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Hebben zebiiTfSORO
een perfekte
waterdetector gemark,
bliikt de Stíngruy ook nog
eens een hele
goeíe landdetector te ziin

clubleden

5ûlo

korting.

De
gouden ketting Inrnt ondemcheide
vü)r op het land en in zoetwater.
: rnetbaststooûvoof in zoutwaterVLF-allr metalen rnet baslstoon voor detectie rran glot€ obiecten.
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Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
e bronnen vàn onze geschiedenis

liggen voor een groot deel in de
bodem verborgen. Archeologisch
onderzoek is een belangrijk middel om dit
verhaalvan oÍrze voorouders hun leefomgeving
en cultuur te constrLleren. Dat is boeiend: het
biedt de mogelijkheid letterlijk oog in oog te
komen met de wereld van vrocger. Helaas zljn
die bronnen nogal kwetsbaar en het
bodemarchief wordt constant bedreigd.

Oude resten, hoe diep ze ook liggen, worden
steeds vaker vernietigd. De diepe funderingen
van nieuwbollw verwoesten veel
archeologische gegevens. De bodem verzuurt.
Metalen voorwerpen zoals oude munten lossen
op. Door ingrepen in het landschap verdwijnen
oude cultuurresten, zoals terpen, Romeinse
wegen en middeleeuwse kasteelruïnes. Vaak
zonder verantwoord onderzo cht te zijn.
De clrieduizend leden van de Archeologische
Werkgemeensc hap voor Nederland (A\7N)
werken met professionele instanties samen o'm
te redden wat er te redde n valt. Maar opgraven
mag niet zonJtaàf. De A'$(/N werkt uitsluitend met

toestemming van universitaire archeologische
instituten of de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROts) te
Amersfoort. Overal in het landzijn plaatselijke
afdelingen van de A\Y-/N enthousiast bezig met
arch eologische veldverkenning, onmisbaar voor
verder onderzoek. Maar ook helpen zijblj
opgravingen, restaureren zlj oude voorwerpen
en documenteren het archeologisch werk.
'Westerheem, het tijdschrift van de AløN, dat
ieder lid tweemaandelijks ontvangt, biedt u
artikelen over recent onderzoek, archeologisch
nieLlws, boekbesprekingen en een
museumagenda. Ook voor wie niet aktief met
archeologi e bezig wil zijn is'Süesterheem zeer
leesbaar en interessant.

De contributie bedraagt f 55,- per jaar,
jeugdleden betalen slechts 33,- per jaar.
Voor meer informatie

:

A\IN
Postbus 100
2180

AC Hillegom

w8-276478

muntbøndel
RWM GESORTEERD IN o.a
Griekse munten - Romeinse munten

Middeleeuutse munten - Prouinciale munten

Koninkrijksnxunten
Buitenlandse munten
(midde

le euw

CôMPASS

en-mo d ern)

Gratis prijslijsten op aanuraa8
Bezoeþ aan buis uitsluitend op afspraak
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bodemvondstendeterminolie
beginnende zoekers hebben we b| aonkoop
van een detector een middog
p r o kl ii kb e g el e id i n

5% korting voor leden

2

FlsHE@I

Het odres voor verkoop, verhuur, inrull, opsporing en
Exclusief voor

Pr. Irenelaan 79 3958 )OJ Amerongen
Telefoon 03434-52838
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g r ot is

von de Detector omoteur

MiJn rnooiste hobby!
A/s er mensen in Nederlond zijn, metveelvrije tijd en

doorbij ook nog oordig "bij de tijd" zijn, zowel monnen ols
wouwen, don is er een hobby voor hen oonwezig die zijn
weergo niet kent
lk ondergetekende, kon het wel zeggen, dat is,...--^schoE.oel<en!!!!

Met de detector hetveld in, poden en lonen in, of in het
vrije veld, op alckers, bouw of greide, mits eerst de eigenoor
om permlss,e vrogen en is zijn ontwoord posidef, don rult u

Gebruikerll,eruarlng
Geachte redoctie,

Met belongstelling heb ik de gebruikerservoring met de
Vvhræ's EagJe Spedntm gelezen.
Groagwilde ikvon de ge/egenheld gebruikmoken om
edtter enþe konuekeningen te plaotsen bij de
bovengenoemde eruoing.
Als vergelijkende test, wot toch de opzet is, js een dergelijke

ervoing naar mijn gevoelniet te honteren, omdat er niet
gebruik gemaokt wordt von voste criteia,
Kenmek van ieder vergelijkend onderzoek is toch dot er
voor elkte ondezoeken object, in dit gevol een detector von
exoct dezelfde omstandigheden wo rdt uitgegoon.
Wat betreft een detectorvergelijking moet men dus uitgoon
van een zelfde voorwerþ in dezelfde grcndsoort en
grondvodttigheid op dezelfde diEte, etc etc etc.,
D¡t lijl<t mij niette vewezelijken met de huidige opzet van

eNoren hoe een mooie hobby u hebt gelazen, wont dat
lcon ík u verzekeren en yele met mtj, één mool gezodtç voor
uw verdere leven verlcnocht oon en met uil detec¿or.
De sponning die dot zoeken meebrengE is wel zo ste/r. dot
ikwel iedere dog zou willen zoel<en, maor datkan niet,
wont dan kijg ik ruzie met mijn wouw!
Zo'n joar of acht geleden ben kgaan zoeken en wot ikol
niet ollemool heb gevonden, houdt u niet voor mogelijþ
moor honderden lakenloodjes, woeNon zeer oude, gouden
munt, goeden ingen, zilveren munten, bronzen hoasþ,
bronzen hoantje (ik denk dot het Romeins is), duiten,
/oktempe/s (woaronder een zilveren) Hedinghoken
enzovoorfl!!

/k moest bovenstoonde even l<aqt wont ik hoor soms von
rnensen die niet weten watze rnoeten uiVreten, don denk
ik bij n'yze$ hoe rs het mogelrjk
Hoogochtend,
P,lvlulder,

gebruikerseruoringen.

Een objed)eve vergelijking ü..¡ssen twee detec[ors is op deze

wijze niet mogelijk en beperkt dus de woorde von de op
zi dt lezenst,o ordi ge

et v ri e n d e I ijke
CG. Homelink

m

gro

e

rvo

i n g.

eten,

Oosteruolde

Dc geþlootte gebruikerservoring is nietbedoeld

ols

vergelþnde

test, omdat wij von mening zþ dog wil men een detector testen,
men todr een çruime eruaring met het oÞÞoroû moet hebben.
We v¡eten ollcmool døt je met een nieuw oÞÞoroot þos no ruime

tijd gede ræultoten fuügL Bij een verçlijkende test zouden
bovendien dc detactoren ook door één en de zelfde percoon
gctest moeten worden, teruijl dc één wel met een bepoolde
detætor, en de onder niet met diezelfdc detector kon zoeken,
omdot hi bîjvoorbeeld niet oon het geluid kon wennen of een
knop niet goed wcet of te stellen.

Doorom hebben we besloten voorlopig olleen gebrukercenorhgen tc plooten
Suggestrles en cigen gebruikersenoringen zíjn von horte welkom.

Ns e¡ von een merk meerdere worden ingætuurd, zullen wij die
somenvøtten

dc

rcdlo|r¿e
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Regelmatig bereiþen ons uragel, uan lefun ouer een
lidmaatscbapskaaft. Men wil weten of nt wanneerereen
þomt en boe die eruit zal gaan zlen. Omdat ue zaneel
mogelijk met bet A.W.N. uillen samenutelkm, uinden we
dat we ooþ biercuer met ben ffioeten øeflegm. Dircct

na de zornentaþantie zullen ue ueer fusprcklngnt gaan
uoeren rnet bet A.W.N. We bopm met ing^ng uan bet
nieuwe jaar iedereen em lldmaaßcbapskaart toe te
sturen. Het doet orß genoegen te htnnm melden, dat orc
ledental gestadig groeit. We hebben nu al zo'n 525 leden.
We uersen iederem een bele goefu uakantle toe, uaarín
ueel gezocbt engeuonden aluorden. Scbrljfors eens een
uerbaal ouer u.u uaþantieeflaringen met de detector. Bü
uoorbaat danþ..

Vlaar de vondsten laten ook
zien dat het mater¡aal waardevol genoeg was om te offeren.
Een offer aan de oude goden.

Yan het Drents Museum te
Assen ontvingen w¡¡ het
volgende "persbericht";
De schotyondst von Coevorden
2 juni tot en met 23 ougustus.

Het Drents Museum vindt U
op 5 minuten van het NS- en

Het dal Yan het Schoonebeeker Diep was
omstreeks

1450
nog "een dick en

busstation.

rT¡ LT S E LI TTI

duyster kreupelbosch (...),
een quabbe en moras
impassable Yoor vee en

menschen." Overal in Drenthe
waren dergelijke ontoegankelijke plekken sinds onheu-

gelijke tijden te vinden, Het
hoeft niet te verbazen dat
daardoor bij de mensen gedachten over goden en geesten
opkwamen. Goden waren ui-

teraatd voorzien van allerlei

menselijke eigenschappen. Als
een god goed gehumeurd was,
betekende dat voorspoed.
Maar als een god ontsternd was

dreigde onheil! Om onheil te
voorkomen of af te wenden,
nñaar ook om dank te brengen
voor bewezen diensten, moesten offers worden gebracht.

NIEU\^/S
metaaldetector, red.) Enkele
tientallen zilveren munten en
een hoeveelheid ijzeren Yoorwerpen waren daar omstreeks
I 330/ I 340 begraven. De zilveren munten zijn voor reiniging
en determinatie îaal het
Koninklijk Penningkabinet in
Leiden geweest. De ijzeren
voorwerpen rvaren als gevolg
van het sterk iizerhoudende
grondwater in het dal van het
Schoonebeeker Diep door een
dikke roestkorst ornteven.

verschillende perioden van de
prehistorie. ln het algemeen
wordt gedacht dat dergelijke
"heidense" praktijken met de
invoering van het Christendom omstreeks 8OO na Chr.
uitgebannen werden. Niets is
minder waar. Het brengen yan
offers aan goden en geesten
werd door de christelijke kerk
weliswaar verboden, maar het
verbod betekende nog geenzins dat men zich daar ook aan
hield. Een mooi voorbeeld
daarvan is de schatvondst van
Coevorden, die vorig jaar te
voorschijn kwam in het dal van
het Schoonebeeker Diep nabij
Coevorden. (gevonden met de

5,

Openingsti jden:
dinsdag-zondag
Yan I1.00-l7.00
uur. In de schoolvakanties ook
op maandag.

"Brons uit de Oudheìd", een
nieuwe kijk op soms vergeten
schoonheid!

Op deze tentoonstelling, die
tot en met 4 oktober te zien is,
heeft het Rijksmuseum Yan
Oudheden (RMO) te Leiden,
ruim 270 bronzen uit eigen
bezit bijeengebracht.

Afbeeldingen Yan mensen,

dieren en goden die zo staan
opgesteld dat ze als het ware
met elkaar kunnen wedijveren

in

antieke schoonheid.
Perzische en Romeinse dier-

figuurtjes naast Griekse en
Nederlandse beestjes, ltaliaans vaatrYerk naast lraaks

Dergelijke offers aan de goden

werden heel vaak in of b¡i
rivieren en beekjes, in kleine
veenties of in de grote
Yeencomplexen neergelegd.
Op veel van dergelijke plaatsen in drenthe vinden we dan
ook waardevolle spullen uit

Brink I en
Assen

Voor- en keezijde von een penning von het
bisdom Osnobrvd< ges/ogen tussen 1297 en
I 308 onder Lodewijk von Rovensberg

Deze roestkorst is in het
Iaboratorium Yan de Ri jksdienst Yoor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in
Amersfoort verwijderd: eerst
door te zandstralen, daarna
via handmatige reiniging en
tot slot met de slijptol.
Het resultaat is te zien op een
kleine, maar aantrekkelijke
tentoonstelling. De keur aan
ijzervondsten laat goed zien
wat een smid in de middeleeuwen kon maken: hoefijzers,
messen, kettingen, pijlpunten,
bootshaken en zelfs een
complete set voetboeien.

4
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Yaatwerk, Egyptische beeldjes
naast Turkse figuurtjes.
De bezoeker Yan "Brons uit de
Oudheid" kan kennis maken
met de smelttechnieken waarb¡j koper en tin tot brons
versmolten werden.

Tegeliik met de opening van de
tentoonstelling is het 4e deel
Yan een serie gidsen over de
collecties van het RMO uitgekomen ln dit fraai uitgevoerde "Brons uit de Oudheid",

(uitg.

RMO/De Bataafse
Leeuw; f 27,5O) worden 39 ook
in de expositie te bewonderen
bronzen voorwerpen, inaparte
hoofdstukken beschreven.

Z.OEKEN IN EN LAN
RIVIER

Zoeken longs riyieren is niet olleen
lucrottef, moor ook ontsÞonnend.

Op rtvierstrondjes vind je
'somenscholingen' von vootwerÞen von
gelijk gewicht en vorm. Voorol rond de
strekd o mm e n fggen lnteressonte
vondsren te wochten

ook niet venvonderlijk. Tenslotte zorgde het water in de
vooz¡en¡ng van de primaire levensbehoeften.
Bewoning, zoals steden, versterkinten en forten werden dan
ook langs het water gebouwd. Bovendien waren deze plaatsen
makkelijk te bereiken over het water.
Door de rivier te gebruiken als vaarwet stond niets een
intensief handelsverkeer in de weg.

UITDAGING
Het is dan ook niet
v erbazktgwekkend, dat vele
materialen in de ¡ivier verdwenen
door allerlei oorzaken, zoals:
overstromingen, ongelukken,
oorlogen, mislukte
oversteekpogingen, gewoon als
afval w eggegooid, etc.
Het is voor de detectoramateur
een spannende aangelegenheid
om in en langs de rivieren te
zoeken. Vant in de loop der
tijden is wel bewezen, dat daar
zeer boeiende vondsten gedaan
kunnen worden.
Het is een uitdaging voor elke
.

Detector

Nan-rurlijk liggen er tussen deze
spullen ook vondsten voor de
detectoramateur te wachten.
Zo'n strandje is nu niet direct een
vuilnisbelt, maar het komt er
(soms) aardig in de buurt.

DE RIVIER
DISCRIMINEERT VOOR

oNs
Ä

Dwondooanede von een strondje.
Grintlogen zijn duidelijk zichtboor, moor
ze ook net onder het

soms Íggen

oppervlok

A

Een

8l/2

¡nch wide-scon

zoekpoe/ is de

oongewezen spoel voor dit grind.

detectoramateur om de rivier
haar kostbaarheden te
ontfi.rtselen.

VERSCHILLENDE
SITUATIES
De situatie langs rivieren is
verschillend . Zo heb je vele
plaatsen langs rivieren, waar een
vaste oeverrandvan steen of
beton is. Of het water staat tegen
een dijklichram, die van recent
maferiaal is vervaardigd.
Op andere plaatsen vind je
strekdammen met strandjes
ertussen.
Verder landinwaarts heb je dat

f

Moteriool wordt ofgezet in de binnenbocht
von de rivieren.

.\

niet en is het afhankelijk van de
hoeveelheid aangebroden water,
die ons land binnenstroomt.
De waterstand is ook nog
onderhevig aan sluizen en
stuwen.
Zo kun je ook bij een
zo genaarnde laagw aterstand op
een plek een bijna no¡male
waterstand tegenkomen, als het
vlak voor een sluis of stuw ligt.

STRANDJES
In dit atikel wil ik mijbeperken
tot die gebieden, watr de
oeverrand bestaat uit strandjes en
strekdammen.
Deze strandjes lopen een p Ll
keer per laar bll een hoge
waterstand onder water.
Deze geschetste situatie tref je
o.a.vaakaanblj de Waal, de Rijn
en de Lek. Laten we eens kijken
rraar w^t we op een dergelijk
strandje kunnen tegenkomen.
Als we het over strand hebben,
dan hebben we het natuurlijk
over zand. Zo'n strandje bestaat
verder uit klei (bonken), grint
(van zeet fijn tot grote keien) en
allerhande rommel.
Rommel zoals bakstenen,
blikjes, kannen, basaltblokken,
stukken ijzer, dekseltjes, oud
zilveqpapier bevattende,

verpakkingen en allerlei
aangespoelde materialen, zoals
plastic flessen en hout.

Detector

!!!

Terwijl wijrustig in ons bed
liggen of andere belangrijke
dingen in ons leven aan het
realiseren zljn, is de rivier voor
ons aan het werk. Dat klinkt raaq
maar het is wel waar.
'Wat
de rivier doet, is dat zli alle
materialen van hetzelfde gewicht
en vorm op een plaats neerlegt.
Zo vind je zoetwatermosselschelpen bij elkaar liggen,
zie je grintruggen, die bestaan uit
dezelfde grootte van steentjes.
Zo liggen alle zware materialen
ook bij elkaar, zoals stukken
hoekijzeq brokken steen en puin.
Ook het zand zell heeft een plek
gekregen tussen het andere
mater iaal, als zandheuveltj es
dichtbij de strekdammen.

OBSERVEREN
Zoals al gezegd, wie een strandje
langs de rivier scherp observeert,
ziet dan ook, dat materialen van
dezelfde grootte en gewicht dicht
bil elkaar liggen.
De oorzaak van dit fenomeen is,
dat de rivier constant in
beweging is; de stroomsterkte
verandert, de waterstand

verandert. Continu oefent het
water druk uit op de materialen
en verplaatst deze.
Bij een lage stroming zullen eerst
de znvare materialen niet meer
van hun plaats komen, en zich
'Wat
verderop
daar verzamelen.
ca
kiezels
van
vallen de
5 cm
doorsnede neer, daarna vallen de
lichtere kíezels vaî ca 3 cm stil en
nog meer verderop, waar het
water bijna stilstaat, valt
uiteindelijk het zand neer.

Een tijdje later stijgt het water in

de rivier, de stroomsterkte wordt
heviger en aan de tijdelijke status
quo is een einde gekomen.
Alles komt weer in beweging en
verhuist weel naar een andere
plaats. Door deze voortdurende
verhuizing verzamelen zich alle
materialen van dezelfde vorm,
grootte en gewicht zich op deze
strandies.

OBSERVEREN EN DAN?
Yraag: Wat worden we nu wijzer
van deze informatie?
'W'at
doen we met de wetenschap,
dat vlak bij de strekdam,
stroomafo¡aarts aan het water,
grint van ca.5 cm doorsnede ligt
en a î de andere kant alleen

grint van ca.3 cm
'Wat
weten we als ergens midden
tussen de dammen een plek is,
die vol ligt met zwaar ijzer en
steenblokken?
lù7at we kunnen doen met deze
informatie is een keuze maken
hoe we gaan zoeken, waaÍ we
gaan zoeken, welke detector we
kiezen, hoe we onze detector
gaan instellen en welke spoel we
op onze detector gaan zetten.
Daarblj kunnen we nu een keuze
maken als we speciaal
voorwerpen van een bepaald
gewicht en grootte zoeken.

L

Ery hondig zijn de door sommige fobríkonten leverbore ondersteunen

Het verwlsse/en von zoekspoelen goot don in een wiþ...

.

L

lltunten uit diverce þerioden.

\ØAT KUNNEN'WE VINDEN EN

\ØAAR KUNNEN \7E HET

ZAND MET KTEZELTTES

VINDEN???

EN PLATTE STEENTIES
FrrN ZAND
Laten we beginnen bij fijn zand.
Als we een plek hebben waar
alleen maar zand ligt en nergens
kiezeltjes, dan is er weinig kans
om een grote, z]vaÍe munt te
vinden. Als we met de schep op
diverse plaatsen tn dit zand
graven en we vinden de eerste
20 cm alleen maar zand, dan
moeten we die plek snel
vergeten.

Ik bedoel die platte steentjes,
waarmee je zo lekker over het
water kan ketsen.
Dit zand is veel interessanter.
vooral als de kiezeltjes en
steentjes lekker dicht op elkaar
liggen en een ruggetie vormen.
Deze situatie tref je vooral hoog
op de oever aan.In dit materiaal
vind je vroeg of laat dunne
zilveren enlof koperen munten.
Of , zoals eenvan mijn laatste
vondsten, een dunne

7
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Karolingische fibula
je dezeinteressante
vondsten zaltegenkomen, zal je
eerst de nodige dunne koperen,
ljzeren en tinnen plaatjes vinden
van onbekende herkomst.
Op zich is het vinden van
dergelijke dunne plaatjes, die qua
dikte en grootte overeenkomen
met een dunne munt, een
opwindend teken. Je bent dan
warm!
Zoek je de dikke zwale munten,
dan moet je hier echter niet z|jn.
Op deze, meestal hoog op de
Voordat

O

oooo

Bii oonkoop von een
nieuwe deteclol, I ioor
grolis lidmootschop op
de Deleclol Amoleur.

u\rye

Deze geheel nieuwe detector is uitgerust met de meest moderne

elektronica, en is zelfs storingsvrrj op zoute mineraalhoudende stranden.
Identifrcatie van voorwerpen op meter (verlicht) - Diepteaflezing op meter - Grondafstelling Perfecte notch, met speciale strandstand - aansluiting oplaadapparaat voor het opladen van het
batterijsysteem zonder demontage - instelbaar audiosignaal; een-, twee-, ofdrietonig

C6 M PASS #i*iî

o

$!riåL"iåu,uo,

Olliciële deolets:

Zeelanddeleclors,Mtddelburg,lel 0118037792b99 051502310/ I Fo.Delecl, tnschede,lel 053300512
t Kooislrcdelectors,Henilk,lel.0Slóó 1502
W.Munstersnelaaldeleclots,Helnond,lel 04920 44782 ,i Holsleedeleclors,M\drecht,lel 0297Ç 84/13

Fo.Homslrc,Gortnchem,Tel 0183023ó18
5. Ieleng, Nloastricht,Tel i,43 ó25ó2ó

I Goldtush,

Amsterdam,lel 020 óô829ó8,Zalk,lel 05203 ó591

J. von Beryen, Den Bosch,073-311350

Coinhusllerf 349,- / Liberty50f 4ó9,- / Liberty l50f 795, / XP350f 1295,- / XP-PROf 1995,'|995,CoinsconnerJRf 1795,- / CoinsconnetPROf 1895,GoldsconnerPROf
Goldsconnerf ló50,Coin PRO nf 2W5,- I Chollenger X-100 f 2395,-

/

Piljzen

/

O'RION modellen:

Rockei Stoge

I

f ó95,-

/

Rockel Sloge ll f 950,-
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/ Rockel

Stoge lll f I 195,-

oever gelegen, piekken kun je
rustig met een 8- o172"
concentrische spoel zoeken.
Ik noem vooral de concentrische
spoel, omdat deze beduidend
gevoeliger is voor zeer dunne,
kleine (zilveren) muntjes, dan
een wide-scan (dubbel D) spoel.

En, zoals zl gezegd, juist hier
vinden we die kleine, dunne,
lichte muntjes. De discriminatie
zettenwe zo laag mogelijk, de
vervr,riling is hier gering.
Met het discrimineren moeten we
dan ook beslist niet verder gaan,
dan het afwilzen van zeer klein
roestig ijzer.
Divene korolrngische en

GRINT VAN CA. 3 CM
DOORSNEDE
Grintbanken met grintvan deze
grootte kun je op diverse plekken
tegenkomen, veelal zit er nog het
een en ander aan zand tussen.

mer ovi n {r sche

notch-instrument, die nu zegt:
"Ha, nu zullen we eens even de
notch inschakelen, om die
vermaledijde trekringen te
ontlopen", wil ik er op wijzen,

vo

oúy e rÞ en.

afwilzng van het fijne ijzer.
De 72" zoekspoel wordt
onstabiel, bovendien beginnen
we hier veel meer spijkers te
vinden. In dit grint vinden we
daarblj ook snrkjes lasdraad,
sluitringen en kleine boutjes en
moerties. De grootte van de
zoekspoel wordt nttT 7/2 à 8
inch. Een concentrische spoel is
goed bruikbaar, maar ook een
wide-scan kan hier nu even
goede (of zelfs betere) diensten
bewijzen.

GRINT VAN CA. 5 CM
DOORSNEDE

L

Nu wordt het interessanter en
gelijk moeilijker! Interessanter
wordt het, omdat we nu dikkere
munten kunnen tegenkomen,
maar ook andere nvaardere,
interessante vondsten.

lJzenverk uit Romeins en ondere Þer¡oden.

Maar ook vind je het zeer

geconcentreerd. In dit grint kun
je eveneens munten tegenkomen,
iets mvaarder uitgevoerd en de
onvermijdelijke trekrin gen v^n
blikjes. Jawel, ook hier. (Zouden
die krengen zich soms
voortplanten???)

Degene met zo'n sophisticated

dat er maar heel weinig liggen.
Teveel discrimineren is nooit
goed en dat geldt helemaal langs
rivieren, waar je de meest
uiteenlopende voorwerpen tegen

kunt komen.
Ook die voorwerpen, die precies
binnen je notch-instelling vallen!
In dit grint van ca. 3 cm gaanwe
niet meer discrimineren, dan

Detector

Ook komen we nu potscherven
tegen,die een indicatie kunnen
geven van wat we verder kunnen
verwachten.
Moeilijker wordt het door de
aanwezigheid van stukken cokes,
stukken basaltblokken, brokjes
ijzer en zink, dekseltjes van
verfblikken, blikjes en sorns
verroeste blikken, die in de loop
der jaren uiteen gevallen ztjn en

nu over een groot oppervlak
verspreid liggen.
Inderdaad, u ziet de bui al
hangen, dat wordt graven.
En soms mll r graven, doordat
de kiezels aan elkaar plakken
door vette klei. Komt daar nog
b1i, datu dit grint nogal dicht bij

De spoel moet nnsen de 5- en7"
zijn. ZoaIs we weten, komt de
wide-scan spoel beter tot zijn
recht naarmate de

grondomstandigheden
(mineralen, cokes, veel
ijzerhoudend gesteente, zoals
basalt en sommige kiezels)

liggen en opgraaft, meeneemt.
Je kunt denken: "Het is hier toch
net een vuilnisbelt, dtslaat maar
liggen", maar de volgende keer
zal je het geheid weer
tegenkomen.
Doe jezelf en het milieu een
plezier en neem het mee.
Bovendien heb je d¿n meer kans
om interessante vondsten, die
eerst gemaskerd werden, te
vinden. Ga ook eens van een
andere kant over de grintruggen
heen. Neem vooral de tijd en
zoek mstig.

VOOR DE ECHTE
ZvvOEGERS
Er is nog een groep materiaalvan

een stevig gewicht. Tussen de
bakstenen, stukken hoekijzer,
basaltblokken en keien liggen
zlvaÍe, grote, dikke munten en
andere mooie vondsten te wachten. De keuze voor wat betreft de
te gebruiken spoel is snel
gemaakt, een kleine dus.
Of het een concentrische of een
wide-scan spoel is, is van minder
belang (rond dilmateriaal vind je

L

Om eflecuef te kunnen zoeken

tr.rssen

deze keien en brokken ijzer is de getoonde
8,5 inch stondoordspoel niet geschikr

de waterrand tegenkomt, wat
impliceert, dat het gegraven
gaatje volloopt met water, dan
kan je de moed al wat in de
schoenen voelen zakken.
De instelling van de detector gaat
nu een zeerbelangrijke rol
spelen samen met de keuze van
de zoekspoel.
Allereerst de keuze van de
zoekspoel.

Gezien de hoeveelheid troep, die
dicht bij elkaar ligt, kiezen we
voor een kleine spoel.

slechter zijn.
De grondomstandigheden ztjn op
deze plek slecht, dus bij
voorkeur kiezen we een
wide-scan spoel. De instelling
van de detector verdient onze
aandacht. De discriminatie stand
schroeven we op.

Hier liggen waarschijnlijk relatief
veel minder dunne muntjes, dus
we hoeven niet bang te zrjn, dat
we daar te veel van missen.
De discriminatiestÃnd ga t
(als richtlijnttt) naar een stand,
waarop we ijzeren kroonkurken
juist negeren. Belangrijkvan deze
(ook die andere!) plaatsen is, dat
je al het materiaal, dat je ziet
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hoofdzakelijk zand).
Luister gocd naar je detector.
Ben je nog niet zo vertrouwd met
de interpretatie van de signalen
van je detector en gebmik je ook
nog de (standaard) 8" spoel, laat
deze plekken dan voorlopig links
liggen. Het vele en diepe, zñvare
graven vermoeit behoorlijk en
kan op den duur iritatie geven
(bij het opgraven van het 17e
verfblik bijv.).

UITRUSTING
In het voorgaande is al het een
en ander gezegd overde te
gebruiken spoelen.
Wie alleen over een (standaard)
spoel beschikt, kan die op een
enkele plaats langs de rivier
uitstekend gebruiken.
Met twee spoelen kan je albljna
niet meer shrk. En helemaal niet,
als die tweede spoel een wide-

scan en daarbli kleiner dan de
standaardspoel is. Wie er dan nog
een grotere derde spoel bijheeft,
is een spekkoper. Die moet alle
sifuaties langs de rivier
aankunnen en optimaal kunnen

zoeken. Erg handig zijn de,bij
sommige detectormerken
verkrijgbare, onderstelen.
Dan switch je heel gemakkelijk
van de ene naaÍ de andere spoel.
De detector zelf moet kunnen
discrimineren. Een met de hand
instelbare grondontstoring heeft
mijn voorkeur. De rest van de
uitrusting bestaat uit de normale
basisuitrusting, die elke
detectorgebruiker bij ztch' heeft.
rJüie het water in wil met
waadpak is een gewaarschuwd
mens. De rivier staat niet stil,
langs de strekdammen kan een
pittige stroming staan. Er zqn
onverwachte kuilen. \øEES
VOORZICHTIG!!
Een onmisbaar deel van de
uitrusting voor het zoeken langs
rivieren is een groot geduld.
Je krijgt niet altijd loon naar
we¡ken.'Wie gestimuleerd wil
worden, door regelmatig iets
leuks te vinden, moet ver weg
van de rivieren blijven.
Je komt niet elke keer thuis met
een schitterende vondst.

Je kunt dagenbezig z11n en niets,
maar dan ook niets interessants
vinden. Echter voor de rustige

zoeker met geduld en die niet te
lui is om te graven,liggen
adembenemende vondsten te
wachten.

RIVIEREN HOUDEN ZICH
NIET AAN VASTE
REGELS
De rivier ga thaar eigen gang.
Zeleeften is continu in
beweging.
De voorgaande beschreven
situaties en de bijgaande

tekeningen zijn voorbeelden van
hoe je een strandje langs de rivier
kunt aantreffen. Deze geschetste
situaties kom je veel tegen op
strandjes, waar de rivier een
rechte lijn volgt. Echter ín
bochten gebeuren er op die
strandjes weer heel andere
dingen. Dan liggen de
verschillend e v erzamelde
materialen weer op andere
plaatsen. het water zal n een
buitenbocht een langere weg
moeten afTeggen, waardoor de
stroomsnelheid in de buitenbocht
verhoogd is.
in en vlak na de binnenbocht is
de stroomsnelheid lager, met alle

gevolgen van dien.
Er zljn wel richtlijnen te geven
om te zoeken langs een rivier,
maar geenregels.
Die maakt de rivie¡ zelf!
Aan u om deze richtlijnen te
gebruiken enw^al nodig bij te
stellen of zelfs aande kant te
gooien. Ik ben benieuwd naar
uw ervaringen. Laat eens wat
horen!

Tuid engeland rally 1992
Dit jaar wordt weer het grootste
zoekweekend gehouden in Zuíd
Engeland, het graafschap KenÇ ongeveer l0 km van het plaaaje Dover.
Het gebied is enkele hectares groot en
staat bekend om z'n
Romeinse, Saksische en middeleeuwse
vondsten. Het zoeken begint zaterdag
5 septembe¡ 9.30 uur.

U dient vrijdag in de loop van de dag
te arriveren. Vertrek Zondag 6
september.
Er is een bar, camping en een hotel.
Zaterdagavond wordt er een barbeque
gehouden met varkens aan 't spit en
live muziek. Veel detector amateurs
uit Engeland en andere landen. Ook
Amerika is aanwezig. Veel nieuwtjes en
vondstmateriaal op detectie gebied.
Veel prijzen waaronder ook geld.

De kosten zijn

..4óÑ
.Øòø'

010-4199A96

,&"*
uÇ.

Y, Broekhoven

:

de overtocht per boot naar Dover

(info Hoek vân Holland)
lnschrijfgeld : f 45,- (meer als vijf
tegelijk scheelt f 3,50 p.p.)
Camping : f 6,50 p.p. per nacht.
Geinteresseerd?

Voor meer info: Andre de Boer
(Goldrush detectoren)
tel. 020-6682968
(na 19.00 uur tot 23.00 uur)

ELBURG
Tot onze spijt kan de aangekon-

DETECTORETI

digde tentoonstelling in het
Gemeente Museum van Elburg in
de zomermaanden niet

accessorres

plaatsvinden.
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Voor al uw Numismatische wensen naar COIN INVESTMENT B.V.
Op veilinggebied nummer I in de Benelux
!

U kunt bij ons terecht voor:
Gratis taxaties en het determineren van Uw stukken.

Het kopen, verkopen en ruilen van munten en penningen.
Het door ons laten veilen van de door U gevonden of in bezit zijnde munten
Gemiddeld verkopen wij 98 procent van alle bij ons ingebrachte munten en
penningen. Dit is het hoogste percentage in West-Europa !
Op verzoek kan uw naam anoniem blijven in onze boekhouding.

Bij belangrijke objecten verschaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
op basis van de door ons getaxeerde waarde.
Wilt u meer weten ? aarzel dan niet ons te op te bellen, veel van uw collegavinders gingen u voor.

Op verzoek sturen wij u gaarne gratis, onze laatst verschenen
veilingcatalogus, alsmede het boekje 'Munten in Veilingen'.
Voor in veiling verkochte munten

wij

15,9 procent provisie
(incl. B.T.W.). Bli zéér belangrijke inzendingen kan dit percentage iets lager
berekenen

liggen.

OIN INVtr STMtrNT B.

HEEREWEG 2274-2161 BG LISSE . POSTBUS 185 - 2160 AA LISSE
TELEFOON 02521-14985
Vakbetrokkenheid sinds 1945
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WAAR MOET|E GAAN ZOEKEN EN
HOE VIND

EEN INTERESSANTE PLEK

?

'E

Dat is een vraag, díe iedere arnatevrarcheoloog en detectoramateur stelt. Het antwoord is, dat dit
vooral een kwestie is van ervaring en diepgaande kennís van de streek waiur ie gaat zoeken.
Duidelijk is, dat wie in het wilde weg op pad gaat
weinig of niets zal vinden. Velen zoeken bekende
plekken op waar mensen rnogelijkerwijs iets verloren
kunnen hebben. Voorbeelden zijn het sÍand,
recreatieplassen, terreinen w^ar markten worden
gehouden of spofievenementen. De vondsten zijn
uiteraard navenant, vedoren geld en sieraden uit
onze eigen tijd. Anderen zoeken in stadstuintjes of
langs oude wallen en singels; zij vinden voorwerpen
uit de laatste paar honderd jaar. Voor middeleeuws
mateúaal moet je al een heel andere methode volgen.
Probeer daarvoor oud kaaftmateriaal te pakken te
krijgen in stads- en stleekarchieven.
De kopieermachine is wat dat betreft een gewíllig
hulpmiddel. Deze oude kaarten kunnen niet anders
dan een hulpmiddel zijn. Voor betrekkelijk kleine
details, zoals oude boerderijen, tolhekken en
verdwenen kastelen (en dat zljn er heel wat) is de
plaaÍsaanduiding niet precies genoeg.
Achttiende- eeuwse topografische tekeningen
kunnen ook helpen om een gebouw te lokaliseren,
maar hierbij speelt de artrstieke vrijheid van de etser
of tekenaar een niet onbelangrijke rol. Om een
gebouw geheel te tekenen werd niet altijd de
werkelijkheid aangehouden, sommige delen tekende
men soms op een hele ander plek dan waar ze in
werkelijkheid lagen. Verd bijvoorbeeld een
kerktoren niet links maar rechts van een buitenplaats
getekend, dan gaje duiclelijk op de verkeerde plaats
het land op, de kerktoren staat er nog wel, maar het
kasteel vind je zo niet. Oude tekeningen van het
waterschap kunnen uitkornst bieden. Of het
slotenpatroon op een topografische kaartvan voor de
ruilverkaveling naast een moderne topografische
kaarf, de coördinaten blijven immers hetzelfde.
Historische verslagen en soms zelfs oude sagen en
volksvertellingen kunnen ook een wegwijzer zijn.
Ook een gesprekje met de boer op wiens land je
rondloopt, kan verhelderend werken.
Eenmaal op het land is het zoeken begonnen, je zet
niet meteen je detector n1 m ar kijkt in slootkanten,
^ naar puinresten. Is het
molshopen en ploegvoren
verdwenen gebouw gelokaliseerd dan is het zaak het
betreffende terrein systematisch af te lopen.
Vanzelfsprekend na verkregen toesterrì.rning van de
eigenaar. Eventuele middeleeuwse vondsten en
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utferaatd alles wat ouder is, dient te worden gemeld
bij het R.O.B, Kerksffaat 7,3877 CV AMERSFOORT
(telefoon: 033-634233, fax: 033- 65323Ð. De oudste
baksteenresten starnmen uit de middeleeuwen.
Tufsteen kan nog wat ouder zLjn, in sommige streken
zelfs Romeins, maar gesteld kan worden, dat de
alleroudste gebouwen en huizen opgetrokken waren
uit hout, leem en plaggen. Die vindplaatsen verraden
zich soms door een lichte verhoging in hei.land, mazr
meestal alleen door een donkere verkleuring van de
grond. Mest en huishoudeli jk afual zljn de oorzaak
van die verkleuring. Verder vind je op die plekken
opvallend veel aardewerkschelen. Mijn advies is om
die ook teverzamelen in de bouwvoor. Archeologen
zljn daarmee in staat om een vindplaats nauwkeurig
te dateren. Bewaar alle vondsten gescheiden per
vindplaats in plastic zakjes met uiteraard de
vermelding van de betreffende plek. Gesteld dient
te worden, dat het absoluutverboden is te
graven op archeologische terreinen om
v(x)rwerllen te zoeken. Alleen hetgeen aan de
o ppervlakte li gt, mag worden op gera^pt, omdat dat al
verstoord is; zo houd je de beroepsarcheologen te
vriend. Het is ook zo, dat je je vondsten eenhralf jaar
beschikbaar moet houden omze te laten tekenen en
registreren. De amateur is op die manier onmisbaar
voor de beroepsmensen, die het meestal a r.tljd
ontbreekt om íeder stuk terrein in ons land in kaar1.te
brengen. Uit ervaring weet ik, dat je op één dag niet
meerdere terreinen moet gaan afzoeken. Concenüeer
je op één of twee vindplaatsen, die je regelmatig
bezoekt, zo'îverzameling krijgt daardoor ook een
hogere wetenschappelijke waarde, dan een collectie
met allemaal schitterende stukken, die overal
ongeregístreerd gevonden zljn. Dat oogt misschien
wel mooi, maar de waarde is gering. Nog beter zou
zijn de vondsten in bruikleen af le staan aanhet
plaatselijk museum of de vitrines van de historische
vereniging. Zokan een ander er ook van genieten.
'$Øil je
meer plezier aan je hobby beleven, zoek dan
eenmaatje op om samen op jacht Íe ga n. Doel is
immers niet om er rijk van te worden, maâr om even
het jachtige leven van alledag te vergeten en in de
geest althans, terug te keren naat de voorouders.

A. Folkerts

Beren
Drs. K.P.H. Faber

et beertje gevonden bij

Kampen (afb. 1 en 2) is
een mooie aanleiding de

iconografie (beeldbeschrijving)
van de beer in het algemeen te
volgen.
Het "Kamper" beertje van 3 cm
hoog, kennelijk een d¡essuurdier
(een soort circusbeer) is een van
de weinige afbeeldingen in brons
die we kennen.
De grote dierenbeeldjes-kenner
Mildenberg, in Zùrich beroemd
door zljn grote privécollectie, clie
hij soms tentoonstelt in musea,

Aþeelding

herkende dit beeldje onmiddellijk
als gallo-romeins; de term, die

Aþeelding 2

kenners gebruiken als het om
inheemse produkten gaat, die
wel onder invloed van de
Romeinse cultuur staan.
Een fweede beertje is gevonden
bij Keulen, kennelijk een jong
dier (afb. 3). In het Bostonmuseum bevinden zich ook nog
twee bronzen beertjes.
Afb.4 toont een circusbeer, die
met de rechtervoorpoot een stok
vastpakt, die ze tussen haar
tanden klemt.
Het tweede beertje, in de vorm
van een ampulla (zalfflesje), heeft
een tLrig met een ring (afb. 5).
Beren werden getemd en
voerden dan een act op.
Gedresseerde beren in een soort
dierenpark spelen met andere

dieren op af1l.6.
Zehet:l:en de volgende namen:
SIMPLICIVS-vrijmoedige,
GLORIOSVS- de ¡oemrijke en
BRACIATVS- de gespierde.
Van heel ander karakter is de
beer bij de berengodin Artio.
Artio betekent beer.

I

t4 Detec^tor

Aþeelding 3

Deze beeldengroep is

wereldberoemd (afb. 7).
De enorme beer in het woud,
gesymboliseerd door één boom
als begeleider bij een godin.
Hoe moeten we ons die relatie
voorstellen2 Om die te verklaren,
moeten we terugschakelen naar
zo'n andete kijk op dieren, dat
we die geestelijke sprong bijna
niet kunnen maken. Er is een
stadium geweest, dat de mens
wat minder heersend om zich
heen keek en de grote ste¡ke
dieren beslist niet alleen achter
de ffalies van een dierenkooi kon
bezichtigen.

Deze dieren omringden hen en
waren ook nog eens veel sterker,
sneller en potenter: kortom de
mensen waren jaloers op de
specialiteiten van de dieren, toen
ze nog niet trots genoeg waren

L

nooit zonder hun goden op jacht
zegt de scfuijver Arrianus in zljn

Aþeelding 4

boek "Over de jacht".

In zoverre kan de beeldengroep
Gallo-Romeins worden genoemd,
dus onder invloed van de
Romeinse cultuur, omdat de
berenbeschermgeest als een
mens, een godin is afgebeeld.
Typisch Grieks/Romeins is de

neiging krachten in
mensengedaante af te beelden

(anthropomorfl.
Veelverder gaatde

Aþeelding
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op hun eigen specialisme
"brains".
De Keltische beeldengroep, beer
en Aftio, toont een jachtdier;

de grote bruine beer met een
volwassen grootte van2,2 meter.
Denk even aan de huid, het
vlees, het vet, kortom een

L

Aþeelding 5

enorme buit. Bedenk d^t zljn
beschermgeest, de berenmoeder
Artio, eveneens beschermgeest
was van debercnjager. Ze moest
dus als het ware de jager een
beer toestaan. De Kelten gingen
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gedachtensprong, de god als dier
af te beelden, zo sterk wordt dan
de bovenmenselijke kracht van
het dier ervaren, dat die
eigenschap in diergedaante

wordt vereerd, zoals bijv.
de Horusvalk van Egypte.
Nog vaker komen we gedaantes
tegen, die half mens half dier zrjn.
Heel merkwaardig is de vondst
uit de Midden-Oeralvan een
bronzen appliek in de vorm van
een beer in mensengedaante,
voornamelijk als beer kenbaar
aan de klauwen en de kop
(afb. 8).
De Hermitage dateefi het tussen
de 1e en 4e eeuw , maat de
gedachte erachter is vermoedelijk

(in een cirkel of op een
platform), dat het geheel
suggereert, clat dit het dier tot
nieuw leven moet wekken en het
behoud van de beresoort moet
T>ljgezet

L

AþeeldingT

oeroud en komen we ook tegen
in het berenritueel, dat tot
onlangs gebruikelijk was bijde
Giljaken (N-O Siberíë) en bij
stammen in N-V Amerika.
Er zijr' afbeeldingen in de
praehistorische grotten van
Europa o.a. in de grot van

verzekeren.
De diepere betekenis van het
ritueel moet dan zijn:
de jagers vragen de beer om
vergiffenis en zenden hem terug
naar de beschermgeest, dit alles
onder de leiding van een
st maan.
Eigenlijk is de betekenis van het
sjamanisme en van sjamanistische
gedachtengangen de laatste tijd
pas ontdekt. De laatste nog
levende resten vond men bij
Eskimo-stammen en blj jagersstammen in Siberië en NoordAmerika. Een sjamaan kan als
kind geadopteerd worden doo¡
een berenbeschermgeest.
Afb. 9 toont zo'n relatie: nog
sterker toont afb. 10 de relatie
van de (kleine) $amaan en zijn
machtige moederbeschermbeer.
In deze manier van denken past

Aþeelding
Aþeelding

t0

een berenvel. In het gevalvaî
een levende, soms speciaal
daarvoor opgefokte beer, wordt
het dier tijdens die dans, die ook
een seksueel karakter draagt, rnet
een longsch ot af gemaakt.

Aþeelding 9

Les Trois Frères. Niet alle details

zijn duidelljk en plaatselijk zal er
vaúatie in het ritueel zijn
geweest: men danst rond een
beer (dood oflevend) ofrond

In les Trois Frères zijn
projectielen ingetekend op de
beregedaante en van de bek en
de neus lopen bloedstromen.
De "voorganger" bijde dans, een
soort sjamaan heeft een masker
van be¡evel op en is in staat van
seksuele opwinding (ithyfallisch).
Het hoogtepunt is het verorberen
van de hersens en de resten.
Schedel en poten worden zo

tó

Detector

8Y

ook het afbeelden van een
heerser der dieren, half als mens,
half als dier.
De beer speelde bij dit alles
kennelijk een grote rol: een van
de laatste overblijfsels is in de

Oeral het bijgeloof, dat
bereklauwen iemand
onweerstaa nbaar kunnen maken
voor potentiële minnaars.
Jagers, die een beer geschoten
hadden, moesten goed op de

huid passen, anders sneden de
dames er stiekem alle klauwen

vanaf.

I

Heeft u ook leuke of
interessante vondsten gedaan
tijdens een zoektocht ? Zet dit
eens op papier en stuur het
liefst met foto's en/of
tekeningen naar de redactie
van dit blad, onder vermelding
van lnteressante vondst .
Elke 2 maanden wordt er uit
de inzendinten een uitgeloot
en beloond met een bedrag
van f. 25,-
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nze

eerste
zoekda,g
Op zaterdag 2 mei j.l. hebben wij onze eerste zoekn:il en kontaktdag gehouden op het terrein van de
Nederlandse jeugdherbergcentrale te Oldebroek.
Samen met ons bestuur en een aantal enthousiaste
leden, werdt het voorbereidende werk verricht.
Hier wordt meestal nogal licht tegen aan gekeken
maar niets is minder waar.
Dit werk omvat, het zoeken naar een geschikt
terrein, het liefst met een aantal ruimtes er bij voor
de importeurs, de determinatie van meegebrachte
vonclsten, cle verkoop en ruilbeurs, de uitstalling
van cle prljzer¡ een ruimte .om de mensen toe te
spreken, afijn, u ziet wel, er hoort nog al wat bij,

voor dat je kunt beginnen met je zoekdag.
Maar deze moeite was onze zeer goed geslaagde
dag dan ook zeker de moeite waard.
De prijs om mee te doen aan deze dag bedroeg
f l),-,waawoor dan tevens nog een consumptie
kon worden genoten.
De opening van het gehele gebeuren werdt verricht
door de burgemeester van de Gemeente Oldebroek,
de heer Hardonk. Hij schetste de oudheid van zljn
gemeente, en de Veluwe n zljn algemeenheid, en
wenste ieder een bijzondere prettige dag.
Aansluitend mocht onzevoorzitter de heer Kolkman
hem als dank, een vuursteencollectie aanbieden,
beschikbaar gesteld doo¡ Ruud de Heer en
gevonden op de Veluwe.
Na cleze opening en het inschrijven van een
veetigtal nieuwe leden, werd om 11.00 uut'
begonnen met de ecrste wedstrijcl, waarblj 25
penningen in de grond waren gestopt.
Als een soort handicap, waren er tevens enkele
honderden centen aan toegevoegd. Nagenoeg alles
werd er weer door onze leclen uitgehaald,
De penningen die gevonden waren, waren voorzien
van een nummer, en moesten op naam worden
ingeleverd.

Na een paùze en de gelegenheid, om de prima
stands van onze importeurs te bezoeken, begonnen
wij om 13.30 uur met de weede wedstri¡d, waarblj
68 penningen waren verstopt en een hoeveclheid
centen.
Van de totaal93 penningen verstopt tn de 2
wedstrijden, wetden er )2 terug gevonden.
Om 15.00 uur vondt de wedstrijd plaats, voor
kinderen en echtgenotes van onze leden, die in de
vorige wedstrijden hadden meegedaan.
Vij hadden een werkelijk schitterend prijzenpakket
t:ij onze importeurs, leden en uiteraard onze eigen
vereniging ter beschikbaar gekregen.
}{et gaat te ver om alles op te noemen, maar pr\jzen
zoals 4 prima detectors, een radiocombinatie met
alles er op en et aan inclusief luidsprekers, een

magnetron, veel prachtige boeken, hulpmiddelen
voorhet zoeken, cadeaubonnen, enz. , waren
ingebracht.
Ook de wedstrijd voor de dames en kinderen was
bijzonder leuk, een iede¡ moest voor zich zelf
werken, dus u begrljpt, hilariteit al om.
Om +16.00 uur vond de prijsuitreiking plaats door
het totale aantaT penningen in een spaarpot te doen,
en hier iedere keer door een kind, een penning uit

te laten pakken, gekoppeld aande omhoog

gehouden prijs.
Applaus klonk regelmatig bij de uitreiking hiet van,
aan de winnaars.

Terugblikkende, wij denken datonze zoekdag een
fantastische dag is geweest, er is geen wanklank
gehoord, a.l onze leden waren bijzonder goed te
spreken over de gehele organisatie van deze dag,, en
een ieder sprak de hoop uit om dit zo spoedig
mogelijk te herhalen.
Rest mij een woord van dank uit te spreken voor de
heren van het Munt en Penningen kabinet de heren
Drs. A. Pol en Drs BJ. van der Veen, de heer F-aber,
de heer Henzen en de heren senior en junior
Holtman, voor hun bijdragen aan het determineren
van de meegebrachte vondsten, even als uiteraard
onze aanwezige importeurs en of dealers.
Alle leden die hebben geholpen, om deze dagte
doen slagen, en de beheerder van de jeugdherberg
centrale voor de prima verzorging, hartelijk dank.
De dag werdt besloten met een nog gezellig samen
zijn, met een drankje en een hapje, waarna een
ieder zeer tevreden huiswaaß keerde, waar onder
zeker,
uw voorzitter,

G¿r+ Gøsinl¿

VERS VAN DE PERS
Succesvol zoeken met
de metaaldetector
door

Get"t Gesink

229 pagina's (dubbelzo d¡k als Succesvol

Schatzoeken)
250 foto's en l0 tekeningen
80 pagina's Vondstdeterminatie met honderden
YOOrwerpen
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uw detectordealer
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Bindwijze : genaa¡d
Omslag: kleur

Zeer volledig boek voor de detectorhobbyist,
met de nieuwste metaaldetectortechnologie n,
zoektechnieken, op vakantie in het buitenland,
detectors in de archeologie,
met succes in het water zoeken, interviews, en
afbeeldingen yan honderden metalen yoorwerpen.
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Bedrijvenweg l7
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Nederland
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DE VONDST
VAN MUN
LEVEN
Het is al meer dan l0 jaar geleden, dat ik besloot om mijn eerste
detector aan te schaffen. Dit was voor mij toentertiid een grote
stap, ik kende immer^s niemand, die ook zo'n appanat had en
wist eigenlijk niet waar ik moest beginnen.
Na verloop van tijd kreeg ik het zoeken toch onder de knie en
begonnen de eercte vondsten in mijn collectie te komen.
ln n¡im l0 jaar zoeken, heb ik veel ervaring opgedaan en mijn
detector heeft al vele |euke vondsten opgepiept.
Meestal waren dit kleine metalen yoonverpen zoals: gespen,
munten en andere gebruikwoorwerpen.
Echter een vondst wijkt hier volledig van af en deze belevenis zal
ik de rest van mijn leven niet meer vergeten.
Niet omdat het een financiële waarde vertegenwoordigt, of dat
deze vondst een mooi aanzicht geniet in de een of andere
vitrine. Nee, het was eigenlijk meer een ontdekking
dan een vondst.
De ontdekking, die ik deed in 198ó had een grootte van 54 x 40
meter en heeft heel wat beroering gebracht in de Nederlandse
archeologische wereld.
Regelmatig denk ik nog met genoegen ¿ran deze ontdekking.

Frogmentvon de Tobulo Peutlngenono, een
kopie uit co. 1200 von een Romeinse koor¿
von het Romeinse n;k

grasland was geweest, was de kans
groot, dat hier nog nooit iemand
gezocht had. (Deze conclusie bleek
achteraf iuist te zijn.) Bij de plek
aangekomen, zagik, dat de boer de
nieuwe akker al geëgd had en op het
punt stond deze in fe zaalen.
Na uitgestaptte zijn, keek ik vanaf
de slootkant op de akker om te zien
of het de moeite waard was om er in
het najaar te komen zoeken.

De akker leek op het eerste gezicht
veelbelovend. Hier en daar plukte ik
een scherfvan de grond, die ik tot
mijn vreugde kon determineren als
Romeins aardewerk. Tot mijn
verbazrngvond ik even later ook
enkeie grote fragmenten van
tufsteen, dat in de Romeinse tijd

gebruikt werd voor gebouwen.
Ik besloot om deze akker te laten
rusten, totdat het mais eraf zou zljn.
Die zonrer dacht ik vaak aan"mijn
akkertje" met de Romeinse scherven
en tufsteen. Als ik in de buurt kwam,
reed ik er even iangs. Ik zaghet
gewas die zomer langzaam maar
zeker groeien.

het Brabantse land besluit ik
nog eenmaal mijn geluk te beproeven in de richting van het Gelderse
rivierengebied.
Ik wist, dat er daags tevoren langs de
Maas een terrein was omgeploegd,

Toen in de laatste week van september het mais eraf gehaald werd, was
ik er dan ook als de kippen bij. Na
het hele terrein geinspecteerd te
hebben, bleken er meerdere grote
banen met Romeinse bouwfragmenten door de akker te lopen.
Tussen dit puin vond ik veel scherven en botten.Nu werd het hoog tijd
om de detector te voorschijn te

dat na jaren grasland te zijn geweest,

halen.

et was voorjaar 1.986.
Na een warme zoekðagin

f

nu dierst moest élaan doen als
maisakker. Omdat het zolang
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Gevonden bronzen plootje met Lottjnse
nscnÞtte

t
a

a

a'

schoonmaken, dat het bronzen
plaatje gebroken was, ma r dat het
breukvlak nog vers was.
Dit moesl ongetwijfeld met het
pioegen gebeurd zijn. Andere delen
van het plaatje moesten dus nog te
vinden zijn en dan niet ver van de
vindplaats. Natuurlijk ben ik teruggegaan, maar nader zoekwerk leverde
echter niets meer op.

o

o

¡l
bã)-¡r¡é

In korte tijd vond ik tussen dit puin
al enkele munten en fibulae van
Romeinse en Bataaf s /Keltische
afkomst. Na de akker bijna afgezocht
te hebben, belandde ik in een
afgelegen hoek van de akker, waar
ik bijna geen signalen meer kreeg.
Ofschoon hier de concentraties puin
no g aanwezig waren, bleven metaalvondsten uit. Net toen ik er aan
dacht om naar huis te gaan en mij
alvast richting auto te begeven,
kreeg ik een kort en haperig signaal.
Ik schoof met mijn laars wat centimeters grond weg en bewoog mijn
zoekschijf nogmaals over de plaats.

Ik constateerde nu een beter geluicl.
Even later stond ik met een dun

klein plaatje in mijn handen, waar
een Latijnse in.scriptie op stond.
Thuisgekomen me¡kte ik bij het

Tekening von een Gallo-Romeinse tempel,

wooNon de vorm een goed voo¡beeld is von
het somengoon von Keftische en Romernse
Lnvloeden.
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Niet lang daarna kwam ik in contact
met de afdeling pre en proto historie
van de universiteit van Amsterdam,
waar ik mijn vondst meldde.
Daar werd al snel duidelijk, dat er
iets belangrijks moest zijn geweest
op de plaats waar ik mijn ontdekkingen had gedaan. Vooral aan de hand
van het stukje plaat met inscriptie
vermoedde men de aan-wezigheid
van een religieuze cuitus plaats van
rond het begin van onze laartelling.
Tevens drukte men mij op het hart
om alsnog te proberen de andere
delen van het bronzen inscriptieplaatje te vinden.
Dit lukte mij in het voorjaar van

1987, toen de boer opnieuw het land
bewerkte. Hierdoor kwamen de

sftrkken van het plaatje binnen
zoekbereik. Nadat ik op de "alle
metalen stand" de omgeving van het
eerste gevonden fragment had
afgezocht, kon ik ! fragmenten aan
elkaar passen. Ik kreeg het voigende
resultaat.
Een offergaue aan Hercules
Magusanw, gedaan door een
Ronteinse of Batøafse leger ueteraan,

genaamdJulius Genialß, gediend in
het 1Oe legioen. Gelegerd uan 6O tot
1O4 na Chr. in Nijmegen.
Naar aanleiding van deze ontdekkingen volgden trL1989,1990 enl99I
drie onderzoeken. Het resultaat was
verbluffend. AIs snel werd duidelijk,
ciat hier inderdaad een religier.rze
cultusplaats was geweest.
Een grote Romeinse tempel uit de 2e
eeuw na Christus met een

ommuurde sacrale ruimte van54bij

40 meter. De tempel was opge-

bouwd uit Namens kalksteen en
tufsteen uit het Maasgebied.
Het moet voor de bewoners van dit
gebied toentertild een indrukwekkend en belangrijk gebouw zijn
geweest.

Van heinde en verre kwamen
aanbidders van Herculus Magusanus
hier hun offers brengen in diepe
kuilen en schachten rondom de
tempel.
G¡ote aantallen metalen voorwerpen
o.a. speerpunten paardentuig en
schildbeslag zijn teruggevonden bij
de opgravingsonderzoeken. Tevens
zrjn er aanwiizingen gevonden, die
duidden op een religieuze
cultusplaats die ver voor de bouw
van de tempel teruggaat.
O.a. aan de hand van fibulae kan
men vaststellen, dat de cultusplaats
teruggaat lot zeker in de 2e eeuw

voor Christus. Nog niet eerder is er
een complex in Nederland gevonden, dat zo'n compleet beeld geeft
van het religieuze leven in de
Keltische, Bataafse en Romeinse
samenleving.
Na het onderzoek van deze tempel is
men vaû mening, dat de geschiedenis van de Bataven in Nededand wat
bijgesteld of misschien wel verande¡d moet worden. Hoewel deze
tempel wel de mooiste vondst
van mijn Ieven zal blijven, kan hij
nooit in mijn collectie pronken. Maar
ik ben al dik tevreden met een
onvergetelijke herinnering en een
afbeelding hiervan.

./an uan Bergen,'s-Hertogen boscb

.

"%%%%-%

/;æ_

%
%
%
"%:
'æ
'"'Ø.

v4¡r uwvootrerp€n
Alles voor het reinigen
óçu van
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Tel, 05166-1502 - Fax. 05166-1229
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"%æ%%-%%

23

Detector

DEALER PAGINA
Voor een deskundige voorlichting, degelijke garantie en een goede service is er altijd een
erkende dealer bij u in de buurt.

N

FRIESLAND
Com pass/O'rion/CScope
TesoroÄff h ite's/Fisher

Compass/\Á/hite's

Kooistra
Metaaldetectors

Goldrush
Palembangstraat 5,

TA Amsterdam
Tel.020-6682968

1094

Ds. de Boerwei 13, 8409 JT Hemrik
Tel. 05 166- 1502

Compass/1/Yhite's

T. Y. Broekhoven
Swiftstraat 50
3076 SP Rotterdam

Tel.0l0-4199096

ovERrJssEL
C-scope/Tesoro/Fi sher

NT

White's/Compass

D.f .Laan

Detection Systems
Holland

Metaaldetectors

Compass/Tesoro

Pieter Maatsstraat 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel.O2279-3286

\ffhite's

Veerpad 2
8276 AP Zalk,

W. Munsters
Metaaldetectors

Tel. 05203-6591

Keepstraet 2,5702

ZL,'Þ.7HOLLAND
Tesoro/Fisher/Viking
Goldspear/Compass

Compass/CScope

Fa. Detect
Gert Gesink
Schurinksdwarsweg I I
7523

AT

Enschede, Tel. 053-3005

LH Helmond

Tel.M92O-44782

Fa. Hamstra

Tesoro/Compass
Fisher/CScope

Kleine Haarsekade 102
4205 VE Gorinchem

fan van Bergen

Tel.0l830-23618

l2

T-,TRECHT

Treasure Hunters

ZEELAND

Supplies

Compass/O'rion
White's

Heliotrooplaan 376
2555 ML's-Gravenhage
Tel. 070-3681 l2l

Hofstee detectors
lndustrieweg 35, 3641 RK Mijdrecht

Ru Parestraat 122
2552 CS 's-Gravenhage

TeL 02979-84713

Tel.070-3912743
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Compass/O'rion

Zeeland Detectors
Vogelsraat

16,

4335 BE Middelburg

Tel. 0l180-37792
b.sg. 05150-23107

Benen vooruyerpen
muziekinstn Ìmenten, bestek en
keukengerei werden v:rn bcen
gemaakt.
Maar niet alleen been is gebruikt

L

Luizenkom, I 3e- l 4e ceuw,
vindploots Zwolle

iet zc> vaak komt het
voor dat er vool'werpen
gevonden wordcn, clie
van been gemaakt z1jn. Toch zljn
z.e veel gebruikt. Al in de
steentiid gebruikte men bot en
gewei orn wapens en

Ook in de middeleeuwen was
het gebruik van been zeker niet
onbekend. Denkt u ûraar eens
aan de knopen die uit l¡ot
werden gemaakt.
Ook allerlei speelgoed,

gereedschappen van te nìaken
omclat het een veelr.ulclig
voolkomend materiaal was.

Voorwerpen van gewei, dic
duidelijk als werktuigen
herkenbaar zijn, vinden we
helaas uit dit tijdperk weinig
terug.
Uit de Romeinse tijd daarentegen
vinden we veel zeer
uiteenlopende werktr,rigen terug.
Bijv Romeinse, benen kammen
en benen onderdelen van
wapenuitrusting.

Afvol von þroducüe von knopen uit

de )

I 5e-l óe eeuw gevonden te Hottem,
bij v.m kosteel "de dikke Tinne"
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om allerhande artikelen te
maken. \ùØat te denken van
ivoor, dat door zijn
eigenschappen betrekkelijk
zeldzaam is geweesl en nog is.
ln de middeleeuwen werd dit
lioofdzakelijk gebmikt voor
religieuzc doeleinden.
Ook vcxrrwerpen gemaakt van
hoorn zien we wel eens terug.
Ze werden hoofdzakelijk
gebruikt als clrinkgerei en voot'
muziekinstrumenten. In het
midden van de 19e eeuw
ontstoncl in Aalten ecn
hoornindustrie voor hct maken
van f)uritse pijpen. l)an hebbcn
wc nog balein, een produkt
waar genoeg van was. l)e walvis
q.erd Élebnlikt voor vele

Dominosteen op hout uit de l4e eeuw,

doeleinden, maar balein was
eigenlijk een waardeloos
bijprodukt. Echter in de 17e
eeuw werd balein verwerkt in
waaiers, parapluies en medische
apparatuur.
Balein werd ook gebruikt voor
hoepelrokken en corsetten.
Nu terug naar de benen
voo[wefpen.
'We
moeten bedenken, dat niet
alle bof"ten geschikt zijn om er

y

Benen hooknoold (hookis ofgebrok-en)

gevonden te Zwolle en een dominosteen
uit been urt de / Be eeuw gevonden te

iets mee te doen. Slechts een

gering aantal leent zich voor het
maken van vool-werpen. Met
name de lange botten van de
onderpoten, c1e schouderbladen
en de onderkaken.
In de beginperiode was bot
gemeengoed. Echter rond 1700
was de Ylaag naar l¡ot zo groot,
dat men bot ging importeren.
Ook in het buitenland, met name
Engeland, was de behoefte zo
Éjroot, dat men zover ging, dat

uitde lBe-l9e

eeuw gevonden

te Amsterdom

Detector

Alphen o/d Njn

V

Benen hoorkom uit de I 4e-l 5e eeuw,
gevonden te Rot¿crdom

A

Romelnse dobbe/steen uit

de le - 2e eeuw.

doodsbeenderen van kerkhoven
uit Nederland en Duitslancl
geïmpofieerd werden. Dat de
behoefte nog groter was dan we
wel denken, valt op te metken
uit het feit, dat de Engelsen de
beenderen van gevallenen bij de
slag van \Øaterloo opgroeven en
in scheepsladingen tegelijk
meenamen om de grond
hiermee te bemesten.
Dit is gelukkig vededen tiid.
Regelmatig ben ik tijdens
zoektochten benen voorwerpen
tegengekomen. Bijv. een
rinkelbel, kinderspeel goed van
been, waarop je kon fluiten.
Bovendien zaten eÍ vroeger
belletjes aan, zodaf het geheel
een luisterrijk speelgoedje was.
Ook een benen dominosteen
behoon tot mijn collectie.
Tevens heb ik uit Rotterdam een
gave wolkam, die zeker tot een
der pronkstukken uit mijn
collectie van benen voorwerpen
behoort. De dobbelsteen die ik
gevonden heb, moet wel van een
valsspeler geweest zljn. I{ljheeft
een 5 teveel en een 2 te weínig,
heel vreemd.

Ä

Benen spee/koot
gevonden

uttde I 4e I 5e eeuw

te Rotterdom.

Heeft u leuke benen uoonue?pen
geuonden, neem dan eens
conÍact op rnel ons secretariaat.
R.H.

L

Holffobr¡koot rinkelbel,
Er hoorden 2 koþeren belleges bij

Dotering l7e

- l9e eeuw.

Gevonden te Zwolle.
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(lit Het Benen tUdperk
Vilsteren)

V.T. von

De beste aanbieding

TREASURE

maak je samen rnetie
dealer,

.GEKO'
DETECTORS
DIVERSE ¡{ERKEN
De Rozendijk 29, L79L PD Den Burg, Texel
De Crimpen 9. 1921 B'W Akersloot,

telelefoon 025 1 3- 1 3958

Voor de in het volge nd nummer te
plaatsen rubriek "V roagboak" kunt u
tekeningen en of foto's von voorwerpen
of munten, weorvon u zelf niet weet wot
het is. noar de redactie sturen.

D. lÍ,&ÆÆN
METAALDETECTORS
VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
Pieter Maatsstraat 12 1777 AP Hippolytushoef
TELEFOON 02279-3286

Tel: 070-3912743 Tel:
VROEO

070-3681121

Or LAAT X¡laY U TOCH VOOi CEN qÁl¡llTl i.È¡lld?¡.ct.r:
L.d.ñ vrn dr "DgTrcloi A¡.lAlluii lx ¡.orÙtnt.

BELANGRIIK:
Mededeling yan Detection Systerns
Holland, offìcieel importeur varì Whr'te's
detectoren.
Wrl zijn erop geattendeerd dat er bij o.a. de spectrum het
zoeken in o.a, de alle metealen stand problemen kunnen
ontstaan in de software.

De syrnptomen:
Diepte aflezing niet correct, veel constante bijgeluiden of
helemaal geen geluid in de alle metalen stand.

Ooz.aak:
U heeft de laagste stand van de batterij bereih of u zit

al

onder de minimum stand van 3,8 V.

Oplossing:
Neem een volgeladen Nicad en stop deze in de detector.

Officieel deoler von:

ZeI de deteclor aan en haal dan pas de batterijen er uit.
Wacht dan minstens I minur-rt.
Stop dan de batterijen in de detector en kilk naar het preset
programma screen,

Als u geen X brl een van de 6 preset progr¿mma's ziet staan is
de software weer in orde en is het probleem opgelost. Het is
mogelijk dat u deze handeling van tijd tot t|d moet herhalen.

Flsl{ER;#)

Extra rnededeling Yoor
spectrum bezitters.
Regelmatig kijgen wij de vraag wat de beste (d¡epste)
aßtelling is. Er zrln drie hoofdzaken die in beginsel voor de
diepte erg belangrijk zrln. Nl. AC MOTION (max 80),

Þ3es@@P€

DC NON MOTION (max.5), PREAMP GAIN

Officieel deale¡ van de grcte merken metaaldetectors
Geheel vrijblijvende bezoeken na telefonische afspraak

(max. l5). Als etra moet u de mixed audio mode inschakelen, maar zorg dan wel dat u een goed disc. programma heeft.
Als u dit in uw Custom I of 2 uitprobeert zult u verbaast zijn
over het max. diepte bereik.
(Hoge afstellingen kunnen de deteclor "zenuwachtig" maken.)

Detector

GTtsRUIKERSERYARING
\^/HITE'S SURFMASTER II
Nu het seizoen oonbreekt voor de strond en woterzoekers
ilde ik groog mtjn ervoringen met de Surfmoster ll
@ie ik ol 1,5 joor heb) voor u op po7¡er zetten.

,,r,;
Allereerst een aantal uiterlijke kenmerken. De detector
heeft een open schijf. De kast is verplaatsbaar en ook op
de heup te dragen. Het is een tweeknopper (één voor
discriminatie en één voor de gevoeligheid). De detector
is van een water resistente koptelefoon voorzien. De
steel is op lengte in te stellen en heeft een armsteun met
is opvallend van ldeur nl. geel.

trekband. De detector

Om te beginnen wil een aantal minder goede punten
opnoemen. lk vind het snoer tamelijk stug het geen
vervelend werkt als je de kast aan je zij draagt. De
deteclor mist een "pinpointer" wat soms lastig is, het
plaats bepalen moet nu bewegend gebeuren het geen
overigens wel goed functioneerd. Het verwisselen van
de batterijen is een omslachtige toestand en dient erg
nauwkeurig te gebeuren. De wateraßluitende ring moet
na het wisselen van de batterijen goed bevestigd worden
want anders is lekkage het gevolg. lk had liever gezien
dat men het systeem van de Fisher had gebruikt.
Dan de positieve punten. Allereerst de prijs. ln
vergelijking met andere onderwater detectoren is hij de
goedkoopste. Dan vind ik het een groot voordeel dat de
surlmaster ook uitlekend presteerd op het land. De
open zoekschijf heeft in het water geen hinder van de
opwaartse druk De detector zoekt in de silent search

mode (dus geen basifoon). Als hij detecteert dan geeft
de machine een goede heldere toon. Bij rotzooi geen of
soms een stotterende toon. De disc. en sens. knop
functioneren perfecl. Ook op geminiraliseerde gronden
(bv zout) is geen probleem. De surlmaster ll is een
detector die eigenlijk drie in een is, nl. je kunt er
ongeveer l0 meter mee onder water, hij is geschikt voor
het land, en ook met een waadpak aan in de
zwemplassen werkt hijtot volle tevredenheid.

Nu het belangrijkte nl. het dieptebereik op verschillende
gronden. lk heb dit weer gegeven in een schema waar
zowel zoet als zout water vermeld staan.
De X geeft oon dot er geen reoctie wos. Bij Disc l,

ll,

l0:00u, I 2:00u, Disk lll gebruikte ik 100% gevoeligheid, ln het zoete woter wos de gevoehgheid 4 en de
disc iets boven de 2e preset,
In het zoute woter wos de gevoeligheid iets onder de
preset en de disc. stond op I I:00u (ieæ boven disc.
ll). Met meer gevoeligheid en minder disc. zyn betere
resu/toten te halen. Hierbtj wilde ik het loten. /k wens
iedereen een zonnige zomer en succes op de stronden
en zwemplossen.
Rob Wolters, Utrecht

Woter (sens 4 disc II)

kinderring (zilve)

I8 cm.

l8

kinderring(goud)

13 cm.

trouwring l8k

l2:00u

disc III

I4 cm.

l4

13 cm.

I6 cm.
l0 cm.

x

24 cm.

24 cm.

22 cm.

22 cm.

zillveren zegelring

25 cm.

25

cm.

22 cm.

22 cm.

x
20 cm.
22 cm.

gulden

20 cm.
25 cm.

l8

cm-

l8

cm.

l5

cm.

25

cm.

22 cm.

22

cm.

vijfje

cm.

Detector

l5
l8

cm.

cm.
cm.

cm. ll cm.
9cm. x
18cm. l5cm.
18 cm. 18 cm.
l2 cm. l0 cm.
12 cm.
I 5 cm.
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INGEZONDEN VOOR DE RUBRTEK ,,VONDST VAN HET JAAR"

Deze titel wilde ik geven aan een aantal zoektochten die ik heb
gemaakt land de rivier De Linde.
Deze rivier van oudsher genoemd de Lenna en stromende vanaf de
oostkant van de stellingerwerven tot aan de Kuinre (de Zuiderzee)
heeft vanwege zljn oude geschiedenis mijn belangstelling gewekt.
Zoals veel rivieren gekanaliseerd zijn in de beginjarenvan deze eeuw,
is ook de Linde gekanaliseerd, maar door de goede kontakten met de
Vereniging Historie \Øeststellingwerf en de goede wil van de voorzitte¡
van deze vereniging heb ik de hand kunnen leggen op de oude
kaarten die gemaakt
zijn tijdens de
kanalisatie (schaal

Mijn derde mooie vondst was een
puntgave komplete
vuurketssteen die vroeger
gebruikt is op een geweer om de
vonk te ontsteken (deze Linde
maakte vroeger ook deel uit van
een verdedigingslinie tegn de
bisschoppen).

7:2500).

Momenteel heb ik van
deze rivier slechts aan
beide zijden2km
afgez.ochf en wilde u
d.m.v. dit artikel enige
leuke vondsten
voorschotelen.

Mijn eerste vondst werd
direct een raadsel
genoemd door het
R.O.B.
Het was een bronzen
koker bijl, met
afgebroken hoekigovale schacht; plat,
trapeziumvormig
bijllichaam melzeer
brede, sterk gewelfde
snede, door het R.O.B. omschreven als een uitheemse bijl,
waarschijnlijk uit Indonesië (aan de oever van de oude linde).
Het grote raadsel is HOE IS DIT MOGENLIJK ????

Mijn fweede mooie vondst was een ziveren fweederde engelgroot van
Jan de Eerste uit Brabant uit de Jaren 1277 tot 7282 (geslagen te
Brussel).
Hier was en is nog steeds een overgang over de Linde.
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Op deze tochten heb ik natuurlijk
ook wel de bekende duiten en
zilvergeld gevonden, maar deze
zijn vergeleken met deze mooie
voorwerpen toch voor mij
ondergeschikt.
Deze vondsten worden nu door
de Vereniging W'eststellingwerf
opgenomen in hun dia serie
betreffende "l)e Lende Van Begin
Tot Ende" 'ìüat heb ik toch een
leuke hobby. Tot slot wilde ik
met deze vondst(en) graag
meedingen als kandidaat in de
striid betreffende DE VONDST
VAN HETJAAR.
A.R. Lankman, Noordwolde.

\ftrn pollen

tot poepooo

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat ik een
detector kocht. Zoals velen onder ons, begon ik met
een detector van f ó0,-, en dacht meteen dat ik het
hier wel mee zou vinden. lk had geen idee hoe het
allemaal werkte, maar thuis gekomen stopte ik er
batterijen in, en ja hoor hij piepte.
Dus opgetogen ging ik met de familie naar het
strand want "daar zou ik wel even
die zestig gulden terug yerdienen".

Aþ. 2, kledinghookje l7e eeuws

Aþ

/Be eeuws

Ä

elaas, 4 uur heb ik me
wezenloos lopen graven en

dijken en orngeploegde akkers daar
ik maar eens gaan kijken, zo
was mij verteld. Maarwafvond ik?
moest

bukken. Resultaat ?
Ik kon wel grossier worden in
trekringen en bierdoppenl
Goed, ik was dan wel een leek op
dit gebied maar ik was ondanks alles
verknocht en verslaafd geraakt aan
deze hobby. Maa¡ trekringen, liever
niet meer, Dus moest er een andere
detector komen. Na in de gouden
gids gekeken te hebben, had ik
spoedig een adres gevonden ln Zalk.
Na een afspraak gemaakt te hebben
toog de hele familie in de auto en

kocht ik een Classic II van \X/hÌte's.
Ik kreeg een prima uitleg hoe alles
werktè dus de aankomende dagen
moest het er maar van komen.

Oude wandelpaden, parken, oude

Aþ

3, Duiten uit 1600 en

1700

)

3t
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Oude kettingen, hoefijzers en andere
goed bedoel<'le rotzooi.
Dan maar eens naar Zalk gebeld om
te vragen of de SØhite's wel ìn orde
was. Maar aan de Classic lag het niel.
Ik moest maar conlact opnemen met
zijn dealer, Andre de Boer in
Amsterdam, onr te vragen of ik eens
met hem eens mee mochl.
Als er dan onduiclelilkheden
optraden dan kon hij mij 't nodige
uitleggen. Dus op pad met Andre.
Na een leuk veldje gevonden te
hebben schakelde ik mijn detector in

nlaaf zo verzekercie de boer nij dat,
als ik cle gaatje.s nie t dicht zou
rnaken, ik een schot hagel in m'n
konl- zou krijgen. Maar wat ik daar
vond, voor een beginner als ik, echt
te gek. Het begon al meteen met een

L

L

A[b 8, zilveren wngerhoed i8e

eeur,r¡

en begon met zoeken. Ik was nog
geen meter op weg of mijn "leraar"
vroeg of ik aan 't snehvandelen was.
Daar kwam dus de fout boven water,

Afb 7, Zlveren schoengesp / /e eeuws

zilveren lakstempel (zie afb. 1) en
twee kanonskogels.
U begriipt, weilanden zouden mijn
zoekgebied worden. Ook mijn
vrouw begon het leuk te vinden.
$Øe besloten aan een boer in de
omgeving toestemming te vragen om

bronzen passer, kledinghaakjes ,
veel duiten (helaas door verzuring
ecl bijna weggevreten) en als klapper
een zilveren gulden ùit 1742 van
Holland (zie afb 2 en 3).
De volgende dag weer naar ons veld
getogen, maar tot onze grote schrik
zagenwe dat de koeien bijna aìle
graspollen weer uit de kuiltjes
getrokken hadden. Het ee¡ste uur
dus niet zoeken, maar de polletjes

ik liep te hard. Nu, op de goecle
manier, voetie voor voetie en de
detector een paar centimeter boven
de grond een goeclkeurend knikje

van mijn "meester" en ja hoor een
mooi geluid. Graven!!!
Eindelijk mijn eerste vondst van
belang was binnen. Een gesp uit de
16e eeuw. \)Øar was ik blij
Dus enkele dagen later ging ik weer
ferug naar dat velcl, hoewel ik wist
dat er toch al flink gezoch[ was.
Maar door voe tje voor voe lje te
lopen haalde ik toch een heleboel
leuke voorwerpen naar boven (en

op ztin land te mogen zoeken.

dat in de eer.ste 15 cm.!!) zoals; een

Dat leverde geen problemen op,

V

L

Afb 4, Zilveren ringen uit de
/

Afb. 5, Njwielbelostngplootle

Be en / 9e eeuw

weer in de kuiltjes drukken omdat
wij geen trek hadden in narigheid
met de grondeigenaar.
Maar het loonde opnieuw.
Een prachtig messenheft,
lri.¡belbe.slag, gespen en opnieuw een

zilveren plak. Ditmaal een munt uit
Denemarken ui¡ 1699. (Alexander).
U kunt zich voorstellen hoe trots ik
was. Natuurlijk gingen wij de
volgende dag weer, maar ditmaal
gewapend mel een emmer want we
vree.sden voor.... de pollen!!
En ja hoor, weer lagen ze enrit.
Me l- emmers water uit. de slool

maaktcn we de pollen nat, weer in't

kuiltjc (wat een hcidcns werk)
aan.stampen en na ecn uur konden
we weer gaan zoeken.
In clc lr-rssentijd kwam dc boer ook

nog kijkcn. IIij stond tevrcden
lachend te kiiken hoe wii het
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weilar-rcl wcer in orcìe rlaakten.
De vondsten van clczc dag logcn cr

ook nu weer nict om.
Prachtige zilvcrcn ringen (afu. 4) en
een zilveren bezem,stuive r utt 1632.
tl begrijpt clat wij ntr echt ziek waren
van het feit dat de kocien de pollen
er.steed.s uit trokken en dat \r¡e op
zoek waren naar een afdoencle
maatregel. \Øel, ik merktc opeens dat
als ze aan he t graz-en waren de eigen
"plakaten" gemeden werden. Dus
niet langer geaarzeld, koeicpoep clp
de pollen, en waarachtig het hielp.
Met c'en crnmertje en schep zijn we
behoorlijk dnrk geweesI maar nu
hoefden we ons niet meer ongerllst
te maken voor een schot hagel.
Vele hondepenningen,
rijwielbelastingplaatjes (afb. 5)
lakenloodjes er.r zelfs een koperen

L Afb B, Koperen flessenkurkeopener
/7e eeuv,s

priem (afb. 8) behoorden tot de
vondsten (de priem is een soorl
kurke trekker red.). Graag vermeld

ik nog

cle vonclsL van

een fraaie

zilveren schoen gesp (zie afb. 7) en
een prachtigc bewerkte zilveren
vingerl'roecl (afb 6). IIeL gaal zo
far-ìtastisch dat irrniddels ook rnijn

aangcschaft. Ilet zoeken hecft voor
()nsj een gevoel van spanning .
vrìjheid en beweging, u kent dit vast
rvel. Wij wensen alle: detector
arnaleurs veel zoekplezier en houdt
u aan de regels en bedenk de
aanhoucler wintl! I
Flenk Janssen, r\mste rdam.

vroLl\l/ een cletector heeft

U bent niet meer tevreden met

uw huidige
detector ???

'tt

Dan

komt u
toch gewooll
even b¡j ons
langs !!!

Goldrush

Palambangstraat 5
1O94TA Arnsterdam
020 - 6682968
graag na I9:00 uur

Ifi¡FEilil!¡rn¡õitilt
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Officieel deoler von:

Æ8"
\lú

coMPAss

TNGEZONDEN VOOR DE RUBRTEK "VONDST VAN HET JAAR"

Een fri ese stempelproef

?

Penning van Stavoren (?) 13e eeuw geslagen op een
dik vierkant muntplaatje.
Voorzijde

: Gehelmd

Keerzijde

: Kort "half'gevoet

borstbeeld, met scepter, naar
rechts, achter het hoofd twee en boven
de scepter één punt. Borstbeeld en
scepter gaan door de gekartelde

binnencirkel.

kmis in één hoek een
punt in de overigen kruisjes gevormd
van losse driehoeken. Gekartelde
binnencirkel.

Zowel op de voor- als op de keerzljde enkele
rudimentai¡e of fantasie "Ietters" zichtbaar.
Gewicht 7.712 gram. Type ScholtenJMP 7939 no.23.
Gemeten over de afdruk van de stempel is de
doorsnede van de munt 13 mm. het plaatle meet ca.
74 x 73.5 mm. bij een dikte v^n c .0.75 mm.
Een stempelproef

of een onofgewerb muntplootje?

Door de eellwen heen is het altijd gebruikelijk
geweest om een nieuw stempel eerst uit te proberen
op een willekeurig stuk metaal - meestal op een
voorhandenzljnde andere munt - om het
uiteindelijke resultaat te kunnen beoordelen.
Voor het idee dat het hier om een stempelproef gaat
zijlr een aantal argumenten te vinden:
De meeste van deze muntjes kenmerken zich door
hun geringe dikte en lage gewicht.
Scholten komt op een doorsnede-gewicht voor deze
stukken van 0.206 gram gebaseerd op de vondsten:

oBartelhiem (523 stuks)
0.272 gram gehaltes van 844 tot 960 / 7O0O
.Bartelhiem (14 stuks)
0.190 gram gehaltes vangBO/7000
.Bijum (59 stuks)
0.276 gram gehaltes van95O tot99\t1000
. enkele losse stukken varierend van 0.230 tot 0.240
glarrl.
Indien de muntplaatjes pas na de slag zouden
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worden bijgeknipt zou een munt ontstaan met biina
het viervoudige gewicht van de in die tijd
gebruikelijke gewichten.
Het ontbreken van "omschriften" op dit soort kleine
munten is vaak vetoorzaakt doordat de stempels
groter waren dan het muntplaatje.
Voldoende redenen om de veronderstelling te
wettigen dat het hier inderdaad om een
stempelproef gaat en niet om een munt.
Zonder het nu gevonden stuk te assaieren is het niet
mogelijk vast te stellen bijwelke groep dit stuk
behoort.
Voor zover mij bekend is dit het eerste stuk in zijn
soort - vierkant - dat in Nederland is gevonden.
In zijn artikel beschrijft Scholten onder no. 21 een

penning van uitzonderlijkmvaar gewicht 0.43O gram
en dikte. Scholten meent dat dit wellicht een
dubbele penning is maar schrijft dit tevens toe aan
een toeval. Ook dit stuk was mogelijk een
stempelproef.
IrJeI"z l in nevelen trlijven gehuld of de vinder

dezelfde weg heeft gevolgd als indertijd de
muntmeester of stempelsnijder of dat hij bij toeval
een trmunt-te-velde" heeft gevonden. I

OPMERKELUK
Een'opmerkelijke" gebeurtenis vond
onlangs plaats.

GEI-AN METAALDETECTOREN B.V.
onwing y¿n een landelijke Universiteit,
afdeling Archeologie, een detector ter
reparatie. Na reparatie werd de

detector dezelfde dag retour
gezonden.
Na enkele dagen werd dezelfde
detector weer bij GELAN bezorgd.

Door GElr{N werd telefonisch
contad gezocht met de Universiteit
voor meer informatie. Hieruit bleek
dat men niet kon geloven dat de
detector bi¡ GELAN wäs geweest voor
reParatie.

Zo'n snelle seryice

is

toch niet

mogelijk??

Blijkbaar hanteren electronica
leverancierc andere maetstaven wat
betreft reparatie-ti¡den.
Navraag bij GEI-AN leert ons dan ook
dat het meer regel dan uieondering ís.
Een metaaldetector ís voor de
beroepsarcheoloog een belangrijk
"meetjnst¡ument", zo ook voor de
"hobbyist". Een metaaldetector hoort
dan ook bij de gebruiker en niet bij
een reparatie afdeling.
Het is dus helemaal n¡et zo
"opmerkelijk" dat GELAN 3 iazr
gar.antie durft te geven.

Gevraagd, meerdere C-Scope

Te koop aangeboden:

330 meaaldetectoren,
T. v. Broekhoven detectoren,
tel. 0l 04199096

130 Stafkaafren Yan Duitsland,
schaal l:50.000, uitgave 1988,
één koop. Yoor f. 200,Rob van der Kolk Hengelo(O),
tel.074-773714 (svp alleen op
vrijdag)

Te ruil aangeboden: Sharp PC,
Yoor een White's Eagle, maakt
niet uit welk soort Eagle
lnl : J. Bakker, ter Apel (GR),
te\.05995-4497
Gezochc detector maat, om
samen erop u¡t te trekken.
Ben zelf niet in het bezit nn
Yelryoer.
Benito Blankenberg,
Kerkring 28
4797 AB Willemstad (N.Br.)

Te ruil aangeboden: Micronta

Voor de leukste, orgineelste of
meest bruikbare ÏlP wordt

4003, tegen een r.Y.s.
waadschop, er zitten oplaadbare
batterijen bij, met
gebruiksaanwijzing.
lnl : J. Bakker (sr),
TerApel (GR), tel. 059954497

elke 2 maanden een boek
beschikbaar gesteld door Fa.
Detect te Enschede stuur
deze tips naar de redactie van
dit blad onder vermelding van
"TlP"
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Zijn er mensen die vaak op een
legale man¡er wel te Yerstaan
veel in het buitenland gaan
zoeken met de detector I
lk zou dan graag mee gei¡n
zoeken, om daar o.a. Romeins,
Keltisch en Merovingisch te
vinden.
Willen jullie mij dan meenemen
Henk Sommers, Ripserweg 36,
5424 SM Elsendorp,
te|.04925-1317

Te koop: Tesoro Toltec 80,
z.t.a.n. incl. heupmontage.
Prijs f 900,-,
lnlichtingen : 08385-20544

?

ECTOR
C-Scope Minidisc, nieuw

f

775

GScope Clubman ................f 750,Tesoro Eldorado..... .............f 750,C-ompass XP-Pro................f 1 100,-

Flsher 1266x8,3 delig,

koffer...

....f 1100,w. Munsteîs, tel. 04920-44782

met

Garrett Freedom 3 CDC.
......r gg5,Trc asure Hunteß Supplies,

tel. 070-3912743

/ 070-3681 121

Tesoro Toltec 100,
in goede staat............ ..........f 1250,-

Flsher 7266x,
9 mnd. oud..........................f 1000,C-Scope 9908,
demo model................... .......f 725,C-Scope 1200............. ...........f 425,C-Scope 7708, z.g.a.n .........f 400,-

C-ompass Goldscanner Pro,
............f 1300,Ytktng 5, z.g.a.n. ..........,.......f 260,Jan uan Bergm, tel. 073-311350

z.g.e.n.

kort

Detection Systems Holland te
ge r in

De geruchten dat Compass in de

Sinds

financiele problemen zit, blijken

Zalk alleen-v ertege nwoord

is

i

ongegrond te zijn.

Nederland van White's detectoren.

De fabriek blijft na reorganisatie gewoon

Alleen bij deze firma en zijn dealers

produceren en introduceert binnenkort

u de volledige Nederlanse garantie.

kijgt

de nieuwe Challenger X-200

Ylooienmar*t Eelde

De gebruikers van Compass hoeven dus

niet bang tezijovær hun garantie.
BillTurlay, president van Compæs zal
bovendien deze zomer Nederland
bezoeken.

Elkenterdag kunt u voor een 2e hands
detector terecht bij de vlooienmarh te
Eelde (Drente).

De apparaten worden verkocht met
volledige garanÍie,

Ultrasoon-cleaner
Voor het schoonmaken van munten,
sieraden en andere voorwerpen is er nu
een klein handig appanaLop de markt

gekomen tegen een verassend lage prijs.

Hetapparaalis22,5x 11,5 x 12,5 cm.

'Whlte's Eagle Spectrum
(2e

Whlte's

Compass draait gervoon door

hands)

.......f 1450,W'hlte's Eagle SLÐ.. ...........f 1250,C-Scope 770D (2x) ...............f 350,C-Scope Treasure Seeker.....f 175,Garret GTA 1000,
(nieuw).......
....f 1000,-

Flsher 1266.........................f
D et e ction Syste ms Holl and,

1

000, -

teL.05203-6591

groot, heeft een ABS kunststof behuizing
en een stainless-steel waterbak.
De frequentie is 40 kHz; de inhoud van
de waterbak 570 ml., en het verbruik is 19

Vatt,

Het apparaat heelt een vætingestelde
triltijd van 3 minuten en schakelt zichzelf
uit, doch de tijd kan wel onderbroken
worden.

Bij dit apparaat zijn tevens speciale

GarretADS,
met ext¡a schijf ........... ...........f 7 50,C-Scope 770..........................f 550,-

Ook diverse demors

vloeistoffen te verkrijgen.
Verkoopprijs f 365,InJ. Kooßtra detectan, tel

05

1

66-1

502

D J. Laan Metaaldetectots,

02279-3286
C-Scope CS-2-MX.................f 850,C-Scope 990D........... ............f 400,Compass Liberty 1 50 ...........f 550,Alpha Sceatte
...f 650,wblte's 6000 Ser. 3...............f 400,whlte's 5000 Ser. 3...............f 400,-

Whltè's Classic IL................ .f 550,Tesoro Golden Sabre ... .. .. f 650 ,Alles 1 jr. garantre. Verder diverse

VONDST

VAN HET

AAR

....

modellen 2e hands op voorraad
Kooßira Detectors, tel. 05 1 66-1 5O2

3ó

Detector

Voor de meest interessantste vondst,
welke uiteraard wel moet zijn
aangemeld bij één van de officiële
instanties wordt jaarlijks een prijs,
welke bestaat uit een gouden
m i n iatu u rd etecro¿ beschi kbaar
gesteld door Kooistra detectors

te

Hemrik.
lnzendingen, welke uiteraard moeten
zijn voorzien van duidelijke foto's kunt
u sturen naar de redactie van dit blad,
onder vermelding van "Vondst van het

iaar"

DDTNCTION
SYSTDMS

HOI,tANII
lmporteur voor Nederlond, Belgie en Denemorken
von WHITE's detectoren,
Veerpod 2,8276 AP Zolk (bijZwolle)
Telefoon / Fox (31) 05203-ó591

Tiideliik bij oonkoop vqn een
nieuwe metooldelector
een grol¡s Tumbler

Verzending door Nederlond,
België en Denemqrken !

S¡t

l,rr^^

een wonder von techniek

Uil voorrood leverboor

:

Eogle Spectrum, Silver eogle,
Pl - 3000, Goldmoster ll,
Surfmosfer ll, Beochcomber,
Clossic l, Clossic ll, Clossic lll,
Treosure Moster 800 (diepzoeker)

Onze deolers zijn

:

A. de Boer, Amsterdom,0n-ffin68
v, Broekhoven, Rotterdom, 0 I G4 I 9909ó
Kooislro detecfols, Hemrik, 05.l ó61 502
Hofslee detectors, Mijdrecht, 0297 I -847 | 3
Willy Munsters, Helmon d, 04nA4Al 82
Ruud de Heer, 2o1k, 05203-ó591

C-Scope series 2/3/4
purpose
metal detector
engíneered to
do tlrc job
ALL

Jt

GETAN
f
METAAI

DETECTIE

J ' APPARATTruR

Postbus 102
527 0 AC Stnt-Mtchtelsgestel

TeL:04105-t2949

