmee heeft de X-Tena 305
dezelfde mogelijkheden die de oude X-Terra 50 had.
Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 1 8,75 kHz.

E-TP/lC
Zoek je veel op grote akkers en

wil je niet te veel rommel opgra-
ven? Dan is de E-Trac nog altijd de
no. 1 in de wereld, superdiep en hypergevoelig.
De E-Trac pakt de allerkleinste muntjes ook een Trientje op zijn kant,
maar laat cokes en ijzer rigoureus liggen!

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 compleel
vernieuwd en uitgebreid.

X-TERRA 505 € 599r'

Deze detector is misschien wel
de meest veelzijdige detector die

er bestaat. Want hiermee kun je ook
tussen eb- en vloed zoeken (geen natzout effect)

maar evengoed kun je met deze X-Terra 705 naar
de goudvelden van Scandinavia of Canada. (speciale

Prospect¡nq-stand waarmee je ook mineralen zou kunnen
zoeken !). Frequentie: 7,5 kHz, option. schijf 3 of 1 8,75 kHz.

26 cm
wide scan
(DD)

schijf

€ 166,-

c729,-

26 cm
elliptische
schijf

€ 166,-

- Nog snellere processors, waar-

door o.a, minder camouflage

van uzef.
- Er kan zelfs op sites gezocht

worden waar extreem veel ijzer

ligt de E-Trac'slaat niet dicht'

maar pakt de goede metaalties

eruit!
- Groter dieptebereik, o a. door

grotere schijf van 27,5 cm,

maar ook door een hogere

Gain te gebruiken, daar waar

Sovereign GT
De Sovereign GT hoort bij de
absolute top!
DiepsEoekende analoge detector voor binnenlandse ter-
reinen. 'Pakt' vooral ook grotere voorwerpen op diepere
niveaus. Bovendien ìs de Sovereign GT een supergoede
stranddetectot geen storing door zoutinvloeden. Werkt
op 1 7 frequenties en is daardoor ook gevoelig voor kleine
muntjes.

i'J,,':;:ffiH,ïlå'il'iLiii'Jil:iililåifr l,iilx*, € g 9 5, -



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

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

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

is op stort en terreinen met veel i'lzer' € z4g,-

een Nederlandse versie van de Cibola, de

Cibola Hollandìa ¡s, dat met name een aantal

archeologische bedrijven gra¿g een vaste 'Alle Metalen

Stand' met een basistoon op hun detector wilden hebben

Daarmee kan een (amateur)archeoloog de detector zodanig

afstellen, dat elk klein stukje ijzer en zelfs bepaalde
'ijzertijdscherven' opgezocht kunnen worden. 0p de

gewone discriminatiestand kan op de laagste stand verschil

gemaakt worden tussen het'goede' (smeedijzer) ijzer en

499,- HOLLANDIA
Deze gloednieuwe Nederlands-talige versie van de Tesoro Cibola wordt
geleverd met 26 cm elliptische DD schijf (lastige stadsgrond) of een 21 x 24
cm concentrische schijf (makkeliike grond), beschermkap, originele Tesoro
regenhoes en 9 Volt batterij.

De aanlelding voor het laten maken van het 'slechte' ijzer (gietijzer)

De Cobola Hollandia is als deze is uitgerust met een ellip-

tische DD sch¡jf (26 cm) extra geschikt voor archeologische

doeleinden; zoeken op stort; op lastige terpaarde en op

gemineraliseerde bewoningsgrond die vervuild ìs met klein

ijzer En toch een detector met een makkelijke bediening

die nog geen kìlo weegt. De Cibola Hollandia heeft een

Nederlands logo en op het frontje staat nu gevoeligheid

i p v sensitiv¡ty en threshold heet nu gewoon basistoon.

Warm ¿anbevolen voor stadsgrondzoekers I

onder zit van 21 x 24 cm. Ook

VaOUefO voor de Cibola en de Vaquero zijn er nieuwe

' schijven: een concentrische van 1 5 cm en een

€ 5 6 9, - i:'"ï:il J.ürÍi,ii.o, i;.n,n, voor ers ver-
vuilde grond, de tweede is zeer geschikt voor

Tesoro is erin geslaagd zichzelf te overtreffen. Revolutionai¡e
ontwikkeling, waarbij Tesoro erin is geslaagd de TEJÓN de gevoe-

ligheid van de tobo Super TRAQ te geven, en meteen het diepte-
bereik drastisch te verbeteren. Het signaal wordt dieper de grond

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

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

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

€,749,-

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

€ 669r_

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 !

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!

De Cibola en de Vaquero zijn veel krach-
tiger dan hun voorgangers (+200/o)

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

Deze bijzondere detector blijft voor de liefhebbei van

gevoelige detectors een topper. Uitzonderlijk goed op

gemineraliseerde en vervuilde grond Nu ook extra grote

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

1 5 cm concentr¡sche schijl voorradig, De Lobo is in twee
uiwoeringen te koop: met 28 cm wide scan schijf en met

21 x24 (m concentrische schijf.

Respectieverijk € 849,- gn € 899,-

Drie vederlichte TESORO reuzen !

Cortes. Teión. DeLeón

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

batterijen zitten onder de armsteun verwerkt, in combinatie
met de superlichle2l x24 cm spider zoekschijl is een uiterst goed

uitgebalanceerde detector verkregen die nog geen 1,3

Teión

Twee nieuwe zoekschijven van
Tesoro voor Tejon, Cibola, Vaquero
en Lobo (4-pins)

1 5 cm concentrisch voor € 149,-
25 x 30 cm wide scan voor € 199,-

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

Hengefosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (Bezoek op afspraak)
E-mail: info@detect.nl www.detect.nl
Volg ons op tw¡tter!

. -,.\



De eerste t

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

alles draadloos: een elektronisch hoogstandjel

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

detector weegt nog geen 1 000 gram De steelverbinding is binnen 3 secon-

den geheel in te schuiven tot een klein pakketje. Draadloze koptelefoon

met keuzetoetsen, oplaadset en beschermkap zijn bij de prijs inbegrepen.

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

4,6KHZ

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

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

Ground knop die trouwens zeer makkelijk te bedienen is. Ook is een speciale
Silencer schakelaar ingebouwd om valse signalen door de aanwezigheid van
ijzer te voorkomen. Batterijduur 45 tot 50 uur. Zíjn gedrag en zijn stabiliteit
maakt deze detector tot een zeer krachtiqe all round detector.

825,00

(zolang de voorraad strekt ADX 1 50 met
oude stelen voor € 429.00)

ADX 150 en ADVENTIS ll
specificaties:

. Buitengewoon goede werking

. Lichtgewicht (1 500 gram) en

perfecte balans

. Analyse van de signalen door

mlcIoproce55or5

. 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 (WSl,

WS3) te gebruiken

. Frequentie veranderen om storing

te vermijden (Freq 1 /Freq 2)

. Kanaal veranderen voor de

draadloze hoofdtelefoon (ch1 /ch2)

. Nieuwe 22 cm wide scan

zoekschijf inclusief beschermkap

. Zeer stev¡ge zoekschijf kabel.

. Kabel heeft genoeg lengte om v/d

detector heupmodel te maken.

. Eigen ontwerp waterdichte

zoekschijf aansluiting.

. Waarschuwing voor een bijna lege

batterij

. Werkt op: 8 Alkaline batterijen van

1 ,5 Volt.

. BatteriiduurAlkaline batt. 45 tot
50 uur.

. Zeer lichte doch robuuste

behuizing

. De stelen bestaan uit 3 delen

o Heuptas die gelijktijdig als

regenhoes dient
. Wordt geleverd met Beschermkap,

Heuptas en hoofdtel.

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

De Franse fabrikant van XP heeft speciaal voor zijn detectoren twee draadloze hoofdtelefoons laten ontwerpen
MeteenXP(uitgezonderddeADXl00) kandezoekernuzonderdielastigehoofdtelefoondraadoppad Geenhindervan
de hoofdtelefoondraad en geen angst voor k¿belbreuken.
De WS1 is opvouwbaar en klein en weegt 70 gram, De WS2 is een robuuste hoofdtelefoon van hoqe kwaliteit, uiteraard
zonder snoer Beide hoofdtelefoons worden geleverd met oplader, waarmee de kleine oplaadbare Lithium batterìj (7 gram)

die in de hoofdtelefoons zitten worden opgeladen.Oplaadtijd 2 uur. Batterijduur 50 uur

eéasÊ

ÁDYI[.TIS\,/

lmporteur van Tesoro, Minelab en XP
Uitgever van'Handboek voor zoekers'

Hengelosestraat 298, 7521 AM Enschede
Tel. (053) 430 05 12 (B ek op afspraak)

Volg oni op tw îl
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ln dit jubileumnummer tonen we een

Samenstelling: Kees Leenheer

nirtnlleilnngstvînil

Il.omeinse parad ehel-m

20-Ial niet alledaagse vondsten van de

afgelopen 20 1aar.

Brons
3e eeuw

De bronzen paradehelm bestond

uit twee gedeelten: een voorzijde

en een achterzijde. Het werd jaren

geleden door een detector-

amateur gevonden tijdens

de verbreding van de

As0.

Ema i11ef,bula
Brons met emaille-inleg
2e eeuw
Riha 1979 type7.22 (kompli-

zierte emailfibeln). vgl. tafel

6s (1 699).

4'

Pinkring
Goud

8e-9e eeuw
De ring bevat een christelijk kruis

omgeven door een vierpas met daarin

4 ingelegde onduidelijke tekens met

niëllo. Enerzijds zijn er deskundigen

die zeggen dat deze tekens de 4 apos-

telen uitbeelden(stylistisch).

Mijn eigen visie is een hele andere.

lk vergelijk hem met een ring uit

Engeland (Aethelswith ring) Hier staan

een 2-tal tekens in die vergelijkbaar

zijn met die van mijn ring. Namelijk de

A (zonder tussenstreepje) en de D met

daar doorheen een diagonale streep

naar rechts. Ook zie je op mijn ring

eenzelfde A en ook kun je hierin een D

zien met daar doorheen een diago-

nale streep (beide stylistisch weerge-

geven). Dit zou dan voor A(gnus D(ei)

moeten staan. De andere 2 tekens

zouden een dierfiguur kunnen zijn

en een plantenmotief (2 bladen met

steel).

Johan Postma



Ge sp

Brons (verzilverd?)

16e eeuw
Gesp in de vorm van

een man en een vrouw.

46

Souvenlr ¡ kopte?
Lood

Datering: onbekend
Deze schijf werd gevonden op het strand

van Callantsoog. Op deze schijf is een kopie
afgebeeld van de beroemde discus van Phaistos
(Kreta). De originele schijf is ongeveer 16 cm

in doorsnee en 1 cm dik. Op beide zijden staan

Kretenzische hiëroglyfi sche tekens.

Ent ouragering
Goud, robijnen met emaille
Eerste helft 1 7e eeuw
Deze uitzonderlijke mooie vondst is letterlijk en

figuurlijk een juweeltje. Een ring met ingezette
robijn steentjes. De motief es zijn verdiept in

de ring aangebracht waarna ze zijn gevuld met
email. Op de achterzijde is het email vlakgesle-
pen en aan de zijkanten ligt het er een beetje
bol op. Dit wordt ook wel email champleve
genoemd. De uitzonderlijk hoge kwaliteit van

het email duidt tevens op een 'rijke'afkomst en

de staat waarin de ring zich bevindt mag wel als

uitzonderlijk worden beschouwd.

Knoopring
Goud
9e eeuw
De ring werd gevonden op

Wieringen, het voormalige eiland

waar ook een aantal Vikingschat-

vondsten z'rjn gedaan. Waa rschij n I ij k

is deze ring gemaakt en verloren
door een Viking. Deze vondst is
bijzonder omdat de Vikingen bijna al-
leen zilver gebruikten voor hun siera-
den en betaalmiddelen. Bij uitzonde-
ring werd er ook goud gebruikt. Voor
zover bekend is deze ring de tweede
in zijn soort in Europa.

God.enbeeld j e

Brons

2e-3e eeuw
Een in Limburg gevonden
(inheems) beeldje. Het beeldje

stelt de godin Venus voor.
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rrymerktlijke

P.ome ins e

dra a i sleutel,
lJzer en brons
2e-3e eeuw
Vlakke ijzeren draaisleutel met L-vormig

uitstekende baard. De massieve bronzen

kop is aan vier zijden vormgegeven: aan

de twee zijkanten als een everzwijnkop,

aan de voorzijde als een gehelmde

godin met ogen die zijn ingelegd met

een zilverlegering - waarschijnlijk niëllo

- (mogelijk Minerva), en aan de achter-

zijde als een bebaard mannenhoofd,

waarschijnlijk 5ilenus. Grootste lengte

121 mm. Gewicht 179 gram.

De sleutel is na restauratie in bruikleen
gegeven aan het streekmuseum teTiel.

Kol-benarmring
Goud

5e-6e eeuw
Deze onlangs door het Historisch Museum

Deventer aangekochte armring is een

zogenaa mde Kolbena rm ri ng, uitgevoerd in

massief goud en globaal te dateren in de

5e of 6e eeuw na Chr.

Hoewel een deel van de armring al in de

vroege middeleeuwen is omgesmolten,

zijn de resterende uitein-

den karakteristiek genoeg

om het oorspronkelijke object

te kunnen reconstrueren. ln vroeg-

middeleeuws Europa hadden sieraden of
andere objecten van goud en zilver een

sterk symbolische waarde: hun vorm en

versiering vormden een afspiegeling van

de sociale status van de eigenaar, terwijl
dergelijke kostbaarheden niet te koop

waren maar uitsluitend als geschenken

verkregen konden worden.

Zo wordt verondersteld dat gouden arm-

en halsringen door koningen ofandere
leiders aan leden van hun directe gevolg

werden uitgereikt, die met het accepte-

ren van deze gift zichzelf ondergeschikt

aan hun leider maakten. Ook de ring uit
Deventer is als een koninklijk geschenk te

beschouwen en zal het eigendom van een

lokale machthebber hebben gevormd.

De ring staat binnen centraal Nederland

niet op zichzelf; andere vondsten van

gouden sieraden uit dit gebied wijzen op

het bestaan van een regionaal koninkrijk

dat in ieder geval de Veluwe heeft beslaan

en mogelijk geregeerd werd vanuit het

strategisch gelegen Rhenen.

Johan Nicolay

Literatuur

J.A.W. Nicola¡ 2006: Een gouden Kolbenarmring

uit Deventer. Vroegmiddeleeuwse elite op het

spoor. A rch eobri ef 1 O / 4, 31 -35.

ni rt albilnngsc v snilsten
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Setiuif gewieht
Lood/brons
1 e eeuw
Romeins schuifgewicht met

waarschijnlijk de godin

Athena. Op de achterzijde

heeft een bol gezeten.

Deze bol is ook gevon-

den. Het totale gewicht

van het beeldje is on-
geveer 1,5 kilo wat neer

komt op 5 lybra (Romeinse

ponden).

Ringf,bula
Brons

4e eeuw
Zeldzame vondst.

De puntcirkelorna-

menter¡ng is kenmer-

kend voor die tijd. Aan

beide uiteinden van de ring,

de angelrust zijn gestileerde

dierkoppen afgebeeld.

I iúr

Meroviügi s che
9-lnoppenf.bula
Brons

6e eeuw

Halfronde kopplaat met 5 knoppen.
Plaat en voet versierd met
puntcirkels.

Draadkraal-
Goud

7e eeuw
Lengte van de kraal: 7 mm

I'apaÌ- Bul-l-a

Lood

Pauselijkzegel van pausJulius Il, 1503-1513. Hetzegel werd samen

met een koord of lint van zijde of touw aan een document bevestigd.
Op de voorzijde staan de hoofden van de apostelen Petrus en Paulus

afgebeeld.

48
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spmrrkelijkr,
Figuurf.buLa
Brons met emaille-inleg.
2e-3e eeuw

Een zeldzame fibula in de vorm van een

luipaard. Een vergelijkbaar exemplaar

staat afgebeeld in "Brooches of Antiquity"

van Richard Hattat.

Iìomeinse ring
Goud

3e-4e eeuw
Het gebruik van slangen komt veel voor in

Romeins juweeldesign. De slang wordt vereen-

zelvigd met de Romeinse god AESCULAPIS, die

werd aanbeden voor genezing van ziekten. Men

schreefaan de slang regeneratieve eigenschap- 49
pen toe en men geloofde dus dat het

dragen van zo'n ring een goede ge-

zondheid bevorderde. Ook was

de slang een onderwereldsym-

bool en werd gebruikt om

boze geesten afte weren.

Uiteindelijk was de slang ook

nog het symbool van vrucht-

baarheid en rijkdom.

niünllilnagfivsnilstcn

Ridd er
te paard

Speelgoed
Lood/tin
1 3e eeuw
Gevonden tijdens rioleringswerk-

zaamheden in de tijdens de WO I

compleet verwoeste stad lePer.

P.ammel-a ar
Lood/tin, 1 5e eeuw

Rammelaar, ook wel 'rammelbol'genoemd. Dit openge-

werkte bolvormige exemplaar is gemaakt van een lood/tin

legering en heeft een doorsnede van + 46 mm. De ramme-

laars werden doorgaans ¡n twee helften gegoten en zijn

rondom voorzien van een soldeernaad. Complete exempla-

ren hebben één of meer ogen, waaraan een ketting ofeen

touwtje kon worden bevestigd.Sommigen hebben een

bevestigingsoogje waar een stokje in past.

Literatuur: De Dordtenaar,2OO4, Mirjam van Oeveren

1 5e-16e eeuw
Sleutels uit deze tijd hebben

veelal een fraai gevormde baard.



De gouden eeuw Yan

Arnemuiden

d
D

De gouden eeuw
van Arnemuiden
Detecto r- e n oogvo n d ste n
werkgroep Arnemuiden

Dat samenwerking tussen amateurs en

beroeps tot iets mooi kan leiden blijkt uit

deze catalogus.

Uit de vulling van de oude haven in Arne-

muiden, die gestort werd in een grond-

depot in Kruiningen, wisten amateurar-

cheologen nog een schat aan metalen

voorwerpen te bergen, waaronder een

grote hoeveelheid pelgrimsinsignes en

veel kleine metalen voorwerpen. Deze zijn
interessant om onze kennis te verbreden

over het dagelijkse leven in de late Mid-

deleeuwen. Speciaal bü d¡t project was

dat het om een gesloten vondstcomplex

ging met als sluitdatum 1570.

Tijdens de vele uren zoeken kwamen de

detectoramateurs elkaar tegen op het
gronddepot, er was een gemoedelijke

sfeer en er werd informatie uitgewisseld

over gedane vondsten. Op initiatief van

Bruno Janson werd op 1 9 december 2009

de Werkgroep Arnemuiden opgericht.

De doelstelling is om een goede publi-

catie van de vondsten te maken en deze

beschikbaar te stellen aan de Sticht¡ng

Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) als

bijdrage aan het Zeeuwse erfgoed.

Klein metaal komt bij professionele

opgravingen vaak niet in beeld vanwege

het beperkte opgravingsbudget en de

enorme tijdsinvestering die het vraagt om

de grond laag voor laag met metaaldetec-

toren af te zoeken (monnikenwerk). Jam-

mer eigenlijk want in de samenwerking zit

nu juist de kracht om een compleet beeld

van de historie van de opgravingslocatie

te verkrijgen!

Dat het wel anders kan wordt bewezen

door de samenwerking die er is tussen de

Walcherse Archeologische Dienst, het mu-

seum van Arnemuiden en de Werkgroep.

Er werd door de AWN afdeling Zeeland

een studiedag georganiseerd waar zowel

de WAD als de Werkgroep interessante

Metaaldetectie in Vlaanderen

Ter herdenking van het 20-jarige be-

staan van de vereniging en het mooie
Detectormagazine moet dit natuurlijk
wel even benadrukt worden. Het maga-

zine heeft me altijd enorm geboeid en

de voorstelling van de vele onbekende
metalen voorwerpen was ongeloofl ijk
mooi en u¡termate leerrijk. En ik heb

daar gelukkig ook aan mee mogen
werken. De stad leper is met behulp
van het magazine op de archeologische
kaart van Vlaanderen gezet.

Was er geen metaaldetectie en geen

detectorblad geweest, dan was de

kennis van het gehele mooie metaal-
patrimonium zo goed als nihil. En wat
ook heel belangrijk ¡s, w¡j metaalzoe-
kers hebben grotendeels dit patri-

monium in de actualiteit gebracht en

meteen ook gered. Anders was deze

presentaties verzorgden over de vondsten

en hun context. De prachtige vondsten

z'ljn van mei 2010 tot november 201 1 te
zien geweest tijdens de speciale ten-
toonstelling "De Dokke" in het museum

van Arnemuiden. Speciale dank aan Leen

Schouls, de voorzittervan het museum,

voor de gastvrije ontvangst.

Maar daar bleef het niet bij er is ook nog

een achtergrond artikel verschenen in de

Detectoramateur van juli 2010 en in het

boek Heilig en Profaan deel 3, zullen veel

pelgrimsinsignes wetenschappelijk wor-

den beschreven. En er worden nog meer
publicaties verwacht.

ln maart is tijdens de ZAAD-dag het

gevonden materiaal door de werkgroep

aan de officiele instantie 5CEZ gemeld.

Hier was men ook erg onder de indruk

van de gedane vondsten en dat dit tot dit
resultaat heeft kunnen leiden Een goede

samenwerking tussen beroeps en ama-

teurs blijkt vruchten af te werpen.

De catalogus telt 106 pagina's in kleur, en

er zijn 1250 voorwerpen afgebeeld.

Het bestellen van de catalogus kan via
het mailadres catalogus@zeelandnet.nl

De kosten bedragen €1 7,50 incl veÌzen-
ding binnen Nederland.

soms heel zeldzame materie voor alt¡jd

verloren geweest. En dit is, wat in het
rijke Vlaanderen nu niet meer gebeurt.

En alles in verband met metaal loopt
nu grotendeels verkeerd. Zeldzaam
middeleeuws metaal wordt afgevoerd
en deze materialen proberen te redden

is gewoon verboden. Waarom?

En ook op de WO I slagvelden loopt het
verkeerd. Er gebeuren geen opgravin-
gen meer. Waarom? De gesneuvelde

soldaten worden gewoon zonder
onderzoek weggegraven. Onze kennis

van onze ondergrond gaat grootscha-

lig achteruit en voorlopig zal er niets

veranderen.

Afwachten dus......

Patr¡ck van Wanzeele

t0

M¡ddeleeuwse fluitjes qevonden in West Vloonderen

De kwol¡te¡t is te donken aon de goede bewor¡ng

door de Vloomse kle¡ Dergel¡jk vondstmoter¡ool

goot nu sp¡jt¡g qenoeq mossool verloren
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DDA bedankt!

lts9sínds

"Wij willen alle bestuurders en andere vrijwilligers die zich in de afgelopen 20 jaar hebben ingezet

voor De Detector Amateur heel hartelijk danken voor hun inzetl

Mede door uw ambassadeurschap is onze hobby op de kaart gezet, zijn onze belangen behartigd,
is het enthousiasme aangewakkerd, beleven we twee keer per laar perfecte zoek / clubdagen en

ontvangen we elke twee maanden een prachtig magazine.

Wij hebben heel veel respect voor deze mensen die vaak heel veel "liefdewerk - oud papier uren"

hebben geïnvesteerd in " onze prachtige DDA" l"

namens Dirk Jan en Mathijs Laan
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Tekst : Gert Lugthart

De t- en het kippenvelmoment
van:

.¡r iieir" .2eì

Zomer I 983,

begonnen mel

¿en C.Scope 440.

19929a ik minimaal één

keer perjaar naar Engeland

om te zoeken. Elke keer hoopte

ik iets Keltisch te vinden, dat
was letterlijk en figuurlijk een

droom. Enkele dagen voor
vertrek droomde ik al van een

gouden paardje (stater). Zo'n

5 jaar geleden ging ik eind au-

gustus met Klaas Bot en Johan

Bosma weer naar Engeland,

naar'the weekend wonderers'
rally. Op de 2e zoekdag vond
Klaas de door mij gedroomde
gouden stater. Wij hadden ooit

gekscherend afgesproken dat bij de vondst van zo'n stater,

we een paard na zouden doen. En inderdaad zag ik Klaas bij
Johan op de rug springen waardoor ik gelijk doorhad dat hij
mijn droomvondst had gedaan. Zelf vond ik diverse bronzen
Romeinse en Keltische muntjes en een hammered coin, maar

helaas geen gouden Kelt. Zeker 20 jaar lang ben ik met deze

droom naar Engeland gegaan waarbij deze helaas nooit is
uitgekomen.

Enkele jaren na de vondst van Klaas, ging ik in Nederland
op een mooie warme nazomerdag in september vanaf de

camping weer eens met Johan Koning zoeken op een akker

waar we al eerder Keltische bronzen munten gevonden

hadden. Toen ik de akker op stapte, zag ik een heel raar

beest liggen. Het bleek een kreeft te zijn. Mijn sterrenbeeld is

kreeft: "Een duidelijk

I

broodje en een kop

koffie. lk liep naar de

auto en genoot van

de kofñe, het weer, de

natuur en het moment.

Johan kwam - met de

hand naar voren - naar

mij toe lopen en plots

zag ik een brede grijns

op zijn gezicht. Bij mij

aangekomen opende

hij zijn hand en ik zag

een prachtige bronzen

regenboogschotel

liggen. Toen ik dat
zag zei ik: "Nu ga ik er

ook een Kelt uithalen."

lk liep gelijk weer terug naar de plek waar we ongeveer
gestopt waren en zeer geconcentreerd ging ik verder met

zoeken. Gelijk kreeg ik een signaal. Gespannen groef ik de

piep op; het was een naald van een fibula. Duidelijk oud!

Achteraf bleek de naald bij een fibula te horen die ik daar

zo'n7 jaar geleden al had gevonden.Nog geen anderhalve

meter verder kreeg ik weer een signaal. Weer voelde ik een

vreemd soort spanning opkomen. lk schepte de aarde eruit,

bukte en veegde met mijn hand de aarde wat uit elkaar.

Opeens zag ik wat goudachtigs glimmen.Trillend haalde

ik het voorwerpje uit het zand. lk keek er naar en kon het
n¡et geloven. lk zag heel duidelijk een gestileerd paardje! ln

mijn hand lag mijn aljarenlang gewenste droomvondst, een

gouden Keltische stater. lk rende, hinnikend als een paard, in

volle galop naar Johan. Johan draaide zich verbijsterd om. Bij

hem aangekomen deed ik mijn hand open en als de dag van

gisteren zie ik nog steeds Johans gezicht vol ongeloof.

Na nog een tijdje doorgezocht te hebben, zonder echte

vondsten, gingen we weer terug naar de camping. Het bleek

inderdaad een gouden Keltische stater van de Nerviërs

uit 50 voor Chr. te zijn. Deze vondst is voor mij de ultieme

droom die werkelijkheid is geworden!"Johan, hij is eigenlijk

ookeen beetjevanjou.

teken - dit moet wel

mijn geluksdag

worden'l dachtik.
lk begon te zoeken

en vond niet veel

bijzonders. Na

enige tijd kreeg

ik trek in een

to

1 Keltischestatervan de Nerviers,

epsilontype, goud, 60 - 50 v. Chr.

2 Regenboog schoteltje, triquetum
munt, zilver, 30 - l5 v. Chr.

3 Romeins eigendomsplaatje met de
naam: QUINTI BLANDINI (van Quintus
Blandinus) messing, 1e eeuw.

4 Kelrisch AVACIA muntjq brons,

12 v. Chr.

5 Randhielbijl, brons, 1500- l300v.Chr.,
vondst Engeland.

6 Slangenring, brons, 200 - 300 na Chr.

7 Penning graafschap Holland, FlorisV
(1256-1296), zilveL

2/3 ruitergroot van Kuinre, Jan I van

Ku¡nre (1 3l 7 -l 336), zilver.

I Handvat van een Romeins Gladius
zwaard, been.
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11

14

to

9 Frankische steunarmfibula met punt-
cirkel ornamentering, brons, 5e eeuw.

1 0 Tweedelige voetboogfibula met punt-
cirkel ornamentering, brons, 4e-5e
eeuw.

1 1 Hadrianus (1 1 7-1 38), Zilver. Denarius,
geslagen te Rome in de periode 1 1 9-
122.

1 2 Fragment van Terra sigillata aarde-
werk met afbeelding van barbaar.

13 Midden La Tène-fibula, late variant
met opvallend lange spiraalveer,

brons, leeeuwv.Chr.

1 4 Merovingische vogelfibula, brons,

5e-6e eeuw.

15 Ringbroche. Zilver, 14e eeuw.

16 Armband, brons, 2e eeuw.

17 Kapfibula, brons, 50v. Chr.

De naald met veerrol werd 7 jaar f ater
gevonden.

18 Piramide riembeslag, brons, 6e-7e

eeuw

19 Pijlpunt, ¡jzet 1 e eeuw.

20 Romeinse As,Vespasianus, Tl na Chr.,

koper.
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Kees is al bijna 30 jaar actief bezig met de hobby. "Van

kinds af aan op de lagere school werd ik al gefascineerd

door de geschiedenis van Romeinen en Bataven. De

mooie platen van 'lslings'met de Bataven die vanaf de Rijn

kwamen zie ik nog voor me. Toen mijn broer vertelde dat

hij een metaaldetector had en een paar mooie munten had

gevonden, moest en zou ik ook een metaaldetector hebben.

lk begon met een C.Scope 440, een non-motion detector,

dat wil zeggen dat je hem niet hoeft te bewegen voor een

signaal. Mijn eerste vondst was een Willem I cent van 1823.

Vrijwel daarna vond ik mijn eerste echt oude munt, een duit

van Kampen uif. 1743, die ik nog steeds koester."

"Nu gaat mijn interesse vooral uit naar Romeins, Keltisch

en vroeg middeleeuws. Vooral Keltisch spreekt tot de

verbeelding. De kunst van symboliek? Vroeger liep ik in

mijn omgeving voornamelijk in het bos en op kerkpaden

te zoeken. Later kwam ik er pas achter datje ook op akkers

kon zoeken. lk zoek nu al 16 jaar samen met Johan Koning.

Geregeld staan we in het najaar in het midden van het land

op de camping. Van daaruit zoeken we met name naar

Keltisch en Romeins."

De meeste mensen kennen Kees vooral van de redactie

van de DDA. "De DDA voelt vooral als mijn kindje. lk ben

medeoprichter van de vereniging en heb alle ups en downs

meegemaakt. lk maak al 20 jaar met mijn hele ziel en

zaligheid het magazine en met nog net zoveel passie als

20 jaar geleden.

Wat ik ook leuk vind is om één keer per jaar naar Engeland

te gaan. Dat doe ikook al 2O jaar. De eerste keer was een

DDA reis. Daarna regelmatig met vrienden. Zelf heb ik ook

nog enkele malen een reis naar Engeland georganiseerd; de

Newbury rally. Dit heb ik vanaf 1997 vier jaar gedaan. "

We gaan naar de top 20 van Kees. Op de eerste plaats staat

de Keltische munt uit het kippenvelmoment. Op de tweede

plaats staat een Keltische regenboogschoteltje. Op de derde

plaats staat een Romeins eigendomsplaatje van de stort van

Alphen. "Als zoeker zijnde is dat een hele aparte ervaring.

Hard werken, als je niet gewend bent om te graven. Heel

apart als je in een gat staat van 1 bij 1 meter en 2 meter

diep. Je moet er niet aan denken dat het instort. lk heb daar

een keer ofvijf gezocht en ook nog een benen handvat

(nr. 8), ijzeren pijlpunt (nr. 19), terra sigillata (nr. 12) en een

Romeinse as (nr. 20) gevonden en heel, heel veel spijkers!"

Op de vijfde plaats staat een randhielbijl uit Engeland. "Dit

type komt uit Engeland. Tijdens de Newbury rally in 1995

liep ik als enige Nederlander tussen 400 Engelsen op een

gigantisch veld. ln het veld zag ik op een gegeven moment

een soort verlaging liggen. ln het midden van deze verlaging

kreeg ik een heel mooi signaal. lk maakte een flinke kuil en

bleef maar een mooi signaal houden. Pas na 40 cm graven

zag ik wat groens in het gat liggen. Met mijn handen haalde

ik het voorwerp eruit.Tot mijn opwindingzagik dat het een

gave bronstijdbijI was. Ik gilde:"Axeheadl"en onmiddelIijk

kwamen de Engelsen op mij toe gerend. Al gauw hoorde je

over het hele veld met regelmaat roepen "The dutchman with

the axehead".

Op de negende plaats staat een steunarm-fibula met

puntcirkelversiering. "lk zocht toen al zeker 1 3 jaar en had

nog 'nooit'een fibula gevonden. Samen met Johan Koning

liep ik op een akker, zonder het idee te hebben op deze

plaats iets heel ouds te vinden. lk kreeg een dermate hard

signaal dat ik even twijfelde of ik het wel zou opgraven. Toch

maar graven natuurlijk en tot mijn stomme verbazing lag er

een knoeperd van een fibula in mijn handen. Achteraf gezien

de grootste die ik ooit gevonden heb en die nog steeds een

permanente plaats in mijn vitrinekast heeftl'

Om de kans op vondsten te vergroten beveelt Kees aan om

onder andere landkaarten te bestuderen. "Kijk ter plekke

vervolgens goed naar het landschap; waar hebben de

rivieren gelopen, zijn er verhogingen in het landschap, waar

is het water? Dan ontdek je vanzelf de mooie akkersl'

"Als ik zo naar mijn vondsten kijk, besef ik dat ik wel vele

duizenden keren de schep in de grond hebt gezet! En bij

iedere schep beleef je weer die spanning. Die spanning blijft,

ook na 30 jaar en is een passie, een verslaving."
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O rop van een kandelaar

Brons

1 2 eeuw

C) ni¡d"rgoudgulden zj.
(na 1516)

Hertogdom Gelre

Muntheer: Karel van Egmond

(1492-1s38)

Muntplaats: Nijmegen

Literatuur: Delmonte 620

g u",
Vuursteen

Neoliticum

Vermoedelijk grafvondst

G) Dr¡"doorn
Pijlspits met drie pootjes

Vuursteen

Laat Neolithicum, vroege Bronstijd

O Sceatta

7el8e eeuw

Davidster-type

Literatuur: De Belfort 5742

Zilver

@ mrnrg"*icht gemaakt door
GDN = Guilliam de Neve, Amster-

dam, jaartal 1623

Brons

Gewicht 7,38 gr.

Onderste zijde'14,9 mm

Ø Denar¡u, zj. (790-81 4)

Franken. Muntheer: Karel de Grote

(768-814)

Muntplaats: mogelijk Ravenna

Literatu ur: Morrison/Grunthal 308

Eén van de bijzondere Karolingi-

sche munten met een monogram

op beide zijden.

Zilver

Gew. 0,85 gr., dia. 1 4,9 mm

G) c"rpplaat
Met fabeldier en restanten van

emaille

Brons

1200 (Romaans)

G) eloksewicht
Lood

1 631

L. Geen Jelle Annes, maar iemand

anders met als tweede initiaal een

'N'(zie rechtsboven). Dit merk heb

ik ook gezien met het jaartal 1639.

Het huismerk komt ook voor op

een Fries waaggewicht, in 1627

gegoten door Hans Valck.

R. Leeuw van Leeuwarden.

@ elokgewicht
Lood

1777, de stadsmerken zijn moed-

willig kapot gekrast, zullen iden-

tiek zijn geweest.

@ Zeskantig plaatje
Lood/tin

Wapens van Alphen en Ouds-

hoorn. Vermoedelijk gebruikt als

tolgeld voor de Alphense brug. De

Alphense'brug was vanouds de

verbinding tussen de gemeenten

Alphen (aan de zuidwestkant van

de Rijn) en Aarlanderveen (aan de

noordoostkant van de Rijn). Ook

was de brug voor de inwoners van

Oudshoorn van groot belang.

Omdat beschrijving een aan-

name is, zijn we benieuwd naar de

vindplaats van dit voorwerp. Het

werd de redactie in Buitenpost

getoond en we vragen dan ook of
deze vinder contact met ons op

wil nemen.

,6

@ Rpottretersgewicht van

1 uncia (= 1/1 2 medicinaal pond)

Links het unciateken (een soort

dubbele drie), rechts een cijfer 1.

De kroontjes in de hoeken zijn

versrenng.

Het makersmerkWCH is van Wolf-

gang Martin / Wolfgang Christoph

Heumann, Neurenberg, aldaar

Waagmacher in 1761. Zie Lockner

merk 1448. Heumann was meester

geworden in 1755.

Lockner: Die Merkzeichen

der Nürnberger Rotschmiede

München,1981

Brons

Gewicht 29,20 gr., 13 mm

Onderzijde vierkant

(D z smtting Dansk 16??

1 7e eeuw

Denemarken

Muntheer: Frederik Xl (1648-1670)

Literatuur: Krause Misher 249.2

Zilver

fþ t nstüber I s8o Emden

Ostfriesland Edzard ll en Johann

1 566-1 591

Zilver

Rechts voorbeeld uit catalogus

Kappelhoff 250.

Foto'soP+ 150%o

I
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Met dank aan: D. Dijs, J. Kuipers, F. Groenendijk, K. Pannekeet, R. Holtman, E. Kramer,

I.Zijlstra,W. Spoelder, D.J. de Witt, Allex Kussendrager
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Als importeur van Minelab kreeg ik halverwege 2009
steeds meer belangstellenden voor de GPX-4500, de
peperdure gouddetector van Minelab. Handelaren
uit Engeland, groothandelshuizen uit de omgeving
van Den Haag, dealers maar ook Afrikanen belden en
mailden om informatie. Eentje wilde er meteen tien.

Gesink
%;
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olldepyæn. 
- EltllOPlA

CÉÍINAL¡inc¡f SOUTH SUDAN
REPI'ÈUC

oJuba
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de Goldseekers I 5000 u¡t 1984

at was er toch aan de hand?

Hoe moest ik dat aanpakken?

lk besloot de gegadigden de

helft vooruit te laten betalen en de rest

bij aflevering. lk was niet van plan door

eigen hebzucht grote risicos te lopen.

Het duurde even voordat ik doorhad

wat er precies aan de hand was. Alle

bestelde gouddetectors bleken uitein-

delijk via Dubai of Egypte naar Sudan te

gaan. Door de politieke instabiliteit van

dat land bleek Minelab er geen d¡stri-

butiepunt te hebben. Aspirant-kopers

waren daar aangewezen op distribu-

teurs uit de rest van de wereld. De hele

handel in gouddetectors speelde zich

dus buiten Sudan af. Daarna moesten

ze via duistere routes het land bin-

nengesmokkeld worden: legale invoer

bleek bijna onmogelijk. Eenmaal bij de

lokale besteller aangeland, betaalde

deze tussen de twaalf- en vijftiendui-
zend dollar voor een GPX-4500! De

koers van de GPX hield waarschijnlijk

gelijke tred met het aantal door de au-

toriteiten in beslag genomen machines.

Gold Rush
Er bleek een enorme goudkoorts in

het woestijnland te zijn uitgebroken.

Sudan was vóór de splitsing in Noord-

en Zuid- Sudan het grootste land van

Afrika. Het huidige Noord- Sudan is

nog altijd 55 x groter dan Nederland en

heeft ongeveer 32 miljoen inwoners.

Het meeste goud wordt nu ten noord-

oosten van Khartoum, in de woestijn

gevonden. lk denk dat de situatie in dit
reusachtige land met de negentiende-

eeuwse goldrushes in Alaska, Californië

en Australië te vergelijken is. Wanneer

je over het internet surft, kun je er

artikelen, foto's en zelfs filmpjes over

vinden. Zie hiervoor onder andere:'The

5udanese Gold Rushi

Een van mijn klanten vertelde me dat

Sudan, ondanks zijn enorme grootte,

één groot roddeldorp is. Toen de eerste

lokale gouddelver met zijn GPX-4500

een kilo goud vond en in zijn dorp

terugkeerde, ging het sensat¡onele

nieuws als een lopend vuurtje door het

hele land. Zelfs de armste dorpelingen

werden door de goudkoorts besmet.

Goudzoekers
Naar schatting zijn er momenteel

20.000 Sudanezen werkzaam als

goudzoeker. De autoriteiten lieten

uitrekenen, dat er door deze lokale

goudzoekers jaarlijks vermoedelijk 30

tot 40 duizend kilo goud wordt gevon-

den. Dat is de helft van het totaal. De

rest wordt gewonnen door mijnbouw-

bedrijven met concessies die met groot

materieel vooral stofgoud delven.

Niet zo vreemd dus, dat zelfs de arm-

ste mensen alles op alles zetten om

voldoende geld bijeen te sprokkelen

om die gouddetector aan te schaffen.

Eenmaal in het gelukkige bezit ervan,

vormden de dorpelingen kleine teams

van vier zoekers. De eerste zorgt voor

een Toyota pick-up, de tweede voor een

GPX-4500 en de andere twee brengen

scheppen, houwelen en spierballen

mee voor het betere hakwerk. Ook

over de verdeling van de buit was

goed nagedacht. Het gedolven goud

?t
t

t* .b

verdeelden ze in drie porties: een voor

de eigenaar van de pick-up, een voor

de eigenaar van de detector en het

derde portie werd weer netjes verdeeld

onder alle vier teamleden. lk sprak

mijn vermoeden uit, dat er ook wel een

kalasjnikov meeging, maar dat werd in

alle toonaarden ontkend.

Van een andere klant hoorde ik dat zich

zelfs een goudopkoper in een cam-

perachtig vehikel in de goudwoestijn

had genesteld. Die kocht het goud

ter plekke van de vinders op; dikke

stapels beduimelde Sudanese ponden

wisselden daar van eigenaar. Uiteraard

kregen ze niet het volle pond, maar

voor veel gouddelvers is het een prima

manier om de lopende onkosten oP

een snelle manier te dekken.

Behalve de genoemde attributen wa-

ren de avonturiers genoodzaakt grote

hoeveelheden water mee te nemen.

5g



{tç
{

6n

;Ì

De temperaturen zijn er overdag bijna
ondraaglijk en een halve dag zonder
water kan fataal aflopen.

Weer iemand anders vertelde dat er

met de duurste apparatuur vooral
's nachts werd gezocht. De plekken

waar de zoekers signalen krijgen,
worden gemerkt en overdag door een

ander team, dat met goedkope detec-
tors werkt, opgegraven. Dat verklaarde

ook de run op een aantal goedko-
pere detectormodellen van White's en

Tecknetic's in een later stadium van

de goudjacht. Slim bedacht, want de

detectorlst verloor met de oude zoek-

wijze de meeste tijd met het wachten
op de gravers tot die het signaal uit de

keiharde bodem hadden uitgehakt. Nu

kon hij in één nacht misschien wel vijf
of tien keer zoveel grond afzoeken.

Nu snap ik ook waar de Egyptische

farao's du jzenden jaren geleden hun
goud vandaan haalden. Dat werd dus

via de Nijl uit het tegenwoordige Sudan

(Arabisch voor'land van de zwarten')
aangevoerd. Vermoedelijk hebben de

daar wonende stammen er al vanaf de

bronstijd goud verzameld. Door erosie

en wlnd lag het goud in die tijd ge-

woon aan de oppervlakte. Ze hoefden
zich bij wijze van spreken alleen maar

te bukken om het op te rapen. Het
goud in nuggetvorm, vaak ingebed in

kiezei, is in Sudan op diverse plaatsen

te vlnden in een gebied zo groot als

Frankrllk. ten ding is zeker: ze zijn er

nog lang niet uitgezochtl
Ook in Nederland bleken honderden
Sudanezen te wonen die, opgestookt
vanuit het moederland, bij mij of mijn
dealers meerdere GPXen wilden bestel-

len.Toen de handel na een paar maan-

den echt goed op gang kwam, liepen

de prodr-rctietijden van de GPX-4500 blj

de Australische fabrikant dramatisch

op, Eind 2009 moesten klanten gemid-
deld vier volle maanden op de bestelde
apparatuur wachten. Degenen die een

klein vermogen aanbetaalden, deelden
hun stress over de oplopende wachttijd
op gulle wijze met de dealers en de im-
porteur Gelukkig werden de leverings-
problemen uìtelndelijk allemaal zonder
bloedvergieten opgelost en kwam de

detectorhandel in de tweede helft van

2010 weer in rustiger vaarwater.

Waar blijft het gevonden goud ln een

instabiel land met een zwakke over-

heid? Volgens bronnen op internet ver-

liet het meeste goud via smokkel het

land, om op te duiken in de Arabische

olìestaatjes zoals Dubai en Abu Dhabi

en in Beirut, de hoofdstad van Libanon.

Officieel werd er in 2009 in Sudan vier

ton goud gedolven. Een jaar later al

het twintigvoudige. De autoriteiten
zijn nu aan een inhaalslag bezig om

de gouddelverij zo te reguleren, vla

concessies en d.m.v. opkoopregelingen

voor partlculiere goudzoekers, dat

de staat er zelf ook beter van wordt.
Mogelijk dat de goudexport de redding
voor het land is dat nu, na de opdeling

in Noord- en Zuid-Sudan, de inkom-

sten uit olie uit het zuiden zal moeten

missen. De goudopbrengsten, inclusief

die van partlculieren, over 2011 worden
geschat op 76 ton. Met de huidige
goudprijzen komt dat neer op een

bedrag van 3 miljard euro. Een deel van

het gevonden goud zal trouwens door
lokale goudbewerkers tot sieraden

verwerkt worden. Volgens ìngewijden

lopen welgestelde Sudanese vrouwen

op huwelijksfeesten al gauw met een

kilootje puur goud om hals en armen.

Voor degene die nu spoorslags naar de

hoofdstad Khartoum wil afreizen, toch

een kleine waarschuwing. Noord-5udan

is een streng lslamitisch land, waar de

- . t -+:.:>
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sharla van kracht is en hoewel er heel

aardige mensen wonen is het niet aan

te raden daar alleen op pad te gaan.

Weliswaar zijn de kookpotten opgeboÊ

gen, maar het gerucht gaat dat de sla-

vernij er nieuw leven is lngeblazen. Het

is niet ondenkbaar dat je de rest van je

bestaan in een duistere mijn slijt als je

daar op goudjacht gaat. Als nazaat van

de Holìandse slavenhandelaren krijg
je dan na pakweg 250iaar alsnog een

koekje van eigen deeg.

:.i' '. ..,,: .:. ,

.. ¡ r i lir'

Metaaldetectors van de vanouds

bekende Amerikaanse merken werden

vóór 1985 ¡n Australië wel door goud-

zoekers benut, maar ze waren daarmee

niet erg succesvol. Deze klassiekers uit

de jaren zeventig en begin tachtig van

de vorige eeuw bleken niet ln staat om

in de sterk mineraal- en goudhoudende

bodem door te dringen. Zo kwam het in

1985 tot de oprichtlng van Minelab en

werd hun eerste model, de Goldseeker

1 5000, uitgebracht. De grondleggers,

waaronder Bruce Candy, de ingenieur

van Mlnelab, richtten zich vanaf die tijd

vooral op de productie van detectors

voor goudzoekers ln eigen ìand. De

ontwlkkeling en productie was vooral

gericht op het doordrlngingsvermogen

en een hoge gevoeligheld voor goud in

moeilijke bodems.

Tien jaar later slaagde Minelab erin om

de aloude Pl-techniek (Pulse lnductie)

eìektronisch te restylen in een bruikba-

re machine voor het zoeken naar goud.

Dit werd de SD-2000. De oorspronke-

lijke zoekschijl een monospoel, van dit

detectortype verandert tientallen keren

per seconde van zend- in ontvangst-

spoel. Pl-detectors hadden minder

last van diepteverlies door gemìnerali-

seerde bodems dan VLF- en motionde-

tectors. Minelab kreeg het voor elkaar

om deze ijzerpikkende Pl- techniek, dle

relatlef ongevoelig was voor laaggelei-

dende en klelne goudnuggets, om te

vormen tot een super sensibele goud-

detector met een lichte ijzerafwijzlng.

(Een lichte ijzerafwijzing is nu mogelijk

met DD-schijven, maar niet met de

ook beschikbare monoloup-schijven),

Uit deze SD-2000 kwamen later de

SD-2100, SD-2200, de GP Extreme en de

GPX-serie voort. Volgens eigen zeggen

wordt veel tijd en geld besteed aan de

technische doorontwikkeling van de

detectors. Zo kwam Minelab in2007

met de GPX-4000, in 2009 met de GPX-

4500 en vorig jaar met de GPX-5000.

/i;t,.,l',-ì:f¡1r,jr,.:'' r'¡'',:: :.

:, 
I

Een enkele Nederlandse en Belgische

zoeker heeft zich in voorgaande jaren

een GPX Extreme of GPX -4000 aange-

schaft. Vooral met in het achterhoofd:

een groter dieptebereik. ln de praktijk

bleek het nut daarvan beperkt. Hoewel

bij de GPX een harnas met bun-

geekoord geleverd wordt, waardoor het

meeste gewicht van de zware detector

door je lichaam wordt gedragen, was

het urenlang zoeken ermee toch een

hele opgave.

Het beste idee dat ik hoorde kwam

van een zoeker, die met zijn GPX oude

schatvondstplekken ging afzoeken.

Dle terreintjes zijn, wanneer je ze kunt

vinden, vaak tot de laatste draad door

andere zoekers afgezocht. Het was toch

een goed idee, want de GPX gaat wel

20%o dieper dan alle andere metaal-

detectors. Elke piepje dat je dan nog

krijgt, kan een munt uit een schat-

vondst zijn. Maar het uitschakelen van

ijzer bleek toch moeilijker dan van te

voren gedacht. Met name diepliggend

ijzer is soms lastig als zodanlg te her-

kennen. Bekend is wel dat er nog twee 6l
munten uit de Keltische muntvondst

van Paul Curfs uit Maastricht mee zijn

gevonden. Toch werden de meeste

aan Nederlandse en Belgische zoekers

verkochte GPXên in de loop van 2009

weer ingeruild voor een E-Trac. Die in-

ruilers zljn vermoedelijk ook allemaal in

de woestijn aangeland. Hoeveel goud

zouden ze ermee gevonden hebben?

Gert Gesink, Enschede

Februari 201 2
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'Båharius,'Franken,
Lodewijk de Vrome (814-840)
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De zoekdag in Susteren ligt weer een

aantal weken achter ons. Het was weer

een geslaagde dag met een groot aan-

tal leden en met een aantal bijzonder

fraaie vondsten.

Vele positieve reacties mochten wij
ontvangen en ook op de diverse forums

waren de reacties positief. Ook ontvin-
gen wij een aantal op- en aanmerkingen

over hoe het kan dat sommige zoekers

zoveel penningen vinden en anderen

niet. Met deze op en aanmerkingen

ztjn wij aan de slag gegaan, en op de
jubileumzoekdag zullen wij vooraf

aankondigen welke veranderingen zijn

doorgevoerd om de wedstrijden êerlij-
ker'te laten verlopen.

1 3e eeuw Engeland

Long cross penny

z.j. Muntheer:

Edward I (1282-

1307) Muntplaats:

Londen. Literatuur:

Seaby 1 383

1 4e eeuw Hertogdom

Brabant Sterling zj.
(1 330-1 337). Munt-

heer: Jan lll (1 31 2-

t 355) Muntplaats:

Leuven. Literatuur:

De W¡tte 349

Met dank oan: A. Pol, A. von Herwijnen

Momenteel zijn we druk doende met de

jubileumzoekdag welke ronduit specta-

culair moet gaan worden met een zeer

fraai prijzenpakket.

lk hoop op deze dag vele leden welkom

te heten.

Good Hunting,
Albert van Es

Was vanaf de foto niet

te determineren,1 3e eeuw Aken Penning zj.
Muntheer: Friedrich ll (1215-

1 250) Literatuur: Menadier

62, Krumbach 57.1
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Op de zoekdag te Susteren werden o.a,

de volgende gewichten getoond:

6q

1 lood (1/32 pond) loden gewicht

Maastricht

1 lood loden gewicht Utrecht

'1 ONS'vierkant messing gewicht met

handje van Antwerpen

1 lood kom van een sluìtgewicht, geijkt

met sleutel en vijfpuntige ster (Maas-

tricht) ,rr''

laatmiddeleeuws muntgewicht voor

een Masse d'Or (5,48 g)

zeskantig Frans gewicht van 7 denier
(9,03 g) ; :

1 lood loden gewicht Den Bosch (17)54

. 1/8 pond loden gewicht omgeving

Steenwijk (eerder een exemplaar uit de

omgeving van Assen)

. roodkoperen muntgewicht voor

een Noble, snedegetal 32,lype 1499

Rio Holtman
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6 Ook kwam er nog een muntgewicht

voorbij voor een zeer zware gouden munt,

de 10 Cruzado van Portugal. Deze munt had

een massa van 35,5 gram goud. Het munt-

gewicht was ¡ets gesleten en had nog een

massa van 34,0 gram. ln tegenstelling

tot andere muntgewichten heeft deze

natuurlijk ook een andere afmetlng

ca. 18 mm dik, normaal slechts enkele

millimeters dik.

Muntgewicht voor de 1 0 Cruzado:

afbeelding binnen parelrand een kruis

met ¡n de hoeken de letters PTGL =
Portugalöser. De datering 16e/17e

eeuw.

Dit muntgewicht had geen makersmerk,

dat komt vaak voor bij erg dikke muntge-

wichten. Doordat het erg moeilijk was om

deze dikke blokjes juist te stempelen, werd

dat v¿ak niet gedaan. Daardoor is het ook

nlet te zeggen waar het is gemaakt, mogelijk

Keu len.

7 afbeelding van een I Cruzado van

Portugal (zelfde afbeelding als de 10

Cruzado, doordat de munt vrij zeld-

zaam is, heb ik er geen afbeelding

van gevonden).

Allemaal bedankt voor het tonen van en

de belangstelling voor de muntgewich-

ten. Wat ik vaak hoor is dat de zoekers

wel muntgewichtjes hebben maar

vergeten mee te nemen voor deter-

minatie. Een duidelijke foto + massa

van het gewicht opsturen via de mail

kan natuurlijk ook. Of meenemen naar

de volgende zoekdag! Veel zoekplezier

en tot de volgende keer,

Gr DJ.

djmuntgewicht@telfort.nl

6¡
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Muntgel.uuirhten

Tijdens de mooie zoekdag in Susteren was

er weer volop aanvoer van muntgewichten.

Er was zelfs een zoeker die een collectie van

60 stuks had meegenomen. Daar had de

jongeman ook wel even over gedaan om

die allemaal te vinden. De collectie komt

uit de omgeving Roermond en dat kun je

dan ook zien aan de muntgewichten. Zo

is het aandeel muntgewichten gemaakt in

Antwerpen en Duitsland sterk aanwezig. Van

Amsterdam was er maar één aanwezig en

Zeeland ontbreekt zelfs totaal. Het mooiste

muntgewicht is een Henricus Nobel die nog

op de originele massa is van 6,80 gram. Het

stempel van het makersmerk is lang gebruikt

en is niet meer heel duidelijk. De afbeelding

is een hart met een pijl erdoor en de letters

HD (Herman von Dasel) uit (15)94 uit Keulen.

1 Afbeelding van de Henricus Nobel, binnen

een parelrand koning met kroon en zwaard

en wapenschild in een kogge met de letter H

op de voorkant.

2 De gouden Nobel, deze werd veel ge-

maakt ln Engeland en later vaak nagemaakt

in andere landen en steden, het afgebeelde

exemplaar komt uit Gent.

3 Makersmerk van het muntgewicht: binnen

een takkenkrans, hart met pijl erdoor en de

letters HD en jaartal (15]l 94.

4 Afbeelding van de gouden munt de

Souverein uit de zuldelijke Nederlanden,

Albertus en lsabella, Deze gouden munt had

een massa van 5,12 gram en werd gemaakt

van 1612-1617

5 Muntgewicht van de Souverein (zie rechts

bovenaan). Een muntgewicht voor de

Souvereln uit de Nederlanden kom je niet zo

vaak tegen. Afbeeldlng van twee gekroonde

aartshertogen ten halve lijve met scepters.

Dit type is alleen gemaakt ìn de zuidelijke

Nederlanden. Datering eerste helft 17e

eeuw.



Inleveringen vanaf heden mogetijk !

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

Voor U biedt dat een aantal belangr¡jke voordelen :

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

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

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

de waarde van de munl minimaal 80% in Uw handen en niet maar maxim aal zo'n 60%o.

maniervan werken hoeft U niet maanden langte wachten tot Uw munten worden aangeboden.

MUNTHANDEL G.HENZEN o POSTBUS 42 o 39582T AMERONGEN
I 0343-430564 . FAX 0343-430542 . E-MAIL: tNFo@HENZEN.oRG . www.HENZEN.oRG
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Vanaf 1 990 tot en met 1 994

heb ik een soort registratie

van detectorvondsten bijge-
houden naar volgorde van

'binnenkomst'. ln de vorm

van 5 deeltjes zijn deze boek-
jes in zeer beperkte kring

verspreid. Het gaat om hon-

derden metaalvondsten en

andere bodemvondsten uit het

Friese terpengebied. Hoewel

in Friesland gevonden, worden

afgezien van enkele topstuk-
ken, veel identieke en soortge-

lijke voorwerpen ook in de rest

van Nederland en daarbuiten

aangetroffen zodat ook ama-

teurs en archeologen buiten

Friesland er iets aan kunnen

hebben.

Wijnaldum

WESTERGO

Gezien het voorgaande (volg-

orde van binnenkomst) is er in

deze provisorische publ icatie

nauwelijks sprake van een inde-

li ngssystemat¡ek. Het materiaal

waarvan de verblijfplaats in vele

gevallen niet meer bekend en

dus ontoegankelijk is, is echter

belangrijk genoeg om te streven

naar een bredere bekendheid.

Het presenteren van een voor-

lopig overzicht wordt na 20 jaar

ook wel eens tijd.

Met het oog op een jubileum-

uitgave van ons magazine

leek het de redactie

Tekst / tekeningen: Jan
Foto's: Kees Leenheer

O

OOSTERGO

en ondergetekende een goed

idee om hierna (alvast) een

selectie uit "Friese bodemvonds-

ten" te publiceren. Wellicht volgt

er ooit nog een meer uitge-

breide en gesystematiseerde

bewerking en / of uitgave. ln elk

geval worden hier al 74 van de

in totaal 400 nummers gepu-

bliceerd. De nummers 1t/m74
(zie tekeningen) zijn alle in

Wijnaldum gevonden.

Jan Zijlstra

t7
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Friur,hsdmvsndslm

Fibulae

1. 'Stützarmfibulal brons, Saksisch, + 400, parallel uit Friesland:

Midlum (fragment).

Grote gelijkarmige fibula, fragment verguld zilver, Saksisch,

450-500, parallel uit Friesland: omgeving Harlingen (frag-

ment), verguld brons: geometrische versiering in kerfsnee-
techniek, vermoedelijk 425-47 5. (2al
Het fragment laat duidelijk zien dat het hier gaat om een

relatief kostbare fibula, versierd met rankenornarment in laat

antieke stijl en uitgevoerd in kerfsneetechniek. Soortgelijke

fibulae komen voor in Noord-West Duitsland en Engeland en

zijn typisch Saksisch. Een complete stuk van deze soort werd
gevonden in Zweeloo (Drente). Deze fibula van verguld brons
werd aangetroffen in het graf van îe prinses van Zweelooi zíe

Verleden Land,1981, lit.Van Friezen, Franken en Saksen l960
en Sachsen und Angelsachsen I978.

Twee identieke fragmenten van Angelsaksische kruisfi bulae
(2 exemplaren) rnet op de beugel een vierkant plateau met
daarop puntcirkels, brons, 5e-6e eeury geen Friese parallel

bekend. Een afbeelding bij Aberg (1926-ñg.41) toont een

exemplaar uit Kent, dat er wat op lijkt. Ook Reichstein kent

DETECTOR MAGAZINE 116

geen pendant (verg. taf. 72 nr. 1O).1 exemplaar afgebeeld.

Kruisfibula, fragment (voet en beugel), brons, Angelsaksisch,

+ 500-525. De dierkop heeft relatief grote en geornamen-

teerde neusvleugels en lijkt een begin te zijn van de ontwik-
keling naar meer barokke vormen, zoals in de 5e en 6e eeuw

in Engeland optreden. Ook van dat stuk heb ik geen exacte

tegenhanger in de literatuur kunnen vinden.

Een aantal fragmenten van bronzen Angelsaksische kruisfibu-

lae, waaronder mogelijk een voorloper van deze soort (type

Dorchester).

5d en e. Knoppen van A.S. kruisfibulae.

5f. Deze fibula doet denken aan het Dorchestertype.

Fragmenten van twee Frankische, bronzen fibulae met half-

ronde kopplaat, 6e eeuw, verg. Glazema en Ypey 1955. ln het

terpengebied komen deze fibulae slechts sporadisch voor.

Drie figuurfibulae (brons) in de vorm van vogels, Frankisch

6e eeuw. Glazema en Ypey 1955. ln Friesland zijn nog enkele

exemplaren gevonden,

5.

7.
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Fricstbsdemvffidstm

Erons
6e-7e eeuw

Fragment (brons) van een kleine'disk on bowlfibula. Alleen

de kopplaat en beugel zijn over. Het gaatje in de beugel wijst
op montage van een schijf, deze ontbreekt thans. Datering

6e-7e eeuw. ln de literatuur geen exacte parallel aangetrof-

fen.

Twee Frankische fibulae, brons, 6e-7e eeuw. Deze spelden

lijken veel op het type Domburg. (Berichten R.O.B. 1955 en

Workingpapers-2 l.P.P., Werner en Roes. Mogelijk zijn het

daarvan derivaten (of voorlopers?). Het grootste exemplaar
(beneden) heeft een oudtijds gerepareerde naaldhouder.

9a. Drie fragmentarische Domburgfibulae.

Ringfibula, fragment (schild van naald) brons, Angelsaksisch

of lers, datering 8e-9e eeuw. Vergelijk Wamers 1 9 taf. 33 nr. 4.

Een grote zogenaamde'Square Headedlfibula van verguld

zilver (van laag gehalte) en enige kleine fragmenten van een

dergelijk stuk van verguld brons. (1 1a) Datering 6e eeuw.

De fibula vertoont sterke gelijkenis met Engelse exemplaren,

welke in Kent ontstonden en van daaruit o.a. naar het R'rjn-

land werden geëxporteerd (vroeger werd het omgekeerde

aangenomen). Verder zijn er m.b.t. deze groep over en weer

invloeden geweest, met name ook met Scandinavië, zodat

Klei n e gel ij ka rm ig e fr bu I a'str i kje'
Karolingisch, Ottoons
Brons

9e-1 0e eeuw

wel van een Noordzeefibula gesproken kan worden.Van Frie-

zen, Franken en Saksen I 960 nr. 54 c, dateert dit stuk ca. 600-

650, wat m.i. te laat is. Abusievelijk werd als materiaal brons

vermeld. Voorzover mij bekend, zijn dit de enige in Nederland

gevonden fibulae van dit type.

Kleine bronzen figuurfibula in de vorm van een viervoeter.

Karolingisch, datering 8e-9e eeuw. Een indentiek exemplaar

gevonden in Oosterbierum.

Schijffi bulae, brons, Merovingisch/Karolingisch.

13a. t/m l. Zie Detector Magazine 68.

7t

12.9.

13.

10.

11.
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Ko rol i n gi sch e riemton g
Brons

8e-9e eeuw

Gespen, riembeslagen, kledingaccesoires

en sieraden, anders dan fibulae

1 4. Frankische gespdoorn van vertind (?)

brons. Type met schildvormige kop, date-

ring 6e-7e eeuw. Het stuk is vrij groot en

zeer zwaar uitgevoerd. Weinig exempla-

ren in Friesland bekend.

17.

Enige Frankische gesponderdelen,

datering 6e-7e eeuw.

15a. Gespdoorn

15d. Zwaardschedebeslag

Riembeslag, brons, Frankisch 6e eeuw.

Zie ook Glazema en Ypey 1955.

Riembeslag (?), met zilver geplateerd

brons, ajour versierd met een gelijkarmig

kruis. Datering Merovingisch/Karolin-

gisch.

Riemtong, brons, Karolingisch (vergelijk

Capelle).

Crucifi xen, brons, waarschijnlijk Karolin-

gisch, circa 50 exemplaren uit Friesland

bekend.

Zie ook Detector MagazineT4.

19a. Voor identiek exemplaar zie

Capelle, 1 968. (Haitabu).

Wapens

15.

16.

21.

22.

18.

19.

72

Zwaardknop (pommel), brons, datering

6e-7e eeuw. Linden-schmitt 1880. Fig.

136, Baldwin Brown 1915, plaat 16-4.

Zwaardpuntbeschermer (oordband)

van brons. Datering waarschijnlijk 6e-7e

eeuw. Literatuur hierover bleek helaas

niet beschikbaar.

Eindstuk van beslag (brons) in de vorm

van een gestileerde dierkop. Dit voor-

werp doet sterk denken aan eindstuk-

ken van helmkammen en helmbeslag

uit de Vendelcultuur. ln Hallum (Fr.)

zijn 2 exemplaren gevonden, groter en

duidelijker dan dit stuk. Boeles 'l 951, fig.

64,2a/b. Kleinere exemplaren komen wel

voor, (zie helm, graf- 14 Vendel Uppland

Zweden), maar zijn dan meestal van een

sti ppel gravure voorzien. Het Wijna ldumer
stuk werd gevonden in de onmiddellijke

omgeving van de grote fibula.

lJzeren speerpunt, vroeg middeleeuws,

datering + 500-1 000.

DETECTOR MAGAZINE 116

23.
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24.

25.

Munten

27.

Een Merovingische denier, waarschijn-

lijk geslagen te Parijs (palatium), niet

beschreven. (verg. De Belfort 3530 e.v.)

+ 7OO?

Een Kentse sceatta, primaire serie B.M.C.

2a, niet eerder in friesland gevonden. t
690-725.

Sceatta, continentaal runentype,

8e eeuw.

Fragment van een Arabische dirhem,

9e eeuw?

Waarsch ij n lìj k een schedebesl ag
Verguld brons
7e eeuw

28.

Diversen en Enigmata

Beslagen, sleutels, fragmenten, spinklos,

schaar etc.

28a' Menselijk gezicht, brons.

ln Friesland nog enkele soortgelijke
voorwerpen bekend.

28b. Onderdeel van een gordel of
zwaardbevestiging (?), nog een

fragment bekend.

28<. Klaverbladfibula(?), zie Capelle

1968.

28d. Riembeslag, zie Capelle.

28e. Beslagstuk, kerfsnee. Zie foto
rechtsonder.

28Í. Fragment bronzen schaar 5e-6e

Beslagstuk.

Bronzen spinklos?

Fragment bronzen sleutel,

Karolingisch.

Fragment ruiterspoor?

Sleutel, laatmiddeleeuws.

Nagel.

b

7, ti

289.
28h.

28¡.

28j.
28k.
281.

Beslagstuk kerfsnee

Verguld brons
7e-8e eeuw
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29.

Fibulae

32.

Fibula van rood koper; la Tène of pseudo

la Tène, verg. Haalebos 1986, fig. 39-1.

Datering 1 e eeuw voor- t/m 1 e eeuw na

Chr., 5G-71.

Kapfibula; fragment. Haalebos 1986 1 fig.

5-1; datering eerste helft 1e eeuw na Chr.

ln Friesland zijn ca.20 Kapfibulae bekend.

5G-71.

Fibula; fragment met opengewerkte voeu

waarschijnlijk Romeins.

Tweeledige voetboogfi bu la met spiraal
(spiraal ontbreekt) met hoge naaldhou-

der. Haalebos 1 986, fig.24-6. Deze fibulae

zijn het meest talrijk in het gebied van

de Elbe en Denemarken. ln Friesland 10

(fragmentarische) exemplaren bekendì

5G-72.2e-3e eeuw.

Romeinse schijffibula met email, frag-

ment, email ontbreekt.3e-4e eeuw (?),

5G-70.

Als vorige, maar andere vorm.

Draadfibula, Romeins, 1e eeuw

Fibula (?); mogelijk halffabrikaat; roodko-
per,5G-71.

Fibula; fragment; zilver; Gallisch?; verg.

Aberg 1922, afb. 50-52. Volgens Aberg

vormen deze fibulae het voorstadium

der grote gelijkarrnige (Angelsaksische)

fibulae, waarvan ook een fragment van

verguld zilver in Wijnaldum is gevonden.

Fibulafragrnent; (beugel en naaldhouder)

Laat Romeins of Saksisch,5G-71.

Als vorige; (gefacetteerde beugel).

Fragment Angelsaksische kruisfi bula;

vroeg type ca.400, (verg. Boeles, plaat

35-no. | (Witmarsum) 5G-72.

Als vorige; ca. 450,5G-7O.

Als vorige; kopplaat van type met vaste

knoppen, (450-500), 5G-70.

Als vorige; beugel met versiering die doet
denken aan die van sommige Angelsaksi-

sche buckel- of knobbelpotten J 5G-71.

Als vorige; kopplaat met zeer langgerekte

knoppen, 5G-71.

Als vorige; voet (dierkop).

31.

33.

37.

Frog m ent An gel saksi sche kru i sfr bu I a

Brons

Vroeg type, + 400

38.

40.

41.

7t

43.
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Knoppen van Angelsaksische kruisfi bulae.

Angelsaksische kruisfibula; type met drie-

hoekige voet en platte'knoppen'. Dit type
heeft zich mogelijk ontwikkeld uit, of is

een variant van het type met dierkop-

voet.

Datering waarschijnlijk 6e eeuw, zie

Aberg 1926, pag.56 en 57.

ln Almenum, dicht b'rj Wijnaldum, is een

exemplaar gevonden dat in deze groep

thuishoort. Boeles 1 95 1, p|. 35-ó, 5G-7 1 .

Beugelfibula met geribbelde voet en

vierkante kopplaat. Het uiteinde van de

voet is cirkelvormig. ln de literatuur geen

exacte parallel aangetroffen. Datering

6e-7e eeuw, SG-71.

Beugelfibula met driehoekige voet
(cirkelvormige beëindiging) en vierkante

kopplaat. Kopplaat en voet versierd met
puntcirkels; geen duidelijke parallel;

vergelijk Kuhn 1 974, Tafel275-73,5; 5G-71

(datering 6e-7e eeuw).

Als vorige; fragmenÇ kopplaat van type
als no.49. (?).5G-71.

Fibula met halfronde kopplaat; fragment;

Glazema en Ypey 1955, afb. 9, datering 2e

helft 6e eeuw, 5G-71.

ldem; Glazema en Ypey 1955 J afb. 8, 5G-

7't.

Fibulafragmen! voet, Glazema en Ypey
'1955 I afb. I en 9.

54. Beugelfibula; atypisch en gecorrodeerd.

55. Als vorige.

56. Fibula, fragmentarisch, kopplaat en

gedeelte voet versierd met puntcirkels.

5G-70.

57. Fibula, fragmentarisch en atypisch.

Voet van een beugelfibula; versiering met

drie puntcirkels welke samenvallen met

het profiel. AngelsaksischT 5G-71. (ln Ried

is een fragment van een dergel'rjke fibula
gevonden met een schijf op de beugel).

59 t/m ó3

Groep fibulafragmenten van het type Dom-

burg of daaraan verwante types. Werner en

Roes 1955, Capelle (Domburg). 6e-7e eeuw

Íriwe hsdmvsndstm

47.

Knop van bronzen Torc (holsring)

1 e eeuw v. Chr. tot 1 e eeuw na Chr.

7951.



Íriesrhndcmvmdstm Sieraden anders dan fibulae, beslagen,
gespen en dergelijke

67.

Ring; brons; resten van groen glas of
email; waarschijnlijk Romeins, 5G-71.

Als vorige; brons; sterk gecorrodeerd,

5G-71.

Gesp; doorn ontbreekt; Merovingisch

type, 6e-7e eeuw, 5G-70.

Als vorige;5G-71.

Gesp met gespplaat; beide onderdelen

werden los gevonden en het is onzeker of
ze bij elkaar horen, datering 6e-7e eeuw,

5G-71.

Kraal? Glas; blauw en geel; vroeg mid-
deleeuws type; vergelijk de kralen die

bij de gouden fibula van Hogebeintum

werden aangetroffen. Het is niet zeker

dat het hier om een kraal gaat, omdat

het voorwerpje niet geheel doorboord is;

halffabrikaat, mislukt exemplaar of kop

van een naald? 5G-72.

Hanger; goud, gegranuleerd. Het geheel

doet denken aan een gestileerd gezicht

of dierkop, maar ook aan een (Vendel)

helm met lange neusbeschermer. ln het

Vrijthof te Maastricht zijn een paar kleine

gouden lunula hangers gevonden, welke

qua versiering, afmeting en globale vorm

wel wat lijken op dit stuk; ze worden in

de 6e-7e eeuw gedateerd. Zadoks en Wit-

teveen 1977.Ook in het grafueld van Al-

phen (N.-Br.) werd een gouden hangertje

gevonden dat enigszins vergelijkbaar is.

Glazema en Ypey 1955-95. Op de achter-

kant van het Wijnaldumer stuk komen

l'rjnen en krassen voor waarvan een aantal

zeker beschadigingen zullen zijn, anderen

wekken echter de indruk opzettelijk

gegraveerd te zijn. lnmiddels is bekend

dat het een runeninscriptie betreft. Het is

waarschijnlijk een Allemannisch sieraad.

Fragment; zwaar gecorrodeerd brons.

Misschien ls dit een fragment van een

bronzen Thorshamer. (T. Capelle 1968 1

tafel 30 no.3).

Klein bronzen crucifix, 5G-69.Zie ook 19a.

Oorhanger van brons; een soortgelijk

stuk werd gevonden bij Domburg.

T. Capelle (Domburg) no.455. Datering

8e-10e eeuw.

F rag me nt Fra n ki sche fr bu I a

met halfronde kopploat
Brons

Germoans stoelspoor
Brcns
La at Romein s, vroeg mi dd eleeuws

8s

71.
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74. Beslag; bronsblik met goud of verguldsel
(sporen) op een onderlaag van massief (?)

brons. De relatief geringe corrosie van

het dunne brons(blik) maakt het waar-

schijnlijk dat enig goud aan de legering is

toegevoegd.

Stilistisch is dÌt Iuxe voorwerp bijzonder

interessont. Het is een'klassiek' voorbeeld

van Germaanse dierornamentiek, die naar

de indeling van Salin te oordelen, eerder

naar stijl 1 tendeert dan naar stijl 2 (zeker

niet noar 3) H. Hahne 1 91 0. Ãberg geeft een

wat afwij ken d e d i e rstij I i n de I i n g.

Het afgebeelde dier is symmetrisch in die

zin, dat als het voorwerp een halve slag

wordt gedroaid, hetzelfde dier is te zÌen.

Het stuk heeft twee parallellen in Sarre

(KenÐ. (Åberg 1926, pag. 130-1 31). ln Sarre

werd ook de zogenaamde Amherstbrooch

gevonden, welke technisch en stilistisch

grote overeenkomsten vertoont met de

grote frbula van Wijnaldum. Datering
+ 550-650.

Het beslag is waarschijnlijk toegepast op

een gordel of riem, mogelijk behorend bij
een wapenuitrusting.
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Fisher CZ-27
lþ aarde warmt op? ln het water vindt u verkoeling!

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

legendarische

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

detector zich thu¡s

Volume-ground-gevoeligheid en discriminatie zijn instelbaar

Exacte plaatsbepaling door vernieuwde pinpoint techniek,

Geschikt voor zout- en zoet water.

Uiteraard kunt u op deze detector

in ru ilen.

Neem contact met ons op voor 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 gemaakte instellingen

onthoudt deze krachtpatser. Dus opnieuw instellen ¡s niet nodig

0ngewenste intederenties worden weggefilterd, dus geen nare

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

voor kleinere voorwerpen.

Voor het zoeken in vervuilde gebieden ontwikkelde Fisher een dubbele

filter-discriminatie,

De Fisher F75 wordt standaard geleverd met een beschermhoes voor

de meter en voor het batterijcompartiment,

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

dealers!

NrEUW! | ,,

Nieuwe 15 inch zoekschijf t
voor Fisher F70 en F75.

Fisher F7O

Gun de F70 wat van uw tijd, en u zult

verbaast staan over deze detector.

Een duidelijk display met voorwerp-

aanduiding van het object midden in

beeld,

lvlet instelbare discriminatie en Notch

mogelijkheden maakt u de instelling welke u wilt,

Permanente d¡epte uitlezing, object identificatie en pinpoint

zijn standaard

Wordt standaard geleverd met de 8 inch zoekschijf.

Fisher F4

l\4et de Fisher F4 ¡ntroduceeft

Fisher een dìgitale alleskunner,

en dan ook nog eens aantrekkelijk
geprìjsd.

Met behulp van de 4-toons objectidentificatie

en de numeriek targetidentificatie, weet u waar

u opgraven wilt.Tijdens het pinpointen weet u automatisch

de diepte van het object.

Naast de 1 1 inch DD zoekschijf is een 4 en 8 inch

concentrische zoeksch¡jf leverbaar.

Kortom: een veelzijdige detector voor een

schappelijke prijs.

ondermeer:
- Zeer hoge gevoelig voor vooral kleine goudklompjes, dunne

gouden kettinkjes en kleine vooruerpen.

- Probleemloos werken op gemineraliseerde grond.

Het resultaat mag er zijn I

Een detector met een frequentie

van 19 kHz, uitstekende
gevoel igh eid, verbluffende

d¡epgang, en uiterst betaalbaar!
[4 et ¡nstelmogel ükheden v0or freq uentie shift ,

discriminatie- en Notch, grondmineralisatie aanduiding, en

treshold zal de F70 u zeker aanspreken.

Fisher F2

Simpelheid
troef met topklasse
eigenschappen, in een zeer

betaalbare prijsklasse!

De F2 laat z¡ch eenvoudig bedienen,

mede door het goed uit te lezen LCD display

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



CS6MX¡ Met de bedieningskast onder de steel, ligt deze

detector prettig in de hand, degelijkheid staat hoog in het vaandel.

Ook bij deze detector staat de frequentie I TkHz aan de basis voor veel

zoekplezier.

Dubbele discriminatie geeft de mogelijkheid om eenvoudig te determineren, zonder

digitale uitlezing. Met instelbaar ijzervolume en discriminat¡e volume heeft u goede

troeven in handen om waardevolle voorwerpen te onderscheiden van oud ijzer.

Automatische en instelb. grondbalans.

De juiste ligging kan worden bepaald door middel van pinpointen.

Bedieningskast afkoppelbaar.
Wordt geleverd met 8 x 11"schotel.

kan

DETECTIESYSTEMEN

Gelon Detecfiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch

Tel.: +31 (0)23 548 ll99 fox: +31 (0)23 548 I195
E-moil: info@gelon.nl www.gelon.nl

G.Scope 3MX

De C53MX is een hoogwaardige professionele detector. De 17 kHz frequentie is ontwikkeld

door C.Scope, en is zeer gevoelig voor klein zilver en goud.

Al 25 jaar luistert C.Scope

naar ervaflngen van

zoekers, en gebruikt dit een
goede detectors te maken.

De CS3MX is makkelijk in

gebruik, ook voor beginners.

De behuizing is afneembaar, en

aan de riem worden bevestigd.
De CS3MX is een volwaardig alternatief voor duurdere detectors.

- Ruim 35 ioor ervoring

- Alle modellen op voorrood

- Officieel importeur C.Scope en Fisher

- Delectors met CE keurmerk

- Eigen gorontietermiin von 3 ioor
- Nederlondse hondleiding

- Eigen servicedienst

- Open op zolerdog (no ofsprook)



30 joor ervoring, e¡gen lechnische diens
ólle merken onder één dok

j O" Gorrell ProPoinler, vroog ons noor de mogelijkheid de gevoeligheid te verhogen.

1ú.i

W'rj verwelkomen u groog mel een kopje koffie in onze showroom voor uitgebreid odvies !

Uileroord kunnen wij u ook zeer uitgebreid felefonisch von uilleg en odvies voozien.

Wij brengen groog weer een oonlol deleclors en hun kwoliteilen onder uw oondochl:

rrú Minelob X-Teno 305 in prijs verloogdl Met grolis Koss hoofdtelefoon en DD-upgrode € 399,-
De C.Scope 4MXi (€ 599) en óMXl (€ ó99) mel 8"xl l" DD-spoel zijn op voorrood. kom nu lesten !

Whiles Coinmosler Pro-Pokket (€ 385) biedl de zeldzome combinotie von een C-spoel + DD-spoel !

Deleclor Plozo is een initiotief von Williom en Adrie von der Boll Melooldeleclors

0413 - 25 95 ?7 conlqcl@deleclorplozq.nl 0ó - 4432 4416
Showroom in Uden, op ofsprook ook in Almere en Bredq
www.delectorplozo.nl Breukrqnd 215,5403 LG, Uden
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