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Hebbenzebii IISORO
een perfekte

waterdetector gem takt,
bliikt de Stingffiy ook nog
eens een hele
goeíe landdetector te ziin

clubleden lolo korting.

,e;

De
gouden ketting kunt
v(Ðr op het land en i¡r zætwaitßr.

metbaslstoon voor in zoutwaterYI-F-alle metalen rnet basistoon v(x)f detectie varr grote obiecten.
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e bronnen van onze geschiedenis liggen
voor een groot deel in de bodem verborgen.
Archeologisch onderzoek is een belangrijk
middel om dit verhaal van onze voorouders hun
leefomgeving en cultuur te construeren. Dat is
boeiend: het biedt de mogelijkheid letterlijk oog in
oog te komen met de wereld van vroeger. Helaas
zijn 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
nie uwbouw 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 onderzocht te zijn.
De drieduizend leden van de Archeologische
rkgemeens chap vo o r Nede rland (A'S7N) werken
met professionele instanties sarnen om te redden
wat er te redden valt. Maar opgraven mag niet
zomaar. De A-!7N werkt uitsluitend met
'We

toestemming van universitaire archeologische
instituten of de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te
Amersfoort. Overal in het land zijn plaatselijke
afdelingen van de A\üN enthousiast bezig met
archeologische veldverkenning, onmisbaar voor
ve rder onderzoek. Maar ook helpen zlj blj
opgravingen, restaureren zij oude voorwerpen eIì
documenteren het archeologisch werk.
'Westerheem,

het tijdschrift van de A'llN, dat ieder
lid rweemaandelijks onwangt, biedt u artikelen
over recent onderzoek, archeologisch nieuws,
boekbesprekingen en een museumagenda. Ook

voor wie niet aktief met archeologie bezig wil zijn
is 'Westerheem zeer leesbaar en interessant.

De contributie bedraagt f 55 t per jaar, je ugdleden
betalen slechts 33,- per iaar.
Voor meer informatie
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de Delector omoteur

Nedrrland" ua.ãruan het

bestuu.r

mij ínrniddelc heefi lnten

ueten, dat zzj zich leunnen uindzru in ons beleid, zoal¡ d¿t
tot nu toe door ons tuordt geuoerd.
Eeru stimulans uoor onze leden om oo/e lid te uordrn uan
dr

Een. terugblih op olLç eerste

A.VN.?

Besluítendr drnle i/e, d¿t ons eercte janr, ook gezien de
rtutctie unn de importeurs rn dealers, uitsteþend is
uerlopen. Wij zullen zns dllffi echter moeten blíjuen
inzetten, uoor bet uenueruen udn nog meer ledm.
Ile hoop dat uij uoþnd jaar ons led¿ntal þunnen
uerd.ubbelm en dnt il)e ons dan dz grootste en gezelligste
uereniging uan Nedzrknd þunnen noemen.

jaar

Onze uereniging mazhte in feite zijn start al in het lantste
leutartaal uan 1991, toen reeds meerdere bespreleingen
plaatsuondnn, om tzt de opricltting urtn "de Detector

Hier ben ík persoonlijle uan ouertuigd" gezien dt
ontuihkelingen tot nu toe.

Amateur" te þomen. Betuust tuerd echter
I januari 1992 ge/eozen ak d¿tum, e.e.a. in uerband met

Mede namens ons bestuur tuens iþ u en uu familielecl¿n

dz uoorbereiding.

een uoorspoedig en gezond 1993 toe en uele rnooie
zoe/edngen met leuþe uondsten. Denþ er uel orn, d¿t u

Was er nou wel

zoh

nodig aanmeldt bij dz regionale coördinator
uan d¿A.V.N.

behoefie dan e(n nieuue uereniging?

dzze, indien

Dat heefi dz eruaring ín d¿ze uel bijzondzr goed geleerd.
De uereniging teb nu n.l. zo'n 750 ledrn, die onz,e rnening
d¿eldzn.

Graag tot ziens,

IVat drdzn

uij

uu uoorzitter, Tll K)l/eman

zoal?

Een eer¡te kennismaking rnet dit bestuur uondpkatr in
Detector Magazine nummer l. Hierbij tuerdrn dt
doelstellingrn udn onze uereniging geformuleerd en
toegelicht. U weet, dat ied¿r lid zich in feite confirmeert
aan deze dnelstellingen dnor zich aan àe wetgeuing te
houdzn.

Naast regelmatige bestuursuergaderingm uerdrn er ooþ
2 zoeÞdagen georgtniseerd, te u)eten

in

Old¿broele en in

Elburg. De op/eomst uas bouen uenuachting. Op beidt
dagen baddzn we tuerhelijÞ scbinerend tueer, utat ze/eer tot
het welslagen bijdroeg. Euenals dz prijzen, die dnor d¿
importeurc ter beschihÞing tuerden gesteld; de detectors en
ouerige grote zølern, zoals een rndgnetron en
stereocombinatie. Ooþ dr dralers hebben in ruime mate
bijgedragen. Een d¿nhtaoord ltieruoor is zeþer op ztjn
plaats.
Ons eerste magazine Þreeg gestahe in

februai, dnt
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De ledmpas
Zoals u allen heefi /eunnen zirn, hebben tuij in het uorige
Ttumrner een enuelop íngesloten, 'zodnt u een pasfoto oP
þunt sturen uoor een ledrnpas. Er is ons geuraagd:
"Wanrom eigenlijk ern ledenpas?"

Het is de bedoelirug dat u zich met deze pas hunt
legitimnen, ak u bij een grondtigenadr (meestal een boer)
toestemming uraagt orn te mlgen zoeþen. Wij zullen zo
snel mogelij/e een artiþel sturen ndar dz agrarische blai¿ru

om

dt kndrigenaren ulor

dzn

te lichten.

Bij ¿it artiþel zttl

een leopie uan dz ledrnpas afgedrulet uorden.

lYtj hopen, d¿t d¿n wat
uerleend zal uord¿n.

ua/eer toesternrning orn te zoeþen

dt þkcht, d¿t zoeleers of dz grasmat
uernield hebben of enorme gãten hebbrn achtergekten.
Ak u ziclt legitimeert, lteefi de lnndzigennar een houuast
Regelmatig bereilet ons

Detector

en

bij

echte problemen Þan

hij dz uereniging

iruschaleelen.

Mededeling

Hela¿s is maar al te uanh gebleþm, dnt bij problemm

mensen onze hobby.

dit blad zuh u d¿ acceptAiroÞazrt
aantreffen uoor d¿ /eontributie uan het jaør 1993.
Zoals u wellicht ueet, zijn wij druh bezig met dc

Wrder zal het gebruiÞ uan d¿ ledenpas op zoekdngen het
inscltrijuen uergemakÞelijken. De pas is uiteraard niet

ontwikheling uan d¿ ledznpas (zie ooþ hieruoor).
Het is d¿ bedoeling d¿t dcze ledcnpl; ruet ltet eerste
magazine uan 1993 zal tuordm meegestuurd.

in die zin, dzt u zich errnee þunt legitimeren
bij ínstantiø, zoals banþ ofposthantoor.

Echter, wij

somrnige zoehers een ualse n¿arn opgeuen en zodomdz het
zoeþen uoor nnderen bedzram. Bouendien schad¿n zul/ee

Bijgesloten in

rechtsgeldig,

uijzm u ero? dat dt pa: alleen z¿l utorden
NADAT dt leontributie ís bijgeschreu€n o? éen
udn onze reÞeníngen. Wíj uerzne/een u d¿n ooþ dr
uerzonden

Deze pas geefi u beslist niet het recht om op ?lnatsen te
zoeþen, die door de taet uerboden terrein uerhlaard zijn,

þontributie te betalen uoor 10-02-1993.

uazrond¿r dus ooþ archeologische objecten uallen.

lYillm dc mensen, die

In

d¿ toeþomst is het misschien mogelijh, dat leden uan

onze uereniging mogen rneeheþen bij archeologische
opgrauingen. Dan is het uanzelfpreþend, d¿t u zich als
zodanig moet þurunen legitirueren.

dz

parfoto nog ruiet aan ons hebben

gesnurd dit alsnog zo spoedig mogelijÞ doen?
Zonder dzzefoto i-ç het maþen uan dt ledenpas namelijh
niet mogelijk.

Bij

uoorbaat d¿nþ.

Het be.stuur
Houdzrs uan dr pas zijn uerplicht zich te houden a¿n d¿
regels, zoals die zijn opgesnld in ons lruishoudzlijk
reglement.

Vo

orlopig buis h oudc lij k reglement a a.n

"d¿ D etector

DicÞ Eehhof

I

t\tnateur"

Vraøg ah;id toestonnring aan de lnndzignaar of beheerd* uan de
grond.

2

Legitineer -ie met je lidnaatschapsÞaøø (ledenpa).

3

Wees uoor onze uereniging "de l)øeaor Amrlteur", een døeaorarnbassadøtr.

Beþib'

Inat mwitie

liggen; indien nodig

de

pLøts marþeren at

de

politie

lu¿arsl'huaan.

De þosten uan inremationaal betølingsuerÞeer zijn urij
hoog. Vandazr d¿t het bestuur heefi besloten uoor onze
Beþische leden een releening îe o?enen bij dz Cred.it
Lyonnais Bank te Antuer?en, uaaro? de þontibutie lean
uord¿n ouergemaaht. Dus geen þosten meer uoor

t

Nean zo ueel nogelijk het meølm rtftø(, zoøls lood en hoper

mee.

Denþ aøn het milieu.

bijuoorbeeld posttaissels, etc.. Er kan gewoon met Beþische

Møah alle gøtat weer nøies dicht at wel zo, dat er geen schødc te
zien is aan de grasmøt.

francs worden betanld.

ld worden bij de
b eh o o

Het reÞrningnu?nmer h ; 610-0305200-25 t.n.u.
De Detector Amateur.
De þonnibutie bedraagt Ùfi. 825,(þ

ontributie

Vij

gezins led.en

Bf.

420,

rt, of r e c lt ts tr ee k s

Vondsten, u/t/tr?/nì mm þøn aaflnetnen, d¿t deze uøn behngrijhe
wøardz zijn, moeten /iltngemeld tuordm bij de
insønties, zo¿b: R.O.B., A.VN., K.P.K. n d¿
prouin cirzle arch e.ologen.

)

hopen u hiermee uan dienst te zijn geraeest,

TO

Ilet \

nachts zoehen zond¿r toestemminguøn de lz
uetboden. Ianand, die's n¿chts zoeþt, k zo wie zo

þøn

De penningmeester

Het hestaur.
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Het stortschot klonk en met storende oyÞoroten, vonwege te
veel mensen op een relotief Hein stuk¡e grond, gingen er zo'n
400 mensen hun hobby bedriiven. Een shoge drooien kon
bijno niet, wont je hod moor 45 minuten.
Ook kwom ik tot de ontdekking dot er zeer veel gezocht is op
dìt lond, wont ik ontdekte zeer veel gaten von vorige dogen.

Mþ

onimo wos nu toch wel tot f?et nulpunt gedoold.

Door de tweede wedxrijd's rniddogs niet veel beter wos, is bij
mij deze zoekdog niet ols een mooie dog in miin logboek
bijgeschreven.

Mijn gedochten omt¡ent de
zoekdagte Elburg
Ook in ben met een poor detectorwienden noar de Veluwe
geweest om mee te doen oon zoekwedsuijden, die onze
vereniging hod somengesteld- Mþ vrouw ging niet mee, omdot
de folder, die we eerder gekregen hodden, geen wedstrijd
vermeldde voor portners, wat zij zeer jommer vond.

Nu weet ik ook wel dot het een heel werk is om zo'n dog te
orgoniseren, en dot ochterof proten gemokkelijk is, moor toch
komt bij mij de vroog noor boven of deze dog georgoniseerd
wos voor de imponeurc en deolers of voor het zoeken op ich,
omdot ik over de gehele dag moor onderholf uur heb gezocht
en me de rest von de dog toch een beetie gedwongen voelde
om lonç de tofels met oftikelen te lopen.

Met drie mon in de outo, omdqt we rninstens een uur moesten
riþen en een outo loopt niet oP woter.

ln Elburg oongekomen zetten we de outo neer en meldden

A-R. Lonkmon

- Noordwolde

we

ons bij de desbetreffende personen von onze verenigingvoor
ons stortóewfb. Primo geregeld, ook binnen in het gebouw wos

Geochte mijnheer Lanknon,

alles voor elkaor gemookt door de irnponeurs, deolers en

eventuere hobbyisten, die probeerden om toch nog iets ocn
hun hobby te verdienen. (Zo'n detedor kost ook geld)
Veel tofels, wooroP de mooiste deteaors opgesteld stonden en

woor ook zeel veel ortikelen voor onze hobby te koop logen.
Na wot ge¡raotte hebben met omoteuts werden we
toegesproken door het orgonisoûeteom en werd ons de
dogindeling vefteld en werden ons þrijzen getoond, die we
konden winnen bijde wedstriþenEn hier kreeg rk de schrik von de dog wont de eerste wedstrijd
duurt moor liefst 45 minuten, werd er gezegd!
E¡'t ook zou de tweede wedstrijd's middogs moor 45 minuten
duren en toen bleelç dot er wel een wedstrijd voor Poftners

gehouden zou worden.

Het vuur, dot ik die morgen voelde, begon toch wel een beet¡e
te doven.
Anderholf uur zoeken over de gehele dog is toch wel wotte
kott- Moor och, misschien win of vind ik wel wot leuk docht ik
en dan zou de dog toch nog niet helemool verloren zijn.

We konden niet met de outo noor het zoekterrein yanwege
porkeerproblemen, moor zeiden ze: "het is moor zo'n 4
minuten lopen--".

Moor vooruit niet klogen en zo kuierden we met ons ollen,
ongeyeer 400 mensen een Ueine l0 min. naor het
zoekterrein, dot een niet zo groot maislond bleek te zijn,
tenminste voor zo'n 400 man.

5

lJ zog deze brief graog geplootst, omdot u tneer
negotieve redcties gehoord heeft die dog.
We vinden het jammer dat de rnensen die negøtieve
reactres niet ter Plootse noo¡ het bestuu¡ doorgespeeld
hebben,
Als reoctie oP uw bñef kunnen wii zeggen, døt
inderdood, doo¡ de hoøst om de moiling nog tnee te
kunnen sturen met het blod (met het oog op
kostenóesporing), vergeten is de vrouwen- en

kinderwedsuijd te vermelden. Heloas.

Wat de wedsttiidduur betreît, kunnen wii niet ande¡¡
zeggen don dot die tijden heel normoal ziin. Als u longer
hod willen zoeken, hod u no de wedstriiden genoeg
gelegenheid om in de omgeving verde¡ te zoeken. U wos
niet verplicht om lonç de tofels von de ímporteur: en
deolers te lopen.

totøol onmogeliik om oP elke zoekdag de
occommodotie en het terrein vlok bii elkoor te kriigen.
Mensen, die de ofstond om medische redenen niet
konden lopen, hodden dat natuurliik oan het öeluu¡
door kunnen geven. Wij vonden fiet wel een gezellige
wondeling.
Heløos is het

Ookwas ået terrein voþns ons groot genoeg.
We me¡kten dat veel rnensen oP een Huitie liepen te
zoeken, terwijl er oÞ ondere gedeelten nouweliil<s

Detector

gezocht we¡d. Getuige het feit" dot niet alle penningen
gevonden we¡den.
Heloas kunnen we in ons kleine landje ecfit geen terrein
meer vinden, wøar nog nooit is gezocht, tenrninste niet
met een occommodatie in de buurt Toch zijn er nog
hele leuke notuurlijke vondsten uitgehoold.
We willen u er tenslotte oþ wijzen, dot zonder
importeunldeolers het wel heel moeilijkzou worden om
zoel<wedstrijden te orgoniseren. De vereniging zou nu
nog geen Þr¡izen kunnen finoncieren.
/Vlet vriende lijke gro ete n,
nømens fiet bestuur

C.B. Leenfieer

Yereniginçblod
Geachte redoaie von "Detector Mogozine",

Allereerst een woord von lof voor ons verenl'glnç blod, het

wordt mooier en steeds bete4 rnet nome de rubrieken
'Yroogbook" en'Yoor u gelezen".

Bij

Het is erg knop von u, dot u geregeld krijgg dot elk lid een
groùs exernplodr von "Scorobee" knl¡'gt æegestuurd. Ik ben
reeds obonnee en vind het een zeer froai en boeiend

Hopende enkele nutuge vrogen en adviezen verfrekt te
hebben, verblijf iN

tijdschrift

Met vriendelijke groet,
Don Adriolo

Bij deze ook nog een vraag betreffende de'Yroogþook" uit
het blod nr. 2. Er stond toen een Hein oordewe* potje, met
een kogeltþ erin, in. Mþ vroog "ls er ol bekend wqt dit

Geochte mijnheer Adriolo,

wes?"-

ln het boek'Succesyo/ schotzoeken met de metooldeteao/'
von Geft Gesink bevindt zich op

deze alvost één von mijzelf.

blz 215

een foto von

fobrieksloden en er wordt bij vermeld dot de heer J. Jonsen uit
Beilen hier onderzoek noor doeL
ls het niet interessont hier eens oondacht don te schenken,
oongezien ieder von ons deze "loden" veelvuldig tegenkomt

deze ook een negotreve enoring betrefl?nde de "Grote
Historisdre Provincie Atlos" von Wolters-Noordh of. De kooften
in deze otJossen lopen in het midden von de otlos door en zijn
doardoor gedeeltelijk onleesboor. Dit is erg jommer voor een
otlos von f 90,-. Veel beter doorentegen zijn de foto-ctlossen
von de Toþogrofische Dienst in Emmen. Zij hebben ook een
plootsnomenregister, wot heloos weer ontbreekt in de frdoie
Bij

historische otlossen yon Robos Produaions.

Nog een tþ voor de rubriek'Yoor u gelezen" is het boek
"Geld door de eeuwen heen" von PomÞus,Associøtes
Amsterdom, ISBN 90-90000677x, met allerlei
wetenswaordigþeden over de gescfriedenis von het geld in de
lage londen.
l'llisschien ls er in de toekomst von het blod eens ruimte voor
'Detector oaiefoto's".

Detector

OÞ uw v¡oagwat het kleine oatdewe¡k potje wøs, kan ik
u zeggen, dat heloas niemond een anõiloord ingestuurd
heeft,, zodot geen Þtiìs uitgereikt kon wo¡den. Het is een
rommeloorl,je uit de I4e eeuw.

Wot betreft een ortikel over fobrieksloden zijn we in
onde¡hondeling met de fieer Jonsen.

Ook bedonkt voo¡ de nuttlge informotie betreffende de
otlossen.
Misschien is het mogelijk døt u zelf een samenvøtting

ove¡ het door u genoemde boek schrijfz We zouden dat
zeer oP Þri¡s stellen.

Bij voorboat donN
De redoctie

AUTOMATISCHE OF
HANDMATIC,E
DONTSTORINC,

C, RON

Op veel detectors komen we
tegenwoordig de mogelijkheid
te8en, dat we kunnen kiezen
tussen een automatische- en
hand mati ge grondontstori ng.
Door veel mensen wordt vaaj<
gekozen voor de
automatische mogel ijkheid.
Dit omdat ziivaak niet weten
hoe zij de handmatige
grondontstoring in moeten
stellen.

m dit onderwerp wat
beter te begrijpen, zai

ik

eerst everì uitleggen wat
gronclonßtoring nu precies

inhoudt.
Een detector met grondontstoring
heeft de mogelijkheid om tijclens
het bewegen van cle zoekspoel
storende mineralen, die op veel
plekkerr in rtrime mate aanwezig
z7jn, te neutraliseren.

Onder deze mine¡alen verstaan we
voornamelijk zouten en
ijzerhoudend gesteente, ook wel
cokes genoemd. Cokes komt in cle
grond soms in grote, maar vaker in
hele kleine stukjes voor.
Heeft een detector geen
grondontstoring dan zou het
kunnen z1)n, åat een detector op
cleze mineralen een positief geluid

)))
llt

Þ.S.}-OS'¡\I>:-\G

geeft, wat vanzelfsprekencl een hoop
onnoclig graafwerk met zich mee
brengt.
Kiest men voor cle automatische
stand op een detector dur hoeft
men alleen de cletector lnaar aall te
zetterl, cle eventuele cliscriminatie in
te stellen en het zoeken kan
beginnen. De cletector regelt
automatisch cle grondontstoring.
Het handmatig instellen van cle
grondontstoring is echter heel

gemakkelijk en blijkt in de praktijk
vaak ook eell groter clieptebereik te
geven dan de automatische

heuphoogte en terwijl je luistert
naar het geluid, clat de detector
maakt ook wel de threshold
genoemd, laat je de schijf langzaa:rr.
zakken.

Als het geluiclssignaal toe- of
afireemt, lìoet cle gronclontstoring
bijgestelcl worclen. Dit kun je doen
met cle knop op de detector, die een
plu of min aangeeft. Soms worden
er ook cle Engelse tenren Ground
acljust of Grouncl reject gebruikt,
dit natuurlijk geheel afhankelijk van
het merk cletector.

instelling.

Om te beginnen moet je er voor
zorge:n, dat er tijdens het instellen
geen metaal in cle buurt is, of

in

grond zit op de plaats waar je cle
instelling uiwoert.
Daa¡na til je de cletector op tot

7

Detector

cle

Als het geluid harder wordt, lnoet
minder grondontstoring instellen,
dus de knop richting de rnin

Ll

(reject) clraaien. Breng nogmaals de
cletector op heuphoogte en laat hem
opnieuw zakken, wo¡dt het geluid
nu minder, clan heeft u teveel

negatieve grondontstoring ingesteld
en moet u opnieuw instellen, maar

detector opnieuw in te stellen.
Een cletector met een handmatige

ditmaal cle knop richting de plu
(adjust) draaien. Als het geluid op
één en het zelfäe niveau blijft, dan
heeft u de detector goecl ingestelcl
en kunt u beginnen met zoeken.

grondaßtelling biedt u de
mogelijkheid een preciezere
grondontstoring in te stellen, maar
het is natuurlijk ook wel
begrijpelijk, dat veel mensen kiezen
voor iets minder diepte, maar wel
het gemak Yan een automatische

\Øaar u natuurlijk wel rekening mee
moet houden is, dat de hoeveelheid
grondstoring per terrein zeer ste¡k
kan verschillen. In somrnige
gevallen ka¡r het zelfs zo zijn, dat de
grondstoring na enkele tientallen
meters ¡eeds is verande¡d.

ZOEK NOOIT
OP ARCH EO-

rocrScHE
OBI ECTEN

afstelling.

Het is altijd de moeite waard om de
handmatige instelling te gaan
proberen. '$Vie weet, geeft dit net de
extra diepte waar u al jaren op zat te
wachten!

In dit soort gevailen moet u de
grondontstoring dus weer opnieuw
instellen. Als tijdens het zoeken de
basistoon of threshold erg onn$tig
wordt, is het ook raadzaarn de

ln de Amsterdamse Nieuwe
Kerk is van l0 december tot en
met l2 april 1993 de tentoonstelling POMPEII, terug naar
de bedolven stad, te bezicht¡gen. Ruim 250 iaar na de
sensationele ontdekking van
de bedolven stad
heeft de Archeologische Dienst
van Pompeii een
zeer biizondere
tentoonstelling
samengesteld.

Veel

succes!

Anclré de Boer

speciaal ontworpen i nteracti eve
com puterprogramma's kan de

informatie, die door het
Neapolis-project i s verzameld,
worden bekeken. Bezoekers
kunnen in hun eigen tempo een
'elektronische wandeli ng' door
de straten van
Pompeii maken.

rTl Lr s e Lr rTr

Yi jf iaar geleden werd

door deze
Archeologische Dienst in samen-

werking met IBM een grootscheeps researchprogram ma op-

gezet om de stad systematisch
in kaart te brengen- Honderden
speciali sten, waaronder archeologen, botanisten en geologen,
werkten
in het project
"Neapolist' samen om een
uitgebreid i nformati esysteem te
ontwikkelen. Voor de kwaliteit
van het onderzoek naar Pompeii
bleek deze inventari satie van
onschatbare waarde.

NIEUWS

De Nieuwe Kerk laat u op
spectaculaire wiize rnet de
bedolven stad en het ambitieuze
research project kenni srnaken.
Honderden recente vondsten,
waaronder mozaïken en kolossale wandschi lderingen, geven
een indruk van de Romeinse
wooncultuu r. Tempelornamenten, tuinmeubilai r, prachtige
beelden en smaakvolle juwelen
tonen de pracht en praal van
Pompeii. Door middel yan

Detector

De villa's, badhuizen, theaters en
het forum kunnen
stap Yoor stap
worden ontsloten.

POMPEII, terug naarde bedolven
stad is van | 0 december tlrn l2
april 1993 dageli jks (ook maan-

dag) in de Nieuwe Kerk te
bezichtigen, De toegangsprijs
bedraagt

f. 10,- p.p.. Voor groepen van
rninirnaal l5 personen geldt
een gereduceerde prijs van
Í. 7,50 p.p.. Op Eerste en
Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Eerste en Tweede
Paasdag is de tentoonstelling
geopend-

VOOR U GELEZEN

Ad,uanced s hallow utAter treAsîl,re
hunting u.,ith the Fisheîl 1280X
Bij de aankoop Yan een
detector heeft men natuurlijk
allemaal een
gebru i ksaanwi jzi ng gekregen,
maar een boekje over één
bepaalde detector is er naar
mijn mening nog niet
uitgegeven.

.êDVAI$CED SHALLOW WÁTER

E¡ wordt uitgebreid ingegaan op
enkele belargrijke onderwerpen
zoals: het instellen van de detector,
de diverse standen van de

disc¡iminatie, het herkennen van de
diverse geluiden, verschiilende
zoekschijven, waadscheppen, enz.,
enz-.

Een veelzijdig

aarom is dit Engelstalige
boekje met 55 bladzijden
info¡matie en handige tips
over de Fisher 1280X een welkome
afwisseling. Dit boeþe is speciaal
geschreven voor mensen, die in het
bezit zr1n, of denken over de
aanschaf van een Fisher 1280X
onderwaterdete ctor.
Het boekje is geschreven door de
Amerikaan'l7allace L. Cha¡rdle¡,

Wilh

fìhe }.lsher
lzAO-X Aqnenauf
MÈt1l I¡êtectos

die reeds 25 jaæ met een detector
zoekt. Na ee¡st eerst enige jaren op
het land te hebben gezocht, besloot
hrj zich te specialiseren in het
onderwaterzoeken.

PIJPOLO6 ISCHE

VRAA6 BAAK

bode

waar bezitters
van een Fisher 1280X nog wel
enkele handige tips uit kunnen
halen.
E¡ moet natuurlijk wel rekening
mee worden gehouden dat dit
boc$e vanuit Amerikaans oogpunt
is geschreven, maar ondanks dat is
dit boekje de moeite en het geld
waard.
Prrls: f 24,95

Te verkrijgen bij Gold Rush
Metaalde te ctoren

pijpvondsten. Het mogen ook vragen
zijn zoals:, "'Was mijn woonplaats
vroeger ook een pijpemakersplaatsì".

Voor vragen en determinatie

Pijpologische vraagbaak wordt een
nieuwe rubriek in "Detector
lr;:'a:gazine". Deze rubriek is bedoeld
voor leden, die vragen hebben over
pijpvondsten.
Het hoeven niet alleen vragen te zijn
over determinatie en datering valì uw

Detector

betreffende uw pijpvondsten kunt u de
heer RS. v.d. Molen in Joure
schriftelijk benaderen.
Deze vragen zullen bealtwoord wo¡den

in "Detector

magazine" . Telefonisch

contact is niet mogelijk.

RS. v.d. Molen
Fok 6

8502,{H

Joure

WORDT HET YINDEN
YAN EEN GOEDE

C6MPASS

+

ZOEKSTEK
STEEDS MOETLUKER?
IECHN'SCHE GEGEVENS:

Detectort¡pe;

VLF

mouon silent seorch

dlsc¡minotteletector

Grondbolons: l0

slogen drooiløoP

Boslstæn:

outomoûs(heninstelboor
D¡scnm¡noùe: instelboor Het ONE en THRÉE
f/ter s¡ateem voorzet de
detector von 2 reschillende
d

iscnm tnoue etgenschoPPen

Zoel{requenae: I 4 l4lzstondoord
6 kHz geschtkt vær

o

o

grotere

Zoelschtlf

zlveren munten
20 cm concentrisch en woterdicht

Bottenlen:

(vewiselboo)
I2 x l,5Vpenlight Dedetedor
wordt çlererd met oploodbore
NtCod bottenjen en oploder, die
oongesloten moet worden oÞ

tngebouwde chorçr.
Pe¡lfrlter (notch): nstelboor

zuN AL UW TERRETiTET{ REEDS
AFGEZOCHT?

CHALLENGER X-2OO
UW OPLOSSING
u zu¡t
It versteld
versteld staan van wat u en anderen
de
ander
afgelopen iaren hebben laten liggen.
Op al uw oude zoekstekken vindt u weer
leuke dingen.
De Challenger X-200 heeft een enorm dieptebereik een perfekt instelbare

0liE- en

Tl.lREE filtersysteem, verschillende zoek-

frequenties, een instelbare notch en grondbalans en een instelbare toonhoogte.

0ndanks de vele mogelijkheden is de Challenger X-200 eenvoudig te bedienen.

IEUWSGI ERIG GEWORDEN?
Bel dan Leo l(ooistra of een van de Compas-dealers van de dealerpagina.
N

'1
M

ETAA

Ds. de Boerwei 13,8409JT

DETECTORS
Hemri( Tel.05l66-1502,

Meter

toonhoogte tnstelboor van hoog
tot loog
veilchte tdentiftcotsemeter

Door het lichtgewicht metolen ormsteunmodel l<Lnt
u urenlong zoeken zonder vemoetd te roken
Mokkhlk uit te breden tot heupmodel

DAN IS DE

discriminatie, met het unieke

Gelutd:

Fax 05166-1229

VINGERHOEDEN
A. Jansen ¿T W. Swart
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5: deze I 7e<euwse vingerhoed is
gemookt door de Hollonder John Lofting
(geboren omstreeks I ó59), die zeven joor
werkzoom was ols leerling bij de
brond spu itenfobriek von de
Foto

Gebr. Von der Heyden

te Amsterdam.

Deze fobriek wos technrsch de beste von
Euroþo.

Lofting deed waordevolle enoring op wot beteft
het bestrijden von bronden en hij leerde de
verbeterde uitrusting, die de Von der Heydens
voor dot doel hodden uitgevonden, heel goed
kennen.

Omst¡eeks I 688 vertok
Foto I 5: een Prochtige, yersie¡de vingerhoed,
gemookt in Nürenberg in de l6e eeuw.

ht¡

noor Engelond,

woor hij ùjn kennb von zoken bij ollerlei
octiviteiten tot ontþlooiing brocht Bij de
brondbesuijdin ç uitr usting werd gebruik
gemookt von gegoten koperen fta;nç en het

rs

mogelijN dæ deze tedtniek hem op het idee

uizenclen jaren geleden
werclen naalclen van been

en ivoor gebruikt.
De behoefte om iets te gebruiken
otn cle naald cloor het leer te chrwen
was er toen al.

In clie tijd werd dit gedaan door
^.
Foto I:

enige

þren çleden

opgedoken uit het

wrok von de s.s.Ihosos.
Dit schþ is in 1895 gezonken voor de kustvon
Terschelling.

Het was op weg von Homburg noor Pyreus in
Griekenland.
De rederij heette Kosmosline, later Levontline.
Het schþ vervoerde stukgoederen zools
noolden, vingerhoeden, leverttoan, poroÞluies
enz.
Tijdens deze romÞ zijn twee mensen
verdronken en ze werden begroven op
TerscJtelling-

De vingerhoeden woren ooneengeklonterd en
het heeft moonden çduurd voor ze, door
middel von chemicaliën, von elkoor los
kwamen.

middel van een groef,, gemaakt in
een steen om zodoende de naald
cloor iets heen te clnwen.
Pas in het begin van onze jaartelling
werden ook metalen naairingen
(open top) en vingerhoeden
(gesloten) - zoals wij clie nu nog
steeds kennen - gemaakt.

In Europa worden veel
vingerhoeden opgegraven cloor
archeologen, rlaar ook door cle
amateur-archeoloog met behulp van
de metaaldetector.

Ook hier in Nederland wo¡den
vingerhoeden gevonden. De meeste
zijn van brons of koper, maar soms

tl Detector

brocht om een ondere Hollondse speciolrtert te
beginnen, nl. het fobriceren von koperen
vingerhoeden.

ln die t¡jd werden koperen vinçrhoeden in
Engelond olleen ingevoerd.

ln I 693 verkreeg hij Þotent op

een mochine

voor het het vervoordigen van vinçrhoeden.
Hij begon met deze werkzøomheden in de wijk
lslington.

V

^.
Foto I 4:

^Foto 4: uit de lóe eeuw twee zg. Nrirenberg

koperen vinçrhoeden uit de I 6e
eeuw met afwijkende putjes. De rechtse
vingerhoed wos voot kinderen bedoeld.

vingerhoeden. De Ínker ls opçgroven ln
Amsterdom oÞ hetwoteilooplein in 1982.
Op deze vingerhoed rs de letter "H" duidelijk te
zien. De rechter rs ook in Amsterdam gevonden
en treef een meesterteken. Over deze
vinçrhoeden zouden wij groogwot meet
info r motie w ille n o ntvo n çn-

worden ook zilveren exemplaren
gevonden (foto 6 en 18).
De allervroegste vingerhoedetr
werden eerst gegoten en daarna
\Merclen cle putjes er met de hand in

^'
Foto 6: een zilveren

vingerhoed met de drie

Andriesk¡uizen von de stod Amsterdom en
meesterteken "tulp in ovoal" van Dovid de
Jongh, I 77 7- I8l I , Amsterdam. ln die tijd werd
veelvuldig gebruik gemookt von het gegeven om
ronden von vinçrhoeden te yersieren met
honden, þgend op een haosþ.

geslagen. Dit is spiraalsgewijs
gedaan en sorns werd aan het begin
van de putjes in de eerste rij
onderaar. ook een meesteneken
geslagen (foto's 2,4 en 16).

In latere jaren werd het
rneesterteken meestal in cle rand
ingeslagen (foto 17). Het is niet
altijd mogelijk om achter de namen

^Foto 9: koperen vingerhoeden,

I

4e eeuw.

de putjes er met de hand ingeslagen

(zie afbeelding20).

De putjes die op de vingerhoeden
ingeslagen werclen, hadclen cliverse

van de makers te komen.
In de 16e eeuw werden

vormen: rond, langwerpig,

vingerhoedel geperst uit een
metalen plaatje en daarna werden

Vanaf de 17e eeuwwerden

clriehoekig, enz..
vingerhoeden machinaal gemaakt.
Foto

^Foto I l: bronzen vingerhoed l4e eeuw.

t2
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I

2: /5e-eeuwse

nooiring en vinçrhoed

industrie in Nederland op gang
(foto 6, 17 en 1B).
Het is dan ook bekend dat in 1628
ene Marichgen Petersclochter een
vingerhoedrnolen begon in Utrecht
en later uitbreidde tot in De Bilt en
De tVeerdt.
Uit een reisverslag van 31 rnaart
17 I I van Zacha¡ias Conrad
Uffenbach wecl een verslag gedaan

^Foto

I

6: drie koperen vingerhoeden gemookt

in Nürenberg. De lrnkse met een versierde
rond. De middelste heeft een oporte votm en
heef een meesterteken oon hetbegin von de
þutjes. l6e eeuw.

Vanaf de 12e eeuw werclen de
rneeste vingerhoeclen geTmporteerd
^À

Foto

l3:

koperen vingerhoeden met

uit Nürenberg in Duitslancl.
Maa¡ vanaf het begin ven de
17e eeuw kwam ook cle vingerhoed-

van een bezoek aan een Utrechts
beclrijf dat vingerhoeden maakte
(Cornelis v.d. \Øeetering). Daar kon
hij de prodr.rctie zien vanaf de mal

tot het einclproduct. Het
verwonderde hern toen zeer, dat
iede¡e vingerhoed cloo¡ niet minder
dan negen handen moest gaarl
voordat cleze klaar was.
Er zrln veel ve¡halen en reisverslagen
over vingerhoeden. Degenen, die
zich hier verder in vercliepen willen,
kunnen beter de geraadpleegcle
literatunr lezen. Helaas worden
tegenwoordig in vele landen oude

versieringen in de toþ. I6e eeuw.

^

Foto I 0: bronzen vingerhoeden, I 4e eeuw

f

Foto 17: drie koperen vingerhoedjes,
woarschþlijk van Nederlandse oorsÞrong
lTel l8e eeuw. De middelste heeft een
meesteñeken in de rond.

A
Foto l9: deze metolen vingerhoed is voorzien
von twee gaatjes, woordoor een touwtje of
kettinkje geregen werd en oÞEehongen ¡n een
vogelkooi. Drt wos voot de kleine pufter.
Een vogel, die zeer kunstrg rs. De vingerhoed
hing in een drinkbokje en de puner tok het
touwtje omhoog met zijn snovel en hield het op
zijn stokje vost met zijn ene þootje en kon zo
uit de vingerhoed drinken- Nd het drinken liet
hij het touwtje los en don viel de vingerhoed
weer in het met woter çvulde bokje.

t3
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Foto 2: deze koperen vingerhoed en noairing

ljn in 1988 gevonden op de plekwodr

nu de

Optiebeurs stoot, aon f¡et Rokn te Amsterdom
Op de nooiring is op de rond een kroontie te

vingerhoeden gereproduceercl.
\Øeliswaar niet altijcl met de
bedoeling om de verzarnelaar te
misleiden, rnaar zg kunnen in
verkeerde handen vallen en de niets
vermoedencle verzamelaar kan
teveel betalen voor een "oude"
vingerhoed, die "gisteren" gemaakt
ls.

Mochten lezers van dit verhaal oude
vingerhoeden ofander naaigerei in
hun bezit hebben en het een leuk
idee vinden, dat deze vondsten in
een veÍzameling komen, clan even
een telefoontje naar een van cle
onders taancle telefoonnummers.

\Øilly Swart (020 -6415864)
Anne Jansen (020-6452277)
Foto

l8:

een Hollondse

Foto 3: deze vingerhoeden doteren uit het
midden von de I7e eeuw.
Gevonden in Vionen, woor toentertiþ een
v

ilveren naaiing,

versierd met honden, þgend op een hoasþ en
een zilveren vingerhoed met een þchttafereel.
Deze is versierd met een mon op een poord,

þgend op een herL Last I 8e- ofvroeg

A

I 9e

ingerho edmole n heeft ge sto o n.

De vingerhoeden zijn niet "of ', wot duidelijk te
ien is. ln I 687 vormden Willem en Albe¡t von
R43sel urt Amsterdom en Vionen, Cornelis vdn
de Wetering uit De Weerd, Hendrik Schot en
Berent von &-kum uit De Bilt een kortel, welke
meer don 3 l12 miþen vingerhoeden Þet joor
þroduceerde.

eeuw.

Y

FotoT: opgegøven in het cenùum von
Komqen, woor vroegü een klooster heef
gestoon. Op de rond de ,etters S A R O .
Tussen de S en de A een grote Fronse /elie.
Dotering l7e-eeuws. Mijn vroog "weet iemond
wot deze letters betekenen?".

G enautp lz egde li te r atuar
A History ofThimbl¿s - Eúuin F, Holm¿s
Opgrauingen in Amsterdam 1977
De Vingerhoed, juni 1985
De Vingerhoed, rnaart 1986
Gesprriche äber Fingerhiite - Helmut Greif
;
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INGEZONDEN VOOR "DE\/ONDSTVAN HET JAAR"

BRONZEN
KOKE RBIJ L
Op de laatste zaterdag van
àeed. ik de vondst
leven:
een bronzen
van mijn
kokerbijl (zie afbeelding). De bijl
heb ik gevonden in de nabijheid
van een oud riviertje. De bijl is
door de R.O.B. d.d.25-II-92 als
volgt gedetermineerd:
Bronzen kokerbijl, late bronstijd
(ca. 8e eeuwvoor Chr.), met
schachtingsrillen aan de binnenzijde
en een klein gaatje door de
schachtwand naast het oor
(gietfout?).
september 1992

De bijl is voonien van een
prachtþe donkere petina en van
zo'n uitstekende kwaliteit en nog zo
scherp, dat het haast ondenkbaa¡ is,
dat deze ongevee¡ 2900 jaar in
moeder aa¡de heefi gezeten.
Als leuke bijkomstigheid kan nog
vermeld worden, dat de vondst van

bijl er mede toe heeft
bijgedragen, dat in de naaste
deze

omgeving van de vindplaats

binnenkort nog nader archeologisch
onderzoek zal plaatsvinden.
deze vondst wil ik graag meedingen naa¡ de "vondst van het

Met

jaat".

RA.

Regtop

EEN ZONDAG /V\ET EEN
GOUDEN C,LANs
Twee weken geleden ging ik met
mijn collega en sinds kort ook mijn

op mijn Silver Eagle. De schep in
de grond en daar was ie, een echte
gouden ring. Hij was niet meer

zoekrnaat naal een ma'rsakker in
Steenwijk. Omdat ik daa¡ al eerder
een zilveren keelknoop en een
zilve¡en twees tuiverstuk had

verholpen.

gevonden, hadden we er veel zinin.
Na diverse duiten en muketkogels
(en de ge\ ¡one rommel) te hebben

De gehaktbal werd niet gegeten,
....gauw naar huis....

opgegraven, liep het al tegen vijf
Lrur en ik zei tegen mijn maat: "\Øe
maken dit stukje nog eYen a[, halen
een gehaktbal

bij de pomp en gaan

helemaal roncl, eerde¡ ovaal, maa¡
dat was bij de juwelier gauw

Verdere details over de ring: hij is
22ka¡aats, gemaakt in Amsterdam
door ene Coenraad Mettengang in

naa¡ huis".

1754.

Na nog zo'n dertig meter gelopen te

Zo zieje maar:

hebben, kreeg ik een mooi signaal

want deze akker is 50 meter breed

en zo'n 500 meter lalg. Een heel
gesjouw dus. Dit was mijn derde
gouden vondst in een laar tijd.
Na een gouden dukaat, een antieke

oorring nu ook een ring in het
kastje. Zou er een mooiere hobby
zijn. Ik wil met deze vondst
meedoen aan de verkiezing van de

vondst van het jaar.
Keep dþging,

t5

de aanhouder
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wint,
Hans Fab¡iek, \Øolvega

GEFELICITEERD TESORO !
De kostbaarste schat aller tijden met een detector
gevonden, werd onlangs

Eric Lawes met een

in

Engeland gedaan door de Brit

MET TESORo DW|NG
GELUK GEWOON AF!

lE

HET

...

TESORO SILYER SABRE II

Pri¡sl

ijst:

Í
schijf)
ll (20 cm. schijf)
II
BAi'iDIDO (een superdetector!)
II
TOLIEC t00
(een superdetector!)
CUTLASSII

(17,5 cm.

ó99,-

840,-

CUTLASS

SILVER SABRE

GOLDEI\I SABRE

STII'IGRAY

Z0EI(SCHIJF

25 cm., vergroot

I

I]0,.

I

180,-

1540,-

t998,1998,-

dieptebereik J25,-

lmporteur Benelux & Scandinavie:
Fa. Detect, Gert Gesink, tel. 051-100512
Bel voor een dealer bij jou

in de buurt.

Clubleden 5% korting. Geen inruil? 5% extra.

METAALDETECTOREN B V

Bedrijvenweg Ì 7
527 2 P A Sint-Michielssestel
Nederland
Telefoon O¿tO5-t29¿9.

tind ¡t with tisher's 1280-X Aquanaut
tó
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INGEZONDEN VOOR "DEVONDSTVAN HET JAAR"

Enigt uond,sten uit d,e eeîtwenoude
HanzesTad Groningen.

dat ook zo te wezcn Voorzichtig
legde ik het ovale snrk roest op zij:n
kant, omdat het wat mij betreft ook
wel een landmijn kon wezen. Na er
voorzichtig wat klei en modder en
andere troep afgehaalcl te hebben,
z,ag

k

de vage contouren van een

soort gietijzeren keteltje in de vorm
van een strijkijzer met een dikke
hals, als bij een fluitketel. Ik heb het
spul ingepakt in een plastic zak en
.want
ben gauw naa¡ cle auto gegaan,
mijn tenperatuur ging ook al aardig
naar her vriespunt. Hond blij, dat
hij mij zag.Ik blij, omdat ik begon
te vermoeden, dat ik na de

p een sombere, wat kille

ik maar weer
te zoeken met mijn

laten doen. Nadat clit gebeurd was,

dag besloot

besloot ik nog even een bult aa¡de,

eens

die er gedumpt was voor
verhoging van cle grond, te

trollwe, doch wispelnrrige
viewoeter, een Siberische herder,
genaamd "\Øodan", die mij altijd
vergezelt op mijn zoektochten naar
het ve¡leden. Aangekomen op een
pl"k, di. mij wel wat leek door de

onclerzoeken, alvorens huiswaarts
te keren. Het eerste, wat ik vond
was een snrk ijzeren rioolbuis,
vervolgens een zilveren dubbeltje,

oude scherven (aardewerk) o.a.
Siegburgs en wet pijpekopjes.
Fanatìek als ik beu, stap ik uit de
warme auto op de koude grond
met veel plassen en ga ik zoeken
naar de gebruikelijke dingen, zoals
duiten, lakenloocljes, een
muntgewichtje, kledingh aak, enz..

nog wat andere minde¡
interessante dingen. Ik besloot
huiswaarts te gaan, daar de
temperatuur al tot het vriespunt
gedaald was, toen ik een behoorlijk
luid signaal kreeg.
Ik groef met verkleumde vingers
het voorwerp voorzichtig op.

lk besluit me wat te gaan warmen
en mijn hond, die ik vanwege cle
ijskoude plassen en modder in de

"\Øeer rotzooi", dacht ik, kijkend
near eerÌ klomp roest met iets
eraan, wat met enige verbeelding
op een handvat leek. Later bleek

auto gelaten had, zijn behoefte te

een stlriver, een mtuketkogel en

t7
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ontberingen toch iets zeer
bijzonders had gevonden.
Later bleek dit inclerdaacl zo te irjn.
Ongezien kreeg ik een bod van
duizend gulden voor dit keteltje.
Ik ben daar maar niet op ingegaan.
Maar nu begon de ellende om er

achtil te komen wat het nu
werkelijk was. Het keteltje is half

Het anclere lampje is te zien in:

Nederlancl cloorgereiscl naar
verschìllende mrrsea.
Niemancl kon het voorwerp
thuisbrengen, ook cle R.O.B. niet.
Het scheepvaa¡trnuseum in
Dronten veronderstelde, clat het
rnisschien een olielarnpje uit de
scheepvaart zou kunnen wezen.
Dit bleek later gedeeltelijk waar te

Museumboerclerij "\Øelgelegen"
afcl. landbouw en Ambachten
Ommelancler Museum op het
Lanclgoecl Verhilversum te Leens.
05 457 -2400, openingstijclen:
dinsdag rlm zondag, 12.00 - 17.00

T el.
LlLlr.

zijn. Op een gegeven moment kreeg
ik bij toeval een krantje met
olielampjes onder ogen, geschreven

door Dirk v.d. Heide,
mnsenmclirecteur. Hij was zelf
bezitter van een soortgelijk lampje.
Hij kreeg het van een oucle bakker
in Leens (Groningen). Het is clus
een raapolielampje, gebruikt binnen
in cle oven, zoclat de bakker om cle
zoveel tijd kon zien hoe het stond
met de broden en ander baksel.
Deze raapolielarnpjes zijn vanaf cle
Miclcleleeuwen a-l in gebruik tot
ongeveer 1860, toen ze plaats
gingen maken voor

Hoogachtend,
\?'. Hinclriks

petroleumlampen. Ik ding mee voor

Groliugen

de "Vondst van het jaar", omdat

ijzeren Yoorwerpen, clie uit de
groncl komen en er nog zo mooi r¡it

zien,

zeet schaars zljn en omdat

dit

raapolielampje helemaal uniek is.

De beste aanbleding
ntaak je samen metie

À

..s:é"o
a"",*

0r0-4199096

v. BroekhoYen

dealer,

.GEKO'
DETECTORS
DETECTORElI

DIVERSE i{ERKEN
De Rozendijk 29, 1797 PD Den Burg, Texel
De Crimpen 9. 1921 BW Akersloot,

telelefoon 025

1

3-

1

3958
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Voor de in het volgende nummer te plaatsen rubriek "Vraagbaak"
kunt u tekeningen en/of foto's van voorwerpen of munten,
waarvan u zelf niet weet wat het is, sturen naar
Dick Eekhof, Pealskar 47,8501 TLfoure
Geachte redactie

Het hier geschetste
voorwerp kan ik niet thuis
brengen. Het bestaat uit
een houten binnenkern,
waaraan zich een
afgebroken houten
schroefverbinding bevindt
en is hol van vorm, zoals u
op de doorsnede links
ziet,
De buitenkant is van zilver,
waarop een fraai
gestileerde bloem is
aangebracht in reliëf.
Ook de geschetste
zilvermerken bevinden
zich op de buitenkant.

Gaarne verneem ik van u,
welke functie dit

voorwerp heeft gehad en
hoe het er in het geheel
heeft uitgezien. Wellicht
kunt u mij ook enige

Geachte redactie,

Hier een viertal foto's van
voorwerPen, die ik al
teruime tijd in bezit heb.
Afb.

I

rs

van messlnS.

informatie over de
zilvermerken verschaffen.

Afb. 4 is volgens mij een
eigendomslood. Alleen de
letters, die erop staan, kan

Bij voorbaat dank en met

vriendelijke groet,
Dan Adriolo

Het door u geschetste
voorwerp is het deksel nret
schroefdop \/an eell
aaldet'rkoke¡. Deze kokers
zi.in over het algemeen
17 - 18 cm lang.
Deze kokers ziju heel mooi
afgebeeld in het boek
n

Afb. 2 is ook van messing,
De keerzijde is exact
geliik. Het zijn twee bol
gevormde plaatjes, die aan

ik niet verwoorden. lk
hoop, dat u mij iets meer
over deze voorwerpen
kunt vertellen. De
voorwerPen zl|n rn
werkeliikheid 50 % groter
dan op de foto's.

elkaar gehouden worden

door haakjes.

"Nederlands klein zilver"
van B.'W'.G.'Wittevvaall.

E¡ staan zoals u schetst

Alvast miln dank
R.W. van der Kolk,

3 tekens ingeslagen.
F{et eerste de letter A is de
jaarletter van het jear 1835.

Hengelo

De tu'eede en derde zijn
meestertekeus, die de

{-1.5¿H

redactie helaas niet kan
thuisbrengen.
Vemroedelijk \¡ân eerì
plaatselijke onbekeude

+

Ook voor u een
compliment i,oor de foto's.
Ik plaats hier geliik een
kanttekening bii.

nleester.

pry

ï
4.2cM

W)
tso@-------

Mlsschlen kan een valì olr.ze
leden hier meer o\¡er
venellen.
Graag horen wi,j dat.

I

Afb. 3 is een speld van
zilver. Op de speld staat
..HELP
U ZELVEN'"
lk denk dat dit een speld
uit de periode van

Wereldoorlog ll.

l9 Detec^tor

Probeer, dit geldt voor een
ieder clie kieine ofgrotere
voorwer pen fotografeen,

is

naast iedere foto een
nreetlatje of meetIint te
leggen, !\'aarop eelì
duideliike schaa.l af te lezen

is, dit is voor detemrinatie,
maa¡ ook voor u zelf

nìooler.

Foto

I

is een handgreepie

voor een ladenkastje in
Franse stiil en is te dateren

+1920Foto 2 is een handvat van
een schellekoord. U heeft
het bovenste gedeelte
gevonden. De ring met
sch

roefdraadbevestiging zat

verbonden met een
mechanisme om de
diensbode van het huis te
waa¡schuwen. Onder il het
handvat bevinden zich rvvee
gaatjes voor ruee ringetjes,
lraa¡ het volgende
indentieke handvat mee
bevestigd

'r,r'as.

U begrijpt wel dat er zo
meerdere van deze aan
elkaar bevestigd waren.
Ook dit vooru'erp is te
dateren begin 1900.

Foto 3. Bij deze foto is het
jamn-rer dat u een eventueel
zilvermerk niet genoemd
heeft. U schrifft, dat de
speld dateert uir de Tweede
\Tereldoorlog. Ik heb miin
tvvijfels hierover,omdat de
kogel, die aan het kettinkje
haugt, overeenkomt met
kogelpunten uit de eerste
vvereldoorlog. Ik dateer uw
speld op 193011935.
Foto 4 is eerr eigendonrs-

naar Engeland. Daar ben ik
met m¡in zuster (een oude
rot in d¡t vak) op een veld
in St Osyth, Essex
geweest. Zii heeft alles
uitgelegd en toen
......zoeken! lk vond oude
spijkers, stukies lood en
jzer, leeg s¡garettenpakie,
een groot stuk
aluminiumfolie en een
i

musketkogel (mijn zus
heeft twee potten vol!).
Dan een lange tijd geen
signalen, totdat wii van
plan waren om weer weg

te taan. Toen kreeg ik

toch een signaal.
"Rubbish" zei mijn zus,
maar ik als leek wil toch
weten wat dat kan zijn en
ze had geliik, alweer een
oude spijker. Maar ik ging
er weer met miin detector
overheen en kreeg een
goed sitnaal. Dit bleek de
afgebeelde munt te zijn.
lk vol trots om zoiets
leuks te vinden en dat de
eerste keer! lk ben er nog
niet achter wat of wie dit
ts.

..GALIELMUS

TARTIUS'' ?
lk ben zelf een vingerhoedverzamelaarster en daar er
veel vinterhoeden en
ander naaigerei gevonden
worden, hoop ik ook zelf
ooit een vingerhoed op te
graven.

Emile Wennink,
Doetinchem
b

-.r

al

aangeeft als een Engelse
munt is een perìrìy. Dat de
waa¡de olìtbreekt klopt.

De uaa¡deaanduiding op

oiklt i ! 2Þm

t€xêfE: ! ó¿m
B{¿ãorrt 3,S mAy

Engelse mulìten begon pas

in het begin van de 18e
eeuw Meu herkende de

l--l

b

mullt âan de grootte en het
opschrift. De datum 1701
de afbeelding is
inderdaad van lØillem III,
uat ook het randschrift

klopt en

.GALIELMUS TERTIUS"

Dit is Latijn voor
'W'illem
III. De omgekeerde
letter A is de letter U in het
aangeeft.

udir gsstreepje, die wel
vaker wordt toegepast ilì
deze taal. Dus:

GULIELMUS (\ITLLEM)
TERTIUS (DERDE). Een
mooie munt, temeer daar er
een stukje geschiedenis aan
verbonden is.'Willen III
r,r'erd in 1688 konilrg van
Engeland en stadhouder van
Holland. Een jaar nadat uw
munt u'erd geslagen,

Wel uiteraard, dat het

overleed hij.

Engels is. Deze munt is net

zo Eroot als de oude
Dit jaar kreeg ik voor m¡jn
verjaardag miin eerste
met¿aldetector van mijn
man. lk heb hem
meegenomen oP vakant¡e

zi¡n.

De op de foto afgebeelde

nlunt, die u in ulv brief

dit geval de letter V met

geweest. Het cijfer 14 kan
een partii goederen

Geachte redactie,

door mij gevonden

Anne Jansen

ve¡bi

is

aanduiden, tenyijl het cijfer
350 de goederen aanduidt.
Naar alle uaarschij nlijkheid
komt dit \¡oorwerp uit het
begin van de 20e eeuw.

wat betekent

voorwerpen 2 en 3, die

Vw2

kmoop:h4tr

Lerore I z,g¿q
BrgEDlE- 1 4,3¿m

Latijn. Vaak ziet men op
oudere nìurìtelì met Latiilìs
opschrifr ook de letter V, in

loodje, helaas is de foto niet
duidelijk genoeg onì te
kunnen achterhalen wie en
waa¡voor deze bedoeld

Stadhouder Willem lll ook
koning van Engeland, maar

bekende Engelse penny,
maar ¡k werd erop
gewezen, dat er geen
waarde op te z¡en is. ls dit
dan een penning? ln die
tijd ( de datum lijkt op
170 l) was onze eigen

vurÈ
orkTg

knoop | ,IoPtr

! 15 ññ

oiÀÉsrÊa : :2,7 cm

BijzñoJ(f,€¡o . pL4¡¡¡'s
PLâ3r( &ffif¡ kiloop

pnOr'ea I

Aan de hand van de doo¡ u
gemaakte tekeningen zal ik
proberen deze te
deten-nineren. Afb. 1 lijkt
mij gezien de afmeting en
de vorm van het voorwerp

het geleide-oog van een
paardebit. Door dit oog
liepen de leidsels vau het

tuig. Ter verduidelijking
een foto, datering 18e eeuw.
Afb. 2 en 3 laten rwee jonge
krropen zien. Op de eerste

Beste redactie,

Kunt u mij iets vertellen
over de functie van
voorwerP I en de
herkomst van de

Detector

knoop staat een j. Het lijkt
rnij een militaire knoop uit
het begin van deze eeuw.
De t*'eede knoop is
duidelijk een industriële

knoop, gezierr de decoratie

papier en plastic, ook
het begin vau deze eeuw.

Ten eerste als r-eactie nrijn
komplin-rent voor de zeer
knappe tekening. Op uw
vraag hoe oud deze
keelknoopjes ziin, kan ik u

Hierbij een riemtong van
mess¡ng (foto 2), graag zou
ik de leeftiid hiervan
weten. Schaal I ll2 - l.

Geachte redactie,

Dit is een afbeelding
door mij gevonden

van

zilveren keelknoopjes.
Er staat een meesterteken
in, maar geen zilvermerkje.

7e zrin gevonden

in

terpgrond, dat destijds
over een weiland is
gebracht om daarmee de
grond, bij ons is alles veen,

te verrijken. Wat ik zou
willen weten, is hoe oud
ze ziin, wie de maker is en
waar ze gemaakt zijn,
indien dat te achterhalen
is.

Wellicht kan één van

Mijne heren,
de

deskundigen van onze

vereniging hier wat meer
over ze88en.
Bij voorbaat mijn hartelijke
dank.
R. Bos

Graag nogmaal aandacht

voor een
schedebeschermer, door u
genoemd een riemtong.
De archeoloog hier bliift
bii een schedebeschermer.
Voor een r¡emtong zou
deze te zwaar ziin (foto l).

haakse gedeelte

vijf

gaat.jes

voor klinknageltjes waarmee
het eindgedeelte van de

Hoe oud moet ik de
leeftijd van dit

trekkoordgewicht (foto 3)
inschatten?

riem, die hier ingestoken
u'erd, kon worden \restgezet.

Bij een schedepuntbeschemrer behoren hier
geelì geâtjes te zitten, anders
zou de punt van het mes op
deze klinknageltjes kunnen
stoterì met als gevolg, dat de

punt beschâdigd u'ordt.
Als deze gaâtjes aen de
zijkanten r.an het voorwerp
hadden gezeten, dan had ik
ook gezegd, dat het om eerl
schedebeschernìer gaat,

Verder heb ik dit
muntgewichtje, maar ik
kan het niet vinden in het
boekje van
Noord-nederlandse
muntgewichten.

Alvast bedan kt.
C. Mutsaers, Oss

tr

nìaâr lÌu uiet. Datering van
deze riemton¡tbeschermer is
te beoordelen naa¡ de foto
l5e/16e-eeuws. Een zeer
mooie vondst.
Foto 2 liikt mij eerder eer.r
beslagstuk van een kast dan
een rienrtong, zoals u het
zelf beschriift . Vernoedelijk
is het van messing, daar er
¡vYee gâatjes in zitten en het
is afgebroken op het eind.

rlz,

&¿ù¿e(ìil" 6rælea|

Vz'
L!kro¡'N6ì¿T6n/

Detector

ingeschakelde archeoloog is
het een schedebeschermer

het een riemtongbeschermer
is. De foto laat duidelijk een
een langwerpig plat
voon €rp zien met op het

(ø¿.ì¿'./ t/e"J

2t

ons een

archeoloog proberen
duidelijk te maken, waarom
ik en'an ovenuigd ben, dat

is

identiek aan die in een paar
gouden keelknoopjes, in het
bezit van een collega zoeke¡.
Deze gouden keelknoopjes
u'erden gevonden in de
omgeving van Sneek.
De maker moeten we
vern'roedeliik ook ir.r deze
omgeviug zoekeu. Ook is de
aanwijzing dat er geeu
zilverkeurmerkje op de
keelknoopjes zit van belang.
,\lle kleine zilvenverkjes
nloesten vanaf 1795 een
zilvermerkie dragen.
Deze knoopies moeten dus
ouder ziin.

I toont

riemtongbeschermer.
Volgens de door u

voor een mes of iets
dergelilks. Ik zal u en de

vermelden, dat dit te
achte¡halen is aa¡r de hand
van de vorm, de bloemrozet
en de rand van fijn
zih.erwerk, die op de bol
bevestigd is. Dit type kwam
eind 1700, begin 1800 veel
voor. De rnaker is
noeilijker te achterhaleu.

Het meesterteken

Foto

Voor een rienrtong zou hij
dan ook te lang zijn
ge!\€est. lJ zult zien, dat op
de plaats waar hii gebroken
is ook nog gedeeltes van
gaatjes te zienzijnDe daterir-rg'r'an dit soort
beslagstukken ligt midden
1700.

Foto 3 laat ons een
fragment \¡an eel-t
trekkoordgevvicht of een
schietlood zierr.

Te beoordelen naar de foto
is deze van lood. U heeft irr
uw brief het materiaal niet
verneld. Is hij van lood,
dan kan het geen schietlood
zijn. Als de afbeelding op
\\are grote is, dan twiifel ik

ook nog omtrent het
trekkoordgewicht. Daa¡ het
gat mij te klein \roor een
koord lijkt. Qua vorrn zou
het ook een lromraal
ge'w'icht kurrnen zijn.
De datering is in dat geval

moeil i jk. Misschien weet
eer vell de lezers vvat dit is
rùl.ij horen het graag.

gebruikte men vroeger ook
wel eens een doomridden
gezatgd mun t gewi

ch t j e.

Datering I8e-eeuws.
De afbeelding op de
tekening is van een
graangewicht. Flien'oor

Heeft u ook leuke of
interessante vondsten gedaan
tijdens een zoektocht ? Zet dit
eens oP PaP¡er en stuur het
liefst met foto's en/of
tekeningen naar de redact¡e
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,-

VRAAG AITI,ID
TOEsTE/V\MING

AAN

DE

tAN DEIGENAAR
O/v\ OP ZIrN
tAND TE /vlOGEN
ZOEKEN

U bent niet meer tevreden met

uw huidige
detector ???

1t

Dan

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

Goldrush

Palambangstraat 5
1O94 TA Arnsterdam
020 - 6682968
graag na 19:00 uur

22
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Officieel deoler von:

ËS'
lne

côMPAss

uitgebreid en verbeterd.
De Stingray is intern uitgebreid met
eelì volLrmeregelaar. Hoofcltelefoons
van olìderwâterdetectors sluiten heel
goed aÊ waaldoor de signalen vrij hard
op de orerì kunuen knallen.
Geen overbodige luxe dus.
De STINGRAY is uu naar ieders wens
instelbaar op oorstrelende signalen.

Miniaturen en Cartoons

;\C Morion

De tune-k¡op die bij de eerste versie

Sens. - 76

fXl Non Morion

-4

op een moeilijk bereikbare Plaats zât,
zit nu na'àst cle volumeregelaar onder
handbereik.
Voor de doorgewinterde onderwaterzoekers is het interessant om te weten,
dat je met de STINGRAY ijzer kunt
llegeren, terwijl deze een dunne
gouden ketring positief blijft âangeven.
Als de discriminatie'stand op foil

Backlight - aal of uit (naar eigen kerrze)

Sinds kort is er door Treasure Hunters
Supplies, eeu serie met¿aldetectorminiaturen en comic-cartoons op de
markt gebracht. Deze serie is afkomstig
van Show-offs r,rit Engeland en werd
voor het eerst op de South ofEngland
Rally (september jl.) getoond.

Prc Oprioro:
Audio
SAT - aan
SAT Speed - 7
-l'one

ID - rrit

V(l() - uit
Val - uir
lr{odularion - uir

'\bs.

De miniaturen zijn ca. l0 cm hoog en

GEB.

bestaan uit een metaaldetecterend
mannetje of vrouwtje, staande oP gras
land. Er is keuze uit een groene voet of
een uit eikehout vervaardigde voet.

Autotrac - aan
Trac view - uir
Trac spee<l - 18
-fr¿c
C)lììe¡ - 0
Trac Inhibir - aan
Man. (ìeb - uir

De comic-cartoons zijn ingelijste
komische pentekeningen over de
metaaldetectie-hobby en zTjn op A4formaat vervaardigd.
De prijzen van de miniaturen ziin
vanaf

f 32,50.

De cartoons kosten f 35,-.

Omschrijving en prijslijst te verkrijgen
bij: Treasure Hunters Supplies,
rel 07 0-39 127 43 I 368 I I2I

Discritnin¿nc'
Rejecr - rnin I I tor en nrer nlin

wordt gezet, kun je bierdoPPell en
proppen zilverpapier tot bijna I gram
negeren, terwijl hij gouden ringetjes
van minder dan I gram posidef
àangeeft! Met name deze dunne
gotrden ringetr van I tot 2 gram
worden vaak door andere onderwaterdetectors over het hoofd gezien.

95

Rejecr - pius 95
Accepr - minl () ror en mer phrs 94
Recovery specd - 25
Bottle øp rei. - 3

Displal.
Visr¡al .lisc - ¿ar
[¿bels - rrit
VT)l sels - 80

Bounty Hunter

(ìround ID - uir

Detectors met een verassend
goede pri js/kwaliteit verhouding

Fade ra<le

-

10

Sigø1..

I ligh rrursnrir power - aâIì
Lorv - uit
'['ransrnir fìcq 4
Prearnp gail - 7

nØij begrepen dat een aantal Spectrum
bezitters graag een goed programma
voor het Custom I of II willen hebben.
Het onderstaande programma is

Indien de mineralisatie te veel
bijgeluiden geeft, dan moet u de AC-

gebaseerd op het RELIC programma.
De wijzigingen zijn essentieel voor eelì

tot u geen gekra'ak meer
(meestal
rond de 63) en de
hoort
Preamp gain verhogen tot bijv. l0 of
rneer. Mocht u toch nog problemen of
vragen hebben, belt u dan ons even oP.

uitstekend dieptebereik.

Veel Succesl

Komt u er niet uit, bel dan

sens verlagen

05203-6591 (Ook voor de Spectlums
die niet via Detection Systems Holland
of haa¡ dealers verkregen zijn staan wij

f 460,- kan het opnemen tegen
dtrurdere detectors.
Kooistra Detectors geeft op dit merk
2 jaar garantie.
De detectors zijn verkrijgbaar bij een
aantal van zijn dealen.

klaar.)

STINGRAY

BæicAdjmtmmts:
Volume -48
Thrcshold -1
Tone adjusr -246
Audio disk - aan
Silenr semch - aan of uir (nau eigen keuze)
Mixed audio - uir

Sinds kort is het rnerk Bounty Hunter
weer verkrijgbaar en is Kooistra
Detectors te Hemrik de officiële
importeur van dit Amerikaanse merk.
Alle modellen van deze motion
detector zijn uitgevoerd met eelì meter
en ârnìsteurl. De testeu vân deze
detectors zijn verrassend goed. Zelfs
het eenvoudigsre model met meter van

Tesoro's nieuwe paradepaardje, de
Stingray, die zowel op het land als
onder water optimaal functioneert,
door de fabrikant op enkele punten
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prettige hnstddgen en een gezon¿

L--

-s't!!!9ry'!y,

en

--l
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LATE BELONING,
OF C,EM¡sTE KANS?
Gouden rijder, 1607
Provincie Gelderlond

l12 Gouden

rþer, ló07

Provincie Gelderlond

l12 rozenobel, 1600

-

1602

Provincie Zeelond

I

12 gouden

rijder, I ó I 0

Provincie Zeelond

ijdens één van nÌijn
zoekrnidclagen op eerì strandje

waarde aan hechtte.

langs een grote rivier in cle
Alblasserwaa¡cl, wercl ik aangesproken

Nu heb ik wel rìeer varì die armbandjes
gevonden, maar ik wist ook, clat ik er

cloor een persoon, die het strandje vrij
houclt van vuil en ¡iet.
Deze persoon, clie een bekende is in cle
streek en waar ik regelmatig, als ik op dar
strandje kom, een kort praatje mee maak,
vraagt mij: "Hé, heb jij hier misschien
wel eens een zilveren armbandje rnet een
naamplaaqe gevonclen? ".
Hij noernde mij claarbij ook de naam, die
er op zoll moeten staan. Dat armbandje
zolr van een buurjongen zijn, die clat van
zijn vriendin gekregen had en er grore

daar wel eens een gevonclen had en cle
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naam kwam me bekend voor.
Ik beloofcle hem thuis te zulleu kijken en
nam clus zijn adres op. Hij bleek recht
tegenover het stranclje te wonen.

Thuis gekornen, was het eerste wat ik
cleecl in mijn cloos rnet zilverwerk kijken,
en inderdaad, de naam lcwam overeen
met de genoemcle naam. Dezelfäe dag

ben ik nog naa¡ het adres gegaarl erl
vroeg rìaar de bewuste jongen.

Deze jongen reageerde zo enthousi'ast op

het terugkrijgen van het annbandje, clat

hij rnij spontaan f 100,- aanboocl.
Hoewel clit beclrag voor rnij best welkom
was, sloeg ik het toch af, orndat ik ervan
uitga, dat sieraclen terug horen te gaan
naar de eigenaar, als deze rnij bekend is.
Hoewel het mij best wel eens spijt om

afìcheicl te nemen van een mooi sieraad.
ik tegen hem: "Als je eens een

\Wel zeg

leuke plaats voor lne weet, ir een tuin of
oude boe¡derij om met rnijn cletector te
zoeken, dan wil ik dat graag van je
horen.". Hij liet niij hierop weteu, dat
zijn opa een oude boerclerij bezat, die al
enige jaren leegstoncl en clat hij daar wel
eens toesternming voor rnij zou vragen.
Lange tijd hoorcle ik niets, ik dacht, dat
hij het wel vergetert zor zijn of, clat hij
geen toestemming had kunnen krijgen.
Op een zaterclagavond, rnim een halfiaar
later, werd ik opgebeld door iemand, clie
cle boerclerij van cle jongen zijn opa
gekocht had. Deze man had het plan om

die boerderij

Dat voncl ik bijzoncler laag eu dat
vertelde ik hern ook. Na wat heen en
weer gepraat over wat ik zoal dacht te
vinclen, draaicle hij toch iets bij.
Ik vertelde hern, clat het rneestal onl een
10 tot 20 nìunten gaat, waarvan de helft
clan nog eens aangetast is. Monclelítgzei
hrj nrij 50 o/o toe tot een beclrag van
f. 5.000,-- , rnocht het eventueel toch
hoger oplopen, waal ik zelß nog uiet van
d¡oomde, dan zou rnijn percentage
evenredig zakken, rnet aan het eind nog
5 o/o bij een bedrag boven cle 25.000,-.
Ik zei hiermee tevreden rc ziln, met de

bewonen. Uit het telefòongesprek bleek,
dat cle jongen, van wie ik clar amrbanclf e
gevonden had, erop aan geclrongen had,
dat ik bij die restauratie aanwezig mocht
zijn orn te zoeken naar oude voorwerpen
en mutÌten.

Die nieuwe eigenaar, bood mij dat ook
aan, maar verrelde er gelijk bij, clat hij
een contract op wilde maken, waarin hij

ni) 5 o/o van de waarde van de gevonden
voorwerpen aanbood.

-

160l

Provincie Ut¡echt

geclachte, meer als een waarcle van

f. 5.000,-- vind ik toch niet, dtu 50 %
heb ik altijd.
Het zou nog een paar maanden duren
voor hij rnet cle restaruatie zou beginnen.
Eind clecember 1991 kreeg ik een
uitnoc{iging om rijclens werkzaamheclen
te kornen zoeken. Omdat ik de clagen
tlusen Kerst en 6 janr,rari toch vrij was,
kwam mij dat goed trit.

uk 1647

te gaan
restallreren en hem claama te gaal

l12 rozenobel, 1600

Enkele dagen na de Kerst ging ik dan
toch naa¡ cle bewusre boerclerij toe, nadat
ik mij voorgesteld had, vroeg hij nii
clirect het contract te ondertekenen, wat
ik na het lezen ervan dan ook cleed. (Zie
contract.) Allereerst begon ik in een
bijkamer, waar veel zancl eu puin in cle
groncl zat. Daar voncl ik niets. Vewolgens
lcr¡¿arn cle woonkamer, waar alle plavuizen
reeds uit verwijclerd waren. Hier was het
al snel raak, nrunten (vooral cluiten) uit
de jaren 1600 en 1700 haalcle ik er naar
boven. In totaal zo'n 20, waaronder één

I12 rozenobel,

l60l -

Provincie

Utecht

1602

Gouden rijder, 1607 over 1606
Provincie Utrecht

Tussenmuur

$

rruir<¡e

Double

Situotie schets von de vindplaats.

ducol 1600-16l

Anvers, ,A/bert
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& /sobelle

I

Double olbenin, 1600
Anvers, Albert

& lsobelle

zilveren rij clerschelling uit Deverìrer,
1686. Deze munten, zo was afþesproken,
zou ik meenemelì en schoonmaken.
Deze vloer moest van originele hoogte
ziln, naar cle jaartallen op de nìunren te
zien. Later in die week zocht ik een
keukenvloer ai waar ik wat kleingeld uit
cle vorige eelrw vond, maa¡ na het
uitspitten yan deze vloer vond ik op één
midclag op een cliepte van ongeveer 20
cm 42 mlrnten. (Centen, 2 Il2 centen,
een enkel dubbeltje en een paar kwartjes
uit de jaren 1800 tot begin 1900.)
Enkele dagen na Nieuwjaar begonnen zij

met het uitdiepen en uitrijden van de
Hierbij kwamen wij in het
bijkamertje terecht, waar ik mijn
allereerste dag aan cle oppervlakte niers
gevonden had. Na het uitrijclen van cle
grond zocht ik buiten elke kruiwagen na,
waarbij veel duiten te voorschijn
kwamen. Op clie zaterdagmicldag,
4 januari 1992, deed ik een vondst, die
zanclvloeren.

ik mijn leven lang niet zal vergeten.
Ik ging naar het

reecls gecleeltelijk
tritgegraven karnertje, waar ze nog bezþ
wâren. Na wat zoekeu op de bodem ging

ik langs

cle fìnderingen van de muren,
hier hoorde ik half en half onder de
mulrr een helder geluid. Na wat steken

en k¡abben þwam

ik bij een bruin

beker{e (kannetje), dat ik voorzichtig
weghaalde en na het afi'egen zag ik reeds
cliverse goudkleurige randjes boven de
grond in het bekertje uit komen. Na het
voorzichtig leegschr-rdden, krvam ik uit
op 37 gotden mlrnten, die mij
gedeeltelij k bekend Yoorkwamen.

Dit alles uitgestald in een oud
raarnkozijn was een prachtig gezicht.
Deze murnten waren geheel gaaf en
schoon. Dit bewijst naar weer, dat goud
zelfs na ongeveer 350 jaar onder de
groncl gelegen te hebben, niet aangetast
is.

l12 réol d'or, 1583-1584
Tourno'rDoorniN Philþpe ll

l¡ERKIÀRING,/KONTRÀKT

fn de maand juni

1991 werd ondergetekende,

benaderd door de zoon van

I met het verzoek of een kennis van hem de heer A, R.ietvetd,
wonende te
naar oude munten mocht zoeken met een
, j-n de
metaaldetector in de oude boerderij uit 1647, gelegen in de gêmeente
eigenaar van het bovengenoemde pand,
thans noq wonende in de gemeente
. aan de
heeft niddels een telefonisch gesprek met de heer À. Rietve1d,
daarvoor toesteming gegevenf onder uitdrukkelijke voorwaarde dat niet de
wettelijke regelgeving toegepast zou worden. Nanelijk die wettelijke
regelgevingr die bepaald dat 50t van het gevondende aan de vinder toekoEt.
. is tot

l12 réol d'or, 1590-1595
Tournoi-DoorniN Philippe I I

deze ej.s gekomen uit

hoofde van de volgende

argumenten: a) ondelgetekende
b) onderqetekende,
zelf een verÍoed verzamelaar is van oude munten en andere zaken, dj-e in de
glond geyonden kunnen wordenf was zelf voornemens om in en om het
bovengenoemde pand naar oude munten en andere zaken te gaan zoeken. c) dat
, toch de heer À. Rietveld uitgenodigd heeft om met
zijn metaaldetectar te zoeken komt Iouter voort uit begrip en yriendelijkheid
jegens een collega¡ die eveneens geïnteresseerd en op zoek is naar oude
munten. Uit bovenstaande moge blijken dat de heer À. Rietveld uitgenodigd ls
en assistentie mag verlenen bíj het zoek en graafwerk van de heer
Dit betekent dat het gevondene geheel eigendom is en zal bl-ijven van de heer

Desalniettenin vindt ondergetekende.
dat er bepaalde
I het redelijk
percentages afgesproken worden over het g:evondene. Dit heeft expliciet
betrekking op oude muntenf niet op aardewerk en andere zaken.
50t aan vindersloon zal uitgekeerd worden, indien er tot een bedrag van
f1 5.000r- aan oude munten gevonden zal worden.
359 aan vinderslooon bij een bedrag aan oude munten tot fI 10.000,208 tot een bedrag aan fl. 25.000,5* aan vindersloon zal uitgekeerd worden bij een bedrag aan gevonden munten
boven de fl 25,000fDe heer À. Rietveld verklaart, niddels zijn handtekening, akkoord te gaan met
het bovengenoemde en beÌooft hierbij, na een vondst van oude munten, op geen
enkeÌe wijze terug te komen op het hj-er boven beschrevene .in de verklaring op
bladzijde 1 en 2 en evennin, niddels een gerechtelijke procedure het
bovenstaande ail te vechten.
Double Nbenin, 1602
Tournoi-DoorniN Nbert & lsobelle
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alles gebeurcle in het bijzijn van de
Ik vroeg of ik ze mee naa¡ huis

eigenaar.

mocht nemen om ze te cletermineren.
Dat mocht niet. Het eerste wat hij mij
vroeg was wat het waarcl zou zijn.
Ik antwoordde claarop, dat het
waarschijnlijk tussen cle f 500.- tot
f 800,- per munt was, wat ik natuurlijk
ook niet wisr. De eigenaar nam ze lnee
naar huis. \Øij spraken ae clat ik de dag
daarop bij hem thuis de rnunten beter
kon komen bekijken en f'oto's maken.
Dat ik die avond en nacht nergens anders
aan dacht, dat kun je wel begrijpen.
Die avoncl heb ik een "kenner" gebeld
met cle YÍaag, wat daarmee te doen.
Zyn advies was: melden bij het
penningenkabinet en bij eventuele
verkoop, laten veilen. Bij mij was
inmiddels de werkelijkheid
doorgedrongen, clat ik een verkeerd
contract getekend hacl. De week claarop
heb ik contact opgenomen met cle heer
A. Pol van het Koninklijk Penningen
Kabinet, die gaarne bereid was een
middag voor olls nit te trekken.
Op 17 januari gingen wr; op weg naar
Leiden. Tijdens het determineren van de
munten, waar wij de gehele middag bij
konden zijn, kwamen verrassencle
munten re voorschijn. Eén daarvan was
een grote goudeu rijcler uit de provincie
Gelderland uit 1607.
Deze munt zou A. Pol nog achterhouclen om hem later na te kijken.
Het we¡d war hij al dacht; een gesnoeide
gouden rijder, die later met een ¡and van
zilver gerepareerd was en daarna opnieuw

vergtrld. (zie lijst K.P.K. m.7). Dit ailes
was voor een leek bijna onzichtbaar, wat
voor die tijd toch een stukje vakwerk
gerroemd mag worden.Deze mlrnt was
hiermee opnieuw naar ztln
oorspronkelijk gewicht van 10 gram
teruggebracht. Later zou blijken, clat dit
toch cle huidige verzamelwaarde
verminderd had. Maar het blijft een
pracht exemplaar. Diezelfäe middag op
de terugreis uit Leiden ve¡telde cle
eigenaar rnij, dat hij al een afspraak
gemaakt had met L. Schulman in
Bussum om de rnlrnten te laten taxeren,
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waarbij hr; mrl tevens vertelcle, dat hij
niij daarbij niet noclig had. Ik begon toch
een beetje onrustig te worclen en sprak
hierbij toch de voorkeur uit voor een
bepaalcl aantal mllnten, waar ik volgens
het contract recht op had. Hij znrt daar

volgens z\jn zeggen in overleg met
L. Schulman aan proberen te voldoen.
De dag (7 fèbruari), clat hij voor taxatie

bij L. Schulman was geweest, belde hij
mij op met cle rnededeling, dat hij de
rnlrnten daar gelaten had en dat hij
samen met boverÌgenoemde voor mij een
keu gemaakt hacl, waa¡bij ik cltu niets in
te brengen had gehad. Hij bracht mij clie
avond 7 munten en ik moet zrggen, àat
er rÌraar 4 van goecle kwaliteit waren.
Afgaande op cle lijst van het K.P.K. kreeg
ik de volgencle munteu:

Noble, I4l3-1422
Engelond, Henry V

Rozenobel, 1580, Gorkum?
fujcler, 1607

Halve rijder,1607
Dubbele albertijn, 1 604, Antwerpen
Noble, Engeland, 1422-1427
Dubbele escuclo, 1596, Spanje
Dtrbbele dinar, 16061 1607, Marokko

Noble, 1422-1461
Engeland, Henry Vl

Ik was zeer veronrwaardigd, clat hij
zoncler enig overleg met mij cle tnunten
ter veiling hacl aangeboclen en clat ik
claarbij geen zeggenschap hacl gehacl
welke munten rnijn eigenclom zoucleu
worclen. Later in die week belde hij mij
op met het aanbod, als cle opbrengst van
de munten boven de f 50.000,-- r-tit zott
komen, rnij nog f 1000,-- re geven.
Hij vertelde daarbij een beetje overbltrft
te zrln door Schulman, clie daar

Unite, 1607-1609
Engeland, Jomes I

nattrtrrlijk goede hanclel in zag.
Het totale aantal mllrìten was bewust
laag getaxeercl: f 35.000,-- om cle
opbrengst niet tegen te laten vallen.
Dit al met cle toezegging van Schuhnan,
dat er een aantal zeer mooie, zeldzame
Spaanse- en Portugese mlrnten bij waren,
waarvan de opbrengst vele rnalen de
taxatiewaa¡de te bovel zou krurueu gaan.
Dit zou voora-l om de stukken nr. 35 en
36 van de K.P.K. lijst gaan:

Dubbele escudo, Mallorca
Vier cruzaclo, Portugal

Detector

Unite, 1607-1609
Ençlond, James I

4 cruzados,
Portugol, Fíþe

!,610

ll (lll von

Toxotie :

Verkocht:

Sponje)

f 4.500,-

f

17.500,-

Dob/e excelente, I 47

4 I 5 I6

Spo¡n, sf-v¡llo
Fernando

y Isobel

Dat het een goede gouden vondst was,
bleek wel uit de gouclen pagina varì de
Schulman veilingcatalogus van 617 aprrl.
Er stonclen namelijk 7 munten van mijn
vollclst op afgebeeld. De veiling, clie ik
op die twee dagen heb bijgewoond, was
toch wel een hele belevenis; ik vond het
toch wel mijn munten. De eerste munt
van mijn vondst ging weg op inschrijving
voor f 3.100,-- , dit was rÌr 70: een
gouden rijder, 1607 uir Gelderland.
En zo volgden er clie dag nog cliverse
uitschieters, maar ook teleurstellingen,
enkele werden niet verkocht en cle serie
alberrijnen bracht gemiddeld maar
f 350,-- per munt op. Dit was de eerste
dag, clie ongeveer t 27.000,-- opbracht.
De tweecle clag zouden cle buitenlandse
munten geveild worden, waaronder de 4
cruzados en de 2 escr.rdos en nog enkele
Spaanse en Engelse mltnten. Het begon
rustig, maar er heerste een zekere
spanning. Vlak voorclat de Portugese
munten geveild zouden worden, was er
koffiepauze. Tijclens deze pauze kwamen
er diverse Spaans uitziende nìensen de

2 escudoq 1566-1621
Spoin, lÁollorca
Felþe ll of Felþe lll
Taxotie: f

3.000,-

lþt von olle gevonden munten
+ Deze munten heb ik gekreçn

KPK

v

Verkocht f 29.000,-

2 escudog /,55ó.1598
Spoin, Sev¡llo

Felþe ll

2 escudos, 155c-,1598
Spain, sÉ'vüa

Felþe

I
Utrechr Roænobel.
, I60tJ,l60l
Urrechr
2' Corcml Rozenobel
rr 1580
-,,Gorcm?
3. .. Treland
-H¿lve¡ozenobcl.- -. 160l-1602 .- Middelburg
4 Utrech¡
-, Halve rozenobel .. l61l-16(t2
Rjidtr
5 Utrccht
160l
6 .. Celde¡land - -- Rijder -- -- --- -I6t)7
7, Geldcl¡nd Rìjder
t6o7
Hrdenvijk
B Zeeland
Halve riiler
.. t6I0
Trel¿nd
Halve
riider
9
l6t0
l0 . Gelde¡land -, Halveriþer .. .. .1606
ll'Geldeland
.Halverijder
1607
l2- BEbmt
Duhbeleduk¿ar 1600,1611 .- Ârveçen
lJ. .Brabmt
Dubbde alberdin Anwerpen
- 1(>!()
14 Brabanr
Dubbele albeni)n
160l
Ânrueçen
15 - Bmbanr
Dubbelealbenijn 1601 Anvcrpen
16 BÊbút
Dubbde alberrijn
1601
.Arwerpen
17 ßrab¡nt
- Dubbelc aJ&rriin -. 160l
Anwrrpen
18 Bmbær
Dubbele rlbenljn
1602
Anwe çe n
t9' Bmbant
Dubbclealberuiin .. 1604
Antwcçen
20 Brabmr
Dubbtle alberuijn -- 1604
Arm.crpen
2I Brabanr
Dubb€le ¿lb€rriin
16ù7
Anwcrpen
22 Vlænde¡en Halvc real
t56a)-t567 . , B",gg.
23 Doornik -- H¿lve reaai
158l-1584 Doornìk
24 .Doornik , ---Helvereal
.1590-1595 Doornik
25 Doornik
Dubbe.lc:lbeniþ 1602 -. Doo¡nìlr
26 Engclnd
Noble
l4l3-t422
.l¡ndon
27. Eoçlnd
Noble
- --- 1422-1427 London
2Br Engeland. Noble 1422-1427 London
)9 ßnçlmd
Unire .
. 1606-1607
l0 Engelmd
Uni(e
1613
:ll Spanje
Dubbde excel¿nre 1497-1537 Sevilla
J2 Spanjc
Dubbele escudo
I 566-1587 ,. Sev;ll¿
Dubbeleescudo ..
l56ti-1587 Sevìlla
-lJ . Sp¿nie
34' Spmje Dub&le escudo ..
t596 ..
Sevilla
Âragon
Dubbeleescudo
1566-1621 Matlore
-ì5-

ll
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zaal binnen en volgde er een geroszemoes
van vele stemnlen. Na de pallze sloeg

gelijk de "vlam in de pan" en de prijs van
de

4 crtzaàos,

clie getaxeerd waren op

f 4.500,-- schoot omhoog en bleef
uiteindelijk steken op f 17.500,--.
Na nog enkele Spaanse pronl$tukken
kwamen we bij de 2 escudos (Mallorca),
m.35lijst K.P.K. getaxeerd op f 3.000,-.
De biedprijs liep rustig omhoog, totdat
iemaiìd ineens f 7.000,-- riep.
Daarna begon her mij te duizelen, dit
kleinoocl liep met duizenden tegelijk
omhoog en bleef steken op f 29.000,--.
Dit was tevens de hoogste prijs van deze
veiling. Totaal ovet2 dagen had "mijn
potje" f 80.000,-- opgebrecht, plus de
ûrllnten, clie mij toebecleeld waren en cle
5 niet ve¡kochte munten had dat kleine
bekertje een bruto waarde van luim
f 90.000,--. \Øaa¡ ik uiteindelijk een
schamele hoeveelheid van gekregen heb:
zeven mllnten en f 1.250,-- (zie con-

tract). De opbrengst van het geheel is
clesonclanlçs toch wel op een goede plaats
terecht gekomen. Deze mensen waren
niet rijk en zouden het gebruiken bij cle
restauratie van de boerderij. Maar laat
deze gebeurtenis een les voor anderen
zijn. Denk bij het tekenen van een
contract nooit: "Een schat zal ik niet

vinclen.". Deze vondst, die ik met een
Golden Sabre Plus van Tesoro vond, zal
ik mijn leven lang blijven herinneren als
een gerniste kans.

Nu, ongeveer 9

maanden later, ben ik blij dat ik dit van
mij af kan schrijven en denk ik terug aan
een mooie belevenis. Gelukkig ben ik nu
weer blij met een paar duiten of oude
centen. De totaie yondst in de bodem bij
de boerderij was:37 gouden munten

(jaartallen van 1473 t/m ongeveer 1620),
2 zlvercn rijderschellingen, vele duiten
en centen, een enkel dubbelfe en

Iavartje, wat totaal uitlcrvam op zo'n 160

rnunten.
Graag wil ik met dit waar gebeurde
verhaal en deze prachtige gouden vondst
in de Alblasserwaard meedingen voor de
vondst van het jaar 1992.

A. Rieweld

GEtsRUIKERSERVARING
GARRETT ULTR/A GTA

5OO

&

I OOO

Geschreven door

Luiaen Hook

Op proef
Afgelopen voorjaar kreeg ik van de importeur van
Garrett, Treasure Hunters Supply, Amerongen,
enige weken een Garrett Ultr¿ GTA 500 en GTA
I 000 mee om deze eens te proberen.
Dit ziin detectors met een beeldscherm en een door
een microprocessor gecontroleerd circuit.
De bediening geschiedt" door een simpele vingertip.
Op het eerste gezicht en na het doorlezen van

zowelde

Engelse als de Nederlandse instructie lijkt
het nogal ingewikkeld. ln de praktijk bl¡ikt het echter
heeleenvoudig. Alles wordt nl. automatisch
geregeld. De 500 heeft twee door de fabriek
voorgeprogrammeerde programma's en de 1000
heeft er drie, o.a. voor het zoeken op het strand.
Door een tip met de vingertop op het select vakie
(na het aanzetten van de detector) kan men o.a. het
geluid regelen in de gewone st¡nd, een gonggeluid of
verschil in toonhoogte.
Men kan de diepte vermeerderen of juist andersom,
de gevoeligheid regelen, etc.. Alles automatisch en
op de display.

De display toont verder aan: metaalsoort, díepte,
batterijcontrole en de stand of methode waarin
gezocht wordt.
Er kan ook een geheel eigen programma
samengesteld worden. O.a. welke metaalsoort
gevonden moet worden of juist afgewezen.
Standaard wordt een ellipsvormige schotel
bijgeleverd.

Nu ben ik zeJf geen yoorstander van allerlei testen
als dieptebereik, enz., omdat dit in mijn oten erg
speculatief is. Ook vindt ik vergelijking mer andere
merken of types een hachelijke zaak.
De een is laaiend enthous¡ast over een bepaalde
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detector, terwijl een ander het een waardeloos ding
vindt. Al deze (voor)oordelen zult u in dit artikel dan
ook niet aantreffen.
Er is door mij en door miin zoekmaat mee gezocht
op akkers en weiden en bij een afbraakpand.
Helaas niet aan het strand. De GTA's zijn erg licht
en zoeken prettig.
Dit komt o.a. door de programmering en het naar
eigen idee in te stellen geluid.
Het dieptebereik is goed te noemen en zal de
vergelijking met anderen merken zeker kunnen
doorstaan. De detectors zoeken heel regelmatig,
zodat bijstellen praktisch niet nodig is.
Ook het pinpointen werkt prima, al gebruik ik dit
zelf nauwelijks tijdens mijn zoektochten.
Mijn ervaring is, dat dit goede detectors zijn voor
zowel de beginner als de eryaren zoeker.

Wel vind ik de construct¡e van de steel in
vergeliiking met andere Garrett types slap en niet
geschikt yoor een grote zoekschotel.
Mijns inziens is de elliptische schotel het beste.
Tijdens het zoekweekend in Engeland heb ik een
aantal Nederlanders, Engelsen en Amerikanen, die
met een GTA zochten naar hun ervaringen gevraagd
en deze waren eensluidend positief.
Zelf hebben wij op de dagen, dat we met deze
apparaten zochten, redelijk gevonden, o.a. munten
en knoopies.
Maar het vinden yan "iets" is niet alleen een kwestie
van de soort detector, maar ook van de aard van het
zoekterrein en de omstandigheden.
Hier wil ik het bijloten, met dankzegging aan de heer
Wucherþfennig.

Detector

4,5 6ij 5 cm en 2 cm hoog.
De achterkant is hol. Toen ik rnij
hiennee meldcle bij het rnuseurn van
Dover gaf men rnij de informatie, dat
deze kop verrnoedelijk ook Rorneins
is. In het museuln is nl. een Romeins

EEN GEWELDIC.
GESLAAC,DE

ZOEKVAKANTI

soldaat afgebeeld, die ledereu banden
over zijn borst draagt, waarop
dezelfde kop voorkomt, echter alleen
wat kleiner. Een grandioze vondst,
uiteraard.

E

In hetzelfde rnuseum is ook

een

vitrine ingericht rnet
Aangezien ik al 5 maanden in de
V.U.T. ben, kutrnen mijn vrouw en
ik het ons nu permitteren om wat
vaker en langduriger op vakande te
gaan. Ik combineer dat uiteraard mer
het met grote regelmaat zoeken met
mijn beste vriend sinds jaren: mijn
detector.
Zo ook deze vakantie. \Øij waren op
1 septernber met auto en caravan
reeds vertrokken naa¡ de South of

metaaldetectorvondsten van de South
of England Detector CIub. Prachtige
vondsten liggen hier, ook in
hoofdzaak Romeins, uitgestald, zoals
munten, sPeefPunten, knopen,
ringen, enz..

I

rfl
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England Metal Detector Rally in

Kent. De dinsdag voor de Ra1ly
waren wij al ter plaatse, bij de fa¡mer
Richa¡d Ledger en zijn vrouw]ane,
die ons direct een plaats op hun erf
âanboden orn met onze caravarì re
staan. Ook kreeg ik van hem
toestemming orn op aI zijn land,
schrik niet, met een oppervlakte varì
900 hectare te zoeken. Het rneeste
land was rìe t ontdaan van
verschillende soorten graan, maar u
begrijpt wel, dat je op 900 hecta¡e
nooit uitgezocht raakt. In de Rally
zelf viel ik niet in de prijzen, maar in
de hierna volgende weken heb ik in
mijn ogen meerdere leuke vondsren
gedaan. Land waar pas het graan afis,
Mijn romeinen

v

De leopord

zoekt nogal moeilijk, door de
overgebleven stoppels van de
korenaren, maar gelukkig begon de
fa¡mer er aI vrij snel rnet het ploegen
van zijn landerijen. Dus in Kent
iedere dag zoeken. Mijn eerste
vondsten waren een aalltal pennies
van Koningin Vic¡oria en Koning
George van Engeland. Allen van
l860 tot 1910 , totaal zo'n 10 stuks.
Toen vond ik mijn eerste Romeinse
bronzen rnurìt, voorstellende een
vrouwenfiguur, zittende op een stoel,
zijnde Bruttia Crispina, dochter van
Flavius Brutrius Praesens, in diameter
28 rnm en eelì gewicht van 17 grarn.
AI rnet al een behoorlijk grote lnunt,
waar ik erg blij mee ben, ook door
zijn redelijke kwalireit.
Enige dagen later vond ik een
bronzen kop van een luipaard of
poema, helemaal compleet rnet oren
en als snorha¡en kleine gaatjes, die
ruw aanvoelen. Een werkelijk
prachtig exernplaar. Afineting hierwan

Detec^tor
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Medaille Viaorio ( I 837- I 897)

Na die eerste week in Kent ben ik
verhuisd naar Sussex, een deel van
Engeland, dat een prachtige natuur
heeft. Op de camping aangekomen,
vroeg ik de eigenaar, aan wie de
eveneens zeer grote graanvelden
toebehoorden, die in de omgeving
lagen. Deze bleken van een echte
Lord te zijn, genaamd Lord of
Newton. Hij had deze titel pas
georven, omdat zijn vader was
overleden. Afijn, ik dacht, wie nier
waagt. die nier wint en ik dus in mijn
beste kleren naar his Lordship.

In eerste instantie keek hij wat
laatdunkend op mij neer, tnaar nadat
ik mij had voorgesteld en verteld had
waar ik voor kwatn, raakten wij over

A
Bronzen helmtooi

mijn hobby aan de praat en kreeg ik
ook toestemming om op aI zijn land
te zoeken. \Øat een tnazzel.

De eerste dagen vond ik daar ook
weer enige Engelse munten, maal
niet zulke belangrijke. Alleen een
token van de Provence of Nova
Scotia van IB23 út Canada.
Dan vraag je je toch ¿f, hoe die daar
terecht is gekomen en dan ook nog

van zo'n mooie kwaliteit. Verder heb
ik daa¡ eetì zeer tnooie
herdenki ngsrnedaille van Koningin
Victoria's 60 -jarig regeringsjubileum,
va¡ IB37 tot 1897, gevonden.
Hier staan ook de toenmalige Britse
Koloniën: Australië, India en Canada
vermeld. Een erg rnooi exernplaar.
Ook diepte ik een aantal
rnusketkogels op tijdens rnijn
zoektochten, deze zi 1tt echter groter,
da¡ die welke ik rneestal in
Nederlandvind: doorsnede 19 mm
en een gewicht van 34 gram, zware
jongens dus.

merktekens, een bronzen Romeins
rnulltje van Claudius II Gothicus,
een muntje, dat volgens rnij Keltisch
is, doch nog niet verder onderzocht,
een vermoedelijke schoen- of
kledingklem, wederom enkele

Na deze week in Sussex besloten mijn
vrouw en ik terug te gaan uaar Kent,

Mijn

naar de genoemde 900 hecta¡es van
de familie Ledger. Toen werd ik
gewaâ,r, dat een van de smalle wegen
op zijn land de Romeinse \Øeg
heette, dus een nieuwe uitdaging.

gespen, een grote hoeveelheid knopen
en een mooie bronzen sleutel. AI met
al was Engeland een fantastische

middeleeuwse Inunten, met als klap
op de vuurpijl een zilvereu tnet goud
vergulde herenring, ook vermoedelijk
Romeins. Een totaal onbeschadigd
exemPlail voorzien van een knoP
boveuop de ring van hevelfde
materiaal, ¡ondom rijk gegraveerd en
onderin voorstellende twee in elkaar
pakkende handen.
verdere vondsten brachten mij
een hoop leerbeslag voor paarden,

ervaring, die volgend jaar zeker
herhaald zal worden. Blijf bezig met
onze mooie hobby.

Hier vond ik in enkele dagen een
aantal loden gewichten(?) zonder

ljw
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Officieel dealer van de grote merken metaaldetectots
Geheel vrijblijvende bezoeken na telefonische afspraak

AAUNTEN VERZA/V\ELEN
EEN LEUKE HOBBY,
EEN NIEU\^/E CUR5U5
OVER DE GESCHIEDENIS
VAN HET C,ELD DOOR
TE L EAC.

oe begin je nu met zo'n

meest verhandelde soorten.

hobby, want mlrrìten
verzamelen zal toch wel

Er bestaat een verbard ttusen cle
kwaliteit van een lnllnt en cle prijs
clie een verzamelaar er ,¡oor moet

een kostbare aangelegenh eid zijn?

\Øie een ve¡zamelaarsbeu¡s bezoekt
kornt al gauw tot de conclusie, dat
dat wel meevalt. Je hebt claar
bakken vol buitenlandse munren,
clie je bij wijze van spreken per kilo

kunt kopen.
Maar ook Nederlandse mllnren
verzarnelen, hoeft niet zo dunr te
zijn. Je hebt bijvoorbeelcl al een
zilveren dubbeltje van koning

\Øillem II uit de vorige eelrw voor
pakweg f 2,50 in handen, of een
zilveren halve gulclen van koningin
\Øilhelmina voor zes gulden.
Geen bedragen om wakke¡ van te
liggen. Er bestaan heel wat boeken
op muntengebied, maa¡ de meeste
kennis doet de muntenveÍz¿rmelaa¡
op cloor te gaan kijken op

¡uilbeurzen.

In het blacl "Muntcollrier", dat in
het cursr-rspakket van Teleac is
opgenomen, ook te vinclen in de
Openbare Bibliotheek, staan cle

neertellen.

Munten slijten cloor het gebruik en
worclen claarcloor voor cle
verzamelaa¡ steeds goeclkoper.
Er bestaan maa¡ liefìt achr
verschillencle kwaliteitsklassen, clie
je alleen maar leert kennen door
veel rnunten te bekijken.
De Muntahnanak 1993 va¡r cle
Nederlandse Vereniging van

Eén waarbij \Øilhelmina met haar
neus tegelÌ cle rancltekst aanzit en
een waarbij haar neus precies tussen
twee woorclen in zit.
Er bestaat ook nog een rijksdaalder
waarbij het haa¡ heel grof is
afgebeelcl.

Het kroningsjaar 1898 is zeer in
trek bij cle verzamelaars, clat geldt
overigens voor alle kroningsjaren
van ons vorsteuhuis.

Munten verzamelen hoeft niet veel
te kosten, behalve wat tijd.
Beginners worclt wel geadviseerd
om te gaan kijken op officiële
bettrzen en niet op de markt.
Daar staan vaak " antiekhandelaren"
die ook lìog wat munten hebben,
rnaar clat zijn meestal naslagen of
fäsificaties. Die naslagen zijn, als ze
van goud zijn, 18 karaats, terwijl de
echte munte n22karaats ztlnDe kleur van het goucl zegt niets
over het gehalte ervan.

Die

18 karaats

munten zijn wel wat
cle prijs niet

waarcl, rnaar dan rìoet

meer zijn dan enkele tientjes.

Munthandelaren, eveneens te
vinden in het pakket, is hierbij
slechts een hulprnidclel.

Echte gor.rclen mllnten lopen al
galrw tegerl de rweehonclerd gulden
voor de goedkoopste jaren.
Het gouclgehalte van een rnlrnt kalì
ter plaatse op een beurs worclen

Pe¡ muntsoom bestaan er cloor de

bepaalcl, of door een juwelier.

jaren heen grote verschillen.
Koningin \Wilhelmina is een

Is een handelaar daa¡toe niet bereid,
clan kun je cle munt beter laten
liggen.

sprekencl voorbeeld.
\X/ie de dubbel{es met haar

beeltenis bekijkt, ziet clat zij tussen
1890 en ),948 op vijf verschillende
wijzon is geportretteerd, eerst een
borstbeelcl met loshangencl haar,
claarla nìet opgestoken haar, met

rneest actuele gegevens.

hermelijnen manrel, lnet een
cliadeem en gekroond.
Binnen die rypes kunnen nog weer

Bijvoorbeelcl wanneer nieuwe
munten worden uitgegeven en wat
de geldende clagkoers is voor cle

verschillende jaarstenr.pels bestaan.
Zo zi)n er lner name uir 1901 rwee
soorten kwartj es bekend.
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Zelß een eryaren verzamelaar komt
nog wel eens bedrogen uit.
Een oude gulclen uit 1896, clie een
hanclelaar aan me liet zien, staat als
nogal.zeldzaam te boek in cle
catalogus. En de prijs is navenant.
"Deze is vals", zegthi
zelFgerzekerd.

"En weet je waarom? Ze hebben
eell munt uit 1892 genornen en
daarvan cle 2 weggevijld.

Toel hebl¡elì ze vall een andere
lnllnt de 6 afgesnedelr en op cleze
munt gelast, haast niet te zien."
Ik wijfèlde eraarì erl liet heur
bekijken cloor het Rijks rnunten- en
penningenkabinet in Leiclen.
Daar kwamen ze er uiteinclelijk
achter, clat het een fälsifìcatie is.
AÌs rnnntenverzarnelaar heb je niet
veel noclig: een goecle loep is het
enige gereeclschap rraast je ogen en
war naslagboekjes.

lffat

c{oe

je overigens rnet eerì vllile

mLlnt?

Veel mensen vinclen dat het parina,
het vuil, erop nìoet blijven zirren,
dat geelt het een echtheid.
\X/il je het toch reinigen dan is er bij
cle clrogist zilve¡kwik te verkrijgen,
waar het voorwerp een poosje in

komt te hangen en er als nieuw
weer uit komt.
ZeIl doe ik clat nooit, omclat ik vind
clat je aan eerì rnruìt best rnag zien
clat er rnee geleefä wercl.
Je rnag een nrlrnt nooit poetsen en

Koper ktrn je alleen maar
conserveren door er wat zuurvrije
vaseline op te doen of in een warnÌe
oven te beclrLrppelen rnet kaarsvet.

Het cursuspakket is zeer cle moeire
waard, ook al was het alleen al om

al helemaal niet lnet een
zilverdoekje, clan is de waarcle
nìeteeiÌ weg.

het tien ECU-stuk, clat er aan is
toegevoegd.

In mijn exemplaar van

het cursusboek "De geschiedenis

Met goud hoef je niets te cloen, dat
blijft altqd mooi en wanneer clat
niet zo is, dan is het geen goucl.
Voor koper bestaat geen goecl
reinigingsmiddel. \Wanneer je clat
metaal wilt rnishanclelen, clan moet
je het zeker in een azijn met
zout-oplossing leggen. De munt
krijgt weer een koperkleur, maar cle
lnulìt is helemaal aangetast cloor het
bijtende goeclje.

van het gelcl" is alleen iets
misgegaan met cle tekst.
Zo is het vervolg vanblaàzljde I77
terug te vinclen op bladzijcle 179 en
die van blaclzijde 180 eerst op
bladzijcle 184. Dat zal het
beroemde zetcluiveltj e wel geweest
zijn, maar onclanks dat is het boek
zeet lezenswaardig en mag het zeker

niet ontbreken in de kast van de
serieuze rnurìtenverzatnelaa¡.

A. Folkerts
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Voor al uw Numismatische
ratische wensen naar
naar COIN INVESTMENT B.V.
Op veilinggebied nummer
ner I in de Benelux
!

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

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

Bij belangrijke objecten
n verschaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
op basis van de door ons
ns getaxeerde waarde.
Wilt u meer weten ? aarzel
arzel dan niet ons te op te bellen, veel van uw collegavinders gingen u voor.
gratis, onze laatst verschenen
Op verzoek sturen ìilij u gaarne gratis,
veilingcatalogus, alsmede
de het boekje 'Munten in Veilingen'.

Voor in veiling verkochte
chte munten berekenen
berekenen wij 15,9 procent provisie
(incl. B.T.W.). B1i zé,ér''belangrijke
belangrijke inzendingen kan dit percentage iets lager
liggen.

OIN INVE STMENT B.Y.
HEEREWEG 227A.2161 BG LISSE - POSTBUS 185 - 2160 AA LISSE
TELEFOON 02521-14985
Vakbetrokkenheid sinds 1945
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Allèen,partic,ulieren, (feden) k¡nnen
gratis:,lrOþgravËFrîësl' plaæsen,

r de sluitingsdàturn
naar de,redactie op te stUrên,

dóor

de-Èe',

voö

Fisher 1266X........................ f I 200,-

White's beachcomber ............

f

Compass Goldscanner ..........
Compass Coin Pro II ............
Detection Sytems Holland,
rel. 05203-6591

f I 300,f 1750,-

200,-

GScope TR440 ...................f 275,GScope Clubman 3 ....-........f 750,-

6{6R¡uËR?s

White's

Eagle

f

II

800,-

C-Scope CS2MX, nieuw...... f 1 t50,Tesoro Silver Turtle Deluxe,

nieuw..........

......f1150,-

Garrett Master Hunter
ADS 7 nret 2 schijver¡............f 995,-

Te koop aangeboden:
bodemvondsten o.a. zilveren
munten I óe-eeuws, gewichten,
zilveren voorwerpen, enz..
Tel. 020-6934467
Henk Jonsen

Frt. Detect, Gert Gesinle,

Te koop gevraagd:

tel.053-300512

jacobsschelpen, geen fantasiePnlzen.

l. vld Sneppen,
tel. 03405-63708

GScope CS2MX, als nieuw ..f 950,GScope 9908 ...................... f 600,lVi I þ Muns tø's, 04 9 2 0 -4 47 82

White's 6000DI Pro, met
lader en oplaadbare batterijen

Te koop gevraagd:
gouden en zilveren sieraden
R. Rube4

/vtE

tD

tel. 04498-58455

BI'ZONDERE

f 600,-

f

300,-

f
.f

600,600,-

C-Scope 770D ......................
Ga¡rett ADS5, rnet norm'¿le
en extra grote schi
Orion Stage

jf

.

.....

.. .. ... . .

III

Kooisn'¡

Defttort

05 1 66- 1 5

02

VOND'TEN
ATTIID AAN
Te koop gevraagd:
dringend: historische atlas van
Utrecht, Zuid- en Noord-

VONDST

Holland,
2e-hands detectoren,
C-Scope Treasure Seekers
330,
zilveren ringen (alle soorten en
maten)
Te koop aangeboden:
I nieuw type open Tesoro
schotel f 150,Ruud de Heer, tel. 05203-6591

VAN HET

AAR
35

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
mi n iatu u rd etecro¿ beschikbaar
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
jaar"

DEALER
PAGINA
Voor een deskundige
voorl ichtin g, degel ij l<e
garantie en een goede
service is er altijd een
erkende dealer bij u in
de buurt.

GELDERLAND

Garrett

White's

Treasure Hunters
Supplies

Electroserv¡ce
Eperweg 60

8084

HH 't Harde

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

l2l

Tel. 05255- 1800
Fax 05255-2 I 50

UTRECHT

Ru Parestraat I 22

2552 CS 's-Gravenhage
Tel.070-3912743

Compass / O'rion

White's / Bounty Hunter

Hofstee detectors
FRIESLAND

Compass / White's

lndustrieweg 35
3641 RK Mijdrecht

T. Y. Broekhoven

Tel.02979-84713

Swiftstraat 50

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

NOORD-HOLLAND

3076 SP Rotterdam

Kooistra
Metaaldetectors

Goldrush

Compass / White's

Palembangstraat 5
1094

Ds. de Boerwei l3

TA

Amsterdam

Tel. 010-4199096

NOORD.BRABANT
Compass / Tesoro
White's / Bounty Hunter

Tel.020-6682968

8409 JT Hemrik

Tel. 05166- 1502

C-Scope / Tesoro / Fisher

W. Munsters
Metaaldetectors
Keepstraat 2

D.f. Laan

ovERUSSEL

Metaaldetectors

5702

LH Helmond

Tel.04920-44782

Pieter Maatsstraat 12

White's / Compass / Tesoro
Bounty Hunter / Viking

Detection Systems
Holland
Veerpad 2
8276

1777

AP Hippolytushoef

Tel.02279-3286

White's / Tesoro

Zoetmulder
Grote Houtweg 97

AP Zalk

1944

Tel. 05203-6591

HB Beverwijk

Tesoro / Compass
Fisher / C-Scope

Jan van Bergen
Schoolstraat I 5
5221

AA

Den Bosch

Tel. 073-3 I 1350

Tel. 02510-25457

Tesoro/Fisher/Viking

ZUID.HOLLAND

ZEELAND

Compass / C-Scope

Compass / O'rion

Fa. Hamstra

Zeeland Detectors

Kleine Haarsekade 102

Vogelstraat 16,4335 BE Middelburg

4205V8 Gorinchem

Tel.0ll80-37792

Tel. 01830-23618

b.g.g. 05150-23107

Goldspear / Compass

Fa. Detect

Gert Gesink
Schurinkdwarsweg I
7523

AT

Enschede

Tel. 053-300512

I

Detection Systems Holland
Veerpad 2,8276

AP Zalk,

TeUFax 05203-6591

WHITE'S, COMPASS, TESORO, FISHER, BOUNTY HUNTER, VIKING
Uit vooraad leverbaar: White's Spectrum (ook het heupmodel), 6000 Di Pro SL, Silver Eagle, Surfmaster 2,
Surfmaster Pulse lnductie (NIEUW), Classic 1/2/3, Treasure Master 800 (diepzoeker),

Compass X 200, Coin Pro (ll), Goldscanner Pro, XP-350, Tesoro Silve/Golden Sabre, Bandido, Stingray,
Fisher 1280, '1266 X (XB).

0p alle detectoren minimaal

1

jaar volledige garantie.

Tevens verhuur, f inancieri ng en bodemvondstdeterminatie.
Onze erkende White's vertegenwoordigers vindt u op de dealerpagina.
Levering door heelNederland, België en Denemar\en.

Accessoires:
Schotels:

f
I
f
f
f

10 cm.

20 cm.

24cm.
35 cm.

Blue Max 950 open

225,00

320,00
375,00
325,00

Í 275p0
f 125,00
f 125,00
f 165,00
f 17,50
f 45,00
t 22,00
f 26,95
f 45,00
f 45,00
f 25,00
f 25,00
f 145,00
f 150,00

Ultrasoon
Oplaadpack voor de Spectrum
Oplader (orginele White's)

0p- en ontlader
Beschermkappen v.a.
Onderstelen
Muur/box steunen
Schotel stabilisator
Vondstenschort (White's)
Draagtassen v.a.
Koptelefoons v.a.
Schepjes v.a.
Tumblers v.a.
Pinpointers ( Handdetectoren)
Beschermhoezen voor de kast
(alle merken)
Spectrum hoes
Historische atlassen
Vitrines v.a.
Waadscheppen
Handwaadscheppen
Ondersteel/draadbeschermers

265,00

(1

6 cm.)

Waadpakken v.a.
Lieslaarzen

f
f
f
f
f
f
f
f
f

49,50
69,95
95,00

MET EEN WHITE'S STRUIKEL JE
TENMINSTE NIET OVER DE ROMMEL!

95,00
125,00
55,00

ecte

16,50
'145,00

85,00

Hrstor\sche

19
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Duikuitrustingen: Prijs op aanvraag
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C-Scope series 2/3/4
purpose
metal" detector
engineered to
do the job
ALL

fl

SUPERIOR

METAL
DETECTORS
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METAÄI

DETECTIE
APPARATIruR

Postbus L02
Stnt-Michielsgestel
527 0
^C
TeL:04105-12949

