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De Bondido is inmiddels een

legende.Drie pond Dynomiet in

schoopsklerenl Zo onoonzienli jk

ziin uiterliik, zo uitzonderliik ziin

preslotiesl

professionele h,vol¡teiten von de

BANDIDO ll bevordert, komen wii

met de volgende oonbieding:

Nu is de Bondido lluitgebreid met een

keuzeschokeloor op ele Alle iv'ïeiolen'

stond. Je kunt nu kiezen voor

Normool of Auto-tune.

Stondoord uitgevoerd

met verbeterde bruine open

zoekschiif met flexibele kobel,

Deze oonbieding is geldig bii de firmo

Detect en qlle erkendeTesoro deolers,

u kriigtvon hen de bekende
Gooien met kortingen is niets

voor ons, moor omdot het gebruik

von de iuiste zoekschiif de

Goudgele Gorontiekoorl,

#,
¡,:

lmporteur: Gert Gesink Enschede

Teh 053-3005 I 2, Fox; 053-302 I 92
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Geachte redactie,

Iets meer dan een halfjaar
geleden ben ik lid geworden
van "De Detector Amateur".
Bepalend hiervoor was het
feit, dat het bestuur van DDA

actief overleg voert met de

dive¡se archeolo gische

instanties, zoals de R.o.B. en

de e.rv.N.. Immers, alleen op

dezewijze kan het zoeken met
de metaaldetecto¡ voor de

toekomst geheel of
gedeeltelijk veilig gesteld

worden.

Helaas hebben de meeste

mensen nog steeds een

ve¡keerd beeld van het

fenomeen "detector-

amaceur". Dit is voo¡al te

wijten aan de media, waarin
over het algemeen maar rwee

facetten van het

detectorzoeken ter sprake

komen:
*plundering van

monumenten door
kwaadwillenden en
* grote schawondsten.

Het gevolg is, dat de meeste

mensen nog steeds niet weten,

wat een detector- amateur nu

precies is. Her is aan onze

vereniging om hier
verandering in te brengen, al

besef ik terdege hoe moeilijk
en tijdrovend dit is.

Een begin is al gemaakt met
het voonreffel ijk uitgevoerde
verenigings-orgaan "Detector
Magazine". Een dergelijk

professioneel blad is HET
visitekaanje voor onze

vereniging. Door de goede

redactio nele aanpak ontstij gt
het blad duidelijk het lage

kwalite.itsniveau van andere

verenigingsbladen.

Het grootsce voordeel van

deze aanpak is dat het blad
ook door anderen (m.a.w.

nietleden) met interesse

gelezrn kan worden. Immers,
hec blad nodigt door de

uiwoering uit om opgepakt
en doorgebladerd te worden!

binnengekomen briêYetr

veilig te stellen. Her zou
zondezijn, als zo'n mooie
hobby verboden zou worden

Met vriendelijke groet,
P. Jonkman, Ede

Geachte miinheer Jonkman,

Zoals u verderop in het blad

kunt zien, bent u op uw
wenken bediend. Het afdrukken

van aangemelde vondsten in

ons blad is echter afhankelijk

van het feit of de leden ook ons

even een kopietje toesturen.

Wat bet¡eft de opgraverties ligt

het wat moeilijker, omdat wij

er niets op tegen hebben als

mensen dingen ruilen of
verkopen, die archeologisch

niet van belang zijn. Wat is er

mooier dan je verzameling van

bijvoorbeeld zilveren knopen of
vingerhoeden op deze manier

aan te vullen. Ook onze

adviseur de heer Holtman

koopt regelmatig gewichten op.

Dit heefc geleid tot een niet te

overt¡effen kennis op dit
gebied. Een kennis die iedereen

ten goede komt.

Dat arc heologische vondsten

aangemeld moeten zijn, is een

duideliike zaak. Dat wii dat niet

kunnen controleren ook.

We doen ons best om het

belang van aanmelding via

allerlei manieren aan onze

leden duidelijk tê maken en we

geloven niet dat onze intenties

door de opgravertjes verkeerd

beoordeeld zullen worden.

Zodrawii zeker weten, dat

advertenties afkomstig zijn van

malafide handelaars zullen we

die zeker weigeren,

Betreffende de advertentie van

Coin lnvestment zijn we ervan

overtuigd, dat de genoemde

zinsnede nietJ te m¿ken heeft

met het wel of niet aanmelden

van een voorwerP.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Her bestuur van de vereniging
hamen erop, dat all€

archeologisch belangrijke
vondsten aangemeld moeten

worden. Gelukkig geven veel

leden hier gehoor aan. Het
zor dan misschien ìnteressant

ku**en zijn orn in "Ðetector
Magazine" een

tweernaandelijkse lijst af te

drukken van alle door de

ledea aaaçmelde vondsten.

Ik derrk daarbij aan een lijsr
mec vond*en, die aangemeld

zij* in de twee ma¿nden

vooraftaand aan het
verschijnen van het nieuwe

magazin€. Hiervoor zou in
het blad een bon afgedrukt
kunnen \ryordel, waarop me¡r

alle relevaûte gegevens kan

invulles, zoals:

registratienurn¡ner n.o,B, of
K-P. K., âanmelddatu m, soort
vondst e.d., waarna de vinder
deze opstuurt. Iedereen kan

dan zelfzien hoeveel vondsten
er i¡ die periode aangemeld

zijn. Tegelijkenijd brengr u
subciel cwee di*gen onderde
aandacht van de lezer: dat u
z\'vâar tilt aan het al dan niec

aangemeld zijn van de

vondsten, teve¡s laat u de
archeologische wereld

hierrnee zien, dat \rye geen

club zijn van m€n$en, die

alleen maa¡ in de Gnanciële

kar+r van de vondsten

geTnteresseerd zijn.

ln de rubriek "Opgravertjes"

Ío het rnagazine verschijrerr
met regelmaat adrenenties
waarin bepaalde persor:en

hun deteccorvondsæn te koop
en/of ruil aanbieden. Hoewel
u duidelijk vermeldt, dat alle

archeologirch inreressa nte
vord$en aangerneld d,ienen te
írjnblj de geëþnde
instanties, vreeg ik r*ij afhoe
dit gecontrolee¡d wordr Ik
stel voor dat in de toeko¡nsr
a¡lke zdvenenties geweigerd

worden en wel omdat dit naar

buiten toe een verkeerde

indruk wekt, als zou tret

bestuur meewerkel âan e€n

levendige illegale handel in
detectorvoodsen (al is dit
natuurlijk niet zo).

Ook va*wege de

onconlrole€rbaa¡heid zou dit
moeæ$ gebeurea. \faar ik
ook problemen mee heb, is de

zinsnede 'bp verzoek kan uw
naam anoaiem blijven in onze

boekhoudirg" in de
advenentie van het bedrijf
C-oi¡r Investme¡t.
Deze zinsnede wekt de

indruk, dat sornrnþ geveilde

vondscen Yan een dubieuze

a&.ornst zijn. Hoewel u
natuurlijk niet
verantwoordel ijk bent voor
advenenties van derden, dient
e¡ coch een duidelijk
advenentieb€leid gevoerd re

wordeo, o rndat advenenties

mede bepalend zijn voor de

totaalindruk, die een lezer van

het vereniginpblad heeft. Het
verdient dan ook aanbeveling

om hier in de toekomst m€er

aandacht aan te besteden.

lflellicht ten overvloede, ik
hoop, dat onze vereniging de

in gesl agen we g zal blijvert
volgea en een duidelijke
boodschap naâr buiterr toe

weet uir te dragen, rnet als

doel het zoeken mrt een

metâa¡det€ctor i¡ de toekornst

Detector2



Geachte redactie,

Terugkomend op de

landelijke zoekdag in
Gorredijk, wil ik mijn verhaal

wel toevertrouwen âan
"D etecto r Magazine" . Zo al s

er in blad nr. 9 vermeld
stond, waren er die dag geen

spectaculaire vondsten
gedaan.

Mijn vondst was ook niet
uniek te noemen, maar naar
later bleek toch wel leuk.

\(/at was namelijk het geval?
's Morgens vond ik twee
ronde, sterk vervuilde plaatjes
ter grootte van een duit, maar
deze waren zo onherkenbaar
aangetast, dac het mij niet de

moeite waa¡d leek om ze in te
'leveren 

voor de vondst van de
d"g.
Dus verdwenen ze in het
muntenpakje.
Toch enigszins nieuwsgierig
heb ik ze enkele dagen later
maar eens schoongemaakt.
'Wat schetst mijn verbazing
toen bleek, dat er na enig
gepoets een moole munt
tevoorschijn krvam van de

v.o.c., 1752. Een kleine
teleurstelling voor het nier
inleveren van de vondst, maar
hij prijkt nu in mijn album en
ik bewaar mooie momenten
als herinnering aan Gorredijk.

In het vervolg lever ik alles in,
tot oude spijkers toe.

Op dezr manier vis ik
misschien niet weer achter het
net.

Al met al was het een fijne
dag en petje afvoor de

organisatoren, want het is

toch een heel gedoe.

Zo doorgaan! En bij deze

wens ik alle medewerkers en

sponsors veel succes toe.

Met vriendelijke groeren aan

iedereen, die de zoekdag
steeds weer laten slagen.

C. Jansen, Amerongen

Geachte redactie,

Als lid van uw vereniging wil
ik even het volgende kwijt.
Niks dan lof voor uw blad,
dat informatie bevat over
materialen, die al jarenlang
onder de grond liggen. De
meeste van deze materialen
heb ik ook wel al eens onder
mijn schotel gekregen.

Jaarlijks zoek ik een bepaalde

periode op stranden en

pretparke n. Daar wil ik het
nu eens over hebben. Er
wordt daar weinig over
geschreven.

Dat begrijp ik volkomen,
want het zou gauw vervelen

als iedereen kwam venellen
hoeveel centen offrankjes hij
zou bovengepiept hebben.

Nu de stranden en pretparken
jaarlijks aîgeznchr worden en
er mveel niet meer gevonden
wordt, wil ik een oproep doen
aan alle Nederlandse en

Belgische strandzoekers.
Vooral aan diegenen, die al

jarenlang detecteren.

'Wie 
heeft er ooic een

terreintje gevonden waar de

hedendaagse geldige munren
er al tientallen jaren in de
grond verborgen zaten?

Ik heb het geluk gehad zo'n
stekje te vinden van r ha
groot. Nu ga ik bescheiden
vragen, wie heeft er ooit meer
bovengehaald; let wel hec gaat
hier om losse vondsten, over
heel het terrein verspreid en

een zoekdag van 6 uren.

Ik weet wel, dezæ vondsren
zijn ntet controleerbaar, wie
wil bluffen, bedriegt zijn
eigen zak. Ziehier de lijst met
gevonden munten.
Het gaat dus om in de kortst
mogelijke tijd veel munten
vinden.

Datum z4 oktober r99r
Znektijd 6 uren
Aantal

7 x¡oBFR
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gemeenten tloemen met een

vermeend detectorverbod.
Navraag bij de betreffende
instanties leerc dan vaak dat
het loos alarm is.

Ik geloof daarom, dat het heel

nuttig kan zijn om in het
verenigingsblad een lijst op te
nemen van gemeenten, waar
inderdaad een verbod op her
gebruik van metaaldetecrors
van kracht is. Deze lijst zou
dan in elk nummer moeren
worden afgedrukt en

voortdurend moeten worden
aangevuld met de laarsre
(geverifiëerde) gegevens.

Ook zou het voor menig lid
interessant zijn te weten
hoever een dergelijk verbod
nu eigenlijk reikt; geldt her
alleen voor openbare
terreinen ofvallen ook
panicuIiere terreinen
(bijvoorbeel d akkers) onder
het verbodl Mogelijk verschilt
dit per gemeente!

Indien onze leden aan her
besruur melden, welke
gemeenten zo'n verbod
hebben uitgevaardigd, zal,

uiteraard na verificatie door
het bestuur, onze lijst al vrij
snel een vrijwel volledig beeld
van de situatie geven.
(En nu maar hopen, dat de

lijst niet blijft groeienl)

Met vriendelijke groeten,
tùØil Hofman, Beuningen

Beste Wil,

We vinden iouw idee prima en

zullen van onze kant ons best
doen om de nodige informatie
betreffende dít onderwerp te
verkriigen. Bii deze roepen we
de leden op om hun kennis

hieromtrent naar ons door te
spelen. Zodra we gegevens

hebben, zullen die geplaatst

worden in ons magazine.

Met vriendelíjke groet,

Het bestuur.

J'O
zo60

66s

r5

IO

49 1o9o BFR

Gemiddeld r munt op r min.
en 17 sec.

Detector: Compass

Goldscanner Pro,

discriminatie zeer hoog voor
uitschakeling trekringen +

jammergenoeg ook goud.

Jozef Goddaen
Molenstraat 88

zo7 o Zwij ndrecht, B el gie

Geachte redactie,

Allereerst mijn complimenten
voor het interessante en

perfect uitgevoerde

verenigingsblad. Ook de

perfecte organisatie van de
zoekdagen verdient respecr.

Ik zou echter graag wat meer
aandacht willen vragen voor
de problemen, die de
detectorhobby o ndervindt in
onze samenleving. In de eerste

plaats is er natuurlijk de
wrijving met de officiele
archeologie, waar we

nauwelijks genoeg aandacht
aan kunnen schenken.

Daarnaast echter kun je als

nietsvermoedende

detectorhobbyist direcc in
botsing komen met politie en
juscitie indien in de gemeente
waar je aan het zoeken slaat
'toevallig' een detectorverbod
bestaat. Mi)zrlf zijn als

zodanig Arnhem, Renkum en

Groesbeek bekend, alle
vanwege een overvloed aan

oorlogstuig in de bodem.

Regelmatig hoor je andere

Detector3



Melden....... DOEN!!

De landelijke zoekdag te

Heeswijk Dinther, die

volgens mij zner geslaagd was,

ligt nog vers in het geheugen.

Maar we zoeken weer gestaag

verder en zullen zeker mooie
archeologische vondsten
doen, die, JA\IEL, gemeld

moeten worden!

Tijdens de opening van de

znekdagwe¡d al door dhr.

Kolkman gezegd, dat "onze"

vereniging niet opgericht is

om theekransjes te verzorgen,

maar om leden te doen

inzien, dat samenwerking met
arcbeologische instanties een

"must" is, willen wij onzn

hobby blijven uitoefenen,

Volgens mij zijn er nog veel te

veel mensen binnen onze

vereniging, die dat melden

met een korreltje zout nemen

of er misschien wat
wancrouwend tegen aan

.kijken of het misschien een

heel gedoe vinden.
Toch werkt het allemaal vrij
simpel.

Bij de n.o.e. zijn heel

eenvoudige meldformulieren
op te vragen, die ge makkelijk
in te rrrllen zijn. Op deze

Formulieren vul je zoveel

mogelijk vondstgegevens in
zoals: metaalsoort, gewicht,

maten, etc.. Vul dit eventueel

aan met duidelijke foto's of
tekeningen van de

voorwerpen en munten.

Stuur dit geheel op naar de

R.o.B. t.a.v. de provinciaal
archeoloog. Mocht deze de

vondsten nader willen
bekijken, dan zal hij wel
contact met u oPnemen.

Je kunt hen ook altijd gewoon

belle n, mocht je een echte

archeologische vondst gedaan

hebben. Meestal maken zij

dan wel een afspraak met u
voor e€n bezoek.

De vondsten en gegevens

samen opsturen kan ook.

' .:..

::',. ... .:..'
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Beste leden,

Op het moment, dat ik dit
schriif naderen wij met rasse

schreden het tijdstip van ons

tweejarig bestaan. Na begonnen

te ziin met niets, kan ik nu, na

een periode waarin wii ons als

bestuur nog moesten
oriiinteren, gelukkig zeggen, dat

er zo langzamerhand structuur
in de zaak komt. Het is een tijd
geweest, waarin de basis is

gelegd voor een gezonde

vereniging met bestaansrecht
Op onze laatste zoekdag kon
ons 1000-sæ lid verwelkomd
worden en het zijn er nu al

weer meêr.

Onze zoekdagen zijn mede

door de inzet van vele

vriiwilligers, desku ndigen,

importeurs en dealers elke

keer weer een succes. Maar

hoe belangriik deze zoek- en

Dan hoeft er niemand langs

te komen en u hoeft daarvoor
geen vrijaf te nemen. Het kan

wel even duren, maar u krijgt
alles en op uw verzoek

schoongemaakt terug.
Stuur het geheel wel

aangetekend op om
zoekrakingen te voorkomen.
Ditzelfde geldt ook voor het

K.P.K..

Hierna kunt u met uw
vondsten doen wat u wilt,
verkopen, ruilen, zelf
verzamelen, wat u maar wilt.
U heeft dan uw plicht gedaan

en als we dit allemaal zouden

doen, blijven we allemaal

contactdagen ook zijn, het
belangriikste bliift toch dat onze

vereniging erkenning krijgt van

de offìciêle archeologie.
Gelukkig tracht de A.W.N. ons

h¡erb¡i te steunen, maar de weg

is nog lang.

U als lid kunt hierbij natuurlijk
uw steentie bijdragen door o.a.

het aanmelden van Yondsten en

door u te houden aan de regels

van ons huishoudelijk
reglement. Wees een

ambassadeur voor de DDA.

ln dit verband wil ik u wiizen op

enkele verontrustende zaken,

zoals de vele buitenlandse

archeologica, die momenteel in

ons land circuleren. Hier is op

zich niet zoveel tegen, zolang

de werkelijke herkomst maar

genoemd wordt en men niet
gaat beweren, dat deze

voorwerpen in Nederland

¡-ti! " I1':€é+

tevreden en blijven de hobby
en vereniging nog lang

bestaan.

F. van Berkel

Geachte miinheer van Berkel,

Zoals u verderop in het blad

kunt zien, waren we al bezig

met het ontwerPen van een

speciaal aanmeldingsformulier.

We rekenen erop, dat onze

leden hier veelvuldig gebruik

van maken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

gevonden zijn. Helaas is dat al

wel gebeurd. Ook gaan er de

laatste tjjd geruchten over de

verkoop van vervalsingen.

Ook dit gebeu4 maar helaas

worden dan via allerlei
geruchten mensen beschuldigd,

die zodra gedegen onderzoek
wordt gedaan, totaal onschuldig
bliiken te zijn.

Bovengenoemde zaken doen de

vereniging natuurlijk geen goed,

maar we rekenen erop, dat
onze leden zich verre houden
van dit soort praktijken.

Uw bestuur werkt natuurlijk
ook hard om alle doelstellingen,
die "de club" heeftte bereiken,
al merkt u daar als lid misschien

niet zoveel van.

lk zou nog erg lang door
kunnen gaanr maar dat is niet
de bedoeling, dus mede uit
naam van het gehele bestuur
wens ik u allen een goed

uiteinde van I 993 en een nog

veel beter begin en natuurlijk
vele genoeglijke en mogelijk
succesvolle zoekdagen (uurtjes)
in 1994.

Luitzen Haak voorzitter

êfl

Beste leden,

ln hetvorige magazine hebben

we een ieder opgeroepen om
zo snel mogelijk te betalen,

i.v.m. de toezending van de

sticker, die uw pas ook voor
het komende jaar geldig maakt

Helaas hebben nog te weinig
mensen hieraan gehoor
gegeven. Het is voor de

verening onmogeliik om de

stjckers direct na betaling toe
te sturen; dit zou te veel geld

en werk kosten. Ze moeten
dus ingesloten worden bij het
blad en dat is voor de mensen,

die dit moeæn doen een hele

uitzoekerij, die we liever niet
bij elk volgend nummer
herhaald zien.

Daarom dus nogmaals:
ttbeste mensen, betaal zo
snel mogelijkl"

Bii voorbaat dank!

De penningmeester

Detector4
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't Zal toch niet waar ziin?

Heeft u ook de Telegraafvan l7 en l8 november gelezenl

Niet? Dan heeft u toch wel wat gemist!!
Op l7 november lezen we over een Romeinse opgraving bij

Maasdam, die bezocht is door, ciaae "illegale schatgravers".
Foei toch iongens, jullie weten toch wel, dat dit alleen door
"legale schatgravers" mag worden gedaan. Volgens de krant
werd er zelfs naar de luchtmachtbasis Volkel gebeld met het
vezoek de Fló luchtfoto's op te sturen. Sterk hoor. Vreemd
trouwens, dat men beweert, dat deze foto's succes hebben
gehad, want ik hoorde recentelijk tijdens een lezing van een

luchtfoto-archeologe, dat het onmogeliik is om goede foto's te
verkrijgen met een F 16, dit in verband met de snelheid
waarmee gevlogen wordt. Maar men schiint ook bínnen "de
dienst" van mening te verschillen, vandaar dat je allerlei
vreemde tegenstellingen krijgt

Dan de kop van l8 november: "PIEPERAARS EN

ARCHEOLOGEN GRAVEN STRUDBUL OP". Tjonge, jonge,

kan het niet wat minder, zou je zeggen, maar nee, natuurlijk
nieq want dit ¡s SENSATIE, lekker olie op het vuur gooien.
Gelukkig geeft de heer Gesink nog een redelijk weerwoord.
Maar "danløij" de onkunde van een analfabeet op dit gebied,

komt zijn antwoord er maar heel summier in te staan.

Ook valt mijn oog op een zinsnede van de heer A. Haytsma,
voorlichter van de R.O.B.. Hii zegc "lk heb zelf ook wel eens

gezochg alleen maar oud ijzer, ik vind er niets aan, maar ik wil
niemands hobby afrremen, maar ze (u dus) moeten wel van ons
werkt¡rreín afulijven.". Tevens zegt hii, dat hii geen bezwaar
heeft tegen het zoeken in de eerste 30 cm.

Dit is wel even een andere reactie dan die van de heer
Willems, directeur van de R.O.B., die in het programma
NOVA nog beweerde, dat mensen, die met een detector
zoeken ondeskundige stropers zonder wapenvergunning zijn en

dat het zoeken helemaal verboden zou moeten worden.

Dat zoekers van archeologisch terrein af moeten bliiven, søat
buiten kijf. Dat archeologisch belangrijke vondsten aangemeld
moeten worden is vanzelfsprekend. Maar de bewering, dat er
niets aangemeld wordt bij "de dienst" Ís natuurliik onzin.
Het lijkt wel of detectoramateurs persé zwart gemaakt moeten
worden.

Welke conclusie kunnen we hier uit trekkenl
Ten eerste: de een zegt dit en de ander dat, blijkbaar heersen
binnen "de dienst" grote verschillen van meníng, maar een ding

staat: het zoeken in de eerste 30 cm bliikt geen probleem te
zíjn. Wat ook staag is dat er een duidelijk verschil is tussen
schatgravers en detectoramateurs. Leden van de DDA vallen

ongetwiifeld in de laatste catagorie.

Prettige feestdagen en een gezond I 994.

Dic insigne is gevonden in een grondhoop bij een uit-
graving op bedrijfsterrein Coenecoop te lVaddinxveen

ten behoeve van een nieuwe weg.

Volgens de heer Eekhof is het een insigne van her schur-
tersgilde. Datering voor r5oo. Het materiaal is tin.

Natuurlijk is deze vondsc aangemeld bij de n.o.n..
Ik zou graag meedingen naâr de vondst van her jaar ryy.
M. Hilgers, Vaddinxveen

U bent liever in de wije natuur na¿r het
verleden aân het graven dan in oude

archieven?

U heeft wel interesse in uw eigen
familiegeschiedenis?

Laat ons d,it danaoortLaerzorgen

Genealogisch Bureau Spronsen
v. Sminiaweg 42,9064 KC Oudkerk

Tel. O5 r O3-6222O, F ax 05L03-62220

INGEZq^NDEN VOOR "DE
voNDsT VAN HET JAAR"

Detector5



ALLËRLEI - ALLERI]
/-ALLERLEI-ALLERL
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EI - ALLERLEI -

I - ALLERLEI .
IEI - ALLERLEI -

In de komende nummers von

"Detectot Mogozine" zol ik rteeds

een bepoold onderwerp in het kort,
met hoofdzokelìjk foto's enlof
tekeninge n, be h ond ele n.

lk heb de rneele informotie uìt
venchille nd e b oeke n gehoold,

wooronder "Opgrovingen in

Amste rd o m", " D re ss Accessorief ',

London medìevol cotologi',

"Moking of Englond", "Schons op

de grenl', enz..

Heeft u wensen (betreffende
behondeling v on een bepoold
onderwerþ) Ioot dit don weten

d.m.v. een briefie oon de redoctie.

Aþeelding ll f

Rurtersporen bestoon uit een beugel, een

schocht en een Þunt of rad. Het spoor

wordt gedrogen oqn de ochterzrjde von de

voet, boven de htel.

De beugel goot onder de enkel longs en

wordt op zijn þloats gehouden door

riemen over de wreef en onder de

voe¡zool, waartoe de beugelormen

eindigen in een oftvtee ogen. Aon de hand

von orcheologisch moteriool en op bosrs

von oþeeldingen, voornomelijk op

grofstenen, wooroÞ de ridder in vol ornoot

stoat ofgebeeld, is een tyqolog¡e von de

ontwikkeling von het middeleeuws

ruitersþoor opgeste/d. Tot oon het einde

von de I3e eeuw worden priksþoren

gebruikt ( I I tlm I4). Hiervan eindigt de

schocht in een þunt. In de Vikngtijd hod

men ol þriksþoren.

Rond I 300 wordt het rodspoor

gellntroduceerd ln de eerste helft

von de l4e eeuw worden zowel prik-

ols rodsporen gebruikt, moor no 1350 is

het rodsþoor algemeen geworden en is het

priksþoor uit de mode geroolct. De beugel

van de I 4e-eeuwse rodsþoren heeft een

L Aþeelding I

dtn 2

g30

gelrjkmotig gebogen vorm en de

schocht is kort (ó en 7).

Wonneer de ridder oon het

einde voon de l4e eeuw

zw a a r d er e bep ontse rin g go ot

drogen met o.o. beenþloten, wordt de

vorm von de sPoren oange|ast oon hun

Aþeelding 3b

L Aþeelding 4

L Aþeelding 5



geilngerc beweeglijkheid en oon de

Yeranderde houding in het zodel.

De schocht wordt longer en bereikt in het

lootste kwo¡t van de l5e eeuw een

extreme lengte (3o, 4 en 5). Rond 1500 is

de schocht weer koft (3b). De beugel

verliest in de l5e eeuw zijn gelijkmotige

ronde vorm ( I ) en venoont in beide

ormen een knik (2), die of oon de

ochterzijde of oon de voorzijde von de

enkel ztt. De ochterzìjde wordt rond 1400

voozien ven een opstekende rand, ter

bescherming von de ochil/espees.

De schocht is eerst in een omloag gerichte

hoek aan de beugel bevestþd moor in de

loop von de I5e eeuw komen schocht en

beuge/ steeds meer in elkoors verlengde te

liggen. Voor Engelse rodsporen is de

tyPologie yostgeste/d oþ de riemogen.

ln de I 4e eeuw zijn er nog een oontal

voriotieg moor in de l5e eeuw dominee¡t

het type von aþ 5.

No de ISe eeuw yerliest het sþoor zijn

oorsþronkehjke funaie ols deel van de

wop enuitrusting. In vele vorianten

Aþeelding t0

Aþeelding l2
V

Aþeelding l3
V

Aþeelding 14

V

VRAAG ALTI' D
TOESTE/vlMlNG

AAN DE
LANDEIGENAAR

OM OP ZI'N
tAND TE /v\OGEN

ZOEKEN

MEID
BI,ZONDERE
VONDSTEN
AITI'D AAN

Detector7

evolueeft het tot een oon mode

onderhevig onderdeel von het

rutterkostuum.

Regelmotig worden er mët de detector

onderdelen von een ruitercpoor gevonden.

lVeestol zijn dit de roderen, die verloren

zijn, moor ook wel de gespen. Zelf heb ik
ooit een bronzen gedeelte von een

radsþoor gevonden. AIs u in uw

vezomeling hele of gedeeltes von sporen

heeft, mook don eens een foto en stuu¡

die op naar de redachte, zodotwe er een

oonvullend stuk oyer kunnen schríjven.

RA.M.

Prellige feesldogen

en een

gelukkig nieuwioor

Gerl Gesink - Fo. Delecl

Prettige feestdagen
en een

gelukkig nieuwjaar

Koo i stra m etaal d etecto rs

ZOEK NOOIT
OP ARCH EO.

roc r ScH E

O B' ECTE N



Easy to use
. lnstant target response
. Easy pinpointing
. No mot¡on reguired
. Only two knobs

ne\[7! Find treasu¡e on the
beach, in the su¡f, or
25O feet deep.

Underwater pulse induction metal detector
from Fisher Resea¡ch Laboratory

COMING SOON
lgnores salt water and
black sand

Leakproof to 250 ft.

LCD bar graph displays
signal strength and battery
condition

Available with 8 inch or 10-112
inch Spider coil

lncludes waterproof head-
phones and hard carrying case

High gold and silver
sensitivity

Long battery life

Separate battery com-
partment with easy
operator access

Converts to belt mount

Built to take a beating

GELAN
METAALDETECTOREN 8 V
Bedriivenweg l7
527 2 P A Sint'Michielssestel
Nederla nd
Teleloon 04 I 05' 12949'
Telefax 04105'15658



WAs DIT
ZONDER METAALDETECTOR

NOOIT C,EVONDEN!

ric Lawes werd ongeyeer
5 iaar geleden door zijn
Yrouw Getha verrast

met een metaaldetector.
Hij was net gepensioneerd
als tuinman en ¿rangezien hij
toen oYer veel vrije tijd
beschikte, vond zijn vrouw,
dat hij een hobby moest
hebben en dat heeft hij
geweten.

Tot dan toe vond Eric het zoal

gebruikelijke, te weten: geweer- en

revolverhulzen, musketko gels,

hoefijzers, koperen en bronzen
munten, enz..

Deze situatie veranderde dramatisch
toen boer Peter \Øatling op een van
zijn velden een hamer kwijt was

geraakt. Eric, die in de buurt
woonde en een bekende was, werd
gevrazgd of het niet mogelijk zou
zijn deze hamer met ùjn
mecaaldetector weer op te zoeken.

Een simpele vraag die aen iedere

detectorist wel eens gesceld wordt
door een bekende, die iets verloren
heeft. Tjdens dit zoeken, vond Eric
al spoedig een zilveren Romeinse
munt, bovenop het pas geploegde

land. Op kleine afstand daar

vandaan kreeg hij een ander signaal

ce horen, dat veel sterker was dan
het vorige.

En op die plek vond hij op
ongeveer 35 cm diepte eerst een

aantal gouden Romeinse munten en

hier zeer dichtbij de feitelijke grote
Romeinse schat, die bestond uit
gouden en zilveren munten,
zilveren lepels ìn verschillende

modellen, gouden kettingen en

armbanden.

Op dat momenr wist Eric, dat hij
een schat gevonden had van enorme
archeologische waarde en hij
besloot de eigenaar van de grond,
Peter \Øatling, te waarschuwen.

fucheologen van Bury St. Edmonds

f Etic Lowes

Enkele von de 565 gevonden gouden munten. L

DeteI



L Zes von de gouden ormbonden, woovon de groobte een dîometer von I 0 cm. heeft

V Cedeelte von de 78 gevonden lepe/s.

Detectot0



L De Juliono ormbond, de ÞeÞerÞot en de schitterende holsketting.

en Ipswick werden geTnformeerd en

die besloten de volgende dag een

groot onderzoek te starten. De tot
dan toe gevonden voorwerpen
werden gefotografeerd en veilig
opgeborgen.

Bij de graafwerl<zaamheden werd
vastgesteld, dat de kist waarin de

schat had gezeten totaal vergaan en

versplincerd was; alleen het gouden
slot werd ceruggevonden.

De munten waren vermoedelijk in
zakken geborgen geweest, doch in
hetzelfde gat begraven. De kist was

echter gevuld met allemaal gouden
en zilveren artikelen uit de late
Romeinse periode.

De gevonden munten waren, schrik
even niet, 14.780 stuks, bestaande

uit r4.r9r zilveren, 56; gouden en

z4\ronzen munten. De gouden
munten waren allen solidi's van 36t
tot +25 na Chriscus. Zi) wogen per
stuk 44 gram en waren allen

gemaakt van 99 %o puur goud, dus
z4karaat. De meeste van deze

munten werden geslagen gedurende
de regering van Arcadius en

Honorius tussen 383 en 423, echter

er werd ook een aantal munten
gevonden van andere Romeinse
keizers.

Alle gouden munten verkeren in
een uitzonderlijk goede staat,

vermoedelijk omdat ze slechts kort
of helemaal niet in omloop zijn
geweest als betaalmiddel. De grote

hoeveelheid overi ge mLrnten

bestond uit siliqua, met een gewicht
v^n z gram per stuk en een gehalte
v^n 90 o/o zilvet

De oudst gevonden munt \ /as een

miliarense van Constantinell Q37-

34o n.C.), zÐonvan Constantine I
en zijn vrouw Fausta, geboren in

l14.

V 6lose-+rp von 2 lepels.

Detectoril



Enkele von de l4.l9l gevonden zilveren munten. A,

In de totale munwondst waren rt
verschillende keizers

vertegenwoordigd, met ieder hun
eigen muntslag. Deze munten
waren allemaal op verschillende

plaatsen geslagen, van Tiier tot aan

Athene. De meeste kwamen uit
Tiier, Lyon en Arles in Frankrijk en

Duicsland en uit Milaan, Ravenna

en Rome in Italie. Ook in Engeland
werden een poosje Romeinse

munten geslagen onder keizer

Magnus Maximus, doch deze

werden niet bij deze archeologische

schat aangerroffen. Deze hele schat

zal in ongeveer 4o7 zijnbegraven,
toen de Romeinen hun controle
over Engeland al begonnen te

verliezen, maar deze datum is
moeilijk te achterhalen.

Buiten de munten bestond de schat

uit gouden juwelen en een groot
aantal zi lveren gebr uiksvoo rv/erpen,

zoals tafelbescek.

De juwelen waren zes halskectingen,

waaronder één uitzonderlijk mooi
exemplaar bezet met diamant, drie
ringen en negentien armbanden.

De meest imponerende ketting is

een zeer lange, die over de

schouders en onder de armen door
werd gedragen en op de borst met
een sierplaat bij elkaar kwam,
opgevuld met een amathist en

granaten en een grote gouden munt
van Gratian in een zetting.
Vermoedelijk hebben er ook parels

op de sierplaat gezecen, maar die
zijn verloren gegaan.

De armband en ztjn een aparte

goep. Enkele hiervan hebben

afbeeldingen van dieren en jagers,

andere zijn rijkelijk bewerkt met
graveringen enz.. De gfootst
gevonden armband is een gouden
band, die om de bovenarm werd

gedragen met een doorsnede van ro
cm en een gewicht van r4o gram.
Het mooiste exemplaar is een

doorboorde band met een prachtige
geometrische voorstelling. Een van
de banden heeft een inscriptie:
"lJtere Felix Dominia Jvliane", wat
betekent: "Veel geluk gewenst aan

de eigenaar en dame genaamd

Juliani'. Dit juweel is van zeer grote
archeologische en historische
waarde.

Ook een zeer waatdevol scuk is een,

jezou haast zeggen, steigerende

tijger, van puur zilver met eerì.

gewicht van 48o gram. Dit is

waarschijnlij k een handvat geweest

van een grotezTlveren vaas, doch
het eventuele restant of een rweede

hiervan is niet gevonden.

Het is bijna te veel om op te
noemen, maaf verder werden er

gevonden: 78 stuks soeplepels,

waarvan sommlge met lange steel

en andere voorzien van een korte
steel ofdeel om vast te houden.
Alla rijk gedecoreerd met
verschillende voorstellingen.
De overige artikelen zi)n meer

toiletartikelen, zoals zilveren

tandenstokers en oorschelpjes, soms

voorzien van een dolfijn6guurtje.

Tussen de verschillende sloten

bevonden zich leerresten, wat erop

duidt, dat er een verpakking van

leer, of een kist bekleed met leer is

gebruikt. In alle voorwerpen

Detectort2

bevinden zich in øtaaI5z
inscripties, waarYan de meeste

Christelijke symbolen bevatten,
maar z/ dragen initialen of
kenmerken van de oorspronkelìjke
eigenaars, waaronder Aurelius
Ursirinus.

De gehele schat heeft waarschijnlijk
behoord aan een rijke en

invloedrijke familie, mogelijk
eigenaars van een grote hoeveelheid

land ten tijde van het Romeinse
keizerrijk.

Het totale gewicht van de vondst
wæ 3,j kilo goud en 23,25 þ zilver.

De huidige waarde in goud en zilver
zou momenteel slechts )4.zoo,-
Engelse ponclen bedragen; de

historische waarde bedraagt echter

ettelijke miljoenen.

Op dit moment worden er in de

directe omgeving van de vindplaats

nog steeds artikelen gevonden, dus

misschien krijgt dit verhaal in de

toekomst nog een vervolg.

Ik feliciteer Eric Lawes met itjn
vondst en ben ervan overtuigd, dat

hij de goede weg heeft bewandeld

door onmiddellijk de deskundige

archeologen te waarschuwen, tot
zekerstelling van de gehele schat.

\Øie zou dit niet wìllen vinden?

Het geheel is nog te bezichtigen tot
januari ry94in het British Museum
te Londen.

T. Kolkman

Prettige feestdagen
en een

gelukkig nieuwjaar

D etectíon Sy stems H olland



e opkomst van de m€taaldetector
in de vrijetijdssfeer heeft de

laatste decennia ook in ons land

geleid tot een enorme toename van het

aântal metaalvondsten. Dat betreft

knopen, munte n en muntgewichten,
rekenpenningen, gespen en legio andere

voorwerpen, die "opgepiept" worden.

Dankzij de vochtige

bodemomstandigheden in ons lage landje
zijn ook veeI kwetsbare objecten,

vervaardig uit een vergankelijke lood-tin
legering bewaard gebleven. In Zeeland

waren tot 1978 slechts zzmgenaamde
pelgrimstekens bekend en nu meer dan

duizend, waarvan er zevenhonderd

beschreven staan in het boek "Heiligen
uit de modder, inZeeland gevonden

pelgrimstekens". Onze streken blijken in
omvang en verscheidenheid van deze

vondsten koploper te zijn in de

archeologie, dankztj de niet aflatende

ijver van vele tientallen detectoramateurs.

Zonder de uiwinding van de

metaaldetector en het enthousiaste

gebruik, dat detectoramateurs er de

laatste jaren van maken, zou zo'n boek

nooit verschenen zijn. Provinciaal

archeoloog vanZeeland, de heer R.M.
van Heeringen, memoreert in zijn
voorwoord de bereidwilligheid van de

vele liefhebbers om hun vondsten ter
beschikking te stellen voor zijn studie,

een heel ander geluid dan je meestal

hoon van officiële zijde. Hij wijsc

nochtans op het gevaar, dat
archeolo gische gegevens o mtrent
datering, vindplaats en

vondstomstandingheden verloren gaan,

omdat de meeste ervan zonder veel

omhaal uit het eeuwenoude

bodemarchief gehaald zijn. Hij vreest ook
voor het verloren gaan van de vondsten

omdat ze verspreid ztln over een groot

VOOR U GELEZEN

Heiligen uir de modder
Een handleiding aolr wie de achtergronden zoeþt uan pelgrirnsteÞens

aantal particuliere collecties en het gevaar

dat ze nog verder verspreid raken.

Naast het bestude¡e n van hec

vondstmateriaal op zich lijkt me een

landelijke enquête onder de

detectoramateurs op zijn plaats om die
extra gegevens alsnog vast te leggen.

Het ligt wat dat betreft niet aan de

hobbyisten alleen indien dit niet gebeurt.

Op afbeeldingen van pelgrims op

schilderijen en heel wonderlijk ook op

kerkklokken vinden we zÊer nauwkeurig
diverse insignes afgebeeld, waardoor we

nu na vijf eeuwen nog steeds de pel-

grimsoorden kunnen herontdekken uit
de middeleeuwen. Pelgrimsinsignes

blijken een tot op heden onaangeroerde

informatiebron te zijn over verschillende

aspecten van de middeleeuwse samen-

leving, die niet in geschriften en andere

historische bronnen zij n vastgelegd.

De meest populaire insignes zijn de

jacobsschelp in diverse variaties van

Santiago de Compostella en het portret
van Chriscus op de zweetdoek uit Rome.

Deze insignes waren niet alleen als

souvenir bedoeld, maar hadden ook een

belangrijke betekenis als amulet.

Een pelgrimstocht werd in de eerste

plaats uit geloofsijver gemaakt om
bijvoorbeeld genezing te zoeken, zoals

heden ten dage nog in Lourdes gebeurt,
hoewel onderzoek van historische
bronnen uitwijst, dat men ook als

boetedoening voor een misdaad op een

tocht gestuurd kon worden, waarbij het
bedevaansoord en een minimale
tijdsduur opgegeven werden. 'Waarom we

nu die oude tekens terugvinden in oude
stonplaatsen is een vraag, die niet
beantwoord wordt.

Veel scudie zal nog moeten worden
verricht om antwoord te krijgen op de

vragen wanneer men insignes droeg, door
wie en onder welke omstandigheden en

waarom men ze wegwierp met het

huisvuil. Dit boek geeft onderzoeks-

resultaten weer betreffende de

archeologische context van de Zeeuwse

vondsten, die vooral gedaan zijn in
verdronken dorpjes en het stadje

Reimerswaal in de huidige
Ooste¡schelde. De bedevaartsouvenirs

zijn gerangschikt naar herkomst, waarbij

in het kon de geschiedenis van de

becreffende bedevaansoorde n wordt
verteld. Dit is zondermeer een boeiend

boeh dat navolging verdient met

gegevens uit andere delen van ons land.

Heilign øit d¿ moddn, fu Zcelønd geuondzn

peþimstekens.

R.M. uan Heeringen, A.M. Koldztueij en

A.A.G. Ga¿lmøn.

Uitgeuerij: De Vahurpers

tssu 9060rt.559.7. Prtjr fz5-

Detectort3



Voor al uw Numismatische
Op veilinggebied nummer 1 in

U kunt bii ons terecht voor:

wensen naal COIN
de Benelux !

INVESTMENT B.V.

Gratis taxaties en het determineren van Uw stukken.

Het kopen, verkopen en ruilen van munten en penningen.

Het door ons laten veilen van de door U gevonden of in bezit zljnde munten

Gemiddeld verkopen wij 98 procent van alle bij ons ingebrachte munten en
penningen. Dit is het hoogste percentage in West-Europa !

Op verzoek kan uw naam anoniem blijven in onze boekhouding.

Bij belangrijke objecten verschaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
op basis van de door ons getaxeerde waarde.

Wilt u meer weten ? aarzeT dan niet ons te op te bellen, veel van uw collega-
vinders gingen u voor.

Op verzoek sturen wij u gaarne gratis, onze laatst verschenen
veilingcatalogus.

Voor in veiling verkochte munten berekenen
(incl. B.T.W.). Blj zéé.r. belangrijke inzendingen
liggen.

wij 15,9 procent provisie

kan dit percentage iets lager

ON INVtrSTMtrNT B.
HEEREWEG 227A.2161 BG LISSE

TELEFOON

. POSTBUS 185 . 2160 AA LISSE

02521-14985

Vakbetrokkenheid sinds 1945



Luchtfotogrofie
Hoofd- of bijzaok?

R. de Heer

Duidelijk ziet men hier de oude wegen als lichte strepen, die door het lond lopen.

o'n ry jaar geleden was het
geen probleem om een

goede plek te vinden om
leuke dingen te ontdekken. In die
tijd gold het gezegde: "Een keer

zwaaien, vijf keer graaien" volop.
Omdat het nu heel wat moeilijker
is geworden, is de voorbereiding
veel belurgrijker. AJ heel lang ben ik
bezig allerlei volksverhalen na te
trekken op hun echtheid, want waar
rook is, is vuur. De volgende stap is
dan om eens op echt oude kaarten

uit bijv. rtoo en 16oo te gaan

kijken. Deze ùjn helaas erg

onnauwkeuúgmaar geven in de

regel wel ,wegen, rivieren, bossen,

venen) dorpen en belangrijke
gebouwen (kastelen, kloosters en

Aþeelding I

koa¡t
l:25.000
heden

kerken) aan. Daarna, als ik de plek
gevonden heb, pak ik de

Hiscorische Atlas (nonns) van de

betreffende provincie en ga op zoek
naar herkennin gstekens, znals

Aþeelding 2
koo¡t
I:25000
(t 8e0)

Aþeelding 3
luchtfoto 1945

kosteeþloor
l:7 600

slotenstelsels, ligging van de

landerijen, verhogingen en

eventuele bebouwing. Daar deze

kaarten rLtooo zìjn, wordt hier
alles op aangegeven. De kaarten zijn

Aþeeldîng 4
luchfoto 1982
kosteeþloots
I:18.200
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nâtuurlijk alleen succes op als het

land geploegd is of als er veel

molshopen zijn. Ook slootwallen

willen wel eens hun geheimen prijs

geven. Uiteindelijk wil je toch

resultaat van al je zoek en

speurwerk, dus het laatste middel
bij negacief resultaat, is een

luchtfoto van het te onderzoeken

gebied.

1 Onder de boerder¡¡ ziet men een licht
geUeurd vîerkontje, dit zijn de fundomenten
von een kosteel. Ook de slotgrocht is goed

te herkennen. ln het terrein zijn beide niet

meer te zien.

Iolseinde kon men duidelijkde contouren

von diverse boerderijen onderscheiden, die

4 eeuwen geleden werden weggespoeld.

De belangstellìng voor een foto
vanaf een zo hoog gelegen punt
genomen, dat men een groot gebied

overziet, is vrijwel even oud als de

fotografr.e zelf . F{et vliegtuig is

hierbij een onmisbaar hulpmiddel.
Het bleek in het begin erg moeilijk
te ùjn om uit de hand een goede

foto te verkrijgen, zodat men naar

een oplossingzncht om het

fotocoestel op een veranfwoorde

manier in het vliegtuig te monteren.

Duidelijk kon men oþ deze foto de soms

honderden meters brede tekwegen met

korresþoren zien.
V

Men onrwikkelde uiteindelijk
speciale luchtcamera's.

U itet op de verschillende foto's en

kaarten, dat wat er op de (nones)

kaart aan gegevens te verkrijgen is

door een luchtfoto bewezen wordt.

Ook kunt u zien dat rivieren een

andere loop hebben gehad en dat de

in het veld nauwelijks zichtbare

vethogingen op een luchtfoto goed

ce onderscheiden zijn. In bijv. een

veengebied kan men op zo'n

zandkop bewoning ontdekken.

Nu zijn er verschillende foto's te

verkrijgen.

meestal van rond r89o, dus ruim
voor de verwoestende

ruilverkaveling. Soms heb je geluk
en zie je toch wat vreemds op de

kaart (afb. r, z 3 eÍ 4). Vaker komt
het voor, dat ook hierop eigenlijk
weinig meer te zien is.

Dan resten er nog maar een paar

oplossingen. Allereerst een

veldverkenning, wellicht welbekend

bij velen (scherven e.d.). Dit levert

Detectorró



De rnrj b,ekende oudste foto's

dateren uit 1928, maar deze zijn nret

van heel Nederland te verkrijgen.

De beste foto's, tnet een schaal van

17600, zijn die uìt ry44 en r9+5.

In dìe trjd werd door de n.e.p. heel

Nederland gefotografeerd om evt.

Duirse stellingen te ontdekken.
Deze foto's ztjn re verkrijgen bij o.a.

de topografische dier-rst te Ernmen

of de srr(chting) no (dem) xe(rtering)
in Veenendaal. Aldere hedendaagse

foto'.s zijn van een veel grotere
hoogte genomen (r:r8ooo) en

daardoor (mede door de ruìl-
verkaveling) minder interessant.

Het "lezen" van eell luchtfoto is

best wel moei|jk, omdat je in het

bcgin van all.s .lcllkt re ziell,

maar na verloop van tijd kun je

natuurlijke zaken van de nìet
natuurlijke onderscheiden.
Yaak zij n b ewoni n gsspo ren

vervaagd en z|)n er rnaar enkele

gedeeltes van verloren gegane wegen

te ontdekken (dit komr o.a. door
rui lverkaveling bebouwing en

ploegen). Bij bijv. kastelen of
kloosters heb je de aanwijzing dat er

waarschijnlijk een gracht omheen
gelegen heeft. Deze tekent zich vaak

¿L-

ii
J'
It
!?.

.t".
'.1.

{ Eén kerle midden in de weilanden.

Op de foto is duidelijkte zien, dot er in de

middeleeuwen wel bebouwing en dus

bewoning wos.

vierkant of rond af en kan een

zwarte kleur hebben. Dit kornt
omdat de gracht na al die jaren nog
steeds een vochtige plek ìs (door

o.a. de veenafzetting). Dit geeft

tijdens een wât drogere periode een

kleurverschil. Ook hoogte-

verschillen, die op de plek zelf
nauwelijks zichtbaar zijn, kunnen

Ôp de foto kon men de contouren vdn een

rondburcht met slotgrocht Þrachtig herkennen

oan de diverse úoncentrisúhe cirke/s.

door de zonnestand een schaduw

opwerpen, die alleen op een foto ìs

waaf te nemen. Daarnaast geven

niet zichtbare fundamenten ook
informatie. Allereersr geeft ook hìer

in droge periodes het vocht, dat

langer vasrgehouden wordt in
stenen (en grachtenstelsels) een

donkerder aftekening. Tên rweede

kunr u als bijv. de eerste sneeuw

q Men kon hier duidelijk de plonegronden

en de verzonken \regen herkennen van een

verloten middeleeuws dorp.



gevallen is soms de aftekening op

het veld zien, omdat stenen behalve

vocht ook de warmte langer vast

houden. Er is op die plaats dan ook
geen sneeuw tezten en is daardoor

dus ook vanuit de lucht goed

waarneembaar. Ten derde is het zo

dat gewas minder hoog groeit als

het zich op fundamenten bevindt.
Dit noemen we de "crobmarks".

Ook kunnen (niet meer bestaande)

wegen op een luchtfoto
waargenomen worden. In Drenthe
lopen wegen die een roo tot rto
meter breed ztjn. Deze wegen zijn
duidelijk zichtbaar en zljn zo breed

omdat men in modderige tijden
steeds op de zìjkanrcn ging rijden

om zodoende vaste grond te

behouden. Het is de kunst om die

wegen op foto's te ontdekken om
zo op eventuele kruispunten
bewoning te kunnen lokaliseren.

Vergeet niet dat een weg ergens

heen ging en dat handel heel

belangrijk was, dat er ook in die djd
gevochten en gestolen werd en er

dus een goede kans is om leuke

zaken te vinden.

Als je op een luchtfoto de loop van

rivieren volgt, ire je vaak ook de

oude loop. Dit kan natuurlijk heel

interessant zijn, temeer omdat we

weten dat er bij water altijd
aktiviteiten waren. Zeker in de

Betuwe waar de rivierenloop
natuurlijk door de eeuwen heen

veranderd is moet het via een foto
te achterhal en ztjn waar de oude

loop gelegen heeft. U herkent dit
aan de zwarte band die ongeveer

parallel aan de huidige loop
meeslingert. Dit kan een basis zijn
om uw aktie hier naartoe te

verleggen.

AJs je op forc's (t928/ ++/ 4S)
landpercelen bekijkc, ire )e ookvaak
de oude vroeg middeleeuwse

verdeling. Vaak woonde men op of

A
Contouren von een I 6-eeuwse boerderij.

aan het eigen perceel. zndat die
oude verdeling ook vaak bewoning
inhoudt. Het is dus zaak om
hoofdlijnen te ontdekken (oude

kadasterkaarten kunnen hierbij een

goed hulpmiddel zijn).

Deze percelen hadden vaak een

natuurlijke afscheiding, bijv. een

riviertje of een weg. Nog oudere
velden zijn de zgn. Celtic Fields.

Daar lagmeestal een gehele

nederzetting bij.

U herkent deze Celtic Fields aan

een râster van veldverdelingen.

Daarbij kan het voorkomen, dat als

de bodem het toelaat er zelfs graven

zichtl>aar worden.

Al met al geeft de luchtfoto veel

ìnformatie die u, mits goed

"ge\ezen", goed op weg kan helpen.

Als hulpmiddel kan ik u de

historische atlassen en fotoatlassen

varr RoBAS aanbevelen. Ook kan de

bibliotheek nuft ige aanvullingen

geven op het gebied van

luchtfotografie. Hierbij wil ik ten

stelligste benadrukken, dat als u

zaken ontdekc, die belangerijk zijn
voor de wetenschap (zowel plek als

vondscen) u deze DIRECT meldt
bij de daarvoor aangewezen

instanties. Vergeet u dit a.u.b. niet
daar wij, naast de aml, de ogen

voor de provinciale archeologen

ùjn.
Onze freelance hulp in deze dienc

er mede voor dat ons cultuurgoed

bekend en behouden wordt.

Foto's: nosls fotoatlas,

luchtfotografie van

C.A.J. Frijtag Drabbe, Deserted Villages.

Celtic Fields (keltische veldjes) ín Drenthe.

Deze veldjes werden meestol omgeven door

een oorden wol.

V



I Ti"
voofwerpen met de metaaldetector.

Na wat geld bij elkaar gespaard te

hebben, viel mijn keuze uiteindelijk
op de 99oo van C-Scope.

Na de eerste maanden op akkers en

weiden te hebben gezochc, besloot

ik mijn werkterrein eens te

verleggen naar de binnenstad van

het middeleeuwse 's -Hertogen-
bosch. Flier bemerkte ik, dat mijn
detector bijzonder veel moeite had
om door de gemineraliseerde

puinlagen heen te komen. Daar ik
met een vrp/rndetector mec een

basiscoon werkte, viel het niec mee

om een goede afstelling op deze

grond te lrijgen. Ondanks dit euvel

heb ik de eerste jaren mch best veel

gevonden. Als ik zag dat er in de

binnenstad gegraven werd, was ik er

als de kippen bij om te kijken of er

interessante oude lagen opgegraven

LAAT-MI DDE LE EU\^/5
BEELDJE
NA 10 JAAR
\^/E E R TE RU C'C'EVON DEN

Het is al meer dan | 2 iaar geleden, dat ik mijn eerste detector
aanschafte. Veel keus in detectors was er in die tijd nog niet in
het zuiden van ons land, zodat ik automatisch op het merk
C-Scope uitkwam.

werden. Bouwputten, rioolsleuven

en baggetwerkzaamheden waren
mijn werktertein.

De afgevoerde grond werd dan

meesal op de laag gelegen akkers

buiten de stad gedeponeerd om hec

land op te hogen. Hierbij zagrk nog
vaak kans om leuke dingen uit deze

afgevoerde grond te halen.

Buiten de gewone gebruiks-
voorwerpen , znals duiten, gespen en

knopen kwam er ook zo af en toe
iets aparts naar boven, zoals

bijvoorbeeld pelgrimsinsignes,
aardewerk, een apostellepel en

tinnen lepels. Zie foto's.

Op een dagzagik dat de gemeente

pal naast de St-Jans kathedraal een

riool aan het vervangen was.

Ik wachtte geen moment en vroeg
aa¡r de âannemer of ik wat
grondhopen naast de rioolsleuf
mocht afzoeken. Dat was geen

probleem, als ik maar niet in de weg

liep, kreeg ik te horen.

Ik merkte direct, dat de ongeveer

3 meter diepe rioolsleuf dwars door
een oude begraafplaats liep, die zich

aan de voorkant van de kathedraal

bevond. I-inks en rechts staken

beenderen uit de grond. Er reden

vrachtwagens afen aan om de oude

stadsgrond te vervangen door blank
zznd.

Ik vroeg aan de vrachrwagen-
chauffeur of ik mee mocht rijden
naar de plaats wtar hij de oude

scadsgrond neergooide. Ook dat
mochc en een half uur later stond

ik, een kilometer of ro verder, op
een akker in een dorpje net buiten
's-Hertogenbosch. Omdat ik nu
niet voor de graafmachine uit
hoefde te kijken, ging het zoeken

een stuk gemakkelijker.

Detectort9



Hier kon ik ongestoord over

gedumpte hopen grond zoeken en

elke keer als er een vrachtauto
kwam lossen, stond ik klaar om de

nieuwe hopen te onderzoeken.

De beenderen van de begraafplaats

staken her en der uit de grond.
Erg leuk zoeken vond ik dat nou
ook weer niet. Aan de ha¡rd van het
aardewerk kon ik zien, dat de

begraafplaaæ uit de late middel-
eeuwen daceerde (r3e t/m r5e eeuw).

Piep, Piep, ineens weer een signaal

en even later stond ik met een klein
loden beeldje in mijn handen.

Na het afgespoeld te hebben ìn een

plas water bemerkte ik, dat het
beeldje flink beschadigd was.

Het gezicht was afgeschramd en het
vertoonde een deuk in het midden.
\Øel kon ik vaststellen, dat het een

vrouwenfiguur wai en dat ze in een

soort bootje stond. De mantel lag

over haar schouders en \¡/erd met
een schijffibula in het midden van

haar borst bij elkaar gehouden.

Op het hoofd droegze een muts;

rypisch een laat-middeleeuwse
klederdracht (zie foto). Niec veel

zaaks dacht ik en ging weer snel

door met zoeken. Nadat ik mijn
nieuwe vondst bij de archeologische

dienst in Den Bosch had laten

registreren, besloot ik het met
iemand te ruilen voor een paar

Romeinse fibulea, daar zagik op dat
moment meef ln,

Dit alles vond plaats in ryþ.
Niet veel later heb ik weer

geprobeerd het beeldje terug te
ruilen, omdat het mij toch wel

speet, dat het niet meer in mijn
bezit was. Het beeldje was ondanks

de beschadigingen door zijn
ouderdom toch erg zeldzaam.

Ik besloot dus contact op te nemen,

met de persoon met wie ik het
beeldje geruild had. Echter, die had

het op zijn beurt weer doorgeruild
en het verder uit het oog verloren.

Jammer, dacht ik, niets aan te doen,

de volgende keer beter nadenken.

Inmiddels zijn er ro jaren

voorl:ljgegaan (ik schrijf nu ryy)
en wat gebeurde? Ik was tijdens een

uitstapje ìn Amsterdam waar ik
Yoor een klein winkeltje in de

etalage stond te kijken en wac was

dat? "Mijn beeldje", dat ik rc jaar

geleden had gevonden, stond daar

netjer op een standaardje in de

vitrine van het winkeltje. Ik direct
naar binnen en de prijs gevraagd.

Oei, dat was even schrikken:
f 8oo,-. Dat was niet niks, maar

de verkoper wilde eventueel ook wel

ruilen tegen andere bodem-

vondsten. Niet lang daarna ging ik
terug met wat andere vondsten, die
ik ergens had gekocht voor een

bedrag, dat een stuk lager lag, dan

dat wat er voor "mijn beeldje" werd

gevrazgd. Na wat onderhandelen
met de verkoper had ik het beeldje

weer in mijn bezit. Zo zie je maar

weer, als je ooit iets verkocht of
geruild hebt, is er altijd nog een

kans om het weer terug te kopen of
te ruilen. Zelfs nogna rc )aar.

Jan van Bergen,
's-Hertogenbosch
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TNGEZONDEN VOOR "DE VONDST VAN HET JAAR"

GOUDEN RO/V\EINsE
RINC,

'W'aarde redactie,

Grazgwil ook ik
meedìngen naar de

vondst vanhet jaar.

Het gaat hier, volgens de

nationale archeologische

dienst van Belgie om een

go uden Romeinse :iing (zz karaat)

uit de 3e à 4e eeuw na Christus, dus

van de laat-Romeinse periode.

Het is een prachtig voorbeeld van

Romeinse juwelensmeedkunst.

Het ruitmotief (met 36 globalen)

en het gebruik van slangen komt
veel voor in Romeins juweeldesign.

De slang wordt vereenzelvigd met
de Romeinse god ntscuLAPIS,

die aanbeden werd voor genezing

van ziekten. Men schreef aan de

slang regeneratieve ei genschappen

toe en men geloofde dus, dat het
dragen van r¡'n ring een goede

gezondheid bevorderde.

Ook was de slang een

onderwereldsymbool en werd

gebruikt om boze geesten afte
weren. Uiteindelijk was de slang

ook nog het symbool
van vruchtbaarheid en

rijkdom.

De hoepel van de ring
zelf is opengewerkt

(doorzichtig). Dus het zijn
in feite z ringen boven elkaar

met da¿rtussen vele miniscule
ringetjes gesoldeerd of gesmeed.

De ring werd met de detector

gevonden in de nabijheìd van de

resten van een Romeinse villa op
een zuiderhelling in de

Belgische Ardennen.

Rosette Leyssens

J

^+.-.¿.Y1.1;a tr,

Emoilfrbulo sch¡ldþodfrbulo
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DEALER
PAGINA
Voor een deskundige
voorlichting, degelijke
garantie en een goede
service is er altiid een

erkende dealer bij u in de
buurt.

FRIESLAND
Compass / O'rion

C-Scope / Tesoro / White's
Fisher / Bounty Hunter

Kooistra
Metaaldetectors

Buorren I 14,8408 HP Lippenhuiren,
Tel. 05 I 33-5093

White's / Viking / Garett

Detection Systems
Groningen

Beat¡ixstraat 26, Leens
Te|.05957-1749

White's / Compass
Tesoro / Viking

Detection Systems
Holland

Veerpad ),e776 AP Talk
ïel. 05203-659 I

Autoæ I efoon 06-5292488

Tesoro/FisherlVlking
Goldspear / Compass

Fa. Detect
Gert Gesink

Schurfnkdwa¡sweg I l,7523 AT Enschede
Tel. 053-3005 l2

White's

GRONINGEN

ovERUSSEL

GELDERLAND

laap Oosterling b.Y.
Ganzenakkers 5, 8076 PX Vierhouæn

Tel.0577l-1209

UTRECHT

Tesoro / Garrett / Viking / Celtic

Blankeboom detectors
Broekstraat 4 l, Hummelo

Tel. 08348-l 630

White's / Tesoro

Emile Heijn
Metaaldetectors

Bloemsæ& 58, 3608 Tl-{ Maarssenbrcek
0346,5-63037

Compass / O'rion
White's / Bounty Hunter

Hofstee detectors
Indurtrieweg 35,3641 RK Mildrecht

fe!.02979-847t3

Compass / White's

Goldrush
Palembangstraat 5, lO94 TA A¡nsærdam

Tel.02&ó682968

C-Scope / Tesoro I Fisher

DJ. Laan
Metaaldetectors

Pieter Maatsct¡rât 12

1777 A? l-tippolytushoel Tel. 02279-328ó

Corrpass / Bounty Hunter

GEKO Detectors
De Rozendijk 29

l79l PÐ Den Burg,Texel

De Crimpen 9, l92l BW Akersloot
Tel. 025 I 3- I 3958

White's / Tesoro

Zoetmulder
Metaaldetectors

Grote Houtweg97,1944 HB Beverwijk
Tel. 02510-25457

Compass / C-Scope

NOORD.HOLLAND

ZUIÞ.HOLLAND

Fa. Hamstra
Kleine Haarsekade 102

4205 VE Gorinchem, Tel. 01830-23ó18

Garrett, Celtic, Fieldmaster,
Viking en diverse merken

2e hands detectoren

MARO detectie
Jan Kùcossfaat 16

2201 PW Nooró,v[k
Tel. 01719-47821

îesor.ol C-Scope

Garrett / Pulse Technology
Celtic I Fieldmaster
Showofrs-miniaturen

T.H.S. Metaaldetectie
Ru P¿restraat 122

2552 CS Den llaag, TelJfa¡< A70-3r71174

l{eliotroopþan 37ó
2555 ML Den Haag Td. 070.3681 l2l

White s en div. merken
2e hands detectoren

T. v. Broekhoven
Swiftstraat 50, 307ó SP Rotærdam

Tel. 010-4199096

Corrpass / Tesoro
Whlte's / BounÇ Hunter

W. Munsters
Metaaldetectors

Keepsu'aat 2, 57AZ LH Helmond
Tel.M920-44782

Tesoru I Compass
Fisher / C-Scope

fan van Bergen
Metaaldetectors

Schoolsuaat 15,522t AA Den Bosch
Tel.073-311350

C-Scope

P. van der Putten
Huakker 3

5552 CJ Valkenswaard
Tel.040-81 6665 I 04902-41717

NOORD.BRABANT



Een geiteleren rnetselaarsjasie dat
Hugo de Groot* gedragen zou

hebben als vermomming om in de

drukte van de Gorinchemse Pnas-
rnarkt aan het spiedende oog Yan

zijn belagers te
ontkomen t¡¡-

dens zijn roêlrr-
ruchte ontsnap-
p¡ng uit
Loevestein
vorrnt het middelpunt van een

ongeëvenaarde expositie in

Museurn Boyrnans-van Beuningen
te Rotterdam.

Op het jasje zijn nog zes originele
tinnen lcropen bewaard gebleven
en daar gaat het juist orn bij deze
expositie. Het museum laat een

niet eerder getoond onderdeel
Yan de archeologische collectie
Van Beuningen-de Vriese zien, die
in zijn geheel uit ruim tienduizend
stuks bodemvondsten bestaat. De

hele verzameling is in l99l

Om oþenhongende kleding bijeen te houden

werd een keningsluiung gebruikt.

Ðeze befoot uit een ketting met oon

weerszijden een versierde hook.

geschonken aan het museurn en

wordt in thematische semiperma-
nente exposities d.ã.n ge'rhteres-

seerden getoond. Van de kleding
Yan onze voorouders uit de perio-
de 1450-ló50 rest niet meer dan

de accessoires, de enig overgeble-
ven aanhangsels, die bewaard zijn
gebleven, omdat ze Yan metaal
vervaardigd ziin. Het meeste
gebruikstextiel is in de loop van de
eeuwen vergaan, wat dat betreft is

het iasie van Hugo de Groot een

rTr Lr s e Lr rTr

Paviljoen" Yan het rrruseum,

Helaas is er geen catalogus bij ver.
vaardigd voor wie er een naslag-

werkje over zou willen hebben.

* De huishoud-
ster van Hugo
de Groot wilde
n¿¡âr de paas-

markt in
Gorinchem (die

markt besta.at nog altijd).
Gelijktiidig nam ze de boekenkist
mee, Yvaâr ze deze ke'er in ló2 1

dus geen boeken, maar haar werk-
gever in vervoerde. De kist werd

HAKEN EN OGEN
kled ingaccesso¡res

t450 - tó50

museum Boymans-van Beuningen

unicum. We zijn wat dat 
^^nga^t

volledig afhankelijk van de ãcGUt'n-

tesse waarmee kunstenaars hun

orngeving met het penseel vastleg-
den en van de gevonden accessoi-

res, die voornamelijk functioneel
gebruik kenden, maar daarnaast

:::. 
",' sieryoorwerp konden die-

Schilderiien en prenten laten van

de afzonderlijk geëxposeerde 350

Yoorwerpen hun originele context
zien. De variatie is groot, ritsslui-
tingen kende men niet maar wel
een groot aantal kledinghaken,
gespen, knopen, ogen en gordelbe-
slag. Aan gordelriemen droeg men

zijn hele hebben en houden mee,
beurs, sleutels, een mes, toiletge-
rei, die te oordelen naar de zorg-
vuldige vormgeving en versiering
niet alleen gezien mogen worden
als uitsluitend functioneel rrraar

ook als versier¡ng.

Een boeiende mini-expositie om
even bij stil te staan in het sous-

terrain van het nieuwe "Glazen

NIEUWS
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GEBRUIKERSERVARING

TREATU RElvlAtTE R
T/vl 8oO AUTOI|ATIC '9,

De TM 800 autonratic (nieuwste vercie) is een diepzoeker
die in staat is gtotere metalen objecten op een maximale

Tot nu roe was het zo diepte (max. ó meter) te detecteren. Hiervoor heeft laag mogelijk
dat diepzoekers in het White's een metaaldetector gebouwd, waarbii de zend- en gehoudÃ te worden
algemeen regelmatig onffangstspoel niet in een zendschotel zitten zoals bij een om toonwijzigingen
bijge.steld en "gewone" metaaldetector, rraiar ongeveer een meter uit goed waar re nemen.

uitgenuld dienden te elkaar. Eén aan de voorzijde yan het apparaat en één aan de Tevens kan er

worden, wat tijdens achterzijde. Het is van grcot belang dat de spoelen daarbij gekozen worden
het zoeken aardig een exact vastgetegde positie ten opzichte van elkaar tussen motion en

lastig is''s7hite's heeft hebben, daar het apparaat anders niet goed werkt. non-motion (o'a te

nu door slim en gebruiken om te
degelijk te werk te pinpointen). Als de

gaan een diepzoeker achtergrondtoon

ontwikkeld, waarven de spoelen slechts

eenmaal afgesteld en uitgenuld behoeven

te worden, nl. in de fabriek. Daarbij is
het apparaat ook nog simpel te

demonteren en neemt dan erg weinig
ruimte in beslag (twee spoelen en de

k"st).

Hoe heeft White's
dit nu gedaan?

De beide spoelen újn van een unieke
constructie; Elke spoel is een recht-

hoekig gebogen, dikke massieve

aluminium staaf, die dus zeer vorm-vest
is. Beide spoelen zitten aan een dikke
aluminium buis vast.

Deze beide spoeldragersbuizen worden
elk aan een kant van de kast vastgeklikt,

waarbij tegelijkertijd automatisch ook de

electrische verbinding met de

desbetreffende spoel tot stand wordt

þebracht. Door deze constructie is de

rrr,rSoo zeer stabiel en behoeft daarom

nooit mechanisch of electrisch uitgenuld
te worden door de gebruiker (dus

gebruikwriendelijk).
En dan nu het electronisch gedeelte van

de ru8oo.
De hoofdschakelaar bedient vie¡

mogelijkheden te weten; elVurr en

BÄTT. cutcK. Daarnaast zijn er twee

detectiemogelijkheden MBrÁt en cA\tE.

De eerste is de normale metaal

zoekstand, waaóij de "Ground knop"
zodanig kan worden afgesteld, dat de ter

plekke aanwezige grondmineralisatie
geen invloed meer heeft en er alleen

metaal gedetecteerd wordt.

De tweede mogelijkheid is de "cAvE"

stand. In deze stand "kijkt" het apparaat

speciñek naar de grond-mineralisatie en

als die plotseling vermindert of wegvalt,

reageert hij met een geluidssignaal.

Zo'n mineralisatie-vermindering kan

veroorzaakt worden door een holte in de

grond, zoals bijv. een tunnel ofput. In
deze c.wt stand gaat de detector iets

minder diep, maar heeft dan wel weer

als voordeel dathry tlzer afivijst (de

basistoon valt weg) en non-ferro
accepteert. Dus bij een signaal in de

c,ws stand kan er non-ferro of een holte
aanwezigzryn.

Verder kan de achtergrondtoon of
TRESHOLD ingesteld worden met de

"ToNE" knop. Deze dient in de regel zo

mocht verlopen door bijv. kleine
mineralisatie-veranderingen dan zit er

op het handvat een knop, die voor het

opnieuw instellen van het geheugen

dient en zo dit euvel verhelpt en de toon
herstelt.

Voor motion-detectie moeten, om te

kunnen detecteren, de n"r8oo en het te

detecteren voorwerp ten opzichte van

elkaa¡ in beweging zijn. Dit heeft als

voordeel dat de achtergrondtoon

ar.rtomatisch op het ingestelde niveau

gehouden wordt.
Er kan gekozen worden uit twee slt
(zich herstellende basistoon) standen.

Naast een intensiteitsmeter heeft de

ru8oo ook een gevoeligheids-regelaar

(sens) die een uitstekende diepte

garandeert.

De n¡8oo wordt gevoed door zes

(alcaline) penlite batterijen, die garant

staan voor ongeveer 40 uur zoeken.

Het gebruik ven een koptelefoon
(standaard) is aanbevolen indien de

"TREsHoLD" (basistoon) laag staat. De

aluminium behuizing staat yoor een

Detector24



gewicht van 2,8t kg daarbij is de ruSoo
perfect uitgebalanccerd.

De Yeldtest
'!l'e hebben de ruSoo getest in de

"normaal" standen, zodat er een

gemiddeld beeld gevormd kon worden.

Van het veld dat we kozen waren enkele

zaken bekend. Allereerst moest er ergens

een gegalvaniseerde pijp van ongeveer It
cm doorsnee liggen en ten tweede ging

het verhaal, dat er een tunnel aanwezig

\Mas.

Ook zou er een kist met geweren

begraven liggen.
'!ü'e klikken de beide spoelen vast aen

het frame. \Øe stellen de ru af.

Dit gaat ons makkelijk af.
'Sü'e zerten alles in "normaal", stellen een

heel zachte basistoon in en zetten de

srritch (schakelaar) op "cAvB" en

plaatsen de ¡,uro ruNE op slo\r sAT

(weinig min.). Nadat de instelling voor

elkaar is, drukken we een keer op de

geheugenknop en gean op pad.

Allereerst viel het op, dat de Tlt erg

makkelijk te dragen is en dat het

gewicht niet opviel. Met gestrekte arm

neast het lichaam hangt de detector

ongev€er op kniehoogte en blijft
plusminus 5o cm boven de grond.

Zwaaien is overbodig en rustig lopend,

(de detector moet redelijk horizontaal
"hangen') horen we de zachte

achtergrondto on. Zo nu en dan

produceert hij een wat hardere toon,

maar dit schrijven rve toe aan

mineralisatie. In het begin heb je de

neiging om de tw te gebruiken als een

"normald' detector en vraag je je af of
het aPParaat wel werkt, want er gebeurt

een hele tijd niets. Maar het ligt er

natuurlijk niet bezaaid en daarbij

reageert de ru alleen op grotere

rroorwerpen, kleine zaken worden niet

gedetecteerrd.
'!ü'e proberen even de maximale

gevoeligheid. Dit resulteert in een

duidelijk onrustiger basistoon, waar je

waarschijnlijk aan moet wennen om er

mee te kunnen werken.

We gaan verder in de normaal stand.

Tijdens het "lopen" moeten $/e twee

keer de "REsET" knop indrukken om het

geheugen weer terug te krijgen.

Na verloop van tiid begint de TM oPeens

een aanavellende toon te produceren.

\Øe volgen het signaal. Om te kijken of
het metâal of een tunnel is, schakelen we

naar de "ME-rAr" stand en lopen

nogmaals over het stuk heen.

Geen geluid.'We zetten hem terug in
c,tvg en bakenen het stuk land af.

Het gaat om een lengte van ongeveer I5

meter verdeeld in twee stukken.

De breedte is ongeveer J meter.

W'e graven een gat van ongeveer een

meter en dnrkken er een peilstok in.
Op r.5o meter stuiten we op iets hards.

Met een grondboor proberen we te

achterhalen wat voor materiaal er ligt.
Het blijkt steen te zijn. \Øaarschijnlijk
de tunnel.
'Süe gooien het gat dicht en onthouden

de plaats. We zetten nu de rv op

"METAI", drukken de "R.ESET" in en gaan

vender op zoek naar d" püp.
Na verloop van tijd krijgen we ufeer een

signaal, mede aangegeven door de

intensiteitsmeter die naar de 7 oploopt.
'$?'e zetten de ¡,uro ruNE op non-

motion en proberen te pinpointen.

Het is een signaal met een breedte van

ongeveer 60 cm en een lengte van

ongeveer een meter. 'We lopen in een

cirkel rond om ew. nog een signaal te

krijgen. Ongeveer t meter verder weer

een aana¡¡ellende toon.'We graven

ongeveer I.t meter diep en zien een pijp
liggen, die roest vertoont, ook op de

andere plek op I., meter diepte dezelfcle

pijp met wederom roeswerschijnselen,

Het blijkt dat door de plaatselijke

corrosie de doorsnee net groot genoeg is

geworden om te kunnen detecteren,

want op een tussenliggend stuk was geen

roesworming aaîwczig.

Andere Yoorwerpen (buiten een

kanonskogel op 70 cm, diam. zo cm)

hebben we niets meer kunnen vinden.

Het mo<imaal haalbare is 6 meter en

dan moet je denken aan bijv. een

vliegtuigmotor of een olievat van zoo

liter.

Onze conclusie: de Treasure Master 8oo

autometic '93 is een makkelijk eî zæÍ

gebruiksvriendelijk apparaet en zorgt

bovenal voor een uitstekend
dieptebereik. De mogelijkheid van het

detecteren van holtes onder de grond
beschouwen we als uniek.

Dat de ru fabrieksmatig is uitgenuld is

ook een voordeel daar het de stabiliteit

bevordert. Negatieve punten hebben wij
niet ontdekt of het zou de iets mindere

stabiliteit in de "cAvE" stand moeten

zijn.

door GJ. Kool cn H.Vennaat

fi.uttrV fr*xt/a¡o,r
et øot

I
I
I
I
I

//^lly ruinø4aar"

GELAN Meta aldetectoren
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Alle modellen uit voorra ad leverbaar
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U bent niet meer tevreden met
uw huidige
detector ???

Dan
komt u

Goldrush

toch gewoon
even b¡j ons

langs !!!
Palambangstraat 5

1O94 TA Arnsterdam
020 - 6682968

graaçl na l9:00 uur

1t
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Off¡cieel deoler von:

€8" côMPAsstÌú



Regelmatig publiceren
detectoramateurs oYer
gevonden zegelstem pels.
Deze zeer persoonlijke
Yoonverpen zijn door Yorm
en afbeelding vaak rvare
kunststukjes en spreken tot
ieders verbeelding.
Veel stempels zijn door
(opzettelijke) beschadiging of
door de min of meer
algemene afbeelding niet
meer toe te schrijven aan een
bepaalde kerkelijke of
wereldlijke instelling of aan
een Persoon.

Yoorzijde

TNGEZíJ^NDEN VOOR "DE VONDST VAN HET JAAR"

sTE/v\ P E L

,tiirillrliiiillri,,
iirll.Je

Afdruk

an het hier beschreven

stempel, jammer genoeg

ook beschadigd, is het wel
gelukt de oorspronkelijke zngelazr

te achterhalen. De provinciaal
archeoloog van Gelderland,

drs. RS. Hulst, alsmede drs. EJ.
Harenberg van het Rijksarchief te
Arnhem, hebben gezorgd voor
reiniging en tevens de determinatie
van het stempel.

Zegelstempel, koper

t4*j2*3*--.
Grooøegel van Dirk van Baaþ
proost van het klooster Bethlehem
(bij Doetinchem) ry47 - ¡'6t.

Bethlehem was een beroemd
klooster van de Augustijner
kanunniken, gesticht in ll79 als

kluizenaarsgemeenschap en al snel

Detector27

uitgroeiend tot een invloedrijke
kloostergemeenschap, die in hoog
aznzien stond.
Er werden n¡¡ee dochterkloosters

gesticht, één in Utrecht Qzgz),
gel'yijd aan de twaalf apostelen en

één in Zwolle (r3o9) ook
Bethlehem genoemd.

Door oorlogshandelingen werd
Bethlehem bij Doetinchem verlaten
en verwoest in ry79, nadien
stelselmatig afgebroken om met het
bouwmateriaal de stad beter te

kunnen verdedigen.

Het randschrift vermeldt in
afkortingen de volgende Latijnse
tekst:

+ S. THEODICI. PREP . MTI .

BETLEHEM.

Sigillum Theoderici Prepositi

Monastetii Betlehemensis.

Achterzijde

Itt



In het midden is Sint Laurentius, een der

patroonheiligen van het klooster, afgebeeld met het

rooster (deze heilige is volgens de legende op het rooster

verbrand). Onderaan staat het wapen van het adelijke

geslacht Van Baak, een blauwe dwatsbalk in veld van

nlve:..
Aan beide kanten van het midden mogelijk een staand

stengelmotief.

In het archiefvan het klooster, te raadplegen bij het

Rijksarchief te Arnhem, zrln &ie originele afdrukken

van dit stempel aan oorkonden bewaard gebleven.

De foto's laten de voor- en achcerzi)de van het stempel

zien en tevens de mooiste originele afdruk uit het

Rijksarchief.

Leo Lutz, Doetinchem

Foto's: R.o,B,

De beste aanbieding

maak je samen metie

dealer,.GEKO'

DETECTORS
DIVERSE MERKEN

De Rozendrjk 29, 1791 PD Den Burg. Texei
De Crrmpen 9. 1921 B'W Akerslrot,

telelefoon 025 1 3- 13958

À
^P .¿s
$- .t9'

^e>"\)
0r0-419909ó

u. Broekhoven

'Q¡t
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DETECTORE]I
ACCCSSO CS

Zoeken ? Prima.....
Maar niet NAAR een detector.
die kunt U vinden b¡j. . .

BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.A.

GARRETÏ
METAL DETECTORS

Broekstraat 41 , Hummelo
08348-1 630

metooldetectors

Schoolsiroot 15,5221 AA Den Bosch Telefoon 073-31 1350

Officieel deoler von:

côMPASs @ HSHERE) 
=les@@P€

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

Exclusief voor beginnende zoekers hebben we b| oonkoop
von een detecfor een middog

proktijkb eg e I eid i n g g r ot is

5% korting voor leden von de Detector omoteur
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Aþeelding I L

e archeologen lrrijgen
Keltisch Nederland niet zn

duidelijk boven de grond,
dus da¿rom bekijken we het eens

ven de andere kant; van de zijde der

Keltenbewonderaars.

Een prachtig voorbeeld is het
ideogram, dat men ontwaart op de

"regenboogschoteltjes" gevonden in
het gebied van de Bataven.

Een ideogram is een beeld, dat
verwijst naar een verklarend
concept "een visie" van de ons

omringende werkelijkheid.

Het museum in Hallein ziet in de

KETTEN EN HUN
/VIYSTERI E5 2

Dhr K.PH. Faber

boog (afb. r) een torque, een

Keltische gouden halsband (afb. z).

König, die het boek "Das Retsel der

Keldsche Münzeri' geschreven

heeft, ziet er de hemelboog in: de

zx de drie punten in het midden als

twee keer de driema¿ndweken, er

terecht van uitgaande hoe

belangrijk het getal drie voor de

Kelten \¡r'as: een heilig getal!

Lenryel noemt het weer een torque
en komt met een andere

numerologie. Hijtelt:

door de uiteinden van de

boog als zelfsandige punten te zien;

het punt boven en de twee eronder

vormen een triade, de onderste vijf

 
Aþeelding 3

de optelsom vãn z + 3; z ste tvoor
de ma¿n, drie voor de zon.'W'ordt
de boog op sommige exemplaren

vervangen door een meer

kransachtige vorm, dan noemt hij
het een slarig een watersymbool
("fb. ¡). Loopt de boog soms door
("fb.+), dan ziet Hallein er een

dubbele torque in. Ma¿r blijkt, dat

op andere munten op de onderste

rij slechr vier punten voorkomen
("fb. l), dan is de verwaring

Detector29

Aþeelding4 L L Aþeelding 5

L Aþeelding 2

compleet.

'We mogen ons voord gezien het
gewicht van deze materie niet
overgeven aan flauwiteiten, zods

dat de Kelten niet konden tellen.

Mazr afgenen van welke

numerologie dan ook; we zijn ook
benieuwd naar het geheel va¡r de

boodschap, wat doet die torque of
hemelboog bij de drie weken?
'W'aarom 

een triade bij de z en 3

va¡r de hemellichten en dan de

waterslang et omheen? Hierover
wordt geen mededeling gedaan en

dat is toch essentieel. Mag de

Keltische fantasie beroemd zijn,
over het algemeen zijn hun
voorsrcllingen consistent genoeg: de

Keltische versie van de Romeinse

goden komt overtuigend over,



A
Aþeelding 6

r etuurlijk kennen we niet alle
lokale machten, maat daat sta:;t

Täranus met zijn wiel, Cernunnos
met horens op zljn kop, het geheel

van de voorstelling is ook perfect
duidelijk (afb. 6): de Romeinse
goden njn de dienaren of
begeleiders van de Keltische god.
Tèrug naar de ideogrammen; valt
ermee te werken?

Het voorbeeld van de

regenboogschotel is expres

genomen, omdat deze voorstelling
een zelfstandige eigen Keltische
creatie lijkt, terwijl de gang van
zzkenbij de Keltische muntslag
ongeveer als volgt ligt: de
Donaukelten in de derde eeuw

A
Aþeelding 7

voor Christus begonnen hun
muntslag diep onder de indruk van
het machtige uitstralingsgebied van
de Helleense cultuur. De eerste

types waren (soms) zeer natuur-
getrouwe imitaties van de

teradrachmes van Macedonië
("b.ù. Als iets ons ooit duidelijk
geworden is uit het werkje van John
Porteous: "Aangemunt en

nagemunt" dan is dat de dwingende
lracht van een succesformule: men

imiteert uit bewondering maar ook
pa.st men het eigen produkt a;Ln a n
de gangbare circulatie, deze is al

geaccepteerd, men voegt als het
ware makkelijker in bij de

hoofdstroom met een artikel onder
de juiste schutskleur.

A
Aþeelding 8

'Wie 
verbaasd is over het gebrek aan

originaliteit, bijvoorbeeld in de

Nederlandse muntslag vergeet dat
zich aanpassen aån wat men gewend
is en zich voegen n¿rar

succesformules, voorwaarden

kunnen zijn voot een succewolle

gang van zzken. Een innovatie ka¡r

wel, of moet bijna, als een

zelfbewuste vorst of sta¿t nch aan

de wereld wil presenteren: hier is
mijn portret en dit is mijn nieuwe
munt; voilal

Om bij de Kelten te blijven: koning
Cymbelin in Engeland had de

euvele moed gouden munten onder
ùjn naam uit te brengen.
De Romeinen spraken er schande

van. Het gebruik van goud was het
voorrecht van hun keizet en dan

ook nog de naam erop van die
(halve) vaztl (afb.8). Dit u/es een

Detector30

duidelijke uitdaging!U ziet de

riskante zijde van een eigen

innovatie. Onze muntmeesters
ïvaren verstandiger.

De Kelten moeten onder de indruk
zijn geweest van de Griekse

A
Aþeelding 9

munten, die ze den ook imiteerden.
Toch komen al snel Keltische
trekjes naar voren. De kop vanZeus
va¡r de tetradrachmes wordt
omgevormd tot de kop van een

Keltisch stamhoofd ("fb. g).

De ruiter Apollo op de Kz wordt de

Keltische godin van de paarden (en

de da;geraaÅ) Epona (afb. ro).
Ook valt het niet te ontkennen, dat
de kop van Dyonisos gans origineel
wordt omgevormd tot I (afb. rr).
Vanwaar kon het toch komen tot
wat menige keurige vaderlander zal

zien als een "ontsporing"?

Er is natuurlijk een essentieel

verschil tussen de Griekse en/of
Romeinse munten en die va¡r de

Kelten. Een munt is een door de

sta¿t of het sta¿tshoofd
gewaarborgd geldstuk.
De sta¿t/vorst staât gzrent voor het
gehalte en maakt en passant reclame

voor zljn regime en polidek op die
munt. Maar weinig Keltische
vorsten, zoals Cymbelin, stonden



^Aþeelding llo & Ilb

borg voor hun munten. Het was het
we¡k ven (edel)smeden, soms a:ul

het hof, soms ergens in het
binnenland en het kan met het
volste recht gelden ds particulier
initiatief.

Een sta¿t houdt zijn munten (wel

zo verstandig) zo consant mogelijk
en houdt ook lijn in de politiek.
Dat kan niet altijd gezegdworden
van de Keltische munters.

Zekregen zo'n Grieks geldstuk in
ha¡rden ofeen versie da¿rvan va¡r

een ¿ndere Keltische artiesr en

onbegrepen goden en symbolen
werden vervangen door bekende

vormen. Juist de Keltische fantasie

is uiterst levendig en viaal en dat
blijkt ook uit de Keltische
muntslag.

Bibliografe: Lengyel - "Das Gelteime
'Wissen 

der Keltm, ry69".
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DE ONAFHANKELITKE TEST
Ma:l eI te vaak sta¿n onder de rubriek "Opgravertjes"
gloednieuwe metaaldetectors aan geboden.

De allernieuwste modellen worden soms voor bijna de

helft van de nieuwprijs, met ga.rantie, nauwelijks
gebruikt en slechts enkele ma¿nden oud te koop
aangeboden.

Hoe komt dit?

TEST
White's Eagle ll SL,

f:i11'Ëi,?äi,lTet 0zo_2i9';;;;

detector achteraf toch te ingewikkeld in gebruik of zou
dat andere merk toch beter zijn, omdat de "buurman"
er meer mee vindt? Om op dit soort yragen anm¡oord
te geyen, willen \¡/e met uv/ samenwerking een

onafhankelijke vergelijkende test voorbereiden.
Als onpartijdig blad voor zoekers willen wij onze leden
betrouwbare informatie verschaffen omrrent de prijs-
kwaliteitsverhouding van detectors, die op de

Nederlandse markt verfu rjþaar zijn.

Iest
Je kunt je afvragen wat hierva¡r de oorzaak is. Zrjn de
mensen verkeerd voorgelicht door de dealers, bleek de

\(zìj willen de detectors per prijsklasse testen, te \À/eten:

- tot f r.ooo,-
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- f r.ooo,- ¡oc f r.too,-
- f r.Joo,- tot f z.ooo,-
- Boven de f z.ooo,-
Om te zorgen, dat de omstandigheden voor ieder merk
en rype hetzelfde zijn, worden de te vergelijken

meaaldetectors op dezelfcle dag getest, dit in verband

met de weersomstandigheden, vochti gheidsgraad en

bodemgesteldheid.

Een aantal punten van vergelijk kan zijn:
- het presteren op diverse grondsoorten, zoals akkers,

strand, bos en dergelijke,
- soort discriminatie: is deze zr¡nder bijgeluiden,

geruisloos of juist met signaalaanduiding zoals

ratelen, klikken etc.,

- technische gegevens als gewicht en constructie,

- prijs- kwaliteitsverhouding.
Dit is slechts een greep uit de vele testmogelijkheden.

Conclusie

Uit de test zal blijken, of de prestatie van de detector in
verhouding sca¿c tot de prijs, die u ervoor heeft betaald.

\7ìj willen hiermee bewerkstelligen, dat u als

consument een verantwoorde keuze kunt maken uit het
grote aanbod va¡r detectors. Het zau a¡nde zijn, als u

erachter komt, dat uw aankoop reeds na korte tijd niet
eân uw wensen voldoet.

Oproep

Om te zorgen, dat dit een onafhankelijke en

becrouwbare detectortest wordt, vragen wij uw
medewerking. De voorwaarden die gesteld worden,

ùjn:
- de detector moet nog nieuw verkÅjgbazr zijn,
- zoekervaring op verschillende terreinen gewenst.

Kent u uw detector door en door en wilt u dit
demonstreren, neemt u dan contact op met de redacde

van dit blad. bij de aanmelding dient u de volgende

gegevens te vermelden:

I--l

VOOR EEN EERTIJK EN HETDER

ADI/IES; BEr oNs!!!l!!l

TEL/tAN: o7o -397u74 ,1;;å"#ïi:;
0F TEL"* : 070 -3681121 rh" N"'h"'r"^d,

T.H.So METAALDETE.TtE

TOMBLEÍIS
Diverse niodellen

voor l'iet simpel reinigen ol polijsten van golrclen

en zih'eren srelaclen, munten en oude voofwerpen

Alles voor het reinigen van uw voorwerpen

Buorren I 14,8408 HP Lippenhuizen,
Tel. 05 I 33-5093, Fax 05 I 13-3067
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A/ANMELDINGSFORMULIER
METAALVONDST
DATUMT LIDNR.:

NA.AM VINDEfu

ADRES:

POSTCODE / WOON PL-AATS:

TELEFOON:

GEVONDEN OBJECT:

MATERIAÂL

or'4scHRrJVrNG OBJECT:

AFMETING / C.Q. GEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHï: JA/ NEE DOOtu

VINDPLAATS / COÔRDINATEN:

GEMEENTE / PL.AATS:

VONDSTOMSTANDIGHEDEN:

HANDTEKENING:

HEI GEVONDEN OBIECT BUJFT IN IEDER GEVAL TOT 3 
^14/4NDEN 

NA /4,qN^lEtDlNG lN DEPOT BU DE vfNDER

tector AMATEUR

SITUATI ESCHETS VIN DPL.AATS GEVONDEN OBJECT:

AFBEELOTNG GEVONDEN OBJECT:

Hoe dient u het
aan meldingsformul ier te gebru iken?

Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieên, zodat u

altijd een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruikeni
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. ln het algemeen kunt u voorwerpen of munten

uit de l6e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en

bronzen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis.

Bijtwijfels kunt u altijd even naar de R.O.B.
of het K.P.K. bellen.

Het invullen van dit formulier is heel eenvoudig.

Na eerst uw persoonlijke gegevens, zoals naam en adres
ingevuld te hebben, kunt u als u bijvoorbeeld een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invullen;

munt
vermoedelijk brons
vermoedelijk Romeins,
voorziide: vrouwenkop met
omschrift, keerzijde beschadigd.

Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken door een

schetsje te maken. ln het geval van de munt kunt u een

tekening, foto, fotokopie of een krastekening van de munt
maken en deze opplakken.

Adressen woor u het formulier noor toe kunt sturen:

RijlrdÍenst voor het Oudheídkundìg Bodemonderzoek
(ROB),
Kerkstroat l,
381I CY Amersfoort
Telefoon 033-63423?

Ko ní nUijk Pe nní n gkobi net (KP K),
Ropenburg 28,
Postbus I 1028,
2301 U Leíden
Telefoon 0f I-/,20148

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te
vullen houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen

vondstregistratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.

Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de

vereniging, want het bestuur rr¿n de vereniging wil natuurliik
ook graag weten wat er zoal aangemeld wordt.

Gevonden objea:
Mqteriool:
Omschríjving objea:

Afmetinglc.q. gewicht: Ø 2O mm
Determinotieverricht: nee
Vindplootslcoördinoten: de weg of straat waar b.v. de

d<ker ligt en eventueel de
coördinaten.

Vondstomstondighden: geploegde akker met veel
Romeinse schelryen.



Voor de in het volgende nummer te plaatsen rubriek "Vraagbaak"
kunt u tekeningen en/of foto's van yoorwerpen of munten,

w¿¡alryan u zelf niet weet wat het is, sturen naar
Dick Eekhof, Pealskar 41,8501 TLJoure

Geachte redactie,

Bijgaand treft u een tekening
ean van een duimstok
(afb. l), die ik opgroef in een

weiland nabij Waften.
Het houten handvat is

bijzonder goed bewaard
gebleven en meet ca. l5 cm.
De eruit stekende meetlat
meet l0 cm en is van

messing, evenals het
scharnierpunt, dat ook nog
goed functioneert. Vaag zijn
hog de cijfers in het handvat
zichtbaar, terwijl de lijnen,
geaccentueerd met punten
iets duidelijker zijn. De in
het messing voo rtgezette
duim-telling loopt tot 12.

Een duim is 2,5 cm, wat
inhoudt, dat de meetlat 30
cm hoort te zijn. 

I

Er ontbreekt dus een stukje
ran 5 cm (= 2 duim). Graag
zou ik willen weten in welke
tijd deze duimstok geplaatst
moet worden.

Afb. 2 ls een messing
passer. Hij is gevonden in de

bagger uit een oude
trekvaart. Het scharnier laat

het afr¡reten en zit
Yastgeroest. De lengte is

exact 8 cm. ls dit een stukje
timmermansgereedschap of
heeft het aan een schipper
toebehoord. Tevens zou ik
ook hier graag de leeftijd
van willen weten. Hoe kan
ik het scharnier weer laten

bewegenl

Afb. 3 is voor de

verandering van lood.
Het plaatje heeft een

diameter van ca. 2 cm
(langste punt) en een dikte
van I l/5 mm. Er in geponst
zijn 4 exact identieke
wapentjes. Bovenin de
letters HH met daaronder
een gekroonde Franse lelie.
Graag zou ik de datering
willen weten, maar vooral
wat het is.

Beste Roel,

Je hebt hier een leuk srukje
timmergereedschap

gevonden. Het is echter niet
zoals je schrijft een duimstoþ
maar een zwaaihaak. Met deze

zwaai- of in de vollamond
zweihaak genoemd, kon de

timmerman of meubelmaker
een bepaalde hoek op het
houc afmeten. Datering begin

r8e eeuw. Volgens mij is een

duim z,¡3 cm. De duim-
telling diende als meetlat.

Ook de passer kan in begin

¡8e eeuw gedateerd worden.
Op je vraag hoe je hem weer

kunt laten functioneren, kan

ik geen goed antwoord geven.

Je kunt het proberen met
kruipolie of remolie. Je laat

het voorwerp hier een dag of
wat inliggen, daarna
voorzichtig proberen.
Garanderen doe ik deze

methode niet.

Het laatste voorwerpje is een

huis- of eigenaarsloodje.

In sommige delen van het
land, zoals in Drenthe tijdens
de vervening, hadden de

grondeþenaars mensen in
dienst, die betaald werden
met dit soort loodjes, die ze

dan in de winkel van de

grondeigenaar als betaal-

middel konden gebruiken.
In de steden werden dit soort
loodjes ook door de kerk aan

Bij voorbaat dank,
Roel Bos, Warten
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de armen gegeven, de

zo genaamde broodpennin gen.

De initialen uu zijn van de

eigenaar. Deze is niec meer te

achterhalen. Ik dateer gezien

de Franse lelie dit loodje op
de r7e eeuw.

Geachte redactie,

Het was een mooie dag in
juli. Dus ging ik weer met de
metaaldetector op zoek
naar een mooi stukje land

om af te zoeken. Na enkele
uren zoeken, vond ik dit
beeldje. Het materiaal is
vermoedeli.ik lood of tin,
gezien het gewicht en de
grijze kleur. lk heb het
gevonden in de omgeving
r¡an Deinum. Graag wou ik
\ran u weten, waar dit voor
gebruikt werd en de

datering.

Moet ik dit beeldje ook
aanmelden bij de R.O.B.i

Bij voorbaat dank,

Jan Veldema, Marssum

Beste Jan,

Volgens mij moet de mooie
dag in juli op een woensdag

zijn geweest, maar over het
weer praat ik maar niet meer.

Het beeldje is van een

lood./tin legering en helaas is

het niet compleet.
Het voetstukje ontbreekt.
In het midden van de vorige
eeuw hield men met dit soon
beeldjes hele veldslagen op de

keukentafel. Uw beeldje, een

Franse soldaat, zal hier
ongetwij feld aan hebben

deelgenomen. Het was een

massaproduct. Aan de

zijranden is ongerwijfeld een

gietnaat te zien.

\fat betreft het aanmelden,

lees hierover in magazine

nummer 7 op blz. z onder
punt 9 van ons huishoudelijk
reglement. Mijns inziens valt
dit voorwerp hier niet onder.

Waar heeft dit zilveren,
vierkante hangertje voor
gediendl Het is 4 mm dik.

Zijn dit gildevissen ( een

ervan is een steur) en hoe
oud zijn ze! Ze zijn van lood
en gegoten. Vindplaatsen:
Graafschap en Kampen.

omstreeks 1935. Dit type
vindt men vaker. Ik had
zelf drie, die nu in ¿. uiriå.
van een aanstekerverzamelaar

prijken.
Het zilveren medaillon is
moeilijk te plaacen, aan de

hand van de eventuele

zilvermerkjes zou dat kunnen.
Gezien de dikte li.ikt hec me

een medaillon, die voorzien
was van z glasplaatjes

waartussen men vaak een

lokje haar van een dierbare,

die overleden was, deed.

Van oudere datum zijn de

loden visjes op de tekeningen.
Hiervoor kunnen we terug
gaan naar de r7e eeuw.

Ik denk dat het kinder-
speelgoed was. Lood werd
vaker gebruikt voor dergelijke
objecten. Denk maar eens aan

een poppenhuis, een

stookplaat met daarboven een

treeft, waarop men deze visjes

kon bakken. Uit Amsterdam
is een dergelijke treeft
bekend, met hierop een vis

vastgesoldeerd.

Het laatste fluitje is van tin.
Vaak treft men een fragment
van dezn fluitjes aan. Deze is

ce dateren in de r8e eeuw.

Ter verduidelijking: De
eeuwaanduiding de r8e eeuw

staat voor de jaren ryoo-r799.
Midden r7e eeuw is dus ¡ond
165o. In mijn boekje heb ik
de fout gemaakt de jaren

rToo-1799 de r7e æ noemen.

Mijn excuses hiervoor.

Geachte redactie,

Graag zou ik wat meer te
weten komen oYer de

volgende voorwerpen.

Voorwerp I is een

mondharpje. ln het werk van

G. Gesinkzijn enkele
koperen harpjes afgebeeld.

Het m¡jne is gemaakt van

een legering van ijzer en

koper. Kunt u een datering

Seven s.v.P."

Vraag aan de redactie:

Het merk op dit handvat van

een tinnen schaal; welke
leeftijd is ditl Vindplaats:
De Zande.

Dit is een aansteker van

messing. ls dit een van de
eerste aanstekersl Hoe oud
is deze? Vindplaats:
Brunnepe.

Waar komt dit gegoten

fluitje vandaan en welke
functie had het en hoe oud
is hetl Vindplaats: Kampen.

J. Broe( Kampen

Geachte heer Broek,

Uw handvat van een tinnen
schaal oftreeft kunnen we

dateren midden r8e eeuw.

Het aanstekenje is te plaatsen
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Voorwerp 2 is voor mij
onbekend. Een gordelsluiting
misschienl Dateringl Beide
voorwerpen vond ik in de
buurt van een I 3e-eeuwse
watermolen.

Bijvoorbaat dank.

Voorwerpje nummer ¡ is
inderdaad een mondharpje en

qua vorm is dit een I7e-eeuws

rype. Vermoedelijk is uw
harpje van brons, vaak door
de oxydatie lijkt het ijzer.

Dit type is ook gevonden in
Amsterdam en staat vermeld
in het boek "t5 jaar

opgravingen Amsterdam".
Voorwerpje nummer z is een

onderdeel van een deurslot.
In hec slot bevinden zich

meerdere van dezr plaatjes.

Datering: 20€ eeuw.

Geachte redact¡e,

Het door mij gevonden
plaatje is van zink, bovenin
zit een rond gaatje. Onder
het gaatje een kroonachtig
bloemmotief, daaronder een

strookje met droppunten als

motief. Een wapenschild met
daarin vier sterren met zes

puntjes, tussen de twee
bovenste sterren een soort

kruis, tussen de twee
onderste sterren een

zwaard.

Naast het wapenschild het
jaartal l9l6 en onder het
wapenschild het jaartal

1703. Zie tekening.
Het voorwerp is gevonden

in de duinen Yan Noord-
Holland, Mijn vraag is, wat is

het en waar werd het Yoor
gebruikt, is het van

Nederlandse of van Franse

afkomst.

/nr¿e 4RorE
lìlnrERlÁÊL zlNK

Bijvoorbaat dank voor uw
hulp,
Nico Houtman, Almere

Beste Nico,

Het door jou gevonden

plaatje is een penning, die
men verkeeg na betaling van

de hondenbelasting.
In zoekerskingen een

ho ndenpenning genoemd.

Jouw penning is van

Nederlandse afkomst en uit
het jaar 1916. De cijfers ryo1
zijn bedoeld voor de

administratie van de

gemeente.'!ü'elk gemeente-

wapen er op jouw penning
staat, weet ik niet, maar ik
vermoed wel, dat hij van een

gemeente uit de omgeving
van de vindplaats moet zijn.

Hallo Dick

Even een kleine reactie op je

rubriek "Vraagbaak" van het
olcobernummer jl..
Bij afbeelding nr. 5 lijkt me
de omschrijving van het
door de heer Broek
ingezonden lood onjuist.
Volgens mij is het opschrift:

I l/8 B, ongewasse,40 en

een klop van ll4, llV of 314.

De breedte van de stof was
I l/8 el, hetwas nog
ongewassen en de lengte
was 40 114,40 l12 ol 40 314

el. Deze conclusie trek ik uit
het door mij gevonden lood,
waaryan hierbij een

tekening. Hierbijwas de stof
wel gewassen. De keezijde
is het Leidse wapen. Er zijn
nog andere teksten bekend:
o.a. "ONGEBLAUT
CASTOOR'" "PVRTVRCX'',
etc., met steeds I l/8 B en

40 met instempeling.
Het door de heer Frikken
ingezonden lakenlood is ook
bekend door vondsten uit
Leeuwarden, maar geeft nog
geen duidelijk
aanknopingspunt Yan

herkomst,

Met vriendelijke groet,

Jan den Das

Beste Jan,

Het door jou genoemde
loodje is om volledig te zijn
een lakenloodje van læiden,

met het opschrift
ongewass(en). Dank je wel

voor de door jou gegeven

aanvulling en tekening van je

eigen loodje. Ik ben mijn
eigen collectie eens nagegaan

om te kijken welke
opschriften ik bezat. Eentje
had het omschrift LEYDEN rN

HoLI-AND met binnen deze

tekst een staande leeuw met
in de rechterpoot een rwaard
en in de linkerpoot een

wapenschild en hieronder een

klein schildje met de bekende

gekmiste sleutels, het wapen

van Leiden. Op de keerzijde

een volledige tekst:
"woLr-E DBKEN GBMÂr{Kr

BINNEN t¡vosx".
Een andere heeft op de

keenijde het wapen met de

twee sleutels en op de

voorzijde de volledige tekst:
"¡Nonrulntp I-EYTS LAK-eN".

Opvallend is, dat op deze

loden geen

lengteaanduidingen gegeven

zijn, znals bij die van u.

Vanuit Amsterdam zijn ook
ander variaties bekend.

Misschien een leuke tip voor
de lezers: kijk uw eigen

collectie eens na, misschien

ziet u weer een nieuwe
variatie op deze Leidse

lakenloden. Mocht u een

beetje kunnen schetsen of
fotograferen, stuur deze dan

naar mij toe, dan zal ik
proberen ze in ons blad te
publiceren.

Geachte redectie,

Hierbii stuur ik u 2 foto's
Yan een loden zegel,

waaryan ik graag iets meer
te weten wil komen.

c
s

\¡.!

-+-
)
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De maten aangegeven op de

foto's zi.in centimeters.
ln afwachting van uw
antwoord, verblijf ik met
vriendelijke groeten,

P.F.M. Drummen

P.S. Moet ik deze vondst
volgens u aanmelden?

Geachte mijnheer Drummen,
Hieronder het antwoord van

onze deskundige de heer

J. Janssen te Beilen.

Het betreft inderdaad een

loden zegel, uit de

textielnijverheid. Zo op de

foto te zien, een vrij gaaf
exemplaar, dat is vaak wel
anders, soms onleesbaar, ofde
ene helft ontbreekt, ma r zÊ

zrlnwel bekend.

In dit geval is de herkomst
duidelijk aan beide zijden te

achterhalen; namelijk
Rotterdam. Hiermee is de

fabriek niet te achterhalen,

het is het "eindkeur", wat
inhield: de hoogste graad van

kwaliteit. Dit hield tevens in,
dat na de bevestiging van keur
niets meer toe- of afgedaan,

noch veranderd mocht
worden. Een en ander houdt
dan ook in, dat Rotterdam
een eigen keurlokaal moet
hebben gehad. Om zich
hierin verder te verdiepen,

zou ik de heer Drummen

aanraden contact op te nemen

met het Rotterdams

Historisch Museum. Mogelijk
zln zy in het lood en de

vindplaats (die werd niet
vermeld) geïnteresseerd.

De meeste "textielsteden"

zullen zo'n grootstaal hebben

gehad, zoals Leiden,

Amsterdam, Rotterdam,
Haarlem, enz.. Er is er mij
zelß een bekend uit Hoorn
(paard met eenhoorn). Deze

is (was) in het bezit van A. de

Boer, u wel bekend. Dit grote
lood, (ze zijn er nog groter),
zal te dateren zijn in de r6e -
r7e eeuw. Jammer, dat in de

meeste gevallen een jaanal

ontbreekt, dit euvel doet zich

tot op heden nogvoor.

Op de vraag of dezn vondst
aangemeld moet worden, zou

ik willen aanraden dit wel te
doen, al was het alleen al om
de vaak stroeve verhouding
beroepsarch./amateur te

verbeteren. R.o.B. en K.P.K.

zullen het voor kennisgeving
aannemen, misschien in dit
geval beter een gesprek met
de stadsarcheoloog drs.

T,4..S.M. Panhuijsen, p.a.

Dienst Stadsontwikkel ing,
aftl. 6 (u.n.s.) postbus ur¡,
6zot sc Maastricht.
T el: o 41-2924 7 - /7 8- /7 9.
Voor meer informatie over
lakenloden, zie:

Opgravingen Amsterdam,
The Coinhunter no 30,
blz.28.

Verder zou ik de heer

Drummen langs deze weg

willen vragen, of ik als hij
over zegelloden in het
algemeen beschikt, dezr ¡er

bestudering zou mogen zien.

Dit i.v.m. het komende
winterseizoen.

Met vriendelijke groeten,

J. Jansen
o¡93o - 5888

Beste redactie,

lk zend u een viertal
tekeningen van vondsten.
lk zou graag een datering
willen weten en een

mogelijke toepassing \nan de

voorwerPen.

Vriendelijke groeten,
F. Wiersma, Honselersdijk

A loodje, verdikking
achterzijde.

B koper/brons, verbonden
door middel van 2 schakels.

D koper.

Beste heer'Sl'iersma,

Afb. A is een fragment van

een groot Amsterdams
lakenlood. De letærs eu zijn
nog te lezen. In het door mij
geschreven boekje staat een

complete afgebeeld. Datering
begin r7oo.

Afb. B is een onderdeel
(ketting) van de aanspanning

vall een boerenwagentuig.
Datering begin deze eeuw.

Afb. C kan ik helaas niet
thuis brengen, het doet mij
denken aan een koppelpassant

voor een riem.

Afb. D is een riemkoppel.
Althans een gedeelte daarvan.

In de andere helft zat een

gleufi, waarin dit gedeelte

gehaakt kon worden.
Koppelstukken met deze

afbeelding werden wel door
de padvinderij gebruikt.
Datering midden deze eeuw.

L

C koper, de 4 gaten links
en rechts en de gaten in het
midden zijn opengewerkt.
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D.Jtr.&ÆÆNü
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
Pieter Maatsstraat 12 1777 AP H¡ppolytushoef

TELEFOON 02279-3286

Officieel deoler von:

Ftst{E@)
!83 es@@P€

Clubleden geven wij ollijd 5% korting.
Vroog oltijd eersï nocr onze inruilprijzen ols u de
aonschof vcn een nieuwe deÌector overweegt,

Veel types detecTors uit voorrood leverboor,
onderen binnen enkele dogen.

Offrcied deoler von de grote meken melooldefectors.
Gehæl vrijblijvende bezoeken no fel efonische ofsprook.

AANBEVOTEN BOEKEN,
BEL DETETT: 053 30051 2

BóO

Bó2

863

8óó

B I SU((tSVot zoflfiil iltï DI ililÂÀtDIIKT0R,

doorGerlGesink,229pog,200foloi .....................f 29,90

I 2 GIAIOGUS, Dt lllDtRtÄllDst tulffll VAll lE0ó tol hdeq

Mevius 
.l990 - (uitverkocht)

B 3 Uitverkorh (koperen munlen 7 Prov.l

B 4 qlAtocus vAlt Dt ltlvtillt iluilrut 7 PtovtKftil I54ó-ì795. deel I

(West ]{ederlond) ....,.................... 17 ,25

B 5 GIAI0GUS VAil Dr ZrrvtRilt ilUltltil 7 n0vtKtÏil I 54ó.t 795. dæl 2

(l,loord en 0ol l{derlond} ...........17,25

I ó GTAToGUS VAlt iltDtRtAlrDSr ¡rrAÄr- fli rKlAriltPilllllllcill
door A. Kooy - .............................. 54,95

B8 (AIAI0GUS,DtilUilItltVAil¡ttct'iU90-t9S/ .........18,55

B 9 GIAI(IGUS, liltllltÌ DTUIS(IIIR fttUllZOIAL0G vonof l87l - .................. 17,50

Bl 3 lilUllil0ll( cu.. 7 PR0Vlil(Ïil vonof I 587 (beroemde Verkodeboek) - .... 32,50

Bì4 DtV0RSIItUfttllSItDttUl(tfrlullfSLÄCItDwtllIH(983-17081 -........17,50

844 V.D.fiUS llttDIllAAR, ofbældingen vroegfe

Nederlondse munlen lol I 576. (een stondoorfuerkl) - ............................ I 59,00

B5 I o. JAÄR l0tl( ftlUilf lil $l Ptlllllllctll DIt lllDtRlAllDtll I 98¿ tltl
0PlttllGSIPRUZtll ¡U VtltlllGlll, ó40 blz, duirenden ofbeeldingen - ....... 42,50

85rb. JAAR¡ofl( ìlutflilt ilt PililililGIll DtR lltDtRl.ÄllDfll I 988 - ..................., 65,00

852 c0tD(0llll 0l lllt W0R[D, von de onlieke wereld lol nu,

723 pogino's, gebonden. ...............87,50

855 GOI.D AII.AS,

89 pog. kooden von olle werelddelen mel hun goudvoorkomen. - .....,...... 27,50

oJDt tuilHt utl GRot{l{Gill $lotffLAllDlll- ....., 10,75

Dt sltDttutfi ttuilI vAil iluiltc[ll l45I-1 I01 ........... 1 5,00

ll00tD lltDtRtÄllDSI ìlulllctWKllltll door Arent Pol - ........................... 31,25

PR0VlKlt VAll ttl{ lllPtRlUll door P. Stuort,
'l79 

blz met honderden folo's von Romeinse voorwerpen (koopiel - .......... 25,00

- 
ilttuw - t{tttjltl - }iltutv - t|lttJtll - illlul¡f - }lltuvf - llltlJtr 

-
867 S(HAllS 0P Dt GllllS. Boudonger bodemvondslen (koopie) - .................... ó0,00

8ó9 töilß(llttÜilIlil|.metprii2en.................. ..............69,00

870 DTUSUS lll Dt BtlUWL Komr v/d Romeinen in l.|ederlond - ...............,..... 25,00

87l t0llD0ll tUStUt fllDlwAt GIA[0GU[ I 9{0. 320 pos. mel honderden

ofbeeldingen vcn Middelæuwse melolen voorw. ......... ó9,00

B/2 ttYllJlllll tll ttYGllIRA lll Dt LAGt LÄllDtll (zie Deleclor Amqleur

nr I I blz I 71 380 pog. 250 folo's en koorties - ........... ó9,50

873 [S rcililAtrS Dt ¡RABAilI il598-1790]

munlen v. Brobod v. l{ede¡|. en Belg. +Z.Limb. ..........29.90

874 Hllllctll UII Dt ilODDIR, ln Zeelond gevonden pelgrimfekens, I 50 blz,

honderden ofbeeldingen. - ....... 25 00

8i5 tuilftl{ vtRl[ttill llull Gts(}lltD[llls,

hilorie ochler de Romeinse munlen, leuk boek 200 illuÍrolies - ............... I 7,00

BtSItl,l,tl{r

ftl.tt()illS(ft 8el: 053-3005'l 2, de bestelling wordt direh onder remboun

loqezonden, (h duurder gewordenl venendk. f I 2,-

GlR0.OVtRB0tlfll{G mook hel bedrog v/d bestelling + f 5," porlo over op

GlR0: 48.38.9'l I Ln.v. Delecl le Enschdg bestelnummen vermelden.

llA TtLtt0l{lKHt ATSPRÄÂl( kunt u de boeken ook ofholen.



Koptelefoon op maat

Sinds kort is Gold Rush metaaldeteccoren

begonnen met het maken van een regenwa-

terbestendige koptelefoon, die geheel naar

eigen wens vervaardigd ka¡r worden.
Zo l<an o.a. gekozen worden uit ¿ soorten

pluggen, te weten een rechte en een haakse.

Tevens ka¡r er een keuze gemaakr worden

uit twee soorten kabels: een ¡echte (op iede-

re gewenste lengte), ofeen spiraal kabel.

De koptelefoon is in 4 verschillende kleu-

ren te krijgen: zwart, rood, blauw en geel.

Een combinatie van deze kleuren is ook
mogelijk. De koptelefoons worden met de

hand gemaakt van stoowast plastic, gelijk
aan het model van de Fisher ¡z8ox onder-

waterdetector. Voor diegenen, die dat

willen, bestaat ook de mogelijkheid de

kopcelefoon van ¡ ofz volumeregelaars ce

voorzien. De prijs is ongeacht hec gekozen

model: f 134,95 + f 6,- veøendkosten.

Voor meer informotie s.v.p. be,len no 19.00

uuL Tel.020-6682968.

Bounty Hunter

Nieuw zijn 2 apparaten van Bounry
Hunter. Ten eerste de Tracker ttt, een een-

voudig apparaat voor een lage prijs, met

toch veel mogelijkheden, zoals: variabele

discriminatie-instellin g, grote dieptemeter,

alle met¿len stand en toondiscriminatie.
De detector werkt op z x 9v baaerijen en is

uitgerust mec een vaste metalen armsteun.

Ook de Hi-Tek II is uitgerust met een vaste

metalen aÌmsteun. Dit model is voo¿ien
van een beeld waarop o.a. de situatievan de

baaerijen, de diepte, de notchinstelling,
enz.. te zien is. Gemakkelijk zijn ook de

diverse waterdichte tiptoesen. De met een

ro inch open schotel uitgevoerde detecsor is

verkijgbaar voor f ry91,-.
Inlichtingen bij Kooisto Meto o6etectors, tel.

05 r 33-5093

Winnaar
'!(/innaar van de stereoinsallatie, die als

prijs beschikbaar werd gesteld op de open

dagen van Kooistra Metaaldetectors,

is dhr. B. Moes uit Groningen.

White's dealerschap

Mec ingang van r januari is de heer

J. Ooscerling als onze dealer van \Øhite's

meaaldetectoren gestopt. Onze nieuwe
'White's vertegenwoordi ger voor
Gelderland is de hee¡ Eric Kos te Nijkerk.
Tel. o1494-5439r. \Øij danken de heer

Oosterling voor zijn inzet.

White's Spectrum

De Spectrum is nu verkrijgbaar in een

ander jasje. De kast is kleiner geworden,

maar de electronica is heøelfde gebleven.

Detectjon Systems Hollond, Tel. 0 5203-
ó59 I

Patina Super

Zoetmulder metaaldetectoren heeft een

nieuw patinamiddel, n.l. Patina Super. Dit
geeft een schiwerend patina zonder borstel.

Ook geschikt voor zilver, tin, enz..

Prijs f 25,- per potje.

lnfo: tel. 02510-25457

Tesoro Bandido ll

Tesoro heeft één van haar paradepaardjes,

de Ba¡dido vernieuwd. Het nieuwe model

heet Bandido tt. Het grootste uiterlijke ver-

schil is, dat er op het front een schakelaar is

bijgeplaatst. Deze schakelaar werkc alleen

op de alle metalen-stand (met basistoon).

De schakelaar heeft 2 standen, n.l. Hon-
MA]A.L en AUTo TUNE. Indien de schakelaa¡

op de normaal-stand gezer wordt blijft de

detector op de alle metalen-stand voonver-

pen aangeven zolang de zoekschijfzich in
de buurt van metaal bevindt. Het voordeel

hiervan is, dat de Bandido u nu ook grote

voorwerpen als zodanig aangeeft en niet in-
tuned op hec voorwerp. Ook is het nu
mogelijk de zoekschijfin een gegraven gat

te sceken om te horen of er nog wat in het

gat zit, op de Normaal-stand hoef je dus

ook niet te bewegen.

In-tunen kan wel op de Auto-tune sand.
Met deze sta¡rd kun je op de Alle metalen-

ss¡rd heel dichc bij andere metalen zoeken,

bijv. bij een metalen hek of gaas. De detec-

Detector39
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tor geeft het gaas alleen aan als je er dichter

bij komt. Tnlangje evenwijdig aan het gaas

zoekt, pakc de detector alleen het extra

meaal dat in de buurt van de schijf komt.
Als je deze stand gebruikt moet ie dus wel

bewegen op deAlle mehlen-stand.

De Bandido lI wordt nu aangeboden met

3 extra schijven : afgeùen va¡r de standaa¡d

20 cm concentrische schijf met 2,t meter

lange flexibele (en dus niet makkelijk
breekba¡e kabel), een 25 cm open concen-

t¡ische zoekschijl, een r7,5 cm wide scan

schijf en eentT,S cm concentrischeschijf.

Andere kombinaties ook met de zr,z5 crn

wide sca¡r schijf is mogelijk. \Øil Kuypers

heeft in zijn anikel over zoekschijven

onlangs weer duidelijk aangetoond hoe

belangrijk het is om in bepaalde situaties

a¡dere zoekschijven te gebruiken.

Fo. Detect, tel. 053-3005 I 2

TIP VAN JOrlAN V.D HORST UIT VEENENDAAL

( o.a. vinder v/d Vroeg Middeleeuwse

munschat bij Rhenen, 97 gouden en r4o

zilve¡en munten). "Ik ben niet snel tevre-

den met een detector en ik heb na die

vondst dan ook heel wat detectors van ver-

schillende merken gehad, op het laaat wist
ik gewoon niet meer waa¡ ik hec zoeken

moe$. Na een afkoelingsperiode van een

halfjaar, heb ik me een Bandido rr

gekocht, mede omdat de eerste Bandido me

goed was bevallen. Dit apparaat ken ik nu

door en door en ik heb gemerkt, dat het

ontzettend belangrijk is om de cRoNDoNT-

sroRrNGsKNop goed af te stellen. Het ver-

schil tussén een goede en een beetje ver-

keerde afstelling bij munt-grootte voorwet-

pen is maar enkele centimeters. Maa¡ ik
heb ondervonden, dat dat voor middelgrote

voorwerpen (doorsnede van zo cm) tot
tientallen centimeters kan oplopen!"

I liÈ:Ë:åi I
IIÈE I
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Te ruil bodemvondsten en te koop het

boek "Opgravingen in Amsterdam" i.g.st

f t35,-
lon von Bergen, tel. 073-3 I I 350

Te koop: C-Scope VLF/TR 2200 Í 450,-.
De schotel is 2l cm doorsnede met

beschermkap. tevens kopælefoon (niet
verwisselbaar). Werkt op 2 x 9 Volt
batterijen. Met Nederlandse omschriiving.

D. v.d. Sluis, tel.070-3659600

Te koop: Compass XP-350, 3 iaar oud, inkl.

2e schotel (nooit gebruikt),

3x 9 Volt batteriien, aankoopbewiis en

gebruiksaanwijzing f 850,-.
Prima detector, veel munten mee

gevonden, o.a. 2 gouden dukaten.

J. Vogel, tel. 0348347 I 2, no I 7.30 uur.

Gezocht: contact met andere

detectoramateur of zoekmaat.

Omgeving Sneek.

A. de Boer, tel. 05 I 50-18757

Te koop: Tesoro Toltec 100 +

koptelefoon, beschermkap. Priis f 750,-
Tel. 08343-l 330

Te koop aangeboden: Metadec ll met lader
+ nic. cad. baÈ ¡n zeer goede staat
Nieuwpriis was f 2400,-. Nu voor f 575,-
Emile Heijn, tel. 03465-ó3037 (no 17.00 uur)

Te koop aangeboden: zo'n 400

speelgoedauto's, tevens sieraden,

goud en zilver. Ook munten.

J. von BeeN tel. 052074 I 7 I I

Te koop: nieuw, nog nooit gebruikt,

gewonnen in een loterii een C-Scope 220.

Vraagprijs f 100,-
Tel.02280-l7009 von I7.00 - 22.00 uur.

Te koop: Compass Liberty 150,

prijs f400,-- ongeveer 3 iaar oud,

weinig gebruikt.

Tel.05920-57557

Te koop: Compass Au 2000. Splinternieuw,
gewonnen op de zoekdag.

Normale prijs f 1895,-. Nu voor f 1250,-
Tel.08897-74063

Te koop: C-Scope CS4D< (ll), als nieuw,

priis f 1700,-.
Compass Au 2000, nieuw, priis f 1500,-
8eþe, tel. 0213962362, fox. 02139601 I

Te koop en te koop gevraagd:

detectorvondsten, ook ruílen.

H. Sommers, tel. 04925-2249

Te koop:

Bandido + extra widescan, f 1000,-.
Te koop gevraagd:

vondsten uit Nieuwlande, goede prijs of
ruilen ægen Romeins.

Te|.03405-ó3708

Te koop gevraagd: bodemvondsten uit de

prehistorie tot ca. I 800.

W. von Stormbroek, te/. 034 I 8-5 6688

Te koop gevraagd: vingerhoeden.

Tel. 052034591

t2t0 x
Fisher l2ó5X .........................

Tesoro Golden Sabre

White's 4900 D,

nieuw f 1295, nu........ f 1100,-
White's Clæ¡ic lll, met BÌl schotel,

met grondbalaru,

I mnd oud f 1100,-
White's Eagle Specrum Sierrr4

l/2 jaar oud. I 1750,-
Bounty Hunter

Tncker l, nieuw .......... f 1400,-
Compass Coinhu¡der, nieuw ......... f 300,-
W. À1unsten, 0492M4782

White's Eagle ll ........................ f 1250,-
White's Surfma¡þr f 1050,-
Compass XP 350 ........................... f 700,-
Compass Coinsønner f 900,-
Compass liberty 150 450,-
C-Scope 550, nieuw, f 125,-
Fieldmaster

(defecg nieuw in doos) ... f 75,-
Treasure Baron ............................ f 1325,-
Ton von Broelhoven, 0l 04199096

white's 1000 .......,....................... f 150,-
C-Scope TR (antiek) I 200,-
White's 4000 D2 ......................... f 400,-
White's Amph. ........................... f 1300,-
C-Scope 1220 B ........................... f 700,-
Speciæl in de aanbieding:

Garrett [reedom Ace plur ...-.... f 450,-
Gerord en Coen,0507 18623 I 050-734645

Laatte nieuwe þud tlp.)
Tesoro Golden Sabre f 1200,-
Zoetnulder l¡ttetooldeæaon, 025 I 0-254 57

3 50,-
615,-
85 0,-

Coin PRO f 1100,-
Spectum (demo) ......... f 1500,-
Ground hog f 250,-
Læer Bl,

2 maand oud ................f 1200,-
Tesoro Bandid0..........................f750,-

Detect 0n Systems H ollond, tel 05203459 1

Fisher l2ó5x in g. st .............. f 750,-
C-Scope 7708 z.g.a.n. f 400,-
lon von Beryen lvletooldetnaorc, 073-3 I 1350

Compass
White's
Garrett
Tesoro

Silver [agle f 850,-
Sulmæter ll .................. f 900,-
Silver Sabre ll ................ f 700,-
Stage ll ............................ f 450,-
xP-350 ........................... f 750,-
ADS l'læærHunter,

met2schoteb 1350,-
Garrett GTA 1000 f 500,-
C-Scope 12208............................. f 450,-
Alpha Sceath............................f450,-

Tevens diverse 2e-hands schotels en

onderstelen van verschillende merken.

Koobv o Meuoldetnaon, 0 5 I 33 -5 09 3

Tesoro Cutlæ¡ l, ó mnd. gar. .. f 350,-
Yiking óD, 12 mnd. gar. .......... f 450,-
C-Scope 9908, 3 mnd. gar. ........ f 450,-
C-Scope 3300 ADC, 3 mnd. gar. . I 495,-
C-Scope Promet, 4 mnd. gu. ..... f 550,-
C-Scope CS4ZX, 12 md. gar. ....... f 995,-
Compass XP350, ó mnd. gu. ...... f ó50,-
Fisher l2ó5[ I mnd. gar. ...... f 850,-
Tesoro Silver Turde Deluxe ....... f 995,-
Compass [¡in Pro, ll mnd. gar...f 1150,-
Compass GoldScanner Pro,

12 mnd. gar. f 1295,-
Fa. Detea - GertGæink 053-300512

White's
White's
Tesoro
Orion
Compass
Garrett

Detector40



SPREKEN IS ZILVEß-
EINIJGEN IS

Taxatie: llfl. 25O0,-

(aangenteld)

Ðen gouden,l6e eeuwse schoen-
gesp met Amsterclarnse keurmerken

Crevonden rnet de White's
Eagle SL '9O. "Lucky" Henk Jansen
uit Anrsterdam vindt: "lk ríjd liever

Mcrce:des clan Daf''.

Taxatie: Hfl. õ5o,-

Dit is een unieke zilveren penníng
die gegraveerd ís op een stoter

(munt) uit 159O.
Hij is in Kampen rîet een White's
CoÍnmaster Classic fll gevonden.
De tekst luidt: "Het beste stuk van
't huisbedrijf, dat is een goed en

hanclzaam wii|",
f)e vinder: "Dankzij o.a. de Whìte's
Blue max 95O schotel haal ík nu

dieptes waar andere detectoren een
puntje aan kunnen zuigen".

't, ,-t
ù

t1n.4500.-
(aanl¡t'rr rr-lcl)

Deze zeldzame ßott rr:i rìsc
gouden aureus v:" ii.:iTerirr

Faustina ll is op een akker
gevonden waar al veel

gezocht is, Bert de Kuriter uit
Steenwijk die met de Wlrite's

Eagle Spectrunr zock[ :

"'t Is gc:w<tou
het beste apparaat clztl voor

geld te koop is, il¡ zou
geen ander tttcer

wÍllen hebbcn".

Deze 22 karaats gouden ring,
welke gemaakt is in 1754

is gevonden
met de Whíte's SÍlver Eagle.

Eigenaar Hans Fabriek uit
Wolvega (Frl);

'Met een WhÍte's detector heb
ik de zekerheid dat Ík niets

oversla".

lì¡xalie: Hli

(antxß'tt,.'l( l)

lijrlt:ns hel zoeh vt r'kr lìrl
irr 1ìngeland vottrl
l,¿rmmert Hummcl ril

llr:rrclrik Ido Amba, I t rrre[ zijn
Spectrum een 7e-e<rr r''''
FDC gouden Merovi n1¡isr | : t'
Tremissis op een plelt wai.tr irl
een paar honderd mett.s(Ìtì
hadden gezocht.
Lammert: "Mts<:l il¡ ¡ttt <'t ltl
nog wat zeg(J<:tt'Ì".

Taxatie: hlfl. 600.-

(aangemeld)

In het buitengebied van Olst
werd door llenk Niezen deze
prachtige randbijl (1000 v.C.)
uit de bronstijd gevonden mei
een White's CoÍnmaster
Classic lf. FIenk: "lk kan
iedereen een Classic II
aanbevelen. White's still going
strong".

Importeur l¡llIlITE'S: Detection Systems llolland

.1
þx

Taxatie: hln. 2OOO,-

\

(aangemeld)

Veerpad 2, 8276' AP Zalk.,Îel./Fax. 0520õ-659 f
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WORDT HET YINDEN
YAN EEN GOEDE

TOEKSTEK

zlrN AL uw TERREn{EN REEDS
AFGEZOCHT?

DAN IS DE

CHALLENGER X-2OO
UW OPLOSSING

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

Op al uw oude zoekstekken vindt u weer
leuke dingen.

De Challenger X-200 heeft een enorm dieptebereik een perfekt instelbare

discrimin unieke 0NE- ltersysteem, verschillende zoek-

frequenti are notch en en een instelbare toonhoogte.

Ondanks lijkheden is d )(-200 eenvoudig te bedienen.

NIEUWSGIERlG GEWORDEN?
Bel dan Leo Kooistra of een van de Compass-dealers van de dealerpagina.

M ETAA DETECTORS

Buorren I 14, 8408 HP Lippenhuizen, Tel. 05 133-5093, Fax 05 I 33-3067

C6DIPASS

-ñbo
Iìosrstæn
Dscnmlnc ,ns

lì' : rde
detecto lllende
dt:cn¡n . ,N(hoppen

Zoel{equente l4 l41z sundtard
ó kHzgesdrrk mr oo gmterc
zlve¡en munten

Toel<<hqf )0 c¡n concenttsch en wmerdrcht

¡vemrsselboor)
[3oueryen l2 x l.5 V penlryht De deÈc¡or

wordr gelerærd mer oploodbore
NrCod bctten¡en en oploder. de
oongesloten rmet mrden oÞ
ngebouwde úorger

Petlflær (notch): nstelboor
Gehtd toonhoagte nnelbon van hoog

øtlaog
Meter verfichæ rdentrfcoueæcer

['oor het lichtgewcht metolen ormsæunrmde! þnt
u urenlong neken ænder ve¡moed te roken
Mcldelyk urt æ brerìCen tot heupmodd-

,:rh

'fuor
¿n IHRÊÊ


