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De Bondido is inmiddels een

legende.Drie pond Dynomiet in

schoopskleren ! Zo onoonzienl iik

ziin uiterliik, zo uitzonderliik ziin

preslotiesl

Nu is de Bondido ll uitgebreid met een

keuzeschokelqor op de Alle Metolen'

stond. Je kunl nu kiezen voor

Normool of Auto-tune.

Sfondoord uitgevoerd

met verbeterde bruine open

zoekschi¡f met flexibele kobel.

Gooien met kortingen is niets

voor ons, moor omdot het gebruik

von de iuiste zoekschiif de

lmporteur: Gert Gesink Enschede

Tel; 053-3005 I 2, tox; 053'302 I 92

professionele kwoliteiten von de

BANDIDO ll bevordert, komen wii

met de volgende oonbieding:

Deze oonbieding is geldig bii de firmo

Detect en olle erkendeTesoro deolers,

u kriigt von hen de bekende

Goudgele Gorontiekoort,

BANDIDO II
MEr 

4
ZOEKSCHIJVEN

NU VANAF

ló95,s
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Geachte leden,

Een tijdje geleden heb ik in
Detecto r Magazin e numme r

12 een onderwe¡p

aangeroerd, waar ik nu

gra g nog even op in wil
gaen.

Dit in verband met de

momenteel her en der

opduikende vervalsingen en

het opgeven van

vondstomstandigheden en

vindplaatsen, die niet of
maar half kloppen. Begrijp
mij goed, ik heb niets tegen

op ruil, in- en verkoop, mits
dit op legale wijze geschiedt.

En bijzondere vondsten
behoren uiteraard
aangemeld te zijn.

Misschien vraagt u zich af,

waarom ik dit nogal hoog
opvat; ik hoop één een

ander te verduidelijken.

In de eerste plaats streven

we naar erkenning en een

goede samenwerking met de

officiële archeologie. Dan is

het duidelijk, dat
bovengenoemde praktijken
niet bepaald bevorderlijk
z\n.

Het is bekend, dac er de

laatste tijd nogal wat
archeologische objecten uit
o.a. Engeland en de

voormdige Oostblok landen

in ons land circuleren.

Zolang dit eerlijk veneld

wordt, is er niets aan de

hand, maar het wordt een

ander verhaal als men zegt

dit in ons land te hebben

gevonden: dit is complece

geschiedvervalsing.

'Wat ook gebeun is

bijvoorbeeld het volgende:

iemand vindt iets bijzonders

ofeen grote

muntconcentratie. Men
meldt dit bij een museum
aan, maar geeft niet de juiste

vindplaars en

vondstomstandigheden

door. Of men weigen de

vindplaats te vermelden.

Voor de wetenschap is de

waarde dan nihil.

Een ander
"praktijk"voorbee ld:

iemand, persoon A, komt
onwetend in het bezit van

een vervalsing (in Ë,ngeland

normaal te koop) en

verkoopt deze niets

vermoedend door aan

persoon B, dez.e verkoopt
hem met winst aan persoon

C, deze persoon ontdekt dat
het om een vervalsing gaat,

maar verkoopt dit toch weer

door, omdat hij/zij niet
graag verlies lijdt. Het is

niet moeilijk te raden, dat
het hier om meerdere

schuldigen gaat, bedoeld of
onbedoeld. Om zelf de

handen in onschuld te

wassen, wordt de

schuldvraag vaak naar

iemand anders

doorgeschoven.

7Äf koc6t ik op de laatste

zoekdag twee p ijpewroete rs,

die helaas ook nagemaakt

waren. Mocht u zoiets

overkomen, vernietig dan

het object oF znrg in ieder

geval, dat het geen nieuwe

slachtoffers maakt.

Restauraties op zich zijn
mijns inziens niet erg, als dit
er maar bijgezegd wordt.

Ga ook alstublieft niet met
valse of buitenlandse
"vondsten" naar de musea,

in de hoop hier beter van te
worden.

Ga geen he¡komswerhalen

ophangen, die niet kloppen.

Deze gaan vaak een leven op

zichzelf l"ij"eiden met alle

gevolgen van dien. De
goede naam van vele

mensen wordt hierdoor
aangetast en het venroebelt
de goede onderlinge
verstandhoudingen.

Mensen, als wij ons op dit
gladde ijs gaan begeven, zijn
wij niet meer geloofivaardig.

Niet alleen naar de offici¿le

instanties, maar ook niet als

metaaldetectoramateur.

Hiermee wordt onze hobby

niet gediend.

Uw voorzitter,

Luitzen Haak

Omdat het complete

financiële overzicht te veel

ruimte in ons magazine zou

innemen, hebben wij
besloten die niet te plaatsen.

Leden, die geïnteresseerd

zijn in het jaarverslag,

kunnen schriftelijk een

exemplaar opvragen bij onze

penningmeester, de heer
'\)0'. '!Toudstra,

Melkemastate 16,

8925 AP Leeuwarden.

Uz
ñ
o
E
d.
ot-
Uuf-u
ô

FINANC¡EEL
OVE RZICHT

199'

Bestuqr
Voor¿itter: L. Haak
Vice-voorzitten T. Kolkman
Secretaris:
Penningmeesten W, Woudstra Melkemastate l6
I e Bestuurslid: D. Eekhof Pealskar 47
Hoofdredacteun C.B. Leenheer Hanebalken 153

Zeweld l2 9202 LM Dr¿chten Tel. 05120-22804
Rembrandtstrot 23 7391 BB Twello Tel. 05712-72837

8925 AP Leeuwarden Tel. 058-661818
8501 TL Joure Tel. 05138-lóó70
9205 CL Drachten Tel. 05120-30403

.........................Fu 05120-3M03

Lidmootschop
Het lidmootchoÞ von deze verenig¡ng looþt ofujd per kolenderjoor en wordt zonder opzegging ohijd

stiltlijçnd verlengd met een joor. Deg,enen die in de loop von het joor toeteden, onlvongen olle ¡eeds eerder
venchenen nummers von het lopende joor. Opzegging dient uiterlijk op I ougustus schriftelijk binnen te zîjn.

De contributie þer líd bedroogt f 47,50 per joor. Voor gezinsleden geldt een oontel<kelijke koñng.

GI¡o: 167 5000, Bonlc ING nr, 6f ,80.04.900, t.n.v. Dc Dctcctor Á morcut, Lccuwordc¡t,
Ledcnadmlnlstrdatc : Wtm Wouðstrro, Mclkcmastate 16, 8925 AP Lceuwarda¡ 058461818



' 
E(RETARI'

Tot onze spijt heeft dhr.
GJ. Wìllemsen om
gezondheidsredenen zij n

functie als secreta¡is
moeten beëindigen.

Wìj danken dhr. GJ,
Mllemsen voor zijn inznt
en wensen hem
beterschap toe.

Om de vacante funccie
van secreta¡is op te vullen
zoekt het bestuur op
korte termijn iemand die
deze belangrijke
bestuursfunctie van onze
sterk groeiende
vereniging zou willen
oYernemen.

Brieven kunnen worden
gezonden aan de

voorzitter,

Het bestuur

VE RANDERI NC EN

'Wij kunnen ons voorstellen,
dat u even ßaÍ zat te kijken
naar het magazine, toen u
die uit de envelop haalde.

Het inmiddels voor de leden

vertrouwde magazine heeft
een nieuw jasje gekegen.

'\)l'aarom, zult u misschien

znggen?'\ùlel, verandering
van spijs doe! eten en u

koopt tenslotte ook wel eens

een nieuwe jas.

Het is de bedoeling dit jaar

ook met enkele nieuwe

rubrieken te komen, waarin
aandacht wordt besteed aan

o.a. interviews met leden,

waterzoeken, buitenlands
n ieuws, schawondsten, etc.

etc..

Tnals u z,rklezÊ,n is de opzet

van de rubriek "Vondst van

het jaar" gewrlzigd, om meeÍ
inzenders de kans te geven

een leuke prijs in de wacht
te slepen.

Heeft u uzelf trouwens al

aangemeld voor de

decectortest? Nee? Doen
danl Niet denken; dat doet
een ander wel, of dat kan ik
niet, of daar heb ik geen tijd
voor. Het magazine is zoals

u weet van en voor de leden,

dus......

Verder wensen wij u veel

leesplezier en leuke

vondsten. Meldt u die dan

ook even aan?

De redactie

ZOEKEN
BU ITENTAND

Geachte redacde,

Sinds kort ben ik lid
geworden van uw detector-
club, waardoor ik dus ook
kan genieten van uw
interessante clubblad.

Vel heb ik inmiddels een

vraag en/of suggestie voor
het blad.

Aangezien het
vakantieseizoen weer zo'n
beetje voor de deur staat,

ben ik eigenlijk benieuwd of
er iets bekend is over her

zoeken met de detector in
het buitenland. Heeft men

bijvoorbeeld met andere

regels te maken en is het
zoeken sowieso wel
toegestaanl Zelf gaan we dit
jaar een aantal weken naar

Griekenland en zouden de

detector graag mee willen
nemen, maar is dat wel
geoorloofd?

U zult begrijpen, dat we
(door evencuele

misverstanden) weinig trek
hebben in de bezichtiging
van Griel<se politiecellen.

De¡halve wilde ik vragen of
uw redactie enlofuw leden

hier wellicht meer
info¡matie over hebben.

Met vriendelijke groeten,

T. Rotgans

Geachte m¡¡nheer Rotgans,

ln het volgende magazine

zullen wii proberen wat
meer duidelijkheid te
brengen, wat betreft het
zoeken in het buitenland.

Naast de helaas vaak

onduidelijke wetten, regels

en bepalingen zouden wii
ook graat de eruaringen van

zoekers, die in de yakant¡e

ín het buitenland hebben
gezocht, willen plaatsen.

Ellj deze roepen wif deze

mensen oP om te reateren.

De redactie
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VAN DE REDACTIE

VOORIOPIG H U ISHOU DEtI., K
REG TEMENT VAN

..DE DETECTOR AMATEUR"

I Vraag altijd toestemming aan de landeigenaar of
beheerder van de grond.

2 Legitimeer je met je lidmaatschapskaart (ledenpas).
3 Wees voor onze vereniging "de Detector Amateur", een

detecto r-ambassade u r.

4 lazt munitie liggen; indien nodig de plaats markeren en de
politje waarschuwen.

5 Zoek nooit op archeologische terreinen, mits je
toestemming hebtverkregen van de bevoegde instanties
om mee te helpen bij een archeologische opgraving.

6 Neem zo veel mogelijk het meta.len afual, zoals lood en
koper mee. Denk aan het milieu.

7 Ylazk alle gaten weer netjes dicht en wel zo, dat er çen
schade te zien is aan de grasmat

B Schatvondster moeten binnen drie dagen gemeld worden
bij de burgemeester van de plaats waaftoe het gebied
behoort, of rechtstreela bij het KP.K

9 Vondsten, w¿an¡¿n men kan aannemen, dat deze van
belangrijke archeologische waarde zij n, moeten aangemeld
worden bij de desbetretrende instanties, zoals: RO.B.,
KP.K.

l0 Het 's nachts zoeken zonder toesbemming van de
landeigenaar is verboden. lemand, die 's nachts zoekt, is zo
wie zo verdacht bezig

Het bewust herhaaldelijk niet naleven van dit reglement kan

royement tot gevolg hebben.

Naar aanlejding van gesprekken met de A.W.N. kunnen
bepaalde punten uit dit reglement aangepast worden.

Het bestuur.



SPREIIEN IS ZI[I/ER,

Taxatie: Hn. 4500,-
(aangemeld)

Deze zeldzame Romeinse
gouden aureus van Keizerin

Faustina II is op een akker
gevonden waar al veel

gezocht is. Bert de Ruiter uit
Steenwijk die met de White's

tragle Spectrum zo€kt:
"'t Is gewoon

het beste apparaat dat voor
geld te koop is, ik zou

geen ander meer
willen hebben".

Taxatie: tlfl. 2O0O,-

(aangemeld)

Deze 22 karaats gouden nng,
welke gemaakt is in 1754

. is gevonden
met de WhÍte's SÍIver Eagle.

Eigenaar Hans Fabriek uit
Wolvega (Frl);

"Met een White's detector heb
ik de zekerheid dat ik niets

oversla".

Z/WTJGEN IS

Taxatie: llfì. 25OO,-

(aangemeld)

kn gouden l6e eeuwse schoen-
gesp met Amsterdamse keurmerken.

Gevonden met de Whitc's
Eagle SL '9O.'Luclry' Henk Jansen
uit Amsterdam vindt: 'lk riid lÍever

Mercedes dan Daf.

Taxatie: Hfl. 550,-

Dit is een unieke zilveren penning
die gegraveerd is op een stoter

(munt) uit 159O.
tlij is in Kampen met een WhÍtn'c
@inmaster Classic lll gevonden.
De tekst luidt: 'Het beste stuk van' 't huisbedrijf, <lat is een goed en

handzaam wijfl.
De vinder: 'Dankzij o.a. de White's
BIue max 95O schotel haal ik nu

dÍeptes waãn andere detectoren een
pun$e aan kunnen zu¡gen'.

Taxatie: Hn. 9O0O,-

(aangemeld)

Tijdens het zoekweekend
in Engeland vond
Lammert Hummel uit
Hendrik ldo Ambacht met zijn-
Spectrum een 7e-eeuwse
FDC gouden Merovingische
Tremissis op een plek waar al
een paar honderd mensen
hadden gezocht.
Lammert: "Moet ik nu echt
nog wat zeggen?".

Taxatie: llfl. 600.-

(aangemeld)

In het buitengebied van Olst
werd door Henk Niezen deze
prachtige randbÍjl (IOOO v.C.)
uit de bronstijd gevonden met
een WhÍte's Coinmaster
ClassÍc IL llenk: "Ik kan
iedereen een Classic II
aanbevelen, White's stÍll going
strong".

Importeur WIIITE'S: Detection Systems Hoiland
Veerpad 2, 8276 A" 7'alb Tel.Æax. o52oã,6591
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Naast Germaanse komen in
Nederland ook veelvuldig
pre-Germaanse plaatsnamen
voorî waâraan geen, of geen
bevredigende Germaanse
verklaring gegeven kan
worden. ln sommige streken
treft men alleen Germaanse
namen aan, tenvijl men
elders - zij het gemaskeerd -

naast latere Germaanse ook
pre-Germaanse namen vindt.
Aannemelijk is, dat dit lndo-
europese namen zijn, die op
een gegeven moment
gegermaniseerd zijn.

LAfbedding lo
Bronzen wogendoppen met borgÞen en ringeges

L Afbedding I b

Monnenkopje ols versieríng op de furgpen

staat els de Germaanse

klankverschuivin g, Die verschuiving
gebeurde volgens vaste regels, mer
een beperkt aalrcel letters. Als we die

terugschuiven blijken Indo-
europese narnen tevoorschijn te

komen.

\Øe dienen er wel op bedacht

te zijn, dat deze regel niet geheel

omkeerbaar is. Als er in het
Germaans een v staat, kan deze

afkomstig zyn uir b(h), maar het is
ook mogelijk, dat er in de

oorspronkelijke taal al een v stond,
die onveranderd is gebleven.

De Indo-europese nelnen,

die na terugschuiving tevoorschijn

komen, blijken in veel gevallen

nauw verwarì t te zijn aan namen uit
verschillende Keltische talen. Dit
behoeft geen verwondering te

wekken, daa¡ er archeologische

vondsten zi)n, die erop wijzen, dat

al eeuwen voor het begin van onze

jaartelling sprake wâs var op zijn

Pn¡-cenrmNsE pLAATSNAMEN EN DE AANwEztGHEtD vAN KçlreN tN NEDERLAND

DE C,ERMAANSE

Taannl-

met plaatsen, die tijdelijk of
permanent door Cermanen van het
noordoosten uit veroverd waren.

In andere delen van Nederland
vond de germanisatie plaats vanaf
hec eind van de vierde eeuw, toen de

Romeinen ook Frankische

huurlingen aanwierven en binnen
hun rijk toelieten om zich daar te

vestigen, In dezelfde tijd begonnen,

toen de greep van het Romeinse rijk
minder sterk werd, Franken uit het
oosten op te rukken, terwijl de

Friesen zich van de kuststrook
meester maakten.

Na de verovering van pre-
Cermaanse plaatsen veranderden de

nalnen daarvan, niet dooi vertaling
of nieuwe benoeming, maar door
het veranderen van bepaalde letters

daarin, in een proces, dat bekend
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Als we dat mogen lezen als

\Øy-gen, dan betekent \Øy (w) water

of rivier en Gen (kelt.) mond, Dus:

Riviermond.

Cen komt ook voor in
Gennep = Gen-aba, wat betekent:

monding van het water. \Taarmee

we terecht komen in de volgende

reels te bespreken woorden.

De"apa" -namen

Diverse Nederlandse

plaetsnamen gaan uit op (e)p(e),

Germaans aandoende hydroniemen

op -apâ- = water(loop). Dit is echter

niet de oorspronkelijke vorm: bij de

germanisering heeft hier een

verschuiving plaatsgevonden van b

naar p. Dit kan historisch

geadstrueerd worden aan de hand

van de plaatsnaam Gellep onder

lGeveld (Dld), anno 9o4 Geld-apa.

Tâcitus tekende omstreeks roo nâ

Chr. echær een vroegere vorm op:

Geld-uba, welke vorm ook
voorkomt in het Itinerarium
Antonini, een reisroutebeschrijving
uit het begin van de 4e eeuw

Over de klinkerwisseling behoeft

men niet al te verbaasd te zijn, die

trad veelvuldig op. \Øe kunnen

eennemen, dac de klassieken de

Keltische neetn weergaven :

Gelduba of Geldaba. En aba

(prehistorisch Indo-europees suffi x),

verwant aan abh (Gh) = water. Deze

waternalnen zijn volop aanwezig in

Nederland:

Bnrnaepe (Ov) anno ¡z9 Bron-
ape < Bron-Aba. Bron (w) =

zijde van de heuvel: water aan de

zijkantvan de heuvel.

Elp (Gld) enno rtrS Elpe; met

voorgevoegde h: Hel-pe < Kel-

aba. Coill (Gh), in topon. ook

Kel = bos; boswater.

Empe (Gld) 
^nno 

1046 Suth Empe;

met voorgevoegde h: Hempe <

Cem-aba. Cam (Gh, w)=

bochtig. Het bochtige water.

Epe (Gld) enno 176 Ape < Aba =

water. Dat Epe alles te maken

heeft met wate¡ blijkt uit de

watermolen uit de r7e eeuw
("fb.¡).

E p NB) anno rr34 Erth-epe <

Ard-aba. Ard (Gh) = hoogte:

water komend van de hoogte.

Den Ilp (NH) anno 447lIlip; met

voorgevoegde h: Hillip < Kilaba
Coill (Gh) = bos. In topon. ook

Kil. Boswater.

Grøþteen von Marcus Monlius
gevonden te Heven

coudsdtøtvon Be¡lln

Gennep (NB+L) Cennep
(Limburg) 

^nno 949 in pago

Canipi < Gen - aba. Gen (Ç
mond: mond van het water, nl,
aan de monding van de Niers in

de Maas ("fb. +).
Malpie (NB). Mal-aba, Maol (Gh)

= ronde heuvel: water van de

ronde heuvel.

Rozep (NB) r5e eeuw: die Rosop <

Ros-aba. Ros (iers) = bos of
R(h)os (*) = mo....: bos- of
moerâswater,

Vetp (Cld+NB) anno 89r Pheleppe

< Bel-aba. Bel (K) = mond of
doorgang: Mond of doorgang

van het water,

Vennep (NH) anno 777-866 (in)
Uennap.a(n) < Ben-aba. Ben

(Gh) = heuvel: water komend

van de heuvel (nl. van het
binnenduin bij Hillegom).

'Wannepe(reen) (Ov) ânno r2ro
\Øan-epe, in het land van

Vollenhove; in de middeleeuwen

ook\Øen-epe < Ben-aba. Ben

(Gh) = heuvel: water komend
van de heuvel.

Vezep (Dr), Wesep (Ov),
'Wezep (Gld) anno rz3r \7is-epe,
'Weesp (NH) anno u56 \7ìs-epe

< Uisc(e)-aba. Uisce (Gh) =

wâter.
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De uitgang aba kan hier als

deærminant gebruikt zyn, of
misschien de beækenis hebben van

-loop: \Øaterloop.

Als we eenzelfde naam

vinden in verschillende streken, dan

denken we vaak aan migratie; van

het woord alleen, van de stam, of
va¡ leden van de stam. Dit hoeft
echter niet hec geval te zijn: Uisce is

een zo vaak voorkomend gewoon
woord voor water, dat we hoogstens

kunnen concluderen, dat de

naerngever van die plaats

vermoedelijk een taal sprak aan het
(Gh) verwant.

In Zeeland is \7isse een

gebruikelijke persoonsnaam; dus

iemand die bijvoorbeeld Van de

nØater zou heten. Die naa.m bestaat

in Zr.eland nog en daar ligt ook
I7ìssekerke, gesticht door iemand,

die IØisce heette: enno rz4L

ITiscekerke.

Wilp (Gld)Ca.765Huilpa < Cuil-
aba. Coill (Gh), in topon. ook
Cuil = bos. Cuil (Gh) = ook
bocht: het boswater of de

\laterbocht.

De goudschat van Beilen

Beilen (Dr.), anno no6 de

Beile. Baile (ch) =

achtereenvolgens r woni ng, plaats,

fort, stad. In Ierland beginnen

reeksen van plaatsnamen met
Ballin-, een sarnentrekking van
baile-an, waarbij -an het lidwoord
de is. Dus de Baile. Bij de

germanisering is alleen een l-Imlaut
op deA gezet dus: ä=e, zod* dé

Beile dé woning of dé plaats

betekent. Blijkbaar dus een

belangrijke plaats in die omgeving.

Een indicatie in die richting
vinden we in de zgn. goudschar van

Beilen van c . 4oo na Christus.
Deze schat heeft oorspronkelijk
bestaan uit rzy gouden Romeinse

solidi, waarvan er rzzweren

omgesmolten tot vijf halssieraden

en een gouden armband, van

Germaanse makelij (afb. 5). Het
jongste muntstuk daceert uit 395 na

Christus. Dit soort goudschacten

duidt men aen els relatiegeschenken

in het diplomatieke verkeer van de

Romeinen, waermee men

belangrijke stamhoofden buiten het
rijk te vriend wilde houden, in dit
geval waarschijnlijk een Drents
opperhoofd. Zeker was er in die djd
geen sprake meer van Kelten. Toch
moet Beilen de naam van een

belarrgrijke plaa:a ztln gebleven,

zodat het nog dé Beile heette, zoveel

als dé residentie van een stamhoofd.

Lisse werd in het

goederenregister van de St.

Maarcenskerk te Utrechc van voor
86o geschreven als Lius-na, en leter
in 198 als Lis.

Lios of Lis (Gg) betekent een
(door palissaden) omheinde ruimte,
of een omwalde ruimte, bijv. als een

veilige vlucht- of woonplaats.

Vervolgens ook als

verdedigingsschans, fort. -na is een

suffix, afkomstig van -ane,

aangevend, dac het een plaats

betreft. Alleen al in Ierland komen

45 plaa*namen voor beginnend met
Lis- en in de middeleeuwen

verenderde de betekenis van

omheinde ruimte vooral in die van
toernooiveld (vergelijk het Franse

Lice).

In de annalen van de Abdij
van Egmond staat opgetekend, dat
in u8z de bruilofc van Diederik van
Cleef en Margaretavan Holland,
dochter van graaf Floris III en Ada
van Schotland, hier werd gevierd.

Deze gebeurtenis wordt ook
beschreven in de Ri.imkroniek van
Melis Stoke:

II Als lxlo< ende twe war
ghescreven,

Nam Diedric de grave van

Cleven

Grave Florens dochter ende
vrou Aden

69o Met groter feesten met
hoghen daden,

Als hem beden was betame;

Margriete so was haer na.me.

Annotatie
ad vs 69o hoge daden. Dit slaat

zoals ook Huydecoper meent op
steekspelen, gelijk groæ feesten op
maaltijden.
Volgens de annotator werd er dus

een toernooi gehouden bij de

bruiloft te Lisse en het is denkbaar,

dat dit plaatsvond binnen de

eertijds door de Kelten aangelegde

"omheinde ruimte". Misschien wel
in de ruimte, die later in Lisse werd
aangeduid als het "Vierkart",
vroeger genaamd "De Groene

\Øeijde". Daar vlakbij lag het later
afgegraven Berkhouterduintje, eens

het hoogste punc van het dorp,
misschien ooit deeluitmakend van
een Kelcisch heuvelfort,
En daarnaast lag de dorpskern, met
de oude kerk en het regthuis. In de

r9e eeuw werden te Lisse

15 Romeinse munten gevonden, van

de keizers Claudius (+r- S+),

Hadrianus (u7 - r38) en

Constantinus (3o8 - 337), alsmede

van Consul Philippus, van welke
munten helar" geen

vondstomstandigheden bekend

zijn. In 1985 werd nog een munr
gevonden, een follis van de

Keizerinmoeder Helena, uit de

periode )17 - 1.4o.Deze munt werd
gevonden langs de Heereweg, die
op het Vierkant uitkomt. Deze

munten wijznn. op een langdurig en

laacvoortgezet contact met de

Romeinen, omdat in het algemeen

de muntreeks en in z7o afbreken.

Het grafteken van een
Romeins soldaat te Herwen

In 1938 werd æn zuidwesten

vân Hen¡/en uit een oude a¡m van

de \Øaal een grafteken opgebaggerd,

waarvarì de inscriptie luidt:
rur(arcus) MANLIUS : Marcus Mmlius
M(arci) F(iliu$ cer.en(ia) cENVÂ

Marcus zoon, van de tribuun
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D. jtr,&ÆÆNW
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
Pieter lMaatsstraat 12 1717 AP Hippolytushoef

TELEFOON 02219-3286

HIPPOS l OOD
VON DSTR EG I STRATI ESYSTEEM

Nu dan eindelijk een
vondstregistratiesysteem voor in uw PC,

speciaal ontwi kkeld voor detectoramateu rs.

Het programma biedt de mogelijkheid voor
registratie en presentatie op zoweJ

alfanu merieke, als topog rafische wijze.
De databestanden kunnen onderling

uitgewisseld worden.

Bel ons voor meer informatie.

Officieel dealer van de grote merken metaaldetectors.
Geheel vrijblijvende bezoeken na telefonische afspraak

AANBEVOTEN BOEKEN,
BEL DETE0. 053-300512

B r st(csvot züff]tffI DI tfllilDflI(lot"
door Gerl Geo'nk, 229 pog, 200 folo's ... 1 29,90

B 2 Oftl0Ctlt DI t*DnUþ$ tüfitll Ylll lt0ó lol hede*r,

l{eúus l 994 ............................... 1 495

B 3 UitvEkodrl (koperen munlen 7 Prov.l

I { oltloct s vlll Df zlYfRIil tuilIil 7 novlildil 154ó-1795. dæl I

(lVesl lldElqrdl ......................... 17,25

I 5 qrAr0cils Yllt DI ztvIRH rtltÍtil 7 n0vlildil 154ó-1795. deej 2

ll{oord en 0ol llederhndl - ........11,15

I ó Oltloct s Yill lfil¡tRulll$ ¡[llt. il tt(uruËIfl{llclll
door A" Kooy - .............................. 5495

B I qilocttDttHililYilt¡rrGr'i 1790-1987 ........18,55

B 9 Ont0Gl,t lltllllt DIIÍS$II tlllll(tlll0G vonof l87l - .................. 17,50

Bl 3 llUlÍl0l[ cr¿. 7 PR0Vffifü vonof I 587 (heroe¡nde Verkodehoekl - .... 32,50

Bl 4 Dt YoRfiltJfI Iil SIIDfUfl f iltfilUG It DtYIfi¡n (983-1 7081 - ........ I 7,50

844 Y.D.fiUS UIlDtMll, ofbeeldingn vroegle

llederlondse munlen lol 157ó. (een londoadwrk!l - ............................ 159,00

B5lo.ltlRl0tÍ tlfillll H PtttllllGltl Dtl ltDlllllfltll l9E tll
OPlRltl0StrPtUfll UJ Yltllßfl|. ó40 bh, dúzenden ofbeddinger - ....... 42,50

85tb.Jttt¡ofl tufilt flt P$tililG[lt DIt lrDllulull I988 - ......,............. ó5,00

852 (i0l,D(0llls 0l IHt tl0tlD, von de mlieke wødd lol nu,

723 pogino's, gebonden.

855 G0IDUUS,

89 pog. koorten von dlewelelddelen melhun goudvoøkomen. - ....-...... 27,50

0u0t rulilfli rfi ctoililtî#t flt ottturÐil| - .................................... 10,75

Dt ftD¡]uff tutil Yilt luttclll ll57-ll0l .......... lt00
ll00tD lltDtRlltlll$ tlltlIGIHfiÍlll door Arenl Pol - ........................... 31,25

n0Vlll0t Ylll ¡lll ltPtRlH dou P. Sluorl,

179 blz mel honderden folo'svon Romeiræ voolupen (koopiel - .......... 25,00

- 
lilf|Jw- t¡[üu,- iltflJty- iltt|Jw- iltt|Jw- llll|Jw-llll|Jw-

S(HlllS 0P Dt GltllS. Bourlonger bodemvondíen {koopie) - .................... ó0,00

RöilsfittÜilffl. metpriþen ................................ ó9,00

HUSUS lll llt ¡Hlltït. l(oß v/d Romeinen h llede{lond - ..................... 25,00

l0llDOll tU$Ut ruDfiVfl qil1001,t 1910. 320 pos. mel honderdm

ofheeldingen von Àliddeleernse medm yoorvl. - ...... ó9,00

UnlJilIll tll UYffilnf H DI UGt U]illill {zie Deleclor Amolew

r I I blz l7l 380 pog. 250 fob's en kooillæ -

873 US toililil¡S DI lRt¡ttÍ il 598-1 790)

munlenv. Brobûlv. l{ederl. m Belg. +Z.linù. ..........29.90

HIlllGIll Ulf DI t0DllIR, ln Zælqrd geyonden pelgrirrt*ens, 150 Hz, honderden

ofbeeklingen. .............................. 25,00

ilJ t{tHt YIRII lt$t ]üt CtsoütD[rrs,

Jilorie orhler de Romehæ munlen, leuk boek 2ffi llusfiolÍæ - ............... I 7,00

BtSTilIIII:

Illlf0lllSfi: Bd: 053-300512, de bestelling wordt ür*l onder rembous

loegezonden, (is duwdE gewødenlvenen*. f 12,-

GlR(l'OVtRB0tÍlllG: mook het bedrog v/d beaellhg + f 5,- pølo ovu op

GlR0: 48.38.918 l.n.v. DelecÌ le lnsdredg bdelrurmes vermelden.

llA llttl0lllSfft AISPRÄAI( kunt u de boeken ook olholen.

87,50
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870
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872

874

ó9,50

Bcl, Fax of Schüf ons oJonze dtalzrs aoor ¿¿n alsþranh enmerÈ het

f ll s unr¿,ennTECTIE. Te I / Føx : 0703e711 74 oJ Tel : 070368 I 12 I
RU PARÊSÎR^ T \22,2552 cs 'r-GMvE¡fi^cE (Patrick v/d H.ijd€n + Roy schoustrã)'

Oot bij oore voltctrdc DBAL!¡S Luôt u tc¡Gcht voor infoiltic €n docÊntãli';

GOLDRUsH rct!¡td.tector.n, Psl.nbsnSrtraåt 5, lO94 T^ An6Èêrdán' lel: 02066829ó8

BLAMEBooH d.tÊctor!, ¡rocklt¡¡r! 4¡, ó999 DJ Hufflo' Tel: 081481610
Tel:0171947821
Tel:0595t1749
rel:057711209

HARO d.tecti., Jln Rloo.!trået 16, 2201 Íll iloordcijk.
DETECTIOII SISTEHS CnOIINCEII' Beåtrir.lrã¡t 2ó, Leen¡.
oosTtRLlllc b.v., c.nz.nâkt.r. 5, E0t6 Px viêrhout!n.
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Galerìa uit Genua

rvrln (s) rncr(onis) (centuria)

RVSoNI Ssoldaat van het lægioen I,
van de centuria va¡ Ruso

eNr.ro (rum) )oorv srlp (endiorum)

xyr ), j^ r oud, met 16 dienstjaren

cARVro ar uorru(is) te Carvium
aan de Moles begraven krachtens

testalnent
HERIDEs nvo r(aciendum)
c(uraverunt) . Z\n twee erfgenamen

hebben ervoor geznrgd (dit) te laten

Aþeelding 8:

Munt u¡t de 9e eeuw

met het opschrift
WALACANO

maken.

Marcus was dus conform zijn
testarnent begraven te Carvium, d.i.
dus te Herwen < enno 897 Harawe.

Nu betekent Car (Keltisch):

gekromd of gebogen, en Carw (w),
verwant aan hec Grielae kerawos:

gehoornd; ook in de berckenis van

"hoorn" (of bocht) van een rivier,
v/aaraan plaatsen als (de) Hoorn,
Oudshoorn en tjithoorn hun naam

ontlenen. Herwen lag in de

Romeinse tijd inderdaad aan een

meanderbocht van de lØaal. Hier
liet de Romeinse veldheer Drusus in
het jaar n of tz voor Chrisrus een

gracht greven in noordelijke
richting, om de \Øaal met de Rijn te
verbinden en hij liet een grote
Moles of leidam in de IØaal
aanleggen om een groot gedeelte

va¡ hec \Øaalwater via de gracht in
de Rijn ce stuwen en deze zo

bevaarbaar te maken. Herwen<
Harawa<Carvi um <Carwion
betekent dus hoorn, en wâs aan de

hoorn van de \Øaalmeander gelegen.

De matlonae yan Meteren

Dit heeft een Frans

equivalant in Méteren, dat net als

soo rtgelijke Franse pleetrn amen

teruggeleid wordt tot het 7e-eeuwse

Madronas. Hierin herkennen we

het Gallisch-Latijnse Macronae: de

Moedergodinnen,
Vruchtbaarheidsgodinnen, meestal

drie in getal. Drie is het heilige

getel bij de Kelten; goden worden

vaak in drievoud afgebeeld, om er

de nadruk op æ doen vallen, een

variant van de Heilige Drieëenheid.

In tegenstelling tot lØychen,

waar het wagengraf duidelijk hec

vroegere nomadenbestaan in
herinnering roept, hebben we hier
te maken met een sindsdien

gesedenteerde bevolking, die

akkerbouw beoefent en wier
Keltische hoofdgodin die der

vruchtbaa¡heid is (afb. 7),

Lugdunum

Lugdunum was gelegen op
korte afsand van Valkenburg (ZH)
en droeg een geïmporteerde

Callisch-Romeinse naa.m. Het was

Aþdding 7:

De mot¡onoe: de drie Modergodinnen
V

keizer Claudius, die deze plaats

vernoemde naar zij n geboorteplaats,

het Franse Lugdunum, de

hoofdstad van Gallie, sindsdien

verbasterd tot Lyon.

Lug was de Keltische

oppergod, de god van de krijgsraad

en de patroon van alle ambachten,

vaardigheden en kunsten, in
Frankrij k merkwaardig erw tlzn

vereenzelvigd met de zonnegod,

wiens huwelijk met de godin Dana,

moeder aarde, elk jaar als oogstfeest

gevierd werd van ry juli tot r5
augustus. Dan bereikten de eerste

stralen van de opgaande zon de top
van een bepaalde berg, als

verhevenheid van de aarde.

Dunum is het gelatiniseerde
Gallische woord voor Dunos, dat

eerst heuvel betekende, later fort en

vervolgens stad.

Walcheren

Tènslotte enige opmerkingen
over de benaming waarmee de

Germanen Kelten aanduidden.

\Øalach (e), \Øallache (d), \øahl
(ohd), Vlacha (o.slav.) berckent:
"een vreemde taal sprekend" . Zo
werden in de boeken van de Scoto-

Saksische koningen de Keltische

Picten \Øallenses genoemd en de

Angelsaksen noemden het Keltische

land Cymru: \Øales en zijn taal
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\Øelsh. Cornwall was het
uitstekende voorgebergte of Hoorn-
IØales en in \Øallonie werden de

Kelten \Øalen genoemd.

Overigens waren het niet
alleen de Germanen, die de Kelten

als "vreemdspreken den"

aanduidden: ook Caesar gebruikte
de met \Øallach verbonden Latijnse

naam Volcae voor de in Gallia

Narbonensis wonende Kelten.

Omgekeerd noemden de Germanen

en Slaven het door de Romeinen

bezrtæ deel van Hongarije juist

\Øalachije.

En ænslotte wes er

\üallacrium of ìüallacria. Op een

strook land nabij Domburg, nu

door de zee bedekt, maar die in

ß87 nogbij lage ebstand droogviel,

stond eercijds de tempel van

Nehalennia. Omdat van Domburg
geen oude vermeldingen

voorkomen, is wel verondersteld,

dat met \Øallacria Domburg
bedoeld werd, dan wel dat het de

naarn was van het hele eiland

\Øalcheren. Er bestaat ook een

munt uit de 9e eeuw met het

opschrift ìøALACRIA ("fb. 8).

Uit de benaming \Øalcheren wordt
wel duidelijk, dat daar eertijds een

Keltisch sprekend volk moet
hebben gewoond.

Besluit

Bovenscaande voorbeelden

zijn een greep uit de meer dan 150

pre-Germaanse plaatsnamen, die in

ieder geval als Indo-Europees

moeten worden aangemerkt. De

verwantschap met de Keltische talen

is echter zo groot, dat we eigenlijk

nauwelijks om de conclusie heen

kunnen, dat het Keltisch sprekende

volken waren, die de namen gaven.

De omstandigheid dat er

duidelij k vers chillen aantoonbaar

zijn tussen namen in de

continenhle versie van het Cadhelic
en nernen in het \lels wijst erop,

dat we niet te maken hebben met
een willekeurige Indo-Eropese taal,

die oevallig veel op het Keltisch
leek, maar dat sprake was ven

sternmen, die talen spraken, die niet

te onderscheiden zijn van de diverse

insulair-Keltische talen, terwijl we

daarnaast uit de Romeinse tijd uit
Gallië geïmporteerde Gallische en

Gallo-romeinse nafiren vi nden.

Tènslotte wil ik mijn dank

uitspreken aan de heer K.P.H.

Faber, die mij over mijn schroom

heen hielp iets te publiceren over

dat wat me al jaren bezighoudt en

die mij voorz gvan tal van boeken,

publikaties en mumismatische

bijdragen, aan,4.J.M. va¡ der

Geest, die door zijn onvermoeibaar

zoeken naa¡ de herkomst va¡ de

plaatsnaam Lisse, de a nzet gaf tot
een gezarnenlij k intensief onderzoek

daarnaar, die mij doorlopend

stimuleerde, kritisch respondeerde

en die bleek te beschikken over een

onuitputtelijke reeks oude en

nieuwe bronnen en aân mevrouw

I. van Tol, die de telcst

herredigeerde en het artikel

persklaar maakte.

T
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lndustrieweg 35, 3641 RK Mijdrecht
Tel. 02979 - 84713

Officieel dealer van;

COMPASS, BOUNTY HUNTER,
EN ANDERE MERKEN

Bel voor een afspraak;

02979-84713
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EEN LEUKE VONDsT
lk ben een l8-iarige student aan de HES te Amsterdam,
woonachtig in het Gooi en vanaf mijn 8e jaar ben ik al
gefassineerd door deze geweldige sport. Begin julivan dit jaar
heb ik (na lang sparen) eindelijk weer een detector.
Ook ik ben destijds begonnen met een detector van ongeyeer
250 gulden en mijn vorige, een C-Scope VLF-TR 9908, had het
2 á,3 iaar geleden begeven. Zolang heb ik dus niet meer
gezocht! (Kunt u het zich voorstellen?) Maar de passie bleef en
vandaar dat ik nu een zo goed als nieuwe Coinscanner Pro
heb gekocht bijWilly Munsters (goede vent, oyerigens).

e 3e keer dat ik
ermee zocht,

vond ik,
zaterdag ry )ult,

na een paar armzalige centen van

Juliana en een boel rommel, tot
mijn grote vreugde een hele leuke

vondst, Hetwas's avonds en een

beetje broeierig weer en waar ik
zocht, nabij Hilversum, bleken de

muggen er een wedstrijd van te
maken wie mij het meest kon
steken. Ik zat toen ik thuis kwam
dan ook helemaal onder de

jeukende bulten!

\Øaar ik zocht is ooit een pad
geweest, maar nu is het meer

weiland. In ieder geval: ik had er de

pest in en wilde er eigenlijk wel mee

ophouden - het was inmiddels 5

voor 9 - maar op dat moment zag ik
net een vriend van mij aan komen
lopen, met wie ik afgesproken had,

dus ging ik toch nog een stukje
door en beklaagde mij over de vele

irritante muggen en de magere

vondsten. Het deed me, hoe

gemeen ook, veel genoegen te

horen, dat ik niet de enige was die

last had van die kamikaze-muggen,
in de letterlijkste betekenis van het
woord dan.

Toen ik wat sneller liep dan

normaal en "maar wat zlaaide",

kreeg ik een hard signaal. Ik liep
automatisch een meter of twee

doo¡ met de gedachte "rommel",

Maar een vluchtige blik op mijn
meter vertelde mij, dat de wijzer wel

in het gebied zilver stond (uiterst

rechts). Ik dus rwee stePPen rerug

en ik zei tegen mijn vriend: "dit is

een blikje ofeen zilveren

rijksdaalder". Een keer flink
scheppen: niks, de graspollen uiteen

klappen en nâ nog een flinke haal
(zo'n z5 a 30 cm diepte) zie ik iets

blinkends terugvallen, bij de 3e

schep was het dus raak en ìk haal
een heel mooi oud zilveren horloge,

met een doublé gouden rand aan de

voor- en achterzijde, naar boven.

De horloges varì toen waren niet zo

waterdicht als ægenwoordig.

Dat bleek, want het vocht was

doorgeslagen naar de wijzerplaat.
Maar dat kan en kon de pret zeker

niet drukken.

De volgende dag ben ik naar

de plaatselijke klokkenmaker gegaan

om te vragen of hij het misschien

open kon krijgen, maar dat viel
tegen! Het horloge zat werkelijk
potdicht en het ljzeren pinnetje,
waarmee je hem open krijgt was

inmiddels naar binnen gedrukt.
Dus de dag erop naar een

goudsmidijuwelier in \Øeesp toe.

Een week later kon ik terugkomen
en inderdaad: het horloge was open.

En wat \ryas er te zien? Eén bonk
roest en verder niets! Aangezien ook
het zilver van binnen, inclusief de

merkjes, onder de roeswlekken

zaten, heb ik het hele horloge in
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citroepsap gelegd en na enige

herhalingen was hij echt mooi
schoon. En behalve r of z roestige

radartjes was het van binnen
helemaal van messing en dat ziet er

dus nog erg mooi uit.

Ook heb ik het geluk, dat
onze buurman een

a.mateurfotograaf is en dus de

nodige eppâratuur in huis heeft om
mooie fotot te maken, wat hij dan

ook gedaan heeft. (Marco bedankt!)

Mijn vraag aan u is, of u weer
wie de maker van dit mooi
bewerkte horloge is en waa¡ en

wanneer het is gemaakt. Ik dacht
znlf aan begin deze eeuw.

Af en toe denk ik er nog wel
eens aan hoe iemand een hele tijd
terug, toch verschrikkelijk de smoor
in heeft gehad, toen hij merkte, dat
ie zijn horloge was verloren! Het zal

wel iemand van goede sand zijn
geweest, aangezien destijds zo'n
horloge voor een gewone arbeider

coch wel een maand werken was.

Wel, het is gered van de

uiæindelijke ondergang door het
zure vocht en geëindigd in een

steeds leuker wordende vitrine..... !

Anton lGuyshaar

Beste Anton,

Met dank aan jou voor je verhaal en

aan je buurman, Marco van

Barneveld, voor de voortreffelij ke

foto's, wil ik je hier bij wat informatie
geven over het door jou gevonden

horloge.

Jouw horloge is een Zwitsers dames

horloge, een z.g. savonet met

./ kroonopwinding. Het is gemaakt van

I0 2e gehalte zilver, dat wil zeggen dat

het gehalte zilver 800- l000ste zilver
berat. De korhoen is afgebeeld in de

binnenkant van de deksel en is het

Zwitserse teken voor dit gehalte.

ln het sluifje nast de opwinding,

behoort een pennetje te zitten, dat je

met je nagel moest indrukken, om de

wijzers te ven etten.

Jouw horloge heeft een zogenaamde

cylindergang en is gelagerd door 6

rubis, wat wil zeggen: robi.inen of
saffìeren. Het nummer 255777, datin
jouw horloge is aangebracht, is een

serienummer, doch dat hoeft niet te
betekenen, dat er zo'n aantal r¡an is

gemaakt, ook vorige series zijn hierbij
dan meegeteld. De jaarletter de grote
F staat voor het jaar 1840, maar ik
denk eerder dat dit met de 6brikant
te maken had. Het kan ziJn, dat de

kastwel uit die periode is.

omstreeks 1880 gemaakt is. Het is

echter, ondank dat het een hele

leuke vondst is, niet haalbaar om het

te laten repareren. Dat zou veel te
duur worden, daar deze horloges op

speciale beuzen nog goed werkend
te koop zi.in voor zo'n 200 tot 250

gulden. Het zal ook erg moeilijk zijn

om een passend oud uurwerk bij

jouw kast te vinden. Jouw verhaal

sprak mij erg aan, omdat ik zelf erg

veel ti¡d besteed aan studie over de

ontwikkeling van zakhorloges.

Bedankt voor je verhaal en blijf
zoeken.
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Persoonlijk denk ik, dat jouw horloge Theo Kolkman

Zoeken ? Prima¡¡r..
Maar niet NAAR een detector.
Die kunt U vinden b¡j......
BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.a.

Broekstraal 41 , Hummelo
08348-1 630
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DE YONDST YAN HET fAAR 19941

Heb je een komplete amphibische tank
uit de 2e Wereldoorlog opgegraven, of heb je
een muntschat(ie) gevonden, of iets anders
waar je van uit je bol ging? Laat ons ook eens
meegenieten! ledereen heeft kans op een
mooie prijs en een eervolle vermelding, want:
De vondst van het jaar wordt met ingang van
1994 ingedeeld in ó catagorieën! Voor elke
catagorie stelt één van de officiële Nederlands
detectorimporteurs een prijs beschikbaar.
De prijzen zijn nog niet bekend, die worden
vermeld in het volgende
Detector Magazine.

De reden om "De vondst von

het joot" in meerdere cøtogorieën in

te delen is, dotveel yondsten niet

met elkoor te vergelþn zijn als het
om hun biþonderheid goot. Wot is

unieker, een bronstijd *,rcord of een

Romernse gouden ring; æn ijzeren

slot uit 1400 of een onbekende zilveren munt uit
Groningen?

Een jury waorin o.o. ook de betreffende ¡mÞorteur
zitting heeft, zol uitmaken noor wie de þrijzen toe goon.

ln het februorinummer von 1995 zullen de winnoors von

de volgende 6 catagorieén bekend gemookt worden:

l. Sieroden

2. Munten
3. Gebruìl<svoonterpen

4. Militoria
5. Religieldevotionalia

6. Diyersen

Hoe kun je mee doen?

Stuur een goede foto van je vondst, aangevuld met een

(sappig) verfiaal over de vondsttoedracht, met je naam

en adres en telefoonnummer op n¡¡ar: de redactie van

Detector Magazine, Hanebalken 153 9205 CL Drachten,

onder vermelding van "Yondst van het jaar".

Loot het eens donde ren en toon ons
je mooiste yondst van het joor!

Zoals bekend, dienen voorwerpen tyaâ¡FT¡t¡t men kan

aannemen, dat zij va¡r archeologische betekenis zijn
te worden aangemeld bij de betrefrende instanties.
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voNDsT vAN HET IAAR t993

ln het volgende nummer van Detector
Magazine zal de winnaar van de vondst van

het jaar 1993 bekend worden gemaakt.



VERKOOP / VERHUUR
METAALDETECTOREN

Palambangstraat 5

1094 TA Amsterdam
020 - 6682968 officieel dealer van:

sraas na 1e.oo uur '@' coMPAss

'GEKO'
DETECTORS

DIVERSE MERKEN

De Crimpen 9, 1921 BW Akersloot,
telefoon 02513-13958

De Rozendijk 29,1791 PD Den Burg, Texel

VERKOOP VAN O.A.

TEXAS
COMPASS
TESORO
WHITE'S
FISCHER
o'RloN
KEENE
C-SCOPE

mdaaldetætors Keepstraat 2, 5702 LH, Helmond

uid Nederland
OFFICIEEL DEALER Y-AÀL ¡
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Alle nr<rdellen uit voorr aad leverbaar

Leden van de Detector Amateur krijgen 5olo korting I
I

BEL VOOR AFSPRAAK: 
I

04920 - 44782 I



Naar aanleiding van warrige
berichtgeving over het
onderwerp archeologie en de
detectoramateur in een huis-
aan-huis blad in Leerdam
kreeg ik een reactie van
Riemer Knoop, hoofd
Archeologisch
Informatiecentrum te Leiden.
Het AIC verschaft een breed
publiek, met name via de
media, informatie over de
activiteiten Yan Nederlandse
archeologen in binnen en
buitenland, met het doel het
maatsc happel ij ke d raagvlak
voor de
archeologiebeoefening in
Nederland te verbreden.
Verder verstrekt het AIC
adviezen over dit onderwerp.
De informatie van de heer
Knoop vind ik zo essentieel
voor de leden Yan onze
vereniging, dat ik deze over
neem in ons huisorgaan het
"Detector Magazine".

e Conventie

van Malta is

door Neder-

land onder-
tekend en de verantwoordelijke

minister heefc daarbij beloofd te

kijken hoe hec in ons land ingang

kan vinden. Een van de

doelstellingen is het beter

beschermen van archeologisch

erfgoed, ondermeer tegen

metaaldete c to reJn eteurs.

De eigenaar van een stuk land, waar

een vondst is gedaan, moet altijd
worden geïnformeerd door de

vinder, anders maak je je schuldig
aan huisvredebreuk en diefstal.

DETECTORS,

Over de pasjes bestaat ook
onduidelijkheid bij de pers.

De ROB geeft pasjes uit, aan ca.

honderd RO B-correspon denten,

waarvan ik er een ben, dus beslist

niet aan amateurarcheologen, om
zich mee te legitimeren. Iedereen,

die onbevoegd naar oudheden in de

bodem zoekt, is een "bodemjutter"
en maakt zich schuldig ean een

misdrijf. Vergunningen kunnen
alleen door de minister worden
verleend aan een Rijksdienst, een

wetenschappelij ke instelling of een

gemeente met een

stadsarcheologische dienst. En nu
over de Detector Amateur. Het
verenigingsblad van DDA bevat

geen archeologische nieuwtjes, maar
detecto rwetenswaardi gheden.

De DDA is geen archeologische

vereniging, maar een vereniging van

liefhebbers Yan een bepaald

deæctiemiddel. Omdat mijn eigen

integriteit in het geding is, vind ik,
dat berichtgeving zo goed mogelijk
dient te geschieden, hoewel de

redacties van huis-aan-huis bladen

vaak niet zo goed weten van de klok
en de klepel. Ik heb er uiteraard met
de heer Knoop over gebeld.

Hij juicht mijn persoonlijke
doelstellin g, detecto ra.maceurs en

wetenschap dichter bij elkaar

brengen, zaer toe. Volgens mij is dat

overigens iets, wat onze vereniging
ook beoogt. Hij zal me op de

hoogte houden van de

ontwikkelingen op dat gebied, die

zijn al ingewikkeld genoeg, dunkt
me.

Ik denk dat ik zonder meer

de Archeologische Alman ak.

uitgegeven door hetAIC: "\7ìe, wat
en waar in de Nederlandse

A,rcheologie" (ISBN 90 6825 ll5
5) tm uitgeverij Uniepers Abcoude,

kan aanbevelen. Daar staat de

wetgeving met beffekking tot de

archeologie haarfijn in uitgelegd.

Je kunt dit boekje gewoon bestellen

in de boekhandel ofopvragen bij de

bibliotheek.

A. Folkerts

METAAL-

E EN C,EVOE LIC,E
ZAAK
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Easy to use
. lnstant target response
. Easy pinpointing
. No motion required

' Only two knobs

beach, in the
260 feet deep.

on the
st¡¡f, or

Underwater pulse induction metal detector
from Flsher 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 B V

Bedriivenweg l7
527 2 P A Sint'Michielssestcl
Nederland
Telefoon 04 I 05. 12949'
Telelax 04105. I 5658

G



HOE \^/E RD IN
DE OUDH EID DE TIJ D

Heel lang geleden kende men
geen tijdsaanduiding, het
enige, dat men wist, is dat
een dag verdeeld was in
ochtend, middag, avond
en nacht. Pas later
krram er een
urenindeling.
De waarneming, dat
de schaduwlengte
verandert, maar dat
de schaduw's middags
steeds dezelfde richting
heeft, leidde tot de
ontwikkeling yan
zonnewijzeñs, gnomons
genoemd, Het Griekse woord
"gnomon" betekent
(aan)wijzer.

oor de komst
van de

zonnewijzers

bestonden er a-l

andere tijdmetingen in de vorm van

het opbranden van kaarsen, die in
vieren cwintig delen wa¡en

onderverdeeld. Ook het opbranden
van een bepaalde hoeveelheid olie
uit een in graden verdeeld reservoir
kwam voor,

De eersre zandlopers worden
pas in de r4e eeuw vermeld.
Hiermee ka¡ men een korte
tijdseenheid meten, bijvoorbeeld op
de preeksoel in de kerk om de duur
van de preek te bepalen.

Het mechanische raderuur-
werk, de gewichtsklok, was voor de

GEMETEN?

^Aþeeldíng I
Loden zonnewþer uit 1663.

r2e eeuw nog onbekend. \Øe weten
ook niet, wie daa¡ de uiwinder van
geweest is. Volgens de legende zou
de monnik Gerbert van Aurillac, de

latere Paus Sylvester, het eerste

raderuurwerk hebben gemaakt.
Tot zover genoeg hierover.
In deze aflevering praren wij over
zonnewijzr.rs om de tijdzo
nauwkeurig mogelijk te meren.

Voor de verze¡nelear komen
gewoonlijk draagbare zonne-
uurwerken in aanmerking.
Verschillende van onze leden
beschikken reeds over één of
meerdere exemplaren, die met de

metaaldetector gevonden zij n.

De materialen waaruit zonnewijzers

bestaan, verschillen nogal. 7r. itjn
van steen, leisteen, ivoor,

brons, koper, zilver en goud.
De meeswoorkomende zijn
vervaardigd uit
vuurverguld brons.

De zonnewijzers

werden vroeger aan kerken
bevestigd, echter ook wel

op huismuren en in
vloerversieringen. Uit ror nu

toe ontdekte zonnewijzers valt
op te maken, dat de eerste

gemaakt zijn in de z3e eeuw voor
Christus en wel in China. In de

bloeitijd van de Egyptische cultuur
werden ze eveneens ruimschoocs

gemaakt.

De Fransen noemen de

zonnewijzer "cadran solaire", de

Engelsen spreken over "sundial" en

de Duitsers over "Sonneuhr". Hij
wijst ons de tijd aan.

Men maakt nog steeds fraaie
zonnewijznrs-eir kijkt met genoegen

naar de zich verplaatsende

2I
uz
N
u
E
¿.
o
f-
UUFUô

Afbedding 2
Een in leisteen gekrosæ zonnewìjzer. )



Aþeelding 3

Bronzen zonnewijzer voor vostÊ oÞstgll¡ng + I 800.

zonneschâduw, die iets

kosmisch vlak bij ons brengt.

De belangstelling voor zonnewijzers

neemt de laamte tijd weer toe, er is

in ons land in ry78 zelfs een

vereniging opgericht, genaamd "De

Zonnewilzrrskring".

Zonnewijzerkunde
(gnomonica) is in onze tijd wellicht
niet meer zo'n nuttige wetenschap

als vroeger, ma r zÊ is even zinvol

als weleer, ze is springlevend.

In Nederland kennen we ongeveer

;oo geregistreerde openbare

zonnewijzers, rvaaronder de

eerbiedwaardi ge zuidzon newij zers

aan de Utrechtse Jacobikerk uit
úg.Yrywel alle in Nederland

bestaande zonnewijzers zijn van het

Poolstijlzonn ewtjzer type. Het
uiterlijk kan nog al wat verschillen,

van de vlakke muurzonnewijzers tot

Aþeelding 4
Verschillende monieren om een Þoolsüil oP

een horizontnle zonnewþer oon æ brengen.
V

de hoepelsferen, die vrij in de

ruimte staan. Het gemeen-

schappelijke kenmerk is,

darzr alle een stijl (een

schaduwwerpende

draad ofstaaF)

hebben, die

evenwijdig loopt met

de aardas, ofanders

gezegd:, die naar de

hemelpool wijst.
In midden Nederland moet

die poolstijl een hoek vaî t2
graden met het horizontale vlak

maken en bovendien in het Noord-
Zuidvlak liggen. Dan is hij precies

op de hemelboog gericht.

Bij afbeelding 4 kunt u een

eantal verschillende manieren zien

om een poolstijl op een horizontale

znnnewijzer aan te brengen.

tijd af op een horloge en trek van

deze tijd het getal van de

tijdvereflèning af, Srcl dat het ro

uur en 40 minuten is en dat de

tijdverefFening op een bepaalde

datum 8 minuten bedraagt, dan

krijgt u ro uur 48 minuten. (ro uur

40 minuten - (- 8 min) = ro uur 48

minuten), Draai de zannewijz,er zo,

dat de schaduwvan de stijl over dit
tijdstip valt. De zonnewijzer staat

nu voor eens en altijd goed gericht.

Besluitende hoop ik, dat

mocht u in de toekomst eens een

zal<zo n newij:zer vi n den, deze

informatie u van dienst zeJ zijn.
Blijf doorgaan met onze fantastìsche

hobby.

Theo Kolkman

Met donkvoor het gebruik von dive¡se foø's uit de

collecties von de heren L Hook en.R de Heer.
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Aþdding 5
Zlveren zokzonnewþer uit het
lootstvon de l7e eeuw.

Bij afbeeldin g 6 ziet u hoe de juiste

vorm van de stijldriehoek gemaakt

kan worden.

Verdkale en horizontale

zonnewijzers moeten ook

nauwkeuri g noord-zuid worden

gericht. Bij een foutvan één graad

is de fout in de tijdsa.0ezing

ongeveer 4 minuten.
\Øie zondermeer met een kompas

werkt, krijgt een fout van r8

minuten, doordat de kompasnaald

ca. 4,5 graden naâr het westen wijkt,

Veel nauwkeuriger gaat het
met behulp van een horloge: lees de

Âþeelding ó

De juisæ votm von de sti_¡ldriehoek

voor MidderNederlond.
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sAC,EN EN LE6ENDES
Ruud de Heer

ln het stuk over
luchtfotografie veÉelde ik u

al dat ik ook veel gebruik
maak Yan sagen en legendes.
Natuurliik is het niet zo, dat
er dan ook daadwerkelijk iets
is gebeurd, ¡Ttaar er kunnen
altijd aanwijzingen zijn, die
een dergelijk verhaal kunnen
staven.

et is dan ook
erg interessant

om er met de

deæccor op uit
te rekken en de plek vzur het
betreffènde verhaal te onderzoeken.
Soms zult u, net als ik, verbaasd

stea¡ oYer de vondsten, die u doet.
Ik wil u, in het kort sarnengevar,

een aantel van deze verhalen uit
Gelderland verællen. Mocht u dit
leukvinden, schrijft u dan eens naa¡
de redactie, welke volgende

provincie u greeg beschreven wilt
hebben. Detectoramateurs, die deze

verhalen natrekken door met hun
detector ter plekke re gaan zaeken
en leuke vondsten doen, verzoek ik
dit bij ons te melden, zodat wij hier
later op terug kunnen komen. Ik
v/ens u veel succes.

NAAMSYERKLARENDE
SAGEN

Doetinchem: Dankzij een

zekere Duttinck, die op de plaats

waa¡ later Doednchem ontstond
een kasteel scichtte, kreeg de plaats

haa¡ naa.m. Anderen leidden de

naam af van Dodenheim, naar een

grote veldslag, die daar geleverd
werd.

Ĥet bqrwen von munten.
Een min¡øtuur u¡t een I Sdeeeuws m onus.r|)L

\7ìncerswijk: Het hoger

gelegen land was een wijk, waar

men 's winters uit de lager gelegen

omtrek zijn toevlucht zocht.

Angeren: Tê Angeren zouden
de Batavieren hun vee in een kil aan

land hebben gebracht. Dit heeft

langm'rart op wit gestaan in een

oud manuscripq dat helaas verloren

is gegaan. Hier hadden zij ook een

sterkte gebouwd, waar de beroemde

Angrinus zich tegen de Romeinen

of de Noormannen verdedigde.

De loop van de rivier was toen
anders, zij stroomde vlak voor
Angeren.

Apeldoornr Bij een grote eik
vergaderde het volk om rechr re
spreken en te "apeleren" in de

geschillen, die onderling gerezÊn

\r/aren. De plaats die hier later
ontstond, kreeg de naam Apel-
doorn.

Ochten: De Heer van

Podhem had een schone dochter,

Uchta. Twee broers, die het slot
ijzerdoorn bewoonden, dongen naar

om haar hand. Om haar rc

verkrijgen werd een duel

uitgevochæn op de Slorweerd.

Vele degens en lansen braken eer de

winnaar bekend was. Die gebroken
wâpens zijn gedeeltelijk
teruggevonden bij het ploegen.
De vorst die op Podhem woonde en

wiens laa¡- of kerkepad nog neer
IJzerdoorn leidt, gaf de winnaar zijn
dochter. Deze noemde toen de

gehele streek naar zijn vrouw lJchta,
nu Ochrcn. Het huis Podhem,

Poddingham'of de Podding lag aan

dat gedeelte van een oude Romeinse

heer(leger)weg, dac aansluit op de

Keizersweg.

Iæur: Voeger was hier dicht
kreupelhout, waarin de Geldersen

zich vaak verscholen en op de loer
(leur) lagen tegen de invallende

Brabanders.
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VERBORGEN SCHATTEN

Toen wa¡en er al

schacgravers! Tussen Maurik en

Ravenswaal ligt een merkwaardige

woerd. Omdat op die plaats zoveel

wonderlijks gevonden werd,

munten en scherven en zo, had een

dagloner beslocen onder de hoge

bomen, die daar stonden te gaân

graYen. Hijging te middernacht.
De maan scheen helder. Hij groef al

dieper en dieper. Plotseling hoorde

hij een zacht geruis in hec riet, dat

aI luider en luider klonk.
Een stormwind stak op, die tot een

orkaan aanwakkerde; de bomen

bogen als rietrtengels. 't \Øas alsof

alle geesten zich verenigd hadden

om de schar te bewaken. De man

nam spa en houweel op en ging
naar huis. Hij heeft nooit meer

gewaagd daa¡ te graven.

Op de læmelerberg te

Nunspeet is een grote kuil, die

ontstaalì is doordat een scheper er

jarenlang naar een schat heeft

gegrâven.

In 1881 wilde de bezitter het

Huis van Maarten van Rossum, te

Zaltbommel, voor afbraak verkopen

om in de onderaa¡dse gangen door

te kunnen dringen, die zelß tot
onder de gracht zouden doorlopen

en grote schatrcn heetten te

bevatten. Daags voor de verkoop

werd het Rijk eigenaar en die

vesdgde er het kantongerecht in.

In het Mofbosch te

Bennekom is eens een schat

gevonden. Een bosarbeider groef
diep en vond sænen en nog eens

stenen. Hij gaf de moed niet op en

vond uiteindelijk een kannecje, dat

hij opende , want het had een deksel

met lid. Hij vond er een heleboel

goud- en zilverstukken in.

Die munten zijn helaas alle

verkocht en versmolten, zodat hun

ouderdom niet meer is na te gaan.

In Eibergen moet op de

Steenkampsbulten een schat

verborgen liggen.

Het eigendomsrecht zal alcijd van

de voor-vorigebezitcer of diens

nakomelingen blijven.

In de bossen van Bredevoort,

waar het klooster Schaer lag, moet

een schat verborgen zijn onder de

derde hulststruik achter de

schaapskooi. Niema¡d weet meer

waar de schaapskooi stond.

In het hart van de

Duivelsberg te Berg en Dal heeft de

duivel een grote schat verborgen.

Iedereen mag er vrijelijk graven.

Velen hebben het ook geprobeerd,

maar niemand slaagde erin, want
zodra de graver de schatzag

blinken, ontsnapte hem een kreet

van blijdschap en de schat zonk

dieper weg.

Bij Uddel ligt het Bleeke

meer. Hiervan verhaalt men over

het gouden beeld, dat nog steeds op

de bodem moet rusten, Anderen

vertellen dat er een gouden kalf ligc.

\7eer anderen spreken van de

fabelachtige schatten der Friese

koningen, want oude kronieken
maken melding van een slotin 323

door koning Rucholt gebouwd aan

hec Goden of \Witte meer op de

Veluwe. Eén det omwonenden

vertelde eens, dat er vroeger gouden

sieraden waren opgevist.

Tê Elst is een plek, waar

vroeger een kasteel stond. Men ziet

daar 's nachts een lichtje, maar als

men dichterbij komt, is het

verdwenen. Daar ligt geld begraven.

Onder Staverden, juist op het

geschei van Elspeet en læuvenum.

ligc bij een Iepenbosje een schat

begraven. 's Avonds vertoonde er

zich een blauw lichtje. Iemand zag

een vuurbol, wel zo groot als een

ijzeren pot, uit de voet van de bosjes

opstijgen. Men wisc heel zeker, dac

daar een schac lag, want het stond

beschreven, dat er op een avond een

ruiter doodziek uit Harderwijk was

aangekomen. Hij'stierf een Paar
dagen late¡ meer op zijn sterfbed

deelde hij mee, veel goud rc hebben

begraven in de richting tussen de

torens ven Elspeet en Ermelo bij
een lepenbosje,

De dagloner Jongebier was

een keer bij Assel aan het werk in de

heggen van akkermaalshouq toen

hij daar plotseling veel geld vond.

Daar ztjn kameraden niet ver daar

vandaan werkten, durfde hij de

schat niec uit te graven. Hij dichtte
het gat eî zette er een stok bij om
de plaats weer terug æ kunnen

vinden. 's Avonds ging hij er alleen

op al maar hoe hij ook zocht, de

plek werd niet teruggevonden.

Vaak is hij teruggeweest, maar

tevergeefs en dat geld zit er nog.

MERKWAARDIGE
BENAM¡NGEN

Tè Dieren ligt de

Donderberg. De Godsbelt of Olden

God is een heuvel bij Ruurlo.

De Afgodsberg en de daarbij

gelegen Offerberg zouden in het

dominale bos Essop bij Dieren op

de Veluwe te vinden zijn.

In Hattem wordt de Geadsberg in

1176 genoemd en de Goudsberg te

Lunteren heet in het taaleigen

Codsberg.

Bij ,{rnhem zowel als

Nunspeet yindt men een Hemelse

berg, Bij Roekel een Heilige berg,

waar men omstreeks 1840 sporen

r'an een offerplaats gevonden dacht

te hebben en æ Enspijk de

Asheuvel.

Tê Herveld vindt men in de

Romeinse hoek de hoeven Groot-

en Klein Rome; in die omgeving

vond men Romeinse munten en

stenen van oude gebouwen.

De Kemnade te
's Heerenbergh zou een Romeinse
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wachttoren zijn geweest, terwijl de

put op de Eltenberg met zijn
zandstenen ra¡d door Drusus

gegrâven zou zi)n. Drusus zr,lf zou
niet ver van daar begraven zijn,

Bij Bennekom ligt de

Romeinse heuvel; hier werden eens

meer dan 25 urnen gevonden, zowel
in als om de heuvel heen. Bij die

heuvel ontspringt een beek, die

verenigd met endere sprengen langs

Kwadenoord stroomr.

De eenzaam gelegen Oud- en
Nieuw Reemst bij Ede zouden

Romeinse versterkin gen zij n
geweest en in het Mosselse legerveld
zouden de opstandige Germaanse

staJnmen zich verztmeld hebben,
nedat zr verslagen weren,

DE SPANJAARDEN

Alles wat oud is, wordt in de

Betuwe uit "Den Spaanschen Trjd"
genoemd. Hec is of daar de

geschiedenis mee begint. Alle
munten, stenen of wat men ook
vindl heøij Romeins hetzij
prehistorisch en alle opschrifren, die
niet makkelijk rc ontcijferen zijn,
worden in die tijd geplaatst.

In de Spaanse tijd werd hec

slot Nijburg te Heteren
voortdurend belegerd. Her wes

echter door de bewoners zo goed
versterkt, dat pogingen om het slot
æ overmeesteren telkens faalden.
Tên laatite bundelden de

Spanjaarden alle krachten,

beschoten dag en nacht de Burcht
en bestormden hem. Toen zij er

binnendrongen was alles

uitgestorven in het eenza.me slot;
misschien waren allen via een

geheime gang gevlucht. Alleen de

Ridder zatin de zaal. te werken, hij
had een geschrift voor zich.
De vijand drong binnen en eisce dat
hij zich overgaf. "Nu nier en nooit
niet" antwoordde de Ridder en naln
een hout van het vuur en sak die in

een vat met buskruit. Toen vloog hij
metzijn vijanden de lucht in.

Van het kasteel bleef slecht¡
een puinhoop over. Eens was de

boer met zijn volk op her land, het
Kerkhof, bezig en stiet op een zvvare

stenen vloer, De vloer van een heel

vertrek kwam bloot me[ een

onaagliJke haardstede, waarop nog
hou*kool van onverteerd
dennenhout werd gevonden.

Prehistorische

begraafplaatsen en oude
verdedigingswerken worden vaak
met de Spanjaarden in verband

gebracht, De "Spaanse graven" bij
huize Molencate te Hatrem, weleer
een Germaanse schans. Het Spaanse

Veen bij l,a¡en zou een legerplaats

van de Spanjaarden geweest zijn.
In hetzelfde dorp heeft men ook het
Spaanse bosje. Andere benamingen

zijn: het Spaanse Zand te Lunrcren,
het Spaanse Kerkhof te Lunreren,
de Spaanse Kap te Elspeet en de

Spanjaardslaan te Laag-Soeren.

Een oud soldaat te

Bennekom noemde de urnen, die
hij in de hei gevonden had "Spaanse

Pocten". Hij vercelde, dat de

Spanjaarden gewoon wa¡en de

"potten" bij belegeringen in de

vijandelijke sterkte rc werpen.

Ik wens u veel succes bij uw
omzwervingen in het land van

Sagen en lrgendes.

Bedenk daarbijwel, dat u om
te zoeken altijd toestemming moet
vragen aan de grondeigenaar.
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Voor al uw N'mismatische wensen na¿r COIN II{VESTMENT B.V.
Op veilinggebied nummer I in de Benelux!

U t-unt bij ons terecht voor:

Gratis taxaties en het determineren van Uw stukken.

Het koper¡ verkopen en ¡uilen van munten en penningen.

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

Gemiddeld verkopen wij 98 procent van alle bij ons ingebrachte
munten en penningen. Dit is het hoogste percentåge 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 getaxeerdewaarde.

Wilt u meer weten? aarzel dan niet ons op te bellen, veel van uw
collegavinders gingen u voor.

Op veqoek sîuren wij u gaarne gratis, onze laatst yerschenen
veilingcatalogus.

Voor in veiling verkochte munten berekenen wij 15,9 procentprovisie
(incl. BTW). Btj zeér belangdjke irzendingen kan dit percenrage iets
lager liggen.

COIN INVESTMENT B.V.
HEEREWEG 227 A, 2161 BG LISSE

POSTBUS 204,2160 AE LISSE
TELEFOON 02521-14985

Vakb e tr okke nh eid s fuds 1 9 4 5



TON trAN BROEKHOIrEN
METAALI'ETE TOREN EN HOBBT STJPPLIE|S

!!!!! Presenteert de geheel nieuwe TREASURE BARON !!!!!
Verbeter uw diepte waarneming!

Deze modulaire detector met E.S.P (Extr¿ Scanning Power) luiü
een nieuw tijdperk in. U hmt nu de zeer g¡nstig ge,prijsde

TREASURE DARON aanscb¡ffen en daam¿ als uw vaardig-
heid groeig de uitbreidings modules in een handomdraai

toevoegen, zodat u in het bezit komt van een uiterst ge
avanceende metaaldetector. De ?]RE¡ISURE BARON ts
ontwil¡keld om uitgebreid te wo¡den met cfucuit p¡ints,

onafhankelijke functies en bediening. Zo krmt u
sysûematisch de werking opvoeren met2545%.

De geheel nieuwe TREASIIRE B;l^ROffbied u
meer lrachÇbetere dieptewerking €n een grotere

veelzijdigbeid dan elke ande,te detecto¡.
I¡forneer l{tJ bij uw dealer!!

De TREASURß BARON Basts Unit
op fuh ß ccn uìterst gevoelíge, ðieyzockende
detcctor en uilstckend geschíH op shchæ
grot d cn stortpbúset

De TREASIIRE BARONkaÐ, als volgt gecombineerd wmden:

1. Basis Unit
2. Basis Unit + ho Hrmter module
3. Basis Unit + Deep Hunter module
4. Basis Unit met beide modules

De Basis Unit alleen staat gatatt vo'or:

* een' eaorm diepte bereik
* een hoge gevoeligheid
* ijzer discriminatie
* een slechte grond uiwoering

De Basis Unit + ho Hunter geeft:

* een noûch waaran de schaalverdeling in breedæ veranderd kan worden
* inl¡¡d,lzont schakel¡a¡
* led's die fr¡nctioneren als identiteitsmete¡
* ee,n autetune ker¡ze in pin point stand

De Bssis Unit + ho Hrmter + Deep Hunùer geeft:

* e€n "medium" stend geschilú voor middelmatige grond
* een 'tigh" stand geschilt vosr zær goede grond
* een diepte versterking . Na inschakeling van de

module wordt hel pa.ssieve circuit van de schotel geactiveerd

Importeur TREASIIRE BARON
Ton van Broelùoven
Swiftstraat 50
3076 SP Rotterdam
TelÆax: O1O - 4199096



KELTEN EN HUN
MYsTERIE5 3

Drl K.PH. Faber

De Keltische creativiteit op
munten is het meest te
bewonderen in de muntslag
van verder van het Griekse en
Romeinse uitstralingsgebied
af. ln een gordel direct
grenzend aan de Griekse
koninkrijken en later het
grote Rijk van Rome wordt
druk en tamelijk
natu u rgetrouw gekop ieerd ;
daar worden munten ook
echt als geld gebruikt
(voornamelijk ook met
handelaarc uit het
Middellandse Zeegebied),
maar verderop ziin ze in goed
gezelschap van
metaalstaafies, torks
(halsbanden) en andere
sieraden, gewoon als
waardevolle voolaverpen en
leuke opsmuk gewaardeerd.

en leefde

daar niet in
een geld-

economie;
strikt genomen voldeden de
"munten", die er circuleerden niet
eens aen strenge numismatische

eisen (dan moesten de metalen
schijfes.door de staat gemerkt en

gewaarborgd zijn). De vorsren voor
zoveÍ aanwezig waarborgden niets
(zelfs Cymbelin niet). DezÄfde
smid, die de torks vervaardigde,

ging zich te buiten aan metalen
muntachtige schijles. Er was geen

warenwetvergunnlng, geen

consunentenbond en geen

Muntkritische
a.mbtena¡encommissie, die zich
ermee bemoeide. Die schij$es

waren handig om te bewaren, ze

waren machtig mooi, je kon je
ermee versieren, zÊ desnoods

L Aþdding I

gebruiken als vluchtkapitaal. en zc.

weren puur magisch, met ækens

waar alleen de druide (of sjamaan)

het fijne van wist.

Puur particulier in itiatiefi
gretig opgepakt door de

individualistische, wars van elke

ordening zoals wij die kennen,

prachtlieven de Indo-europese
voorouders. \Vat vonden ze mooi?
\Øelke myches en welke
verhalenwereld was hun domein?

Dat is op te maken uit hun
metaalarchief met bovenal de

munten.

Hoog vereerd was het paard.

Epona (verwant met hippo$
betekent paard. Het zonnepaard
vloog langs de hemel in een boog

langs de gesternten. Bereden werd
het door de gelijknamige godinr op
afb. 1 doorkruist ze de nachchemel;

onder de zeß met de vissen; de

gesternten afgebeeld als bollen.

27
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I Aþeelding 6

Aþeelding 7 )

Aþeelding I I

De Donau-
kelten

beeldden haar af
cegen de hemel; de zon, de maan,

Venus (een pentagram) en een kruis

met vijf punten boven haar (afb.2
tlm 5).

Afb. 6 Epona met haar paard

op een munt Yan de Donaukelten.

Afb.7 Epona van de Gallische

Kelten onder het koepeltje van

haar hemel. Het zonnepaard
(met menselijk gezicht) en

de maanstier op afb. 8.

Of er dus naar die

hemel gekeken werd! Men was

afhankelijk van de grote kosmische

k¡achten, wat er aan de hemel

gebeurt, heeft zijn direcce gevolgen

voor ons hier beneden. En6n,
iedereen kent de commercieel

verantwoorde, tot een bepaalde

datum houdbare vorm hiervan uit
de astrologierubriek van de krant.

Ggenwoordig proberen we te

vatten ìMac een pulsar is, een zwart

gat, ofwe hanteren een "big bang"

als

L Aþeelding 9

vertrekpunt en wie weet als

uitgangspunt van het heelal.

Toen deed men het nog met

een hemelkoepel en de sterren en

lichamen van het uitspansel.

f Aþeelding ll

Nog eens die hemelkoepel op de

regenboogschoteltjes van de Boii, de

vele vondscen in Düren, etc. en die

van"onzÊ" Bacaven: een tamelijk
originele creatie ontstaan in het

"vrije vormingsgebied" buiten de

echte geldeconomie.

Afb. 8, 9 en 10 naast elkaar

om de varianten te zien; van goud

naar praktisch brons. Datering van

het goud (met zilver) ca. 150 v.

Chr.. Datering van de vondsten van

de regenboogschoteltjes in ons

gebied ca.50 )aar v. Chr. (willicht

nog \¡/at later). Het onderwerp heeft

van meet af aan gefascineerd.

De regenboog op de muntjes

gaf aanleiding voor de naa-m, aan

het eind van de regenboog lag die

pot met goud, sprekend afgebeeld

op die "schoteltjes", de muntjes zijn
nogal convex. In de boog werd ook

wel een tork gezien; de munten

gevonden sarnen met torl$ (âfb. 11)

LAþdding l0

mogelijk de bron van inspiratie. Of
als een hemelboog (o.a. bij længyel,

zie vorige artikel).

Nu mijn idee: Boog = Arcus

(Latijns) en Ark(t)os (Crieks) = Beer

= Artos (Keltische talen).

In een vorig artikel liet ik Artio

s
*
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zien: berengodin. \Øat heeft een

boog met een beer te maken? Zie
efb. 12 voor de positie van de

Kleine en Groæ Beer aan de

hemelkoepel . Men zag in die zeven

sterrepunten een beer; stel hem zo

ongeveer rechtop op de poten voor.
De poolster steâr in de Kleine Beer;

ook in de Oudheid \¡/as men
gefascineerd door dic vesre punr aan

de hemel, waa¡ alle andere sterren
omheen draaien. Er waren
speculaties, dat vanuit dit
heelalpunt de doden naâr een

andere wereld zouden vertrekken;
het magische noordpunt. Een
zuiveringeed moest met het gelaat
daarheen uitgesproken worden, etc..
Bekijken we het sterrebeeld in zyn
geheel, dan

zren we o-o-o-?-?
drie en vier. O-Ò
Nu kenden de Kelten een

getalsmagie, cerwijl bij ons gerellen
cijfertja zln, die het rekenapparaar

produceert, als men op hec knopje
drukt. Bij de Kelten (e.a.) waren
getallen met hachr geladen

symbolen. Elk cijfer was een

ideogram (voorsrelling, die verwijst
naar verkla¡end principe), een

ontraadselaar, een sleuteltje voor
een stukje werkelijkheid, Het werkt
ongeveer als volgt:

O Eén, is maar alleen.

a O Twee, is al sterker, maar
leidt tot co nfronrrarie, tegenstelling,
tot \{/at wij polarisatie zouden
noemen,

a I t Drie, wee r onßraan uic een

en twee, alle (goede) dingen bestaan
uit drie, zeggeî wij nu nog. De
Kelæn hadden de neiging overal
een triade van ce maken. Afb. 13
toont een aantal mogelijkheden om
drie uit te drukken. De
maatschappij kenc drie standen, de

priesterstand beshat uit drie ordes,

de mens is zelf drie: korf; ene eq
spered (lichaam, geest en ziel
zouden wij zrggen).

a O of ¡¡¡O Vier,
a O eigenlijk drie en één, geeft

ruimtelijke mogelijkheden: de vier
windstreken, oppervlakken, etc..

O.-! Vìjf een oppermachtig
a'qo symbool: twee en drie
eigenlijk. De vijf kan de volgende
vormen eânnemen:

i,4 .t -!-.
\Øij kennen vooral de tweede vorm
van hec pentogrem (de Davidsster).
Bij de Kelten stond het voor
onsterfelij kheid, essentie,

quintessens.

Zie aÍb. 14: het Paard aan de hemel,
met de odem = levengevende kracht
uit de neus over de dode laijger, die

zal herleven op
onsterfelijkheid

in de vorm van

Nu even terug naar de kleine
(of grote) Beer aan de hemel.
Probeer te kijken mer de Keltische
(of Indo-europese) ogen ven zD' n
wizzar d of wijze (drui de, .sj amaan).

hoogtepunt ("topper") van de

hemelse ark (afb, 15). Het magische
punt waarheen de uitgang van

Cheops pyramide gericht is. De
noordelijke ka¡t van de Joodse
tabernakel werd bijzonder vereerd.
De kant van de woning, die naar
middernacht gericht is - de

noordrichting - was het heiligsr
(toen). De zuiveringseed bij de

Germanen was naar de noordelijke
Poolster gerichc.

Vlakbij dat I Poohr

magische punt een t
triade en een -a
pentegram. Dâar -.a
moesr een verklaring f 

!
voor zijn, toeval

bestaat niet. Het
pentegram als poort naar de

onsterfe-lij kh eid zagen we al op
afbeelding 4.

L Aþdding 14

Y Aþdding I j
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De regenboog op de

"schoteltjes" is de "berenboog". De

drìe punten worden in een triade

omgezet, het Pentegram wordt in
vijf punten "uitgespreid" in een

volkomen ,--
symmetrtsch. / . \voorstelhng aOOOa

De "Beer" in 3 en 5: ikweet
dat numerologen zich gretig op die

combinatie zouden werpen, omdat
8 weer een heel apart verhaal is. Het
meest opvallend is de behoefte aan

symmetrie bij alle Keltische kunst,

I Afbælding 12

krijgen, rommelaa¡s (zo zien wy

het) bij wet hun heilig was:

magische symbolen, goddelijke

zeken, enz. wel streng "orde"

hielden? Een sterke parallel met
" o nze" middeleeuwers: chaoten,

waar het het menselijke betrol de

kerk en het goddelijke heilig en

onaantastbaer. Er zullen wel meer

parallellen zijn....

Nog iets: uit Friesland de

vondst varì een Keltische Januskop
efb. 15. De betekenis van twee,

dualiteit ook in vijandige polen. 
'W'e

zien twee koppen: één sterk en

lachend, de ander zwak en droef.

Rechts en links (denk aan sinsiter
(Latijns)= duister, slecht). Munten
vertonen vaak die Tweekop. Afb. 16

en 17 , ook van stenen montunenten

is het een bekend thema.

Het is te verbinden ealì een

oude mythe over hoe het mensenras

1 Aþælding 16

Y Aþedding 17van sierschijf tot mensengezicht,

alles is symmetrie wat de klok slaat,

T,ouhet kunnen zijn, dat die

superindividualisten, die chaotische,

niet tot eenheid en organisatie te

30
Uz
ñ
o
E
d.
o
f-
UUFuô

ontstond: Mannus (= -*) en z\jn

tweelingbroer Tuisto. Het sterke

rechß offert het zwakke links en uit
dat offer ontstaat het mensenras.

Verbinden we rechts met særk en

mannelijk en links met vrouwelijk
(wat de Indo-europese voorouders

wel deden) dan wordt het onutaan
van het mensenres biologisch wat
duidelijke¡ maar dan zitten we op

een "toer", die strenge feministen

niet aan zou stâan. Nog geen punt
van discussie bij de oude Kelten. I

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

Officieel deoler von:

côMPAss @ HS:I{EE) :{es@oP€

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

Exclusief voor beginnende zoekers hebben we bü oonkoop
van een delector een middog

pr okl ijkb egele id i n g g rotis

5% korting voor leden von de Detector omoteur
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Romeins Nederlond,
archeologie en geschiedenis van een grenstebied, S.G. van Dockum, EJ. van Ginkel

Dat de Romeinen alvroeg
bemoeienis hadden met de
inrichting van het landschap
wordt aan de hand van
recente vondsten steeds
duidelijker volgens de auteurs
van dit boekie uit de serie van
uitgever Kosmos.

e hele serie

pockets is

bedoeld om een

aantal typisch

Nederlandse onderwerpen uit de

geschiedenis te belichten \¡/earover

tot nog toe weinig in boekvorm
werd gepubliceerd, Culturele
verschillen tussen inheemse en

Romeinse gebruiken worden afgezrt

tegen de achtergrond van de

militaire belangen in het Romeinse

Rijk, maar ik weet niet of het
alnâteur\Mereldje in ons land zit te
wachten op dit boekje.

De vraag ligt daar op een

heel ander vlak, namelijk op dat van

handzame determinatielectuur. Die
is genoeg voor handen van Kosmos

op het gebied van planten, vogels,

dieren, sterren en stenen, maar een

archeologiegids moet nog geboren

worden. Dat ligc niet aan het

beschikbare materiaal of
welwillende auteurs. Ik adviseer de

uitgever eens contect oP te nemen

met onzÊ vereniging De Detector-
Amateur, om één en ander van de

grond te tillen. Het boekje heeft
ISBN numm er 9021 52063X en

kost f 24.95.

De Vereenigde Nederlonden
in ceort gebroght

gaan als warme broodjes over de

toonbank, maar ouder materiaal

wordt slech* mondjesmaat

herdrukt. De meeste oudere kaarten

worden bovendien uit heel andere

overwegingen in herdruk genomen,

dan voor het historische materiaal.
Men vindt ze decoratief en alleen

om die reden worden ze aan de

wand gehangen. Het onderhavige

boekje is een catalogus bij een

tentoonsælling, maar kan ook ook
gewoon los daarvan bekeken

worden. Jammer is wel het kleine

formaat van de afbeeldingen,

misschien dat dezr kaarten ooit nog
eens in een bruikbare historische

atlas van ons land in de Gouden
Eeuw verwerkt worden.

Uitgeverij : De \Øalburgpers.

I.S.B.N. 90601 1.865.0.

Prijs f 10,-.

Oude landkaarten en
stadsplattegronden bieden
veel informatie van
onschatbare waarde aan
h istorisc h geïnteresseerden,
geen wonder, dat de
belangstelling hiervoor ras
groeiende is.

ude

kaartproducties

van

topografische

kaarten tot en met kadestrale

minuutplannen uit de vorige eeuw



LOEKDAG H EESWUK-DI NTHER

Op een koudewinderige herfstdogtrokken ongeveer 175

zoekers, wooronder een oontol nieuwe leden, noor de

zoekdog ln Heeswfk-Dinther om deel te nemen oan de

diverse wedstrijden.

Buiten de verstopte penningen, werden uiteraord diverse

munten en vooruerpjes uit de grond gehoold; doch

spectoculoire vondsten bleven jommer genoeg uit.

Dit werd ruimschoots goedgemookt door de enorme

hoeveelheid Þrtjzen, die beschikboor woren gesteld en

woorvoor een bedonkje aon de heren importeurs en

deolers zeker op zijn þloots is.

Kortom, een leuke dog, met gezellige drukte bij de diverse

stonds en het herholen woard.

Prijzen:
Gelan: detector C-scope CS220, detector C-scope CS550,

detector C-scope CS770, detector C-scope CS990.

L. Kooistra: detector Compass AU 2000, 2 boeken "Lelie in Zilver",

2 koptelefoons KLM.

Treasure Hunters Supplies: detector Garrett Freedom Ace Plus.

Een geweldige prijs van deze beginnende dealers. Nogmaals harteliik

dan k!

G. Gesink f 250,--, testset goud / zilver, boek "Schans op de grens"

Detection Systems Holland: zoekschort + f 350,-.

Zoetmulder: White's speld (zilver)

Munsterc: f 100,--, f 50,--

A. de Boer: boek "Vondstbeschrijvingen", boek "Detector finds",

beschermhoes detector

K. Hoßtee: 3 koptelefoons Denver, koptelefoon HP-410 B, Funai

draadloze telefoon, Boek "Succesvol zoeken......"

T. v. Broekhoven: 2 tegoedbonnen f 100,-- (bii aankoop van èen

detector), 3 boeken "Zegelstempels"

Maro Detectionr boek "Geschiedenis der Lage Landen"

D.f. Laan: programma voor vondstregistratie

D. Dijs: boeken "Romeinse beeldjes" deel l+2

Leenheer DTP: videoband Woody Woodpecker, wekkerradio

Coen / Gerard:2 Detectors C-scope CS550, rugzak

Dixons:2 onbespeelde videobanden + 2 filmrolleties

Vereniging: kleuren-w met afstandbediening

radio (wereldonwanger)
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Voor de in het volgende nummer te plaatsen rubriek "Vraagbaak"
kunt u tekeningen en/of foto's van yootlverpen of munten,

w¿r¿rtryan u zelf niet weet wat het is, sturen naar
Dick Eekhofi, Pealskar 47,8501 TLfoure

Geachte redactie,

Onlangsvond een collegavan
mij in zijn tuin een klein
voorwerpje, dat ik niet
"thuis" kan brengen. Het is

van geel koper en voorzien
van een fraaie patina. Het
lijkt wat op een vingerhoed,
zonder putjes of op een mi-
niatuur kerkklok zonder kle-
pel. De kraag is voorzien van
een parelrand en het boven-
ste gedeelte (zie tekening) is

voorzien van 2 paar evenwij-
dige gedraaide groeven. Het
is vervaardigd van een vrij
zwaar materiaal, de dikte zal

bijna I mm bedragen. Het
voorwerpje is gevonden in de

tuin op één van de oudste
plekjes in de binnenstad van
Hindeloopen. Zoudc u mij
kunnen vertellen, war dir
voor voorwerpje is, hoe oud
he¡ is en waarvoor het ge-

diend heeftl

2.7, hoogte kraagrand 0.6.

Bij voorbaat hanelijk dank,
Roel Bos,'Warten.

Beste Roel,

Weer een leuke tekening van
jou. Het liikt inderdaad wat
op een vingerhoed ofop een

klokje, maar dar is het n¡et.
Wat is het dan well Het eer-
ste, wat mij opviel, is de pa-

relrand, die naar binnen hol
is; dit is een sieraanduiding.

lk denk, dat je de tekenlng op
de kop moet zien. De holle
rand is gemaakt om ¡ets tegen

te houden. Dit zouden drup-
pels kaarsvet kunnen zijn.
Volgens mij is het de kelk van

een kaarseiìstandaard.

Misschien kun je op de bodem
nog een aanzetting zíen,

waârmee deze bevestigd zat
aan devoet. De datering is erg
moeilijk, maargelerop de pa-

tina waarschijnliik I 8-eeuws.

heer Holtman:

Helaas is de omschrijving wat
summier; geen vermelding
van afmet¡ngen, massa en

merken, laat staan vindplaats.
Mijn gedachten over dit lood-
kopgewicht:

x Voormetrielç vezwaard
rot. metriek gewicht. Niet
door het opgieten van lood,
ofhetaanbrengen van een ge-

heel nieuwe loodkraag, maar

door het slaan van een iize-
ren pin in het grondvlak. Tou
voor mii de eerste loodkop
ziin, die op deze manier is bij-
gewerkt.
* Hanggewicht aan een un-
ster. ln dit geval zou het ge-

wicht niet op z'n trondvlak
hoeven staan; het hangt im-
mers aan een ijzeren oot aan

een unster. Loop- of hangge-

wichten komen in allerleigek-
ke votmen voor.
xlk ga ervan uit, dat er een

ijzeren pin in de justeerholte

is aangebracht door een ge-

bruiker en niet door de ma-

ker of ijker.
* Datering op grond van sier-

ringen of vorrn van de romp
heb ik nog niet geprobeerd.
* Rest nog een oplossing te
zoeken in de massa van het
stuk. Wanneer deze zeer
dicht bij een metr¡eke waer-
de ligt (in hele rr-logrammen)

en er bovendien geen ijkmer-
ken zijn te vinden (of alleen

voormetrieke merken), dan

heeft een gebruiker eigen-

handig dit stuk ver?¡raârd.
* ln het geval de massa niet in
de buurt komt van een voor-
metr¡ek pond (van bijvoor-
beeld 468 of 492 g of daar-
omtrent) en ook niet in de

buurt komt van een geheel

aan kilogrammen, dan zoek ik
het in een loopgewicht.

Geachte heer Eekhof,

Bij deze stuur ik u een schets-
je van een voorwerp, gete-

kend op ware grootre, wa.u-
van ik me suf geprakkiseerd

heb wat het kan zijn. Ik ver-
moed dat het bij een uniform
hoort, maar ik ben niet zeker.

Ik weet toevallig wel welke
onderdelen gelegerd újn ge-

weest, waar ik dit gevonden

heb, n.l. Fransen van onge-

veer 1750-1760. Alleen de

kroon past niet in hetverhaal.
Graag had ik van u anrwoord.
Het materiaal is een tin/lood
legering.

H. Kluijtmans, Grashoek.

Maten in cm: doorsnede bo-
venzijde 1.8, doorsnede on-
derztlde 2.0, doorsnede

kraagrand 3.4, rctale hoogte
3.3, hoogte tot kraagrand

Mijne heren,

Naar aanleiding van het arti-
kel van de heer Holtman zou
ik hem willen vragen: wat
doet die dikke pin onder in
mijn gewicht? Hij blijft niet
meer gewoon recht staan.

Alvast mijn dank,
O. Mutsaers

Geachte heer Mutsaers,

Híerbij het antwoord van de
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Beste mijnheer Kluijtmans,

Het door u geschetste kop-
pelpassant werd inderdaad

door het leger gebruikt.

Door de Saaties werd deze

bevestigd aan een leren riem,
de z.g.n. koppel, een naam die

men heden nog gebruikt in
het leger. De kroon in het

koppel verschilt niet van de

ACHT ER

koppelpassanten, gemaakt

van koper/brons. Deze va-

riant van tin/lood komt men

niet zo vaak tegen. Miin date-

ringvoor uw koppelpassant is

begn 1800. Zie ookdevraag-
baak in nr. I I en in nr. 4 blz.

30. Hier is een ionger type af-

gebeeld.

viseer ik u het aan te melden

bij het penningkabinet.

Het tweede muntie is inder-

daad een Engels muntje, en

wel een farthing of een kwart
pennyvan Willem lll uit 1700.

Op de voorzijde is stadhou-

der'Willem" afgebeeld en op

de achterziide vrouwe

Brittannia. De door u ge-

noemde opschriften beteke-

nen in volgorde van opnoe-

ming: Willem en Maria en

Willem de derde. Hij regeer-

de van 1694 tot 1702.

Gebruikte literatuur:

Standard Catalogue of
Britisch Coins 1994 en Coins

of England and the United

Kingdom.

Geachte heer Eekhof,
Graag meer informatie over

dit beeldje, gevonden in een

weiland niet ver van de vind-
plaats van de Gouden Helm
in mijn gemeente. Het lijkt
op een tijger of misschien een

kat. Het is ongeveer 5 cm

lang. De afbeelding is op wa-

re grootte. Het is zwaar maar

zacht materiaal, vermoedel ij k

lood, gewicht is 70 gram,

kleur lichtbruin, verf of pati-

na grijsachtig over lood.

Veel dank voor uw inzet,

F. Soszna-Meurice, Deurne

Geacht lid,

Vaak lijken de voorwerpen
ouder dan zij zijn en anders-

om is dat ook vaak het geval.

Deze vrij grof uitgevoe rd e kat

van lood (de bruine oxydatie

treft men vaker aan op lood,

vooral als gevolg van zure
grond) behoort tot het kin-

derspeelgoed. Lood was

goedkoop en zodoende ko-

men wij veel van deze fìguur-

ties tegen met onze metaal-

detector. De datering van dit

soort loden voorwerpies

blijft moeilijk. Ze kwamen al

voor in de Romeinse tiid tot
aan de l8e eeuw.

Vermoedelijk geldt het laat-

ste voor uw beeldje.

Geachte heer Eekhof,

Hierbij wil ik een beroep

doen op uw kennis m.b.c.

m€talen Yoorwerpen.

Bijgevoegd zijn een zevental

foto's van een aantal voor-

werPen.

r't ¡ t.r.l.r.l.r,l,r,l.r.lê1,r.1.,.1.,

ffi
Foto 1: Vindplaats: Zutphen
(centrum). Materiaal:

brons/r. koper onder dikke
laag patina. Afmetingen: 30 x

55 x 15 mm. Omschrijving:
hond met bel aan halsband.

Vraag: functie en ouderdom.

Foto 2: Vindplaats: centrum

Monnickendam. Materiaal:

brons/r.koper. Afmetingen:

20xl7mm. Omschrijving:

zegelì duif met in /n snavel

een takje. Rechu een afdruk

in zegellak, die is wat duide-

lijker. Achterzijde is glad.
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Geachte heren,

Kunt u mij iets over deze

muntjes vertellen, ik heb ze

gevonden in de bagger, die uit
een vestinggracht is gehaald.

De doorsnede van het eerste

muntje is 19 mm.
Het materiaal lijkt op geel en

rood koper.

Deze tekening is vergroot.

Dit is een Engels muntje.

Ik kan wel zo'n zelfde soorr

muntje terugvinden, maar

dan staat er een andere teks

op (GVLIELMUS ET MA-
RtA). Op dit muntje staat

GVLIELMVS IERTWS.

materiaal koper/brons, gete-

kend op ware grootte.

Bij voorbaat dank,

de heer B.P. Blankenberg,

\Øillemstad.

Het eerste muntje is een

Engels muntje en wel een half

souvereign, geslagen onder
George V, uit het House of
Windsor, l9l0- 1936. lk kan

nergens precies hetzelfde ty-
pe vinden, die van brons of
geel koper is gemaakt.

Hoogstwaarschijnliik is uw
munt¡e van goud. Als u onder
het paard nog een heel klein

lettertje kunt ontcijferen, valt

de muntplaats te achterhalen.

De letter M is Melbourne, de

letter P is Perth, de letter S is

Sidney. Staat er nog zo'n let-
tertie op uw muntie, dan ad-

o o o
oo

Voo( ir,o.,,i

d c hlertt¿.¡^ Þ



gerhoedjes, die in elkaar ge-

drukt zaten, toen ik ze vond.
Is dit toeval ofis bekend, dar

ze ookwel als setje ir, gebruik

Vraag: herkomst, ouderdom
evt. bijzonderheden m.b.t. de

afbeelding.

Foto 313a: Vindplaars:
Monnickendam. Materiaal:
brons/r. koper. -Afmetingen:
55x38 mm. Omschrijving:
soo rt "kleding6aak", v oo rzi)-
de voorzien van leeuwenkop-
jes en engelenhoofrljes. Aan
de achterzijde een lip (helaas

is de foto niet al te duidelijk).
Vraag: wac was de funcrie en
wat is de ouderdoml

Foro 41.4a: Dit zijn cwee vin-

warenl

Foto 5: Vindplaats:
Pu¡merend. Materiaal: tin.
Afmetingen: 40x130mm.
Omschrijving: pijp. Vraag:

zijn er meer van dergelijke
tinnen pijpjes bekend?ls het
speelgoed of een gebruiks-
voorwerpl Persoonlijk lijkt
het mij bij gebruik knap heet
worden.

M.A. Ouwehand,
Monnickendam

Geachte heer Ouwehand,
Bedankt voor de duideliike

foto's, dit vergemakkelijkt de

determinatie.
Foto l: het hondje. Mijn eer-
ste gedachte was een beeldje
oP een zoutvat, doch deze

zouwaten waren en ziin van

tin. Uit de lireratuur kunnen
we n¡et opmaken of deze ook
van brons ziin gemaakt op een

tinnen deksel. Wat het wel
zou kunnen zijn, lijkt mii op te
maken uit het voetstukie on-

der het beeldje. Hier bevindt
zich een verdikking, om het
beeldje vast te kunnen zetten
aan een deksel, maar waar-
van? Mij liikt het te behoren
bij een tapkraan. Een gelij-

kend beeldje is te zien in het
boe(e "Succesvol zoeken
met de metaaldetectod' van

Gert Gesink op blz. 2l I .

De datering is l8e eeuw.

Foto 2: het betrefr hier de

zettingvan een ringofvan een

draaistempel. De duif mettak
op de afbeelding is een bijbel-
se voorstelling. Het symboli-
seerc de ark van Noach. Dit
soort stempels worden wel
aan priesters en dominees

toegeschreven. De datering
is l8e eeuw.

Foto 3/3a: tonen ons de voor-
en achterzijde van een stuk
leerbeslag. Op de achterzijde

ziin mooi de bevestigingsha-

ken te zien, die door het leer
heen gingen. De datering is
l7e eeuw, misschien nogeind
l6e eeuw. Het lijkt alsof dit
beslagstu(e groter is ge-

weest, net of er zich een

breukvlak onder het grootste
sigment bevindt.

Foto4l4a: een vingerhoed en

een naairing in elkaar gevon-

den, komtvakervoor. De da-

tering ligt tussen 1660 en

t7 t0.

Foto 5: uit dit piipie werd vol-
gens onze kenner niet ge-

rookt en zeker niet ge-

inhaleerd. Deed je dit wel,
dan kreeg je een vieze smaak

in je mond. Dit pijpje werd ge-

bruikt om zeepbellen te bla-

zen en is dus speelgoed.

Datering l8e eeuw.

Het antwoord op de vraag

van Roel Bos klopt niet. Onze
adviseurs, de beide heren

Holtman, zijn direct in de pen

gekJommen om ons daar op
te wijzen. Bij nameting van de

duimen op het messing ge-

deelte bliikr I duim ongeveer
2,45 cm te zijn. Uit het boek
1'De oude Nededandse ma-
ten en gewichten" van J.M.
Verhoel haalde R. Holtman
het volgende: Friese of
Deventer Houwoet = 29,6

cm = 12 duim van 2,46 cm.

Gebruikt door houtkopers
en timmerlieden. De
Amsterdamse scheepsvoet

van l2 duim à 2,35 cm ligt te
ver uit de buurt. Het is dus

geen zwaaihaalç maar een

duim- of voetstok.
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YONDSTEN

EEN KIEINE

Het tinnen soldaatje van Jan
Veldema is niet Fr¿ns, doch
Duits. De datering bliift l9e
eeuw, dit gezien de gietnaad,

die over de gehele voorzijde
loopt.

Op de vraag van J. Broek uit
Kampen betreffende het
handvat heb ik aangegeven,

dat het van een schaal of een

treeft zou kunnen zijn. Van

een treeft is niet mogelijk
omdat deze handgrepen hier
niet op voorkwamen.

Met vriendeli¡ke groet, Dick
Eekhof

Rectificatie vraagbaak nr. ,2
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Te koop aangeboden: metaal detector
White's Classic lll met standaard en
Bluemax zoekschotel, vaste prijs f 650,- .

M. van Son, tel. 01608-32617.

Te koop aangeboden: metaal detector
Fisher I 266-X z.g.a.n., garantie tot I 7- I I -
1995. lnclusief 10,5 inch Spider
zoekschotel/beschermkappen. N ieuwprijs
f 2. 100,-, nu voor f 1.250,-. P. Vermeij,
tel. 034 18-54282.

Wie kan mij aan oorlogsgeld, Nederlands
zink of geslagen in Amerika of elders,
helpen en eventueel informatie erover.
Dit voor een artikel in ons blad.
Het meeste wordt achteloos op een hoop
gegooid als waardeloos, maar volgens mij
valt er best nog iets over te schriiven.
Bedankt alvast
Albert Folkerts, tel. 0345 I - 18067

Bent u in het bezit van Duitse munten of
rijgnaalden, die u kwijt wilt, (mits legaal)
neen dan contact op. Tel. 05 I 20- | 1377 of
22804.

lk ben in het bezit van een Tesoro Toltec
100, die ik graag wil ruilen voor een
Tesoro Golden Sabre. Tel. 08887-2038.

Gezochc detectoramateurs, om
gezamenliik terreinen af te zoeken. Voor
info kunt u de heerJ.P. Pomp bellen, tel.
05920-52 135. Bij añ,rrezigheid:
antwoordap paraac

Ïe koop: nieuwe metaaldetector C-Scope
CS 990. Gewonnen met wedstrijd.
Nieuwprijs f 1070,-. Vraagprijs f 800,-.
Voor inlichtjngen: Klaessen, tel. 04956-
3422.

Te koop: Hippos 100D,
vondstregistratiesysteem voor computer
met windows. Nieuwwaarde f 500,-.
Tegen elk aannemeliik bod. Voor
inlichtingen: Klaessen, tel. 049 5 6-3 422.

Te koop: Compass Challenger X-200, in
príma staaL Van 5-93, met garantje.
Nieuwe zoekschotel, met hipmount kit,
batterijen en oplader. Tel. 0032-l 1882421 .

Prijs nader overeen te komen.

Te koop de volgende boeken: Gelderse
oudheden, koperen muntên zeven prov.r
zilveren munten zeven prov. I en 2,
muntalmanak koninkriik. Alles voor f 50,-
Jan van Bergen, tel. 073-3 I I 350.

Te koop: l4l exemplaren van de
Muntkoerier (1980 - 1989 compleet). Prijs:

f 50,-. G. van Diik tel. 05 180-2904.

TEG ELSi BO DE MVO N DSTE N B EU RS

Deze beurs zal worden gehouden op
zatnrdzg l6 april 1994 in moæl De Witte
Bergen, Rijksweg I te Eemnes. Dit motel
ligt aan de Al ter hoogæ van Hilversum.
De beurs is geopend van 10.00 - 16.00 uur
en de entree bedraagt f 5.-. De afels
hebben een afrneting van 80 x I 30 cm en
de huurprijs bedraagt f 30,- per tafel.
Organisatjebureau "De lnbreng", postbus
5534, l4l0 EA Naarden, têl.02159-21 128.

Te koop: Golden Sabre Plus met 28 cm
concentrische zoekschijl 2 jaar oud. Prijs
f 800,-. E. Zeetsen, tel 04704-4381 (na
18.00 uur).

Te koop gevraagd: aangemelde
bodemvondsten uit de Romeinse tijd tot
aan ca. 1800. Eventueel ruilen. W. van
Stormbroek tel. 034 I 8-56688.

Mijnzoeker f 125,-
White's AF l0l f 175,-
C-Scope TR f 225,-
Compass Coin Hussler f 300,-
White's 40001D12 f 400,-
Compass 778, nieuw, f 440,-
Fisher l2l0 f 450,-
White's Classic 2 f 450,-
Garrett Fr Ace, nieuw, f 495,-
C-Scope 1220 B f 550,-
Tesoro Bandido f 550,-
White's 5900 f 550,-
Tesoro Silver Sabre f 650,-
Bounty Turbo 2f 650,-
White's Eagle f 975,-
White's Spectrum f 1100,-
White's Amphibian f 1200,-
White's Eagle SL f 1300,-
Compass Scanner Pro met grote schotel
en waterschotel f 1450,-
Gerard en Koen,
elke zaterdag vlomarkt Eelde,
tel.050-71 8623 I 050-734645

ln en verkoop van detectorvondsten,
ook ruilen.
H. Sommers, tel. 04925-2249.

Te ruil aangeboden:
een electrische schrijfmachine Olympia ES

100 met twee extra letterschijfies, vijf jaar
oud, nauweliiks gebruikt Voor een Tesoro
Bandido ll, uiteraard ook gebruikt maar in
goede staaÇ met middelgrote zoekschiif.
Of een vergelijkbare detector van een
ander merk.
Albert Folkerts, Leerdam, tel. 0345 I -

18067.
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White's Clæsic11.....................f 550,-
Minelab Souvereign ................f I 195,-
Minelab S0uvereign....................f 900,-
White's Sulmæter ..................f 945,-
White's Spectrum (3x) ............f 900,-
Compass XP 350 .......................f 595,-
Compass Cold¡canner ................f 875,-
C-Scope CSI 1'1X.........................f 145,-
C-Scope 990 .............................f 595,-
C-Scope Ì1inidec....................... f 125,-
Ton van Broekhove[ 010-419909ó

Tesoro Bandido (5 maand)... f 950,-
Tesoro Golden Sabre

þud ryp.) ..................f 800,-
Compass Coin Pro z.g.an. ......f 1400,-
Tesoro 25 concentri¡che

schotel ........................f 225,-
Compass frequentie regelaar ......f ó0,-
white's Tl'l 800 ....................f ló50,-
Detection Sysbms Holland, 05203-ó591

White's Eag|eS1.....................f 900,-
C- Scope 440 IR .......................f 215,-
Garrett Freedom Ace ..............f 350,-
Zoetmulder I'leaaldetectore[ 025 I 0-25457

White's Clæsic lll, 2x .............f ó75,-
White's Cla¡sic1......................f475,-

Hofstee Detecton, 02979-8471 3

Fisher
Tesoro

l2óó XB met koffer f 1050,-
Bandido,

half jaar oud .............f 900,-
Ilaro Detectig 0l 7l 9-4782 I

C-Scope 770D

2 maanden garantie...f 295,-
Bigfoot schijf, alleen gerchikt

voor de White's Iagle

en Spectum.................f ll5,-
Ultrasoon c|eaner..........................f I 50,-
Goldrush l'letaaldetectore[ 0 I 0-óó829ó8

C-Scope 12208..........................f ó75,-
C-Scope 18.................................f 150,-
C-Scope I'letadec 11....................f 995,-
Fisher l2ó5X...........................f 795,-
Tesoro Panter4 dem0...........f 1350,-
Tesoro Siher Turtle, demo......f 999,-
White's Coinma¡ter4D8...........f 475,-
Garrett Freedom 3 CDC...........f 595,-
Yiking 5D1'1..............................f295,-

DJ. Laar lletaaldetectors, 02279-328ó

Fisher l2ó5X, ah nieuw......f 1100,-
Tesoro 5iherSabrq.................f ó00,-
W. l'lunsters, tel. 04910-44782



DEALER
PAGINA
Voor een deskundige
voorlichting, degelijke
garantie en een goede
service is er altijd een

erkende dealer bij u in de
buurt.

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

Fisher / Bounty Hunter

Tesoro / Garrett / Viking/ Celtic

Blankeboom detectors
Broekstraat 4 I, Hummelo

ïel. 08348- I 630

White's / Tesoro

Emile Heijn
Metaaldetectors

Bloemstede 58, 3608 TH Maarssenbroek
03 465-6303 7

Compass / Olrion
White's / Bounfy f{unter

Kooistra
Metaaldetectors

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

White's / Viking
Garrett / Tesoro

Detection Systems
Groningen

Beat¡ixstraat 26, Leens
Tel. 05957- I 749

White's / Viking / CEIA detectie-
poorten / Beveiligings cq hand detect

/ Pulsinductie / Diepzoek app, I
Tesoro / Compass tevens verhuur

Detection Systems
Holland

Veerpad 2,8276 AP Zelk

Tesoro/Fisher/Viking
Goldspear / Compass

Fa. Detect
Gert GesÍnk

Schurinkdwarsweg I l, 7523 AI EnSchede
Tel., O53-30051f

White's I Viking / Tesoro

Erik Koss
Schrassertstraat 26

3862 KM Niiker( Te|.03494-54391

Hofstee detectors
lndustrieweg 35i 3641 RK Miidrecht

ïel.A2979-84713

Compass / White's I Garrett

Goldrush
P:rlembangstraat 5, 1094 TA Âmsterdam

Tel. 020-6682968

Zoetmulder
Metaaldetectors

Grote Houtweg 9T, 1944 l-lB Beverwijk
Tel. 02510-25457

Compass / C-Scope

Fa. Hamstra
Kleine Haarsekade 102

4205 VE Gorinchem, Tel. 01830-23 618

UTRECHT

FRIESLAND

NOORD.HOLLAND

GRONINGEN

ovERtrssEL

GELDERLAND
ZUID-HOLLAND

Garrett / Tesoro / Viking
diverse merken

2e hands detectoren

MARO detectie
Jan Kloossuaat l6

2201 PW Noordwijk

Tel.01719-47821

Tesoro / C-Scope

Garrett I Pulse Technology
Celtic / Fieldmaster
Showofß-miniaturen

T v. Broekhoven
Swiftstraat 50, 3076 SP Rotterdam

Tel, 010-41:99096

Compass / Tesoro / White's
Bounty Hunter / Viking

W. Munsters
Metaaldetectors

Keepstraat 2, 5702 LH Helmond
fel:04920-44782

Tesolo / Compass

Jan van Bergen
Metaaldetectors

Schoolsc-+*at 15,522 I AA Den Bosch
Tel.073-311350

P. van der Putten
Hutakker 3

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

NOORD.BRABANT



WORDT HET YINDEN
YAN EEN GOEDE

ZOEKSTEK
STEEDS MOETLUKER?

zuil AL uw TERRE|I{EN REEDS
AFGEZOCHT?

DAil IS DE

DETECTORS

CHALLENGER X-IOO
uw oPLosstltc

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

Op al uw oude zoekstekken vindt u weer
leuke dingen.

ilIEUWSGI ERIG GEWORDEI{?
Bel dan Leo Kooistra of een van de Compas-dealen van de dealerpagina.

M ETAA

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

CôMPASS

TECHNISCHE GEGEIENS.
DeæcorÐÞe' VI-F rnotion slent seo¡dl

discrinfmrþdeæ<ar
l0slogen ùooiløoÞ
outorrþtisdt q1 insælfuor
r'mælóoor. Het ONE- en IHREE
fherspæem vûrzietde
&rcao¡wn 2 rcndillmde
dËøimr:nøæ eiçnscfuppen
l4 Hlzsundoo¡d
6 H1z gúrila. voor o.o gmterc
áltæ¡qt munten
2O cm corcentisch enwote¡ád¡t
(renvisselbooy'
I 2 x 1,5 V penligþt De deæcær
wordt gelerærd met oploodbote
NiCod bocerijen en oplode¡ dh
dongesjoten nþet worden of)
ingebouwde úorger.

Peltfik* (næch): insæltuor
toonlffigre ¡nsÈifu ar wn lnog
rtloog
v e ilidxe i dentifrcoo e nreter

Door l]€t qchtgewkht metobn ormsteunnþdel k)nt
u urenlong ø*ø mnder vermoed te rolcen.
IrtloHc,lijk uit æ breillen tæ læupmodd.

Grondfulo¡s
Bosistoon
DÀolmlnotie'

Zoelfiequentie:

Zækcffi

Botærþn:

(æluid

Ä4eær


