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De Bondido is inmiddels een

legende,Drie pond Dynomiet in

schoopskleren ! Zo onoonzienli jk

ziin uiterliik, zo uitzonderliik ziin

prestotiesl

professionele kwoliteiten von de

BANDIDO ll bevordert, komen wii

mel de volgende oonbieding:

Nu is de Bondido ll uitgebreid met een

keuzeschokeloor op de Alle Metolen-

stond, Je kunl nu kiezen voor

Normool of Auto-tune,

Stondoord uitgevoerd

met verbeterde bruine open

zoekschiif met flexibele kobel,

Deze oonbieding is geldig bi¡ de firmo

Detect en olle erkendeTesoro deolers,

u kriigt von hen de bekende
Gooien met kortingen is niets

voor ons, moor omdot het gebruik

von de iuiste zoekschiif de

Goudgele Gorontiekoort,

#
lmporleur: Gert Gesink Enschede

Tel; 053-3005 I 2, loxì 053'302 I 92

BANDIDO II
MEr 4
ZOEKSCHIJVEN

NU VANAF

1695,



Detector
møgøzine

Detector Mogozine is een
verenigingsblod von

"De Detectot Amoteatr" en
vercchijnt elke 2 moonden.

Redactieadres:

De DetectorAmoteur
Honebolken 153

9205 CL Drochten

Tel 05 I 20-30403
Fox 05 I 20-30403(7)

Advertenties:
Toneven oÞ oonvroog bij de redoctie.

Het bestuur behoudt zich het recht
voor odvertenttes zonder opgove

von redenen te weigeren

Redactie:

CB Leenheer (hoofdredocteur)

N. Leenheer

R. de Heer
A Folkerts
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W. Kuypers

Adviseurs en
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I von Bergen
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@ Copynght
Niets uit deze uiEove mog
worden veweelvuldigd enlof

oÞenboor gemookt door middel
von druN fotogrdrc, mictoftlm

of op weke wìjze

don ook zonder voorofgoonde,

sónftelijke toestemming ydn de

redoaie.
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INHOUD:

Arie Bogerd speurt
naar Romeinse munten
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Er zijn van die momenten,

dat er van alles door je

hoofd "kronkelt", dat je

over a.llerlei zaken zo eens

een beetje nadenkt.

Over onze vereniging

bijvoorbeeld ofover hoe de

detectortoekomst er uic zal

zien. Een gekke club
eigenlijk, groot, maar als los

zand aan elkaar hangend.

Sommige leden kennen

elkaar en gaan al dan niec

regelmatig met elkaar

zoeken, de meeste zien wij
nooit en een gedeelte alleen

op de zoekdagen. Dit komt
natuurlijk ook doo¡ de

scructuur van de vereniging.

Ik vraag mij wel eens af
wearom mensen lid zijn
geworden. Velen mogelijk
vanwege ons magazlne,

anderen omdat ze bij

aankoop van een detector

een jaar gratis lidmaatschap

kregen aangeboden door de

importeur/dealer.

Misschien ook mensen, die

bang zijn voor de

detectortoeko mst.

Aan deze "toekomst"

kunnen wij met z'n allen

iets doen, zeker u als lid.
in de eerste plaats door u te

houden aan "gedragscodes',

zoals: altijd toestemming

vragen bij de landeigenaren,

zoekplekken keurig

::::'n*en' 
gaten dicht'

In de tweede plaats:

afblijven van archeologische

objecten en zeker de

opgravingen. Bijzondere

zaken (of als u dit ve rmoedt)

aanmelden. '!f'erk mee als

archeologische instanties uw
hulp vragen.

In de derde plaats: probeer
de vereniging sterk te maken

door o.a. niec leden/zoekers

lid te maken of op ons te

actenderen. Betaal op tijd
uw contributie, helaas zijn
we ieder jaar weer

genoodzaakt om een aantal

leden uit te schrijven wegens

co nt¡ibutieachterstand.
Vergeec niet, dat wij ook
een "vuist" moeten maken

naar de Nederlandse en

Europese "overhe id", men

werkt aan wetten om hec

"detector" zoeken te

verbieden ofwel aan banden

te leggen. Nu is een

wettelijke regeling niet erg,

als men maar mag zoeken!

Jammer genoeg worden al

deze besluiten genomen,

door mensen, die van toeten

nog blazen weten m.b.t. het
detectorgebruik.

Ambtenaren, die ver van de

werkvloer staan, zoals in de

hele pol itiek trouwens.

Maar zi) beslissen wel voor
(tegen) ons. Hier kan alleen

een grote, sterke vereniging

iets tegenover stellen. Ik kan

u verzekeren, dac het

bestuur zijn best doec om

een vinger aan de pols te

houden. Het gaat ons nog

wel eens te langzaam, maar

uit hetgeen ik zo wel eens

opvang in archeologische

kringen zijn wij op de goede

weg. Bedenk wel, dat' één

fout van detectozoekers alles

weer kan afbreken. Dan

denk ik bijvoorbeeld aan

illegale prakti.¡ken.

U weet ook, dat

importeurs/dealers d.m.v.

advertenties en prijzen bij

de zoekdagen ons financieel

steunen, steunt u hen dan

door alleen bij oÊficiële

i mporteurs/dealers ce kopen.

U bent dan ook verzekerd

van garantie, een uit het
" grijze ciruir" verkegen

apparaat kan door het

ontbreken van die garantie

juist weleens duurder

uiwallen.

Ik sluit nu maar al maar

attendeer u langs dezeweg

op onze jaarvergadering,

hier kunt u vragen stelle n

aan ons en uw suggestles

naar voren brengen.

Kortom, op dezn

vergadering kunt u
meepraten, in het belang

van uw en onze

detecto rtoekomst.

Met vriendelijke groeten,

Luitzen Haak, voorzitter

Zoals u in onderstaand blok
kunt lezen, hebben we

gelukking weer een

secretaris, zodat we weer

met een compleet bestuur

kunnen werken.
\Øe heten Albert Folkens

dan ook van harte welkom.
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Voorz itter: L. Haak
Vice-voorzitten T. Kolkman
Secretaris: A.J. Folkerts
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Lidmootschop
Het lidmootchop von deze vereniglng loopt okijd per kolenderjoor en wordt zonder oÞzegging olt¡id

st)lzwijgend verlengd met een joor. Degenen die in de loop von het joor toetreden, ontvongen olle reeds eerder

yenchenen nummers von het lopende joor. Opzegging dient u'tterl4k op I ougustus schriftelijk bínnen te ziin.

De contributie per lid bedroogt f 47,50 per joor. Voor gezinsleden geldt een oontrekkeliike korting.

Gl¡o: l6f 5000, Bonlc ING nr. 67.80.04.900,t.n.v. De DetectorAmoteur, Leeuworden.
Ledenodministrotle : Wlm Woudstro, Melkemostate /,6, 8925 AP Leeuworden, 058461818



FOUT., E, SORRY

Er is iets misgegaan bij het
verzenden van onze bladen.

Mensen, die allang betaald

hadden, hebben een

aanmanlng ontvangen.
Hiervoor onzÆ excuses.

Vel willen we benadrukken,
dat als iede¡een op tijd had

betaald, dit probleem zich

niet had voorgedaan.

U heeft waarschijnlijk geen

idee hoe dat verzenden in

zijn werk gaat en hoe lastig

het is als je allerlei
verschillende stapelcjes moet
maken.

Dit werk wordt door een

groepje vrijwilligers gedaan,

we zijn tenslotte geen

professioneel bedrijÂ maar

een vereniging Maar wel

een vereniging met zo'n
rroo leden, dus valt er heel

wat te selecte¡en.

Ten eerste hebben we de

groep mensen, die betaald

heeft en gewoon het blad

toegestuurd moet krigen,
waarbij dan ook de sticker

voor de pas ingesloten moer

worden. Niet alle mensen

uit deze groep hebben een

pas, dus dat moec ook weer

geselecteerd worden.
Dan hebben we een groep

mensen, die nog niec

betaald heeft en dus een

aanmaning moet krijgen.
Vervolgens hebben we elke

keer weer nieuwe leden, die

meerdere bladen moeten
krijgen. Op al die
enveloppen moet dan ook
nog eens de juiste

adressticker komen.
Vaak wordt ook nog extra

reklanre meegescuurd.

U begrijpt, dat het een

avond hard werken is voor
zn'n vilf, zes man en dat een

fout dan gauw gemaakt is.

De woonkamer van uw
hoofdredacteur staac dan vol
dozen met bladen, die hij
vervolgens de volgende dag

naar de post brengt.

Nu we coch bezig zijn, wll
ik ook vragen of u alstublieft
als u verhuist een

adreswijziging aan de

vereniging wilt sturen en

dan het liefst naar de heer

\Øoudstra, onze

penningnreester, want hij
zorgt iedere keer weer voor
de adresscickers. Bij elke

verzending krijgen we

bladen terug, met adres

onbekend. Natuurlijk ko mt
u er oP een gegeven

momenc wel achter, dat u
dat vergeten bent, maar de

vereniging moet dan wel het

blad (de bladen) nâsturen

met het werk en de kosten

vandien.

Tenslotte nogmads onze

excuses aan de mensen, die
wel al keurig betaald hadden

en een aanmaning kregen en

een vraag aan iedereen die

nog niet betaald heeft: heb

medelijden met de

vrijwilligers en betaal a.u.b.

zo snel mogelijk, denk aan

al het extra werk dat anders

veroorzaakt wordt.

Redactie en bescuur

In het vorige nummer vroeg de heer Rotgans of hij met
zijn meaaldeteccor in Criekenland mocht zoeken.

In het geval van Griekenland is het antwoord nee en

moeten wij u ook ten zeerste ontraden de metaaldetector
mee te nemen. Van een van onze leden kregen wij zelfs

te horen dat hij en zljn vrouw na eventjes zoeken op een

der Griekse stranden enkele minder gezellige uren in een

Criekse cel hadden doorgebracht.

Omdat de wetgeving en uitvoering van de

monumentenwetten in het buitenland vaak nog vager

zrjn dan in Nederland is het zo wie zo af te raden de

metaaldetector mee te nemen, dit ondanks datwij van

enkele leden hoorden, darztj in dìverse landen geen

problemen hebben gehad.

In sommige landen, diezijn opgedeeld in deelstaten of
provincies, is de wet per staat of provincìe verschillend.

\)Øil je coch je detector meenemen, bel dan de ambassade

van het land waar je naar toe wilt, daar zullen ze je
wellicht kunnen vertellen wat wel en niet mag.

Het bestuur

Voor de rest mooie zoekruimtes, waar nog vrijwelHet is de bedoeling om eind augustus/begin septembe r

een zoehveekend rc organiseren in anractiepark
Duinrell te \Øassenaar. De definitieve datum en andere

gegevens hopen we in het volgende nummer bekend te

make n.

iZõ E riwïÈ K E ñt túl-ñ R E rï I
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niemand heeft gezocht, spannende zoekwedstri.jden met 
Imooie prtjzrn, detectordemonstratìe.s enz.. 
I

Al met al te veel om op te noemen

\(/at vast scaac is, dat het een heel gezrllig weekend wordt Dus houd er nu alvast rekening mee en

voor het hele gezin. Mede door de schitterendc hele gezin naar Duinrell.
accommodatie van het park, zoals: camprng,

bungalowpark en atraktiepark rne t o.a. tropisch Tikibad, Het bestuur

speeltuin etc., hoeft niemand zich te vervelen.
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ZOEKEN IN HET
BUITENTANÞ



TON trAN BROEKHOIrEN
METAALIDETESTOREN EN HOBBT ST'PPLIEIS

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

Deze modulaire detector met E.S.P @xtra Scanning Power) luidt
een nieuw tijdperk in. U kunt nu de zeer gunstig ge,prijsde

TREASURE BARON aanschaffen en daama als uw vaardig-
heid groeit, de uitbreidings mo'dules in een handomdraai

toeyoegen, zodat u in het bezit komt van een uiterst ge-
avanceerde metaaldetector. De TREI.SURE BARON ]s
ontwikkeld om uitgebreid te worden met circuit prints,

onafhankelijke functies en bediening. Zo kunt u
systematisch de werking opvoeren met25-45%.

De geheel nieuwe TREASIIRE BÁRONbied u
meer tracht,betere dieptewerking en een grotere

veelzijdigheid dan elke andere detector.
Infõrmeer IrfU b¡j uw dealer!!

De TREASURE BARON Basis Uníf
op zích is een uiterst gevoelige, dicynoekendc
dotector en uútstekend geschíkt op slechte
grond en storfitlaúsctt

De TREASURE BARONke¡ als volgt gecombineerd worden:

1. Basis Unit
2. Basis Ulrit + ho Hunter module
3. Basis Unit + Deep Hunter module
4. Basis Unit met beide moúrles

De Basis Unit alleen staet ga¡ant voor:

* een e,norm diepte bereik
* een hoge gevoeligheid
* ijrn discriminatie
* een slechte grond uiwoering

De Basis Unit + Pro Hunter geeft:

* een notch waarvan de schaalverdeling in breedte verandetd lan worden
* inland/zout schakelaar
* led's die fr¡nctioneren als identiteitsmeter
* een auto.tune keuze in pin point stand

De Basis Unit + Pro Hunter + Deep Hunter geeft:

* een "medium" stand geschild voor middelnatige grond
* een 'tigh" stand geschikt voot zeer goede grond
* een diepte versterking . Na inschakeling van de

module wordt het passieve ci¡cuit van de schotel geactiveerd

knportenr TREASARE BARON
Ton van Broekhoven
Swiftshaat 50
3076 SP Rotterda:n
Tel/Fax: 010 - 4199096



Goed geregeld!

Reæntelijk sprak ik iemand, die regelmatig naar het buitenland

gaat 0m daar te zoeken.0p de vraag waarom, antwoordde hij dat

hij graag leuke dingen wilde vinden en {aag in grote

hoeveelheden, want dat gepier op een akkertje op zoek naar een

verrotte duít en een zeldzame goede vondst, daar ging te veel tijd

en ergernis in zitten. Daarnaast wæ hij de beperkingen en het

hypocriete gezeur van hogerhand spuugrat. "Ie moeten in

llederland niet lopen drammen, dat detectoramateurs de boel

verzieken", gaat hij verder en vertelt toch wel een verhaal waar

we eyen stil van worden.

"lk laat me niet uit over het land en de plek waar ik zoek, maar

u m0et yan mij aannemen, dat de vondsten er echt voor het

oprapen liggen. Puntgaaf en prachtig gepatineerd en bereikbaar

voor elke detector. Zelfs een minidisc van C+cope zal hier nog

leer goede resultaten behalen.0p deze plaatsen ken ik een aantal

autochtone zoekers, die mij in de loop van de tijd helemaal

ingewijd hebben in scJritterende vondstplekken vanaf ro'n 500 voor

tot 300 na Chr. lk zal u de manier van zoeken die daar plaats

vindt uit de doeken doen, Âllereerst wordt er alleen op de plek

yan voormalige bebouwing gelocht (archeologisch belangrijk,

ronder toestemming!). Het materiaal bestaat uit zwaar yerouderde

Compassen en Whitel detectors. Als graafmateriaal geen klein

schepje, maar er worden heel grote scheppen en pikhouwelen

gebruikt. llozaììhloeren worden aan puin gehakt omdat de

detector iets aangeeft.0p grafuelden worden kleine bulldozers

ingelet om grafuondsten, die niet met de detector te vinden zijn,

boyen te krijgen. Aardewerk en steengoed etc, dat heel uit de

grond komt, maar niet genoeg cash opbrengt wordt kapot getrapt

als zijnde oninteressante rotzooi. Kunstschatten verdwijnen in het

rijke venamelorcuit, yeel geld kan verdiend worden. Bij dele

mensen geldt alleen poen en n0g eens p0en. De pakkans?

Daar zijn ze op elke mogelijke manier op voorbereid. 0ude antieke

steden worden op deze manier helemaal leeggehaald (geplunderd)i'

l{a zijn verhaal gehoord te hebben, deed ik even mijn ogen dicht

en zag in mijn verbeelding het bestuur van de Detector Amateur

in bulldoren over het l(opsplateau te l'lijmegen rijden. Tja, dan

hadden de heer Willems en de zijnen inderdaad wat te klagen.

Wat rijn we eigenlijk netjes in Nederland. lk hoop, dat we dat ro

houden.

U ITStAC
VON5TVAN HETJAAR

199}.

Op 9 april j.l. togen Luirzen Haak en Kees Leenheer
naar Breda om daar de prijs, een gouden

miniatuurdetector, beschikbaar gesreld door
Kooistra derectors te overhandigen aan de
prijswinnares Rosette Leyssens uit Belgie.

Inderdaad, het was een schirrerende gouden ring
diezij gevonden had.

Het is elke keer toch weer verbazend om
te zien hoe de Romeinen de juwelensmeedkunst

beheersten.

ïjdens de kofÊe werd het verhaal van de bewusre
zoektocht, uitgebreid verteld.

Het werd een gezelhge ochtend met uiteraard veel
spannende zoekverhalen.

VONÞsTVAN HET'AAR
1994

De volgende prijzen zijn door de hieronder yermelde importeun

beschikbaar gesteld;

Catagorie
Sieraden

I'lu nte n

Gebrui ksvoonverpen

l'lilitaria

Religie/devotionalia

2 zilveren miniatuurdetectors

I Waadpak

3-delige scheppenret

I Goudset tes&htje

I Ultrasoon cleaner

5

Voor de cahgorie "diversen" wordt door de vereniging het boek 'schans op de

grens" beschikbaar gesteld.

Alle priþwinnaars ontvangen bovendien een vezamelba¡d voor ì jaar magazins.
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l(ooistra I'letaaldetectoren

T. v. Broekhoven

Gelan lletaaldetectoren BY

ta Detect Gert Gesink

Detection Systenx Holland



VERKOOP IVERHUUR
METAALDETECTOREN

Palambangstraat 5

1094 TA Amsterdam
020 - 6682968 officieel dealer van:

sraasnalsoouur @ p,mEgII
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'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
FISHER
o'RloN
KEENE
C-SCOPE

metaaldetætors Keepstraat 2, 5702 LH, Helmond
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Allc nroclcllen uit voorraad lcvertraar I

I

Leden van <le Detector Amateur krijgen 5% korting I
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04920 - 44782 I
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ARIE B06 E RD 5 PEU RT
NAAR ROMEINsE

':,:;.:1. ":!i'!"t:':;i:ï eS jaaf tefug

":,,i' kreeg ik mijn
rrÌ eerste detectori..4

.:.,.jÉ:.-11,,1; VOOf mijn
verjaardag" , veftelt de bestuurder van

een gigantische asfaltfrees van

wegenbouwfirma Van Kessel uit Buren,
die inmiddels Abraham al gezien heeft.
'Voor de aardigheid n1n we toen gaan

kijken in de achtertuin. \Øat schetst

onznverbazing, toen we direcc al een

grote leren tas vol kofEemunten
vonden". Het is natuurlijk niet
gebleven bij koffie munten alleen, Arie
verzamelde kisten vol oud materiaal uit
alle tijdperken. "ln het begin nam ik
alleen de munten me€, maar late¡ nam

ik gewoon elk metalen voorwerp, dat ik
vond mee". Dat blijkt. In huize Bogerd
ìtr.ren ze nooit verlegen om bestek. ,A.rie

kan aardig wat cassettes vullen met de

meest uiteenlopende soorten messen,

lepels en vorken. Arie maakt vanaf het
begin gebruik van detecto¡s van

Tesoro. Hij heeft momenteel een

Bandido, die hem uitstekend bevalt.

Hoe werkt zo'n metaaldetector nu
eigenlijkì

Meta¿ldztectort z|n in de oor/og

ontu.,iþleeld om ueilig door rnijnenuelden

Y Aþeelding l: oorhongers

tn:zatlfìl+ r::rï:: ::.:;::jti;í::¿t¡i*;a@.1ç,S;ë :ì:i:1::ì:: :; ; ;,..:::;; :;ijd.¿i:;ìd

MUNTEN
A. Folþerts

Romeinen, Noormannen,
middeleeuwse ridders,
Napoleontische soldaten en vele
anderen lieten hun sporen na in
de bodem Yr¡n ons
Rivierengebied. lemand, die daar
enthousiast n¿rar speurt, met zijn
metaaldetector ¡s Arie Bogerd
uit Leerdam.

te hunnen rwtnouuleren en om

onontplafte munitie op te tporen.

Tegenuoordig zijn mijnen u/zlt plastic,

dus niet rneer te uindzn met een

metaaldttector. Z u.,ordzn nu alleen nog

manr gebruiht om leidingen oP te tporen

en door de s.o.o. om bouuterreinen

ueilig te maþen. En niet te uergeten door

de detectoramateurs.

Een v.L.F. metaaldctector bestaat

ait een magneti¡che zendzr en een

ontuanger. Vanneer de detecnr in de

omgeuing uan een meta/¿n uloraerp
uordt gebracht, wordt door het metaal dz

magn€tirche hoppeling ilrssen dz spoelzn

uan de ontuanger en de zender uerand¿rd

Het euenwicbt, d¿t de zoeher heeft

afge*eld op zijn apparaat u.,ordt

uerbroþen dnor d¿tectie uan metaal en de

zendzr laat een ?i€ptoon horen. Het
t e c h nis c h e u er h attl is u.,at ingeu,, i h he ldc r,

møal zo werþen al dic øpparaten uan d¿

duur¡te tot dz goedhoopste. Als je meer

eruøring hrijgt met je detector en reþen

hierbij al gauu., oP r tot r r,.t jartr, hun je
ann de toon horen uat uool metanl het ir.
IJzer geeft een hortere, hardzre piep, dan

brons en goud en ziluer þlìnþen ueer

andzrs, omdat al diz metalen electriciteit

uerschillend gelziàen. Ooþ dz diepte en dz

hoeh, uaarop en waarondcr ltet uooruerp

in dz grond zit, bepalen d¿ detectiz en

uitera¿rd ooh dz grooxe uøn het

uooner?. De bodzrngesteldheid en uooral

l¡et uocht erin blijhen belangrijhe factoren
te zijn. Droogte en uorst benød¿len d¿

mehdiepte enorm.

Hoe natter hoe lieuer, blijht dz prahtijk
uit te utijzen.

Volgens A¡ie moet iemand, die

pas zo'n ding gekocht heeft zich niet
laten ontmoedigen, wanneer hij de

eerste tijd niet veel meer vindt, dan

oude batterijen en lege bierblikjes.
Oefening baan kunst, ook in dit geval.

Bogerd neemt overigens ook de

bierblikjes en ander afral mee. Al het

oude metaal gaat naar de handel en de

baaerijen als chemisch afval naar de

Max-milieuwagen. De voorwerpen, die

niet bij het oude metaal gaan bewaart

Arie apart in de schuur of in een simpel

L Aþeelding 2

viskoffertje in huis. "AJs je een

metaaldetector aanschaft om er rijk mee

te worden, kun je het geld maar beter

op de bank znÍren" zegt hij.'Voor mij
is het zoeken een spannende vorm van

vrijetijdsbesteding. Je weet nooit wat je

vindt, totdat je het hebt opgegraven.

Diep hoef je nooit te graven, de meeste

voorwerpen liggen in de bouwvoor tot
ongeveer r5 cm diep. Dat komt, omdat

men vroeger huishoudelijk afoal
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gebruikte om de grond vruchtbaar te

maken". De oudste metalen

voorwerpen, die Arie in deze streek

gevonden heeft, zijn denaries, oude

Romeinse munten, die versierd zijn
met de afbeelding van een galeischip of
een keizerskop. "De Romeinen

gebruikten die munten van 5o voor toc

35o jaar na Christus. Maar volgens mij
gebruikte men die munten in de

middeleeuwen ook nog, wanc zilver is

zilver e n dat ging per gewicht". Van de

Noo¡mannen heeft hij ooit eens een

Friese sceatta en een Blzantijnse munt
uit ConstantinopeI gevo nden.

De B¡zantijnse heeft hij toen geruild
voor een metaaldetector, een ruil waa¡

hij geen spijt van heeft gekregen. Nu is

hij aJ bezig met zijn vijfcle detector,

iedere keer ruilde hij zijn oude apparaat

in voor een duurdere en mooiere, net

een auto. "Mijn huidige detector kun je

vergelijken met een Mercedes".

L Aþeelding 3

rwintig in de kofÊerbak van zijn auto,

dat had je moeten zien. Die wagen ging
bijna door zijn veren, want zo'n kogel

weegt ergens tussen de 15 en de 5o

kilo", lacht A¡ie. Metaaldetectorzoeken

is een leuke hobby, die hij de mensen

lÌ;.-..-- kan aanbevelen, maar hij vindt daarbij- ...= ,._ç;

het tijdens het spitsuur nogal lastig

is als de ¡r zonde¡ bovenlaag ligt.
Langzamerhand is de inte¡esse van puur
schatzoeken verdiept tot echte

amateurarcheologie. "lk heb mezelf

helemaal ingewerkt in die materie" licht
autodidact Arie zijn hobby toe.
"Er verdwijnt in deze regio enorm veel

historisch en archeologisch materiaal

door grondverplaatsing, denk maar aan

Y Aþeelding 6

de Betuwelijn, die Den Haag nu weer

boven ons hoofd houdt. En het wordt
niet eens herkend doo¡ de collega's op

hec werk. \Øij verzamelen dus ook bij
het grondverzet van ons eigen bedrijl
Van Kessel, als daar tenminste tijd voor

is". En wat gebeurt er dan met de

L Aþeelding 5

vondsten? AJles gaat in de verzameling

en vanzelßprekend worden de

archeologen van de n.o.s. op de hoogte

gebracht van de vindplaatsen. Hoe ze

aan al die vindplaatsen komen? In deze

streek wordt, zoals gezngd nog altijd
veel gebouwd, gegraven en vergraven;

bij uitbreidingsplannen, in
bouwputten, bij ruilverkavelingen en

uiteraard in onze sector bij de aanleg

van wegen. Overd doen de

eé

"' fd-. een goede detector wel belangrijk,
\. ,, omdat je anders niets vindt.

(,f\ 
t 

orie zoekt al jaren met
( 

" 
ziin maatie in de weqenhorw.

' r 1r arbeidstiid. Ze werken meestal' ' ì'< ltù:.\t.(/) r' _-:.Tx.ji:::"i:.:::::::ï*:,L\Ë:'1:i.:t

I

L Aþeelding 4

"Munten uit de afgelopen vie r
eeuwen, sinds de Gouden Eeuw zijn in
onze st¡eek heel gewoon. Je krijgt er

ook niet veel voor in de handel.

De overige voorwerpen, zijn meer iets

voor verzamelbeurzen, dat kan van alles

zijn: oude fiecsplaatjes, vingerhoeden,

bestek, dinkeytoys, kogels". Over het

laatste weet hij nog een leuke anecdote.

Zoals bekend is de klei van het fon St,

Andries uit de Tachtigjarige Oorlog
gebruikt om bij Vuren en Herwijnen
de dijk ce verhogen. "lk zocht er

munt€n met mijn metaaldetector, maar

iemand anders zocht de kanonskogels,

die naar de voet van de dijk waren

gerold. Die man had er wel meer dan
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wegenbouwers waarnemingen. So ms

gaan 7.e, met toestemming van de

eigenaar van het terrein (bijvoorbeeld

een zojuist geploegde akker)

system atisch veldverkennin gen

verrichten. Grondsporen, losse

vondsten als aardewerkfragmenten,
vooral ook metaal, steen of been,

fu nderingen, haardkuilen en dergelijke
kunnen belangrijke aanwijzingen zijn
voor archeologische vindplaatsen (in
vakjargon "sites" genoemd). "Helaas is

het zo, dat die honderdrwintig
beroepsarcheologen die ons land telt,
niet al die plaatsen zelf in de gaten

kunnen houden. Op dat punt is een

belangrijke taak weggelegd voor
detectoramateurs en praktijk- of
amateurarcheologen. Dat zijn bij
uitstek mensen, die lieFcle e n oog

hebben voor het historische verleden.
V¿ak is echter het enrhousiasme van

deze mensen groter dan de kennis van
de monumentenwet, de opgravings-

praktijk of het vondstmateriaal". Arie
zucht: "Vaak blijft zelfs de simpele

melding van de vondsten achterwege,

zodat sommige collecties van

particulieren of zelß in oudheidskamers

van historische verenigingen tot
dusverre voor de wetenschap onbekend
zijn gebleven".

Om prahtische redenen uordt in
de nieuue monuruententuet dz uinder als

eigenanr beschouu.,f tenzij het om zeer

þo¡tbøre zaþen gtat, d.an lteeft dz

eigenaar uan de grond ooh recltt op een

deel uan het geuondene. De no.s.
uerwerht alle meldingen in dz computer.

Met behuþ uan l)et Centraal
Archeologisch Archief han het

Y Aþeeldíng7

b o dcrnarc hief zb htbaar u,,orden gemaaht
op meldingshaarten. Deze zijn naar
analogie uøn dz topogrøfsche þaart uan

Nedzrland op scl¡a¿l uan r:2tooo
ueruaardigd en u/ln groot belang u.,anneer

er landinr ic htingsp /annen u,, orden

opgetteld, u.,egen u,,ordzn aangelegd enz.
De archeologen en de plannenmaþeß
þunnen aan de band uan onze gcgeuenr

dan nørnelijb uan te uoren rehening

houdzn met euentuele uaardeuolle

uindp/aatsen.

Deze behoren net als oudt þerþen en

þa¡telzn tot het nationale erfgoed, uaar
u.,e zuinig op moeten zijn. De hierbrj
afgebeelde uondsten þomen allzmaal uit
r{¿ bouu.tuoor en zijn zo behoed uoor

uernietiging door landbouw- en

u egen bouumadt ines of c hem icalìën en

Y Aþeelding I

zule rnett. Zlf opgrauingen daen, is uit
dzn boze, d¿t þan de arnateør alleen

onder uperuisie uan dt n.o.n..

L Aþeelding 9

Met opzet zijn geen vindplaatsen
vermeld om schatgraverij tegen re gaan.

Je staat er versteld van war de

oorsprongsgebieden zijn van hetgeen in
de West-Betuwe gevonden is:

bijvoorbeeld een samaniden van sheik

Nasr tI ibn Ahmed uit het jaar 9r4, die
geslagen is in Kazachstan en een paar
munten van de K¡oatische keizer

Magnentius uit 35o.

Ik begin aan het einde van de

prehistorie met een aantal Keltische
vondsten. Interessant voor ons is dat
deze krijgshaftige figuren het wapentuig
van hun overwonnen vijanden in de

rivier kieperden. Een ander feit is, dat
ze de schedels van de verliezers

meevoerden naar de thuisbasis om ze

aan de achterblijvers te tonen. ln ons

land werden de meeste Keltische
vondsten in de toenmalige rivieren
gevonden: zwaarden, munten en

metalen vaatwerk. Geld was een
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L Afbeeld¡ng l0

opvallend nieuw verschijnsel.

De prehistorische ruilhandel maakte

plaats voor een commerciële markt.

De munten naar G¡ieks voorbeeld

L Aþeelding ll

werden daarbij als betaalmiddel

gebruikt. De muntjes van de Kelten
hebben een kenmerkende schotelvorm

en het meest algemeen zijn koperen en

zilveren exemplaren. Op afb. t zijn rwee

oorhangers te zien. Vermoedelijk is de

dubbele spiraal nog wat ouder.

De komst van de Romeinen
voerde onze streek definitief de historie

in. Ze verstoorden een ontwikkeling,
die al milennia aan de gang was en

brachten "vreemde" elementen mee uit
hun eigen cultuu¡. Romeinen zijn geen

vreemd geklede figuren uit de

stripboekjes van Asterix, maar hebben

hier werkelijk rondgelopen. Tot de

meest gewaardeerde verzamelobjecten

behoren ongetwijfeld de Romeinse

munten. Ze hebben voor de archeoloog

nog de meesce waarde indien de juiste

vindplaats bekend is. De oudste

Romeinse resten in de bodem van ons

land dateren uit het jaar r2 voor
Christus. Maar sommige munten, die

wij vinden zijn veel ouder, omdat ze zo

lang in omloop zijn gebleven.

Een voorbeeld daarvan is de denarius

op afb. z uit de tijd van Caesar.

De afbeeldingerl + 4laten een aantal

denarii zien uit de verzameling van

Arie.

De uoomaamste manten, diz rnen

in dz bodzrn uan ont land høn aantreffen

zijn: de as, een boperen muntstuþe, dc

basis uan het door Auguttinut opgezette

rnuntstehel.

De dupondius uan messing, in wanrdz

gehjh ann tuee øtset. De sestertius, een

grote munt uan messing, die weer

gelijkuanrdig aas a/tn tu.,ee dupontius.

De dznarius uøn ziluer, die ñ asses

f Aþelding I j

uaard uas. De a.uru¡, een goudzn munt,

die z5 dznarii uaard øas l-a.ter

ueruaterdz het geldstelsel. In het jaar z4
uoerde Caratøllø (Marcus Aurelius

Antonius, 2rr-2r7) de øntoninianus in,

een dubbele dznariu¡. Deze munt
deualueerde uan ziluer met een laag

gehaite ui¿ uerziluerd hoper tot hopergeld.

De þlli"s ulerd in 294 ondzr heizzr

Dioclztianus dz ueruanger uan de

antoninianus. Deze munt u.tøs uan

uerziluerd hoper, løter geuoon uan þo?er.

Keizer Constantijn dz Grote þ06-y7)
uoerde een goudzn munt in, die lange tijd
in omloop bkef d¿ ¡olidus uan zuiuer

goud. En tot slot liet þeizer Theodosius in
het. jazr j8j d¿ niens of trernissit

inuoeren, een goudtn muntje met dz

wanrdz uan rf solidus, dat ooþ

eeuuenlang in omloop bleef

De meeste munten, die hie¡

gevonden worden, zijn in Trier
geslagen, maar Arie heeft er ook een

paar, die geslagen zijn in Rome en in

nog andere plaatsen uit het Imperium,

Y Aþeelding 12
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vermoedelijk meegevoerd door de hier
bivakkerende soldaten van de Auxilia,
die geen van allen echte Romeinen
waren. Afb. 5 laat aan duidelijkheid
niecs te wensen over. Beide voorwerpen
worden door de archeologen verbonden
aan vruchtbaa¡heidsriten. Of er nu
magische kracht aan moet worden
toegeschreven of datze gewoon
kenmerken van de oudste beroepsgroep

waren, laat ik maar even in het midden.
De zilveren siernaald mer een

barnstenen kraaltje van dezelfcle

vindplaats moet gedateerd worden in
de vìerde eeuw na Chr. (afb. 6). In
vrouwengraven liggen ze meestal aan

het hoofdeind, een aanwijzi ng dac ze

dienden om het haar op te steken ofer
een muts of kapje mee vast te zemen.

Dit exemplaa¡ komt gewoon uit de

bouwvoor evenals de veel

zwaa¡dere bronzen

haalnaald (afb. ì.
De bronzen naald

is ouder dan de

zilve¡en.

Aþeelding 17 |

Ook oud
is de ogenfibula op

de'trlfde foto (afb. 7).
Dit type fibula wordt
gedateerd in de eerste eeuw

na Chr. De knikfibula's op afb. 8

worden ook alle in de ee¡ste eeuw

geplaatst door de door mij
geraadpleegde literatuur. Op afb. 9

sraar een bijzonder gave draadÊbula.

Nog voor rooo voor Chr. is men, zowel
in Noord- als in Zuid-Europa
begonnen deze kledingspelden te

vervaardigen. Later hebben ze de naam

Êbulae gekregen, naar het Lacijnse

figere; vasthechten. De eerste fibulea
waren heel eenvoudig en leken het

f Aþeelding ló

L Aþeelding 14

meest op onze veiligheidsspelden. In de

eerste eeuw na Chr. ziln de fibulae in
onze streken zeer rijk aan vormen.
Er zijn meer dan rwintig typen.
Daarnaast komen dan voor het eerst

fi bulae met scharniersluiting
voor. De eenvoudige, uit

een draad gebogen

fibulae werden voora.l

door soldaten

gedragen. In de

rweede eeuw na

Chr. wa¡en de met

email versie¡de

beugelfibulae,

schijffibulae en

broches in de vorm
van dieren in de

mode, zoals te zien

op afb. ro, waar een

van de fibulae een schildpadje
voorstelt. Afb. ¡r toonr ons

ee n, vind ik, heel mooie fibula
van een wolf met een herr in
zijn muil.

Ringen
waren meesta.l van

brons gemaakt,

of misschien lìjkt
dat maar zo,

omdat we zulke
alleen maar vinden,
dit misschien dankzij

Aþeelding l8 L

L Aþeelding 15

de discriminatiestand van onze deteccor
(afb. rz). Ik heb ook wel eens een

i)znren ring met een blauwe gemme

gezien. Op afb. g zie je een

sleutel en een gebroken

sleutelring. Deze kom
je zelß niet tegen in
de catalogi van

\filde men in
de Romeinse tijd

meetellen, dan was her
beheersen van de Latijnse taal in
woord en geschrift een vereisre,

zeker wanneer je in hec leger zat.

Voor de komst van de Romeinen
was het schrift hier nog

onbekend. Graveerstiften, zoals op

afb. r4 vind je nog wel eens als scille

getuigen. Met deze sriften, stilus

genaamd, schreef men op de verdiepte
binnenzijde varì een houten plankje,
waar eell dolrkere waslaag op was

aangebracht. Twee plankjes regen

elkaar en je had een "briefl', die

verzegeld werd met een touwtje
waarvan beide uiteinden door een

zegeldoosje werden gehaald. Het doosje

werd voorzien van was erì ecn

zegelafclruk en daarna gesloten.

Een zegeldoosje had Arie niet in zijn
collectie, maar wel een aantal
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SPßEIIEN IS ZII"VEß-

Taxatie: Hn. 45OO.-

(aangemeld)

Deze zeldzame Rome¡nse
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

Eagle Spectrum zoekt
"'t Is gewoon

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

geen ander meer
willen hebben",

Deze 22 karaats gouden ring,
welke gemaakt is in 1754

is gevonden
me[ de Whìte's SÍIver Eagle.

Eigenaar Hans Fabriek uit
Wolvega (Frl);

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

oversla".

Uí/'/IJGEN IS

Taxatie: Hfl. 2500,-
(aangemeld)

kn gouden,l6e eeuwse schoen-
gesp met Amsterdamse keurmerken.

Qevonden met de Whltc's
EaSIe SL '9O. "Lucþ' Henk Jansen
uit Amsterdam vindL 'lls rÍjd lÍever

Mercedes dan Daf.

,.

Taxatie: Hfl, 90OO,-

(aangemeld)

Tijdens het zoekweekend
in Engeland vond
Lammert l-{ummel 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: Hn. 600,-

(aangemeld)

In het buitengebied van Olst
werd door llenk Niezen deze
prachtige randbijt (IOOO v.C.)
uit de bronstijd gevonden met
een WhÍte's Coínmaster
Classic IL llenk: "lk kan
iedereen een Classic II
aanbevelen. White's still goíng
strong".

Taxatie: tlfl. 55O,-

Dit is een unleke zilveren pennlng
die gegraveerd is op een stoter

(munt) uit 1590.
ffij is in Kampen met een Whltc's
ØInmastø Qasslc ltr gevonden.
De tekst luidt: 'ÌIet Þeste stuk van' 't huisbearijfi oat is een goed en

handzaam wljf.
IÞ vinder: 'Dankzlj o.a. de Whlte's
Blue max 95,O schotel haal ik nu

'dÍeptes waar andene détectoren een
pun$e ean Runnen zulgen'.

Importeur I,IfiIIIE'S: Detection Systems llolland
K. de lleer

Veerpad 2, 8276 AP Zalk' Tel.Æax. o,52oã,6,õ91, Autotelefoon o,6,.õ2926,82õ
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Taxatie: Hfl. 20OO,-

(aangemeld)



zegelstempels, zie afb. ry.

Bronzen gordelbeslag heeft
hij ook genoeg, kenmerkend
voor de militairen is hec

beslagstuk, zoals op afb

16. Een van de eerste

Aþeelding 19 )

Christelijke Romeinse

keize rs was Magnentius

þ5o35). HeeI
opmerkelijk zijn een

tweetal munten van die keizer,

gevonden in de \Øest-Betuwe.

Een halve as, met twee engeltjes erop

en een hele as met de kop van de keizer

op de ene en het Christusmonogram op
de andere zijde.. Dezr laatste is in een

perfecte conditie . Of dezr munten (afb.

ry + ß) hier al zo lang gelegen hebben,

of dar zr tijde ns de kruistochten hier
naar toe zijn gekomen, zal wel altijd ìn

L Aþeelding 20

het ongewisse blijven, curieus is her
wel.

De nieuutste boeþes op Romeins

gebied zijn: "De Romeinse tijd in
Nedzrland" uan het R.M.o. en "Romeins

Nederland" door S. G. uan Dochum en

E.J. uan Ginþel. Voor mtj ztjn ze nueer

uan heaelJde, matrr uoor een beginnende

a.mttteurnrcbeoloog beuatten ze heel uat
leesbare inþrmatie ouer onr ltmd in de

Romeinse tijd.

KJeingeld we¡d na het ve¡trek
van de Romeinen uit onze streken nlet
langer gebruikt. Gouden Byzantijnse en

Romeinse munten waren nier bedoeld

als betaalmiddel, maar maakten veeleer

deel uit van de kostbare geschenken,

die toentenijd kennelijk de

diplomatieke relaties moesten smeren.

Friesland valt de ee¡ te beurt de eersre

echte munten te slaan in de zesde eeuw.

Arie heeft er één gevonden in zijn
carrière als

detecto ramateur.

Het is een sceatta

(afb. 19) van hec

continentale

type. Sceatca's

onderscheiden

zich van

andere munten
door hun

krachtige
gravertng, ze

werden

ovengens

uitsluitend van

zilver gemaakt.

Omstreeks 79o was

het gedaan mer de

eigen muntslag,
omdat Friesland

werd ingelijfcl bij
het Frankische Rijk.
In dat rijk was

l)ore.stad een

belangrijke muntplaats.
Een stukje bronzen
gorCelbeslag, dat qua
versiering sterk aan de Vikingen doet
denken, gevonden in een boomgaard, is

gelukkigvrijwel heel gebleven (afb. zo).
Voorwerpen van Vikingen kunnen niet
zondermeer gerelateerd worden aan

plundercochten; ze deden de meeste

tijd gewoon aan ruilhandel. lVellicht

hadden ze langs de Linge een paar
handelsnederzettingen gesrichr, ner
zoals in het oosten van Engeland

(York). De samaniden van sheik Nasr lr
ibn Ahmed uit het jaar 9r4, geslagen in
Kazachstan op afb. zr laat zien, dat de

zijderoute al heel lang bestaat en dat hij
heel ver reikt.
Om nog even terug te komen op die
Noormannen, deze dreven ook
elìthousiast handel met Rusland
vanwege het bont, misschien is deze

mun¡ via die weg in de Betuwe terecht

gekomen.

B ij graafwerkzaamheden ¡o nd
de kerk van Leerdam en de bouw van

het Zeemanpand kwam een

mooie rekenpenning van

\ Henri Iv
tevoorschijn. Niet

bijzonder, maar

belangrijk om

het plaatje

compleec te

krijgen
Rest mij nog te

znggen, dat Arie,
behalve de afgebeelde

vondsten nog veel meer bezit,

waaronder kilo's duiten, cenren,

musketkogels enz.. De meest

spectaculaire vo ndsten zijn afgebeeld,

omdat we ande¡s het hele blad hadden

kunnen vullen met vondsten vanArie.
T
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Industrieweg 35, 3&1 RK Mijdrecht
Tel.02979 - 84713

Officieel dealer van;

COMPASS, BOUNTY HU NTER,
EN ANDERE MERKEN

Bel voor een aßpraak;

02979-94713



Kogels

Het in gebruik komen von het

vuurwoÞen in Europo hongt nouw

sdmen met de ontwikkeling von het

buskruit, Rond 1300 is men rn stoot

om een explosief mengsel von

zwovel, soþeter en houtskoo/ te

maken. ln die tijd ontstond het

eerste vuurwopen. De donder- of
hookbus woorin cylindrische loden

P roÞÞen werden ges/agen

(zie Detector Magozine l).

Bij v uu rw op ens onderscheidt

men geschuts- en handwopens.

De hondvuurvvopens zijn door een of
twee mensen vonuit de hond te

bedienen. Bijvuurmonden, die op

een offuit of een verschonsing

moeten rusten, spreekt men von

geschut.

A Musketkogels

ln de loop van de l5e eeuw

begint het hondvuurwopen zich

tech nolo gisch te ondersche id en v o n

het konon. Dit uit zich voornomelijk

in de verbetering von het
ofvuurmechonisme. Er wordt von

olles ontwikkeld om de schuner bij

het ofvuren zijn honden vrijte loten

houden voor het richten.

L Gietvorm voor kogels

Von de lote I 5e tot het einde

von de l7e eeuw is het voornoomste

ontstekingsm ech a nisme vo n het

ho ndvuu rvvopen het lontslot, woo rbij

het kruit ontstoken wordt middels

een oen een heþoom bevestride

lont. Tussen 1600 en lB50 is het

vuursteenslot erg populai¡ woorbij

no het overholen von de trekker
middels een vuursteen een vonk

ges/ogen wordt in het kruit.
Regelmotig worden er

v u u r steenh o u d ers gevo nd en, helo os

echter mist het vuursteentje vook.

De eerste Projectielen woren

stenen kogels. Getijzeren kogels voor

kononnen komen in zwang oon het

einde van de I6e eeuw. Aon boord

van schepen is de voriotie oon kogels

het grootst Men gebruikte door van

de l7e tot en met de I9e eet¡w

specicle kogels om bijvoorbeeld

tuigoge (zeilen e.d.) te vernietigen,

zools kettingkogels (twee koge/s

verbonden door een keuing),

knepþelkogels (wee kogels die met

elkoor verbonden zijn door een

ijzeren stong) en schietbouten (dit

zijn platte schijven, die ook weer

door een ijzeren stdng met elkoor

verbonden zijn).

Om de bemonningen te treffen,

gebruikte men nocst gewone ronde

kogels de zogenoomde

s ch ro otzo kken of sch rootkokers

(deze sprongen no hettreffen open

en verspreidden hun loding die vook

uit schroot of kleine kogels bestond).

L SPringkogel

De gewone ronde loden kogels

woren er in allerlei formoten.
De kleinste woren vook voor het

Pisto/et (l I mm of kleine), de

grotere voor de musketgeweren, die

vook door twee man bediend werden

(20 mm) en voor de arquebus (dit
woÞen werd door een mon bediend)

golden de moten 13 en 15 mm.
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L loden orquebuskogels



Hogel werd gegoten door

gesmolten lood door een zeef te
gieten en de druppels in een bok
met water te loten stol/en. Deze

korrels waren puntig en misvormd,
maor misschien was dat wel de

Gietijzeren kogel

bedoeling (zwoordere veruondingen).

Ook werd hogel wel in korrelvorm
gegoten, zools we dot nu nog

kennen. Een aPorte soort

geweerkogels zijn de spnngkoge/s.

Deze bestaon uit tu{ee loden koge/s

die verbonden zijn door een

geelkoperen sþirool. Door de

middeþuntvliedende krocht rekte no
het vuren de spirool uit, woordoor

het effea groter werd.

RA.M.

Puntrþ hogelkore/s )

Sænen kogel

Stenen kogel

L Een soldootdie zijn musketloodten ofuuurt
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L Hogelkonels vio zeef

Giet)jzeren kogd

Stenen kogel

Gietijzeren kogel



HET I' NU VI'F VOORTWAATF

'::::r::;;::r;' {,;jÏ1'; ":i }"'::
å"""ti*tot zoekers

laten een verwoest bodemarchief achter

#:tïHååïä:,r:ï de re*o¡ ve¡scåün 
r is

Voorstel tot wijziging van de monumentenwet

5 Onze rninister kan de vcrgunning in-
trekken \¡/anneer de vergunninghou-
der cle aan tlc vergunning verbondc.n
voorschriftcn niet nakomt of anders-
zins misbruik rnaakt van de vcrgun-
lillrg.

ts: Arrikcl 56 komr tc luidcn:
I Hij clie opzettcli,ik hrndelt in strijd

nrct artikcl 1 1, artikel J7 eerste lid, ar-
tikcl 19 ccrstc licl, artikel 47 ecrste lid,
ecn rlaltlegel getroffcn op grond van
artikcl 49 ecrste licl of arrikcl 50 eerste
Iid, worclt gcstraft mct gevangenisstraf
vân tcn hoogste ecn jaar of geldbocte
van dc vijfcle catcgoric.

2. Dc fcitcn zijn rnisclrijven.

C:Artikel 57 konrt tc luicJcn:
I t lij tlic h,rrrtlclt irr stri.jtl nrct .rrtikcl I I,

.rrtikcl.lT eerstc litl,;rrtikcl 39 ccrstc
lid, artikel 47 ccrste lid, cen rnaatregcl
getroilcn op grond van artikcl 49 cer-
stc lid, of artikel 50 eerstc lid, wordt
gcstraft rnet hechtenis van ten hoogste
z.cs rnaanden, of geldboete van de vijf-
cle categorie.

2 De feiten zijn overtredingen.

Het volgcndc voorstel virn \¡/et (houclen-
de rvijziging van cle Monumenterrwet
1988 mecle in vcrb,urd rnet de goedkcu-
ring r,:rn hct op l6 januari 1992 te
Vaìletta tot st¡ncl gckomen Iluropees
Verdrag inz.akc clc bcschcrnring van het
rrclreologisch crigoctl) Iigt bij clc nrinis-
tcr val \ù/VC:

A:Na ,rrtikcl 49 wordt ee n rrieuw artikcl
50 i ngcvocgtl, lu iclcnde:

I Het is vcrborlcn zontler vcrgurrrring
van Onzc minister' ,rpplratuur dic ge-
schikt is orn z-,rkcn in dc boclern op tc
sporen zonclcr cle bodcrn te \¡erstorer.ì,

re gc'bruikcn of tc lrrten gcbluil<en ln-
ders clan i¡r rlc uitr¡cfcning v,rn ccn be-

drijf oi bcroc¡r, cl¿rt ¡rict gcricht is op
lret tlt¡cn r,,rn,rrchcologisch onclcr-

íï1,,,:1,..,ì]ì:]:i:ìÍl'" "n'{c "r,srìof(''|ì

2 Hct verbocl, bcrloeld in hcr cerstc lic1,

gcldt niet voor cen rijksdienst, ecn irr-
stclling voor rvctcnschappclijk ondcr-
wijs of een ge rnecnte, die in het bcz-it
is van een vergunnìng als bcdoclcl in
artikel 39, trvccde lid.

J Onz.e ministcr k¡n ,r:rn ccn vcrgurì-
ning voorschriften vcrl¡inden.

4 De vergunning rvordt voor ccn bc- Artikel II
paald gebicd en voor ccn bcparltlc tijd l)cze wet treedt in werking op een bil
of tot wcderopzcgging verlccrrd. Koninklijk Besluit te bcpalen tijdstip.

I6

Enkele citaten, met tevens het voorstel
tot wijziging van de monumert€nwet,
gepubliceerd in het tijdschrift "Politie,
dier en milieu", dat wij vlak voor het
t€r perse gâ¿rn vân ons magazine

ontvingen.

Raiders of the lost ark of iets dergelijks

zljnwe kennelijk nog steeds in de ogen

van veel buitenstaanders. Een soort

avonturiers à la Indiana Jones die op jacht

gaan naar archeologisch goud. \Øe zouden

de jacht hebben geopend op al dar fraais

dac al eeuwen in de bodem zit met geen

ander doel dan er betervan te worden.
Hoge prijzen zouden geen uitzondering
zijn en er zou v..l naar het buitenland
gaan. Hoe doorbreek.ie nu zo'n eenzijdige

maniervan kijken op onze boeiende

hobby, vraag je je soms af. De roep om
een vergunnigenstelsel zoals deze nu al

jaren geldt voor vuur- en jachtwapens,

visacten en radiozendamateurs wordt
steeds luider. In een voorstel tot
wetswijzigi ng van de monumentenwet
scaat letterli.ik 'Het is ve rboden zonde r
vergunnrng van onze mlnlster aPparatuur

die geschikt is om zaken in de bodem op

te sporen zonder de bodem te verstoren, te

gebruiken ofte laten gebruiken anders dan

in de uitoefening van een bedrijfof
beroep, dat niet gericht is op het doen van

archeologisch onderzoek ofanderzins op te sporen van

monumenten. \lanneer deze regel vao kracht wordt kunnen

we onze detector wel aan de wilgen hangen en de vere niging
opdoeken. Tenzij we kunnen aantonen wel degelijk van nut
te zin voor de archeologie. ,A.mateura¡cheologen zijn de

ogen en de oren van de ROB. Detectoramateurs zijn dat

ook, en die lopen nog veel meer over het veld dan

hobbyarcheologen dat doen is mijn ewaring. \Øe moeten

daarom het ROB gewoon overspoelen met waarnemingen

en alles melden, scherve n, munten, kloostermoppen, alles,

mec exacte vindplaatsen erbij. !üil je dat niet rechtstreeks

doen, stuur dan een fax of briele naar onderg.tekende of
een van de andere bestuursleden.

Ik verwacht honde¡den vondstberichten uit heel het
land, of anders vondsten voor het depot. Horen we niets,
dan kunnen we straks m.etz'n allen achte¡ de geraniums
zitten kijken hoe ons bodemarchief door
bouwwerkzaamheden, ploegen en drijfmest uitrijden
teloor gaaL

AIbert Folkens

U bent Liever in de vrije natuur naar het

verleden a¿n het €traven dan in oude

archieven?

U heeft wel inleresse in uw eigen

familiegeschiedeni s?

Lo,at otts d,it datt l)oor u uerzorgetl.

Genealogisch Bureau Spronsen
y. $¡¿iniaweg 42,9064 KC Oudkerk

Tel. O5 I O3-6222O, F ax 0510S-62220
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ZOEKEN IN EN LANC,s DE
RIVI ER il
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Dit artikel is een yeryolg op het
stuk "Zoeken ¡n en langs de
rivier", dat verscheen in
Detector Magazine nummer 3
(uni 1992).Dat ".¡¡aal ging
over het zoeken op strandjes
langs onze grote rivieren.
Voor ons land zijn dat nu
eenmaal de meest voorkomende
plaatsen om langs de rivieren te
zoeken. Wij hebben geen snel
stromende rivieren, of rivieren,
die regelmatig van koers mogen
veranderen. We hebben ook
geen Thames, die dagelijks aan
eb en vloed onderhevig is en
daardoor telkens weer in en
langs de rivier nieuwe,
veelbelovende zoeþlaatsen
vrijlegt.

ln dat eerste verhaal kwarnen
onder andere het verplaatsen
van materialen door de rivier
aan de orde. ln dit artikel wil ik
daar verder op ingaan.
Met natuurlijk in mijn achter-
hoofd de gedachte, dat een
aantal detectora¡nateurs hun
komende vakantie in het

Wil Kuype

buitenland doorbrengen en hun
detector (en natuurlijk Detector
Magazine) meenemen.
De buitenla¡rdse rivieren, beken
en stromen hebben dan hun
loop in de zomerbedding, zodart,
door het lage waterpeil,
beloftevolle plaatsen bereikbaar
zijn. Stel je maar eens voor,
lekker in het zonnetje een beetje
klungelen in een verkoelend
riviertje. Heerlijkl En da¡r ook
nog leuke vondsten doen.
Dat klinkt aantrekkelijk, niet?
Maar nu genoeg gekletst, aan
het werkl

De natuur aan het werk
i.'. 'r,:t , oals een goed

-;' muziekstuk heeft een

.,ä rivier een begin, een

nl:i::rl;.,'",'.n midden gedeelte en

een eind. Hij begint met een

bergstroompje, dat wordt gerypeerd

1,',

door een smalle, stenige, v-vormige
bedding. De stroomsnelheid is hoog,
waardoor zand, kiezels en keien als een

geweldige vijl de bodem schrapen.

Alles wordc voortgestuwd door de

kracht van de stroming, die doo¡
heftige regenbuien en snel smeltende

sneeuw kan verhevigen. Door de

krachtige stroom komen voorwerpen,
zoals munten, uiteindelijk kilometers
verder terecht.Tenztj ze door grote

romblokken of andere obstakels worden
tegengehouden. Soms ook eindigen
deze munten in een diepere poel onder
een waterval.

Door de bank genomen zijn
bergstroompjes geen ideale

zoekplaauen voor interessante

voorwerpen. Over het algemeen zijn
daar te weinig menselijke activiteiten
geweest. En één van de standaardregels

voor de rivier is, dat hoe meer rotzooi je

ziet a.ls bewijs van menselijke
activiteiten, des te meer mooie dingen
er te vinden zijn, Tenzij er iets

interessants in de buurc is, zoals een

fon ofeen eeuwenoude weg, diezo'n
stroompje kruist, kunnen we in
principe deze heldere bergbeken

vergeten. AIs je toch op dit soort
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plaatsen wilt zoeken, wacht dan op een

droge periode en onthoud, dat

voorwerpen "gevangen" wo¡den door

grote rotsblokken ofandere grote
obscakels aan de opstroomse kant.

Het middengedeelte

Het middengedeelte van een

rivier ziet er wat rustiger uit.
Het jeugdige elan is er af. De oevers

zijn vlakker en bestaan uit weiden, bos

of akkerland. Grotere stenen en keien

zijn achtergebleven in de bergachtige

streken. Niettemin vervoert de rivier
toch een aanzienlijke hoeveelheid

materialen, zoals zand, klei en kleinere

kiezels. Deze verplaatsing gaat continue

door. In her rotsige begin van de rivier
volgde deze de lagere plaatsen.

Obstakels werden omzeild of door de

kracht van het water aan de kant

gespoeld. In het middengedeelte

daarentegen gaar de rivier
"meanderen". Dit betekent volgens
"Van Dale": als een beek of rivier zich

door het landschap slingert.

Bijvoorbeeld bij de IJssel en de Rijn
zijn de lussen en kronkels prachtig
zichtbaar op luchtfoto's en kaarten.

E¡ is ook heel goed zichtbaar, hoe de

"lussen" kunstmatig zijn afgesneden om
de vaarweg en de vaanijd te bekorten.

Meanderen kan alleen als het landschap

bestaat uic makkelijk verplaatsbare

e[ementen zoals klei- of zandgrond.

r8
De bochten in de rivieren

resulteren in een sterke stroming aan de

buitenbocht. De buitenkant van de

bochten eroderen door het met hoge

s nelheid lan gsschurende water.

Zo ontstaan die lange lussen.

Aan de binnenbochten valt door de

lagere stroming (het water hoeft

immers minder afstand af te leggen) het

mater.iaal neer. Daar verland de rivier
en zijn de meeste voorwerpen te

vinden.

Stroomsnelheid

Het vermogen van de rivier om
deze materialen te vervoeren, hangt af
van de snelheid waarmee de rivier
stroomt. Hevige en langdurige
regenbuien laten niet alleen rivieren
buiten de oevers treden, (Limburg
1993) maar vergroten ook de

stroomsnelheid. Ook de smeltende

sneeuw in het voorjaar doet de rivier
sneller stromen, Door deze vergrote

stroomsnelheden worden zand, kiezels,

L Meonderen

gronddeeltjes en rroorwerpen sneller en

over een grotere afstand verplaatst.

De rivierbodem is dus voortdurend aan

verandering onderhevig.
Professor I.C. Russell publiceerde in
1898 (geen rypefout) het boek: "River

Development". Hij gaf interessante

informatie over de kracht van stromend
water. Ook publiceerde hij een tabel

over de stroomsnelheid, die kiezels doet
verplaatsen. De originele tabel was in
inches en feet. Ik heb die omgerekend
(met wat afronding hier en daar) naar

cenümeters.

Stroom-
snelheid

verplaatst
materiaal

7,5
r5 cm/sec

3o cm/sec

û cm/sec

86 cm/sec

ro5 cm/sec

tzz cml sec

176 cmlsec
r5o cm/sec

r6r cm/sec

r7z cmlsec
r83 cm/sec

cm/sec stof
zand
kieznl Ø t,z
kiezel ø L,s

kieznl ø S

kiezrl ø 7,5
kieznl ø ro
kiezel ø B
kiezel ø ry
kiezrl ø t8

kiezel ø Lo

kiezrl ø L1

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Let wel: in dez.e tabel zijn dit de

stroomsnelheden op de bodem.

De stroomsnelheid aan de oppervlakte
is ongeveer de helft van de snelheid aan

de bodem.
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Het boek stelt verder, dat bij het

verdubbelen van de stroomsnelheid, de

transpoftkracht van de stroom 64 maal

vergroot wordt. Het is dan ook geen

wonder, dat huizen, bruggen en bomen
weggespoeld worden bij een grote vloed

in de rivier.

Vijf factoren

Pro fesso r Russel I gebruikte
kiezels voor zijn onderznek. Kiezels zijn
meestal ovaal of enigszins rond van

vorm. Dat betekent, dat ze gemakkelijk
rollen.

Een steen van hetzelfcle gewicht

als zo'n ronde kiezel, die plat van vorm

is, zd minder snel voortgestuwd

worden door diezelfde stroom.

Die steen zrt zich eerder vast in het

zand en blijft sneller achter een obstakel

haken. Ook een stuk lood van dezelftle

vorm en afmeting als de ronde kiezel

zal niet dezelfcle verplaatsing hebben.

Die loden bal zal meer stroomsnelheid
nodig hebben om net 7n veÍ Íe komen
als de gelrjkgevormde kiezel. Ook de

ondergrond is dan belangrijker: op een

gladgespoelde betonnen plaat rolt en

glijdt een voorwerp makkelijker dan op

zand en klei. \Øe kunnen concluderen,
dat het voortbewegen van materialen in
een rivier hoofclzakelijk afhankelijk is
van vijf factoren, namelijk:
stroomsnelheid, vorm, gewicht,
soonelijk gewicht en ondergrond.

De snelheid van het voortbewegen van

voorwerpen heeft consequenties voor

waar die voorw€rpen zich op een

moment in de tijd bevinden. Nu klinkt
dit allemaal aardig interessant, maar

wat betekent deze informatie nu voor
ons, als eenvoudige detectoramateursl
\Øe maken een gedachtenexperiment.

Gedachtenexper¡ment

Een brug oYer een nYler.

Aan beide oevers en op de brug werd

handel gedreven vanafde r4e tot en

met de 2oe eeuw. In r4oo viel er een

munt ven de brug in het water.

Diczelfcle gebeurde in 16oo, r8oo en

1994. Ook toevallig zor tt zßggen.

Dac is het ook, maar dingen gebeuren

nu eenmaal. Op afb. n ziec u waar znin
t9 9 4 ter echr zij n geko men.

Nog toevalliger is, dat in diezelfde jaren

ook loden muskeckogels van die brug af
in het water vielen (zie afb. e).

Bijna ongelooflijk, maar toch heus waar

is, dat in exact diezelfcle jaren

vingerhoeden vanaf die brug in het

water verloren zijn gegaan. Hoe is het

toch mogelijkì 'Sf'aar deze vingerhoeden
terecht komen, kunnen we zien op

afb. c. Als we de tekeningen
samenvoegen, valt op, dat we op één

plaats voorwerpen uit ve rschillende
eeuwen tegenkomen (afb. o).

Conclusie

Het is dus logisch, dat ,r: we op
één plaats niet alleen voorwerpen uit
één en dezelfde periode tegenkomen en

s: zich een concentratie van

voorwerpen ("hot-spot") vormt op

enige aßtand van de brug.

Vind je voorwerpen langs een rivier,

probeer dan aan de hand van datering,
vorm, gewicht en soortelijk gewicht van

het voorwerp en de aard van de rivier,

zoals ondergrond en gemiddelde
stroomsnelheid, een beeld te krijgen,

van waar het voorwerp in hec wate¡ kan

zijn gekomen. Probeer door meerdere

vondsten met elkaar te vergelijken een

beeld te krijgen van waar iets

(bewon in g, brug, oversteekplaats,

etc.l??) geweest is. Het is ook logisch,

Yerplootsing yon voorwerPen in de loop der eeuwen:

oooO\OOo\@\o
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A. Munten zullen vonwqe hun gewicht en vorm weinig vetÞloøtsen in de loop der eeuwen.

8. Loden bollenlmusketkogels ve¡Plddben zich meer.

C. Vingerhoeden zijn een mokkelijke þrooi voor de stroom, dus worden vet verÞlootsL

D. Conclusie; Vooruerþen uit dive¡se þerioden liggen door elkoor en er vomt zich een 'Îot-spo/'.
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dat als je diverse t6e-eeuwse

vingerhoeden op één plek vindt, je de

bijbehorende r6e-eeuwse munten een

eind stroomopwaarts moet kunnen
vinden.

Samenscholen
'!f'e gaan nog dieper in op de

materie. \Øe gaan kijken en luisteren

naar Edward Fletcher, een Engelse
"treasure hunter", die in r97o een

experiment publiceerde.

Hem was tijdens een tripje naar de

oevers van de Thames opgevallen, dat

gel ijke voorwerpen elkaar opzochten,

oftewel in groepjes bij elkaar lagen.

Zo lag een tiental gloeilampen intiem
bij elkaar, hadden glas en pocscherven

elkanders gezelschap gezncht en zelfs

munten vond hij in een strook keurig
opgelijnd. Hij werd gefascineerd door
dit verschijnsel en ging daar over

nadenken. Hij kwam tot de conclusie,

dat niec de kaboutenjes aan het

sorteren warell geweesc, maar dat de

stroming van de rivier dit veroorzaakte.

Om e¡ zeker van te zijn, dar het toch

niec de kabouters waren, (je weet mear

nooic) ging hij de rivier op de proef
stellen. Hij kwam op het lumineuze

idee om bij een machinefabriek

gestanste mecalen plaatjes te halen in

grootte variërend van een cent tot
ongeveer een gulden. Dit leek hem

handiger dan zijn eigen hardverdiende
centjes te gebruiken voor dubieuze

experimenten. Tevens verzamelde hij
een gelijke hoeveelheid potscherven van

maximaal 5 cm doorsnede, een

hoeveelheid conservenblikken en

verscheidene grote voorwerpen van

meer dan 3o cm in het vierkant.

Hij ging naar een rivier met een

rechr stuk van ca. joo meter. Het was

bij het einde van de rivie¡, zodar deze

onder invloed scond van eb en vloed.
Hij mixce zijn privé-vuilnisbelt door
elkaar en gooide die bij vloed over de

gehele 5oo meter lengte in het water.

Om precies te zi)n: in een 5

meterstrook tussen de eb- en vloedlijn.
Zorgvddig erop lettend, dat gelijke
voorwerpen apart van elkaar kwamen te

liggen. Voor de milieurakkers onder

ons vertel ik er even bij, dat hij
uitdrukkelijk ve¡meldde, dat hij na het
experiment in staat was, vrijwel al het
materiaal t€rug te vinden en het "op

een daarvoor bestemde plaats" te

deponeren. \fij zullen hem op zijn
woord geloven.

Terug naar de rivieroever.

Reeds na drie dagen zag Edward tot
zijn genoegen, dat de verschillende

materialen elkaars gezelschap begonnen

op te zoeken. En na 7 dagen was het

groeperen van dezelfde materialen een

feit geworden. De oorzaak van het
verplaatsen was natuurlijk, dat de rivier

in de week continue in beweging was

op dat stuk. Bij doodtij was de

stroming praktisch nihil. In het midden
van het aflopende tij was er natuurlijk
een sterke zuigende stroming naar zee.

Door deze wisselingen in stroom-
snelheid en de druk van het water op

de voorwerpen, verplaatsten dezc zich.
Als de stroming iets minder werd,

stopren eersr de relatiefzwaa¡ste
" gestroomlijnste" voorwerpen.

Zakte de stroomsnelheid nog verder af,

dan vielen de minder z)Nate en

geprononceerde voorwerpen stil en op

het laatst vielen het zand en de

stoFcleeltjes nee¡. De oorzaak van het

samenscholen is dus een logisch gevolg

van het verplaatsen en van het gegeven,

dat voorwerpen van verschillende

grootte) vorm, gewicht en soortelijk

gewicht op verschillende plaatsen
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komen te liggen. En de plaats, die voor
elk individueel voorwerp dan overblijft,
is bij eenzelfcle identiek voorwerp!
Tevens constateerde hij in de concrete

praktijk, (ons gedachten-experiment
bevestigend) dat de verschillende

materialen zich met een verschillende
snelheid voortbewogen. Vooral de

blikken en de grotere voorwerpen

verplaatsten zich meer, dan de metalen

plaatjes en scherven. Ook hieruit bleek,

dat munten zich dus het minst van de

eenmaal ingenomen plek verplaatsen.

zoeken is geweest om een verslagje van

zynlhaar bevindingen te maken en dit
op te sturen naar f)etector Magazine.

Vertel dan gelijk een gezcllig verhaaltje
(hoe oma in een, net onder het
wateroppervlak verborgen, gat stapte)

en doe er een sfeervol fotootje bij.
E[ke suggestie en/of ervaring kan voor
ons allen belangrijk, interessant enlof
onderhoudend zijn.
Idealiter betreden we een rivieroever en

kijken alleen maar naar die plaatsen,

waar kiezels van een bepaalde maat bij
elkaar liggen.

Conclusies

Welk voorwerp bij welke
m¿¡at kiezel?

Het samenscholen van

voorwerpen is een belangrijk fenomeen.

Als we weten, dat we hele dunne
munten kunnen vinden bij grint met
vooral platte zntlkiezeltjes en grotere

munten bij kiezels Yan ca. J tot t cm
doorsnede, dan is dat belangrijke
informatie.
Maar hoe zit het nu preciesì

Bij welke maat kiezel vinden we de

stuivers en bij welke de rijksdaaldersì
\felke voorwerpen vind je bij welke
maat kiezels? Dit is een hele

interessante vraag. Het moet toch
mogelijk zijn een nauwkeuriger tabel te
maken van voorwerpen, die bij een

bepaalde maat kiezel passenl

Observeer dit eens als je aan het zoeken

bent langs de rivier. tùØat valt je op in
dit verband? Hierover kunnen we nog
veel van elkaar leren. Ik nodig een ieder
uit, die deze zomer in binnen- of
buitenland langs de rivieren aan het

L Verploøæing von individuele voomletÞen

gedurende 7 dogen.

\Øant daar liggen dan onze gewenste

voorwerpen bij. Ve hoeven dan niet
meer te kijken naar het zand en

plaatsen met grotere of kleinere keien.

Nee, we stappen dan regelrecht naar de

juiste plaats. \Øat zou dat toch mooi
zijn!

Hoog- en lo ogwoterbedding

Over het algemeen heeft een

rivier een hoog- en een laagwater-

bedding. Het gebied cussen deze twee

beddingen is voor ons detectoramateurs

extra interessant, omdat we die na elke

hoo gwaters tand weer veranderd
terugvinden!
Net als een akker, die elk jaar

omgeploegd wordt, is dit stuk terrein
na elke "overstroming" weer anders dan

daarvoor. Vooral tijdens droge zomers

À Ringen uit de rivier,

en de daardoor veroo¡zâakte

laagwaterstand, is het zinvol om alle

goede plekjes (bij steden en bruggen)

dicht langs de waterrand nog eens extra

te bezreken.

Diepte

Een ander belangrijk punt ìs, en

dat weet ik uit de praktijk, dat

voorwerpen uit rgoo op 20 cm kunnen
liggen, terwijl aan de oppervlakte een

r4e-eeuwse munt ligt.
Voor rivieren geldt: De diepte waarop

een voorwerp ligt, heeft niets, maar dan

ook niets met de ouderdom te maken.
V No elke hoogwoterstcnd is het geóied tussen

zomer en wintÊm¡veau weer veronderd.

i,ill¡rte¡nÍveau

zomernrveau
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Combinotìe

Als we de theorie van het
verplaatsen van materialen én het

meanderen van de rivier combineren,

kunnen we de feerzame conclusie

trekken dat als we een plaats van de

bewonin g/b lug/doo rwaadbare plaats

o.i.d. gelokalisee¡d hebben, de eerste

binnenbocht st¡oomaÂvaarts de meest

belangrijke plaats is om te zoeken.

Zoektechnieken voor het

middengedeelte van de rivier vind je
beschreven in mijn anikel in Detector
Magazine nummer 3. (V'oor leden, die

recent lid zijn geworden: dit nummer is
helaas uiwerkocht, maar misschien kun
je het artikel van een bevriende DDA-er

kopieëren.)

Het einde

Het laatste gedeelte van de rivier
is het stuk, dat eindigt in de zee.

Met dit laatste stuk is iets bijzonders
aan de hand, namelijk dat de oevers

onder invloed staan van eb en vloed.

Dus buiten hec feit, dat de oevers de

normale hoog/laag water invloeden te

verwe¡ken krijgen, is er ook nog zx

daags eb en vloed.
\Øe hoeven nu niet te wachten op

langdurige regenbuien, smeltende

sneeuw en droge perioden, want nu
wordt elk etmaal de strook grond
tussen eb en vloed grondig beroerd

door het water. Dat betekent, dat je

elke dag weer een iets andere situatie

aantreft. Het moge duidelijk ztjn, dat
een bezoek bij vloed weinig zinnig is.

Daarentegen een extreme lage

waterstand bij eb (vooral bij springtg),
is het moment om je deteccor te pakken
en je naar de waterrand te spoeden.

Op een getijderrtabel kun je zo nagaan
lr¡/anneer het eb oFvloed is, dus bij
vloed hoefje niet voorJan L. te gaan

zoeken. Deze tabellen zijn gemakkelìjk
verkrijgbaar.

Brug

Laten we er eens van uit gaan,

dat je een brug gekozen hebt, waarbij je

wilt gaan zoeken. Je was er achter

gekomen, dat deze brug een vervanger

van een brug uit de r8e eeuw is. Je weet

ook dat er veel handel was langs de

oever Deze brug lijkr een mooi
startpunt voor een degelijke research

naar e€n goede zoekplaats. Deze brug is

A. Drooimolen bij hoogwoter zichtboor vonof de brug.

B, "Eilondjes" worden zichtboor ols hettijvolt

C. Rivierbed bij eb.

maar enkele kilometers van zee af en de

rivier staat dus onder invloed van eb en

vloed.

Ga dan juist als het hoogtij is

geweest op de brug staan en observeer

de stroming en het zakkende water.

Zorgdat je een notitieblok bìj je hebt
en maak een schets. Teken alle muren,
oevers, walkanten, vlakbij gelegen

gebouwen, etc., etc.. Teken ook de

scroming en de kolkingen, die je ziet.

Hoe is de richting van de draaikolken?

\flaardoor ontstaan diel Waar beginnen

en eindigen ze? Hou er rekening mee,

dat als je straks beneden in het
oeverbed staat, het minder makkelijk is

om je te oriënteren dan bovenop de

brug. Dus teken precies!

Als het tij daalt, zul je op een

gegeven moment zien, dat de oevers

verbreden. Nog belangrijker zijn de

kleine eilandjes, die boven water
verschijnen. Deze verhogingen in het

rivierbed zijn van grote importantie
voor ons! De plaats van deze eilandjes

moet je dan ook zeer nauwkeurig
noteren op de schets. Op deze plaatsen

legt de rivier namelijk zijn schatten

neer! Daarbij noteer je ook alle

obstakels, die nu zichtbaar worden in
de rivierbedding, want door elk

richeltje en door elk rnuunje in het

vloed

IJ< eb

D. Dworsdoorsnede von de rivier.

22
Uz
ñ

I
d.
oF
UU
FU
ô

o
ID

*üäËËTí-t



wacer kunnen vondsten tegen gehouden
en "gevangen" worden. Op een gegeven

moment is het water zn laag, dat een

interessanc plekje in de rivierbedding
veilig te bereiken is. Neem je spullen en

daal afnaar de bedding.
'Wees voorzichtig op die glibberige, met

alg begroeide stenen, anders eindig je
niec in het rivierbed, maar in een

ziekenhuisbed.

In de bedding van de rivie¡
aangekomen, is er ìn eerste instantie
weinig, wat er op duidt, dat hier mooie
vondsten kunnen liggen. AJs je zo

rondkijkt dan is het een grote

modderige bende met door wier en alg
aangekoekte stenen en ander afual.

En, als je pech hebc, stinkt het als een

bee rpuc.

Maar gelukkig sceekt er ineens

een frìsse zeewind op en m€t een

znnnege erbij staat niets een leuke

middag in de weg. Ve gaan op weg

naar een van de hogere plaatsen, die we

op onze tekening hebben ingeschetst.

Op dic "eilandje" geven we onz€ ogen

goed de kost. Liggen er spijkers?

Hoe groot is de gemiddelde kiezel?

Liggen er stukken ofstukjes yzer, glas,

potschervenì Is het een vuilnisbelt?
Prima! Hoe meer rommel, hoe meer

muncen. AIs we een indruk hebben van

de plek, gaan we hec terreinrje
afbakenen met de schep. Doe dat door
strepen in de modder te trekken.
Maak zo'n terreintje niet groter, dan de

gemiddelde huiskamer. Verdeel het dan

Â Lekker ìn 't zonnetje een beetje

klungelen /ongs een verkoelende rivier.

in st¡oken van een meter. Is het
"ijzergehalte" erg hoog, gebruik dan

een magneet om het meeste

oppervl akte-ij zer te verwijderen.
Dat ijznr ligt misschien wel een mooie
dukaat te maskeren. Neem de metalen

troep mee, w¿,nt anders kom je het de

volgende keer weer tegen. Let gelijk op
ofje geen interessante vondsten van

steen, bot, of aardewerk ziet liggen,
zoals spinklosjes, naalden of
pijpekoppen.
Dan is het tijd voor de deteccor. Zet de

discriminatie zo laag, dat klein i)zer net
gediscrimineerd wo¡dt.
Neem een ldeine spoel, groorre

maximaal 7 ìnch. Bij voorkeur een

wide-scan. Maar een concentrische
voldoet ook goed. Het voordeel van de

wide-scan is, dat die minder gevoelig is

voor die mini-friemeltjes brons, koper
en lood, die vrijwel onvìndbaar zijn in
een hand modde¡. Ook is de wide-scan

wat stabieler op nrineraalhoudende

grond, zoals die van de rivierbedding.
'!f ie alleen een standaardspoel heeft,

moet de gevoeligheid (in eerste

instantie) flink terugdraaien. Zoek de

afgezerce stroken rustig af, neem alles

mee, wat je vindt. Ga dan eens van de

andere kant afover hetzelfde stuk.

Zet dan strepen van een meter breed

haaks op de eerste en zoek hetzelfde

Aon de oþstroomse kont von obstake/s worden
zwoardere vooftlerÞen, zools mu nten, "gevongen".

stuk weer af (eenzelfcle techniek, zoals

die ook op afoalbergen toegepast

wordt).

Het is een beetje miereneuken
op de vierkante meter met zo'n klein
spoeltje. En, het ziet er ook nogal

koddig uir, zeker als je een detector met

een grote electronische kast hebt, maar
je knjgt het beste resuliaat en de beste

informatie. Door een plekje grondig te
doorzoeken, kun je een goed beeld

krijgen van de mogelijkheden van dit
stuk rivier. Het kan zijn, dat de plek
vergeven is van het ijzer. Zodanig zrlfs,
dat je met een kleine spoel en de

gevoeligheid op de laagste stand nog

gek wordt van de herrie in de

koptelefoon. In dat geval is er nog maar
een oplossing mogelijk. Maar daarover

straks.

Obstokers

Zoekook bij obstakels, die in de

stroom van de rivier staan. Dit kunnen
muren en steunberen zijn of hele grote
stenen en rotsen, maar ook
afuoerbuizen en palen en aanlegsteigers.

Ga met de detector langs het obsrakel.

Helemaal in de rondte als het kan.

Neem daa¡na de schep en gooi het

materiaal, dat tegen het obstakel

aanligc, verpreìd neer en doorzoek het.

Doe dat een paar keer, tot al het meraal

verwijderd is.

' ¿ \?\
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Soms liggen er stroken

basaltblokken, door de stratemaker op

zee keurig neergelegd. De spleten en

ruimten tussen de blokken zijn
prachtige "munwangers". Vooral waar

her zand en de modder de scrook

basaltblokken ontmoeten. Loop die

plaatsen eens na. Met een ijzerdraadle

kun je munten zo tussen de stenen

uitwippen.

À fuviervondsæn

ZoereN tN EN LANGs DE
RIVIER ZONDER

METAALDETECTOR

Het kan gebeuren, dat je op

vakantie bent zonder detector,

misschien omdat het gebruik van een

detector in het desbetreffende land
streng verboden is. Ook dan kun je aan

rivierzoeken doen, door andere

hulpmiddelen te gebruiken.

Ogen

Zonder detector zij n onze ogen

het belangrijkste hulpmiddel. Gelukkig
zijn de ogen van een detectoramateur

aardig getraind. Ziec u ook elk
dubbeltje, dat net onder de karbonades

ligt bij de slager? Of die gulden, half
onder de plint bij de supermarkt-

karretj es ?

Met onze ogen gescherpt als bij de

arenden zien we elke cnnatuurlijke

vorm in de rivierbedding. Ook onder
water kunnen we dles zien, want we

gebruiken e€n emmer met glasbodem.

Emmer met glosbodem

Dit is een handig hulpmiddel.
Het is een soort duikbril op afstand.

Hierdoor kunnen we elk stukje

rivierbodem tot ongeveer een meter

onder water bekijken. Mits de

helderheid van het water dit natuurlijk
toelaat. 'Sfe zoeken dan natuurlijk weer

naar elke onnatuurlijke vorm.

Voorwerpen kunnen we dan van de

bodem pakken met een ander
hulpmiddel: een hark met een strookje

gaas tussen de tanden. Maar daarover

straks; eerst de emmer.

Zo'n emmer maak je van een oude

metalen prullebak. Je snijdt de bodem

eruit en je plaatst er een op maat

gesneden ruit in. Vastkitten en klaar.

Een andere mogelijkheid is dat je een

dikke plastic pijp gebruikc en daar een

scuk glas legenaan kit. Met die langere,

plastic pijp kun je nog wat dieper

kijken.

Hork met goos

Met zo'n hark kun je munten

van de bodem visse n, terwijl je door de

emmer met de glasbodem kijkt. Met de

hark kunnen we interessance scukken

van de bodem omharken. Dat geeft wel

het nodige aan opstuivend zand en stof.

Echter de stroming van de rivier znrgt
ervoor, dat opgewaaid zand weer

weggespoeld wordt en dat het heldere

zicht weer terugkomt.
lØe kunnen een gewone tuinhark
gebruiken, waarvan we de tanden recht

hebben geslagen en die onder een

haakse hoek met de steel staan.

Dat werkt wat beter in de rivier.

Nog beter is een zwaardere industriële

hark, zoals verkrijgbaar in zaken voor
land- e n tuinbouwmaterialen. Zoals al

gezegd, hebben we een strookje gaas

gemonteerd aan het begin van de

tanden, zodat we er ook voorwerpen

mee van de bodem kunnen vissen.

Tegerrwoordigzi¡n er ook allerlei

andere mooie onderwaterscheppen in
de handel, daar kun je niet mee harken,

maar je kunt er wel perfect mee

scheppen. Voor dit doel zijn ze echter

ongeschikt. Met de genoemde

hulpmiddelen gaan we op pad om de

rivier wat van zìr)n kcstbaarheden te

ontfutselen.

ln het middengedeelte

Stel je voor, dat je bij een brug

staat, ergens in het middengedeelte van

de rivier. De waterstand is laag, want de

rivier stroomt in zijn zomerbedding.
En, ga ervan uit, dat de rivier redelijk

helder is. \)Øe stappen nu ca. Zt meter

stroomaÂvaarts van de brug naar de

waterrand. tVe gaan dan de eerste

meter grond nalopen, die net onder
water staat. tVe gebruiken a.lleen de

hark. \Øe lopen terug, stroomopwaarts,

in de richting van de brug. \Øe geven

de arendsogen goed de kost en speuren

naar elk onnatuurlijk voorwerp. Komen

we op een plekje, waar veel scherÊ, pot-
en kiezelmateriaal (kiezels tot ca. t cm

doorsnede) verzameld is, dan zijn we

extra oplettend. AJle (metalen)

voorwerpen hebben een groen-zwarte

camouflagekleur gekregen. Je ziet echt

geen goudglanzende munten en

glimnrende dolken glinsteren. Dus pak

elk voorwerp dat je inceresse opwekt

even op.

Hebben we de plek goed bekeken, hark

die dan om, dan kunnen voorwerpen

blootgelegd worden, die net onder de

oppervlakte lagen.

De stroom zal spoedig weer helder zicht

geven. Zo kun je rustig doorwerken tot
ca. ro meter voorbij de brug. Pas wel

op, dat je ondertussen niet in een of
ander gat mietert!
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Een volgende strook, die we af
kunnen lopen, ligt wat verder van de

oever, parallel aan de eerste. lØe gaan

dan wat dieper in het water, tot zo'n
meter en lopen weer in de richting van

de brug. Maar nu gebruiken we de

emmer met glasbodem en de hark.

Verspil geen tijd aan plaatsen waar je

alleen maar zand of klei ziet liggen.

De zwaardere voorwerpen zijn al eerder

stilgevallen, dus zoek de plaatsen waar

kiezels, de stukken glas en de

potscherven liggen. Daar liggen je

kansen!

,A.fhankelijk van de grootte vau

dc rivier, heeft een zomcrbcdding vcclal

steile kanten. Dat is gevaarlijk en

lnteressant.

Cevaarlijk omdat de bodem

ineens onder je lijkt te verdwijnen en ik
zie niemand graag meegesleurd worden.
Interessant is het, omdat aan de

onderkanc van de steile banken

rwaardere voorwerpen (lees munten)
zich verzamelen. Neem geen risico!

Maar is het een kleine rivier, mec een

bank van niet mee r dan een halve meter

diep, neem dan je kans. Ben je goed

met de waadschep en de (onderwater)

detector en mag je hem gebruiken, dan

is hier een uitgelezen kans om je

collectie met een mooie vondst uit te
breiden. Is de ene zijdevan de rivier
afgewerkc, ga dan naar de ander oever

en begin daar weer zn'n 75 meter
stroomaÂvaarts en herhaal voorgaande

procedure.

Binnenbocht

Natuurlijk bezoeken we ook de

eersce binnen bocht stroomafwaarts.

Als er een bocht aanwezig is natuurlijk.
Overigens, laat je niet imponeren door
archicectonische imposante nieuwe

bruggen. Belangrijker is om te weten
hoe oud de weg over die rivier is.

A De ee¡ste binnenbodrt no een (oude)

oversæekploøs b oltid inte¡esson¿

Oude verbindingswegen hebben altijd
rivieren moeten kruisen. Of dat nu een

brug of een doorwaadbare plaats was.

Die nieuwe brug kan heel goed de

opvolger zijnvan bruggen vanafde roe

Y Longs de oeverbonken von de zomerbedding

verzomelen zich de zwoordere voorwerÞen.

Aan het einde

Ve gaan even terug naar de

rivierbedding vlakbij die andere r8e-

eeuwse brug aan het eind van de rivier.
Ook daar kunnen we mooie dingen
vinden zonder onze vercrouwde

detector. Dit stuk van de ¡ivier staat

onder invloed van eb en vloed.
\We hadden daar op onze schets de

"eilandjes" ingetekend, die het eersre

bovenkwamen toen het rìj zakte.

Op zo'n "eilandje" zoeken we

de plek op met de grootste concentratie
kiezels, stukjes ijzer en andere

Het uitwdssen von overtoll¡g motertool u¡t de

drijvende zeef: onderduwen én los/oten.

rommeltjes. \(/e z€tten weer een gebied

af ter grootte van een huiskamer, maar

verdelen het nu in stroken van een

halve meter. Die lopen we heel

zorgvuldig na. Geef uw ogen weer de

kost! Ga desnoods op de hurken.

Plaatsen waar we spijkers, scherven en

stukjes glas en andere metalen

voorwerpjes zien liggen, bakenen we af
als zijnde "hot-spots". Nu nemen we

een schep grond van de afgebakende
"hot-spots" en deponeren die in de

drijvende zeef.

Drijvende zeef

Dezr zref maken we van de

binnenband van een auto. Met de band

opgeblazen, maken we een ronde zeef

met een maaswijdte yan ca. t/z cm

precies pas. Bevestig de zeef met waslijn
aan de band. Bevestig er ook een

touwtje met een anker aan, anders kun
je hem in Denemarken op gaan halen.

Door de zeef in het water te
laten drijven en te vullen met een schep

grond van de "hot-spots" kunnen we

snel, effectief en ontspannen (we

Jir¡l.eu¡iv€€ru- -
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hoeven zelf het gewicht niet te dragen)

werken. 'Sl'e hoeven de zeef alleen maar

iets onder te duwen e n weer los te

laten. Door deze beweging wordt alle

modder e n zand snel verwijderd van de

grotere voorwerpen. Controleer de

irrhoud van de zeef znrgvuldig.
Cooi hec residu op ee n plek waar je er

verder geen last meer van zult hebben

Zo kunnen we alle "hot-spots"

aÂverken.

Deze drijvende zeef is ook de

oplossing als de zoekplaats zo vergeven

is van ijzer, dat er met ee n detector uiet
valt te werken. Durf gerust de detector

eens aan de kant te laten en op audere

gereedschappen te vertrouwen. Is er een

zekere golfslag, dan kun je mer de hark
met het rij meewerken. Vooral rond de

"eilandjes" kun je het gebied, dat de

golfslag bereikt, omharken. Er wordt

dan celkens nieuw materiaal zichtbaar.

De golfslag maakt elke keer, dat de

volgende vloed weer nieuwe

voorwerpen blootlegt.

Obstokels

Mec de schep en de zeef kunnen
we obstakels onderzoeken ofdaar
omheen mooie munten zijn te
verschalken. Gooi alle grond van rond
de obstakels door de zeef en wie weet!

Afsluiting

Zoeken langs rivieren en

stronren is op een zomerdag een

heerl ijke ontspannende bezigheìd.

Terwìjl de familie lekker ligt te zonnen,
te waterp¡etten ofhele andere dingen
doet, is het verfrissend hobbyen in het
water. Met alle voorgaande informatie

moet elke DDA-er met of zonder

detector in staat zijn munten en andere

dingen in en langs de rivier weg te

halen. En dat moet die ¡o,ot-er kunnen,

bij elke rivier, waar dan ook ter wereld.
'!l'ant de hierbove n gegeven informatie
is universceI toepasbaar.

Zoals al gezegd: hebt u

ewaringen, goede of slechte, tips en

informatie of gewoon leuke verhalen

over dit onderwerp, laat het de redactie

dan weten. Ter leringhe ende vermaeck

van ons allen.

Goede vakantie,

\Øil Kuypers

Bronnen: Fletcher, A Fortune Under Your

Feet, Wessex Publications. ry7o True

Ireosure Monthly, series one, lostisue, ryry.
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INGEZONDEN
VOOR DE

VO N DST
VAN HET

C,EEN 6OUD OF
ZILVER, MAAR

TV/EE/V\AAL
BRON5

dìt pad worden regelmatig gedicht
met puin e.d.. Na de bekende

propjes zilverpapier en trekrìngen

bestond de buit slechts uit één sterk

verweerde duit. Maar....... de

aanhouder wint, want ziedaar, op

een paar meter afstand van de

toegangspoort van het crossterrein,

amper ro cm onder het maaiveld,

vond ik tussen een mengsel van

zand en puin deze prachtige

sPeerPunt.

Bronzen vlakbijl

Het afgelopen jaar is in het

centrum van ons dorp een oud
schoolgebouw omgetoverd tot
bìbliotheek. Daarbij is ook de

voortuin drastisch omgewoeld.

Om die reden liep ìk dinsdag z8

september ry9) gewapend met mijn
metaaldetector richti ng " Bieb",

Ik had nog geen kwartier gezochc,

toen ik, na al een zinken dubbeltje
en een 1-tal gangbare muntjes
gevonden te hebben, deze zeldzame

vondst deed, en dat nog wel met
vier dorpsgenoten als getuigen.

Een bronzen vlakbijl. Het allereerste

model bronzen bijl door mensen

vervaardigd. Het lag zo'n zo cm

onder het maaiveld in humusrijke

aarde.

Ik vertelde de omstanders

wat ik zojuist gevonden had.

Drie van hen wilden me best

geloven, maar de vierde zei, een

wegwerpgebaar makend: "Gooi dat

stuk oud i)zer toch vlug in de

klikol". Celukkig heb ik zln raad

niet opgevolgd.

Vlakbijltje brons

Hoewel er l4 eeuwen z¡¡n
(2100-700 v. Chr.), die als de
BRONSTIfD worden
aangeduid, was brons hier
toch zeer schaars.
De grondstoffen (koper en
tin) waren namelijk niet
zranwez¡9.
Die moesten Yan ver worden
ingevoerd. Alleen Yooraan-
staande personages konden
zich in die tijd een bronzen
voorwerp veroorloven.
Bovendien werd een bronzen
YoorwerP, dat stuk ging of
niet meer voldeed, niet
weggegooid, maar
omgesmolten en hergebruil(t.
Vooral daarom worden
bronzen vondsten uit die
per¡ode zelden gedaan.
Begrijpelijk, dat het mij
verbaasde, dat iktot 2 keer
toe op totaal verschillende
lokaties in onze gemeente
zo'n Yondst deed.
Beide voorwerpen z¡¡n
aangemeld bij de R.O.B. en
gedateerd als zijnde uit de
vnoege bronstijd, van rond
2000 v. Chr..

Holle bronzen speerpunt

Maandag n juli t993liep ik
aI enige uren [e zoeken op een

zandpad aan de rand van ons dorp,
nabij de motorcrossbaan, Caten in

Lengte I I 2 mm, dikæ 12,5 mm, gewicht 263 gr.

Beide vondsten zrjn door mij
uitgeleen d aan het Archeologisch

Museum E,icha, te Bergeyk.

\( Biessen, Hapert

Lengæ 100 mm, gewicht 57 grom.
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VERKOOP - INRUIL. VEHHUUR
P¡eter [\4aatsstraat 12 1171 AP Hippolytushoef

TELEFo0N 02219-3286

HIPPOS lOOD
VO N DSTREG I STRATI ESYSTEEM

Nu dan eindelijk een
vondstregistratiesysteem voor in uw PC,

speciaal ontwikkeld voor detectoramateurs.
Het programma biedt de mogelijkheid voor

registratie en presentatie op zowel
alfanumerieke, als topografische wijze.

De databestanden kunnen onderling
uitgewisseld worden.

Bel ons voor meer informatie.

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

AANBEVOTEN BOEKEN,
BEI DETEfi: 053-300512

BI

B2

B3

B4

5ü((ISVoI U 0tflilffI DI fl[IAÀ]ilII00R,
door Gerl Gesink, 229 ptg,200 folo's ................................................... f 29,90

qTAt0G{¡t Dt lltDtRtÀlOSt tUlilfl VAil I80ó tot heden,

I'levius ì 994 ............................... I 4,95

Uitvøkocit (koperen munlen 7 hov.)

GTAI0C{Js VAil DI IttVIRtlt tut{f[il 7 n0VHC'iil t54ó-1795. deel I

(Wesl t{dslond) t,25

B 5 0IA|.0GUS VAil DI Zttl/IR$t tuliltil 7 pnovtil0Ïil t54ó-l 795. deet 2

(lloord en 0ol llederlond)- ......... 17,25

B ó qIÀ[oGtJS VAil iltDtRull'st BflAÀt. ilt RKtÀtupflil{Hc$t

door A. Kooy - ............................... 5495

B I GlÂtoclrs, Dt tutfitH VAlt Btlcr'Ë t790-t 987 ........ I 8,55

B 9 qIAl0CtlS,l(lfllltR Dtl,TS(lltR tUllZOIÂl0G vonof l87l - .................. 17,50

Bl 3 ilUMl0tl( er¿. I PROVlKltI vqnof I 587 (beroemde Verkodeboekl - .... 32,50

8r4 Dtl/oRsrfl,urfiiltsIIDIuJt(rruHrsrÀcItDwIlÍtR (983-t/081 -........ 17,50

844 V.D.flUS UtlDtllÀlR, ofbeddingen woegle

llederlondse munlen tol I 57ó. (een slondoordwerkl) - ............................ I 59,00

B5l o.JÀtRB0ll( llUlflIll tll Ptlllllllclll DtR lltDtRl.ÂllDIll 198I, tlT
OPlRtllGfPnUlI]l BIJ Wlllllctll, ó40 blz, duizenden ofbeddingen .......42,50

B5lb.JAAnBofl( tutflIlt [{ pililililGIil DIR ÌttDIRUilDIil l98S ......,............. 6100

852 G0LD(0lllS 0l Ïlit Yl0Rll,, von de ontieke werdd tot nu,

723 pogino's, gebonden. ............... 8/,50

855 GOIDAIUS,

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

860 ouDI tulflflt u[ c*o1ililc{lt flt otililfl,ÀilDlil- ...... t0,75

Bó2 DISItDttUtfitut{MliltuffGlil H57-t701 .......... t5,00

Bó3 l{00RDlltDtRLÀ}lD$tUl{IG$il(HI[HdoorArenlPol-...,.......................31,25

Bó6 Pl0vlll0t VÂll [tl{ ltPfRlut door P. SluorÌ,

l/9blzmelhonderdenfolo'svonRomeinsevoon,rerpen(koopie)-..........25,00

- 
ilttult,- ilfitjl{- iltt|Jl'l_ lilttjtt,_ ilttljl{- ilttutry_il[utll_

S(llÄilS 0P Dt GRtllS. Bourlonger bodemvondíen (koopie) - .......,............ ó0,00

RöilSfit nüilffttl. mel priþen ................................. ó9,00

DTUSUS lll Dt BIIlJVfl. Korml v/d Romeinen in llederlond - ..................... 25,00

t0llD0l{ flUSIUil tltDlwAl OTÀL0GUt 1910. 320 pog. met honderden

olbeeldingen von Middeleeuwse melolen voorw. ......... óg,00

UYtUI{lll tll lfl(tilnÂ lil DI l.Äct tÀllDtll (zie Detedor Amoleur

nrll blzlT|380pog.250foloienkoorliæ- ...........ó9,50

us rolilrÄ[s Dr TRABA]|I (t 598 I 790)

munlen v. Brobonl v. llederl. en Belg. +Z.Limb. - ... 29.90

B/4 Htltlcttl UfI Dt ll0Dll[R, ln Zælond gevonden pelgrirnst*ens, I 50 blz, honderden

ofbeeldingen.

B/5 tutfi il VtRIIUil HUlt C{s(HfiDililS,

historie ochler de Romeinse munlen, leuk boek 200 flushsties - ............... 17,00

BtSTItlflt:

TIltf0lllSft: Bd: 053-300512, de bestelling wordt dir*t onder rembours

loeguonden, (is duurder gewordenI vezendk. f I 2,-

GlR0'0VIRB0tl(lllG: mook hel bedrog v/d bestelling + f 5,- porto over op

GlR0: 48.38.9 I I l.n.v. Delect le [nvhdg betelnummers vermelden.

llA Itl,tl0llß(llt AJSPRÄAI( kunt u de bo*en ook cfhqlen.

B6t

Bó9

870

87r

25,00

#" ..2 *
i .. 
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Bel, Fax o! SchijJons oJonze dlalers uoor een afsþraoh enmerþ het

UEBSTHIL !
THS nrr¿¿toøTECTIE. Tel/Fax: 0703s7tt74 o-[ 7àt: 0703681t2t
RU PARESÎMAT l22t 2552 CS 'a-GRÁVENHACE (Pårrick v/d Heijden + Roy schoustrá).

Ook bij oDre volaeode DruERS Lunt u terêchr voor inforÈtie en docuEentati€;

GOLDRUSH metãaldetectorên, Pel€nbân8srrãår 5, ¡09¿ TA AmF¡erdam. Tel: 0206682968
BL^ìKE8æH detectors, Bro€kátrãát 4 l, ó999 DJ tumelo, lel: 08148 1610
H^Ro det€ctiê, Jån Kloosst¡åat 16, 22Ol W Noordsijk. Tel: 0 l7 ¡94782 I

DETECIÌON SYSTilS CRONINGEil, Beatrixltråál 2ó, Leen6 Tel: 059571749
0oSTERLING b.v., cånzenåkkêrá 5, 807ó Px vie¡houten. Tel: 05771 l2o9

GARRETT
MEIÁL OETECTORS Y 
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Jon Pieter Glerums' Antie k' ;
eindelijk begrijpelijks in het schemerwereldje van al wat oud is.

Het is zo langzarnerhand een
dooddoener om te stellen,
dat antiek in de mode is.
Toch is voor velen van ons het
"snuffelen" in antiekwinkels,
op veilingen, beurzen en
rommelmarlGen een
favoriete tijdsbesteding.
Weer anderen gaan letterlijk
de boer op met de
metaaldetector om oude
voorwerpen te zoeken in
vergeten vuiln ishopen, want
wat men toen wegwierp, is nu
b egere nsw aar dig "an ti e k"
geworden.

r zìtjn een aantal,

' redenen te
" bedenken, wâarom

de belangstelling
voor al wat oud is zo groot is.

De meest belangrijke daarvan is

misschien een hang naar

schoonheid, karakter en vakman-
schap, als tegenwicht voor de koele

zakelijkheid vaî onze moderne,

een vorm i ge leefomgeving.

Een antiek voorwerp vormt een

tastbare verbinding met een andere

tijd, waarmee op zoveel gebieden de

banden radicaal verbroken lijken.

De schrijver van het nieuwe

boek'Antiek' (met daarbij

behorend een Teleac-serie), Jan
Pieter Clerum, wil antiekliefhebbers
als gids voorgaan op een speurtocht
naar het verleden, Hij beperkt zich
daarbij vooral tot wat in Nederland

is vervaardigd, zonder daarbij het
verband met het buitenland uit het
oog te verliezen.

\Øat in andere antiekboeken

slechts beknopc behandeld wordt, is

door Clerum breed uitgemeten.
Namelijk een overzicht van de

achtereenvolgende stij lperiodes,

waarbij verschillende oude

voorwerpen, van meubilair tot
serviesgoed, aan de orde komen.
Voor het dateren van een voorwerp
is die stijlkennis nu eenmaal

onmisbaar. Practische tips en

informatie over de antiekhandel en

veilingen of "windows" waârin een

bepaalde groep voorwerpen of
materiaalsoort behandeld wordt,
onderbreken de tekst. De vele

illustraties spreken een duidelijke
taal, omdat antiek een onderwerp
is, dat zich vaak moeilijk laat

vangen in woorden, hoewel dat de

veilingmeester van "Eenmaal

Andermaal" wonderwel gelukt is.

Een compleet boek maken

over Nederlands antiek is
ondoenlijk, maar na lezing van de

tekst, die loopt van een Gotische

haardplaats tot læerdams glas weet
je er toch heel wat meer van af.

Het boek is verder voorzien van een

uitgebreìde verklaren de woordenlijst
en dito register. Helaas moest het
boek een liæratuurlijst ontberen,
maar dat is niet echt een probleem,
omdat de hobby hiermee wel zoveel

handen en voeten gegeven is, dat de

liefhebber zelf wel verder kan

zoeken in de boekhandel of
bibliotheek.

lon Pieter Glerum, "Antiek", uitgeverijlirion ism.

fe/eoq /.S.&N. 90-5 I 2 l -338-7. Pzþ f 59.50.
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Dete(ctolrminotie

Dick Eekhof, besluurslid en

vroogbook speciol¡sl heefi een heel

leuk boekie over bodemvondsten

gemookl.

Dil boekie heeft I 00 pog¡not en

bevol I 75 folot von voorwerpen uil

ziin privécollecfie. Dil boek¡e heeft

een zeer loeposeliike noom:

Dete(ctolrminotie.

Von olle vondlen wordl u¡ileg

gegeven.

De príis von dit boekie is índ.

venendkoslen: f 29,95. hlook ditbedrog

ovet noor honkrekening nummer

33.47.65.781 van de Rohohonk te loure,

onder vermelding von foîohoek. Don zol

het zo snel nogeliik noor u loegezonden

worden.
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"Botaven: boeren en bondgenoten,

de mooskant in de Romeinse tijd"

Van 23 april tot en rnet | 7 juli is
een grote archeologische ten-
toonstelling
gepland in het
Noordbrabants
Museum te Den

Bosch. In de

afgelopen 2O iazr heeft in het
noordoosten van Brabant op
grote schaal archeologisch
onderzoek plaats gevonden,
waarbij spectaculaire ontdekkin-
gen werden gedaan, zoals de nu
al legendarische tempel Yan

Empel.

Opgravingen in Cuyk, Lith, Oss

en Ernpel Ieverden sarnen rnet
de vele toevalsvondsten een
schat aan gegevens op en dan

met narne over de Bataven en

andere bevolkingsgroepen, die in
de Rorneinse t¡¡d het gebied

rTt Lr s e Lr rTt

wordt. Van bouwfragmenten tot
beeldjes, wapens, sieraden, huis-

razd en rnunten. Het geheel

wordt toegelicht met tekenin-
gen, reconstructies en maquet-

tes. Recente
spectaculaire
vondsten wor-
den uitgebreid
belicht, zoals de

Rorneinse brug over de Maas en

het castellum bij Cuyk, een civie-

le nederzetting bij Oss, de rijke
turnulusgraven bij Esch en uiter-
aard de tempel van Ernpel.

Kortom de tentoonstelling:
"BataYen: boeren en bondgeno-

ten, de rnaaskant in de Romeinse

tijd" mag in geen enkele archeo-
logische agenda ontbreken.

Noordbrabants Museurn
Verwersstrazt 41, Den Bosch

bewoonden. De tentoonstelling
concentreert zich op de regio
van Den Bosch tot Cuyk en geeft
een beeld van de leefi'vijze van de
inheemse bevolkingsgroepen .ran

het begin van de derde eeuw en

hun rnilitaire en econornische
contacten rnet de Rorneinen.

De liefhebber kan zijn hart opha-
len, omdat een grote versche¡-
denheid aan vondsten getoond

NIEUWS
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Specifications
Length ..O-.................. Exended ............................. 50.

ô Co11apsed............................31.

Weight:.................. Comptete (with Headset) ..... 5.3 tbs.

Handle and Search Coil ......2.4 lbs.

Control Housin9....................2.4 lbs.

Transmil Frequency.......... ..........5,333 pulses

per second

crystal controlled

Aud¡o Target Response (Headset) ....................... VCOO
Visual Target Response ............1. LEDO

2. LCD bar graph@

Headset ............. ......,.................Waterproof,

Piezo Electric

lnterchangeable................... No
Ground Balance Required......................,.............N0

Search Motion Required........................................No
Detachable Control Housing for Hipmounting ...... yes
Sall Water/Fresh Water Operation ........................yes

Land Operation ......_...yes
Submers¡ble ............... to 250 feet

Target ID/Discr¡mination......................... No

Tuner knob
adjusts for
maxtmum
se n s itrvity

Liquid crystal display
shows signal strength
and battery condition

Light-em¡tting
diode flashes
over target

Volume knob
adjusts audio
target signal

GELAN
METAALDETECTOREN B V
Bedrijvenweg l7
5272 P A Sint-Michielssestel
Nederland
Teìefoon 04IOS-12949t
Telefax 04lO5-15658

Search Coil Type . ............... Dual coil, Non-

¡nductive balance
O¡ameter................ g.

Shietding................1 OO% ESt 
@

lnlerchangeable..... No
Batter¡es............ .........(B)1.s-Vott, AA

Battery 1ir3........ ....carbon .,""...........å:![T:",..
41kaline.................. I 00+ hours
Nicads....................20_25 hours

Automatic Battery Check........................yes
Operating Temperature......................-... 92-1 20.F

Frst{E@t
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aa¡ aanleiding van dit

" Bod emj utters" yrij gesproken.

bericht heb ik contact
gezncht met Riemer
Knoop, hoofd erc. Hij

Ï heeft geen idee wat te
doen aan bodemjutters in het
algemeen. Citaat: "Als het
verrommelde grond betreft, de

ploegvoor of de stort van een

opgravìng, dan is het zoeken en

vinden, mits met toestemming van

de eigenaa¡ inderdaad vrij.
Achtergrond is natuurlijk dat het
bodemarchief daardoor niet wordt
aangetâst, want dat is gedefinieerd
als objecten en strukturen in
horizonmle en vertikale zin, in
integraal verband, of zo.

Dat verband is verstoord ìn
verrommelde grond". Dit houdt
voor ons in, dat we overal op akkers

en weiden kunnen zoeken, die

immers ook zo nu en dan geploegd
worden, op bouwterreinen en

stortplaaßen voor grond (na

toestemming gevraagd te hebben
aan de eigenaar naatuurlijk). lØaar
je niet mag zoeken is dan ook
duidelij k: mon umenten,

natuurgebieden en andere plaatsen

waar vondsten zich nog in situ
bevinden. Vind je zo'n oude
woonlaag, waa¡schuw dan meteen
de archeologie, want dtat zitvoor
hun essentiële informatie i¡.
Niet alleen de sa-menhang tussen

allerlei al dan niet metaÌen

voorwerpen, maar ook paalsporen,
zaden, slachtafual en weet ik veel.

Uiteraard moeten we ook andere

archeologische zaken blijven
melden, ook al zat dat in de

bouwvoor. Daaronder kan de zaak

nog ongestoord zijn. Een goed

ln de A|C-nieuwsbrief van maart 1994 staat te lezen:
"De kantonrechter in Haarlem heeft twee mannen
vrijgesproken van de beschuldiging van illegale
opgravingsprald¡¡ken. ln I992 werden de twee in aanwezigheid
van de stadsarcheoloog van Haarlem door de politie
aangehouden, terwijl ze in een beerput aan het grayen waren.
Volgens de monumentenwet mag ¡emand alleen opgraven als
hij een vergunning heeft. Vrijspraak volgde, omdat in de wet
staat, dat er sprake moet zijn van het verstoren van de bodem.
De bodem yan de beerput was al verstoord door de plaatsing
yan een sept¡c-tank enkele tientallen jaren geleden."
Einde citaat.

voorbeeld hiervoor is de melding hU opgediend wordt en in dit land
van Jan van Bergen, die tot resulhat worden rechtsregels nog altijd
had, dat de tempel van Empel toegepast en uitgelegd door de

gevonden en opgegraven werd rechter. Rest mij nog te zÊEgen,

voordat de ez er overheen ging, (zie zoek-ze en schrijf ook eens war.
Detector Magazìne nummer 3). t
E,n voor wat betreft de commotie in
de pers de laatste tijd. De soep Albert Folkerts
wordt lang zo heet niet gegeten als

Zoeken ? Prima!¡rrr
Maar niet NAAR een detector.
Die kunt U vinden bij......
BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.a.

Broekstraal 41 , Hummelo
08348-1 630
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Voor de
kunt

Mijne heren,

Graag zou ik van uw specia-

list op zegelloodgebied wat
meer gegevens willen hebben

omtrent dit lood.

Ik heb getracht te achterha-

len wat dit voor een lood kon
zyn; zoals een vleeslood, la-

kenlood, wijnÌood, blauw-
ververijlood, enz..

Inmiddels heb ik het lood aan

het museum in bruikleen

gegeven. Graag wacht ik uw
oplossing af.

C. Mutsaers, Oss

Geachte heer Mutsaers,

Wat betreft uw prachtig ge-

tekende lood kan de heer

Jansen uit Beilen, onze expert
op dit gebied, u het volgende

meedelen:

Het is ongetwijfeld een la-

kenlood, gezien het wapen,

de tekst Niimegen, de stads-

wallen, de scepter en de ko-
ninkrijksappel. De juiste da-

betrefr makkeliiker te derer-
mineren, omdat men toen
inzag, dat deze loodjes voor
naamsbekendheid zorgden

en dus een goed reklame-

middel waren.

De heer Jansen zou graag

meer van dit soort tekenin-
gen van door u gevonden

loodjes onwangen.

Mijne heren,

Hierbij zend ik u een drietal
tekeningen van loden voor-
werpen, die ik gevonden heb.

Voorwerp a is een soort loden
schildje met aan de achterzij-
de een plattc lip. Aan de voo r-

zijde staat het wapen van

Gouda, de tekst rechts is niet
helemaal leesbaar. Deze tekst

lood, behaÌve een ingeslagen

letter p is dit plaatje kaal.

Ik heb geen idee wat de voor-
werpen voor functie hebben

gehad of hoe oud zr. zijn.
tùØellicht kunt u mij het ee n

en ander verduidel ijken.

Geachte miinheer H ilgers,

Alweer dankzij mijnheer

Jansen kunnen wii uw vragen

gedeeltelijk beantwoord en.

Voorwerp a: Dit zou een la-

kenlood/textiellood kunnen

zijnvan Gouda. Hetteken on-
deraan is een zgn. huismerk.

Nadere gegevens ontbreken
ons. Ook bij uw lood mist de

achterzijd e, d ie waarschijnlijk
wel duidelijkheid had kunnen

verschaffen betreffende de

datering.

Voorwerp b: Hier is hetzelf-

de huismerk te zien, doch

met I streepje meer aan het

kruis. Vermoedelijk de op-
volger (zoon) van de eigenaar

van het bedrijf/de werkplaats.

Deze mocht niet hetzelfde

merk hanteren en voegde

daarom een streepje aan het

huismerk toe. Misschien kunt
u in samenwerking met de

prov. archeolooS een onder-
zoek doen naar de herkomst.
Graag horen we van u of
hier nog iets uitgekomen is.

Voorwerp c: Hier kunnen we

(alsnog) niets van maken.

Misschien kan een van de le-

den hier iets meer over ver-
tellen.

in het volgende nummer te plaatsen rubriek "Vraagbaak"
u tekeningen en/of foto's van voorwerpen of munten,
waarvan u zelf n¡et weet wat het is, sturen naar

Dick Eekhof, Pealskar 47, 8501 TL Joure

tering en van welke weverij/
werkplaats deze afkomstig is,

is niet meer te achterhalen

zonder in¡tialen van de ma-

ker/fabriek. Loodies uit een

latere periode zijn wat dat

is apan ingeslagen, evenals

het teken onderaan. Dit re-

ken vertoont grote overeen-

komst met het symbool (?) op

voorwerp b. Onder het gat
(oog?) is hiereen aantal lijnen
ingeslagen. Voorwe¡p c is een

dubbel geklapt ovalen plaatje
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Nog even iets meer over lo-
den gewichtjes:

Betreffende de loden van de

heer Broek in de vraagbaak

van nummer I I is bericht
ontvangen van het gemeente-

archief in Kampen. Zij kon-
den helaas geen nadere infor-
matie verschaffen. De heer

Jansen adviseert de heer
Broek dan ook om contact op
te nemen met de Prov. ar-

cheoloog. Misschien is samen

met hem meer informatie te
achterhalen. Wij horen graag

van u, indien dat het geval is.

Op mijn oproep aan de leden

omtrent de Leydse laken-

loden heb ik tot op heden

geen reaktíe ontvangen.

Toch moeten onze leden

verschillende types in hun
verzameling hebben. Kijk uw
collectie even na en bericht
het ons.

Ceachte redactie,

Hierbij stuur ik u een aantal

tekeningen van voorwerpen,

die ik enkele weken geleden

heb gevonden en die ik nier

kan determineren. Ik hoop,
dat u mij hierbij kunt helpen.

Bij voorbaat dank.

P. Schoutens

7 cM-

Voorwerp r is een bronzen of
koperen beeldje dat mer

goud verguld is geweest err

het is 7 cm lang. Aan de on-
derkant heeftvolgens mij ook
iets vastgezeten. Het geheel

stelt een met een mantel ge-

klede fluitist voor.

Voorwerp z is een rond bron-
zen object uit één geheel, dat
verzilverd is geweest, aan de

achterkant heeft iets vanijzer
vastgezeten. Op de voorkant
is een hand, die een plant
vasthoudt, afgebeeld en een

reiger met een slang in de bek,

misschien iets symbol isch.

Voorwerp 3 is een bronzen of
koperen object dat ook ver-

zilverd is geweest en waar aan

de achterkant een bevestiging
ls geweesl.

Voorwerp 4 is een koperen

munt, die ik niet thuis kan
brengen, tussen het jaartal

t645 staat een wapen, dat me

aan de Zúdelyke
Nederlanden doet denken.

l¡

lr
Voorwerp 5 is een bronzen

voorwerp) waarin zich eenz.e-

vental gaten bevindt. r\an de

achte¡kant boven bevinden
zich sporen van een ijzeren

bevestiging. Misschien is het
een leerbeslag geweest.

Voorwerp 6 is naar mijn me-
ning een "loden" bellecje.

E,rop bevinden zich versierin-
gen van pissebedden O.
Hierbij moet ik vermelden,
dat dit belletje op een

Romeins veldje is gevonden.

"hoefijzers" bevinden. Aan de

voorkant staat een kruisvor-
mig teken.

Geachte heer Schoutens,

Voorwerp I, het beeldje, is

een handvat van een piipen-
wroeter, het puntige gedeel-

te om de tabak uit de piip te
krabben, mist hier, omdat dat

is afgebroken. Als u de on-
derkant goed bekijkt, zult u

dat zeker zien. De datering
van deze wroeter is begin I 9e

eeuw.

Voorwerp 2 is een 20e-eeuw-
se knoop, de roestvorming is

hierontstaan rond het ijzeren

oogje, of de afbeeldingen een

symbolische betekenis heb-

ben durf ik niet te zeggen.

De reiger komt ook in het
wapen van Den Haag voor,
maar dat is geen aanwijzing

voor de herkomst.

Voorwerp 3 is een sier-
speld(clip), welke in het haar

of op een kledingstuk gedra-

gen kon worden. De datering
is 20e eeuw.

Voorwerp 4 heeft de heer
Van Loon van Coin-invest-
ment voor ons gedetermi-
neerd. Dit ís een dubbele duit
of oord van Roermond
(Roeremonde). De datering
staat al vermeld op de teke-
ning, I 645.

Voorwerp 5 betreft een be-

slagstukje voor een kastslui-
ting. ln het grote gat bevond

zich een knop of trekoog.
ln de kleine gaaties zaten

spijkertjes voor de bevesti-
gÍng. Dit verklaart de roest-
vorming op de achterkant.
De datering is eind l9e eeuw.

Voorwerp 6 is geen belletje,

zoals het lijkg maar het gaar

hier om een schellekoordge-
wicht. Het woord zegt het ei-
genlijk al: het gewicht zat met
een koordje aan de bel van

het koord vast, zo bleef het
koord str¿k langs de muur
hangen. De datering is mid-

Voorwerp 7 is een koperen
muntje met aan één kant een

wapensch ild, waarin zich drie
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versierd kruis met 4 punten.
Het leek op een knoop, maar

den l8e eeuw.

Voorwerp 7 is volgens de

heer Van Loon een onbeken-
de munt, die van Breda kan

zÍjn. Deze is vermoedeliik

zeer zeldzaam. Helaas is hier
niet bij vermeld of er een om-
schrift aanwezig is. Wij advi-

seren u om deze munt op te
sturen naar het Munt en

Penningen kabinet.

Geachte heer Eekhof,
Bijna4 jaar zoek ik regelma-

tig naar oude voorwerpen en

munten.
Ik ben begonnen met een C-
scope, daarna kocht ik een

Garrett rn-disc detector en

sinds een halfjaar zoek ik met

een \Øhite's 6ooo Di/Pro sl.

Via R. de Heer, ben ik lid ge-

worden van de vereniging.

Een leuk verenigingsblad mec

interessante onderwerpen.

Naar elk nummer zie ik uit.
Ik heb al veel interessante

vondsten gedaan van leeu-

wencent tot zilveren willem-
gulden en van bezemstuivers

tot arendschellingen en t /5
philipsdaalders. AJles wat je
vindc, kan interessantzijn, via
het verenigingsblad kom je er

eindelijk eens achter, wat een

bepaald voorwerp voorstelt.

De vraagbaak is de oplossing
voor de problemen, die de

echte hobbyist ondervindt,
bij het decermineren. Daar ìk
sinds kort lid ben van de ver-

eniging, voeg ik bij deze brief
enkele door mij gevonden

voorwerpen en munt/pen-
ning. Zie tekeningen en be-

schrijving. Je zult wel begrij-
pen, dat voor mij na 14 jaar

een wereld opengaat (vraag-

baak).

Een voorbeeld:

Zes jaar geleden vond ik een

Yoorwerp, rond en van koper.
Aan de voorkant was een aÊ

beelding van een klimmende
leeuw. Op de achterzijde een

dit kon natuurlijk niet van-
wege de dubbele afbeelding.
De staat was slecht, tevens

was er in het voorwerp een in-
keping gemaakt. Ik bewaarde

het in de rommelbak, want ik
z.a.ger geenwaarde in. Op een

gegeven moment had ik een

aantal speelpenninkjes en

duiten, waaryan ik de oor-
sp rong niet vast kon stellen en

stuurde die, gelukkig inclu-
sief voornoemde munt/pen-
ning naar het Munt en

Penningen kabinet.
Naeen jaar belde ik maareens

op; de munten zouden bin-
nenkort toegestuurd worden
mec determinatie. Coed ver-

zorgdkreeg ik de munten met
de beschrijvingen toege-

scuurd plus foto's. De waa¡-
deloze munt/penning bleek

een presentie- of vroed-
schapspenninkje te zijn van

de stad Zul.phen, r6e eeuw.

Het x.p.x. had niet zo'n zelf-
de penning in bezit, maar wel

een aanverwant exemplaar.

Maanden laær zag ik in de

Beeldenaar, een tijdschrift
voor numismaten, een aÊ

beelding van het voor mij
eerst z0 waardeloze voorwerp
met beschrijving. Toen kreeg

ik een lekker en voldaan ge-

voel.

Zo zie ie maar weer, dat je

goed moet oppassen en elk
voorwerp of munt zeer goed
moet bekijken en beoorde-
len. Al is het dan niet waar-
devol in geldelgke zin, histo-
risch gezien, heeft het grote
waarde.

Ik ben het volkomen eens met
het artikel "Signaal" in
D.D.A. rr. Duidelijke regels

zijn wel vereist, want beoor-
delen is zeer moeilijk, wan-
neer wel en wanneer niet mel-

T
Afb. z
Zilveren munt of penning

VÁ4 mm rond, o,8 mm dik.
Zijde r toren met z |ange
kruizen aan weerszijden, brug
en wate rmolen. Zijde rr:

mannelijk/vrouwelijk fi guur
met mijter/kruisì Op hoofd
links sta[ versierd borstbeeld
met ronde punten en versie-

ringen. Utrecht Bisdom!!!

ware

grootte getekend. (Liturgisch

gebruik) ! ß ool.Y oo rzljde: af-

beelding kopje. Achterzijde:
ve¡siersel.

\-roor ¡-rclq
ro nd
ô

b

den en bij welke instantie.

Een huis- en meldreglement
vind ik zeer belangrijk, om-
dat alleen dan onze hobby
nog een toekomst heeft.

Met vriendelijke sportgroe-
ten,

Ben Oonk

fæsl'wrniry

*ttq È o,l mr'r ó

gæl/gudkleung
clelql ø

Værtiàe oc|,lerz.ijd<

Afb. r

sJipþf pu¡eleL)1n.t
)^' he/ qch€le f'q"*, ?n me|- L)orn ven /),g*'u

) ctchh:r zq/E

c,q1

ì qcht-e. z;.r€
y jettonkin 

¡;e^

Los ber ¡.^g
Ctcrn äe^ sÞcrL

-.ga-lr t na^

ctc".Vsr tycl<
¿ [cck

Afb.4
Is dit een kruisì Vreemde
vormgeving, verhouding/aÊ
metingen.

Afb.¡
Tinnen
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Afb.l
Is dit een ldedinghaakjel

Zo ja, hoe oud is hetl Zijn
hiervan meer exemplaren be-

kend of is het vrij uniek?

Een collega-zoeker uit
Zutphen herkende dit als een

kledinghaakje. Volgens hem

is dit een topstukje, omdat
zilveren exemplaren weinig
voorkomen.

tb+ -Þ-

Beste Ben.

Nog bedankt voor het schr¡j-

ven. Zo zie ie maar weer, dat
een voorwerpje, dat in de

rommelbak heeft gelegen of
soms nog ligt een hele mooie

vondst kan zijn. De lange

wachtti¡d bij het KPK houdt
velen van ons tegen om een

dergelijk voorwerpie bij hen

te melden, maar het is wel zo,

I(- Enget

lr¡

/tl

tc,ps bcxlope.tl
rl Crce¡ pu nt ,

- Re.hl-h"økiq

z6

Af]D.6

Het figuur is nagetekend op

warc groottc. Het lijkt me een

ranl nret in z'n bek een sleu-

tel. Rechts naastde hoorn een

korenstengel.

l)e achterzijde is hol.
Figuurtjes zijn naar buiten

gewerkt, dus hec exemplaar is

niec vlak. \Øat nroet dit voor-
stellen I

dat ie altiid antwoord krijgt en

je vondsten weer keurig te-
rug, als je die ook opgestuurd
hebt. Daarom adviseer ik de

leden om toch gebruik te ma-

ken van de kennis van het
KPK. Zo, dat wilde ik even

kwijt en nu de antwoorden
op je vragen. Omdat je twee
brieven na elkaar stuurde,
heb ik ze maar gecombineerd.

Afb. I is een beslagstukie

voor een kast of lade, date-
ring l9e eeuw.

Afb. 2 is een denier van het
bisdom Mainz (Duitsland),

datering middeleeuws.

Afb. 3 is een tinnen lepeltje,
dat thuishoort bij het kinder-
speelgoed. Wij dateren dit le-
peltie in het eind van de l8e,
begin I 9e eeuw.

Afb. 4 is een kruisje of me-

daillon. ln de gaatjes van dit
kruisje zaten spijkertjes, die

een stukie hout vasthielden,

zodoende het ruwhouten
kruis symboliserend. De ver-
houdingen kloppen inder-
daad niet helemaal, verrnoe-
deliik is deze afgebroken en

bijgewerkt. Wat u op de ach-

terzijde tekent, is het beves-

tiSinssoog voor de speld,

waarmee het Yastgezet kon

worden op een stuk stof.
De datering is l9e-eeuws.

Afb. 5 is zeker een topstukje.
Deze exemplaren komt de

zoeker maar weinig tegen.

Je mag hier zeker spreken van

een vrij uniek stuk temeer
daar het waarschijnliik zon-
der zilvermerkje is. Ons liikt
het haa(e aan het driehoek-
je geklonken te zijn. De nog

oudere types waren uit een

stuk gegoten. Daarom de da-

tering l8e eeuw en wel van

voor I 750.

Afb. 6 is een koppelpassant.

Deze passanten vormen een

onderdeel van de sluiting van

een riem. Aan het omgebo-
gen stuk kon m en iets hangen.

U heeft aan de rechterzijde

een stu(e met een gaatie ge-

tekend, volgens mij zat dat

aan de linkerzijde. Met een

klinknagel door dit gaatje zat

de koppelpassant vast aan de

riem. De voorstellingen ziin

vrij algemeen, vaak fabelfìgu-

ren. De datering is l8e eeuw.

Afb. 7 is een gildepenning van

het St. Jozefs of timmermans-
gilde te Amsterdam. Op de

bijbelse afbeelding zien we

Jozef en Maria, op de vlucht
voor de Egyptenaren uit het
land Egypte, zoals de tekst
vermeldt in het randschrift.
Christiaan Lantkamp was de

eigenaar van deze penning en

vermoedelijk lid van het gilde.

Datering 1784.

{

Io^

Bouclgoat¡e
! u lmm.

Omge.bogen SEqk

rrpÞrtac+l kogrf bÞ^s
Røl /qr"enqchLig

Afl'. Z

Penning 30 nìm doorsnede.

Dikte minimaal 3, maximaal

4 mm. Materiaal brons, ge-

gocen.

Omschrijving (tz8+.

De vlucht van Egipten), ezel

waarop vrouwfiguur zir,

naast staande oud mannelijk
figuur, met baa¡d en stok.

'')Øapen Amsterdam, die
wordt vastgehouden door z
ide ntieke leeuwtjes en naam.

\Øaarvoor diende deze pen-
ling?

<- Oactm\ 
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C-Scope 550, I mnd gar...-........ f 125,-
C-Scope Ytf 800, 3 mnd gar...... f 175,-

White's Cl.3+Bl'lax,

I mnd gar...................... f 750,-
C-Scope Cl2H, ó mnd gar........... f 595,-
C-Scope Cl2ll, I mnd gebr. ...... f ó50,-
Tesoro Jilver Plus, ó mnd gar. f ó95,-
Tesoro Bandido l, ó mnd gar... f 795,-
White's lilver Iurtle,

4 mnd gar...................... f 795,-
Tesoro læer Bl, ó mnd gar..... f 895,-
Compass Gold 5c Pro,

I mnd gar..,................. f 1295,-

firnu Detect tel. 053-300512

Compass Au 1000........................ f 1450,-

Tesoro lD scan l4 crn............... f 200,-
White's Blue |tlax 950 ¡chotel.... f 100,-
Tesoro open concentrisch........... f 200,-
Detection lyrtenr llolland, tel. 05201-ó591

Garrett GIA 1000............,........... f 500,-
Garrett 7x Ha¡terhunter.............. f 750,-
C-Scope ll20 8............................ f 500,-
White's Clasic 11.......................... f 450,-
C-Scope VLt 3300-........................ f 350,-
White's tagle'89................,........ f ó50,-
Orion lhge ll .......................... f 550,-
l(ooistn Hetaaldetectors, tel. 05113-5093

IASE R Bf
H IGH POWER

Tesore produceert voor de Engelse
markt de Laser-serie, die het in
Engeland zeer goed doet. Met name
de Laser Bl is er zeer populair onder
de akkerzoekers, die op Romeinse
bewoningsgrond zoeken. Degenen
onder u, die mee zijn geweest naar
de Engelse zoekwedstrijden hebben
vast de legendarische verrichtingen
gezien, waartoe deze machine in staat
is. De Bandido ll is in principe
dezelfde machine, maar daar gaat het
nu niet over. De Laser B I is

vernieuwd: Laser Bl High Power. ln
plaats van 2x een 9-volts blokje, gaan

er nu 2 houders van elk 4 penlite
batterijen in, waardoor de Laser wat
meer power heeft. ln het Engelse
detector-maandblad Treasure
Hunting Magazine heeft deze
detector een uitstekende beoordeling
gekregen. Door al deze commotie
kon de fa. Detect (Gert Gesink) er
niet omheen, ook d¡t nieuwe model
op voorraad te nemen, waardoor
deze (beperkt) verkrijgbaar is. Deze
detector kost rond de f 1550,-.

N IEUWE
WH ITE'' DEATE R

Detect¡on Systems Holland heeft in
H ulst (Zeeuws-Vlaanderen) een
nieuwe White's Dealer, nl. Radio
Verhelst, v.d. Maelstedeweg 4 te
Hulst, tel. 0l 140- 12261 . W¡j wensen
de heer Verhelst veel succes,

tc H oTE t5
AU 52 EN AU 2OOO

Zoekers met een Compass Au 52 of
Au 2000 met ovale schotel kunnen,
als ze regelmatig last hebben van veel
storingen, bij de importeur hun
schotel laten vervangen.
I nformatie; Kooistra Metaaldetectors,
tel. 05 I 33-5093.

GEKO GEEN
WH ITE'' DEATE R

Geko detectors te Akersloot is geen
offìcieel dealer van White's. Op deze
detectors wordt dus door DSH geen
seryice en garantie gegeven.
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Detector amateur (25) zoekt zoekmaat
om samen te gaan zoeken in de omgeving
van Tilburg, Den Bosch, Eindhoven,
Nijmegen. Neem kontact op mec J. v.d.

Vleuten, Hilvarenbeek. Tel. 04255-3504
(weekends).

Gezocht: metaal detector, merk Garrett,
t¡,pe AM 2 of een Fisher I2l0X voor
max. f 200,-
B.P, Blankenberg, tel. 0 I 687 -2086

Gezocht: contact met andere
detectorhobbyisten om samen mee te

zoeken. Omgeving Zuid-Holland,
Rotterdam. Tel. 010-4847470 na 18.00

uur.

Te koop: bungalowtentvoor 2tot4
personen. Merk: Brand Königssee. Snelle

opzetter. 2x 3 weken gebruikt. Z.g.a.n.

Nu halve prijs: f 600,- . Fam. Leenheer,
tel.05l20-30403.

Te koop: bijzettentje, pyramidemodel,
voor 2 personen met veel bergruimte.
Slechts 3 nachten gebruikt. Nu voor
I I 50,-. Fam. Leenheer, æ1. 05 120-30403
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OPROEP

l.v.m. inventarisatie van
een onderzoek naar fibula's
gevonden in Friesland, uit

de periode
Vol ksverhuizi ngstijd en

Middeleeuwen, vraagt de
heer J. Bos van het

Archeologisch Centrum
Groningen medewerk¡ng
van mensen, die fibula's
. gevonden hebben.

Fibu la's blijven eigendom
van de vinder.

I nformatie. 050-ó3 ó728
(Univ. Groningen)

050-27 | ó33
(privé)

Ook fragmenten, al is het
er maar één.



DEALER
PAGINA
Voor een deskundige
voorli chti ng, degelijke
garantie en een goede
service is er altiid een

erkende dealer bij u in de
buurt.

FRIESLAND
Compass / O'rion

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

Kooistra
Metaaldetectors

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

White's / Viking
Garrett / Tesoro

Detection Systems
Groningen

Beatrixstraat 26, Leens
Tel. 05957 -1749

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

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

GRONINGEN

ovERUSSEL

Detection Systems
Holland

Veerpad 2,8276 AP Zdk
Te|.05203-6591

Autote I efoo n 06.57976825

Tesoro/Fisher/Viking
Goldspear / Compass

Fa. Detect
Gert Gesink

Schurinkdwarsweg I l, 7523 Af Enschede
Tel. 053-3005 l2

YYhite's / Viking / Tesoro

Holland Detect
Erik Koss

Schrassertstraat 26
3862 KM Nifker( Te|.03494-54391

GELDERLAND

Tesoro / Garrett / Viking / Celtic

Blankeboom detectors
Broekstraat 4 l, Hummelo

Tel. 08348-l 630

White's / Tesoro

Emile Heijn
Metaaldetectors

Bloemstede 58, 3608 TH Maarssenbroek
03465-63037

Compass / Ofrion
White's / Bounty Hunter

UTRECHT

Hofstee detectors
lndustrieweg 35,364 I RK Miidrecht

f e|.02979-84713

Compass / White's / Garrett

Goldrush
Palembangstraat 5, 1094 TA Amsærdlrm

Tel.02A-6682968

C-Scope / Tesoro
Fisher / Viking

D.f. Laan
Metaaldetectors

Píeær Maatsstraat 12
1777 AP Hippol¡ushoeÍ, Tel. 02779-3286

Compass / Bounty l{unter

GEKO Detectors
De Rozendijk 29

l79l PD DenBurg,Texel

De Crimpen9, 192Ì BW Akersloot
Tel.025l3-13958

White's / Tesoro / Viking
Sandpiper / CEIA

Zoetmulder
Metaaldetectors

Grote Houtweg9T, 1944 HB Beverwíjk
Tel. 02510-25457

Compass / C-Scope

Fa. Hamstra
Kleine Haarsekade I l9

4205 NA Gorinchem, Tel. 01830-21 500

NOORD.HOLLAND

ZUIÞ.ÍHOLLAND

Garrett / Tesoro / Viking
diverse merken

2e hands detectoren

MARO detectie
Jan Kloosstraat l6

220 I PW Noordwijk
Tel. 01719-47821

Tesoro / C-Scope

F{oeveline
Burg Bauwmannlaan 90a

3043 AP Rotterdam
Tel. 010-4157649

Garrett / Pulse Technology
Celtic / Fieldmaster
Showoffs-rniniaturen

Tl'1.S. Metaaldetectie
Ru Parestr¿at 122

2552 CS Den Haag, Tel./Fax 070-3971174

Heliotrooplaan 376
2555 Ml- Den Haag, Tel. 070-368 I l2l

White's / Treasure Baron
div. merken

2e'hands detectoren

T. v. Broekhoven
Swiftstraat 50, 3076 SP Rotterdam

Tef.010-4199096

Cornpass / Tesoro / White's
Bounty Hunter / Viking

W. Munsters
l,letaaldetectors

Keepstraat 2, 5702 LH Helmond
fel.04920-44782

Têsoro

fan van Bergen
Metaaldetectors

Schoolstraat 15, 522 I AA Den Bosch
Tel. 073-3 I 1350

C-Scope

P. van der Putten
Hutakker 3

5552 CJ Valkenswaard
Tel. 040-8 I 6665 I 04902-417 17

NOORD-BRABANT



et zoelren
este adres

Ga gewoon naar Kooistra Metaaldetectors

NIET VOOR N'ETs DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

METNNt./ - DETECTORS

KOOISTRA
METAATDETECTORS

5CHOTEL5, PETTEN,

DIV. SOORTEN SCHEPPTN,
WAADPAKKEN,

KOPTÊLETOON5,
0PLADERS, BATTERT'OPLA-

DER5, BATTERl|TE5TERS,
REINIGING5MIDDELEN,

ULTRASOON5, TUMBLERS,
MUNTBOIKEN, HI5T.
BOEKEN, ATLASSTN,

MUNTHOUDER5 TNZ.

IMPORTEUR VAN:

COMPASS,
BOUNTY HUNTER,

o'RloN
DEALER VAN:

TESORO, WHITE'S,
C-SCOPE, FISHER

I 0'ü:;r,ì i.iilJi lå'rili,'
1 Crootsteassortimentmetaaldetectors
2 Vakkundig en eerlijk advies

3 Alle modellen op voorraad

4 Bij storingen altijd snelle reparaties door eigen
reparatiedienst

5 Bij reparaties eventueel vervangend apparaat
6 Betrouwbare garantie

7 Bij inruil, een goecle prijs voor uw oude cletector
8 Al 10 jaar ervaring in verkoop en qebruik van

metaaldetectors

9 Verzending door heel Nederland

1 0 De beste prijlkwaliteitverhoudinq

Nu
het gehele jaar

t0%
korting

op metaaldetectoren
(zonder inruil)

Nu
het gehele jaar

0ratis
beschermkap, sche

en koptelefoon
bil aankoop van een

metaaldetector

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen, Tel. 05133-5093, Fax 051 33-3067


