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Mijmeríngen aøtt uu)
he stuurslid. Luitzen II øøk.

Tutee dagen uoor ik op uakantie ga (Denemarken),
uíl ik tocb nog graag bet een en ønder a.an u
kuijt.

Niet dat ik moeilíjk ga doen, nee zomaar uût
relaxte bersenspinsels. In de eerste plaats uerbeugt
bet mij, dat uii als uereniging, opgericbt in
januari jl., nu al op korte termijn ons 6OOe lid
,nogen uenlelkomen.

Dit is m.i. tocb een teken, dat onze uereniging in
een beboefte uoorziet. Ecbter om een gezonde club
te tuorden, die u.tanneer dat nodig mocbt zijn, een
uuist kan maken tegen euentuele utetten tegen
detectorgebntík, ß bet nodig, dat ute nog groter
uorden.

Kent u iemand, die ook zoekt, attendeer bem of
haar dan op onze uereniging. Is uw zoekmaatje
nog geen lid, laat bem ons magazine lezen,
uellicbt maakt u bem ook lid.

Ons uerenigingsblad ziet er uolgens mijzelf (en
uele anderen) prinxa uit. Hier is een u,toord uan
utaardering uoor onze redacteur Kees Leenbeer
zeker op zijn plaøts. AI het uerk dat bij bieraan
besteedt, is geueld.ig. Ik uil mij niet begeuen op bet
terrein uan onze penningmeester Wim. IIij beeft,
al merkt u dat ak lezer niet, alles keurig op een rij
en erg ouerzicbtelijk. Ilulde bieruoor!

Nu beb ik al tuee besluursleden genoernd, maar
natuurlijk util ik de anderen, uaaronder de
uoorzitter, niet tekort doen.

Onze uoorzitter, secretarissen en bestuurslid Dick
zitten ecbt niet stil. Verder bebben u.tij ook nog
bulp uan anderen, denk maar eens aan de

grandioze zoekdag. Mensen hieruoor hartelijk
bedankt en ...... u.tij bopen, dat ute op de uolgende
zoekdag ueer op jullie kunnen reksnen.

Verder utordt er door uw bestuur bard gewerkt
ûan een samenuterkingsuerband. met bet A.'V.N.
om het zoeleen in de toekomst te kunnen
u,taarborgen. Dit neemt echter nogal utat tijd,
maal er u,tordt ecbt iets aan gedaan. Dit geldt ook
uoor een lidmaatscbapskaart, die komt
hoogshuaarscbijnlijk in 1993, dus nog euen
geduld.

Al met al staan ue er redelijk uoor. Bedetzk, we[
dat een uereniging als de onze urij boge kosten
beeft. Als bet meezit draaien tue quite. Daarom
zou ik uillen uragen, aan bet gelukkíg kleíne
aantal leden, dat hun contributie nog niet
betaald heeft om dit zo snel mogelijk te doen. Dit
ter geruststelling uan de penningmeester en uzelf.
U beeft recbten nlaar ookplicbten. Zo zou ik nog
tijden door kunnen gaa,n, rnaar dat gaat ook
ueruelen. Ik hoop dat iedereen gezond en utel de
uakantie doorkomt. In den ureemde of gewoon
tbuis. IIebt u tijdens de uakantie gezocbt en een

leuke "uangst" gedaan, laat bet ons dan ueten.
Scbrijf uu.t uakantie eruaringen eens op, teneinde
er anderen lnee te plezieren.

Vøn de pennìngrnee ster,..

'Wat gebeurt er rnet mijn kontributí.egeld ?

Dit is een uraûg die uelen uan u zicb ongeTuifeld
utel eens zullen stellen.
Ik zal proberen enige duidelijkbeid te uerscbaffen
in boe uut uereniging met baør geld. omgaat.
Iaten u;e beginnen rnel de inkomsten :
Onze uereniging telt momenteel htee
inkomstenbronnen, n.l.
- bet kontributiegeld uan de lederu, en
- de opbrengsten uan aduertenties in ons blad.

Gezamelijk moeten beide uoldoende geld
bijeenbrengen om de uereniging te kunnen laten
uoortbestaan. Zonder deze bijdragen kan er biju.
geen blad uitgebracht u.torden en is bet
organiseren uan een zoekdag niet mogelijk. De



uerenígíng is dus aJV:ankelíjk uan bøar leden en
aduerteerders. Het uerbeugt ons dan oole, dat het
ledenfal nog iedere dag groeit.

Tegenouer ontuangsten staan d.e onuermij delij ke
uilgauen.
Ifet zal tt. niet uentonderen dat deze, zeker in bet
beginstadium, de inkomsten uer ouertrofÍen.
Denkt u hierbij ,naar aan de opricbtingskosten
(notaris), promotiekosten (mailing), organísatie
zoekclag enz. enz.
Onlangs is er een computer aøngescba"ft uoor bet
uerzorgen uan o.a. de ledenadministratie, de
financiële ad.ministraïie, ma ken uan etiketten,
a.c c ep tgiro ka arte n e t c.

Maar bet ouergrote deel uan onze uitgauen leomt
len goede aan het uerenigingsblad "Detector
Magazíne", en dtts aûn n, de lezer. Onderscbal u
níet wat zo'n professioneel blad ons als uereníging
kost. Om u een idee te geuenr een oplnge uan LOOO

exemþlaren leost ruint ZES-duizend gulden. per
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Alles voor het reinigen van uw voorwerpen

Ds, de Boerwei 13, 8409JT Hemrik,
T el 05166-1502 - Fax. 05166-1229

(Bezoek alleen op afspraak)
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u.ilgaue d,us. En zoals u urcet uerscbijnt ons blad 6
maal per jaar. Rekent u maar uit. En dan spreek
ík nog niel eens ouer de portokosten.

Ouerígens doen utij als bestuur er alles aan om de
uitgauen tof een minimum te beperken en utij
beschouu.ten ons u-terk uoor de uereniging d,an ook
als urijwilligerswerk, (bobby). Geen uan de
bestuursleden ontuûngt een uergoed.ing uoor de
gemaakte kosten (biju. uergaderkosten,
teleþonkosten, reiskosten, uerzend.klaar maken
uan bet blad).

U ziet, bet kontributiegeld uordt op de enig jußte
manier besteed, bet komt gebeel ten goede øan de
leden en uordt níet uitgegeuen c¿an biju. een
snoepreísje uoor bet bestuur naar ÍIautai:.

Me t urien delij ke gr oe f ,
Uu penningmeester

f{onolu.lu, 16 juli '92

D. I,&ÆÆNU
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
Pieter Maatsstraat 12 1777 AP Hippolytushoef

TELEFOON 02279_3286

Officieel deoler von:
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Officieel deale¡ van de grote merken metaaldetectots
Geheel vrijblijvende bezoeken na telefonische afspraak
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AWN
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland

e bronnen van onze geschiedenis
liggen voor een g¡oot deel in de
bodem verborgen. Archeologisch

onderzoek is een belangrijk middel om dit
verhaalvan onze voorouders hun leefomgeving
en cultuur te construeren. Dat is boeiend: het
biedt de mogelijkheid lenerlijk oog in oog te
komen met de wereld van vrocger. Helaas zijn
die bronnen nogal kwetsbaar en het
bodemarchief wordt constant bedreigd.

Oude resten, hoe diep ze ookliggen, worden
steeds vaker vernietigd. De diepe funderingen
van nieuwbouw verwoesten veel
archeologische gegevens. De bodem verzuurt.
Metalen voorwerpenzoals oude munten lossen
op. Door ingrepen in het landschap verdwijnen
oude cultuurresten, zoals terpen, Romeinse
wegen en middeleeuwse kasteelruïnes. Vaak
zonder verantwoord onderzocht te zijn.

De drieduizend leden van de Archeologische
'Werkgemeenschap voor Nederland (AWN)

werken met professionele instanties samen om
te redden wat er te redden valt. Maar opgraven
mag niet zomà f . De AlillN werkt uitsluitend met

toestemming van universitaire archeologische
instituten of de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te
Amersfoort. Overal in het land ziin plaatselijke
afdelingen van de A\øN enthousiast bezig met
archeologische veldverkenning, onmisbaar voor
verder onderzoek. Maar ook helpen ziibij
opgravingen, restaureren zlj oude voorwerpen
en documenteren het archeologisch werk.

'$Øesterheem, het tijdschrift van de A\øN, dat
ieder lid tweemaandelijks ontvangt, biedt u
artikelen over recent onderzoek, archeologisch
nieuws, boekbesprekingen en een
museumagenda. Ook voor wie niet aktief met
archeologi e t>ezig w il zljn is'S(/'e ste rheem ze er
leesbaar en interessant.

De contributie bedraagt f 55,- per iaar,
jeugdleden betalen slechts 33,- pet jaar.

Voor meer informatie :

AWN
Postbus 100
2180 AC Hillegom
w8-276478

muntlrandel

RWM GESORTEERD IN o.a.

Grieþse munten - Romeinse munten
Middeleeuuse nxunten - Prouinciale munten

Koninkrijksuvtunten
Buitenlandse munten
(mi d d e le e uwe n- mo dent)

Gratis prijslijsten op aanuraag
Bezoeþ aan buis uitsluitend op øfspraak

Pr. Irenelaan 19 3958 )O{ Amerongen
Telefoon 03434-52838

Jø u¿-r'

Schoolstroot 15,5221 AA Den Bosch Telefoon 073-31 I350

Officieel deoler von:

CôMPASS @ FEHE@I 
=tes@@P€

Het odres voor verkoop, verhuur, inruil, opsporing en
bodemvondstendeterminolie

Exclusief voor beginnende zoekers hebben we bii oonkoop
von een detector een middag

Pro kl iikb e g e I ei d i ng g r ot i s

5% korting voor leden von de Detector omoteur

Detector



Tijd is geld

Het Koninkli jk Nederlands
Genootschap yoor Munt- en
Penningkunde bestaat dit jaar
een eeuw. Het Zeeuws
Museum laat dit jubileum niet
ongemerkt voorbi jgaan en
heeft in samen-
werking met
het Koninklijk
Zeeuwsch
Genootschap
der Wetenschappen, tot en
met 8 november een
expositie samengesteld onder
het motto Tijd is geid, moor
zal geld ook tijd wo¡den.

Getoond worden onder meer
Romeinse, Merovingische en
Karolingische rnuntên en
enkele Sceattas. Deze taatste
munten worden ook wel spo-
kengeld genoemd, omdat er
weinig bekend is oyer hun
herkomst.

Het museum in de Abdij te
Middelburg is geopend yan
dinsdag tot en met vrijdag l0-
17 uur, zatetdag tot en met
maandag 13.30- l7uur.

De komende moonden ?
ínteressonte tentoonstellingen
in Rotterdorn

Een hiervan is in het Schie-
landhuis in de Korte Hoog-
straat. Hier is een nieuwe
ruimte, bestemd yoor expo-
sities ingericht. In speciaal
ontworpen vitrines wordt een
selectie van ruim 200 munten
uit de erfenis van de Rotter-
damse verzamelaar Willem
van Rede (188O -1953) ge-
toond.

De geëxposeerde munten
beslaan ongeyeer negen
eeuwen en geven een niet
onbelangrijk deel yan onze
geschiedenis weer. Er is o.a.
een exemplaar van de kleine
zilveren penninkjes, die
Bernulphus, bisschop van
Utrecht in het begin van de

rTr tt s e Lr tTt

toekomst..... "

Vuurgeld

Tot 28 augustus is in het
provinciehuis te Lelystad een

tentoonstelling
ingericht Yan
muntvondsten
die bij scheeps-
opgravingen in

de lJsselmeer-polders ziin
tedaan: "Geld yan de
Zuide¡zeebodem".
Naast de munten zijn er ook
loden vuur of bakenloodjes te
zien, welke gebruikt werden
als betalingsbewijs Yan de
verplichte jaarlijkse bijdrage
aan de bebakening Yan de
Yaarroutes in de grillige
Zuide¡zee.

Een schot øon munten

In Amsterdam is in het Allard
Pierson Museum de tentoon-
stelling "Een schat aan munt-
en" (Romeinse muntschat-
ten) te zien. Bij gebrek aan
(vertrouwen in) een bank
werd vroeger het kapitaal in
de bekende oude sok opge-
pot, of gewoon in een pot
onder de grond gestopt.
Dergelijke schatvondsten
staan centraal in het APM,
bijeengebracht uit zowel
privécollecties als enige
andere rnusea.
Wanneer de schat intact is,
en de vindplaats bekend, kan
de samenstelling ervan heel
wat vertellen oyer de
eigenaar, de historische set-
ting en de geldcirculatie in de
Romeinse t¡¡d. Op de ten-
toonstelling is ook aandacht
voor de ontwikkeling van het
oudste rnuntgeld. Hiervoor
heeft het APM de eigen
collectie aangevuld met
bruiklenen van het Koninklijk
Penn ingkabinet.
Tef. 020-525255ó; tlm 30
aug., di-vr l0- l 7, za-zo I 3- l 7

I I e eeuw liet slaan, te zien.

De tweede is in het Museum
van Yolkenkunde aan de Wil-
lemskade. Daar is op dit mo-
ment de expositie "Bruids-
schat en erfenis" te zien. Een
tentoonstelling oyer ruil-
middelen uit het Stille
Zuidzeegebied. Hoewel men
in dÍe streken nu ook met
munten en penningen betaalt,
blijft men vasthouden aan het
traditionele ruilsysteem b¡i
het afsluiten yan bijzondere
transacties, zoals bijvoor-
beeld een huweli jk. In de
tentoonstelling vindt je
schelpen, yeren en stenen. Er
worden voorbeelden getoond
uit de verschillende samen-
levingen in Oceanië yan
Yoorwerpen, die een puur
economische beteken¡s heb-
ben of voornameli jk cere-
monieel werden gebruikt.

Openingstijden yoor beide
tentoonstel lingen:
dagelijks (behalve maandags)
van 10.00 - 17.O0 uur.
Op zon- en feestdagen gelden
andere tijden.

De derde tentoonstelling is
dit najaar in het kader van het
Nederlands Numismatisch
laar. Op l4 november gaat in
Belastingmuseum Prof. Dr.
Yan der Poel een tentoon-
stelling open yan honde-
penningen onder de t¡tel: "De
gemeenteli jke
hondebelasting: historie en

NIEU\MS

Detector3



Míjmeringen aøn uu)
b e stuur slì d luìtz en II øøk.

Tutee dagen uoor ik op uakantie ga (Denemarken),
uil ik tocb nog graag bet een en ander aan u
kwijt

Niet dat ik moeilijk ga doen, nee zornantr uat
relaxte bersenEínsels. In de eerste plaats uerbeugt
bet rnij, dat u.tij als uereniging, opgerícbt in
januari jl., nu al op korte turmijn ons 6OOe líd
m.ogen uentelkomen.

Dit is m.i. tocb een teken, dat onze uereniging in
een beboefte uoorziet. Ecbter orn een gezonde club
te worden, die utanneer d,at nodig mocbt zijn, een
uuist kan maken tegen euentuele utelten tegen
detectorgebruik, ß bel nodig, dat we nog groter
utorden.

Kent u iemand, die ooþ zoekt, attendeer bem of
haar dan op onze uereniging. Is uu zoekmaatje
nog geen lid, laat bem ons magazine lezen,
uellicbt maakt u hem ook l¡d.

Ons uerenigingsblad ziet er uolgens mijzelf (en
uele anderen) prima uit. Hier is een utoord uan
utaarderinguoor onze redøcteur Kees Leenb esr
zeker op zijn plaats. Al bet uterk dat bij bieraan
besteedt, is geweldig. Ik ttil mij niet begeuen op bet
terrein uøn onze penningmeester'Vim. IIij heeft,
al merkt u døt ak lezer niet, alles keurig op een rij
en erg ouerzicbtelijk. Hulde bieraoor!

Nu heb ik al tuee bestuursleden genoernd, ma.ar
natuurlijk uil ik de anderen, utaaronder de
uoorzitter, niet fekort doen.

Onze uoorzitter, secrelarissen en bestuurslid Dick
zitten echt niet stil. Verder bebben wij ook nog
hulp uan anderen, denk maar eens aan de

magaztne

grandioze zoekdag. Mensen bisraoor barteliik
bedankt en ...... wij bopen, dat u.¡e op de uolgende
zoekdag Laeer op jullie kunnen rekenen.

Verder wordt er door uu.t bestuur bard gewerkt
ûûn een samenu;erkingsuerband met bet A.IY.N.
om bet zoeken in de toekomst te kunnen
utaarborgen. Dit neemt ecbter nogal utat tiid,
rnaar er uordt ecbt iels aan gedaan. Dit geldt ook
uoor een lidmaatscbapskaart, die komt
hoogstuótarscbijnlijk in 1993, dus nog euen

geduld.

Al met al staan ue er redelijk uoor. Bedenk utel,

dat een uereniging als de onze urij boge kosten
beeft. Als bet meezit draaien ue quite. Daarom
zou ík uillen uragen, aan bet gelukkig kleine
aantal leden, dat bun contributí.e nog niet
betaald beeft om dit zo snel mogelijk te doen. Dit
ter geruststelling uan de penningrneester en uzelf.
U heeft rechten rnaar ookplicbten. Zo zou ik nog
tijden door kunnen ga6n, rnaar dat gaat ook
ueruelen. Ik hoop dat iedereen gezond en utel de
uakantie doorkomt. In den ureemde of gewoon
tbuis. Hebt u rijdens de uakantíe gezocbt en een

leuke "uangst" gedûa.n, laat bet ons dan uetsn.
Schrijf utl uakantie eraaringen eens op, teneinde
er anderen mee te plezieren.

Vøn de petningmee ster....

Wat gebeurt er met mijn kontributiegeld ?

Dít is een uraag die uelen ua.n u. zicb ongetwijþld
u,tel eens zullen stellen.
Ik zalproberen enige duidelijkbeid te uerscbaffen
in boe uw uereniging met baar geld omgaat.
Laten ue beginnen met de inkomsten :

Onze uereniging telt momenteel tuee
inkomstenbronnen, n.L

- bet hontríbutiegeld. uan de leden, en
- de opbrengsten uan aduertenties in ons blad.

Gezantelijk nxoeten beide uoldoende geld
bijeenbrengen orn de uerenigíng te kunnen laten
uoortbestaan. Zonder deze bijdragen kan er biiu.
geen blad uitgebracbt utorden en is bet
organiseren uan een zoekdag niet mogelijk. De



uereníging is dus aJbankelijk uan baar leden en
aduerteerders. Het uerbettgt ons dan ook, d.al hel
ledental nog íedere dag groeit.

7Þ g e n ou e r o ntu a ngs t en s t a û, ?1. d e o nu e r m ij cl e I ij ke
uitgauen.
Ifet zal u niet uerwonderen dat deze, zeker in bet
begínstadium, de inkomsten uer ouertroffen.
Denkt u hierbij tnaar aan de oprichtíngskosten
(no t a ris), pr om oti e k os t en (tn a il'i ng), o r g a n is a tie
zoekdag enz. enz.
Onlangs is er een compuler aangescbaft uoor bet
uerzorgen r)an o.6r.. d,e ledenadrninistratie, de

financiële ad.ministratíe, maken uan etiketten,
acc ep tgirokaørten etc.

Maar bet ouergrote deel uan onze uitgauen komt
ten goede aan bet uerenígingsblad "Detector
Magazine", en dLts aan Lt, de lezer. Onderschat u
níet u,¡at zo'n professír¡neel blad ons als uerenígíng
kost. Om u een ídee te geuen, een oplage uan LOOO

exemplaren kost ruint ZÛS-duizend gulden. Per

TOMBLER
Diverse modellen

voor het simpel reinigen of polijsten van gouden

en zilveren sieraden, munten en oude voorwerpen
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Alles voor het reinigen van uw voorwerpen

Ds. de Boerwei 13, 8109JT Hendk,
Tel. 05166-ri02 - Fax. 05166-1229

(Bezoek alleen op afspraak)
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tr.ítgaue dus. En zoal,s u uteet uet"scbíjnf ons blad 6
maalper¡aar. Rekent u maar uit. En dan Ercele
ik nog niel, eens ouer de þortoleosten.

Ouerigens doen wij ak bestuur er alles aan om de
uitgøuert tot een minímum te beperken ert. utij
bescbouu.ten ons uta'k uoor de uereniging d.an ook
als urijwílligerswerk (bobb1) Geen uan de
bestuursleden ontuangt een uetgoeding uoor de
gemaakte kosten (biju. uerga derkosten,
teleþonkosten, reishosten, uerzendkl aar maken
uan bet blad).

U zi.et, bet þontributiegeld uordt op de enig juiste
manier besteed, het leomt gebeel ten goede øan de
leden en utordt niet uitgegeuen aan biju. een
snoQreisje uoor het bestuttr naar Hawai:.

Met triendelíjke groet,
Uu) þenningmeester

Honolulu, 16 juli'92

D, jtr.&ÆÆN
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
Pieter Maatsstraat 12 1777 AP Hippolytushoef

TELEFOON 02279-3286

Officieel deoler von:
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Officieel dealer van de grote merken metaaldetectors
Geheel vrijblijvende bezoeken na telefonische afspraak
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Vondst-

reg,stratie
Hoe moet men een goede vondstregistratie opzetfen
in de computer ?

Ik gebruik al enkele jaren het prograrrìma PC-File
III, versie 4.OvanJlm Button, eîzet hier al mijn
vondsten in. Het mooie van dit progranìma is, dat je
alles kunt rangschikken, bijvoorbeeld alle
voorwerpen, vindplaatsen of metaalsoorten of een
combinatie hiervan. PC-File we¡kt hetzelfde als het
programma dBase, dat zeer bekend is bij
computerkerìrìers.
Ik heb nu meer dan 1500 voorwerpen in de
voorwerpendatabase staan, die ik all.emaal
gerangschikt heb op nuÍìrner.
Als ik een tinnen lepel heb gevonden, zet 1k er na
een schoonmaakbeurt een nufiìmer op met een stift
die waterproof is, (Edding 780 extra fijn, wit). Dit
nufiuner zet ik natuurhjkzo onopvallend mogelijk
en zo klein mogelijk doch, leesbaar op het
voorwerp. Mijn laatst gevonden voorwerp had
bijvoorbeeld het nummer 1255, dan wordt de tinnen
lepel nummer 7256. Nu zet ik het voorwerp als volgt
in de voorwerpendatabase:

Als er iemand op bezoek komt en aanmijvraagt
waar ik die tinnen lepel heb gevonden, dan kan ik
door simpel intekken van het voorwerpnummer, dat
op de lepel staat de gehele informatie binnen een
paar seconden op het beeldscherm krijgen.
Zokunje ook een lijst maken vanzoekplekken
waar de meeste pijpekoppen zljn gevonden, en
hierdoor kan je in de meeste gevallen de conclusie
trekken dat op die plek stadsafual is gestort.

Zohet: ik ook een aparte daøt:ase voor de munten
gemaakt, omdat je nou eenmaal geen nrrrnmer op

een munt kanzetten. \ùØel kun je een nurnmer op
een muntenhouder zeiÍen, maar omdat niet elke
munt zo mooi is om in een muntenhouder op te
bergen heb ik een muntendatabase gemaakt, die
wel met de voorwerpdatabase correspondeert.
Stel nu dat ik een rijksdaalder heb gevonden op
dezelfde zoekplek als de tinnen lepel, dan ziet de
muntendatabase er als volgr uit:

MUNT ; Rijksdaalder

JAARTAL ;1874
KWALITEIT ;3
MUNTHOUDER ; )
VOORWERP NR. ;1256
INFORMATIE ;Willem lll periode.

Als ik meer munten heb gevonden op één zoekplek,
dan type ik voor alle munten het eerste
voorwerpnuÍìrner in (in dit geval7256) van het
eerste voorwerp dat gevonden is op deze zoekplek.

Je ziet dat de voorwerpnufiìrners met elkaar
corresponderen.
Ik heb expres de danrm en de vindplaats
weggelaten omdat je dan de munten wat sneller in
de computer kunt brengen.
Als iemand dus wil weten waar ik die rijksdaalder
heb gevonden, dan type ik "rijksdaalder, 1874" en ik
heb binnen enkele seconden de informatie op het
beeldscherm staan zoals die in het laatste voorbeeld.
Nu onthoud ik het nurnmer 1256 (d1t nuÍrmer kun je
natuurlijk ook op de muntenhouder lezen, indien je
de munt hebt opgeborgen in een muntenhouder) en
verander ik van muntendatabase naat
voorwerpdatabase, en type 7256in, na enkele
seconden zie tk dan waar en wanneef ik de munt
heb gevonden.
Zokunje ook nog in de muntendatabase een
voorwerpnuÍìmer intikken, bijvoorbeel d 7256, en
zien of ie nog meff munten op dezelfde zoekplek
hebt gevonden.

Als je met een vondstregistratie begint, maak dan na
elke 50 vondstregistaties een backup, mocht er dan
wat fout gaan,hetzii door een verkeerde handeling
of een virus, dan heb je maar 50 voorwerpen
opnieuw in te brengen, en niet zoals mlj een keer is
overkomen, 600 voorwerpen. Doordat ik alles ook
nog op kaartjes bij had gehouden en nog steeds bij
hou, heb ik alles weer kunnen inbrengen, maar je

bent er toch mooi enkele weken mee zoet.

Rob v/d Kolk, Henglo (O)

il

VOORWERP NR
DAT MND JR
VOORWERP
MATERIAAL
VINDPI-AATS
INFORMATIE

t256
2l jul 1988

Lepel
t¡n
Boekelo, Eschweg.
ln de lepelbak st¿at een
tinmerk (roos en blad).
Lepel 2e helft l6e eeuw

Detector



Ruud de Ifeer
7875. Bljna 70.000 doden op één
dag, zo lang doorvechten, dat de
gewonden en doden een nacht
op het slagveld moesten blijven
liggen. Dat maakt Waterloo al
speciaal. Toch is het de dlamatiek
van een verloren Keizerrijk, de
valvan een held, waardoor
iedereen die slag kent, Vijftien
jaar vechten, vooral na de barre

tocht naar Rusland een
wanhopige afweerslag, dan het
opnieuw wagen; "He found his
W'atedoo" betekent niet voor
niets "eindelijk vond hrj zljn
meerdere".

Was Vellington zljn meerdere?
De Engelsen hebben na Waterloo
de slag naar zich toe geschreven:

/mpressie von de slogbij Woterloo f



Kurossierszwoord: Fronse sobe/ met het
vergulde, messing heft en

de iea gebogen k/ing

von het r¡pe gebruikt

door de zwore

covolerie in het
leger von Nopoleon

-' -" de Hollanders
waren lafaards of

konden niet vechten:
de Prins van Oranje

blunderde alleen ma^r bij
\ùüaterloo. Dat hij later de held
van Watedoo genoemd werd,
q/as te danken aan de strijd brij

fÞ Slag b¡j Waterloo
11.0O -15.OO uur, 18 juni

Quatre
Bras.

Kortom de
legendevorming

heeft weer
toegeslagen . Enwaf zei
\Øellington zelQ }{lj

heeft er voor gezorgd
dat de Pruis Blucher, die

hem op het nippertje gered
had, een flinke beloning

kreeg.\Øellington heeft nooit
meer een slag willen vechten,
dus eigenlijk gedroeg hlj zich
heel bescheiden. Maar waarom
dan dat triomfalisme bij de
Engelsen? Ze zijn eigenlijk al die
tijd verschrikkelijk bang geweest

V De s/og by Wæerloo, I 1.00 - 15 00,

voor Napoleon, en net als met
Michiel de Ruyter wordt de vijand
dan enorm beschimpt; de
spotpenningen en prenten
waren dan ook niet van de lucht.

Het Engelse leger had nog niet
zo'nlange traditie. Het heeft
eigenlijk pas in de Spaanse
campagne tegen de Fransen in
Spanje onder dezelfde Wellington
zljnbeslag gekregen. Wat er aan
de Engelse kant vocht bij
Süaterloo was een heel ratjetoe nl.
Zuidelijke Nederlanders (nu
Belgen), Noordelijke (weinig)
Hanoverianen. Daarom begon
rVellington de slag al met zoveel
bedenkingen. Napoleon had
nogal wat " grognards"
(mopperkonten) de zgn.
veteranen bij zich. De officieren
waren gedeeltelijk edellieden die
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met de dikke Lodewijk uit
Engeland kwamen. De leiding bij
de Fransen bestond grotendeels
uit Napoleon's mannen, door de
wol geverfd na al die campagnes.

Dus aan de Engelse kant veel
opgetrorunelde Belgische
boerenzoons, wat ervaren
Duitsers en een tamelijk iong
Engels leger, tegenove¡ de
Fransen: de matadoren van het
gewapend gevecht. Dan de plek;
Vellington had bij eerdere
gelegenheden een richel ontdekt
ten zuiden van Brussel. Erg groot
waren de hoogteverschillen niet,
maar ervoor lag een slenk, en
daarnawerd het terrein in het
zuiden weer hoger. 'Wellington

zagdathij hier goed zou kunnen
verdedigen, en dat is wat hij die
bewuste dagdan ook gedaan
heeft. Hijmoest na de nederlaag
van de Pruisen bijtigny tnZtid-
Belgie tegen de Fransen snel een
betere positie innemen en
verschanste zich op zljn geliefde
richel. Tijdens deze terugtocht
moest maarschalk Ney (Fr.) tegen
gehouden worden door de Prins
vanOranje (later Koning IØillem
II) bij Quatre Bras (ongeveer 15

km van'SØaterloo). Ondanks de
vele verliezen lukte dit aan
Nederlands e kant. Zo kon
'Wellington proberen stand te
houden tegenover Napoleon, die
vemit favoriet was voor dít
gevecht. Napoleon had meer
mannen (ca. 10.000 meer). Een
deel van zljnleger had hij
achter de vluchtende
Pruisen aan

Het
kruitwerd

bewoord in een
kruiù usj e, o orsp ron gelijk wo ren

deze von hout of doom gemookt

gesnrurd om te voorkomen, dat
die zich aan zouden sluiten bij
'!Øellington. Dan even de
legersterktes;'SØellington had
ongeveer 70.000 man, plus
30.000 zwervende Pruisen tot zlin
beschikking, dus in totaal100.000
man. Napoleon had 80.000 man,
plus 30.000 man, die op zoek
'\ /aren naar de Pruisen, dus in
totaa|770.000 man.

In tot¿al waren de geallieerden
dus sterker, m ar toen het op een
gevecht aankwamstond
Vellington met 70.000 man tegen

over 80.000 r¡rartvan
Napoleon. Daarblj valt ook
nog te zeggeî dat de
Fransen meer kanonnen
hadden en dat de
soldaten een grotere
ervaring hadden. \Øat
zou de tactiek
worden?

Napoleon bekeek de opstelling
van \Øellington. In die tijd was
het gebruikelijk dat je je kracht
etaleerde, en dat de troepen
keurig in rotten opgesteld

Aontol qzeren kogels A

stonden. Napoleon zag, dat de
Engelsen zichzo hadden
opgesteld, dat zlj bij een
nederlaag konden uitwijken naar
ze e, richting Engeland.
tùØellington had dus in zijn
achterhoofd een eventueel
vluchtplan. Dus een aanval op de
¡echterflank zou misschien het
gevolg hebben dat Vellington
richting Brussel zou vluchten om
daar tijd te winnen voor de rest
van de Campagne.
Schematisch verloopt het nu als
volgt; Voor twaalf uur geen
frontbewegingen, de kanonnen

f Een vuursteen ke¿ser
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konden niet worden verplaatst
vanwege de regen en de vette
modder, d¿n een schijnaanval
van de Fransen op de ste¡kere
rechtervleugel (zie afb.) van
rùØellington, via het kasteel
Goumont (dezelag in de slenk),
die bezet werd door de Schotten
(aftr.). Goumont valt echter niet
en wordt een massagraf van de
Fransen. Duizenden zljn er tn
deze slag gevallen. Ongeveer drie
uur lang laat Napoleon het
kasteel bombarderen. \ùØellington

vlucht niet, maar blijft gewoon
staan, hoog en droog en rijdt
heen en weer om de zaak in het
oog te houden, maar krljg[. nu de
volle laag op zrjr:' linker flank van
de Fransen. De arme Hollanders
van Bijlandworden door
\Øellington gebruikt als
kanonnenvlees, ze dienen als
buffer voor de Engelse linies.
Drie uur lang krijgen ze de volle
laag en mogen dan eindelijk hun
wonden likken achter de linies
van de Engelsen, die nu aan de
beurt zljn.

Wellington besluit na ca.4uur
iets terug te trekken, vanwege het

zeer effecüeve kanonvuur van de
Fransen. Toen al waren er
mortieren en kartets gran ten
(holle grote kogels die uit elkaar
spatten). Deze kogels
berokkenden een enorme
schade bijde
Engelsen. Ney ziet dat
de Engelsen wijken.
Daar Napoleon last van
aambeien had, was Ney op
dat moment de bevelhebber.
Ney laat zijn ruiters los op de
Engelsen, echter zonder
infanteriedekking. \Øellington laat
zijn troepen carré's vormen en
geeft het bevel op de paarden te
schieten. Hierbij verliest
Frankrijk zljn cavalerie, want
paarden zijn nu eenmaal een
makkelijk doelwit. Nukrabbelt
Napoleon op, hijhad liggen
rusten in de befaamde molen en
z\et, dat de Pruizen in aantocht
zijn. Blucher hoorde het schieten
in de verte en wilde als ijzervreter
vanna menfaam de slag niet
missen en wilde genoegdoening
voor het pak slaag, dathll everr te
voren had gehad. Nu het drama!
Napoleon zet z1')n elitetroepen
"de Keizerlijke garde" in en deze

Geworm voor koge/s: Koge/s werden gemook
door gesmo/æn lood in de l.rlle
ruimte von de kogel vorm

te g,eten

walsen
ln enorme

blokken over
de Engelsen heen.

Zelfs "a cup of tea"
helpt niet meer om de

moed er in te houden. Maar
de garde komt er niet door en
komt uiteindelijk knel te zttten
tussen de aanstormende Pn-risen

en de Engelsen, die nu weer het
licht zien. Het eindigt met een
vlucht. Ook dat is niet gewoon.
Normaal eindigt een slag van die
stijl met terugtrekken en
hergroeperen. Deze slag echter
eindigt in een vlucht en een
massale slachting. Napoleon
wo¡dtgevangen gezeten
uiteindelijk naar St. Helena
verbannen, waar l:r1j nog vele
malen de slag naspeelt, zoals wlj
dat doen met schaken.

Alles bij elkaar heeft 'tüTellington

geluk gehad, dat de Pruisen hem
nog te hulp schoten. Anders had
hij zeker verloren. En nu het
andere resultaat. Een rijke oogst
voor de dood. Vele gewonden en
doden bleven die nacht op het
slagveld achter, een makkelijke
prooi voor de plunderaars.
(Yandatr dzt, als men ten strijde
ging, men van te voren in de
omgeving het soldij verstopte om
dit later, bijleven en welzijn,
weer op te halen.) De lichamen
eerst nog begraven, werden later
opgegraven en gebruikt als
akkerbemesting in Engeland.

Is het slagveld van'Waterloo nog
aantrekkelijk voor vondsten? ik
vind van wel. Il kunt zich
voorstellen wat er allemaal

Y Een oontol musketkoge/s
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terecht gekomen moet zijn en
wat er allemaal tijdens de slag in
de vette modder verloren moet
zijn geraakt. De vondsten die ik
er gedaan heb zijn o.a.
vuurketsers, musketkogels,
kartetsgranaten,
regimentsknopen,

kanonskogels, veel munten (w.o.
twee gouden), gespen, pistolen,
degens(fragmenten), stijgbeugels,
paardenbeslag, r'tngen en vele
andere voorwerpen. Het
merendeel van deze vondsten
(toentertijd met een C-Scope
1220) vond ik op de kasteelplaats
zelf. Ook de landeríjen rond de
"Bute" lagen bezaaid met
allerhande voorwerpen. DIt jaar
hoop ik naar Oost-Duitsland te
gaan,wa r in de buurt van
Leipzig Napoleon ook het nodige
gevochten heeft. Ik houd u
hiervan gr Lg op de hoogte. Ik
denk dan ook dat de foto's voor
zich spreken. Het is nu
verboden om op'Watedoo te
zoeken (helaas), rrraar zo'n 10
jaar geleden was het qua
voorwerpen en munten een
goudmijn.
I

(Met dnnk aan Klaas Faber uoor de
ac b t ergr on dinformatie )

V Een ftonse grenodiervon de lichte infonterie

L Zlveren insþne von Nopo/eon

U bent niet meer tevreden met
uw huidige
detector T??

Dan
komt u

toch gewoon \
even b¡j ons \-

langs !!!
Palambangstraat 5
lO94 TA Amsterdam
020 - 6682968 

- 

Off¡cieel deolervon:

.,ßit côMPASSgraag na l9:00 uur eú
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Bii oonkoop von een
nieuwe deteclot, I jool
grolis lidmootschop op

de Deleclor Amoleur.

u\rye

Deze geheel nieuwe detector is uitgerust met de meest moderne

elektronica, en is zelfs storingsvnj op zoute mineraalhoudende stranden. ,|
Identificatie van voorweïpen op meter (verlicht) - Dieptea flezingop meter - Grondafstelling - \-/
Perfecte notch, met speciale strandstand - aansluiting oplaadapparaat voor het opladen van het
batterijsysteem zonder demontage - instelbaar audiosignaal; een-, twee-, of drietomg -ì - r

Cô M PASS f:Hrî $!tiåL"iåu,uo,
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Olliciële dealers:

Zeelonddeleclors,[,liddelburg lel 0]18A37792b99 051502310/ Fo.Delecl,Enschede lel 053340512

Fa.Homslrc,Gortnchem lel 0183023ó18 ,' Kooislrodelectots,Hemrtk,Tel A51aó l5a2

W.Munslersnelooldeleclots,Helnond lel A4A2044782 , Holsleedelectors,Nltjdrecht Tel 029/984713

S. Ie/eng, Aiooslrlch/, Iel l'43 ó25ó2ó ' Goldtush, Amslerdom,þl A20 ó682?ó8 lalk Tel A5203 ó591

J. van Beryen, Den 8osch, 073 31 I 350

f7eà);:;---.,-

ø "'r2 "'; 3 1,ffi ; f; i! 
a r z ss: .

Coinhustlerf 349,- / Liberty50f 4ó9,- / Libertyl50f 795,- / XP3mf ì295,- / XP-PROf 1995,-

Goldsconnerfìó50,- / GoldsconnerPROf 1995,- / CoinsconnerJRf i795,- / CoinsconnerPROf']895,-

Coin PRO nl 2095,- | Chollenger X-100 f 2395,-

Prþen O'RION modellen:

Rocket Sloge I f ó95,- / Rockel SÌoge ll f 950,- / Rockel Sloge lll f I 195,-
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Verryolg op zo maar
een stukie weiland.

D. Eekbof

Zoals ik in het eerste
stukje schreef: een zeer

gewichtig land.
We weten allemaal dat
je alles in een dag kunt
afzoeken, zeker als het
perceel de afmetingen

heeft yan een
voetbalveld. De eerste
drie kavels heb ik naar

L riembeslog voor schoenen

Ik heb er totaal geen verklaring
voor, maar ook nu vond ik weer
de nodige gewichten. Het eerste
wat ik vond, was een merkloos
kiein loden gewicht en direct
ernâ een zilveren mesheft van
8cm grootte (foto).Ik zal niet alle
gewichten opnoemen, die ik
gevonden heb, maar twee stuks
met merkteken wil ik u niet
onthouden. Het eerste is een
gewichtje van Sneek, zoals
vermeld staat in het artikel van de
hee¡ Holtman in nummer 1 van
"Detector Magazine", op
bladzljde 14, midden onderaan.
Het enige verschil is, dat op mrjn
gewicht op de plaats van het
jaartal de letters S.O. staan en
onder het wapentjehet jaartal
7795 is geslagen. Het fweede
gewichtje vertoont een groot
wapen met in het midden drie
torentjes en in het wapen 1657,
vermoedelijk van de stad IJlst.

mijn weten goed
afgezocht en ik ben dus
Yerder ga.a;n zoeken op

kavel 4 en 5.

mdat er schapen in de
wei liepen, ben ik
opnieuw toestemming

gaaî vragelr aan de boer. Je weet
tenslotte maar nooit. Het maakte
de boer niets uit en mij
vanzelfsprekend ook niet en ik
hoop maar, dat de schapen er
ook geen problemen mee
hadden.

Kndenpeeþoed (veefie), I 5-lóe eeuw Y

l)etectort3



Nadat ik echt alles afgezocht had,
had ik tofaal35 gewichten; 17
loden gewichten, 8 pijl-, 2 munt-,
2 klok- en 6 blokgewichten.
Naluurlijk heb ik ook weer vele
munten gevonden, maar helaas
ook deze van een zeer slechte
kwaliteit. Noemensw aard zijn

tweee 6 stuiver sfukjes. Eén uit
7678, geslagen te Enkhuizen en
een uit 7724.Ben kleine zilveren
munt, die ik nog moet
determineren. Het enige leesbare
zljnde letters LON DON. Tevens
nog een onbekend muntie met in
het wapen een adelaar, die fwee
pilaren omvat met zijtr vleugels.

Verder hoorde ik in het donker
terwijl ik terugliep naar de auto
(natuurlijk blijft bii een echte
fanaat de detector dan nog
aanstaan) een flinke biep op mijn
koptelefoon. Natuurlijk graven en
op de tast voel ik iets ronds. In
eerste instantie dacht ik aan een
kopeken uit Rusland, m aÍ nadat
ik mijn aansteker erbijgehaald
had, leek het toch meer op ziver.
Thuis gekomen weet ik niet hoe
gauw ik het muntje schoon moet
maken. Het bleek een dukaton of
hollandse rijder uit t668 te
wezen. Aangezien het
oudjaarsdag was, was dit een
hele leuke afsluiting vanhet jaar
voor mij. Van enkele andere
mooie vondsten kunt u de
afbeeldingen bewonderen:
tapkranen, gespen(foto), kogels
vingerhoedjes, prachtige
riembeslagen (foto), ornamenten,

l7e eeurse tol Y
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zoals een kledinghaakje (foto) en
lakenloodjes, waaronder een heel
groot lakenlood.Bovendien een
schitterende tol (foto) en een
treele (foto). Yerder 2
duivenringen, waarvan de
eigenaar s inmiddels bericht
hebben gekregen van de ned.
postduivenhouders organisatie,
dat hun duif dood is.

Dit terrein heeft heel veel
voorwerpen prijsgegeven, maar

daarheb ik wel wat voor moeten
doen. Het opsporen heeft me
heel veel spierpijn bezorgd. Ik
ben 4 keer drijfnat geregend,
omdat ik mijn regenpak vergeten
was en ik ben zo'n 20 keer
drljfnat geworden van het zweet,
omdat ik voor de zekerheid mijn
regenpak maar aanhield. Ook
ben ik een keer door het ijs
gezakt en helaas bleken mijn
laarzen niet lang genoeg. Zeker
25 keer heb ik op mi¡n kop
gehad, omdat de auto en ik
onder de blubber thuis kwamen.
HetaanÍal verreden kilometers en

lege batterijen heb ik maar niet
genoteerd. D^t zljn dingen die ik
volledig negeer, omdat ik er niet
aanmoet denken om op de fiets
te gaan. 'Wat zouden er dan veel
kostbare zoekuurtjes verloren
gaan.Bovendien met al die
gewichten op de fiets wordt het
wel heel zwa r trappen. Toch?

Keep a smile and goodr
Zlveren mesheft V

De beste aanbieding

tnaak je samen metie

dealer,.GEKO'

DETECTORS
DTVERSE MERKEN

De Rozendijk 29, L79l PD Den Burg, Texel
De Crimpen 9. 1921 B'W-Akersloot,

telelefoon 025 13- 1 8958

TREASURE-

{fr
Tel: O7O-39L2743 Tel: 070-3691121
vRoEo o7 LââT X¡gtY U toclt VOrOt ttN

L.C.n vu C. ¡Dlllcloi âllñlluir ãX korttar.
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DEALER
PAGINA
Voor een deskundige
voorlichti ng, degelijke
garantie en een goede
service is er altijd een
erkende dealer bij u in

de buurt.

FRIESLAND

Compass / O'rion / C-Scope
Tesoro / White's / Fisher

Kooistra
Metaaldetectors

Ds. de Boerwei l3

8409 JT Hemrik

Tel. 05166- 1502

White's / Compass

Detection S)4stems
Holland

Veerpad 2

8276 A? Zalk
Tel. 05203'659,1

TesorolFisherlViking
Goldspear / Compass

,Fa. Detect
Gert'Gesink
Schurinkdwarsweg I I

7523 AT Enschede

Tel. 053-3005 l2

ovERrrssEL

GELDERLAND

White's

ElectroserY¡ce
Eperweg ó0

8084 HH 't Harde

Tel. 05255,,f,800

Fax O525$21,50

UTRECHT

Coinpixs lÖIrion
Whítels

Hofstee diètectors
lndustrieweg 35

3641 RK Mijdrecht

1e|.02979-84713

Compass / Whitels

Goldrush
Palembangstraat 5,

l094,,T Arnsterdam

Tel.020-6682968

CnSeope I Tesoro I Ëisher

D'l'' Laan
Metaaldetectors:

Pieter ffaatsstraat '1 2

l'77Í AF l-{ippolytushoef

Tel.'0227.7-3286,

NOORD.HOLLAND

ZIJID-HOLLAND

Compass / C-Scope

Fa. Hamstra
Kleine Haarsekade 102

4205 VE Gorinchem

Tel. 01830-23618

Detectortó

Garrett

Treasure Hunters
Supplies

Heliotr"ooplaan 376

2555,l'4L's"Gr.avenhage

Tel, 070.368 I l2 t

':Ru Parèstiaat [:22

2552 CS 's-Grávenhage

Tel. 070.39,127113

G¡örnpass',,/ Whitefs

T; v. Broekhoven
Swiftstraat 5O ,

Tel.; 010:4199096

Compass I Tesoro
Whitels,

\lV- M,unsfers
Metaaldetectors

Keepstraat 2

5702 l-lt ,Helmond

Te\.04920-44782

Tesoro / Compass
Fisher / C-Scope

J:an, Van Bergen
Schoolstraat I 5

522't AA Ðen Bosch

Tel- 073.3 I 1350

Compass / O'rion

NOORD-BRABANT

ZEELAND

Zeeland Detectors
Vogelstraat 16,4335 BE Middelburg

Tel, 0l l::80-37792

b:g;g. û5:t 50-23 I 07



Metr¡eke messing
knopgewichten voor
handelsdoeleinden

RJ. Ifoltma.n

Knopgewichten, iedere
zoeker kent ze.Ze zijn pas

in 1820 in Nederland
ingevoerd. Voor de
determinatie is echter
weinig literatuur
beschikbaar.
Met dit artikel moet
het mogelijk zijn om
de meeste
Nederlandse
knopgewichten
thuis te kunnen
brengen.
ln 1820 werd in
Nederland een
begin gemaakt met
de invoering van het
metrieke, decimale
stelsel dat in
Frankrijk was
ontwikkeld.
De tot dat moment
aanwezige warboel
aan,rstandaardentt yan

maat en gewicht
belemmerde het
handelsverkeer en de
wetenschap.

I 870 - l9 l2: Recht model. )pschrifu
2 HEKIOCRAM. Geijktin Leeuworden
(kontoormerk I 5), 55 loorletten tr-rssen /880
en l9BB. Fobrikont Louwmons & Co, Sneek

Voordat de
knopgewichten werden

ingevoerd, bestonden de
gewichten uit een

cilindrische (al dan niet
tapse en/of hoekige) romp,

eventueel met
grijprand, of waren

ze voorzien Yan

een handvat of
kruk.

Voormetrieke
knopgewichten

zijn een zeldzaam-
heid en worden

daarom niet
besproken.

Niet alle
knopgewichten

zullen hier aan de
orde gekomen: de
titel vermeldt dan

ook,,handels-
gewichten".

De speciale gewichten
Yoor fijne weging voor

apothekers en laboratoria
worden dan ook buiten

beschouwing gelaten.

Detectora7



Franse tijd
De eerste knopgewichten
stammen uit de Franse tijd.
Ze zijn van Franse origine of naar
Frans voorbeeld gemaakt.
. romp: cilindrisch, soms ook
taps-zeshoekig of taps-rond.
. opschriften: G, GRAMMES en
KILOGRAMMES en va¡iaties.
. massa's: zowel decnnaal (7,2
en 5 G en veelvouden) als binatr
verdeeld (1 kg, 1l2kg, U4kg, ...).
D aar naast nog bij zondere
massa's, in gebruik als
postgewicht.
. ijkmerken: gewoonlijk Frans,
met sorns afoiijkende vormgeving
van de jaarlefters.
. fabrieksm erk vaak aanw ezig
o justeerruimte: in een te licht

Å Fmnse tiþ: Zeshoekig-aps model.

Opschrift l/2 L 250 g (= t/Z Livre (pond)

250 grom) oþ een zijkont Op de kroog en

op de zijkont geijl<t met Fronse ijUetters en

de Fronse odeloor, L in vietkont (l 812), O,

P, Q en R in cirkels (1816 I8l9).
Afmetjngen: Iengte von de z4den onder 38
ò 39 mm; lengte von de zijden boven 32 ò
33 mm; hoogte 48 mm.

gewicht werd een gat gedreven
waarin lood we¡d aangebracht.

t820-t8ó9
De eerste landelijke ijkwet: de
vorm en het opschrift waren niet

f 182U1869:Tops model, de 3 k/ernste

hebben een xh4fuormige romþ.

Opxhnften: I NED POND. K/L, 5 NED.

ONCEN, 2 NED ONCEN ,2 NED
ONCEN, / NED ONC, I ONC NED,
5NIOOD, 2 N L, / NL, 5N.W, 2 N
W , I N.W. Alletiei vorioties dus. Geijk
door G. Kuyper (Groningen), GJ. von der
Weyde (Assen), P Schenkenberg von

Mierop (Groningen), H. Bellingo þ\/inscho-
ten), dr. W. Gleuns (Appíngedom) usen
I 821 en I 874. Een idee von de

ofmetingen: I l<g: Ø onder 47 mm; Ø
boven 52 mm; hoogte romÞ 54 mm;
totole hoogte 84 mm.

{ Fronse trþ: Recht model. Bovenoonzicht

Opschrift 200 GRN'IMES . Gemerkt met
de Fronse odeloor (periode jonuori 1808 -
oÞr¡l l8l4). Tweemooleen gespiege/de 5

in een ruìNormig veld ols teken von fijne
wegng (vermoedel4k orrondissemenæ4ker

P. Sponjoordtte Alkmoor). Hoofdlener A in
vierkont stempelveld: I 820 (vermoedel1k

Zuidelijke Nederlonden) Hoofdletter C en

D in een cirkel: 1822 en 1823. Hoofdlener
L zonder omlijsting òf het joormerk von

/830 ôf een fobrieksmerk Gotsche
ijUeæernvon |857.

strikt voorgeschreven; veel leuke
variaties.
. romp:taps of cilindrisch (grote
vari^tie)
. opschriften: vele variaties op
N.\Ø. (Ned. Wígtje = gram), N.L.
(Ned. Lood: 10 gram), NED.
ONS (100 gr^m) en NED. POND
(1 kilogram). Gewichten,
bestemd voor fijne weging,
werden nog voorzien van een
extra aanduiding die in \Ø.
(\t{zigtje = gram) de massa aa;ngaf .

Voor de Zuidelijke Nederlanden
(afgescheiden in 1830 als België)
werden deze opschriften gebruikt
met als toevoeging D.P.B. of DES

l)etectort8



PAYS BAS. Na 1830 werden
gewichten ook wel op de romp
overgestempeld met Franstalige
massa-aanduidingen.
. massa's: volgens de wet
mochten gehele veelvouden van
N.W., N.L., NED. ONS, en NED.
POND worden gemaakt.
Gewoonlijk worden de waarden
1,2 en 5 gevonden. Mij zrjn
echter ook knopgewichten
brekend van),6 en9N.L.,3, 4,6,
7,8en9NED.ONSen3en5
NED. POND.
. ovedopers: een aantal
gewichten uit de Franse tljd zljn
na de invoering van het metrieke
stelsel in Nederland verder
gebruikt en van Nederlandse
goedkeuringsmerken v oor zien.
Ook njn niet-metrieke gewichten
een heel enkele keer verbouwd
tot metriek e waarde. Gewoonlijk
waren dit de duurdere
krukgewichten.
. fabrieksmerk: slechts bijhoge
uitzonde¡in g aangeb rachf .
o justeerruimte: in een te licht
gewicht werd een gat gedreven

r87G-t 9 t 2

De fweede landelijke ijkwet.
De invoeringvan het metrieke
stelsel begint goed op gang te
komen. Ook de methode van het
(her-)ijken wo¡dt duidelijker
omschreven
. romp: vlak na 1870 nog in
allerlei vormen; rond 7875 begint

deze cúndrisch (: massa-
produkt) te worden
. opschriften:G, D.G. (dekagram
= 70 gram), HEKTOG.
(hektogram : 100 gram) en
KILOGRAM (en variaties).
Gewichten, bestemd voor fijne
weging, werden nog voorzien
van een extra aanduiding die in
G. de massa aangaf .
. massa's: 1 G. tot en met 5

KILOGRAM (waarden van1,2 en
,.
. fabrieksmerk: verplicht, er zijn
er vele tientallen bekend.
. ovedopers: gewichten,
voorzien van een opschrift uit de
periode 7820-1869 en die nog bij
de fabrikant aan-w ezig waren,
werden vanaf 1870 voorzien van
een extra opschrift (zoals

hierboven aangegeven).
o justeerruimte: rond 1875 raal<l-

< 1912 - l94l: Recht mode/. ?Pschrifu 2

KLOGRAI\/1. Geijl< in Arnhem (konto ormerk

3, joorleaerswssen 1924-25 en 1969:70
Fobrkont Eeckers Sons, Brummen.

Rechts een s/ogstempe/ uit de Hoogse

Eofonsen en Gewichtenfobnek Den Hoog
woormee een zelfde tyÞe gewicht von het

op schrift w erd vo o r zien.

L 1820-1869:Topsmodel.Vermoedelijkeen unlekste/; o//e thorenbijelkoor. Buitengewone

opschnften: /. NED. POND KL ,9 NED: ONCEN, I NED: ONCEN, 7 NED; ONCEN, ó

NED; ONCEN ,4NED:ONCEN,3NED; ONCEN ,9 NED: LODEN .GetlktdoorG.Kuyper
(Groningen) wssen I 820 en I 870. Deze sþeciole mosso's woren voorol in gebruik bti bokkers,

woor deze sene don ookvon of<omstlg is

waarin lood werd aangebracht.

Detectort9



een centrale justeerholte
grondvlak in gebruik.

in het

l9l2-t94l¡
De regels rond de
knopgewichten werden nog
verder aangescherpt.
. romp: cilind¡isch, nauwkeurig
gespecificeerd: doorsnede :
hoogte van de romp.
. opschriften: G., oNS en
KILOGRAM . Voor de weging van
edelstenen wordt een extra
benaming toegestaan, in de vorm
van ... M.K. (metriek karaat: O,2

gram).

V I94l -... :Recht model. Opschriften:2
kilogrom, I kilogrom,500 grom,200
grom, 200 grom, I 00 grom, 50 g.
Fobrkonten: Hoogse bolonsen en

GewrclxenfobrieN Den Hoog en Beckers
Sons, Brummen Geijl< in Den Hoog
(kontaormerk 5) en Amhem (kontoormerl<
3) tussen 1949-'50 en 1988. Een idee von
de ofmetingen: 2 kilogrom: Ø onder ó5 mm:
fuogte ,o.Þt 65 mm; totole hoogte: 98

. massa's: 1 G. tot en met 2

KILOGRAM (waarden van 7, 2 en
5)
. fabrieksmerk: verplicht, het
aantal fabrieken begint te dalen.
. ovedopers: worden niet meer
voorzien van een extra opschrift
maar gewoon geijkt.
o justeemrimte: een centrale
justeerholte in het grondvlak.

l94t-...
In 794I (ijkwet van L939) werd
de lang gehoopte overstap
gemaakt naar systematische
benamingen van de gewichten.
. romp: cilindrisch, nauwkeurig
gespeci-ficeerd: doorsnede :
hoogte van de romp.
. opschriften: g, gram en
kilogram.
. massa's: 1 g tot en met 2

kilogram.
. fabrieksmerk: verplicht, slechts
enkele fabrieken verzorgden de
aanmaak v an deze gewichten.
. ovedopers: in de oorlogsjaren
worden nieuwe gewichten met
opschriften conform de lJkwet

van 7972 geijkt voor fijne weging
o justeemrimte: een centrale
justeerholte in het grondvlak.

Door materiaalschaarste werden
in de oorlogsjaren gewichten
voor gewone weging gemaakt
van zink.
. romp: cilindrisch, de hoogte
van de romp is hoger dan de
doorsnede van de romp.
. opschÍiften: g, g¡am en
kilogram.
o massa's: 1 g tot en met 1

kilogram.
. fabrieksmerk: H (Haagse

Balansen en Gewichten Fabriek)
of O (Becker's Sons, Brummen).
o justeemrimte: een centrale
justeerholte in het grondvlak.

l9ó5-...
In 1965 werd gestart met het
introduceren van een
gewichtenvorm die - in eerste
instantie - binnen de EEG zou
worden gebruikt. Uiteindelijk is
de toen ontwikkelde vorm
internationaal geworden en ook

Detector20
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L 1965 - ... : EEG model. Op de

oclxergrond ijzeren blol<gewichten von 20,
l0 en 5 þ' rechts ijzeren knopgewichten
von 2, 2, I lcg en 500 g. Op de voorgrond
messing knopgewichten von 2 en I kg,

500,200, 100, r00, 50, s0,20, t0, t0, s,
2, 2 en I g. Fobikonten: Wed AW.
Renoud, Delft (þer von I - 20 kg); een
Enge/se fobrikont met ols merk een 'P'

(þer, 500 fl; Hoogse Bolonsen en
Gewichtenfobriek Den Hoog (messing).

Ge4kt tussen I 969-'70 en I 982.

buiten Europa vervaardigd (incl.
Àmerika en Rusland). Hier
eindigt dan de geschiedenis van
de knopgewichten. Niet omdat
deze vorm tegenwoordig de
laatste vorm is, maar omdat door
de mechanisering en
automatisering van het wegen
gewichten bijna geen rol van

betekenis meer spelen in onze
samenleving.
. romp: zeer nauwkeurig
omsch¡even doorsnedes, hoogtes
afhankelijk van het gebruikte
m^terlaal d¿t een soortelijke
massa tussen 2 vastgestelde
grenzen dient te bezitten.
Praktisch gezegd: messing,
gietrjzer en ro estvas tstaal.
. opschriften: g en kilogram.
. massa's: 1 g tot en met 10

kilogram .Later is een grote
hoeveelheid tussenmaten
toegelaten, inclusief exemplaren
van bijvoorbeeld 73,6 gram.
. fabrieksmerk: in Nederland is
deze vorm voorzien van de
merken van H (Haagse Balansen
en Gewichten Fabriek), R
(fa. Wed. Renaud, Delft) en een
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monogram van de letters eeG
(Eegema te Rhoon).
. ijkmerken: omdat de
vormgeving internationaal is
geworden, zullen gewichten die
in het buitenland njn geljkt,
gewoonlijk in Nede¡land kunnen
worden herijkt.
. justeemrimte: een centrale
justeerholte in het bovenvlak,
afgedekt met een loden plaatje
waarop de ijkmerken komen te
staan.

Ikmerken
Voordat het metrieke stelsel werd
ingevoerd, werden gewichten
gewoonlijk geifkt met een
stadsmerk of het particuliere (:
privé-) merk van een ijker. Yarraf
1820 werd Nederland opgedeeld
in arrondissementen waarin een

ijker met eventuele hulpijkers
werkzaam was. Tussen 1820 en
1870 moest een gewicht dat ter
ijking werd aangeboden (eerste
keuring) worden voorzien van
het particuliere merk van de ijker
en een jaarletter. Tot en met 1836
was de vormgeving van die lette¡
niet aan regels geboden. De uit
de literatuur bekende lijst met
metrieke jaarletters geeft dan ook
voor de periode 182O-1836 de in
Amsterdam gebruikte vorm weer!
Yanaf 1870 werd het land
opnieuw ingedeeld in grotere
arrondissementen, de particuliere
merken werden vervangen door
een getal in een speciale
omlijsting. Van de 19 aldus
gevormde ijkkantoren zijn er
tegenwoordig nog maar enkele
over.

Bodemvondsten
. schoonmaken: het liefst
borstelen, vermijd het gebruik

Yan zoutnJur of zwavelzuur; dit
bijt namelijk nogal in. Blinkend
poetsen is echt niet nodig. Na het
schoonmaken laten drogen en
eventueel in de was zelûen.
. determineren: mochten de hier
gepubliceerde gegevens nog
Yragen openlaten, neem dan eens
contact op met de redactie van
dit blad of met de schrijver
(03405-70246).

Verzamelaars
Er is in Nederland esn
Gewicbten en Maten
Vetzamelaarc Vermíging actieÍ
met een eigen fuitartaalblad.
Voor meer ínformatie futnt u
contact opnetnen fnet de
secretarís, de beer. B.E.P.

Siermann, De Iloefslng 18, 2421
BZ Nieuukoop, (O1 725-7471 8).

f Joorletters 1820-1975 enverder

t820
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R omei nse sch ¡iffibul oe
Onlangs ben ik Patrick van der Heijden uit
Den Haag, de gelukkige vinder en eigenaar van

een bijzonder goed bewaard gebleven
kunstwerkje geworden.
Het betreft een "Romeinse gesloten
schijfuormige email-fìbulae".
Dit kunso¡rerkje heb ik met mijn Garreæ
Freedom Two plus metaaldetector op een
weiland in de provincie Utrecht
gevonden.
De fibulae lag25 à 30 cm diep
verborgen in de zogenaamde
'gezond e Utrechtse giergron d'.

De voorzijde van deze fibulae bevat een
goed bewaarde emaille sierwerk
De naald op de achterzijde heeft de
zuurgegierde grond niet kunnen weerståan,
deze is dan ook volledig geoxideerd.
De provinciaal archeoloog van Utrecht noemt
deze fibulae een mooie en interessante
vondst.
Mijn pronkstuk moet ik op het ogenblik dan

ook missen, omdat deze onderzocht wordt bii
de R.O.B.
Om die tijd te overbruggen heb ik een mooie
foto gemaakl zodat ik mijn fibulea deze paar
maanden nog regelmatig kan bewonderen.

Hierbij wil ik dan ook dhr. A. Veenhof nog
eens bedanken voor het aanwilzen van dit
weiland.

Afmetingen:

36 mm x 34.5 mm
schijf :

23mmx23mm

TIrt
geel

groen

blouw/poon

rood

de bolletjes zijn een

mengsel van deze Heuren.
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Voor al uw Numismatische wensen naar COIN INVESTMENT B.V.
Op veilinggebied nummer 1 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.

an de door U gevonden of in bezit zijnde munten

8 procent van alle bij ons ingebrachte munten en

te percentage in West-Europa !

Op verzoek kan uw naam anoniem blijven in onze boekhouding.

rschaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
taxeerde waarde.

dan niet ons te op te bellen, veel van uw collega-
vinders gingen u voor.

u gaarne gratis, onze laatst verschenen
et boekje 'Munten in Veilingen'.

(incr. B r w ) Bij zéérr.,,iliïïLïiä.î Ji', lJ;?.iJl, #' J,',"':,::
liggen.

COIN INVtrSTMtrNT B.Y.
HEEREWE.G 227A-2161 BG LISSE . POSTBUS 185. 2160 AA LISSE

TELEFOON 02521-14985

Vakbetrokkenheid sinds 1945
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it mesheft is natuurlijk van
veel lateq toch bleef het
thema hetzelfde.

Dat is heel goed mogelijk. Er zijn
wel frappante¡ voorbeelden van
continuïteit in ambachtelijke
thema's. Kenden de Romeinen
drakenz

E¡ werd onderscheid gemaakt
tussen serpentes (slangen in
allerlei vormen) en dracone.s.
De draken hadden een kam op
de kop en een baardje, soms
waren ze gevleugeld.
Ze kwamen voor op de vaandels
van legioenert, ze werden ook
uitgebeeld met pootjes.

Al met al is de draak voor de
Romeinen niet erg scherp
omschreven: een beetje amorf
(vormloos) , maar dat komt wel
meer voor bij mythische dieren.
Kijken wenaar de afbeelding
van een ¡euzenslang op een
munt van Keizer Nerva (aÍb. 3)
dan zljn ook hier een baardje en

Draken en

Drs. K.P.H. Faber

Er zijn nog steeds draken in Nederland, in elk geval
yan brons: met de vondst van een drakenkopje bij

Utrecht werd dat duidel¡ik Afb. I toont het
afgebroken bovenstuk yan een meshelft. De lokatie
(Domplein) doet Romeins vermoeden. Een mesheft

zie afb. 2 heeft hetzelfde thema: een drakenkop.

een kam; afgebeeld is de agathos
daimoon ( de goede geest, een
beschermdier dat ook wel voor

L Aþeelding 3

orakels werd gebruikt). Afb. 4
toont zo'n orakelslang kompleet
met manen. Er is geen scherp
onde¡scheid, meestal duidt d¿t
op een importproduct uit een
andere cultuur, dat niet duidelijk
geplaatst kon worden.
Dit klopt. De draak kwam uit
India overgeutaaid naar Rome,
maar komt oorspronkelijk uit
China.
De Chinese draak in volle glorie

Aþeelding I en 2
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L Aþeelding 7

Aþeeldìng 4 L

Aþeelding I )

L Aþeelding 6

Detector



L Aþeelding 9

toont afb. 5; een maskerachtige
kop, op pootjes en dit keer
zonder vleugels.
Maar ook de Chinese draak heeft
connecties met de slang: op een
van de oudste
keramiekafbeeldingen is het nog
een slang (aft>.6). Deze wordt
dan door de keizers als keizerlijk
symbool gemonopoliseerd. Hij
komt via de volken van centraal
Azië, vooral in de tijd van de
migratte naar andere
windstreken. Men vindt het
symbool op gespen en
gordelbeslag (afb.7)
Eenmaal in het Noorden
aangekomen, is de draakbijna
niet meer weg te branden.

Aþeelding l0

Als 'ziel'van de drakenschepen,
als thema in de Germaanse
dierstijlen en tenslotte op de
keerzijden van enkele sceatta-
types, beter bekend als het
wodan-monster type.
Ais ziel van de drakenschepen zal
hij onze voorouders in de 9e
eeuw wel de nodige sch¡ik
hebben bezorgd (afb. 8).
Bij de Germaanse dierstijlen
wordt de draak in allerlei

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 inzendingen een uitgeloot
en beloond met een bedrag

van f. 25,-

bochten gewonden (soms tot
onherkenbaarheid) op
beslagstukken, wijstenen en
kerkdeuren (afb.Ð.
Een prachtig voorbeeld van een
draakachtig dier op een sinds
enige jaren aan Friesland
(:Noord-Nederland in de 7e á 8e
eeuw) toegeschreven type sceatta
is afb. 10.

Oorspronkelijk dus een slang,
gemystificeerd tot mytisch,
keizerlijk dier in China.
Vervolgens krijgt hij pootjes en
vleugels en vliegt naar alle
windstreken om hier als
mesheftje en keerzijde van
muntjes neer te strijken. Een hele
ontwikkelin g! Maar in eerste
aari.egwas de draak een slang.

Vordt vervolgd.
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Ge lders fomiliefoft,uin no
49 joor teruggeyonden

Gert Gesink

Bijna een halve eeuw heeft het
geduurd, voordat het kapitale

tafelzilver en de familiejuwelen,
weer konden schitteren in het dag-

licht. De allerlaatste poging om
twee begraven kisten terug te

vinden, dit maal met behulp yan een
gehuurde diepzoeker

(een Fisher TW ó) had succes!

ew. G.CE von Heydebrækis methoor
æhtgenoot eígenoresse wn een londgoe&
comþing in de omgeving von Vorden in de

Gelderse Achterhoek Toen de Duiæen de Nededondse
bevolking in 1942 opdroùt goven om koper, zilver en goud

in te leveren,liet hoor mon in het díepste geheim door de
plooæeliike smrt twee kisten vetwordigen, een wn zink en

een von þer. Hierin werd hettofehllver en de juwelen ver-

Þokt, die soms ol eeuwen in het bezít woren von de fomilie
"Mijn moeder, zo verteld de eigenaor, die "Freiherr" voor
zijn noom in het pospoon heeft stoon, die besliste wot er
moest gebeuren, wos niet meer zo heel vlot in hoor
beslrssinge4 met gevolg dot ik de kbten nog in olle hoo*,
heb moeten begroven. Midden irn het beukenbos od¡er het
londhuis groef ik æn diq gotwoor beide kisten in gingen.

lk heb geen edrte merktekens dunen mokut oþ de

bomen, bong dot ik wos voor ontdeking. Direktno de
oorlog kreeg ik æn motorongeluN woordoor ik een poor

Y De zilvetschot met oÞ de voorgrond de

fomiliesieroden uiqeso/t oÞ tnfel
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þor lichomelirt uft de running wos, zodot er von oÞgroven

nr'ets kwom. Tot overmoot von romÞ zijn toen, direkt no de

oorlog, oþ die bewuste plek enkele beuken gerooid, rnet ols

gevolg dot ik de preciese Þloots niet rneer kon terug vinden,

dot zol ik in 1948 geweest ziþ".
Mew von Heydebreck: "ln de joren doomo hebben we

meerdere þogingen gedoon, om de kisten op te sporen. We
hebben het gqrobeerd met prþennen, þendelen,
wkhelroedeJopeß, wsorzeggers, moor zonder resultoo¿

Toen de úplosieven Opruiminç Drenst in de buurt
oþereerde hebben we ze gewoogd ook eens op ons tere,n
te zoeken. Dot leverde wel een vliegwigbom oþ, maor niet
dotgene wror we op hodden gehoopL We beslotea dot we

nog een lootste þoging zouden wogen met een huur-
detætor. Een von onze comþingosten die we al von jonç
af kennen en die geologie studeerq hebben we gewoogd

om met die detector te goon lopen. Een sa.rk bos von 30 bij
30 meter moestworden ofgezocht Ik stond er bij, toen
deze jongen ol no I0 minuten een enorm signool kreeg.
"StoÞ" heb ik geschreeuwd, "jeøt hohl ich mein video!"
(mew von Heydebræk ii røn Duiæe komof en kon geen

woord Nederlonds meer ols ze opgewonden rooktl). Ik heb

die jongemon op de video heuelfde boontje loten lopen en

vonof dot moment zíjn de opnomes "live".

Toen ik (sdtrijver dezes) de video+Þnome zog von de

oÞsÞoringsoctie, leek het inderdood of die gelulcsvogel de

kisten rook Von s/stemøisdt zoeken wos geen sproke, hij
slingerde een minuut of vwt heen en weer en pots, een

enorm signool! Voor het zelfde geld doe je er één of twee
dogen over om ze te vinden.
Er worden sdt4en oongerukr De grond is keihord en

met boomwonels doorgroeit, oon de grond is nret te
merken dot hier oort iets ls begroven. Op een diepte von

80 cm stoot de vinder eindelijk met zijn schop op iets

hards, even scfrropen en don.... een swk metnol! Het
enthousiosrnevon de elgenoressg die boven het gotvideo
oÞnomes stoot te moken kent geen grenzen rneer... "es

konn nicht wohr sein!!, so etwos yernicktes!, nein!!, nein!!,

wer haüe dos gedodtt!" Er moet nog even doorgewerkt
worden en onder luide oonmoediging wordt een

gecorrodeerde zinken krst met vereende krodtten op de

kont gezet "Pock dein spote4 und schnei dos hler los"
roqt mew Heydebreck, wijzend oþ de zijkont yon de klst
Voorzidttig wordt het zodtte metool met de schop doorg*
sneden en losgeflop¿ de eerste oonblik von de inhoud loot
een mosso kronten zien vworin bfinkende voowerþen zün

verþokt Onder de zinken kist komt nog een kist von þer
ævoorsdrfln. Voorzkhtig worden ber:de kisten leegg4okt
zilveren lepels, messe n, vorken, leggen, eierdopjes, fraoi
bewerkte broodscholen, opschqlqels, kondeloors, een

dienblod met het,þmiliewopen, twee the4,often, een fruit-
school en ræle ondere vootwetÞen. Het zilver ziet er
opmerkelíik goof urt, hier en door zit et wot popier oonge-
plokt en her en der wot donkere vlelcken. Het kront4,oÞier
dot uit I 94 I stomtrs zelÊ nog wig zol wel houwrij þoþier

z'ljn geweest
Als rk b4' mevr von Heydebræk op bezoek ben om þto's te
moken, heeft, ze olle vondsten op een tofel uitgesald, ik
kon mijn ogen niet gelaven, de hele tofel suot vol! Als ze
met enkele gosten even noor buiten moet, zit ik olleen bíj

de vondsten, tijd om een oontol vondsten wot
onbesdtaomder von dichtbijte bekijken. Don pos wlt mijn
oog oÞ een school met ringen, brocåeg holsketahge4

gouden horloges, een ormbond, en oorbellen. Stuk voor

stuk bekrjk ik ze oondochüg hier ligt voor een kopitool! ln
één ring en twee braches zfüen diomonten en briþnten zo
groot ols Heine pinknogels. De eþenoresse bevexigd míjn

vermoeden "ikheb ze oon mijn juwelier loten zien, om de

zettingen te kontroleren, die schrok wel even von wot hijte
zien kreeg. Met nome deze ring en dat broche behoren tot
een hele set, die de odel woeger oÞ een bol droeg collier,

ormfund, ring, brodle en ootbellen". Ze toont me een

brodte met een schilder'ljtje erin, "dit lijkt wot kitdterig
moor is een sierood uit de boroktijd, l Tde eeuws."

A/s ik enige weken loter bijhoor lonç go om hoor een

errcmÞloor von mijn boek te brengen, wrcr ze met hoor
schot oþ stoot, ziin de kosóore str¡kken veilig opgeborgen

rn een bonksofe.'Zo'n kopitool i,n huis te hebben leek me

toch niet erg veilig, ik ben blij dot het in een bonkkluis l@"
Hoor beþorde æhtgenoot schîjnt niet erg onder de indruk
te zijn wn de hele wndst Minzoom glimlochend schþt hij
te willen zeggen, dqt ze het net zo goed in de grond
hodden kunnen loten ziten, het zot &or immen veilig nu

moeten ze soþkosten betolen! Prachüg die ironie!

@ GertGesink jon 1992

Y Mevr von Heydebreck bekijl< vergenoegd de

terug gev o nd en sierod en.
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Van J. de Vries uit
Rotterdam.
Híerbij zend ik u een
tekening van een
muntje(?), dat ik onlangs
heb gevonden en dat ik
niet kan determineren.

Het door u gevonden
muntje is een 4-
pfenningstuk van de
heerlijkheid Rheda te
Duitsland enwe¡d
geslagen tijdens de
regering vanMoifz
(1.623-1674).

Van P. de Boer.
Een tijdje geleden vond ik
op een akker in de buurt
van Eindhoven een
bronzen munt, die ik niet
kan thuisbrengen.

Van Martin Kool, Haarlem.
Kunt u mij iets vertellen
over de herkomst van de
door mij gevonden
(Noord Hollandse duinen)
munt
Voorzijde : schild met
twee leeuwen en kroon
Achterzijde: mansborst
met baard
Dikte: * lmm.
Materiaal : Bronskleurig
Diameter : !24 mm

Deze munt is een F¡iese
oord of dubbele duit, met
op de voorzijde een
Friese boe¡ met
geschouderd ztvaard.
Naa¡ rechts tussen F en O
in binnencirkel.
Op de keerzijde; wapen
van Friesland met kroon

Voor de in het
volgend nummer te

plaatsen

rubriek
"Yazþaak'

kunt u

tekeningen

en/of foto's

Yan

YOOrrwerP€n

of munten, wa,lrv?tn

u zelf niet weet wat
het is, naar

de redactie sturen.

De munt die u gevonden
heeft, is een zogenaamde
dubbele korte, zonder
jaarøL, geslagen tussen
157I enl579 op naam
van Phillips II als hertog
vanBral:.ant.

in de binnencirkel.

lnsigne (Bronskleurig) in
heaelfde gebied gevonden,
kunt u mij vertellen
waaryoor dit insigne werd
gebruikt.

Dit is waarschijnÌiik een
stukje riembeslag met de
Franse lelie uit de 18e -
19e eeuw.

Van T. de Vries, te
Wageningen.
Onlangs heb ik een

voorwerp gevonden,
waarvan ik graag íets meer
wil weten.

Het door u gevonden
voorwerp is een
onderdeel van een
legeruniform, de gaten
dienden voor de
bevestiging, begin 20e
eeuw.

Van K. v. Díjk te
Amsterdam
Onlangs heb ik een muntje
gevonden. lk heb
meerdere boeken
doorgekeken, maar ik kan
niet ontdekken wat het is.

Kunt u mij dat vertellen?

Het door u gevonden
muntje is een denier,
geslagen tijdens de
regering van Hen¡i II en
Henri III (1235-1.261.) van
Brabant.

Van Frank Hammink,
Amstenrade.
Desbetreffende voorwerp
kan ik niet thuisbrengen in
de boeken, die ik tot nu

toe heb. lk heb het
voorwerp gevonden in
Walem, gemeente
Valkenburg op een veldje
nabij het centrum.
Beide zijden, zowel voor
als achter, zijn identiek en
het voorwerp heeft een
mooie patina.

Frank , het voorwerp dat
je gevonden hebt is een
schitterende riemtong,
die dateert uit de vroege
middeleeuwen.
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De kerk of koÞel von het

Jouster ke rkhof
R. J. u.d. Molen

ly
afgebroken . Deze "kercke ofte
capelle" moet op het oude
Jouster kerkhof, het tegenwoor-
dige DE-plein, gestaan hebben.
Eind maart, begin aprtlT))Iwerd
begonnen met graaf-
werkzaamheden ten behoeve van
de herinrichting van het DE-
plein.

Voor de aanlegvan een nieuw
riool moest een sleuf van 3,8
meter diep en maxirnaalvijf
meter breed gegraven worden.
De sleuf die gegraven moest
worden, doorsneed een groot
gedeelte van het oude kerkhof; er
was dus een grote kans, dat die
sleuf de fundamenten van de
kapel zou doorsnijden.

Dit gebeurde tot onze teleurstel-
ling helaas niet. Nu, ruim een jaar
later blijkt, d¿t een deel van de

Aþ. I De fundomenten dte zìchtboor
w o re n o nd er d e p o r1<vv o ctxers^,v o n i n g.

Kooftvon Schotonus 1685 L
(De pijl wijst het kerkhof oon)

fundamenten toch zichtbaar is
geweest. Nadat alle doden een
meter dieper waren herbegraven,
werd in 1874 de Burgerschool
gebouwd.
In1874 werd ook een
parkwachsterswoning gebouwd
op het terrein van het oude
kerkhof.
Ik heb nu het vermoeden, dat die
parkwachterswoning is gebouwd
op de fundamenten van de kerk
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of kapel. De burgerschool is in
7970 afgebroken. De park-
wachterswoning staat er nog
steeds.

Vorrg jaar is er ook een klein
sleufie vanI,5 meter breed en 1

meter diep naar de parkwachters-
woning gegraven.

Onder de parkwachterswoning
waren toen vier gemetselde
boogjes te zien(zie afb. 7).
Tussen de fundamenten en de
parkwachterswoning was een
cementlaag te zien. De enige
logische verklaring voor
de cementlzag erl die boogjes
lijkt mrr, dat de parkwachters-
woning op de fundamenten van
de kerk of kapel is gebouwd.

Nu rest alleen nog de vlua,g: "Was
het een kerk ofkapel en hoe oud
was die"?
Om antwoord op deze vra gte
krijgen, moeten we terug gaan
naar de ontstaansgeschiedenis
van Joure. Omstreeks 1500
bestond Haske¡land (de ge-
meente waarJoure vroeger in
lag) uit vijf kerkdorpen:
Snikzlv aag,'W'estermeer,
Haskerhorne, Oudehaske en
Nijehaske. Deze vijf kerkdorpen
werden de "Haskervijfga" ge-

noemd.

Tot ver in de zestiende eeuw
wordtJoure niet tot deze kerk-
dorpen gerekend. Joure ontstond
in de vijftiende eeuw op het
grondgebie d van Westermeer.
OmdatJoure toen nog geen
parochiekerk had, hoorde Joure
bijde parochie van Vestermeer.

In L589 werd de 'kerkcke ofte
capelle opterJoure d'welcke t
opwerpen van de schanse aldaer
affgebroeken ende demoliert".
De kerk of kapel werd dus
afgebroken, omdat het in het
schootsveld van de tn dat jaar
aangelegde schans lag. De om-
schrijving van "kercke ofte
capelle" geeft aan dat er wat
bijzonders was. Maar wat en hoe
oud was die kerk of kapel?

L Deze tekening geef de sürotie weer zools

die in I 873 wos no het oþreken von de

muur rond het oude kerkhofvon Joure.
Vooroon moet de kerk of kopel hebben

gestúon.

Een mogelijk antwoord op deze
vra g sta tmisschien in de
marktbrief van 1.466, waar de

^ 
nvoer van buitenlands bier aan

de orde is.

Als het bier niet van goede
kwaliteit was, of als de tonnen
onder demaatwaren, zo was de
bepaling, werd het bier door het
gerecht in beslag genomen en
vervielen de tonnen aan "Sint
Antonnes" te Westermeer. Deze
instelling kon dan van de op-
brengsten een "huys op &
mercket" laten bouwen. "Sint
Antonnes" zal een geestelijk gilde
of broederschap ztjn geweest..
Sint Antonnus was onder andere
de beschermheilige van arme en
zieke mensen. Voor de verple-
gtngvan zieken en de opvang
van arme voorbijgangers werd
een gasthuis gesticht. Niet alleen
in steden, maar ook op het
platteland.

I Zo heeft de muur rond het oude Jouxer
kerkhof eruit gez.ien.

Von deze muur hebben we geen

fundomenten gevonden.
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Het lijkt er op, dat de broeders
van het Sint Antoniusgilde van
'W'estermeer wel behoefte hadden
aarrpermanente opvang-
mogelijkheid;het "huys op da
mercket" was dan ook zonder-
meereen gasthuis. Nou had een
gasthuis in de middeleeuwen
altijd een kapel. Kleine gasthui-
zen bestonden uit een ruimte fnet
het zltaar op een centrale plek:
zo moeten we ons dan ook het
Jouster gasthuis indenken. Het
"huys" was door het wijde altaar
een godshuis, dat waarschijnllijk
door de parochie Vestermeer
bestuurd werd.

Het is nu nog steeds niet duide-
lijk of het een kerk of kapel was,
dlt zal waarschijnlijk ook nooit
duidelijk worden. Als het vroeger
een kerk was geweest, was een
omschrijving als "kercke" wel
voldoende geweest. Een kleine
opgraving en nog mee¡ archief-
onderzoek zal misschien duide-
lijkheid geven.

Van een opgraving is uiteraard
voorlopig nog geen sprake. De
fundamenten liggen onder de
parkwachterswoning, er is dus
nog geen sprake van bedreigd
bodemarchief.

Vondsten uit de tljdvan de kerk
of kapel zijn er niet gedaan.
Gerrit Suierveld en Edwin de
Graaf vonden behalve beenderen
en handvaten vân doodskisten,
maar twee voorwelpen uit de
zestiende eeuw. Ze vonden een
rekenpenning uit ongeveer 1580
en een muntgewicht uit het einde
van de 16e eeuw. De andere
vondsten waren voornamelijk
duiten uit de 17e eeuw.

Het was al met al een leuk onder-
zoek.

R. v.d. Molen,Joure (Frl.)

K v.d. Molen 1992. Onderzoekroryft DEP. Jn I
(DE¡teinl99 t)
H. Sponningo, 1988. Monument von de Moond,

Joure.
G. Suierueld, 199 I . Ondezoek noor een vwdwenen
ke¡1< versclenen in'Tlæ Coinhwær Magozne".
C. Suíe¡yeld, 199 I . On&zoek noor een verdwenen

ke( yeacheen in "requisßten".

Verder wilik iedereen bedonken, die een

bijdroge geleverd heeft btj de

vondstbex.hrijving. Degenen, die wel vondsten

op het DEAlein gedoon hebben, moor deze
nog niet gemeld hebben, wil ikvrogen, dit
olsnog te doen. Een Heine beschrijving von

de vondst met dæeingis yoldoende.

(Uiæroord ook je noom en odres vermelden).

Mijn odres is; R v.d Molen, Fok 6, 8502 AH

Joure.

Midden sEtember wordt het eindropport
oongeboden oon het Fries museum.

Literatuur

lv1. Buis, I 99 L Binnenpoden en Burtenbeenges in de
oude vlecke Joure.
H. Bylsmo, 19ó6. Fon lytse hoze a geote louwer.
KF. Gildemocher e.o., 1990. Hoskeñon.
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DETECTORElI
ACCCSSO CS

ZOEKWEEKEND ENGELAND

ln het vorige nuñlnrer van "Detector- Magazrne"
heeft u al ie¡s l<r¡nnen lezen over-

deze Zuid-Engeland Rally

Omdat er veel belangstelling rs, wordr er een
BUSREIS georganiseerd door T v Brcel<hoven

(de hiernaast genoemde dealer)
Kosten f 179,- incl over-tócht

Overige kosten voor verblrlf en het inschrrlfgeld
(zie Detector- Maglzine nr- 3) zrln

voor eigen rel<enrng
Vertrel<punren Utl-echt. Rotterdam en Br-eda

Voor- opgave en infor-nlatre
T v Broel<hoven, 010-41 99096
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VERS VAN DE PERS

229 pagina's (dubbel zo dik als Succesvol

Schatzoeken)

250 foto's en l0 tekeningen
80 pagina's Vondstdeterminatie met honderden

YOOrwerPen

Bindwijze: genaaid

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
Maak f 29,90 * f 5,- portokosten over op gíro 48,38,9 l8

van Detect Enschede. U krijgt het boek vanzelf opgestuurd.

Tevens te koop bij uw detectordealer

f 29,90

afbeeldingen yan honderden metalen voorwerpen.

Succeslg)

Succesvol zoeken met
de metaaldetector

door Geft Gesinl¿

METÄALDETECTOREN B V
Bedrijvenweq 17
527 2 P A Sint-Michielsqest
Nederland
Teìefoon O4I05-I2g4g'

Fînd Í¡ with tísher's 1280-X Aquonaut

maSazxneDetector34



GEtsRUIKERSERYARING

lk loop nu ongeveer een jaar met de Compass

Coin Pro ll en heb in de vele uren dat ik ermee in het

water en op het land heb gezocht, toch een aantal leuke

dingen gevonden.

Het mooiste was het gouden schi1d.........

(zie blad l: Een droom om nooit te vergeten.)

De Coin Pro ll is een apparaat, dat net als de andere

scanner modellen van Compass goed is uitgebalanceerd,

zodat je na een aantal uren zoeken geen stijve arm hebt.

Het bedieningsfront heeft 7 knoppen, waaronder 2 grote

drukloetsen, voor drscriminatie en alle metalen (pin-

point), een grondbalansknop met strandstand, een

discriminatieknop, een gevoeligheidsinstellingknop en een

schakelaar voor de verlichting van de meter.

De grote meter is een makkelijk hulpmiddel al kan men

er niet voor 100% op vertrouwen.
Bij het landzoeken op vervuilde grond zet ik de

discriminatieknop op stand 3, en op niet vervuilde grond

COMPASS COIN PRO II

Geschreven door

C Pororhol4s,

E. Hendriks en

G Lukossen

op stand l, zodat je ook de kleine zilveren munties vindt

Voor het watezoeken heb ik de speciale (verzwaarde)

waterschotel gekocht, omdat de standaard schotel teveel

opwaaftse druk heeft.

Een onderwaterdetector is natuurlijk makkelijker, maar ik

heb met de Coin Pro ll toch al heelwat ringen,

armbanden en geld gevonden.

Enkele voordelen van het apparaat zijn, dat het aan de

burtenkant oplaadbaar is, het grote dieptebereik en dat
je met een behoorlijke zwaaisnelheld kunt lopen'

De Compass Coin Pro ll heeft ook enkele nadelen:

de lichtschakelaar gaat soms overdag aan, terwijl je dat

niet opvaft en op lerk geminiraliseerde grond wil hij nog

wel eens op hol slaan.

Onderstaand schema toont de diepte van wat vondsten

van de afgelopen maanden.

Zilveren 6 stuiver Gouden Zilveren
Duit dubbehje stuk trouwîing U4K) herenring Gulden

t t9m t3cm 24cm x 23qn ISqn
2 20cm lScm 27cm 24cm 26cm x

3 x licm x 22cm 25cm 20cm

4 lScm l4cm 25cm x 27cm x

5 x l|cm x l|cm l9cm l7cm
6 x +l4cm x +l9cm +2lcm +l4cm

l: oþ venuild weilond, 2: oþ schoon weilond, 3: oþ zondgrond,

4: oþ moisolil<er (Hei), 5: oþ een slib depo, 6: in het woter
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of kapel. De burgerschool is in
797O afgebroken. De park-
wachterswoning staat er nog
steeds.

Vorig jaar is er ook een klein
sleule van I,5 meter breed en 1

meter diep naar de parkwachters-
woning gegraven.

Onder de parkwachterswoning
waren toen vier gemetselde
boogjes te zien(zie afb.7).
Tussen de fundamenten en de
parkwachterswoning was een
cementlaag te zie¡. De enige
logische verklaring voor
de cementl^ g en die boogjes
lijld m{, dat de parkwachters-
woning op de fundamenten van
de kerk of kapel is gebouwd.

Nu rest alleen nog de vraag: "Was
het een kerk ofkapel en hoe oud
was die"?
Om antwoord op deze vraagte
krijgen, moeten we terug gaan
naat de ontstaansgeschiedenis
van Joure. Omstreeks 1500
bestond Haskerland (de ge-
meente waarJoure vroeger in
lag) uit vijf kerkdorpen:
Snikmtaag,'W'estermeer,
Haskerhorne, Oudehaske en
Nijehaske. Deze vijf kerkdorpen
werden de "Haskervijfga" ge-

noemd.

Tot ver in de zestiende eeuw
wordtJoure niet tot deze kerk-
dorpen gerekend. Joure ontstond
in de vijftiende eeuw op het
grondgebie d van'Westermee¡.
OmdatJoure toen nog geen
parochiekerk had, hoorde Joure
bij de parochie van Westermeer.

In1589 werd de'kerkcke ofte
capelle opterJoure d'welcke t
opwerpen van de schanse aldaer
affgebroeken ende demoliert".
De kerk of kapel werd dus
afgebroken, omdat het in het
schootsveld van de tn dat jaar
aangelegde schans lag. De om-
schrijving van "kercke ofte
capelle" geeft aandat er wat
bijzonders was. Maar wat en hoe
oud was die kerk of kapel?

L Deze tekening geeft de süJot,e weer zools
dìe in 1873 wos no het oþreken von de
muur rond het oude kerlchofvon loure.
Vooroon moet de kerk of kopel hebben
gestodn.

Een mogelijk antwoord op deze
waag staat misschien in de
marktbrief van 7466,waar de
aanvoer van buitenlands bier aan
de orde is.

Als het bier niet van goede
kwaliteit was, of als de tonnen
onder demaat waren, zo was de
bepaling, we¡d het bier door het
gerecht in beslag genotnen en
vervielen de tonnen aan "Sint
Antonnes" te'Westermeer. Deze
instelling kon dan van de op-
brengsten een "huys op da
mercket" laten bouwen. "Sint
Antonnes" zal een geestelijk gilde
of broederschap zijn geweest..
Sint Antonnus was onder ande¡e
de beschermheilige van arme en
zieke mensen. Voor de verple-
gingvan zieken en de opvang
van arme voorbijgangers werd
een gasthuis gesticht. Niet alleen
in steden, maar ook op het
platteland.

a Zo heeft de muur rond het oude Jouxer
kerkhof eruit gezien.

Von deze muur hebben we geen

fundomenten gevonden,
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Het lijkt er op, dat de broeders
van het Sint Antoniusgilde van
Westermeer wel behoefte hadden
a npermanente opvang-
mogelijkheid;het "huys op da
me¡cket" was dan ook zonder-
meer een gasthuis. Nou had een
gasthuis in de middeleeuwen
altijd een kapel. Kleine gasthui-
zen bestonden uit een ruimte inet
hetaløar op een centrale plek:
zo moeten we ons dan ook het
Jouster gasthuis indenken. Het
"huys" was door het wijde altaar
een godshuis, dat waarschijnllijk
door de parochie Westermeer
besnrurd werd.

Het is nu nog steeds niet duide-
lijk of het een kerk of kapel was,
dit zal waarschijnlijk ook nooit
duidelijk worden. Als hetvroeger
een kerk was geweest, was een
omschrijving als "kercke" wel
voldoende geweest. Een kleine
opgrav'tng en nog meer a¡chief-
onderzoek zal misschien duide-
lijkheid geven.

Van een opgraving is uiteraard
voorlopig nog geen sprake. De
fundamenten liggen onder de
parkwachterswoning, er is dus
nog geen sprake van bedreigd
bodemarchief.

Vondsten uit de tijd van de kerk
of kapel zijn er niet gedaan.
Gerrit Suierveld en Edwin de
Graaf vonden behalve beenderen
en handvaten van doodskisten,
maar twee voorwerpen uit de
zestiende eeuw. Ze vonden een
rekenpenning uit ongeveer 1580
en een mr.rntgewicht uit het einde
van de 16e eeuw. De andere
vondsten v/aren voornamelijk
duiten uit de 17e eeuw.

Het was al met al een leuk onder-
zoek.

R. v.d. Molen, Joure (Frl.)
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Verder wil ik iedereen bedonken, die een

bijdroge geleverd heeft btj de

vondxbeschrijving. Degenen, die wel vondsten

op het DEtrlein gedoon hebben, moor deze
nog niet gemeld hebben, wil ikvrogen, dit
obnogte doen. Een Heine bexhnyingvon
de vondst met dotering is voldoende-

(Uiæroord ook je noom en odresvermelden).

Mijn odres is R v.d. Molen, Fok 6, 8502 AH

loure.

Midden sepæmber wordt het eindroÞÞort

oongeboden oon het Fries museum.
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DETECTORElI
ACCCSSO CS

ZOEKWEEKEND ENGELAND

ln het vorige nunlnrer- van "Detector- Magazrne"
heeft u al iets l<r-¡nnen Iezen over-

deze ZLrid-Engcland Rally
Omdat er veel belangstellrng rs, wordt er een

BUSREIS geor-ganiseel-d dcor- T v Br-oel<hoven
(de hier-naast genoemde dealer)
Kosten f 179,- incl overtocht

Overige kosten voor verblrlf en her inschr-rlfgeld

(zie Detector- Magazrne nr 3) zrjn

voor ergen rel<enrng
Vertrel<piinten Ul-echt, Rotter-dam en Br-eda

Voor- opgave en info¡'nratre
T v Broel<hoven, 010-41 99096
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C-Scope series 2/3/4

ALL purpose
metal detector
engineered to

do the job

Qq

GETAN
f METAAIf DETECTIE

-J,APPAN.ATLruR

Postbus 102

527 O AC Stnt-Mlchtelsgestel
Tef-: 04105-12949


