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Hebben zebiiTESORO
een perfekte

waterdetecto r gema akt,
bliikt de Stingny ook nog

eens een hele
goeie landdetector te z,tyn

clubleden fûlo kortlng.

iscriminatlestand O ls echt
gouden kettlng kunt

voorop het land en in eoet wafer,
ltl'-discr: met basist(x)û v(x)r in zoutwate¿

YI-F-alle metalen met baslstoon v(x)r detectie van grot€ obiecten.

De

Dc tlfÏciële'l'csoro dealers: allccn bii lien ontvangt u bii aankoop varì celr 'l'csoro dctcctor cen goud-gele garalrtickaart
van dc fir. f)etcct.

ZtIII)-H()LIAN[): Hocvclirre, f)ick dc Plancke 010-+1576i9, N(X)RD-H()¡.L\ND: Holland f)ctcct, l,ctcr Eggcrs 0299'-.]7.1 l,
f)J. t-aarr dctcctors 02279-.1-¿t16, N(X)RD-|ìR{BAN'I':Jarr varr lìcrgcn 01.ì-.ll1.150, \\'illr' \lrursters 0+920-+-i782.

GELDIIRIA\D: Pict Schrcr¡dcrs Elcctr. 0.J4i0-12192, ()\'[RIJSSEL: Fî. Dcrccr. (ìcrt (ìesirrk 05.i-.]00512,
Goldrush, Rtrtrd dc tleer 0520.1-(1591, tl'l'RE(lH'l': Enricl Heyrr 0.li(rí-(r.l0.l',

(iR(),\INGEN: \\atcrs¡rort vertrotrn,ell 059tll-21196. FRIESI-{¡\D: Kr¡Oistra ñlcta¿lldctcct()rs 051(r(r-1j02
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Op gezette tijden hoor
je van onze leden, dat
onze vereniging een
Noordelijke, dan wel
een specifieke Friese
club zou zijn.
Aangezien wijals
bestuur voor u als lid
geen geheimen hebben,
zal ik trachten e.e.a. uit
te leggen.

Gezien de bestuurs-

samenstelling wekt het
inderdaad de indruk van een

"Fries" onderonsje. Toevallig
wonen aJle bestuursleden,

behalr.e de heer Kolkman, in
Friesland. Kijken we echter
naar de geboorteplaatsen,

dan blijkt Kees Leenheer een

Hagenaar en Dick Eekhof
een Flattummer. Peter en

Douwe Massaut,'Sü'im
'W-oudstra en ondergeteken-

de zt ltt "echte" Friezen.

Dit is echter geheel

toevallig, djdens de oprich-
tingsvergadering in \Øezep

werden de bovengenoemde

personen, met uitzondering
van Dick Eekhof, die later is
toegetreden, gekozen tot
besruurslid. FIet is geen

opzet geweest. In de praktijk
heeft het natuurlijk wel

voordelen, zoals de reisaÊ

stand bij bestuursvergaderin-

gen.

Dat onze vereniging toch
geen Fries clubje is, blijkt
wel uit het ledenbestand.

Onze leden komen uit heel

Nederland en zelfs uit
België. Tot nu toe hebben

we onze zoekdagen bewust
centraal gehouden, i.v.m. de

reistijden voor de leden.

De komende zoekdagen en
eventuele andere activitetren
ztrllen wij proberen in de

diverse legioì en rnogelijk
ook eens in België te hou-
den.

Onze eerswolgende

zoekdag vindt toevallig wel

in Friesland plaats.

Dit omdat er in die periode
ook een groots opgezette

expositie is in het museum
van Gorredijk.
De 1e officiële jaar-vergade-

ring houden we in het
midden van het land en wel

in Elburg.

Ook hoor je mensen wel

eens vragen naar de eventu-

ele invloed van de detector
importe urs/ dealers.

Nauurlijk zrjnwlj heeì blij
met hun financiële steurr,

o.a. in de Yorm vân

GEEN FRI E'
*cLU BtE

T''BEST,-UU'Ìì

vooRtoot.Í H urSHouDEu, K REG rE^^ENT VAN
'DE DETECTOR AMATEUR"

4

6

Vraag altijcl toestemming aan de land-
eigenaar ofbeheercle¡ van de grond.

Legitimeer je met je liclmaatschapskaart
(ledenpas).

\Øees voor onze vereniging "de Detector
Amâteur", een detector-ambassacleur.

Laat rnunitie liggen; inclien noclig cle plaats

rnarkeren en de politie waarschuwen.

Zoek nooit op archeologische terreinen, mits
je toestemming hebt verkregen van cle

bevoegcle instanties orn mee te helpen bij een

archeologische opgraving.

Neem zo veel mogelijk het metalen aÂ'al,

zoals lood en koper mee.

Denk aan het milieu.

Maak alle gaten weer netjes dicht en wel zo,

dat er geen schade te zien is aan de grasmat.

I Schatvonclsten moeten binnen clrie dagen

gemeld worden bij cle burgelneester van cle

plaats waartoe het gebied behoort, of
rechtstreeks bij het K.PK.

I Vonclsten, waarvan men kan aannemen, dat
deze van belangrijke archeologische waarcle

zijn, moeten aangemeld worclen bij de

clesbetreffende instanties, zoals: R.O.8.,
A.\øN. en de provinciale a¡cheologen.

l0 Het 's nachts zoeken zonder toestemmitrg

val cle landeigenaar is verboden. Iernand, die
's nachß zoekt, is zo wie zo verclacht bezig.

Het bewust herhaaldelijk niet naleven van dit
reglement kan ro¡æment tot gevolg hebben.

Naar aanleiding van gespr€kken met de

A"'W:N. kunnen bepaalde punten uit dit regle-

ment aangepest worden.

Detector2



Omschrijving

advertenties en de prijzen op

de zoekdagen.

Ook waarde¡en wij hun
bijdragen aarr otìs magazine

ten zeerste.

Qua bestuurlijke besluiten

en ten aanzien van het te
voererì beleid hebben ze

echter geen enkele invloed.

Om op de bestuurs-

samenstelling temg te

komen, het is aJtijd moge-

lijk, dat mensen van buiten
Friesland zitting l<rijgen in
het bestuur. Verder proberen

we ook gewestelijke of
provinciale vertegenwoordi-

gers mee te laten "draaien"

in onze organisatie.

Hien oor zoeken we

menserì uit de regioì en

België. Hoe een ander er te

zijner tijd uit gaat zien, is

nog even aÂvachten.

\Øij staan aJtijd open voor
"aanbiecli ngen' en sugges ties

van uw kant.
Ik hoop, dat wij u hiermee

wat beter op de hoogte

hebben gebracht van hoe uw
vereniging werkt.

Met vriendelijke groeten,

Luitzen Haak
T

U leest de kopregel niet
verkeerd. Het bestuur
wil u vragen om, als u
een aangemelde vondst
wilt verkopen, eerst de
musea een kans te
8even.

Gun de mensen van het

museum ook de tijd om een

beslissing te nemen. Vaak is

het zo, dat het geld nog
ergens vâIldaan gehaald

moet worden en dat er nret
het bestuur over vergaderd

moet worden eer men tot
aankoop over kan gaan.

Meestal vergaderen ze een-

maal per maand,

dus....

Neem een week of zes in

acht en ga dan nog eens

vragen. Verkoop intussen het

àangemelde voorwerp niet.
Is het niet veel mooie! dat
het in een museum terecht
komt en zo voor iedereen

toegankelijk is.

Geef het museum dus

het recht van eerste koop,
ließt ook als de priis lager is,

dan die van een verzamelaar,

het algen.reen belang is hier
bij gebaat.

Mocht u toch beslissen

het voorwerp aan een ander
te verkopen, omdat de prijs
'r,an het museum u niet
aânstâat, geefdan wel aan

het museum door aan wie u
het verkocht heeft. Dan
kunnen zij bij een eventuele

expositie die persoon bena-

deren met het verzoek het
voorwerP te mogen exPose-

Nog mooier is het als je

he t voorwerp in bruikleen
afstaat aall het nluseum.
Dan blijft het je eigendom,

je krijgt een schriftelijk
bewijs. Op die manier
kunnen heel veel mensen

vâ-n de vondst genieten.

Help mee om voorwer-

pen uit een bepaalde omge-

ving, streek ofplaats daar

ook te houden. Dus aìs je

iets wilt verkopen, denk dan

eerst aân het museum.

T

De algemene ledenver-
gader¡ng wordt gehou-
den op 24 april 1993 in

"'t Huiken Congrcs-
centrum" te Elburg om
l0 uur.

Agenda:
I Opening

2 Mededelingen /
ingekomen stukken

3 Jaarverslagsecretaris
4 -Jaarverslag

Pelìnlngmeester
5 Benoeming

kascommissie

ó Definitieve bestuurs-

samenstelling

7 Rondvraag

I Sluiting

Na de vergadering

bestaat er gelegenheid tot
het ¡uilen en/of verkopen

van vondsten. Voorwerpen,
waarvan meu kan yerwach-

terr, dat zijvan archeologi-

sche waarde zijn, dienen te

zijn aangemeld.

S.v.p. tafels reserveren bij
het secretariaat (tel. 058-

886541).

T

Debet Credit Totalen

Saldo 0l-01-1992

Opbrengsten
Ontvangen kontributie 32.2 16,00

Opbrengst advertenties I 1.6 I 5,6 I

Opbrengst verkoop bladen 201 ,00
Rente 22,01

DiYerse Baten 1,00

Zoekdagen 2.640,23

Kosten
Computer 1.150,00

Kosten Detector Magazine 30.027,75

Verzendkosten 3.827,67

Diverse Kosten 1.616,79

Vergaderkosten 52,50

Bankkosten 26,38

BTW Hoog 360,92

BTW Laag 1.143,96

Saldo 0l-0l- 1993 *

180,00

4ó.875,85

38.205,97

8.óó9,88

* Het saldo per 0l-0 l- 1993 moet gecorrigeerd worden met de

volgende bedragen:

+ f. 970,00 te onwangen advertentiegelden
- f. 1.850,00 te betalen kosten voor het 6e Magalne
- f. 453,50 te betalen portokosten
- f. LI70,00 reeds ontvangen kontributievoor I993.

Het gecorrigeerde saldo per 0 I -0 I - I 993 bedraagt derhalve

f. ó.1óó,38

VOND'T VERKOPEN?
EERST NAAR H ET MU'EUM

A tG E/vlE N E

LEDEN
VERGADERING

FINANCIEET OVERZICHT
1992

l)etector3



I.EGITIMATIEPAS "DETECTOR
AAAGAZ IN E"

,AARGAN G 1992Een paar spelregels
voor het gebruik van
de legitimatiepas.

Vooralsnog kunnen aan

deze pas geen rechten
worden ontleend, zoals het
ongevraagd betreden van

landeriien of archeologi-

sche objecten. Laat zien dat
u geen malafide schatgraver

bent.

teneilde het inschrijven te

vergenr akkelijken.

De pas blijft eigendom
vau de vereniging en dient
bij beëindiging van het
lidnraatschap aan de rererri-
ging geretoumeerd te wor-
de¡. Verlies, diefstal of het
verloren gaan van de pas

dient u aan het secreta¡iaat
door te geven. Voor vervan-

Yoor 1994 zulr u, ¡
betaJing va' de .o',riJÍ.i.
vatr dat jaar, een wàtervaste
stickel toegestuurd krijgen,
die op het desbetreffende
vakje geplakt moet worden.

De pas wordt pas toege-
zonderì a.ls de contributie
voor 1993 betaald is en er
een pasfoto is onwangen.
Leden, die dit nog niet
gedaan hebben en wel een

pas willen hebben, wordt
ve¡zocht dit zo snel mogelijk
te doen. Na 15 maart zal

f 10,- bij de pasfoto
iugesloten moeterì worden
voor administrâtiekosterì.

Nieuwe leden krijgen de

pas na betaling van de

contributie en het toezenden
van een pasfoto kosteloos
toegezonden.

In de agrarische bladen
zal het een en ander over de

vereniging en de pas gepu-
bliceerd worden, dus neerr
uw pas nìee op uw zoek-
tochten.

I

U kunt alle in 1992
verschenen nummels \¡an

het verenigingsblad
"Detector Mngazine" bestel-
len door overmaking
r.an f. 60,- (inclusief porto-
kosten) op girorekening
167 5000 of ING-bankreke-
ning 67 8004900 t.n.v. De
Detector A¡rateur onder
vermelding van : "jaargang

1992".
Losse exempla¡en kunt u

bestellen door f. 10,- per
stuk (inclusief portokosten)
or/er te maken op één ran de

bovenstaande rekeningen.
Voor onze leden in België

zljn de kosten \¡oor een
jaaryang Bfr. 1080,- en \roor
een los nummer Bfr. 180,-.
Vermeld wel duidelijk welke
nummers het betreft.

'!Øim'W'oudst¡a

T

BËsTUUftsLID

Lidnumnrer: i000 r

L*-Læshe* .'
fia¡,the{$rr i*3
93ü5 lL ûratfrten

ti ll lifi ültflliliftft

Neern bij door de ver-

eniging georganiseerde

activiteiten uw pâs trìee,

ging van de pas wordt
f 10,- in rekening
gebracht.

muntlrøndel

RUIM GESORTEERD IN o.a.
Griekse n'Ìunten - Romeinse munten

Middeleeuu.tse nlunten - Prouinciale munten
Koninkrijksrnutxten

Buitenlandse îrtunten
(mi d cl e le e tnue n - mo de nt)

Gr2ttis prijs lijsten op ótanur2tag
Bezoek aan buis uitsluitend op afspraclk

Pr, Irenelaan 1,9 3958 XN Amerongen
Telefoon 03434-52838

Schoolslroot 15, 5221 AA Den Bosch Telefoon 073-3I ì 350

Officieel deoler von:

côMPASs @ FSHERE¡ 
=tes@@P€

Hel odres voor verkoop, verhuur, inruil, opsporing en
bodemvondstendeterminotie

Exclusief voor beginnende zoekers hebben we b| oonkoop
ven een defector een m¡ddog

prakt ¡jkbeg ele iding g rot is

57o korting voor leden von de Detector omoteur

Detector4



E EN 16E-E EUV/5 E

PENN INC,
Tijdens een van mijn
zoektochten begin clit jaar,

in cle directe omgevittg varr

Amsterdam, deed ik toch wel
een opmerkelijke vondst.

Het gaat hier om een penning
met een clwa¡sdoorsnecle van

7 cm met daarop een afbeelding van

solclaten die ten strijde trekken. Als je

cle afbeelding goecl bekijkt, zie je àat het hier
eventneel om Romeinse solclaten zou gaal. Aan de rechter onclerkant is

tevens te zien, dat er een kookpot op cle grond staat waar rook vanaf- komt.

Het zou hier gaan orn eer vroeg

16e-eeuwse penning waarvan de

betekenis niet echt bekend is.

De penning is gemaakt van brons

en is ooit verzilvercl geweest.

Er wordt aarÌgenomen, dat deze

penning gemaakt is in het noo¡den
van Italië.

A¡rdré de Boer

4 3/4 STUIVER OF
HALVE LARIJN

In 1783 had men voor het eerst

1/4 stuivers (duiten) geslagen en

daarna reecls in hetzelfäe jaar

stuivers, omdat daarmee een groter
bedrag in omloop zou zrln. Daa¡ de

nood niet verminderd was, heeft
nren met hetzelfde cloel volgens

Res. van Colombo van 10-10-1785
besloten om halve koperen larijnen
aan kleine staafies te laten munten
en deze ga-ngbaar te verklaren tegen
4 3l4lndsche stuiver. De staven

verschillen soms aanmerkelijk in
lengte, o.a. 58, 70,74,85, 88 en

105 mm. Het gewicht kon 53.880,
60.200, 60.548 en 61.960 gram
zijn. (Uit handboek Scholte - Ned.
Overzeesche Gebiedsdele n 1602-
t948.)

(met danl¿ aan Coin Inuestment uoor ltaar

æperise)

P.H. te L.

Een 4 314 xuiver of halve larijn.
Zeldzaam ztln àeze mLrnten zeker.
Helaas komt het vaak voor, dat e¡

vewalsingen worden aangeboden.

Deze vervalsingen lijken bedrieglijk
veel op de echte. Zelf kocht ik er

een met cle geclachte, dat dit een

mooie aanvulling was op mijn
collectie, doch na een onderzoek
door J.C.A. van Loon (Coin Invest-
nrent) bleek ik een vewalsing
gekocht te hebben, die recent
gemaakt was.

Geschiedenis van de larijn:
Omstreeks l7B3 wa¡en alle gouden
en zilveren muntspeciën uit Ceylon
weggevloeid en alle betalingen
geschiedden in koper, waarvoor
men een ontzaglijke hoeveelheid
kopergeld nodig had, zodat men
naa¡ middelen uitzag om hieraan zo
spoedig mogelijk te voldoen.

4̂ 314 stuÌver of halve lorijn. Plot boortþ von

loÞons kopeL døt oÞ de uiteinden von voot- en

keerzijde twee ronde stempels heefl woarin

finks het monogrom VOC en rechts 4 314 ST

(woordeoonduiding links en merk comþagnie

rechts).

Yervolsing: Andere vorm, vols potino,

stempelslog çwicht en kngte onders- Advles:

loot eerct veriftëren of u een edtte heeft voor u

tot kooÞ overgaot

Detector5



De beste keus voor
de seri ertze detectorist

C.Scope en Fisher Irnporteur

GEIAN METAAIDETECTOREN B.V.
Bedrijvenweg 17
527 2 P 

^ 
Sint-Michielsgestel

Necledard
Telefoon o4Lo5-1,2949
Telefax O4lO5-1565a

AIs u denkt dat alle onder-water ntetaaldetectoren moeilijk
te bedienen, onbetrouwbaar of ontzettend duur ziin,

dan moet u de Fisher L280-X Aquanaut eens proberen.
ßt gaat een hele nieuwe wereld v(x)r u open.

De rneeste vondsten in
Europa ziingelmaakT
met C.Scope detectoren.
Dus waarom níet voor
een C.Scope kiezen?
'Waarom niet nu
rneteen?

GETAN
t META.AT

' 
DETECTIEJ ÄPPÄRATI'UR

Detector6



DE AWN VOOR U ALs
DETECTOR AMATEUR

Het bestuur van "de Detector Amateur" en van

"de A¡cheologische !7'erþenreenschâp voor Nederland"

hebben overlegd op welke vøjze àeze verenigingen beter

zouden kunnen samenwerken. Deze samenwerking is van

belangvoor beide verenigingen en voor het behoud van ons

archeologisch cultuurgoed.

Vandaa¡ het voorstel, dat u reeds bereikte, om nâast het

lidn-raatschap van "de Detector Amateur" ook lid van de A'SØN

te worden.
De A1VN biedt u de mogelijkheid on uw hobby in een -

noodzakelijk - breder kade¡ te plaatsen. Er staan namelijk een

aantal ve¡anderingen op stapel als gevolg van de Conventie van

Malta, waardoo¡ de uitoefening van de verschillende aspekten

van de archeologie zal, wijzlgert, er verdere regelgeving zal

komen en de Monumentenwet 1988 verder aangescherpt za1

worde n.

De ,{\ØN werd ruim 40 jaar geleden opgericht met het doel

het bodemarchief en archeologische monumenten te

beschermen, niet-destructieve archeologische waarnem ingen te

doen en objecten te melden aan de bevoegde instanties.

IJiteraard wordt hierbij de wet- en regelgeving met betrekking

tot het bodemarchief gevolgd.

Inmiddels is de A\7N een volwaa¡dige gesprekspartner in
archeologisch Nederland geworden, is lid van de Stichting

Nederlandse Archeologie (SNA), heeft zitting in een aantal

provinciale comnìissies voor monunrentenzorg en voert

regelmatig overleg met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort en de archeologische

instituten van de lJniversiteiten. Internationaal is de,{lØN
aangesloten bij FORUM, een vereniging van archeologische

ânlâreurverenigingen in Europa.

De,A'!7N heeft24 afdelingen waar lezingen, excursies,

tentoonstellingen en veldwerkactiviteiten worden
georganiseerd. Na het volgen van een instntctiekanrp van

1 week kunnen de leden aan opgravingen deelnemen, die elk
jaar georganiseerd worden in samenwerking met de

wetenschappelijke instituten van de universiteiten.

Verder hebben wij sinds een pâar jaar landelijk georganiseerde

werkgroepen. Eén is gericht op aardewerk, een andere op de

steentijd. Kort geleden is een werkgroep 'Automatisering"

gestart en wij hopen dat een werþoep "Metaal" kan worden
opgez.;t. Daarover hebben wij het verderop in dit artikel.

In de loop der jaren, vooral de laatste 15 rot 20 þa ls een zeet

goede verstandhouding ontstaân met de vakarcheologen.

Daarmee hebben wij goodwill verkregen en daardoor een grote

vrijheid, die goed moet worden gebruikt.

lØat gebeurt er nu als bij grondwerk archeologica aan het

daglicht komen? De ontdekker zâl eerst voorzichtig kijken of
zijn vermoeden waa¡heid kan zijn. Dan waarschuwt hij/zij de

vondstcoördinâtor van zijn afdeling en die, of hijzelf,

waarschuwt de provinciaal archeoloog- Deze zorgt dan voor

verdere begeleiding van de opgraving. OP deze manier hebben

âneteLlrs menige 'site' van de vernieling kunnen redden of
deze als 'noodopgraving' kunnen uitvoeren, waarbij de

vondsten werden verzameld, verwerkt en gepubliceerd-

Het doel van de archeologie is niet om alles op te grâven, llrâar

om zoveel nrogelijk terreinen, wâal vondsten voorkomen te

beschermen, eventueel voor onderzoek door ons nageslacht.

In de toekomst zullen betere mogelijkheden voor ondelzoek

beschikbaar komen. Denkt u mââr aan de 'aC-methode, of de

teefiijdsbepaling uit de groeiringen van bomen. In de laatste

jaren zijn beide methoden verder verfijnd. E¡ bestaan ook

methoden van onderzoek, die nu nog experimenteel worden

toegepast, maar die wellicht in de toekomst regelmatig zullen

wofden toegePast.

De registratie van vondsten, vondstmeldingen' is verder een

belangrijke taak van de A\MN. In iedere afdeling is iemand

aangewezen om aangemelde losse vondsten te registrere n en de

nreldingen aan het ROB door te geven. Al deze infornatie
wordt ingebracht in ARCHIS, het vondstregistratiesysteenr van

de ROB en de rtniversiteiten.

Het eigendom van de vondsten uit een oPgrâving is bij de wet

geregeld; alle spelregels rond opgravingen en vondsten staan

vermeld in hoofdstuk V van de Monumentenwet 1988.

Aan bepaalde instanties is opgravingsbevoegdheid verleend.

Deze mogen vondsten in hun depôt opnemen. In alle andere

gevallen is de staat eigenaar en gâân de vondsten naar de

provinciale of de staatsdepôts. De oPgrever n-rag de vondsten

gebruiken voor beschrijven, tekenen en ve¡dere bewerking

voor publikatie, daarna gaanzll naar een depôt.

Het is een feit dat door de opgraving een archeologisch object

verdwijnt uít ziln relatie tot de omgeving' zijn context. Het is

als een boek dat maar éénmaal gelezen kan worden: heeft men

een bladzijde gelezen, dan is het boek per bladzijde in het niet
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verdwelìen, stof geworderr, uit zi.jn colrrexr gehaald. Doo¡ de

A'WN worcit tijdens de opgraving nìer eerì ¡neraalderector
gewerkt onr nretaalvondsten op te sporen onr ze ir-r hun context
re kturnen bestrrderen.

Het bestuur van de A1ù7N heeft mer her bestuur van "de

Detector Amate ur" afgesproke n dat metaalvondsten, die
buiten de opgravingsgebieden zijn gedaan, bij de A\ùØN

geregistreerd kunnen worden. De AiX/N doet regelmatig - door
tijdgebrek helaas niet sysrenatisch - veldverkenningen, waarbij
liefst geploegd land, maar ook weilanden met molshoper.r , in
stroken wordt beloper-r. Langs de slootkanten en in molshopen
of ander graafrverk wordt gekeken of er ook vo ndsten van
aardewerk of andere zaken in voorkomen. Zo is het nrogelijk
gebleken onr concentraties van scherven uit bijv. de IJzertijd of
de inheenrs-Romeinse tijd op re sporen. Het is dus besr

mogelijk dat een losse aangemelde vondst in deze bekende
waarneming past en aanleiding kan vormen orn dar gebied
eens wat nauwkeuriger re gâan bekijken. lJw metaalvondst
vormt na registratie met vermelding van de vindplaats in de
coördinaten van het topografisch net bij de ROB weer een

schakel in de kennis vân ons bodemonderzoek.

In theorie zou iedere spijker en knoop zo geregistreerd moeten
worden. Dat is een onmogelijke opgave wanr er ligt al zoveel
metaal in de bouwvoor. En dat is niet alleen een recenr
afgebroken deel van een landbouwwerktuig. In vorige eeuwen
bestond de stadsreinigingvan bepaalde delen van Nederland
uit het periodiek uitvaren of uitrijden van het stadsvuil naar de
omringende landbouwgebieden. Het sradsvuil, organisch afual
en gewoon afval we¡d als mest gebruikt. Zodoende vinden wij
in bepaalde gebieden relatief veel huisvuil; aardewerkscherven,
pijpekoppen en - stelen en soms verroesr metaal. Na uw vondst
kunt u altijd met de vondstcoördinator overleggen in
twi jfe lgevallen.

De A'WN zet dit regisrrâriesysreem nu op zonder op dit
monìent te weten hoelang wij dit zullen kunnen volhouden.
De verwachting is dat de regelgeving die het gevolg zal zTjn van
de Conventie van Malta het einde betekent van het gebruik
van de metaaldetector buiten de toegestane opgrâungen.
De Monumentenwer, die nu eenmaal het doen van
opgravingen verbiedr, zal dan in aangescherpre vorm worden
toegePast.

Een þiep' horen mag, daa¡ kan niemand iets van zeggen, nl 
^rhet graven daarna mag niet. De fijne hobby van de

metaaldetectie heeft geen enkele wemelijke sreun en wordt,
door de na Malta re nemen maatregelen, mogelijk zelfs
verboden. In ieder geval zal er paal en perk worden gesteld aan
het zoeken met een metaaldetector. Een vergunningenstelsel of
iets dergelijks zal in werking treden. Alleen nrensen mer zo'n
vergunning zullen van een metaaldetector gebruik mogen
maken.

Aangezien wij als A\ØN-ers mer regelmaat meraal tegen komen
en willen weten, wat wij met die klomp roest kunnen doen,
hebben wij besloten een Landelijke \Øerkgroep "Metaal" op te

richte tr. \Øij willen daarin, net als in de andere landelijke
werkgroepen, de nrensen verenigen, die zich nìet de

conservatie en de restanratie van ntetalen voorwerpen willen
bezig houden. De oproep aân onze leden om zich aan te

nrelden voor deze werkgroep is in november aân onze

afdelingen verzonden. Uit de geinteresseerden zal eer. bestuur
worden gevornrd, dar aan de activiteiten richting zal geven.
lWij verwachten, dat ook DDA-ers hun ervaring zullen willen
inbrengen.

Zeer r-ecent is een vierde werkgroep opgericht, de Landelijke
\Øerkgroep Automatisering. Deze wil de vondstver-werking en

de opgravingsgegevens computeriseren, beter onderling
uitwisselbaar maken via het ARCHIS-systeem vân de ROB.
Een andere taak is om de archeologische vondsten in de depôts
te registrcren. Mensen met conlputerervaring worden
opgeroepen on1 aan deze werþroep deel te nemen.

De meeste A'WN-afdelingen hebben een bescheiden
bibliotheek waarin de belangrijkste literatuur kan worden
ingezien en ook geleend. Verder zult u er opgravingsverslagen

vinden, de berichten en overdrukken van de ROB en ons

tijdschriÍì "'Westerheem". Dat krijgt u als lid zes maal per jaar

roegezonden. Verder heeft de A\ØN een aantal monografiën
gepubliceerd, wâarvan vooral de delen 'A¡cheologische

Streekbeschrijving' en 'Opgraven' van belang zijn. Het eerst

genoemde geeft aan op we lke wljze de eerder genoemde

veldverkenning kan worden uitgevoerd en lee¡t u de techniek
van het archeologisch veldwerk. Het tweede is een handleiding
voor de methodiek van de opgraving en veftelt alles over de
nìeetsystemen, wijzen van opgraving, vondstverwerking en wat
er verder bijkomt voor ee n opgraving als afgesloten kan
worden beschouwd, d.wz. een publikatie met volledige
beschrijving van de vondste n, overeenkomsten of verschillen
met andere opgravingen in andere steden wat betreft
aardewerk, voedselresten, gebruiksvoorwerpen en alles wat
verder van belang is.

Archeologische vondsten zljn nog steeds van belang, maar wat
wij vooral zoeken, is om daaruit de mens te leren kennen, zoals
die toen leefde. Uit de zaden, botjes en resten proberen wij af
te leiden hoe de mens leefde, waaruit zijn voedselpakket
bestond; of hij zich wat beter gevormd servies kon veroorloven
of met het gemene aardewerk genoegen moest llemen; of hij
bier moesr drinken uit een sin-rpel glas, omdat het water de

rnens ziek kon maken, of dat hij zich een slok wijn uit ee n
goed gevormd fraai glas kon permitteren.

Als bestuur van de A'$üN verwachten wij, dat u zich bij ons
zult thuisvoelen, onze strikte regels zult begrijpen en
accepteren, terwijl de metaaldetectie op opgraving of stort mer
uw ervaring beter tot zijn recht kan komen.

PK.J. van der Voorde
Landelijk voorzitter van de AÌffN

Opgave: Ch. de Bourbonlaan 2lA,3062 GB Rotterdam,
rcL.010-4526267
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De context waarin de door
ons opgepiepte voorwerpen
gevonden worden, kan van
minstens even groot belang
zijn als de esthetische waarde
van het artefact. lets waar de
archeologische wereld zich in
de loop der jaren meer en
meer op gericht heeft, is een
bredere kijk t.a.v. de
materiële overblijfselen van
het verleden.

I ,g vloeger vooral de nadruk op

I a. archeologie als historische

L discipline, waarbij veel waarde

werd toegekend aan het beschrijven varl

onze bodemschatten, teger.rwoordig

tracht men toch meer de menr.r,
achter het \¡oorwerp te bestuderen.

Het geringe verklarende vermogen vàlì

de oude werkwijze wordt
langzanerhand vervangen door
bijvoorbeeld de nrateriële neerslag van

het ve¡leden te projectererr in een

breder kader: die van de onrwikkeling
en reconstructie van menselijke

gemeenschappen uit het verleden en

het daarmee verklaren van '¿llerlei

veranderingsprocessen.
Floewel detectoramateurs veelal zaken

naar boven haien, die niet meer in situ
zijn, lijkt het me aardig u in dit verhaal

mee te nemen naaf een nveetal

voorwerpen, die door
baggerwerkzaamheden en

archeologisch onderzoek ontdekt zijn.

Bronzen emmer met op de rond een tweetol
geÞunteede inss¡Pties, opgeboggerd te

Mourk

EPIGRAFIsCH E

voorwerpelì uit de Romeinse tijd
zonder inscriptie te onderschatteu, daar

deze op grond vau stijlkenmerken,
techniek, vondstomstandigheden e.d.

van even groot belang kuturen zijn voor

onderzoeksdoeleinden.

BRONNEN IN DE
ROMEINSE TIJD,

OP ZOEK NAAR DE /v\EN5
ACHTER H ET VOOR\^/ERP

Het zijn voorwerpen, die doordat ze

een inscriptie hebben, een duidelijk
voorbeeld zijn van de tleer.waalde aau

infonnatie, die een voorwerp kau
verbergen. Natuurlijk ligt het niet in
mijn bedoeling hierrnee het belar.rg van
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\Øe onderscheiden in het algemeen:

inscripties in steen, zoals

bo uwiuscripties, altaren, grafs tenen,
mijlpalen, molenstenen en

dakpanstempels. Inscripties in hout:
houten schrijftafeltjes (n.reestal twee
plankjes, die je als een boek kon
dichtklappen en waarop was werd
aangebracht, wàârin je met een stilus
(schrijfstift) kon schrijven), duigen van

wijnvaten (vaak voorzien van
merktekens). Inscripties op leet glas en

aardewerk: fabrieksstempels
(informatie ovel plaats ran herkomst)
en graffiti op aardewerk (informarie

over eigennamen, militaire rangen en

legeronderdelen). En als laatste, vooral
voor ons van belang, inscripties op
metaal. Bijvoorbeeld militai¡e
diplomat, fabrieksmerken en graffìti.
Een voorbeeld van þraffiti' op metaal is

de bronzen emmer van Maurik (zie

afbeelding), die gevonden is tijdens
baggerwerkzaamheden, die sinds i972
aldaar zrjn uitgevoerd. Van aanzienlijke
diepte zijn sinds die tijd veel

voon4/erPen aan de oppen4akte

gebracht. 'Sü'elnu, op de rand van deze

emmer waren rwee inscripries

gepuncteerd. De 1e Iuidt:
>CzuS.CON. CVSIONI; hetgeen
vertaald kan wo¡den als \'an de

centuriâ onder leiding van (Centurio)
Crispu (of Crispinus of iets dergelijks),
van het contube¡nium onder leiding
van Cusiones.

De 2e inscriptie luidc > FIRML

I CONTUBARNIO. MAXIMI.
COH.II.I hetgeen vertaald mag

woldetr als "r,an de centuria

onder leiding van
(centurio) Firmus, r'an

het contubernium
onder leiding van

Maximus, van de

cohors II T(hracum).
Mede dankzij een

vondst als deze en

andere vondsten zoals dakpanstempels,
weten we dat er in het castellum
Manniarcium (r'ermoedelijk Maurik !)

het 2e cohort (legeronderdeel)

afkomstig uit Thracië (het huidige
Bulgarije) gelegerd was. Onder arìdere

l¡allwege het ontbreken van de

erenanìelì pia fidelis (Domitiana), door
Domitianus verleend aan de loyale
troepen in Gelmania Inferior bij zijn
strijd tegen de opstand van L. ,A¡rtonius
Satumus in dit Gerrnanìa Superior, kan
de emmer met inscriptie heel precies

gedateerd worden, nl. tussen 70 en ca

83 n. Chr.

Een ander voorbeeld is de vondst ran
een umbo (schildknop) op her
castellumterrein'ran Nigro Pullo
(Zwammerdam) in 1968. Het betreft
hier een uit een plaat gedreven b¡onzen
exemplaar, die vier gepuncteelde
inscripties op de vlakke rand bevat. T
VERACIS PUPI, TVERI FIAHUCI,
T VEV T MENSVETI PUPI
(ingekrast op de binnenzijde,
waarschijnlijk de persoon waa¡voor her
stuk vervaardigd was). Alle vie¡ de

inscripties beginnen met T (urma), wat
duidt op een ruitereenheid. In de

Romeinse tijd kwam het geregeld voor,
dat soldaten, die uit de dienst ontslagen
werden hun wapenuitrusring
doorverkochten. Ook is het mogelijk,

de bovenste is zeer vervoogd en woonschijnlijk de oudste :TVERACISPVPI (Turmoe

Verocis Pupi) , (eigendom) van (de soldoot) Pupus van de ruiterofdeling (onder

commondo von Verox; de onderste is wel von een lotere eigenoor: WERIHAHVCI
(Turmoe Veri Hohuci), (eiçndom) von (de soldaot) Hohucus von de ru¡terofdeling (onder

commondo) von Verus

dat na overlijden de umbo op een

ander is oyergegaarì; waardoor ols stuk
twee maal van eigenaar lijkt gewisseld.
(N.B.: inscriptie 3 is waarschijnlijk
misÌukt). Leuk ìs vooral het feit, dat
FIAHVCI een volksnaam was bij de

st'¿m der Chaucii (Noord-Duitsland).
Zo zie je nraar dat zo'n voorwerp, dat
in dit geval uit de 2e helfr van cle 2e

eeuw na Chr. dateert, heel wat
informatie kan bieden over de mensen,

die het ooit gebruikt hebben. Dit geldt
echrer niet alleen voor de voorwerpen
met een inscriptie. Hoewel we altijd
wel graag met nââm en toenâalr
zouden willen weten aan wie onze

vondst heeft toebehoord.

Gezien de niet geringe informatie, die
\/oo¡werpen kunnen opler.eren, is het
r.an belang, dat deze voor-\À/erpen

aangemeld worden bij de daan'oor
bevoegde instanties. Hierdoor is het
voor wetenschappers een welkome en

noodzakelijke aanvulling op datgene,

wat uit archeologische opgravirrgerr

verkregen wordt. Zeke¡ r'oo¡ de in de

toekomst beoogde samenwerking

tusserr de A\MN err onze vereniging, is

een dergelijke aanpak en

benaderingswljze cq. openheid r,ar

groot belang.

T

VRAAG ALTI.I D
TOE'TEMMING

AAN DE
LANDEIGENAAR

O^^ OP ZI.,N
LAN D TE /vlOG EN

ZOEKEN
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VONDsT VAN
H ET JAAR 1992 -Í

'¿' "-='

Zoals u heeft kunneu lezeu, ziin er cloor cle lezers vau
"Detector Magazine" het afgelopen jaar, een aarìtal

schitterende c.q. interessaute vouclsten geclaan.

De jury clie zich over cle inzendingen va¡r "Vondst van

het jaar" heeft gebogen, hacl clan ook een moeilijke
t¿rak.

\ø¿rt was nou cle mooiste vondst? Het 15e eeuws vaalì,

gevonclen cloor Eef van cle Groncle, het raapolielampje

van \Ø Henclriks of ......
Er waren zoveel interessante vo¡rcisten.

De jury heeft gemeencl cle prijs, een gouden

miniatr,rurdetector, beschikbaar gesteld cloor

L. Kooistra te Flemrik, te noeten toekennen aau de

heer A. Riewelcl.

Luitzen Hook feliciteert dhr. Rieweld.

Voor mevr. Rietve/d woren er uiteroord bloemen.

Dhr. Kooktro reikt de gouden miniatuurdetector uiL

Niet omclat cle vonclst van 37 gouden muuteu de

grootse financiële waalcle had, rnaar on het feit, clat

zo'n voudst eigenlijk de clrootn varì orìs allen is.

Op 16 jaurtari jl. wercl cle prijs in Hernrik, bij de heer

Kooistra uitgereikt aan de heer Rieweld, die dit een

geweldige vergoecling vond voor zijn "gemiste kans".

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

U kunt bij ons terecht voor:

mineren van Uw stukken.

ilen van munten en penningen.

an de door U gevonden of in bezit zljnde munten

8 procent van alle bij ons ingebrachte munten en

ste percentage in West-Europa I

Op verzoek kan uw naam anoniem blijven ìn onze boekhouding.

rschaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
taxeerde waarde.

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

u gaame gratis, onze laatst verschenen

voor in veiling verkochte munten berekenen wij 15,9 procent provisie
(incl. B.T.W.). Bij zéét' belangrijke inzendingen kan dit percentage iets lager
liggen.

COIN INVESTMtrNT B.V.
HEEREWEG 227A.2161 BG LISSE - POSTBUS 185. 2160 AA LISSE

TELEFOON 02521-14985

Vakbetrokkenheid sinds 1945
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/v\U NTGEWICHTE N,
DIE IN ONs LAND
WORDEN
GEVONDEN
G.M.M. Houben

Gouden munten kwamen in
West-Europa vooral sedert
de l4e eeuw in gebruik.
Zij werden per stuk met de
hand vervaardigd en waren
daarom vaak niet cirkelrond.
Het gevolg was, dat sommige
lieden ze met een scherp mes
bijsnoeiden. Zii bezaten dan
natuurlijk niet meer de
vereiste massa aan goud.
Ook door slijtage kon de
massa te sterk afnemen.
Voor de handel was alleen de
hoeveelheid goud van belang,
niet het aantal munten, al
maakte dat het afrekenen
wel gemakkelijk.

oor cle

hanclel

werden vele

soorten gouden en na 1550

ook zilveren munten als

internationaal betalingsmicldel

gebruikt, zelfs tot in het begin van

de vorige eeuw Ten behoeve van
bankiers, geldwisselaars en later ook
voor rijke zakenlieden werden
muntgewichtjes en kieine gevoelige

balansjes in de hanclel gebracht,

waaJmee zij de vereiste massa van

elke munt gemakkelijk konden
bepalen. Veel later bleek ook nog
een controle nooclzakelijk tegen

vervalsingen met minder edele

rnetalen. Aanvankelijk werden de

balansjes en muntgewichtjes los in

Aþ. 5 Oudste type muntgewkht u¡t

Brugge von de Fronse Royol, 4,0 grom,

(r 350).

< Afb. 2 Roodkoperen muntgewicht waarcÞ

het snedegeto/ Llll3 þ4t lù, von het
Gouden Veses (1499), 4,5 grom.

< Afb. 4 Anglo-gollisch muntçwicht von een

Engelse Nobel (1425 - 1475),6,8 gron.

Âþ. I Bronzen muntgewichtvon de Gouden

Leeuw van Lodewijk von Mole, graof von

Vloonderen (l j75),5,4 grom.

kleine doosjes bewaard, maar in de

16e eeuw kwamen platte houten
cloosjes in gebruik, waarin elk
gewichtje op een vaste plaats werd

opgeborgen, waa¡door rammelen en

slij tage voorkornen konden worden.
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De meeste gouden nrllnten, waarbij
voor cle controle lnuntgewiclìten
werclen gebmikt, haclclen een rnassa

tussen I Il2 e¡ 13 gram, slechts een

enkele gouclen munt woog rnee!
tot 27 gram toe; voor zilver waren
cle grerrzen 3 Il2 en 35 gran.

messing (een geelkoperen legering
rnet tenrìinste 15 o/o zink) en loden
muntgewichten.
Zilveren komen slechts hoogst
zelclen voor.

De oudste mrurtgewichten

Aþ. 6 Oudste type muntgewicht
von Antwerpen (1500).

De vorm, herkomst,
ouderdom en het

gebru¡kte mater¡aal

-Vat de vorn betreÍì kennen wij
ronde, rechthoekige, zeshoekige en
vie¡kante muntgewichten.
\Øat materiaa-l betreft zyn er

roodkoperen, bronzen (een legering
van koper met ongeyeer B %o tin),

Aþ. 7 Muntgewkht uit Middelburg (t,599),
gemaoktdoor Maften den Mont
(MDM)
V

Aþ. 8 lvluntgewicht uit Amsterdom
van H. Linderman (HLM), 1775.

V

zijn rond,
van brons en

eenzijdig
gestempeld.

Zy werden tussen

1325 en 1500 in
Itaiie, Frankrijk,

Engeland,
Vlaanderen en Brabant vervaardigd
(zie afb. I).In 1499 werden op last
van Philips cle Schone enkele series

platte, tweezijdige, roodkoperen
muntgewichten lroor cle meest

gangbare gouden rnurterÌ geslagen,

als stanclaard ten behoeve van cle

grotere steden ir.zyn
Bourgondisch. Rijk.
Op cle achterzijcle we¡d het

Aþ. I I Muntgewicht von Lenord von Gheere

uit Antwerpen (voor 1575)

Âþ. j Loden muntgewkht von 4 Spoonse

Reo/en (5.R.,), 13,5 grom, (l 550-1750).

zogenaamde snedegetal aangegeven,

her aantal munten, clat tesamen een
"Marc cle Paris" moest wegen (zie

afb.2). Roncle muntgewichten uit
messing h¡¡amen voo¡al in de
1Be eeuw in gebruik, maa¡ niet in
ons land.

Ronde, zowel als vierkante loden
muntgewichten komen niet veel

voor, De meeste, vooral ronde,
werden gemaakt voor zilveren
munten en wel speciaal voo¡ de

serie Spaanse "Reaal ven acht"
(zie afb. 3).

Zeshoekige bronzen, iets taps

oplopende muntgewichten werclen

ter onderscheiding van de

ronde Franse, tijdens
de Honderdjarige
Oorlog ûrsserì 1370 en

1475, in het door cle

Engelsen bezette

westelijke gecleelte van
Frankrijk, gemaakt
(zie afb. 4).

Ter onclerscheiding van cle

Franse vorm werclen in
Vlaanclererr rechthoekige,

Detectorl4



solns vrij smalle muntgewich{es
vervaarcligd, Zij werclert vrij mw uit
brolzen platen gehakt en claa¡ua

van een stempel voorzielu cle

zijkauten zijn zelden netjes

afgewerkt. Zljwerden slechts in cle

internationale bankiers- en

handelsstacl Brugge, vanaf 1325 tot
ongeveer 1400 vervaarcligd (zie afb.

5). Tot 1450 werclen er ook
aantrekkelij ker, beter afgewerkre

vierkante muntgewichten uit
dunnere strippen brons gemaakt.
Daama nam Gent cle procluktie
gedr,rrende een vijftigtal jaretr over,

maakte zevan messing en sloeg er

aan de achterzijcle een Gents
leeuwtje in af. Seclert het eincle van

cle 16e eeuw tot omstreeks 1 800

heeft Anrwerpen in Belgie de

belangrijlate plaats ingenomen bij
cle procluktie van vierkante, tapse

rnessing muntgewichten.
Op cle keerzijde van al deze

muntgewichten staat het hanclje van

A.ntwerpen a-fgebeeld (zie afb. 6),

Eerst na 1585 we¡clen cle ee¡ste

vierkante messing muntgewichten
in andere steden en lanclen

verwaarcligcl en wel achtereenvolgens

in Midclelbu rg (zie aft ,7),
Harnburg, Keulen, Rotterclam,
Arnsterclam (zei afb. 8) e.a,.

Dsze waren vaak voorzien van het

staclswapen.

Andere v¡erkante platte
gewichtjes

De vierktnte tapse gewichworm
was vrij spoeclig popr.rlair en we¡cl in
beicle Nederlanden ook toegepast

voo¡ diarnant- (zie afb. 9),
apotheker- en kleine
graangewichten erì voor kleine
trooise gewichten (zie afb. 10).

De beeldenaar of het
opschr¡ft

De beeldenaar valì de munt werd
als regel ve¡eenvoudigcl op de

bovenzijde van het muntgewicht

Aþ.9 Amsterdomse diomontgewichten von 64

karaot (ongeveer l3 gram), 1700 - 1850, WL

= W. Linderman.

V

weergegeven (zie afb. 1 t/rn 5);
op cle keerzijcle sloeg cle

muntgewichtmaker veelal zijn
initialen of zi¡n persoonlijke merk
af, sorns voorzieu van een jaarta-l

(zie afb. 11), Ronde en vierkante

buitenlandse tnessing

nurntgewichten werclen in cle 17e

eelrw soms van een aanpakknopje-

of stift voorzien. In dat geval werd
cle naar¡r van cle betreffencle ¡runt
op cle bovenzijcle van het

muntgewicht aangegeven.

Literatuur

De beelclenaars van cle munt-

Aþ. l0 Precisiegewicht von tltø Uuechæ lood

(0,92 grom), Uttechts wopen, 1750.

gewichten uit cle Nede¡landen
afþebeelcl in rnijn boekje:
"Muntgewichtetr voo¡ Mutrteu van

cle Nederlanclen", 1981.

Dit boekje kunt r.t bestellen cloor

f 20,- over te rnaken op postgiro

415559 te Zwolle,

De beeldenaars van rnuntgewichten
voor buitenlanclse munten, clie in
Nederlands e rnuntgewiclìtcloosj es

voorkwamert, ziy:' afgebeelcl en

beschreven cloor A. Pol:

"Noo¡d-Nederlandse

Muntgewichten', 1990.

Kosterr f 29,50.

De rnerken van cle meeste

muntgewichttnakers uit beicle

Neclerlancleu zijn vertneld in het
boek, dat ik sarnen met clr. D.A.
lWittop-Koning heb geschreven:
"2000 Jaar Cewichten in cle

Neclerlzurdeil', 1980. Voor f 20,-
verkrijgbaar bij de Slegte.

I
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Want op die dag is er in
Gorredijk (Frl.) een gezellige
zoekdag voor heel de familie.
Wot is er die dag ollemaol te doen?
Ien eerste diyerse zoekwedstrijden, woarmee tolloze
mooie Þrtjzen zijn te winnen, o.o. metoafdeteaors.
Demonstroties yon ve rschille nde soorten detectors,
Determinqtie von o.o. munten, gewichten, prehistorische
vootwerþen, zoels o.o. þssielen, voorwerpen uit de steen-,
ijzer-, bronzen- en Romeinse tijd, enz.. Een ruilbeurs,
videofilms voor de kinderen,l¡et testen von deteaors op
een speciool veld, enz.. Tijdens deze dog kunt u ook de
diyerse stonds von de imþorteurs bezoeken.

Bovendien kunt u tiidens de diverse pauzes het
Streekmuseum Gorredijk bezoeken, waar vanaf ló april
een expositie van bodemvondsten is te zien. ln het museum
zit een groot aantal deskundigen, dat uw vondsten kan determineren.

U weet waarschijnlijk wel, dat er in Friesland veel wordt gevonden (in deze omgeving werd vroeger
o.a. het stadsafval van de grote steden gedumpt). De vereniging heeft een heel groot zoekveld voor
u, waar zeker meer te vinden is, dan de voor de wedstrijden verstopte penningen.

Betaling:
Voor I april a.s. door storting van f I 2,50 per persoon op
giro nr. 1675000, of bank nr.67.80.04.900 van de
ING Bank onder vermelding van "Zoekdag Gorredijk".

Aan de zaal f I 7,50 per persoon.

(Toegangsprijs is inclusief I consumÞtie en toegong tot het
Streekrnuseum Gorredijk)

Niet-leden kunnen zich bij de zaal opgeven als lid
(de contributie en het inschrijfgeld dienen direct te worden
voldaan).

Programma:
lnschrijven vanaf 9.00 uur aan de zaal.

10,00 uur opening
10.30 - 11.45 le zoekwedstrijd
12.00 - 13.45 pauze

14.00 - 15.15 2e zoekwedstrild
15. l5 - 15.45 zoekwedstrijd voor onervaren parrners

en voor kinderen tim l2 jaar
prijsuitreiking
sluiting

Ruilbeurs:
Tafels voor de ruilbeurs dienen gereserveerd te worden.
Tel. 058-88654 l. Voorwerpen, trraarvan men kan
verwachten, dat zij van archeologische waarde zijn,
dienen te zijn aangemeld, (Dit wordt gecontroleerd.)

Mense4 die zelf geen detector bezitten en wel eens wil/en

zoeken, kunnen buiten de wedstriþen om een detector huren

orn eens te Þroberen.

Oproep:
We zoeken nog vondst- en fotomateriaal voor de

expositie in het Streekmuseum Gorredijk.
Tel:051óó-1502.

Zo bereikt u "de Skons" in Gorredijk

Neem uw legitimotiepos van de vereniging mee, wont
dit vergem alekelijkt h et í nsch tijven.

17,00 uur
18.00 uur

o, d lte Gto r



1rv¿rt /- rì
Jarenlang heb ik me lopen ergeren aan het ongecontroleerd

zoeken met een metaaldetector. Er waren weken, dat je geen

krant kon openslaan of daar stond het weer; de schatgraver

had weer toegeslagen, de archeologie was lyeer een illusie

armer. Zelfs bewaking van opgravingsterreinen is niet

voldoende, de pieper ligt op de loer. Dit kat- en muisspel kan

toch niet langer de opzet en basis zijn om archeologie te

bedrijvenl

I'laar wat scherbt mijn verbazing? Er vindt een afscheiding

plaaß. De metaaldetectorvereniging "de Coinhunter" heeft een

aantal opstandige/kritische leden, die het met het gevoerde

beleid niet eens zijn; er wordt een nieuwe vereniging

opgericht. l',let veel tam tam worden krant en radio bewerkt

om bekendheid te krijgen. AWN en R0B worden benaderd,

vergaderingen volgen. "Wij willen het beter doen" is de kreet.

Zeer argwanend volg ik dit gebeuren.

0m een indruk te krijgen van deze nieuwe vereniging

besluit ik 0m op een landelilke contactdag in Elburg te gaan

kijken. Wandelend langs de tafels zie ik bekenden, die allerlei

vondsten determineren. lk vraag me af of ze gemeld zijn.

Romeins vondstmatenaal waar een museum jaloers op zou zijn,

staat achteloos op een tafel. Te koopll

lk luister goed naar de voorzitter, die alle aanwezigen op

het hart drukt zich aan de regels te houden, die het bestuur

opgesteld heefg niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Er wordt gepraat over een pas en sancties. lemand krijgt een

uitbrander, omdat hij de gaatjes niet dicht heeft gemaakt.

Nou ja, het begin is er, denk ik maar.

lk kri¡g het blad "Detector l'lagazine" (gelukkig niet zo'n

beladen naam) in miln handen gedrukt en thuis gekomen,

moet ik concluderen, dat er veel aandacht aan de layout

besteed is. De artikelen zijn interessanl Tussen de regels door

lees ik de huwelijkaanzoeken richtrng AWI'I en R0B. lk krijg

het idee dat "de Detector Amateur" het misschien echt meenl

I'lisschien zijn we dan na een jarenlange strijd van tegen-

stellingen toch op de goede weg gekomen, het werd dan ook

wel tijd, want het is vijf voor twaalf.

Kritsch zal ik deze vereniging blijven volgen, met de hoop

dat zij, wat zil hoog in het vaandel pretendeert te hebben ook

waar zal maken.

(de colunnist is bekend bij de redactie)

AANBEVOTEN BOEKEN
BEL DETEO: 053-300512

BI

82

slj(csvot Zoflfiil ilrT Df t[AADmo0R,
door Gerl Gesink, 229 pog, 200 folo's....................................f 29,90

orAtoGljt Dt lttDtRrÂilDs[ tllllltll l/All 180ó I0I lltDill,

Mevius 1990....... 1295

83 0IAI0GUS ltAlt Dt t(oPlntil ntlHfll7 PR0vlil0Ëil 154ó-1795.........10,25

84 GrAloGlJ$ ì/Alt DI ZtwIRflltlJlillll r novil(Ëil 154ó-1795,

deel I (Vúef Nederlond).......... .......................17,25

85 0IA|oG[JS ltÄil D¡ Ztlvntil illlllilll7 PRovlil0Ëil 1546-1195,

deel 2 (Noord- en 0ol-Nederlond) ......................... ...................17,25

86 oIAI0G|JS llAlt t{tDnuilDst BIIÂAI-ill RKullttil{llll{oHl

door Ä. l(00y....... ................54,95

B8 OIA[oGtltDIilljltftltt/AllBfl.Gl'i,li90-1987..............................18,55

89 OfAl00lJS, nflIm DttllflltR il|JIIZOIAI0G vonof I 871 ...............1 7,50

Bl3 frltJllll0ll(enr, t PR0Vlildil vonof 1587

(beroemde Verkodeboek)................ ...............32,50

B l 4 Dt l,0RsltltJt(t fit SItDilUlfi llljlilSlAc II DtYillTtR

(983-1 708) ......................., I /,50

B I ó 2000 IAAR GtTlKllltll lll Dt lllDtRlÁtlDfll, door dhr. Houben

222pqen 291 illustr.. Afgepriisd........... .......35,00

835 OTAI.OGIIS D|JIS Í0PtfGH.D lusen 1540 en 1900

(mel priizen in Bfrs1............... ........................3ó,50

83ó 0TA|oGllS R0ttAil (0il1s AIIDIllIIR l/AIlJ[S

(Engelstolig) 400 blz, gebonden ....................127,50

844 lt,D.(}lUSBIIIDIIIAAI ofbeeldingen vroegsle Nederlondse

munlen lol I 57ó. (een londoordwerk!) .......1 59,00

B5lo JüRBOlf illlllTllltll PilllllllGlll D¡R lllD¡RLlllD[ll l9Et,

riltT OPSRIilGSIPRUZflt tU V¡tilllGftl, ó40 bfz,

duizenden ofbeeldingen ......42,50

B5lb JAARBofl(ttjltilltHtPIlilliltffil DtR lltDtRlAllDIll 19E8...................ó5,00

852 C0tD(0lllS0tIllII{ORID, von de onlieke wereld lol nu,

723 poginot, geb0nden............ .....................87,50

855 GOlD AIL[t 89 pog. koorlen von olle werelddelen mel

hun goudvoorkomen. .....-.............. ................21 ,50

857 lllr il0DfRil G0rDSrrÍnS millltl
olles over goudzoeken, 3ó0 pog.............. .......38,50

Bó0 oljDt tillJilillt lJft GRoililtclllill0ililH.il|Dil|.................................10,75

Bóì DI tlllllill{ VAll ll0llÁllD ltl Dt l3e ltljrll.........................................39,75

Bó2 Dt sltDlllJt(t lrljl{l l/All lluillcill l45l-1704...............................42,50

8ó3 il00nD illDtRlÂllDSI tlUilfGlVlKlllfll door Arenl Pol ......................3ì,25

Bó4 iltDtnUilDS t(]flil il]l,tR, I 650-l 704, B.W.G. WITEWAAI

320 blz, 900 folo's von kleine zilveren voorwerpen! Geb. ........149,00

Bóó Pl0Vlll(ll 
'/All 

ttll ltPlnruil door P. Sluorf, 179 blz. mel

honderden folo! von Romeinse voorwerpen (koopie).................25,00

BESTEI.IE}I:

Tt[EtOl{lS(H: Bel:053-300512. De bestelling woril direh onder

rembours loegezonden, verzendk. f 9,

G|R0-0VERB0[K|]|G: mook hel bedrog v/d bestelling + f 5,-porlo over

op GlR0: 48.38.91 I l.n.v. Detect le Enschede, beslelnummers vermelden.

llA Ttl.tt0tlls(HE AÍSPRAAK kunl u de boeken ook ofholen.
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pijpologische
Yra;agbaak

heer Suiervelcl, of cle letters NV ciie

in cle krrrlpi jp telezen zijn,
Naamloze Vennootschap

betekenen, clurf ik voorlopig geen

antwoorcl te geven. De kmlpijp
(afb. 3) is eercle¡: afgeclrr-rkt in cle

catalogus van de firma
Goedewaagen uit 1910. De pijp
was van goede kwaliteit en clateert

nit cle periocle 1796 - 1813.Het is alweer een jaar geleclen, clat

een vriencl van mij cle afgebeelcle

pijpesclierf voncl (afb. 1). Hij heeft
mij toen gevraagcl, wat het opschrift
van deze pijp was, Tot nu toe ben ik
hem het antwoord schulclig

gebleven. Enige kleine onclerzoekjes

naar cle tekst van cleze pijp waren

snel vastgelopen.

Alles voor het reinigen van uw yoorwerpen

Ds. de Boem,'ei 13, 8409JT Hemrik,
Tel n(166-150? - F2v ¡51Á6-n?qT el 05166-1502 - Fax 0i166-1229

(Bezoek alleen op afspraak)

Tot<lat ik cle verzameling van cle

heer Striervelcl uit Joure rnocht
bekijken. Tot rnijn grote vreugde
bleek hij cle complete pijpekop te
bezitten. Het opschrift van deze

pijp, clie in Goucla gemaakt is,

luiclt "MIJN VERMAAK"
(afb. 2 laat het complete

tekstlint zien). Op cle vraag van cle

-æ
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TOMBLERS
Diverse modellen

voor het simpel reinigen of polijsten van gouden

en zilveren sieraden, munten en oude voorwerpen

h#.

D. lÍ,&ÆÆNU
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
Pieter Maatsstraat 12 1777 AP Hippolytushoef

TELEFOON 02279-3286

Officieeldeoler von:

FISI{EREI
Þ3es@@P€

Clubleden geven wij ollijd 5% korfing.
Vroog ollijd eerst noor onze inruilprijzen ols u de
oonschof von een nieuwe deteclor overweegl.

Veel types delectors uil voorrood leverboor,
onderen binnen enkele dogen.

Officieel deoler von de grofe merken mefooldefecfors.
Geheel vrijbl ijvende bezoeken no tel efonische ofsprook

Detector

%%.



SCHATGRAVERIJ OF
DETECTORAMATEURS DE

FOUT IN ?

AIbert Folleerts

Naar aanleiding Yan een
krantebericht over het
oppakken Yan een
schatgraver in Voorburg heb
ik de ROB gebeld met de
vraag wanneer je in de fout
kunt gaan tijdens je hobby.
Dat dit ook in het belang is
van onze vereniging blijkt wel
uit een publikatie in ons
vorige veren igingsorg:urn.

l:
leden van onze vereniging zich
dienen te houden. Naast deze

"gentleman's agreernent" kennen we
ook nog de Monumentenwet 1988,
waarin simpelweg de regels staan
opgesteld waaraan iedere

Nederlander en bezoeker van ons

land zich dient te houden.
Hoofdstuk V handelt over
opgravingen en vondsten, die hierbij
gedaan worden en voor ons zijn met
name de arrikelen 39,40 en 47 van
toepassing. In hoofdstuk MI is te
vinden welke strafnaat toegepast

wordt op begane overtredingen, naast

uiteraard het royement als lid van
onze vereniging. Artikel 57 geeft de

strafmaat aan, wanneer er sprake is

van een overueding op grond van
artikel 39, Ud L en 47,lid 1. Deze
informatie wordt ook altijd versrrekr
aan medewerkers van Gemeente- en

Rijkspolitie door de ROB wanneer
zr1 een procesverbaal rno€ten

schrijven. Een probleern bij
straÂrervolging op grond va¡r deze

artikelen is de bewijslast door de

politiemensen. Het is voor hen een

stuk sirnpeler wanneer er een bordje
hangt "Verboden toegang, Art. 461

\Øetboek van Strafrechi'. Kun je op
zo'n mornent geen schriftelijk bewijs
laten zien, dat je toestemming hebt
van de eigenaar van het terrein, dan
hang je. In het geval van
straÂ'ervolging op grond van de

Monumentenwet wordt altijd de
juridische afdeling van het Ministerie
van \7VC ingeschakeld. Navraag bij
mij bekende juristen heeft overigens
opgeleverd, dat er nog geen
jurisprudentie bestaat tegen

detectorarnateurs.'Sü'at rn ij betreft
rnoeten we dat zo houden. Het is wel
duidelijk, dat je altijd de fout in gaat
wanlleer je gaat zoeken op een

terrein, dat aangemerkt staat als

archeologisch monument op de
monumentenlijst. Deze lijst kan per
gemeente opgevraagd worden bij het
desbetreffende gemeentebestuur en
eigenlijk is dat het eerste wat je doen
moet. Vervolgens zoek je de eigenaar
op vàIì het stuk land van je keuze en

vraag je orn toestemming orn te
mogen zoeken. Het beste is een

schriftelijk bewijsstuk, hiervoor zal ik
nog een concepttekst samenstellen in
overleg met het verenigingsbestuur,

die je desnoods kan kopiëren, zodat
je alleen maar een naaln en eell
omschrijving van het terrein hoeft in
te vullen. De eigenaar hoeft alleen

Detector

lnaar te tekeneu.
lùTellicht is dit iets w¿lt we ¿ìls

vereliging centraal kutrnen gaan

doen als service naa¡ de leclen en als

garantie, dat rnen zich aan de regels

houdt richting de grondeigelraren en

de archeologen. Buiten de

geregistreerde archeologische

monumenten ben je niet strafbaar

volgens de provinciaal archeoloog
van Zuid-Holland. Hij stelt in dat
geval alleen dat je iedere vondst dient
te melden. \Í'ant het is voor de

beroepsmensen een frsieke
onmogelijkheid orn ieder

bouwterrein af te lopen. Wij zijn
letterlijk de ogen en oren van de

archeologie en kunnen voorkomen
dat belangrijke informatie voor altijd
verloren gaat door graaÂverk-

zaamheden. Ee¡r telefoontje of een

fax naa¡ Amersfoort is al voldoende
om ze te alarmeren. Zo nodig komen
ze direct en kunnen eventuele

werkzaamheden tijdelijk worden
stopgezet om a¡cheologische

gegevens veilig te stellen. \Øat dat
beueft heeft de ROB meer armslag

gekregen door het verdrag van Malta
1992, ook hier gelclt, dat de

vervuiler c.q. graver' betaalt.

T

Mijn úmh gt¿t uit ntmr d¿

prouincianl nrcheoloog rtd interim u¿n

Zuid Holknd, J. uan der Roest uoor

het uerstreþþen uan informatie.

VRAA6 ALTI'D
TOE'TE/vl/vlING

AAN DE
LANDEIGENAAR

OM OP ZI.IN
LAND TE MO6EN

ZOEKEN



INGEZONDEN VOOR "DE \/ONDST VAN HET JAAR"

B RONZE N
B LO K6 EWIC HT Varrdaag, 14 janrari, kreeg ik tot

mijn genoegen het cloor rnij
aangemelcle bronzen blokgewicht
terug van het Provinciaal Museum
te Assen, clat ik c{aar ter

cleterrninatie aangeboclen hacl.

Het is een gewicht van 1 11

grur,2.2 cm. hoog en de

cliarneter is respectievelijk 2.5 -
2.8 cm.

Het blokgewicht, afgeknot en

kegelvomrig bevat cle

volgencle ijkingen: 1659,
t660, t663, t664, t666,
1668, 1669, t670, t674,
1676,1683, 1684 en 1685.

Het gewicht heb ik gevotrclen in het
Drentse lancl en waarschijnlijk is

het clan ook eetr vorln van een oncl

Drents gewicht. De exacte

herkornst van het gewicht of waar

het voor gebruikt is, is cloor het
musenm nog niet achterhaalcl.

Een leuke bestemming heb ik er

echter al wel voor gevonden, thuis
in cle vitrinekast!

Graag wil ik bij cleze dan ook, cleels

om cle gaafheicl en cleels om cle

zeldzaamheid er vatr, met dit
blokgewicht rneedingen naar cle

vonclst van het jaar.

Jan Frikken, Têr Apelkanaal

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

Dan
komt u

toch gewoon
even b¡j ons

langs !!!
Palambangstraat 5

1094 TA Arnsterdam
020 - 6682968 officieel deolervon:

.,RÐr CôMPASS
qraag na l9:00 uur \lú

'tt

Iil!¡78nil!¡?rrfiditlNt

Dctector



I<OUD H E?

Terwijl ik achter mijn
computer kruip, vriest het l2
graden. Mijn laatste
vondstgegevens Yan
oudjaarsdag heb ik
opgeslagen in het systeem.
Terwijl ik de
coördinaatgegevens van het
scherm haal, bedenk ik, dat
het wel leuk zou zijn om een
stukje Yoor ons blad te
schrijven.

uim een jaar geleden op 30
december 1991 sloot ik het jaar

af met het tellen van de munren
in mijn rommelbak.
Deze bak, een oud broodtrommeltje,
bevatte toen754 totaal versleten
munten. Je kunt nog zien, dat het
munten zijn, maar dan heb je aLles

gehad.

Nu, vandaag 5 januari 1993, bevat het
b'aJge 954 slechte munten, mââr een

munt is een munt en het gaat om de

spanning van het zoeken en het vinden,
vooral het vinden van zoekplaatsen.

Bij mij is dat vaak op goed geluk, zo

ook het volgende:

Helaas, het vroor il op 29 december.

De vorst zat al.2 cm. in de grond.
Had het die dag nou maa¡ niet

gevroren. Jongen, wat baalde ikl
Ik had net wee¡ een landje, zo n 30 km.
bij mij vandaan, ontdekt. Een oude
ijsbaan, opgebrachte grond en van die
mooie greppeltjes er dwa¡s doorheen
getrokken. Binnen 3 dagen had ik 140
van die oude, versleten munten uit de

grond gehaald. Je kent dat wel; totaal

OOK IN H ET VORsTVERLET?

verzuurd met nog net een klein stukje
te lezen. Maa¡ toch had ik ook weer 3
gewichten, wâa¡vân er weer een van de

stad Sneek was, met bet jaarø) 1734.

Precies dezelfde aJs vorig jaar. Ook vond
ik een totaal vergaan beursje met de

afdrukjes van munten in her lee¡.

Volgens mij moet de eigenau diep
teleurgesteld geweest zijn, toen hij
merkte, clat hij zijn beurs verloren had.
Er zarTl cent in. Zes dubbeltjes, 2x
I /2 stuiversrukje en 6 losse centen, in
die tijd bijna een weekloon.

Hoewel de muntjes in het leer
beschermd hadden gezeten, kon ik de

1/2 stuiverstukjes en de centen in de

¡ommelbak gooien, ook die waren al

aangetast door de zuren. De zilveren
dubbeltjes bleken, na gereinigd te zijn,
nog bijzonder mooi. Drie kon ik bij
mijn collectie voegell, de andere drie
heb ik aan de grondeigenåar gegeven.

Net toen ik de muntjes uit de grond
haalde, kwam hij naar mij toe en het
eerste wàt hij zei was: "KoLrd hè?".

Ik reageerde hierop met de mededeling,
dat ik he t nogal mee vond vallen, dat ik
alleen ijskoude tenelÌ had en voo¡ de

rest ook versteend was. 'Dat komt
mooi uit" zei h11, "mijn vrouw heeft de

koffie klaar en ik rnoest vrageiì ofje ook
een bakje lust". Dit sla ik bijna nooit'¿i
vooral nu niet. Het vroor 5 graden,
maar ja, ik was ook aan het zoeken op
een oude ijsbaan, wat wil je dan ook?

Gelukkig was deze ijsbaan zonder ijs en

ijswater. In de keLrken raakten we al

gauw aan de praat over mijn hobby en

over onze vereniging. Toen l<lvamen de

verhalen over vroeger pas echt los.

Er werden oude kaa¡ten bijgehaald en

natuurlijk ons clubblad.
Die overhandigde ik aan de vrouw
nadat ze nog €en bakje koffie had
ingeschonken en zij begon te lezen.

De man bleef ondertussen maa.r

vertellen; da'¿¡ had hij nog

gezwommen, daar speelde hij als kind
zijnde, daar liep nog een pad door zijn
land. Voor ik het wist was het al zes

uur. Ik moest naar huis, maar beloofde,

dat ik terug zou komen. Ik bedankte

voor de koffie en de opwarmer.

De clubbladen heb ik de volgende dag

opgehaald en de muntjes a-fgegeven.

"Je komt vandaag de grond niet meer

in" zei de eigenaa¡ "'t is te koud hè,

maar als de vorst uit de grond is, kom je

maar weer terug. Ik heb nog 25 hect¿re

land hier achter liggen, daar mag je ook
op zoeken.". Daar bedankte ik hem

natuurlijk voor. Hij vertelde mij, dat hij
helaas ook door de vorst zijn favoriete

hobby niet kon beoefenen.

Hij was namelijk sporwisser en net als

ik helemaal gek van de hobby. Hij kon
zich goed voorstellen wat de hobby
voor mij betekent. Hij met zijn hengel
en ik met mijn detector. Ja, je weet

nooit wat je zult vangen, als je een

stekje gevonden hebt. Als je een stekje

hebt, waar je wat gevângerì hebt, dan

houdt dat stekje je bezig.

Twee snoekbaa¡zen had ik laatst nog.

Van zes pond" zei hij. Dus ik er gelijk
over heen: "Nou ik heb drie gewichten
van sarnen een pond, misschien werden

de vissen hier vroeger wel mee

gewogen". "'S7ie weet" zeihlj, "kom ik
g^ na r binnen, mijn werpmolen
nakijken. De dooi komt sneller dan je

denkt". Ik wenste hem succes en terwijl
ik naar de auto liep, keek ik nog een

keer om langs de boerderij naar al die

grond en dacht bij mezelf: "Hij heeft

gelijk.". Jazo'n stekkie, het houdt je

bezig. Helaas zit ik met het zoeken in
het vorswerlet,
totdat ..........

Dick Eekhof
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IK WEET ER NOC,
EENTJE!

l8 juli jongstleden had het
Brabants dagblad een
pakkende kop boven een
kwal¡ik verhaal.

e tekst luidde "Ik weet er

nog eentje" en ging over
iemand met een

metaaldetector, die regeLnatig

munitie vindt, dit nier meldt bij cle

politie en blijkbaar het gevaar van

onontplofte granaten e.d. niet
inziet of wil inzien. 'Wij citeren een

klein stukje uit clit gevaarlijke
verhaal.

"lk weet er nog eentje te liggen.

Daar in een slootje." Heel nuchter
stond de zeventienjarige Jasper Tijl
er gistermiddag bij. Hij had de

mortier granaat gevonden, met een

metaaldetector. Maandag a,l.

Hij had hem zolang op zij gelegd

en niks aan de politie doorgegeven.

Niks aan de hancl tochl
Dat het zoeken rnet een

metaaldetector gevaarlijk kan zij n,

geeft Jasper zondermeer toe.

Dar doet me niks. Ik heb er al meer

gevonclen. Samen met andere
jongens. Zolanghet terrein niet
afgezet is, gaat hij gewoon door,

hoe gevaarlijk het ook is.

Helaas gebeurt dit nog steedt te uatt/e.

lVij, de red¿ctie, rud¿rscltuwcn onze

leden op te plLîsen met munitíe, dtør
er ltierdoor nl ueel skchtffirs
geualhn zijn. Meld.t uzu

munitieuond¡ten bij de ouerheid of
bry de EOD (Erplosieuen

Opruimings Dienst), tel 0 I 61 2-
93000, mrtrtr grt er níet mee rond
zeulen, want ontpffingsgeuaar ís

ahijd a.anuezig.l

Met onze danl¿ aan Bob Sm.it te Arnhern
uoor zijn bijdrage in deze.

Detector22

WOONHUIS
V/I )CHEN
STOND OP
SPRINC,EN!

De politie heeft bij invallen in
won¡ngen van twee mannen
va;n 24 en 2ó jaar uit Wijchen
een grote partij wapentuiS
u¡t de Tweede Wereldoorlog
in beslag genomen.

Volgens de politie verkeerden

verscheidene granaten in zo'n

slechte conditie, darzrl bij het

minste of geringste hadden kunnen
exploderen.

De na¡rnen hadden een deel van

hun huizen in de Broek- en

Watersnipstraat tot een bijna
professioneel oorlogsmuseum
ingericht.

Er stonclen zwaar kaliber
mit¡ailleu¡s, geweren, hand-

graneten, cliverse wapenonderdelen,

enorme hoeveelheden scherpe

patronen en een schedel van een

onbekend persoon uitgestald.

Volgens de politiewoordvoerder
waren de agenten flink geschrokken

van de levensgevaarlijke

explosieven.
Het ingeschakelde Explosieven

Opruimingscommando bracht een

flink aa¡ta-l granaten buiten
\Øijchen meteen tot ontploffing.

Tegen de verzamelaars, die het tuig
met metaaldetectors in de bossen

bij Groesbeek hadden

opgescharreld, is proces-verbaal

opgemaakt. I

Uit De Telegraaf (30- I 0-'92)



PARANORMAAL BRON5
u het verhaal over de, voor
mij, bijzondere bodem-
vondst. Valaf het eerste

moment, dat mij werd verzocht het

voorwerpje te psychometreren (met

niet tij dsgebonclen gees rlsacht
onderzoeken en hierdoor beelden

en/of geluiden en/of gevoelens te

ervaren), werd ik cloor het stukje

metaal gefàscineerd.

Hoewel ik geen expert ben op het

gebied van geschiedenis in het

algemeen en Yan antieke

metaa,ltechnieken in her bijzonder,
lijkt het er op dat dit eivormig
voorwerpje van gegoten brons

gemaakt is. \lellicht is men

uitgegaan van een positieve vorm
van was of soortgelijk materiaal.

In dat geval kan het zo zi1n, dat
men twee stukjes was op elkaar

heefì geclrukt. Elk van cle twee

srukjes was geeft dan eeu vornt te
zien, clie veroorzaakt kan zijn cloor

het gelijktijdig
samenknijpen

van de

toppen
van de

duim
en

De ene kont von het brons (de suþe). Met wot fontosie ¡s

over de hele rechterÀþe een licht voorovergebogen,

wiidbeens stoonde kriiger te zien-

Vergoting4ò 5 mool.

"Toevallig" k^ram ik in het
gelukkige, tijdelijke bezit van
een oPgegraven stukie
brons.

"Toevallig" is tussen
aanhali ngstekens gezet,
omdat ik geloof, dat in
laatste instantie alles bepaald
wordt door het "toeYallig"
meegekregen levensPakket
en hoe we d¡t pakket u¡t vri¡e
wilwensen te gebruiken
voor wat we r'toevallig" op
ons levenspad tegenkomen.
Dat al her bezit tijdelijk is,
wordt duidelijk als we
bedenken, dat zelfs de best
geconserveerde
hedendaagse
museumcollectie ooit tot
stof zal vel3aan.

wijsvinger in de wasvorm.

Hierdoor ontstaan in iedere helft
twee in elkaar overlopende holletjes.

Na het samenvoegen van cle twee

helften, het aandrukken, de

negatief-mallen maken, het gieten,

enz.btlgtmen dan de vormen zoals

die op de foto's z\chtbaar zijn.
Voor de volledigheid: de maximale

lengte van het voorwerpje is 25

mnì. en de minimale/maximale
hoogte 15 resp. 20 mm. Het
voorwerp weegt 35,2 gram.De
vindplaats is Oost-Nederland. Al
deze gegevens en overwegingen

waren mij onbekend, toen ik het

voorwerp in handen kreeg.

Snel wercl mij rijclens het

psychometreren van het stukje

metaal duidelijk, dat het een lokaal

voorwerp betrof en gebruikt werd

cloor, en eigendom was, (en in
zekere zin nog steeds is) van een

paragnost ttit ca. 500 n.C., clie voor

militairen werkte. Misschien was hij
zelf ook wel militair.
Dit conclucleerde ik uit twee

beelden, die ik te zien kreeg.

Het eerste was dat van een metalen

helm, clie aan de voorzijde verticaal

was omgevouwen en daa¡om bij rnij

toen een gevoel gaf, dat ik het

voorwerp moest dateren op 500

n.C. en tevens lokaliseren in het

huidige Nederland.
Ik ben mij ewan bewust, dat één en

ander weinig wetenschappelijk
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De ondere kontvon de bronzen werpsteen (de þorognosten-zijde).
Vergroting co. 4 à 5 maal.

klinkt, maar desondanks ben ik van

bovenstaande uitspraken overtuigd.
Bij het zienvan:' het tweede beeld
(ditmaal een symbool, dat voor rnij
betekent: "persoon clie sterk
intuïtief is "), wist ik, clat de

oorspronkelijke eigenaar een

ervaren en werkend paragnost was.

Dat beeld veroorzaakte bij mij een

vreemde schok van herkenning.
Een meer dan 1000 jaa. oude
collega te herkennen, blijft vreemd.
Ook werd ik opnieuw he¡inne¡d
aan de tijdloosheid der dingen.
Verder voelde ik daarna, dat bij dit
voorwerp nog een tweede en derde

exemplaar behoorde.
Pas toen realiseerde ik mij dat het
waarschijnlijk om werpstenen met
voorspellend karakter moest gaan.

Gereedschap van wat toen magiër,
medicijnman, fovenaar of Sjamaan

werd genoemd. De verzamelaar en

perfectionist in mij (alles compleet
willen maken) we¡d daa¡door
wakker gemaakt. Ook rezen er rwee
vragen. Zotden de drie stenen ooir
weer samenkomen? En zo ja, zau
dit unieke orakel van antieke werp-
stenen dan nog werkzaamztlû.

Vrij
kort

nadat ik
de steen

voor het
eerst hacl

gepsychometreerd,
we¡d het mij door de

eigenaar ter beschikking
gesteld. Daarna heb ik bij

voorkomende gelegenheden op
verschillende manieren voorzichtig
geprobeerd, hoe ik die ene steen

zou kunnen gebruìken.
Voorzichtigheid achtte ik geboden,
omdat ik voelde en zag dat het nog
steeds sterk geladen was.

Voor een eerste mogelijke
toepassing als o¡akel werk die ene

werpsteen voor mij onvoldoende;
met één steen zijn te weinig
combinaties te maken. In de ene

bewuste bronzen werpsteen zitten
rwee duim afd¡ukken en rwee

vingeftop afd¡ukken. Per worp
kunnen maar fwee van de vier
indrukken boven liggen. Met drie
werpstener is het aantal indrukken
zes, en daa¡mee groot genoeg om de

werpstenen als o¡akel dienst te laten
doen.

Een tweede mogelijke toepassing is

cle steen te benutten als leeg
"proj ectieschenn". Hie¡mee kunnen
dan beelden worden opgevangelì,
zoals dat bij het psychometreren
van bijvoorbeelcl foto's gebruikelijk
is. Maa¡ door de eigen kracht van
de steen laat het zich niet als

neutraal medium gebruiken.

Ik zie steeds clingen, clie met die

steen zelf te maken hebben in plaats

van het onderwerp, waarop ik mij
concent¡eer. De steen is dus te sterk

om zich als intermediair te laten

gebruiken.

Een clerde toepassing werkt voor
rnij wel goecl. Hierbij worclt bewust

de reeds aanwezige kracht gebruikt.
In sommige moeilijke gevallen kan

ik die kracht ter ondersteuning bij
behandeling op aßtand gebruiken.
Maar ook in dit soort gevallen blijf
ik terughoudend; uiteindelijk zitten
aan deze steen behalve universele
tijdloze invloeden, ook zaken

stammend uit een ca. 1500 jaar

oude ctiltuur.

Buiten en tijderis het (beperkte)

werken met de bronzen steen

werden ook andere interessante

beelden getoond. De steen blijkt
niet allen letterlijh maar ook
fìguurlijk over twee kanten te
beschikken. Een kant laat een

gelouterde, oude krachtige
paragnost zien. Dit beeld helpt mij
sonls om meer zelfuertrouwen op

paranormaal gebied te krijgen,
zodat ik zaken duidelijker en

genuanceerde¡ kan zien.

De andere kant toont een strijdbare
militair, ook uit ca. 500 jaar n.C.
Voor rnij syrnboliseert dit
elementaire strijdvaardigheid.
Deze tweede ka¡rt gebruik ik veel

minde¡ om verschillencle redenen,

maa¡ hoofclzakelijk, omdat ik deze

energie niet volcloende nauwkeurig
naar mijn zin kan richten.
De oorzaak zal ook wel de antieke
oorsprong van dit voorwerp zijn.
Het valt uiteinclelijk niet mee otn
zo'n oucle cultuur volledig na te

voelen. I

J. ,r. D. teDF{ 8192
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DE H ERALDIEK
R. de Heer

ln het oktobernummer heb ik u o.a. verteld hoe het waPen
ontstaan is. Nu wilde ik graag verder gaan met de indelingen
en voorstellingen van en op het schild.
Het oppervlak van een schild noemt men het veld.
Dit veld kan op meerdere manieren verdeeld worden nl.
gedeeld, doorsneden, rechts geschuind en links geschuind. De
meest voorkomende mogelijkheden kunt u op de hier onder
weergegeven tekening zien.

eze verdeling en zijn ook weer

te herverdelen door de

hoofdlijnen te combineren of
te herhalen. De vlakken, die dan

ontstaan, heten h¡¡artieren.
\Øanneer men het schild in negen

kwa¡tieren verdeelt, dan heeft elk

kwa¡¡ier zijn eigen naam.

il

 
oþ. I De meest voorkom *rr::";:i::i;:

Gekwar-
ti I leerd

w
Dubbel
gedeeld en
doorsneden

Ø
L inks
gesch u ¡ nd

VK)
Schu in
gekwar-
ti I leerd

V
Gegaf feld

Doo¡sneden

W
Dubbel
gedeeld

N
Geschu ind

w
Dubbel
link s

gesch u ind

õ
Gekeperd

Gedeeld

U
Gedeeld en
rechts
doorsneden

t-_-]t,
Dubbel
doorsneden

N
Dubbel
gesch u índ

Gegeerd

oþ. 3 Wopen met zes kwartieren.
(biss choppelijk wop e n)

oþ.
V

4 Wapen met ocht kwortieren

aþ. 2 Kwartieren

Er komen niet alleen schilden voor
met negen h¡¡artieren. Er zijn er ook
met zes, acht, tien, waalfi zesden en

zelfs twi ntig kwartieren.

Soms vindt u in her hart van het
schild nog een klein schild, het
hartschild, dat meestal dezelfde vorn-r

heeft als het grote schild.

De wapenlguren zijn onder te
verdelen in o.a herautsrukken.
Op afbeelding6 ziet u een aantal

herautsukken.
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aþ. 8o en b kuizen.

'waPell vall
Amsterdam.

Een ander

voorbeeld
van een St.

Andries kruis ziet

u op afbeelding 8a en b.

Dieren in het wapen
In de noordelijke en zuidelijke
Nederlanden was de leeuw van

oudsher het wapendier. Karel V is

waarschijnlijk degene geweest, die

deze vornr introduceerde. Door de

details te overdrijven, gaf men het
dier de onverschrokkenheid mee, die
in Middeleeuwse fabels vaak aan dit
dier werd toegeschreven. Rond 1200

werd de leeuw als wapendier enorm
populair met afbeeldingen die er niet
om logen. De klauwen woest

uitgeslagen, ver uitgestoken tong ell
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W
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aþ. 6 Heroutstukken.

Het St. Andries kruis
Het schuinkruis samen rnet het
gewone k¡uis behoort tot de kruizen,
die in de heraldiek een bijzondere
plaats innemen. Enkele variaties zijn
o.a. het leliek¡uis (zie afbeelding 4)
en het klaverbladkruis. Drie St.

Andries kruisjes staan o.a. in het

ofb. 7
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oþ. 5 Het norurnl¿

Bij elke 'lorm van een herautstuk
behoort een heraldische uitdrukking.
(zie afbeelding 6)
Ook maakte men niet alleen gebruik
van rechte lijnen. De indeling van het
schild kon ook gemaakt worden door
middel van gebroken ofgebogen
lijnen. (zie afbeelding 7)
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rollende ogen. De Hertogen van

Brabant en de Graven van Holland
en Vlaancleren gingen de leeuw op
l-run wapen voeren. Ook in Duitsland
kwam de leeuw erg in mek.

De Graven van Gelre behielden
echter hun Gelclerse roos.

De oudst bekende leeuw heeft een

open muil en een spime kop. De tong
en de ¡anden werden toerì lìog rliet
afgebeeld. Enkele standen van
leeuwen op wapens zijn; klimmend,
liggend, omkijkend, gehelmd en zelfs

onthoofd (bijv. op rnunten).
Allerlei dieren werderì in wapens

weergegeven, zoals tijgers, wolven,
vossen, herten, enz., enz..

De belangrijkste vogel is uit
heraldisch oogpunt gezten de adelaar.
(zie afb. 3 en 5a) In tegenstelling tot
de leeuw, die moed weergeeft, spreekt
uit de ogen van de adelaar

hoogmoed. De vergelijking met deze
vogel in de natuur gaat niet op.

De veren wo¡den in een boog
afgebeeld. Hoe minder veren, hoe
ouder het wapen is. De veren worden
groter naarmate zij de onderkant van
het wapen naderen. De poten zijn
ook srevig en groot uitgevallen.

A
oþ. l0 Verschillende odeloors.

Verdere wapens zijn 6ijv. fabeldieren
(de griffìoen, de centauer en de

phoenix), kunstmatige stukken zoals

ankers, sloten, bijlen, zwaa,rden elr

vazen.

De helm. kroon of hoed
De helm maakte, m.et het helmteken,
deel van het wapen uit. Het kwam
voor dat er tvr'ee helmen op het schild
stonden, die elkaar "aankeken".

oþ. 9 Wopens met o.o. de leeuw oþ l8e-
eeuwse koort von steden in het Overkwa¡tier

V

 '

Aþeelding 5o
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De traliehehn (zie "Detector

Magazine" rìulnlner 5) is de

heraldische helm bij uitstek. Gravett,

Hertogen en andere hooggeplaatsten

droegen op toemooien vaak een

gouden of zilveren ualie- of
toelnooihehn. De helm gaar over in
het hehnteken via de helmkroon.

Schildhouders en
waPensPreuken

Aan beide kanten van het schild
komen een enkele maal

schildhouders voor. Derze houden als

het wa¡e het schild vast. Hiervoor
werden vaak eenhoorns, paarden,

leeuwen, adelaars en soms engelen

gebruikt. I

oþ. I I Geen goed heroldisch woþen, moor
meer een voorbeeld hoe een schild vost

gehouden wordt

Mocht xt. meer uillen weten ouer

heraldieþ en alles uãt dltar mee

samenhangt, dan raad iþ a a¿n de

uolgende boeþen eens uit de bibliotheeþ

te lenen.

"De Zegels der steden en dorpen in ltet
Ouerþtuartier u¿n Ge/der 1250 -

1798". ISBN 90 6216 383 1.

Uitgeuerij uøn SpijÞ b.u. te Wnlo.

'KerÞelijÞe Her¿ldieþ uan 1270 tot

Johannes Pøulus II".
rsBN 90 2526 950 B.

Uitgeuerij Helmond b.u. te Helmond.



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 TL Joure

Detemrinatie op afstand

Verzoek aan de ledeu

Misschien lijkt het voor u
onnrogelijk, dat ik zo maar

even valì eeu schetsje uvv

voorvr¡erp kan determineren.

Vaak is door de jaren

en'aring een oogopslag

voldoende om te kunnen
zeggerÌ: "dat is het.".
Maa¡ toch kom ik (en met
mij het bestuur tijdens onze

maandeli.ikse vergaderin gen)

er, ondanks de vaal goede

tekenirrgen, rrier altijd uit.
Daarvoor heb ik uw
medewerking nodig.
Beschrijf het voorwerp zo

goed en uitvoerig mogelijk,
pak een meetlintje of liniaal
ell noteef:
de dikte, dianìeter, breedte,

lengte, gewicht,
materiaalsoort (brons,

zilver, zink, etc.). Kijk bij
ronde voor-werpjes of er een

bevestigingso ogje aan

gezeten heeft, Beschrijf de

achterkant (hol of bol).
Is het voorwerp gegotelr
(massief)? Staan er keur-
merkjes op en op welke
plaats zijn die aangebracht?

Probeer ook die
keurmerkjes te beschrijven.

Lukt dit allemaal niet, heb

dan even geduld en laat het
voorvr/erp aan mij zien op

een zoekdag ofde

ledenvergadering.

Op zoekdagen zijn
verscheidene deskundigen
aan.w,ezig r-net hun hulp
konen r,r'e er zeker uit.

Dick Eekhof

Geachte redactie,

Hierbij zend ik u drie
tekeningen op ware
grootte, waaryan ik graag

wat meer zou willen
weten.

Afbeelding I is een stop
van een kruik

Afbeelding 2,

Deze penningen ziin van

tin en hebben op sommige
plaatsen nog een laagie

zilver. Bij elkaar vond ik
vijf precies dezelfde.

Afbeelding 3 lijkt mij een

kaarsendover, hij is hol van

binnen. Het materiaal is

koper.

Bij voorbaar dank voor de
te nemen moeite.

H. Nouwens

Afbeelding l: Dit voorwerp
lijkt op een Romeinse

sleutel. Toch is het, zoals u

het al beschreef, een dop
van een k¡uik.
De datering hiervan is wat
moeilijker. Daar mij
verschillende rypes bekend
zijn, is deze naa¡ alle

waarschijnlijkheid uit de

l8e eeuw.

Afbeelding 2 is een

eigendonspenning.
In sommige fabrieken, waar

de kleding zoals overalls,

sto!assen, etc. van de

werknemers gezan-renlijk

naar de wasserij gaan,

gebruikt men deze nog
steeds. Iedere werknemer
kan zijn eigendom

herkeruren aan de penning.
Ik vermoed, dat uw penrrirrg

van zink is. Dateriug begin

1900 tot heden.

Afbeelding 3 lijkt op een

kaarserrdover, nraar is het

niet, gezien de vorm. Het is

een sierlijk afgewerkt

klokgewicht van koper.

Dit gewicht, waarvan u het

omhulsel heeft gevonden,

vr.as gevuld met lood. Ik laat

hierbij eel foto plaatsen vau

twee \/oorwerpen uit mijn
eigen collectie. Het linker
voorwe{p is ook eeu los

omhulsel, waarvan het oog

olìtbreekt. Deze gewichten
treft men nu nog aan op eell

Friese klok. De datering van

uw gewicht is de l7e eeuw.

Geachte Redactie

Op deze foto ziet u een

bronzen boog, waarvan
aan de onderkant een

stukje ontbreekt.
De handgreep van de boog
bestaat uit een

boogschutter, die de boog
over ziin schouder draagt

Graag zou ik willen weten

l)etee^tor28



hoe oud dit is en wat voor
functie dit had.

L. Hummel

De door u gevonden beugel

is een leuke, opmerkelijke
vondst. U schrifft, dat er

aan de onderkaut eeu stukje
ontbreekt. Dit klopt niet
helemaal, er ontbreekt heel

veel. Deze beugel is een

beugel van een sier- of
presentatiedegen, die de

hand beschern-rde tijdens
een gevecht.

Volgens het motief, de

boogschutter, kan de beugel

toebehoord hebben aan het
boogsch uttersgilde.
Op oude schilderijen,
uaa¡onder
"De Nachtuacht" r'an

Rembrandt staan deze

degens afgebeeld.

Er zijn ook enkele zilveren
beugels bekend, maar die
zijnjonger dan dit vroeg
l7e- eeuvtse beugel.

Miine heren,

Nu het detectorseizoen
weer begonnen is, heb ik
weer een aantal
voorwerpen, die ik niet
helemaal thuis kan

brengen. Wellicht dat u

mij hier iets meer over
kan vertellen. Het eerste
voorwerP betreft een
loden zegel waarop op de
ene kant een M staat en
op de andere kant een

handje, beide zijden ziin
mooi versierd.

Het tweede voorwerp is

een rond plaatje, dat op
beide zi¡den zeer fraai
versierd is en een mooi
patina heeft, wellicht weet
u h¡er meer over.

Het derde voorwerpje lijkt
oP een gesP of een

r¡emtong en heeft een

mooi Patina,
Dit voorwerpje vond ik op
dezelfde plaats, als waar ik,
begin dit jaar, een

Frankische boogfìbula
vond (zie "Detector
Magazine" nr. 2).

Het vierde voorwerpje
lilkt op een boogfibula, het
is slank gevormd, met
twee uitlopers op het
einde en heeft een
prachtig patina.

Maar nogmaals, dit weet ik
niet zeker.

Het viifde en laatste
voorwerpje kan ik niet
helemaal thuisbrengen, het
heeft een mooie patina en

is gedeeltelijk aan de

zijkanten versierd.

Frank Hammink.

Geachte redact¡e,

Hierbii doe ik u de

potloodafdruk toekomen
betreffende een koperen
(Duiae?) munt
De voorzijde toont een

waPen met een adelaar
(kop naar links).
De keerzijde is erg slecht,
maar ik meen dat de

laatste letters van de tekst
-TRIA- zijn. Graag zou ik
van u vernemen wat voor
munt dit is.

Verder heb ik nog 3

voorwerpen die mij geheel

onbekend voorkomen, het
materiaal is brons.
Voorwerp I

Voorwerp 2 liikt mil op
speelgoed (de onderzijde
is geheel vlak).

ero
Voorwerp 3 zou misschien
leerbeslag kunnen zijn
(paardetuig?).

Misschien dat u hier meer
over kan vertellenl

Bij voorbaat dank,

René Stout

Beste Frank.

Ik hoop dat je het mij niet
kwalijk rìeemt, maa¡ ik kom
op jouw vragen antwoordeu
te kort. Mijn collega's weten

het ook niet voor 100%0.

De nroeilijkheid is nl. dat ik
te weinig gegevens heb.

Je tekeningen zijn mooi
gen-raakt, maal toch
outbrekeu er een paar heel

belangrijke zaker. Zijn de

voon4/erPen oP ware grootte
en dikte getekend? Zitten
er nog haakjes ean voorwerp
2. Ik wil, nu ik de schetsies

rìog een keer bekijk, mijn
gedachten rveergeven, nÌaar

zeker ben ik hier niet van.
(Mocht je een keer in de

gelegenheid zijn om een

zoekdag van onze

vereniging mee te maken,
laat de voorwerpjes darr eens

aan mij zien.)

Tekening l: Het handje is

van de stad Antwerpen, de

functie is mij onbekend.
Tekening 2 li.ikt mij de

wijzerplaat ven eelr

zakvesthorloge, maar dat
hangt af van de wijze
waarop de plaat genraakt is.

Zit het notief aan de voor-
kant en achterkant, dan is

de functie voor mij
onbekend.Tekening 3 liikt
op een koppelpassatrt.

Tekening 4 lijkt op een

boogfi bula.Tekening 5 lijkt
op de bevestiging vau een

hengsel, denk maar aan eerì

emnler. Ditgedeelte z Í^ rr

de emmer vast. Over de

dateringen van de

voorwerperì kan ik nu niets

zeæel. U begrijpt bij deze

wel waaronr.

z.q.

Detector



Beste Réne, onr maar gelijk
rììet cle potloodafdruk van

het nruntje te beginnen.
Helaas is de kwaliteit vau

het nruntje niet zo nlooi.
Het is geen Duits nruntje,
maar een duit van de stad

Deveuter. Je beschreef al de

letters TRLA, dit moet
volledig zijn DA VEN
TRTA.
Op de achterkant staat het
wapen vân Deventer, een

enkelkoppige adelaar, met
de tekst
"NO.VIDI.IVST.DER" er
omheen.

Wat deze tekst inhoudt,
durf ik niet te zeggen.

Stedenduiten zijn geliefde
verzamelobjecten, je kunt
jouw munt terugvinden in
het boekje "Offìciële
cåtalogus koperen -,rn t.rr,
geslagen door de Zeven
Provinciën der Verenigde
Nederlanden 1546-1795",
uitgegeven door uitgeverij
Zonnebloem BV., te
Amsterdam. Jouw muntje
werd geslagen van 1591 tot
1594.

Het eerste voorwerp is

leerbeslag van een riem.

Je hebt de klinknagelgaatjes

er a.l op getekend. Hier
werd met klinknagels de

nestel of riemtong-
beschermer aan de rienr
bevestigd. Deze nestel

beschermt het leer tegen
omkmllen, zodat de riem
gemakkelijk door de gesp

heen getrokken kan
worden. Gezien het rype is

hier de datering 1850-1900
op zijn plaats.

Het tweede voorwerpje is

geen speelgoed, maa¡ een

muurhanger, voor her
ophangen van een

voorwerp. Je kunt op jouw
tekening op het zijaanzicht
a-l zien dat de muurhanger
rond loopt, het

haaþedeelte ontbreekt.
Ook als je op het

ham¡ormig gedeelte kijkt,
zal je zo't'r bevestigingspunt
orìtdekken. Hie¡ zat het
spijkergedeelte voor de

bevestiging van het haakje

in het hout.
Datering varr dit haakje is

17e eeuw.

Het derde vooru'erpje is een

knopje van brons, het rype
ven een klein ladenkastje of
kist.ie. Als je vaker op pad

be¡rt, kom je ze in aJlerlei

formaten, veelvuldig tegen.

Als je jouw knopje goed aan

de onderkant bekijkt, zal je

zien, dat er een rond
notieqe zichtbaar is.

Flieraan zat het pennetje,
dat door het hout heen aarr

de achterkant, vast gezet

kon worden met eerì

nìoertre.

Datering is hier moeilijk,
gezien de andere

voorwerperì, toch uit de 17e

tot 19e eeuw.

Onlangs heb ik een
voorwerp gevonden, dat ik
niet helemaal kan

thuisbrengen. Het heeft
een doorsnede van 2 cm.
(zie tekening).

Op het eerste gez¡cht leek
het mij een sieraad, maar
onder het glasplaatje zit
een rond stukje geweefde
stof.

J

Mijn vraag is, wat is het en
waaryoor werd het
gebruikt?

A.F.R, Post

'CHAR,NI 

ÊR

ONDERZIJOÊ

De door u geschetste

afbeelding van het
voorwerp, dat u niet thuis
kan brengen is een

h erdenkingsmedaillon.
Mogelijk is het verguld
geweest. Gezien de vorm,
binnenin een glasplaatje
met daaronder een lapje
stot is het vermoedelijk van

een dierbaa¡ persoon

ge\Meest. Vaak treft rnen

hieronder een plukje haar

of, zoals wij dat vaker zien,

een kleine foto aan.

De datering is moeilijk te
beoordelen, onrdat u geen

materiaalbeschrijving heeft

gegeven.

Geachte Detector
Amateur,

Pas geleden vond ik dit
ding. 6ËVtoúHre

RAN Þ
., BRof{s

llan n¿+
pandø àiV beduk4Voyo

Het was aan de rand van

een akker in Zutphen.
lk zou graag willen weten
wat d¡t is. De tekening is

iets verkleind.

Fred Post

Helaas ontbreekt de

beschrijving van de

achterkant, mijn vermoeden

is, dat als er op de

achterkant
bevestigingspuntjes zijn
voor een speld, het hier gaat

om een l8e-eeuwse broche.

FIet kan net zo goed een

penning of de voorkant van

een knoop zijn.
De gegevens betreffende het

voorwerp zijn te summier.
Het is ook belangrijk om te
weten of het voorwerp hol
of bol is.

Fred, stuur mij zo goed

mogelijk deze gegevens, dan

fuijg je van mij schriftelijk
de determinatie
toegestuurd.

Geachte redact¡e,

Onlangs heb ik een

tweetal voorwerPen

tevonden, waarvan ¡k niet
weet hoe oud ze ziin, of
wat het zijn.

Afbeelding l: Een bronzen
klokje. Door het grove
handgreepje lijkt het me
oud, maar de versiering,
daarentegen lijkt mii niet
zo oud. Het gewicht is +

22 gram.
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,t Afbeelding 2 is mogelijk
verzilverd en is ook op
ware grootte getekend.

Er zitten vier oogies ¡n en

daartussen zit aan de

achterzijde een verdikking,

BINN RN KANI

BoyFN¿UÞ Ê
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A¿I{] ER.waarvan het lijkt of er iefs

aan v"ast heeft gezeten.

Achterop zitten twee
d ichtgeroeste gaatjes.

Dus het lijkt erop, dat het
voorwerp ook ergens aan

bevestigd heeft gezeten.

Zou u mij hier verder mee
kunnen helpen?

P. van Dijk

-::t/-- ø¿lEN

,Afbeelding I is een

tafelbellet.ie, dat aan een

koord hing (het

schellekoord). Het was

bedoeld om het

huishoudeli.ik personeel te

waarschuwen. Het belletje
op zich heeft een opvallende

smalle vorm, die aÂvijkt van

het bredere rype, dat men
vaker aantreft. Vanwege de

gegraveerde motieven lijkt
het nrij, dat het voorwerp.ie

uit de 15e eeuw komt.
Afbeelding 2 is eeu

sierbeslagstuk of een restant

vâlr eelr scharnier. Helaas is

het, aan de schets te zien,

afgebroken. In de gaat.ies

kwamen de spijkenjes, op

de achterkant bevinden

zich, zoals u 'al aangaf, twee

roestige gaatjes. Op deze

plaats hebben twee stalen

puntige pennetjes gezeteî,
die het afhangen

vereenvoudigde.

De datering is van een

aanzienlijk jongere datum
dan het belletje. Ik plaats

];:ï" 
het begin van de 19e

A:RJS,AST'RE EI'Ifrtr'S ST'PPT'TES
import / export / verhuur
metaaldetectie apparatuur

+ beschermkap

(Bovenetaande detêctoren zLJo nleuw en hebben 2 laBt gerantle. AanbLedtng gel-dt zolang de voot¡aad sttekt)

Uit voorraad leverbaar:

GARRETT: Ultra GTA 1000, Ultra GTA 500, Freedom Three,
Freedom Three CDC, Freedom Three Plus, Freedom Ace Plus'

Beach Hunter ÀT 4
Diverse accessoires

Tevens leverbaar: White's detectoren

GARRETT Ultra GTÀ 1OOO
geen

GÀRRETT UltTa GTÀ 5OO
geen

TREASURE HUNTERS SUPPLIES
Ru Per6streat 122

2552 CS 'a-Gravenhage
Tl¡e Netherlanda
Telefom¡¡: O7O-39I2743

b.g.g.' r OTO-36ß\L2L .

(Graag ua 16130 uur. Tot
l6;30 uur têlsfoonbeÂEt-
woorder servl-ce. )

Nederlands inporteur van:
sHow-oFFs (GB)

ÀâITBIH)II5G

(rnet Eliptische zoekschotel) * beschermkap
f 1330r== rr¿rar f L25ot--

(met Crossfire zoekschotel)
f Lo25'== Inaar f 950'=-

KÀDO IDEE

Metaaldetectie miniaturen
Cartoons en Display boxen

Àfkomstig van Showoffs (GB)
Miniaturen v.a. f 32r50

Cartoons f 35,==
Display boxen v.a. f 45t95

ê.J[,1&õrt"69

GARRETT THE LEADER IN MODERN METAL DETECTORS
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DEALER
PAGINA
Voor een deskundige
voorlichting, degelijl<e
garantie en een goede
service is er altijd een
erkende dealer bij u in

de buurt.

FRIESLAND

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

Fisher / Bounty Hunter

Kooistra
Metaaldetectors

Ds. de Boerwei l3

8409 JT Hemrik

Tel. 05166- 1502

White's / Compass / Tesoro
Bounty Hunter / Viking

Detection Systems
Holland

Veerpad 2

8276 AP Zalk
Tel. 05203-6591

Tesoro/Fisher/Viking
Goldspear / Compass

Fa. Detect
Gert Gesink
Schurinkdwarsweg I I

7523 AT Enschede

Tel. 053-3005 l2

ovERUSSEL

GELDERLAND

White's

Electroserv¡ce
Eperweg 60

8084 HH 't Harde

Te|.05255-1800

Fax 05255-2 I 50

White's

laap Oosterling b.v.
Ganzenakkers 5

8076 PX Vierhouten

Tel. 05771- 1209

Compass / O'rion
White's / Bounty Hunter

Hofstee detectors
lndustrieweg 35

3641 RK Mijdrecht

Tel.02979-84713

Compass / White's

Goldrush
Palembangstraat 5

1094 TA Amsterdam

Tel.020-6682968

C-Scope / Tesoro / Fisher

D.J. Laan
Metaaldetectors

Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippolytushoef

Tel.02279-3286

White's / Tesoro

UTRECHT

NOORD-HOLLAND

Zoetmulder
Grote Houtweg 97

1944 HB Beverwilk

Tel. 02510-25457

ZUIÞ.}{OLLAND

Compass / C-Scope

Fa. Hamstra
Kleine Haarsekade 102

4205 VE Gorinchem

Tel. 01830-23618

Garrett

Treasure Hunters
Supplies

Heliotrooplaan 376

2555 ML 's-Gravenhage

Tel. 070-3681 l2l

Ru Parestraat 122

2552 CS 's-Gravenhage

TeL070-3912743

Compass / White's

T. Y. Broekhoven
Swifutraat 50

3076 SP Rotterdam

Tel. 0l 0-4199096

Compass / Tesoro
White's / Bounty Hunter

W. Munsters
Metaaldetectors

Keepstraat 2

5702 LH Helmond

Tel.O4920-44782

Tesoro / Compass
Fisher / C-Scope

NOORD.BRABANT

Jan van Bergen
Schoolstraat I 5

5221 AA Den Bosch

Tel. 073-3 I 1350



TIPI
Het is leuk dat je je, als je iets

bijzonclers hebt gevonclen, tot onze

vereniging kunt richten Ìnet vragen,

die betrekking hebben op het
gevonden voorwerpje. Probleern is

wellicht vaak het weergeven eryan.

In de praktijk zal het niet zo gauw

tot fotograferen komen; niet
ieclereen heeft daar verstancl van of
de apparaturlr voor. Alternatief is

clan een zo rìaturrrgetrouw
mogelijke weergave in de vorm van
een tekening. Maar ook clat is niet
iedereen gegeYen. \X'at clan?

\Øellicht kan het onclerstaande cle

oplossing bieclen.

Voor lichte glimmende nìetalen
(messing en zilver) kan men vaak

zonclenneer gebruik maken van eerl

fotokopieerapparaar. Zet hem clan

wel op cle lichtste stand.
Leg eventueel een wit vel papier
over het voorwerpje heen oln
lichtinval van buitenaftegen te

gaan. Leuke bijkomstigheicl is ook
nog, clat somrnige van cleze

apparaten de mogelijkheid tot
vergroten bieclen. Het is clan wel
zaak cle juiste afmetingen erbij te

vermelclen.

Ingeval we nìet clonkere
voorwerperl, zoals bijv. lakenloocljes

te cloen hebben, zouclen we als volgt
te werk kunnen gaan.

Donkere voorwerpelì komen als een

zwarte vlek op papier, waarbij van

doortekening geen sprake tneer is.

Om dat te realiseren kunnen we het
voorwerpje rnet witte waterverf of
ecoline (verkrijgbaar bij elke

boekhandel) met een penseeltje

eenvoudig wit verven. Laat het
claa¡na drogen. 

'V7'rijf 
als het clroog

is cle witte waterverf boven van cle

reliëfdelen van het voorwerpje,

Deze komen clan als clonker

tevoorschijn.
Een ancle¡e mogelijkheicl is met een

penseeltje alle reliefclelen van het
voorwerpje tninutieus wit maken.

Maak daarna. de fotokopie. lJ kunt,
als het resultaat nog niet
bevrecligencl genoeg is met een

kroontjespennetje één en ander naar

believen met (zwarte ) oostindische

inkt of witte ecoline of zelfs met een

zacht potloocl achteraf bijwerken.

Naclat alle hanclelingen achter de

rttgzijn, kan het voorwerpje sirnpel

met water en een nagelborstelf e

worden gereinigcl. Het blijft wel

uitkijken met voorwerpjes, clie door
corrosie een enigszins ruw
oppervlak hebben gekregen, orndat

die achteraf moeilijk gereinigcl

kunnen worclen. Succesl

Roel Bos

TIPI
De echte cletectoramateur zal aJtijcl willen weten hoe

diep het gevonden (opgegraven) voorwerp zat.

Een schatting is vrij onnauwkeurig en een lÌreetlât
meenemen is te onhanclig.

Oplossing: Voorzie cle steel van je schepje rnet

merktekens, bijv. centerputjes of oncliepe zaagsneden,

na elke 10 cm. vanaf de punt.
Voorbeeld: 1 zaagsnecle op 10 cm. vanaf cle punt,
2 zaagsneden op 20 cm., enz..

Op deze rnanie¡ is je onafscheiclelijke schepje tevens

meedat geworclen, Ik hoop, dat anderen hier ook
plezier van hebben.
Met vriendelijke groet en cle complitnentetr voor orìs

verenigingsblad.

G.J. Kool

Voor de leukste, orgineelste of
meest bruikbare TIP wordt elke
twee maanden een boek beschik-
baar gesteld door Fa. Detect te
Enschede. Stuur deze tips naar de

redactie van dit blad onder
vermelding van "TlPl".

De be$te aanb¡eding

maak je samen metie

dealel,.GEKO'

DETECTORS
DIVERSE I{ERKEN

De Rozendijk 29,l79L PD Den Burg, Texel
De Crimpen 9. 1921 BW Akersloot,

telelefoon 025 1 3- 1 3958

Detector33
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Cutlass II

Silver Sabre II
Ilandido

Bandido Pro Pack
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Spcctrunr

Spcchunr Siena

I 699,

i 1130,-

I 1380,-
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Polaroid Close-up Stand

Voortaal uw voorwerpen fotograferen
zonder ingewikkelde apparatuur, zoals

tussenrlngen, enz.

Met de "Polaroid Close-up stand" kunt u

1:l direct-klaa¡ foto's maken van

praktisch elk object dat niet dikker
(hoger) is dan 12 mm.
Dus met vijf minuten u\l¡ voor-\4'erp op

de foto.
In het volgend nummer zullen we

uitgebreid terugkomen op dit apparaat in
een teswerslag.

Conserveren van bodemvondsten

'V7'at is de beste methode
Velen onder or',, .onr.-.-r. da

bodemvondsten met vaseline.

Deze methode is bevredigend, maar niet

altijd optimaal. Het voorwerp blijft altijd
kleverig en de oxidatie komt vaak terug.

Via het ROB kregen vvij te horen dat

bodemvondsten vau koper, brons, lood,
etc. het beste te conserveren zijn met

zuivere bijenwas of zuivere parafine.

Je neenrt een zakje parafine-korrels en je

doet deze in een glazen potje. Zet nu het

potje in een pannetje met water op het
vuur. Op deze manier blijft de pan

schoon.

Verwarm het water zodat de parafine
gaat snrelten en goed heet wordt. Nu leg
je her voor-werp (dat reeds gereinigd is) in

de parafine en laat dit evetr goed warm
u'orden.
Het ingesloten vocht iu het voorwerp

verdampt en de kieren vullen zich met de

vloeibare parafine.

Nadien het voorwerp uit de parafir-re

vissen err zodradeze vveer ha¡d geworden

is, het voorwerp oppoetsen nret een

zachte doek.

Het voorr¡'erp zal hierdoor een mooie

patina krijgen en is goed gecotrsen'eerd.

Bovendien is het niet vet.

Een zakje is voldoende \¡oor een groot
aantal voorwerpen en is verkrijgbaar bij:
Munsters Metaaldetecto rs, rcL. 04920'
44782 en bij de betere dealers.

Priis f. 7,50 (+ 2,50 r'erzeudkosten)

Verzamelbeurs Delft

In "Het Trefcent¡um", Phoenixstraat in
Delft wordt op zaterdag 15 mei a.s. eeu

grote verzan ìelbeurs voor
metaaldetecton'oudste n georganiseerd.

De zaal is operr van 9.00 - 15.00 uur.

Inlichtingen: 015- 122227

Verzamelbeurs te Hemrik

Op zaterdag 3 april vindt in Hemrik
weer de jaarlijkse grote verzamelbeurs

plaats.
Op deze beurs, die door "De
Verzamelaar", afd. Noo¡d, m.m.\¡. onze

Detector35

vereniging wordt georganiseerd, zii n

detectorvondstelr, pren tb¡iefkaarten,

postzegels, speelgoed en andere

r.erzan-relobjecteu te ruilen.

Dive¡se deskundigen voor deternritratie

zijn aanwezig.

De beurs is open van 9.30 - 17.00 uur en

wordt georganiseerd in dorpshuis "de

Bining" te Hemrik-
Voor tafels kunt u zich voor 27 n:'e¿t¡ a.s.

opgeven, tel. 05166-1502.

Goudtestmater¡alen

De fa. Detect konrt op de markt met een

kistje testmateriaal voor goud en zilver.

Hiermee kun je testen of iets van goud of
zilver gemaakt is of niet, bovendien kun
je goud op zrjn karaatgehalte testen. (8,

14, 18 en 22karaat). Het kon-rplete setje

bestaat uit: I flesje zilvertest, 4 flesjes

goudtest, voor 8, 14, l8 en 22karaat,

I toetsteen en I flesje toetsreenreiniger.

Dit alles zit iu eeu fraai schoki'rij houten

kistje met veiligheidssluiting.
\laarschuu'ing: de flesjes bevatter.r hoge

cou celì traries gevaarl i j k salpeterzuur,

daarom is deze set zoveiligmogelijk in
een kistje met vân binnen schokdempend

materiaal verpakt. Nederlandstalige

gebruiksaanwiizing wordt bilgeleverd.

KISTIE KOMPLEET: f r59;
KLEIN SETJE: alleen l4 Karaat en zilver

met toetssteen f 59,-

Onderwaterdetector

Van Compass kregen r,r'e bericht dat zij

eerdaags met eeD ondervraterdetector oP

de markt komen.
Zodrawe hier meer over weten, zullen

vve hierover berichten.

VONDST
VAN HET

AAR

Voor de meest interessantste vondst,

welke uiteraard wel moet zi.jn

aangemeld bij één van de offìciële

instanties wordt jaarlijks een pr¡is,

welke bestaat uit een gouden
mi n iatu u rdetecro¿ 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"



Garrett l'læterhunter CX............, f. 795,-

White's ó000Di, als nieuw,

k0mp1eet............ ............. l. 17 5,-

White's 2000

tisher l2l2X, als nieuw........... f. ó00,-

CScope CS2llX, als nieuw......... f. 1200,-

DJ. Laan lletaaldetecton, 02279-128ó

Compass XP-350, in zeer

goede staat.................... f. 850,-

Yiking 5D...

CScope 7i0D, als nieuw............. f. 195,-

CScope 12208............................. f. 700,-

G ol d ru sh ll e taal de te cto ren, 02 0- ó ó 82 I 6 I

White's Eagle 5189...................... f. 900,-

White's Clæsic 11......................... f. 500,-

Compass XP-Pr0............................ f. 850,-

Compass [0inscanner..................... f. 700,-

Micronta 4001,

twee maanden 0ud.......... f. 75,-

Ioetmulder l'letaaldetecton, 025 I 0-)54 57

CScope 12208............................. f. 800,-

CScope 10004DC......................... f. 300,-

Fisher l2BOX Aquanaut.......... f. I 100,-

Jan van Bergen l'letaaldetecton, 071-Jl I 350

Garret ÁTJ,ondenvaterdetector

+ 2 schotels................. f
White's Eagle 5pectrum............ f.

Fisher 1280X Aquanaut.......... f.

Detection Systems Holland, 0520J-ó59 I

CScope 990................................. f. 425,-

CScope C52t'lX............................. f. 975,-

Tesoro 5i|verSabre.................... f. ó00,-

f. van Broekhoven lletaaldetectoren,

0t0-4t9909ó

Compass Goldscanner Pr0........... f. 1150,.

CScope C52l'lX, nieuw................. f. 950,-

Tesoro Eldorado, met nieuwe

widescan sch0te1............ f. 825,-

White's Surfmæter,

ó maanden 0ud........... f. 1100,-

W. llunsten lletaaldetectoren. 04920-44782

0ccasions dienen voor de sluitingsdatum voor

kopij opgegeven te worden.

Te koop aangeboden:

White's Eagle Spectrum
& accessoires.

Prijs: f. 1450,-

lnruil van uw oude
detector bespreekbaar.

J. von der Sneppen,

tel.03405-63708

Te koop aangeboden:
Tesoro Bandido met 8 &
l0 inch zoekschotels,
2 jaar oud.
Vraagprijs: f. 950,-
R Rube¿ Tel. 04498-58455

Te koop:
Compass XP-450
detector, met oplader en
batterijen, beschermhoes
en extra schotel.
Prijs: 1095,-

Tel05ll3-1799

Gezocht:
lemand met wie ik mee
kan rijden (tegen

vergoeding), als er weer R.S. v.d. Molen

een zoekdag wordt Fok 6

gehouden. 8502 AH Joure
lk woon in Hoogezand.
Tel. 05980-2ó599 Gezocht:

Wie heeft er een goed
programma voor de

White's Eagle ll, voor de

standen A, B, en C.

Bij voorbaat dank.

Te|.05980-26599

Te koop:
Compass XP-350,
ongebruikt. Prils: 900,-
Tel. 05 150-23 107

Te koop:
Compass Goldscanner
Pro + accessoires.
Prijs: n.o.tk.
F. Wouters, Leuven (België)

Tel. 09-32- 16449345,
(tussen 18.00 en 2l .00
uur).

Te koop:
De volgende publicaties:
D.H. Duco, De
Nederlandse kleipijp,
handboek voor dateren
en determineren, 160

pag., 700 afbeeldingen,
f .45,-
D.H. Duco, Merken van

Goudse pijpenmakers
I 660- I 940, 128 pa9.,725
afbeeldingen, f. 25,-
D.H. Duco, De
tabakspijp als

oranjepropaganda, 144
pag., 127 foto's, f. 35,-

Alle prijzen zijn excl.
verzendkosten.
Schrifteliike bestellingen
voorzien van postzegel
van 80 cent naar:

/vlEtD B¡JZONDERE
VOND'TEN ATTITD

Detector



$TOBDT IIBT IIIU
IIINIDIITIJIT IìIMÏ

BIIIìIS TIJI)
TTOOB IIBIìI
$rHI'lB'S?

Detection Systems Holland,
tel 05203-6591

Bij aankoop van een White's Spectrum krijgt u gratis een extra schotel
(aanbieding geldt tot en met de zoekdag van 17 april).



WORDT HET YINDEN
YAN EEN GOEDE

ZOEKSTEK
STEEDS MOEILIIKER?

zur{ AL uw TERRET]{Ei| REEDS
AFGEZOCHT?

DAN IS DE

Op al uw oude zoekstekken vindt u weer
leuke dingen.

De Challenger X-200 heeft een enorm diepteberei( een perfekt instelbare

discriminatie, met het unieke 0l,lE- en THREE 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.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Bel dan Leo l(ooistra of een van de Compasl-dealers van de dealerpagina.

CHALLENGER X-IOO
uw oPLossrNG

U zult versteld staan van wat u en anderen de
afgelopen jaren hebben laten liggen.

M ETAAL . DETECTORS

Ds. de Boerwei I 3, 8409 JT Hemri( Tel. 05166- 1502, Fax 05 166-1229

C6MPASS

TECHN'SCfIE GEGEYENS.
Deæctort¡pe VLF moti¡n silent seordr

dlscdmínøteJeæcør
Gondfulors l0 sloçn &oaikrop
B¿sÈtoon outomotisdt qt instelfuor
DËoímin¿og ùlsæ'lfuor. Het ONE- en IHREE

frher s¡,sæem voo¡ziet &
deteauwn 2 rænd¡llende
discriminotie eiçmcåoppen

ZoelSeqrentie: I 4 Hlzsundoord
6 [412 gædtik vær o.o. groterc
ztv€rcn munten

Zoekchijf 2O <m concenùisch en wo¿erúdtt
(vemíselfuor)

Borærþn l2 x l5 V penligþ¿ De deæcor
wordt çleverd met oploodbore
NiCod botr:eijen en oploder, die
oongesloten nrcet wordan op
inçbotrwde dtorçr.

PeilfÍtu (notch): insteltuor
Cæluid' toonløogte instellxor wn hoog

tot loog
lvþter verlichte idenafuooerreter

Door lret lichtçwicht metolen ormsteunnndel kn¡
u urenlong melcen zonder vermoeid te rolcen
Mol&elijk uit te breden tot heupmodd


