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De Bondido is inmiddels een

legende.Drie pond Dynomiet in

schoopsklerenl Zo onoonzienliik

ziin uiterliik, zo uitzonderliik ziin

prestotiesl

professionele kwoliteiten von de

BANDIDO ll bevordert, komen wii

met de volgende oonbieding:

Nu is de Bondido ll uifgebreid met een

keuzeschokeloor op de Alle Metolen-

stond, Je kunt nu kiezen voor

Normool of Auto-tune.

Stqndoord uitgevoerd

met verbeterde bruine open

zoekschiif met flexibele kobel,

Deze oonbieding is geldig bii de firmo

Detect en olle erkendeTesoro deolers,

u kriigt von hen de bekende
Gooien mel korlingen is niets

voor ons, moor omdot het gebruik

von de iuiste zoekschiifde

Goudgele Gorontiekoort.
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Detector
møgazine INHOUD:

De schatvondst
van Serooskerke

Detector Mogozine is een

verenigingsblod von
"De Detector Amoteur" en

verschijnt elke 2 moonden.

Redactieadres:

De Detector Amoteur
Honebolken 153

9205 CL Drochten

Tel 05 I 20 30403
Fox 05120,30403(7)

Advertenties:
Toneven oÞ oonvroog bq de redoate
Het bestuur behoudt zich het recht

voor odvertenties zonder opgove
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A. Folkerts
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Adviseurs en
medewerkers redactie:

J. von Bergen

H.EJ. von Beuningen

R/. Bos
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Vormgeving en layout:
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@ Copyrtght
Nrets uit deze u¡tgove mog
wo rd en ve¡veelv u I di gd en / of

oÞenboor gemookt door middel
von druk fotogrdte, micofilm

of op welke wrjze

don ook zonder voorofgoonde,

schnftehjke toestemming von de

redoctie.

Sluitingsdatum kopij
23 september a.s.
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Van het bestuur en de redactie

Binnengekomen brieven

Gouden munt van Karel V
Voor u gelezrn
Romeinse bevestigingsknoppen

Het geheim van "de vijfeiken"
Zoeken inZeeland, Luctor et Emergo

Notavoor twee trouwringen.... toteÍrl f 19,-
Vermeende koperdraad bleek

Romeins chirurgisch instrument
ZoekdagDuinrell
Yraagbaak

Opgravertjes, Detector nieuws en Occasions

Foto's omslag:
Links: Een gouden munt van Karel V een niet dle daagse vondst van J. Bol.
Rechts: De doorsnee vondsten diezoal gevonden worden.
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VAKANTIE
WEER

vooRBU

2

Bij het verschijnen
van dit magazine ga ik ervan

uit, dat de meesten van u

hun vakantie "genuttigd"

hebbe n. Dit hopelijk tot
tevredenheid en allemaal

weer gezond terug.

Mocht u op uw
vakantieadres nog gebruik

gemaakt hebbe n vân uw
detector en aardige vondsten
hebben gedaan, ofiets
anders hebben beleefd

tijdens uw zoektochten, laat

de redactie dit dan weten.

Gezocht in het
buitenlandl Hoe waren uw
ervaringen in positief en

hopelijk niet negatief
opzicht?

Mogelijk kan een

ander daar c.z.c. zijnlhaar
voordeel mee doen.

Vermeld natuurlijk wel welk
land of welke st¡eek u

bezocht hebt. En u weet, dat
de hobbyvoorop moet
staan, spectaculaire of
kostbare vondsten zijn
prachtig, maar het plezier
beleven aan het zoeken, de

(ont)spanning en het

gezond buiten zijn, zijn wel

het allerbelangrijkste.

Voor spanning en

ontsPannrng 7nr8t orì7Ê

activiteitencommissie ook
nog eens tijdens het

zoekweekend te Duinrell.
De belangstelling is groot en

minder duur dan het lijkt.
Alleen voor de entree zou u
in de "normale" situatie al

,,5o p.p. per dag kwijtzijn.
Dit is echt een gelegenheid

voor het hele gezin.

Nu de vakantie weer

voorbij is, gaat het bestuur

de aandacht wederom
richten op die zaken, die

voor u en ons belangrijk

zijn, met het oog op de

zoek-toekomst.

De opgave voor een

jaarvergadering loopt niet
bepaald storm, met andere

woorden; zelfs slecht.

Hebbe n de meeste leden

hier geen belang bij ofdoen
wij als bestuu¡ ons werk zo

goed, dat men een

j aarvergadering overbodi g

vindt? Ik kan mij dat

moeilijk voorstellen. Op een

jaarvergadering kan men

vragen stellen, suggesties

doen, kortom uw eigen

belangen behartigen.

En alhoewel wij in
twee jaar tijd, niet slecht

"geboerd" hebben,

kunnen wij nog steeds

nieuwe leden gebruiken.

Niet in bestuurs-

belang, want dat betekent
voor ons ext¡a werk, maar

in hec algemeen belang is

een grote, sterke

vereniging onontbeerl ijk.
Dus maak iedereen, al dan

niet in hec bezit van een

"pieper" (benaming van

een bevriend archeo[oog,

die de detectoramateur

goed gezind is) lid van

onze "club".

Mensen, dat was

het voor deznkeer,

hopelijk tot ziens tijde ns

het zoekweekend en/of
jaarvergadering.

Terwijl ik dit stukje

oP een warme
zolderkamer zit te
schrijven, gaat er konstant
dezelfde gedachte door mij
heen. Nog een paar dagen

endan....vakantie;
lekker zoeken enz..

De afbeeldingen

nog bij de artikelen
plakken, vervolgens moet
het omslag nog gemaak
worden en dan kan het
geheel weer naar de

drukker.

Nu u dit leest, zit
onze en waarschijnlijk ook
uw vakantie er weer op en

zijn er veel mensen bez¡g

met de organisatie van het
zoek-weekend op Duinrell.

Zo'n weekend is

voor onze vefeniSing iets
nieuws, we hebben tot nu

toe alleen zoekdagen

georganiseerd. We hopen
hier een weerkerend
festijn van te maken, maar
dat kan natuurli¡k alleen

maar als er Senoeg animo
is en u dus met uw hele

gez¡n naar Duinrell komt.

Op deze dagen kunt
u contact leggen met
medezoekers, spreken met
uw bestuur en natuurlijk
zijn ook dan de ringbanden

en de oude nummers
weer te kooP.

Nu eerst met
vakantie en hopel¡jk tot
ziens op Duinrell.

Kees Leenheer en famil¡e
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binnengekomen brieyen

VINGERHOEDEN

Geachte redacle,

Het artikel over
opgegraven vingerhoeden
in Deteæor Magafne van

decer¡rber 1992, nr.6,
verdient een kteine

aanwlling.

Flii de vingerlroed

op foto 7 vroeg ik of
íer¡rand mfj meer kon
ver¡ellen over deze

vingerhoed. [k heb geen

reactie onwângen, maar

ben zelf ook verder op
onderzoek 8eg¿en bif

musea in Amsterdam en

bíj de UnÍversiteÍt aldaar.

lnmfddels had ik al

gezien, dat na het woord
sntovlec stond

geschreven FtoELtt.

lernand van het Alard
Pferson muset¡m in

A¡nsterdarn vertelde mij,

na enige tijd, dat de

woorden anders gelezen

rnoesten worden n.l.:

Tl sARo rloet. Het fs oud
Italíaans, de zg. Rom aal,
gebruik door zigeuners

en het betekenü tK zAL JE

TROUW ZBN.

Met vriend etiike groeten,
Mevr. W. Swart

AANBEVOTEN BOEKEN,
BEL DETEft 053-3OO5I2

I I SU(tSVot zofl(ilt ffI il ffrÂÄtDIItOoR,

door Gerl Gesink, 229 pog,200 foto's ................................................... f 29,90

B 2 GTÀl0C'lJt Dt lllDtlüllD$ tUHfil VAll 180ó lol heden,

Mevius 1994 ............................... 14,95

B 3 Uitvskochl (koperen munten 7 Prov.)

B 4 (ÀTA[0G{'S VÀt{ Dt ZttVtRIil HUIÍtt{ 7 pRov[{dtil I 54ó 1795. ded I

(Wesl tledeilond)- ..................... ll ,25

B 5 oIAtoG|JS VAil DI U[VtRilt ilUtÍfi{ 7 pRovtildil t54ó-l 795. dæt 2

(l{oord en Oost llederlond) - ........17,25

I ó GTAI0G{'S Vilt ilrDrRuilD$ BIIIÂ]- $t RKlÀrtpfilNil{cft{

door A. l(ooy - .............................. 54,95

BI GTAtoG{¡tDttutilfi{VAilBItGti1790-19S7 ......... t8,55

B 9 GIAtOGllt lffllltR DtUfSOltR tUllZqIA[O0 vonof l87l .................. 17,50

Bl3 lrlUl{E0t[ er¿. 7 Pf0VlilOËil vonof I 587 (beroemde Verkodùoek] .... 32,50

Bt 4 Dt VoRSIItUtfi lll SItDItUt(t ilUltÍSt¡G It DMtfln (983 1 708) ........ t 7,50

844 V.D.fiUS ¡tttlXllÀÀR, olbeeldingen vroqsle

llederlondæ munlen lot I 5/ó. (een slondoordwqk!) ............................ I 59,00

B5lo.lAÀflB0tl( ftlUÌ{ltH tN PllltltlGtll DtR ]{tDtRUI{Dtll 198¿ ilfi
OPntilGfPtUZtll BU Vlltlllcl[ 640 blz, duizenden ofbeeldingen ...... 42,50

B5lb.JilnBoH ilUHH ftt Pfililtcilt DIR iltDIRUilD$t 1988 ,.........,......... ó5,00

852 C'OlD(0lllS 0Í lllt lVORlD, von de onlieke werdd lot nu,

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

855 COID ÀItÀS,

89 pog. koorlen von olle werdddelen meÌ hun goudvoorkomen. - ............ 27,50

Bó0 ouDItuM$twctoilHclililtoilfltut{Dilt ...... t0,/5

Bó2 DI SlIDIUIft tultf 
'/Ail 

iltJntGtil t45T-t704 .......... t 5,00

Bó3 llOORDlltDtRlÂl0StllUllTGtlVKHI$ldoorArenlPol-...........................31,25

Bóó Pn0Vlllff 
'/AN 

ttll lllPfRlutl door P. Stuort,

179 blz mel honderden folo's von Romeime voorwerpen (koopiel - .......... 25,00

- 
lilt|Jtt, _ iltt|Jr,l, - t{tt|Jttl _ t{ttutt/ - t{ttu1¡l _ liltutll _ t¡[uw _

Bó7 SfiÀilS 0P Dt Gf,il|S. Bourlonger bodemvondíen (koopiel .................... 60,00

Bó9 RötlSGt ili¡HIIIll. met priizen ..............,..,..,.....,..... ó9,00

870 DRUSUS lll Dt BITI|WL Koml v/d Romeinen in llederlond ..................... 25,00

87l l0llD0ll tU$Ut tlDltvÂt GIA|.OGUI 1910. 320 pog. met honderden

ofbældingen von Midddeeuvre melolen voorw. ......... ó9,00

872 Unuillll tÌ{ UY(tmil H DI lÄGt lAllDtl{ (zie Deleclor Amoleur

nr I I blz l7l 380 pog. 250 folo's en koorlies -. .......... ó9,50

873 Us to]llÄfiS Dt BRÀBÂt{f ( I 598-t /90}

munlen v. Brobonlv. ilederl. en Bdg. +Z.Umb. .......... 29.90

874 Htll,lGtll UfI ¡[ filODDIR, ln Zælond gevonden pdgrimfekens, I 50 blz, honderden

ofbældingen. .............................. 25,00

875 itulflIlt vtRIIUflt t{ut{ G[sfittDt}{s,

hislorie odrler de Romeime munlen, leuk bo* 200 illuslralies - ............... ì7,00

BtSTtl,l,ll{r

Illtf0tllS(ll:8d: 053 300512, de bestdling wordt dir*t onde¡ rembou¡s

loqeronden, (is duurder gewordenl verz$dk. f I 2,-

GlR0-0l/tRB0tl(lllG: mook het bdrog v/d belelling + f 5,- porlo over op

GlR0: 48.38.91 I t.n.v. Deled le [nsriede, bedelnummss veimelden.

llA IIl,tt0lllS(llt ATSPRÂÄl( kunt u de boeken ook ofholen.
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DE SCHATVONDST VAN
5EROOSKERKE

Frans Breibach

Zo al en toe vinden we in

kranten of tijdschriften

berichten betreffende

ttschatvondstentt.

Het is voor geinteresseerden

zoals u en ik toch een

nieuwsmelding waar men

"even goed voor gaat zittent'.

Verborgen schatten hebben al

sinds onheuglijke tijden tot de

verbeelding der mensen

gesproken en dat zal ook

altijd welzo bliiven.

ellicht komt
dat, omdat

iedereen

graag veel

geld wil bezitten en omdat veel

mensen denken, dat ze onmiddellijk
rtjk zi1n, als ze een verborgen
"schat" hebben gevonden.

Dat het ook werkelijk
voorkomt, hebben we pas nog in

Detector Magazine kunnen lezen.

Logisch natuurlijk, omdat de

recen telij k gedane "schatvondsten"

veelal m.b.v. geavanceerde

"hightech" metaaldetectoren tot
stand kwamen, \Øordt er nu bij

renovatie ofbij afbraakvan oude

pandjes "toevallig" een vondst

gedaan, dan wordt er al snel een

"detectorpiloot" bìj gehaalt, om het

eventuele "kruimelwerk" niet over

te slaan. Dat het niet altijd zo g 
^t

en zeker in het verleden niet ging,

wordt in de nu komende bijdrage

duidelijk. Soms zijn de "vondsten"

van een dusdanìg imponerend

kaliber, dat het voor een gewone

simpele ziel wel aldjd een droom zal

blijven om ooit iets dergeli.iks "naar

boven" te mogen halen.....

Een van de bekendste

schawondsten die geheel Nederland

in de media volgde, werd gedaan in

ry66.In het kleine Zeeuwse plaatsje

Serooskerke ten westen van Veere

op het voormalige eiland

l7alcheren, werden vele honderden

goudstukken gevonden.

De enorme belangstelling

van zowel radio als televisie e n

uiteraard de schrijvende pers hield

aân vanwege het feit, dat de

"schawondst" niet in één keer

geborgen werd. Iedere keer als er

weer de nodige munten waren

gevonden, dacht men, nou zal het

wel "over" zljn. Maar neen, steeds

weer werden er nieuwe

goudstukken boven gehaald.

Vanwege de vorst kon er

enige tijd niet gegraven worden.

Maar toen de vorst eenmaal uit de

grond was, kon men verder gaan

met het georganiseerd "klauwen" en

"graaien" in moeder aarde.

Meualdetectoren waren nog

nietz6 in de mode als op dit
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moment. ,A,lthans niet
amateurgebruik. ook ;;;."
toen uiteraard nog niet, wat nog te

wachten stond.

In totaal h¡¡amen er, schrik niet,

bijna rzoo goudstukken
tevoorschijn.

Gewoon onvoorscelba"r. . .

Maar laten we bij het begin

beginnen. Enkele jaren eerder waren

op de plaats van de vondst een pâar

oude huisjes afgebroken en was er

machinaal geëgaliseerd, waarbij de

"klomp" munten geraakt moec zijn,
en de goudstukken over het terrein

zijn verspreid. Op het braakliggende

veldjc werd vervolgens prei

verbouwd en tijdens het oogsten

daarvan werden de munten

ontdekt. De omvang van de "schat"

spreekt tot de verbeelding vanwege

het feit dat er uitsluitend gouden

muntstukken werden gevonden.

De enorme belangstelling van de

media heeft de gemoederen in dit
Zeeuwse dorpje dan ook maanden

langbezig gehouden.

De "schat" die vermoedelijk
in t6zz in een perceel in het

dorpscentrum van Serooskerke aan

de bodem moetzijn toevertrouwd,

kwa-m zoals eerder omschreven,

namelijk slechts zeer geleidelijk rc

voorschijn. In de loop van 1965 ztjn

vermoedelijk al. zo'n roo-tal munten

opgerââpt, wat toen echter niet "aan

de grote klok" is gehangen. Logisch

mischien, al konden de tnunten
later wel achte rhaa.ld worden.

Ditmaal, op 3 januari 1966, werd de

vondst wel overeenkomstig de

bestaande wettelij ke verpli chtin g

aangemeld. Toen was het echt
"bingo". Daarop werd door de

gemeente, als grondeigenaar en de

vinders gezamelijk, de bij de

egalisatie verplaatste grond,

systematisch onderzocht, zodat in

de loop van een half jaar geleidelijk
rozl munten tevoorschijn werden

gebracht, waar later nog 6 stuks

bijkwamen.'leza-men met de rr8 al

eerder gevonden muntstukken
bracht dit het totaal van de "Schat van Serooskerke", zoals hij in de

media bekend stond, op tenminste

rr47 goudstukken.

De "scha[", waarvan de

oorspronkelijke bezitter evenals de

reden van verberging, zoals

gebruikelijk niet of nauwelijks te

achterhalen valt, heeft in die tijd, de

r7e eeu% zeker een aanzienlijk
kapitaal vertegenwoordi gd.

De totale waarde in toenmalig geld,

berekend naar het in t6zz geldende

officiele munttarief door de Staten-

Generaal gepubliceerd, bedroeg

ruim Tooo gulden. Voor die tijd een

fabelachtig bedrag waarvan men een

kapiaal huis of een aanzienlijke

boerderij kon kopen.

t
Uz
ñ
t!

:
d.
ot-
UU
t--U
ô



RnDro VERHELST HuLsT V
v.d. Maelstedeweg 4, 4561CT Hulst

Tel. (Ned.) 01140-12261, Fax (Ned.) 01140-19817
Tel. (Bel.) 00-311140-12261, Fax (Bel.) 00-31 1140-19817

S¡nds 7 jaar Metaaldetectoren
Voor verkoop en service

Officieel dealer voor Zeeland en België van:

C-Scope / Fisher
Sinds kort ook officieel dealer van:

White's

SCHERPE PRIJZEN . COEDE SERVICE - RUIM ASSORTIMENT

Scanners en
municatie

KORTE GOLF O - 30 MHZ
MERKEN: KENWOOD / YUASU / ICOM / AOR / JRC I IÖWT

VHF . UHF 30 - 2OOO MHZ
MERKEN: COMTEL / REALISTIC / NETSET / BEARCAT / JUPITER

AOR / BLACK JACUAR / KENWOOD / RECENCY / HANDIC

HOE VINDT U RADIO VERHELST

Hulst Zuid - Bij Morres Meubelen, Karwei Doe Het Zelf
Stoplicht bij Morres Meubelen richting centrum,

Op de kruising aan het water hebben wij onze zaak.



Bij de keuze van zijn
zorgvuldig begraven geldbezit is de

eigenaar met oYerleg te werk
gegaan. Hij heeft niet alleen

zilvergeld totaal uigesloten van zijn
"spaarpot", doch was ook secuur

met het selecrcren van de

goudstukken. Alleen stukken die
"goed in de markt" Iagenzatenin
de munwondst.

de vinders en door de gemeenre -
voor het museum te Vce re - waren

behouden of aan het Koninklijk
Penningkabinet afgestaan, is op r5
en 16 november'66 in een openbare

veiling verkocht, zodat de munren
thans grotendeels in openbare en

particuliere verzamelingen i n

bìnnen- en buitenland zijn
overgegaan.

SCHAT SEROOSKERKE IS

,VOI\DST VAl\ DE EEUW'
Schat,graners

hebben,

uorstuerLet
Van een onzcr vemlaggevets

I I IDDELBURG - Dr. H. Enno
lYIurn G"ld"., di¡cctcur ran
het Koninklük penningkabinet
in Den llaag. noemt de schat
van Serooskerke. rlie h!l giste-
rcn aan ee¡ vluchtige inspectie
onderwierp, de vondst van de
eeus,.

De *h¡t. inmiddels ùitgegroêid tol
?!4 gouden ñuntan. js volgens hem ecn

rÀldr.aahÞid H.l i. dê

De "jongste" munr die in de

schatvondst aanwezigwas. is van

hec jaartal t6zz. De Spaanse

escudo's zìrjn van goud gemaakt, dat

de Spanjaarden uit Amerika
betrokken. De escudo's werden

nogal slordig gefabriceerd, het enige

dat telde was het gewicht en

gehalte, zodac het er niet veel toe

deed ofde afdruk van de

muntstempel wel goed op het

muntplaatje overkwam.

De onregelmatige omtrek van deze

muncen was het gevolg van ruw
knippen van de muncplaatjes, niet
van "snoeien" (=..n randje van de

munt afsnijden) . Een heel groot
deel van de Spaanse escudo's bleef
overigens niet in omloop, maar

verdween in de smeltkroes en werd
gebruikt als grondstof voor sieraden

en andere munten, bijvoorbeeld de

Nederlandse rijders en dukaten.

Het gros van de gevonden

munten, voorzover deze niet door

Voor de nieuwsgierigen onder u: de

verkoop van de munten bracht voor
toen $966) het gigantische bedrag

op van méér dan een half miljoen
gulden.......

Tot zover de "story" van de

méér dan 3 eeuwen verborgen

gebleven "stRoosK-E RKSE scHxr".
T

uterqtuur:

- Munten in muntrondsten:

dr. H. Enno v. Gelderl

drs/oh. S. Eoersmo,

- Muntyondsten uit ry eeuwen: drs A. Pol,

Ko ni nH ijk P en ningko bi ne¡

- /Vuntyondsten in Nederlond:

drs H. W.locobil

dr. J. P. A. vld Vin,

- Zeelond in oude koorten:

Fronz Ginenbergeil

Helmut Weiss,

- Divenecotologimunweilinghuizen.

^
Gouden l12 Reool, Philips ll

^
Gouden Njder
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UwPULSE
Specif ications
Length-ø-..................Extended ......50'

^ Co||apsed............................31'

WeightY..................Complete (with Headset).....5.3 lbs.

Handle and Search Coil ....2.4 lbs.

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

Transm¡t Frequency........... ..5,333 pulses

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

Piezo Electñc

lnterchangeable......... ... ..... No

Ground Balance Required

Search Motion Requ¡red

Oetachable Conlrol Housing for Hipmounting ...... Yes

Salt Water/Fresh Water Operation ........................Yes

Land Operation .........-Yes

Submersible .................... to 250 feet

Target lD/Discriminalion............. ........... No

o

Liquid crystal display
shows signal strength
and battery condition

L¡ght-emitting
diode flashes
over target

Volume knob
adjusts audio
target signal

GELAN
METAALDETECTOREN B V

Bedrijvenweg l7
527 2 P A Sint'Michielssestel
Nederland
Teleloon O4 I O5'Ì 2949'
Tele{ax 04lO5'15658

Tuner knob
ad¡usts for
maxtmum
sensitivity

.No

.No

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

ìnduclive balance

Diameter................ 8'
Shielding...........-....100% ESt 

g

lnterchangeable..... No

Batteries ... .(8)1.5-VotÌ , AA

penlight

.. .Carbon Zinc...........40-50 hours

Alkaline.... . ...........'100+ hours

Nicads. ..............20-25hours
Automatjc Battery Check. Yes

Operating Temperature....... .. . ............32-120' F

Banery Life?...... .

FISI{ERæI

,.,/ 
M7f dan d

teur k gen 1Lêden

Swiftstraat 50
3076 SÉ Rotterdam
Tel: d10 - 4199096 x: 010 - 41

lmporteur
\

Treasure

BARON



INGEZONDEN
VOOR DE
VONDST

VAN HET

6OUDEN /v\UNT
VAN KAREL V

wel op djd terug om mee re

kunnen dingen naar de

vondst van hetjaar
(catagorie munten),

Met mijn in april
aangeschafte Tieasure Baron

verdiende ik in
mei deze

decector

Den Haag

kwam deze

gouden

munt
tevoor-

schijn.
Het gaat

hier om
een Franc a

pied uit 1361

mec één

toon
terug. In
de afge-

voerde

grond

ü'- van het

' Spui in

lndustrieweg 35, 3641 RK Mijdrecht
Tel. 02979 - 84713

Officieel dealer van;
CoMPASS, BOUNW HUNTER,

EN ANDERE MERKEN

Bel voor een afspraak;

02979-84713

voor het oplossen van het
mysærie rond onze gesp

(Detector Magazine nr. 11).

Dit maal heb ik na aanmelding
(x.r,.r. en archeologische dienst
Den Haag) mijn recente vondst

OPENINGVAN ZAKEN!

j laten u graag de rest van ons
assortinrent zien.

MARO METAALDTTECTOREN

Jan Ij?.'oosstraat 16

2201 PW Noordwijk
Tel. I Fax 017194782't

Wn¡r¡'s TEsoRo

van Karel V. Deze

datering was belangrijk voor de

archeologische dienst, die een paar

jaar geleden een opgraving had op
zo'n 5 meter afstand van de

betreffende locatie.

Met vriendelijke groeten

Jan Bol
T
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VERKOOP IVERHUUR
METAALDETECTOREN

Palambangstraat 5
1094 TA Amsterdam
020 - 6682968 officieet deater van:

.as.
graag na 19.00 uur W=

'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
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D,t,&ÆÆN
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL . VERHUUR
Pieter Maatsstraat 12 1777 AP Hippolytushoef

TELEFOON 02279-3286

Officieel deoler von:

Flsl{ER--#l
:Eses@@PG

Clubleden geven wijoltijd 5% korting.
Vroog ollijd eerst noor onze lnruilprijzen ols u de
oonschof von een nieuwe detector overweegt.

Veel lypes detectors uit voorrood leverboor,
onderen binnen enkele dogen,

Offrcied dealervon de grofe meken mefool&tecfors.
Ç e h æl vr ijbl ijv en d e b ezoek en n q tel efo n i sc h e of Ðro o k.

TEGELS /
BODEIVI\'ONDSTEN-

BEURS
Zaterrlag I Oktober

I O.OO - I 5.OO uur
lUlotel De WIlile Be¡gen

(langs de Al bij Hilversum)

Motol De

lnformatie biJ:

Organisatieburo "De lnbreng"
Postbus 1371,1400 BJ Bussum

Telefooni02159 -21128
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Wandelen in
o rch eologisch Ned erla nd

Eindelijk eens een boekje in
t'gewone mensentaaltt oyer
het boeiende verleden yan
ons landje.

ree-lance journalist

iii..**r, Joot, Vermeulen laat

ilf zijn leznrs dertien
1+ keer kennis maken

met het landschap, cultuurhisrorie
en archeologie in zakformaat.

Mooie kaartjes en duidelijke
routebeschrijvingen van voertochten
tussen 8 en 38 kilometer voeren

door de meeste provincies en altijd
in de vrije natuur. Hunebedden en

grafheuvels, maar ook vliedbergen,
wierden en ringwallen worden van
tekst en uitleg voorzien, benevens

een gedegen behandeling van de

archeologische stand van zaken in
onze streken met de nadruk op wat
er nog zichtbaar is uit de

verschillende peroden.

Uitgever Guus Kemme van
Architectura en Natura geeft aan

dat dit boekje gezien moer worden
als een aanvulling op de bestaande

lìteratuur. Daar wordt dan ook
uitdrukkelijk naar verwezen in een

aparte literatuurlijst, hoewel daar

boeken 6ij zitten, die vanuit een

ivoren toren geschreven zijn, of
alleen maar antiquarisch
verkrijgbaar. Belangrij k is echter,
dat het Archeologische vademecum,

wie, wat en waar niet vergeten is.

Helaas heeft men verzuimd
de secre¡ariaatsadressen van de

belangrij kste arnateurveren igingen
te vermelden. Dar zijn de

Nederlandse Jeugdbond ter

Bestudering van de Geschiedenis
(N.¡.r,c.), tel. o183o-zro6r in
Corinchem, Archeologische

\Øerkgemeenschap Nederlan d
(n.w.N.), tel. o345r -n44zin

Heukelum en vereniging

De Detector Amateur (nle.),
teI o145r-rz44z in Leerdam.

Het aardige van dit nìeuwe

boekje is, de vraagprijs van f 19,5o

en de wel zeer duidelijke kaartjes.

Een wandelgids, die in geen enkele

boekenkast van historisch
gen teresseerden mag on tbreken.

U

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

viking

Broekstraal 41 , Hummelo
08348-1 630



SPßEITEN IS ZII'VEß-

Taxatie: Hfl. 4500,-

Ufif/IJGEN IS

Taxatie: HR. 25OO,-

(aangemeld)

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

Gevonden met de WhÍtc's
Eagle SL '9O.'Lucky' Henk Jansen
uit Amsterdam vindt: 'Ik rÍjd lÍever

Mercedes dan Daf.

Taxatie: Hfl. 55O,-

Dit ls een unieke zilveren
die gegraveerd is op een stoter

(munt) uit 1590.
fl[j is in Kampen met een WhÍtc's
Colnmaster CI asslc ZI gevonden.
De tekst luidt: 'Het beste stuk van
't huisbedrijf, dat is een goed en

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

dieptes waar andere detectoren een
puntje aan kunnen zuigen'.

Taxatie: Hfl. 9O0O,-

(aangemeld)

Tijdens het zoekweekend
in Engeland vond
Lammert Hummel uit
llendrik Ido 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: tìfl. 600,-

(aangemel4)

In het buitengebied van Olst
werd door tlenk Niezen deze
prachtige randbijl (l OOO v,C.)
uit de bronstijd gevonden met
een White's CoÍnmaster
ClassÍc IL Henk: 'lk kan
Íedereen een Classic II
aanbevelen, White's still going
strong".

(aangemeld)

Deze zeldzame Romeinse
gouden aureus van Keizerin

Faustina II is op een akker
gevonden waar al veel

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

tragle Spectrum zoekt:
"'t Is gewoon

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

geen ander meer
willen hebben".

Taxatie: Hfl. 2OOO,-

(aangemeld)

Deze 22 karaats goudennng,
welke gemaakt is in 1754

is gevonden
met de WhÍte's Silver Eagle.

Eigenaar Hans Fabriek uit
Wolvega (Frl);

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

oversla".

Importeur IiIIIIITE'S: Detection Systems Ilolland
R. de lleer

Veerpad 2, A276 AP Zall& Tel.Æax. o.52oã-6,591, Autotelefoono6,52926,A25



RO/V\ElN5E
B EVESTI6IN C,5-
KNOPPEN

F. uan Berþel

Bii het doorlezen van het

vorige blad (nr. l4) zag ik bij

het stukje van Albert Folkerts

over Arie Bogerd uit

Leerdam op pagina I I afb. nr.

l5 een drietal yoorwerpen,

die volgens Albert als

Romei nse zegelstempels

dienden.

dac van zegelstempels totaal geen

sprake is, maar dat het gaal. over

belvormi ge bevestigi n gsknoppen.

Over deze

bevestigingsknoppen is in

Nederland niet zoveel bekend,

echter in Engeland zrjn er

verschillende gevonden en

beschreven onder de naam "Bell -
shaped studs".

De bekende knoppen uit
Engeland en mijn collectie bestaen

uit nvee types namelijk zoals afb. 1.

Deze heeft een belvormige knop
(onderzijde) met een rechthoekige

of ronde steel in verschillende

lengtes, met aan de bovenkant van

de steel een doorboring.
En afb. 2heeft een grote (tot

60 mm) kop in de vorm van een

omgekeerde schaal met aan de

voo rzij de een verzo n ken

cirkelvormige versiering. Eveneens

met rechthoekige steel en aan de

bovenkant een doorboring (op de

foto net niet te zien).

Ditzljn dus wee
verschillende voorwerpen, waarvan

later blijkt, datzn dezelfde functie
hadden. Deze knoppen werden in
de vorige eeuw gevonden en toen

beschreven als decoraties voor
militaire scrijdwagens.

Enkele jaren geleden (1979)

zei men, dat het om deurknoppen

of onderdelen daarvan zovga n,

omdat deze vaag afgebeeld staan op
bijv. een sestertius van keizer Nero,

daarop de voorstelling van een

gesloæn deur van een tempel van

Janus op de keerzijde.

Maar pas in 1982 werd het

probleem rond de knoppen
opgelost, want in de plaats Walheim
in Duitsland werd tijdens een

opgraving een complete houten kist
gevonden met . . . . . jawel, de

beruchte bevestigingsknop pen.

Deze knoppen werken

eigenlijk heselfde als onze

schroef/slotbouten maar dan zonder

moeren (afb. 3),

t;;:' ":-:i;.. mdat ik Zelf

,::Î:j = enkele van deze
i4a 'rg

voorwefPen tn

mijn bezit heb,

besloot ik over deze voorwerpen

nader informatie in te wlnnen en na

enig speurwerk kwam ik erachte¡
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Op deze manier kan men

verschillende verbindingen maken

en voor diverse doeleinden.

Inmiddels is bekend, dat de

bevestigin gsknoppen zij n gebruikt
voor de bevestiging van

sleucelplaten op houten deuren en

kisten, maar ook als bevestiging van

houten handvaten bij dolken en

zwaarden.

Volgens de schrijver van het

Engelse artikel, dhr. H.C. Bishop,

werden de bevesti gingsknop pen

gedurende de gehele Romeinse cijd

gebruikt.

ij::, f en toe

",,i""ai-, 
achterom

-""......{ 
kijkend of ik,m

";¡ iî,ni.t kwijt was,

vervolgden wtj onze weg wat dieper

de jungle in. Op een wat minder
dichtbegroeid gedeelte besloten we

dan maar ons geluk te g^an

beproeven. De piepers aan en

'vooruit met de geit'. De muggen en

andere insekten hadden het
vanwege het broeierige zomerweer

beter naar hun zin dan wij.
Het gegrom en de blijken van

afkeuring stegen met regelmaat uit
de mond van m'n kollega op, die

het ließt direkt terug zou zijn

geg 
^n 

naar veiliger oorden.

Nou viel er buiten wat 'toeristen-

a&al' ook niet veel te 'rapen' op de

bewuste plek. Dan maar terug nââr

de auto en een andere lokatie

gezncht. Maar wacht effe. . . toch
'n redelijk hard signaal op m'n
koptelefoon. Het bladerdek een

6eer1e opzij met m'n hooivorkje en

nogmaals de pieper erover. En ja
hoor, nog steeds signaal, dus m'n

Met deze informatie eindigt
mijn stukje en ik hoop, dat u weer

iets wijzer bent geworden

betreffende de gebruiksvoorwerpen

van onze voorvaderen.

A
Aþeelding 3
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HET C,EHEIM
VAN*DE VIJF EIKEN"
Langs de 'oude' rijksweg Tilburg-Breda ter hoogte yan de

vliegbasis Gilze-Rijen parkeerden we op een zomerse dag onze

auto op de daarvoor aangelegde strook. Grenzend ¿r¿rn de weg

kun je daar ook zonder bewegwijzer¡ng het bos "DE VlrF

EIKEN" betreden. Ook wij deden dat dus. Wij, d.w.z. m'n

zoekmaat van d¡e dag - een nog alt¡¡d vitale ó5- plusser - en

schrijver dezes, beide gewapend met detector, waarbij m'n

zoekm¿rat nogal tegensputterend en bukkend voor de

laaghangende takken achter mij aan slenterde dwars door een

w¡nvar van afgew¿raide takken, omgeknakte denneboompjes en

de nodige rotzoo¡ yan bermtoeristen(!).



graverqe kon in de grond.
M'n zoekmaat had alleen nog oog

en oor voor de vliegende

bosbewoners.

Al vloekend bedreigde hij alle

aanvallers met de dood. Intussen

haalde ik een gave 'leeuwen cent'

van r88J naar boven.

kuk natuurlijk als je verder nog
'niets' hebt gevonden.

Gewoontegetrouw nog even

de schotel over de uitgegraven

grond plus het putje. Hé . . .nog

een signaaltje. . . . nou dan nog

even verder peilen. En ja hoo¡ nog

een cent. Niet meer zeker van mijn
zaak zi) n de herh aal de deze

procedure zich een aantel keren.

Geloof het of niet, steeds wéér 'n

signaal. Dus besloot ik her grover
aan te ga n pakken, wanc hier kon
meer liggen. Rondom werd al het

gebladerte verwijderd en het putje
werd nu'een put'. Ik kwam nu
bijna handen te kort. De ene na de

andere cent kwâm naar boven.

Naast me stond de inmiddels aardig

bezwete kollega nog steeds met z'n

armen te rwaaien naar z'n vijanden.
"ìØat ben je toch allemaal aan 't
doen man" bromde hij. Het plastic
doosje waar normaliter m'n
gevonden muntjes ingaan was reeds

tot aan de rand toe gevuld met -
hoe is 't mogelijk - alleen 1 cent

stukken.

Het was mij wel opgevallen

dat de jaartallen van de munten
nogal uiæen liepen. Praktisch alle

centen waren van uitstekende
kwaliteit, war je niet altijd zietbi)
koperen muncen uit
bos(zand)grond. De'puc' van zo'n

3o cm doorsnede en idem aa¡

dieprc leverde nog steeds nieuwe
'aânvoer' van geldstukken, hoe

weinig ook aan toentertijdse

waarde. Wanneer lcwam het einde?

Mijn zoekmaat naast mij bood

'spontaan'z'n hulp aan. Even vergat

hij z'n belagers. Op z'n knieën

zittend naa.st'de munænbron', hielp

hij bij het verzamelen van de

'íoogst', maar had niet in de gaten,

dar er een nieuwe aanval werd

ingezet tegen hem. Nu waren het
rode bosmieren die over z'n tenue

kropen, wat hem weer tot'n lichte
aanval van razernij brachc. Maar ja,

wie gaat er nou ook op z'n knieën

midden in een bos op de grond
zitten!!

Uiceindelijk was het totaal

van de 'schat' in dat ene putje die

middag 2rt muntstukken. Allemaal
r cent typen vanaf ß78 mer her
'jongste jaar' 19 48. Zelf verzamelde

ik eigenlijk helemaal geen munten,
maar op dat ogenblik had ik in één

klap, 'n meer dan leuke sortering.

Al met aI, een leuke'mini
schawondst', maar met de munten
'op zich' kon ik die middag nog

geen ijsje kopen. Voor de

numismaten onder u: van het jaar

r92+z ten er bij de vondst 4 stuks!!

Deze muntjes 'doen' toch altijd in
perfecte kwaliteit nog zo'n honderd
piek of meer per stuk. kuk toch!!

De vraag waar ik nu al vele

jaren mee zit is natuurlijk:
"\Øaarom en wanneer verstopt
iemand geld in 'n bos - en waarom

alleen centen? Een kapitaal heeft het
nooit vertegenwoordigd, behalve

voor een verzamelaar. \Øaarom dan

al die moeite om zoiets in een bos te

gaan verbergen? Het zalvoor mtj
altijd: "Het geheim van "DE vr¡F

EIKEN" blijven. Met m'n zoel<¡naat

is alles ook nog goed afgelopen

hoor,...watbultenen
schrammen. Dit voorval moet ik in
zijn 5ijztjn niet 'ophalen', want dan

krijgt hij spontaan jeuk.

T

Frans Breibach
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KELTEN EN HUN
/v\YSTE RlES 4

KELTEN LAN65 DE MAAS

Drs. K.PH. Faber

ij Caesar was de

fli Rijn de "limit";
grens tussen de

Galliers (Kelten)

en de Germanen. De Galliërs waren

al een bee{e bedorven door de

cultuur, maar de Cermanen waren

de "echæ" jongens. Vol nobele

vechtlust, ließt maagd tot na hun

20e om hun volledige "potentie" te

bewaren; dit met een vermanend

Aþeelding j )

oog naâr wet
de jeugd in
Rome deed

natuurlijk; het
"nobele wilde"

thema van de

gaat ook bij

Täcitus verder spelen.

Feit blijft, dat Caesar aan

het Cermaanse gevaar

een excuus ontleende

om zijn troepen bij zich

te houden, een

nuttige troef
achter de hand
bij de srijd
tegen zi)n
vijanden in
Rome.

Bovendien kon hij als "sterke man"

gelden tegen de "Kelten" en voor de

toekomst ook aI tegen de

"Germanen",

onbedorven en

wachtend op een kans

Rome te verpletteren.

Het t¡auma van de

verpletcering door de Kelten in 387

v. Chr. z t er nog diep in.
"Vae Victus" kregen ze te horen van

Bran, de Keltische hoofdman
"\Øee de overwonnenen", toen ze

met de gewichten geknoeid hadden

bij het wegen van het losgoud; hij
gooide er gewoon zi)n rwaardbij.
De hele Keltische nachtmerrie van

vechtende berserkers,

koppensnellers,

Aþeelding I

woestelingen, voor

geen rede vatbaâr,

wordt verdubbeld in
de heilige huiver voor de

Germanen, nog "echter" als de

jongens links van de Rijn.

Feit blijft echrcr, dat de

Romeinen uiterlijk geen

onderscheid konden maken tussen

de Germanen en de Kelten;

Caligula laat na zijn "veldtocht"

tegen Germanie, Callische

krij gsgevangenen opdraven in
Rome. Uit alles blijkt
stamverwantschap links en rechts

van de Rijn. De Menapiers, een

volk in het rivierengebied en langs

de Rijn in ons land had aan beide

ztjdenvan de rivier bezittingen.
Todd noemt Keltisch: munten

gebruiken, oppida bezitten (soort

forrcn op hoger terrein) en gebruik
van bepaalde soorten aardewerk
(t,g.v. de Germanen, die hij
behandelt). Ons gebied is tot de

volksverschuivingen voor hem een

"noordelijke" uitloper van de

Latènecultuur (Keltisch),

1 Afbeelding 2
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Kennelijk is de Rijn letterlijk zowel

als figuurlijk veel minder een

waterscheiding dan Caesar, die dat

nodig had voor zi)n politiek, stelde.

En de Maas? voor Caesar lag

de rivier aan de perferie van het
vijandige gebied. Aan het eind van

zijn avonturen stuit hij op volken
als de Eburonen en de bevriende

Menapiers, die vlak bij de Rijn
zaten en over de rivier versterkingen

konden halen van andere gretige

plunderaars en dus heel veel

moeì lij kheden veroorzaakrcn,

De Eburonen woonden grotendeels

tussen de Rijn en de Maas,

hoofdplaats Atuaca, geïdentifi ceerd

met het latere Tongeren van de

Tirngri dat ongeveer in het midden
van hun gebied lag. De Menapiers

zaten achcer hun krans van bossen

en moerassen in het huidige
Brabant en rivierengebied.

Beide volken waren niet groot,
gezien hun concingenten die ze

leverden aan het coalitieleger van de

Galli¿rs tegen Cacsar.

De Bataven

het rivierengebied

komen later
(insula

Batavorum). Ze
ztjn als

Romeinse

lmport te

Aþeelding 4

beschouwen; speerpunwolk ægen

eventuele invallers. Juist die

mobieliteit van deze volken was een

nachtmerrie voor Rome en Caesar.

De Menapiers vinden we na de

oorlogen cerug in Belgie, Van Es

ln vermoedt aan de kust van Zeeland.

Het zijn geen rustige

boertjes, die gezapig hun
akkertjes verbouwen en

lekker sedentair bezig

zijn en ook geen

grote boeren, die de

kleintjes wegpesten,

maar de jacht en krijg
zijn eervol vooÍ z.e, zo observeerde

Caesar. Het mobiele element, de

voorkeur voor de

veeteelt, het
eeuwige rwerYen

lijken echo's uit
het
oorspronkelijke

Indo-Europese

meer "geciviliseerd". Misschien was

de herinnering eân de eindeloze

zwerfpartijen met paard en wagen

^
Aþedding l3

uit de grote Euraziatische vlaktes

levendiger bij de bewoners hier.

V AþeeJding 5

r7

verleden. Hier sterker hoorbaar, dan

in Gallie, waar men wel was gaan

"zitten" en voor Rome dus gold als
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Aþedding ó

Y

Kunnen de

vondsæn wat

zeggen over

de bevolking
hier?

De archeologen durven het

niet aan om een bepaalde

aardewerkcultuur gelijk te stellen

met een bewoning. De munten?

Scheers wijst een type stater toe aan

de Eburonen. Afb. r toont het: Vz
een losverbonden triskelos en Kz

een paardje; gezien het

circulatiegebied (afb. z) maar ook
omdat het cype stylistisch verwant is

aan de "regenboogschoteltjes" van

over de Rìjn (vondsten van Irsching,

Caggers (Beieren) en Düren (bij

Aken) lijkt dit te verdedigen.

Langs

de Brabantse

Maas zijn
door Jan van

Bergen

(Engelen) rwee

staters gevonden (afb. 3). Inmiddels
zTjn er meerdere exemplaren in
hetzelfde gebied opgedoken.

Op heøelfde terrein een

vo ndst van regenboogschoteltj es

("fb.+ tlm ò, na eerdere vondsten

befaamde offerplaatje met de

vermelding van Hercules Magusano
("fb. 8). De god is ons bekend

van de munten van keizer

Postumus ("fb.S).
Hijzelf (afb. ro)
wâs

waarschijnlijk
zelf een Bataaf en

liet munten slaan voor zijn
schutspatronen de Hercules

van Diessen (Deusonis) en

Magusanus. De tempel van

Empel wordt met hem in

verband gebracht.

In 'ùØestkapelle werd een

marmeren beeldje gevonden van

deze god met in de rechterhand een

dol6jn; dit zou dezelfde

ontwikkeling kunnen zijn als bij
Nehalennia (Domburg)

oorspronkelij k een vruchtbaar-

Aþeddíng l0

heidsgodin,
een mater,

krijgt
zeesymbolen

door de handel
oveÍzee in zout.

Aan de Menapiers worden

nog geen types toegewezen (evenals

tor voor kort het geval was met de

Eburonen en Bataven). In de oorlog

met Caesar krijgen zehetzwaar te

verduren (evenals hun

bondgenoten, de Eburonen).
Het grootste deel wijkt uit naar

bossen en moerassen, later vinden
we de naam in Belgie. Een lace

echo is de Menapier
Carausius (afb. rr), die

tijdelijk de Noordzee

I Aþeelding I I

beheerst.

Heel coepasselijk voor een

"piraat" is het schip op de keerzijde

van zijn munten (afb. rz). Ook brl

Caesar, een loo jaar eerder, worden

de Menapiers vermeld a-ls

schepenbezitters.

Tenslotte een

groep bronzen

muntjes, door Jan van

Bergen gevonden op

hetzelfde ærrein.

Scheers

kentze als het

AVAVCIA-type. Afb. 13 toont de

verspreiding. In Vechten zijn er

ettelijke gevonden, kennelij k

Aþeeldíng I
V

ß
u toegewezen aan de Bataven (het

e bee tje goud naar brons me t een

= 
beetje goud en zilver). De Bataven

P (afkomstig uit Hessen) namen het

H type mee uit hun stamland..

ô' Jan vond op hetzelfde terrein het

¡;



pasmunt voor inheems gebruik.
Afb. 14 toont het oorspronkelijke
type; een paardje metevevclrr en Kz
toont een vierbeen van paardebustes

(mogelijk elders geïmiteerd?).

Op grond van de verspreiding

wordt gedacht aan de Eburonen.
Atuatucia heeft kennelijk verband

met Atuaca, hun hoofdplaats.
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EEN SNOEK WAs
HET BEGI N

A. Folþerts

De tweede detectoramateur
w.¡arvan ik in januari 1994
een aantal vondstmeldingen
ontvangen heb, is Arjan
Ouwehand uit
Monnickendam en omdat een
drcge opsomming van
vondsten niet zo aantrekkelijk
is voor "ons" lijfblad heb ik
een gesprekie met hem
gehad over onze hobby.
Toevalligerwiize was dat op
ziin 37e verjaardag, begin
februari.

rjan is wel op

een heel

bijzondere
manier aan de

detectorhobby geraakt. "Van jongs

afaan heb ik een passie voor vissen

en het moet een jaar of tien geleden

zijn, dat ik met mijn maat door een

heldere boerensloot hier in de buurt
aan het snoeken was, toen mijn oog

viel op de vele witte pijpekopjes, die
je op de bodem zagliggen door het

water heen. (Iedere visser weet, dat

snoek alleen in helder weter zir,
omdat het een zichtjager is.)

MunEewicht ryol of rozenobd 1470-1 525.
G*tooktte Waonderen (klimmende leeuw in
schi/d met de st¿ort noor binnen gekruld).

Afmeüngen 19 x I 8 x 2,5 mm. XXXII geeft oon

døt er hietvon 32 munten uit een Troo's mork
genookt konden wo¡den.

\Øe hadden niet veel geluk en

narnen daarom maar een paar van

die pijpekopjes mee uit
nieuwsgierigheid." Via die

pijpekoppen groeide de

belangstelling allengs voor al wat
hismrisch was. Arjan verhuisde van

IJmuiden naar Monnickendam en

werd daar lid van de historische

vereniging. "Mijn eerste detector

kocht ik acht )aar geleden, dat was

een eenvoudige \Øhice's. Och, je

vindt wel wat en je gaatje ervoor

interesseren. Dus vijf jaar geleden

nam ik de grote stâp en kocht een

Tesoro Colden Sabre, die bevalt cot

op heden uitstekend. Ik gebruik
gewone oplaadbare batrerijen en dat

gaat goed. Je moet ze zo ns en dan

ontladen, tot ze helem aal leeg zijn,
maar dat doen de kinderen wel voor
mij met hun speelgoed" lacht hij.

l./zeren dbsel
ofmetingen 170 x 60 mm. I ó eeuw?
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de weg te vinden. "Dat is een pré

voor mijn hobb¡ want je ziet alles.

Dat is dan ook in wezen het werk
van de politie. En zie ik ergens een

nieuwe bouwput of een andere

interessante plek, dan ga ik er in
mijn eigen tijd eens een kijkje
nemen en lopen pieperen."

[¡'nks een steeþooÞ of kromsæerd (geheel goofl
I 600-1 650. Rechts een / 7e+euune kookpoq

gezien de dikke loog nvoræ oonslog op de

ondenijde kennelijk zeer ¡ntensiefgebruikt Redib-
onder: een bord met zgn. slþversieríng.

Rechts een loden schijfgewichl voorzien von een monnik in pij met over zijn schouder een knuppd
(stodswopen von Monnickendom) en de gothische fetters C C. Gelìjk oon l18 (funsærdoms) Þond te weten

6l .6 grom. t I óe eeuws Lnks een schijfgewichtvon I 14 pond, dmetingen 34 x I 3 mm. Verdere gegevens

onbekend.
V

De meest weardevolle vondsten

bewaart hij overigens niet thuis,

m^^r g an in bruikleen naar het

museum "de Speeltoren".

Geen wonder, dat hij zitting heeft

in de inrichtin gscommissie.

Het oudheidkundige museum is

gevesúgd in het voormalige stadhuis

op Noordeinde.

De collectie heeft vooral

betrekking op de ontsteens-

geschiedenis van Monnickendam
en omvat ondermeer oudhollandse

tegels en majolica, oude ansichten

en uiteraard archeologische

vondsten uit de omgeving,

Voorts is er een diavoorsteling over

de monumenten van het oude

Zuiderzeestadje. Het museum is

dagelijks geopend van r april tot
r oktober. Arjan is eigenlijk een

 
Een munEewicht pæulooEulden. I óe eeuw.

Ganooktæ Antwerpen De postulootgulden werd
u¡tgeg.even door Ruddf von DiEholr 53e

Posuloot von bisschop von Utecht 1423-1455.
Voo¡zien von het snede getol 8l (lXXXl) (81

munten uít eenlroob mork goud).

bevoorrecht man voor wat betreft
het ontdekken van vindplaatsen.

ïjdens zyn dagelilkse werk als

hoofdagent van politie is hij veel bij

Links een messing montuur indusief ovole glozen.

Heloos zijn de poten ofgebroken.

Rechts een tinnen wijzerploo¿ doorsnede 36 mm,

met Romeinse c1¡'fers en in het midden een

Hoemmotief. (l8e eeuw ?)

V
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T̂innen lepd, zeer vroeg model. Ronde bolg plane
sæe/, oon de achterziþe de noold niet doorlopend
op de bok Vroq homermerk met de letters'y"
en "F" boven oon de steeL /5e eeum.

^Mantdhook Àlessing gegoten. Te doteren I 450.
Soortgelijke montdhoken zijn o.o. gevonden te

Nieuwlonde en stoon dgebedd in "Schoü.en uit de

Schdde", blz.4ó.

Minioan r gr oop (kindergee/goed).
Afmetingen 30 x 20 mm. /5e eeuw.

Links boven een schoengesp met gevlochten

óeuge/. Mist ürssenstly', zilver, 1675-1725
Afmeüngen 43 x 37 mm.

l-rìnks onde¡ een gegoten honger (loodltin). Ejkd-
model voorzien von een meq¡.q¡oten oog.

Te dqteren rcnd I 500.

Midden onder een Frdnse /elie von messing

dmetingen 25 x 24 mm. Heloos is de funa)e en

oude¡dom mi tþt oÞ heden onbekend. Aon de

ochterziþe bevinden zich twee (ofgebroken)

ôevesùgingspunte n (leerbesl og?).

Rechts onder een ring gevlochten u¡t een süJk

koperdrood, ofhechtingen links en ¡echs van rczeL

I /-eeuws.

Rechts mÀdden een gegoten ring von (mossiefl
messing. Â4ogellk voorheen voorzien

geweest ydn steent]ès.

Recht boven een honger von rnessing een

oþengewerkt tolmodd. Eestoonde utt útee dden
door en door verbonden middels

een droadoog. Ucht ingedeukt- I 7e eeuws?

Y

P̂rofooninsigne voontel/ende een miniotuur van een

Hoen. (Een wan werd gebruikt om hetkofvon het
koren æ scheiden). Afmeüngen 35 x 25 mm.
Mogelijk heeft de Hoem oþ de wan de symbolbche
beækenb von het goede von het kwode te
scheiden. Een soorlgdijk insrgne is o.o. in

Nieu*,/onde gevonden (zonder bloem), Te doteren
I 450.
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Onlangs heeft hij de collectie

Beuningen bekeken in Rotterdam

en concludeert, dat er de laatste tien

jaar toch spectâculâir veel naar

boven is gekomen, dankzij de

detectora-mateurs. \øat dat becreft,

vindc hij dac de vaderlandse

archeologie noch steeds op twee

gedachten hinkt. "Ze willen wel het

voordeel van de meldingen, maar

veroordelen tegelij kertij d het
zoeken." Hij kan dat niet rijmen.

In ztjn ogen is het vaak redden wat

er te redden valc, want vandaag is er

een bouwput en morgen is het

beton al gestort en zljn de zaken van

historische waarde voorgoed

verloren geg 
^n.

A
ßoven een insignelhonger voorctellende een óotte¡

in louwerkrong moteriool loodltin gegoten. lTel
/ 8ee euws (gezien de bijvondsten). Heloos is m jl

von dit voorwerp ook weinþ bekend.

Links een insrine von loodltin voorstdlende de

verrijzende Christus Doorsnede lS mm. lSe.
eeuws Aon een zijde stoot Morio met kind
olsmede een (moeil¡k leesbore) tekst in 6où-sche

/etters Aon de ondere zíjde de verrrjzende Ch¡btus

met diverse mortÊlwerktuigen en zuilen.

Rechts een insignelhonger von loodlün. holfronde

boog met oon de bovenzijde een oog. ln het
midden een engelkopje met vleugels Verder zifr.en

er op de boog diverse "ogen". Achærzijde gJod.

Volgens dhr. L Hopstoken urt Bergen op Zoom

stdt d¡t mogd¡jk een von Ch¡istus Tronen voor.

Tronen zijn de engelen, die de steun von God

woren. Volgens Donièl en Ezechid woren zij ook

de levende wielen von Gods wogen. Zij hebben

geen lidtoom meer, moot een hoofd te midden

von een wiel en het wiel wos vol ogen. Quo votm

zou het /Se-eeuws kunnen ztjn,

(oonvullende informoüe is zeer wdkom).

"De archeologie heeft heel

vaak de mankracht niet om even te

komen kijken. Het is erg moeilijk

om met deze materie om te gaan,

omdat er geen duidelijke richtlijnen
bestaan en de interesse van de R.o.B.

is ook niet altijd te peilen. De lokale

historie is hierbij duidelijk in het

gedrang."

Arjan heeft daarom geregeld contact

met de heer \Øesterman. Deze haalt

op zijn beurt weer informatie bij de

R.o.B.. "Ik vind dat de ontwikkeling
in de regio niet ophoudt in de

middeleeuwen, maar daarna

gewoon doorgaat. Ook uit latere

tijd moet materiaal verzameld en

bewaard worden."

Hij stelt zich overigens zeer

terughoudend op voor wat betreft

publiciteit over vondste n in ztjn

omgeving, omdat illegaal

detectorgebruik nu nog wel mee

valt in die regio. In de omgeving

van Amsterdam en Hoor n zie je veel

meer mensen "piepen" op de akkers.

"Mijn vonds[en worden allemaal

gedocumenteerd in een

kaartsysteem en worden alle

aangemeld."

Bijzondere vondsten in het
museum zijn bijvoorbeeld

pelgrimsinsignes en verder een

r8-eeuwse kattekopfles met de wìjn
er nog in. Dat is iets wat wel

aanspreekt. Verder houdt hij zich

bezig met de schijfgewichten van

plaatselij ke makelij, waarover

eigenlijk nog niets bekend is.

De basis hiervoor werd gevormd

door het,A-msterdamse pond uit dc

I7e eeuw.

Baken- en vuurloodjes

worden hier aan de rand vân het

IJsselmeer ook nog wel gevonden en

ik heb tot dusver nog maar één

gouden munt gevonden, die was

van de Franse Zonnekoning."
Verder heeft hij bergen duiten en

centen en wat zilveren munten,

gewichten, schrijfs dften, apkranen,

sieraden en ringen en gereedschap,

ook van ijzer, bijvoorbeeld een

dissel, naar het museum gebracht.
"Je hebt er drie keer lol Yan", zo

stelt hij, "eerst bij het zoeken, dan

bij het schoonmaken en

conserYeren." Hierover heeft hij
contact gehad met de conservator

van het scheepvaartmuseum te

Amsterda-m, die hem tips gaf over

r¡r''assoorten, paraffi ne, soms

zuurvrije vaseline en nagellak bij
glas als dat iriserendelaage los wil
laten. En tot slot de boeken in.
"Ik heb anderhalve meter boeken

over het onderwerp, het meeste

stândaardwerken, zoals "Opgraven

in Amsterdam", "Klein zilver", een

lepelboek. duitenboekjes enz..

Verder heb ik contacten met
bijvoorbeeld de heer Kussendrager,

de heer Appel, een specialist op de

archieven in deze streek, de heer

Holtman in Odijk over gewichten,

de heer Hopsaken voor de insignes

en het Muntenkabinet."
Op de vraag of hij wel in het

bestuur wil van de historische

vereniging ofschrijven over zi)n

vondsten is Arjan duidelijk: "Ik ben

meer praktijkgericht en niet zo'n

schrijver en ik wil zeker niet in het

besruur, hoewel me dat wel

gevraagd is. Ik heb het veel te druk,
want mijn andere passie is vissen,

maar als we door een pas geschoond

slootje varen om te snoeken, kan ik
het niet laten even de detector aan

te zetten boven het baggerslip."

Met dank aan de heer

Holtman, Odijk.
Arjan Ouwehand
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ZOEKEN IN
ZEELAN D,

LUCTOR ET
EMERC.O

Zeeland. Bij het horen van die naam denken velen yan ons aan
een dagje naar het strand van Domburg, de camping van
Nieuwvliet of de dijk bij Westkapelle. Het is vergeleken met de
rest yan ons land een betrekkelijk jong gebied, maar daarom
niet minder interessant voor de detectoramateur. Graag zou ik
mijn mede-clubleden uit willen nodigen mij in een serie
artikelen te volgen op zoektochten door een landje, dat
veroverd is op de zee.

e zee, voor de

::t Zeeuwen een

.:, vijand en
jì;,;.;r¡-" ri'" bon dgenoot,

brenger van ongekende welvaart en

anderzijds veroorzaker van rampen

en eindeloos leed. Heden ten dage

zijn er nog steeds mensen,die bij het
bericht "beperkte dij kbewaking
ingesteld" met hun hele hebben en

houwen op zolder gaan bivakkeren

en daar de storm laten overraznn, zo

diep zijn de wonden van de laatste

ralnP nog.

Buiten de hoge Delta-dijken
kan men als bewijs van dezr aJ

eeuwen durende strijd talloze

verschillende verdronken kernen

aantreffen : dorpen, boerderijen,

kastelen, kerken, abdijen en een

vergane stad (Reimerswaal).

Sommige daarvan met bijna al

vergeten narnen zoals: Tolsende,

S coudee, Nieuwlande, Duvenee,

Ooitas en Lodijke. \Øeer andere

na¡nen leven wel voort in nieuwe

dorpen, als naam voor een

gemeente, polder of een buicendijks

gebied zoals Saeftinghe, de

gemeenten Hontenisse en

Reimerswaal en de polder van

Valkenisse. Ook kan het voorkomen
dat een verdronken dorp wel weer

werd veroverd op de zee, maar niet
meer ter plaatse herbouwd is.

De naam van dit verdronken dorp
kan ondertussen toch zijn
overgegaan in een ander oord.
Een voorbeeld hiervan is oud

Lamsweerde, gelegen bij het huidìge
Lamswaarde in Zeeuwsch-

Vlaanderen.

Veel van deze dorpen zijn
zonder kennis van het gebied

waarin zeliggen en de eb- en de

vloedbewegìngen van de zre enl of
door de wet niet voor
buitens taanders toegankelijk.

Laatst is dit nog gebleken uit de

commotie ontstaan rond oud-
Valkenisse, dit dorpje gelegen in de

\Øesterschelde ten zuidoosten van

het huidige \7aarde, is door
bepaalde veranderingen in het

stromingspatroon geheel bloot
komen te liggen. Nu echter dreigt

her complete dorpsgebied definitief
in de vaargeul æ verdwijnen.
Mensen, die nog enige voorwerpen
(aardewerk) probeerden te redden,

werden in de kraag gegrepen.

De door de of6ciele instanties

geplande inventarisatie, in het

nalaar van ry94zal hoogst

waarschijnlijk te laat komen.

Degenen, die tot de

gelukkigen behoren wel eens een

Grope en Þ¡sÞo\ r. I 500
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verloren dorp te mogen bezoeken,

kunnen het allemaal beamen; ze

zijn werkelijk prachtig. Je hebt er

het gevoel over een reuze

plattegrond te wandelen. Duidelijk
zijn vaak alle oude fundamenten,
wegen, waterputten, bomenrijen,

dorpsplein en kerkhof te

onderscheiden. Zoeken met de

metaaldetector is hier nagenoeg

onmogelijk, De grond is hier zwaar

gemineraliseerd, elke verzilte
baksteen geeft een signaal, alleen de

apparatuur van het merk Minelab

voldoet hier redelijk . Deze detectors

zijn uitgerust met het zogenaamde

BBs-systeem en wisselen tijden het

zoeken steeds van frequentie.

Hierdoor schakelt men de

mineralen grotendeels uit.
Zoektechnieken die men hier toe

kan passen zijn, naast het zeven van

materiaal uit een luk¡aak gegraven

groot gat, het prikken. Je gaat net

zo te werk als de redders in
Zwitserland, die na een lawine naar

slachtoffers zoeken. Op interessante

plaatsen prik je met een lange,

dunne, tjzrren staaf in de bagger,

stoot je hierbij op iets hards, dan ga

je het voorwerp aftasten. Denk je

dat het raak is (een kwestie van

gevoel) dan graaf je het gewoon

boven. De heer Ed Steyns uit
Kloosterzande heeft met deze

methode vele voorwerpen en vroeg

t6e- en r5e-eeuws aardewerk gered

(zie foto).

t.{ort+ . *- i-¡'= -t-
.-.g-.- - - Þ--*

¡ri¡l-.er.==æ,

Voor het dateren van de

meeste voorwerpen kan men er van

uitgaan, datzevan voor de

defi nitieve overstromi n g zijn.
Hieronder staat een lijst van een

paar belangrijke overstromingen en

gebieden, die daarbij verloren zijn

gegaân.

Het verloren land van

Saeftin ghe: vele malen geïnudeerd,

4o4 fte St. Elisabethsvloed),

r4zt (ze St. Elisabethsvloed),

r5rr, rtJo (St. Felixvloed),

r57o (Allerheiligenvloed).

Polders van Hontenisse: in drìe

achtereenvolgende vloeden vergaan,

r5o8 (St. Gallen Avond),
september r;o9 (Cosmas en

Da-mianusvloed),

r4 december r5n.

Het verdronken land van

Zui d-Bevelan d: achtereenvolgens in

r4zr (St. Elisabethsvloed),

5 november rtjo (St. Felixvloed).

De stad Reimerswaal is vele malen

overstroomd, definitief aan zee

overgelaten in het jaar ú14.
Op deze manier is het met een

beetje kennis van de geschiedenis

vrij eenvoudig voorwerpen juist te

dateren.

Het leuke aan deze gebieden is, dat

je aan de hand van de (stenen)

vondsten een heel compleet beeld

kunt krijgen van het alledaagse

leven in de periode van vergaan.

i:t:

 
De drie ringen met een diometer von I meter.

De verscheidenheid aan huisraad is

enorm. Toch kan men Yoor

verrassingen komen te staan: wie

heeft er een verklaring voor de drie

mysterieuze cirkels in een

verdronken dorpskern (zie foto)?

Iemand met een idee, graag

reageren bij de redaccie van dit blad.

Ja-mmer is het wel, dat veel

van deze verloren dorpen voor

arnateurs niet toegankelìjk zijn en

de wetenschap niet in staat lijkt op

de zrer snelle veranderingen, die een

getijde water nu eenmaal

veroorzaakt, in te spelen.

Hierdoor gaat dus echt veel

belangrij k historisch materiaal

voorgoed verloren. Het besef, dat de

alnateurs de oren en ogen van de

wetenschap zijn, loopt nog veel te

vaak vast op onnodige onwil en

bureaucratie. Net als zoveel anderen

zal ook ik blijven pleiten voor een

hechtere samenwerking (in en

buiten mijn provincie) tussen onze

vereniging en de instanties.

T

B.\.
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NOTA VOOR TWEE
TROU\^/RIN6 EN¡IrI

TOTAAL F 19,

.*à chter de kerk in
Hoogeloon
staan een aanhl
bejaarden-

huisjes. In één daarvan woont mijn
eigen moeder van 84 jaar. Een paar

deuren verder woont één van haar

kaarwrien dinnen, Dienek e, 87 jaar.

Om haar draait het volgende

verhaaltje.

Ztj is al, vele jaren weduwe en

draagt si n dsdien beide trouwri n gen

om één vinger. De voor haar veel te

grote ring van wijlen haar man
heeftzr als eerste over haar vinger
geschoven en dez.e vervolgens

opgesloten met die van haar.

lØat er gebeurd is, laat zich raden.

Na het rooien van een paar bossen

aardappels in haar eigen moes-

tuintje, bemerkte ze, dat beide

ringen verdwenen waren. Het arme
mens raakrc totaal in paniek, zo

werd me later verreld. Met een

achttal buurtbewoners is urenlang
driftig naar de ringen gezochc.

Niet alleen in de tuin, maar ook
haar beddegoed werd nvee maal
doorzocht. Ook de kliko werd op
zr)n kop gezet eî de inhoud werd
secuur uitgeplozen, doch alles bleek
tevergeefs. Toen opperde mijn
moeder, het idee: laten we onze \Vìl
in Hapert eens bellen, die heeft
toch zo'n ding, ... eh... zo'n

geldzoeker, misschien kan hij daar

die ringen wel mee vinden.

A.lle omstanders, inclusief
Dieneke, vonden elk idee welkom,

al hadden ze geen van allen veel

vertrouwen in mijn .... ding.

Enfin, ik werd rclefonisch

van bovenstaande op de hoogte

gebracht en toog direcr met mijn
C-Scope 99on richting Hoogeloon.
\Øat ìk daar aantrof, was zielig om
te zien. Dieneke stond lijkbleek en

totaal overstuur, als een klein
hoopje verdriet tegen haar huisje,
terwijl alle omstanders probeerden
haar te troosten. Lies, ook al dik in
de 8o en naaste buur van Dieneke,

keek mij bedenkelijk aan terwijl ik
mijn detector afstelde en zei

hoofdschuddend: "\Øe vinden 'r

verduld fideel van je Wil, dat je
direct ge kome n benr, maar je

gelooft toch zeker zelf niet, datje
met dat rare geval die ringen kunr
vinden?" Ik antwoordde: "Lies, ik
durf niemand iets te beloven, maar
laten we het toch maar eens

proberen. "

Ik overdrijfniet, als ik u
meld, dat Dieneke binnen rwee

minuten beide ringen terug had.
Plotsklaps was volgens Lies mijn
'ding' letterlijk en figuurlijk goud
waard, terwijl zehaar handen ten
hemel hiefi riep ze: "'t Is een

wonder, 't is een wonder!"

Dieneke werd gefeliciteerd
alsof ze jarig was. De hele bubs

moest bij haar mee naar binnen en

er werd een flinke pot kofñe gezet.

Dieneke haalde vervolgens haar

beurs te voorschijn, haalde de

inhoud eruit, een briefe v^n L5 en

een vijf gulden munt, legde die voor
mij op tafel en zei: "Sorry maar

meer heb ik niet in huis."
Ik zni: "Ja, maar dat is de bedoeling

niet, met een bakje troost ben ik al

dik tevreden hoor." "Ja, maar

jonge", zei ze, "ge moest eens weten
hoe blij ik ben, niet zeuren verder,

aanpakken dat geld." Hoe vaker ik
weigerde, hoe kwader ze werd.

Mijn moeder fluisterde in mijn oor:
"Pak het nou aan! ik ken haar, als.je

nog langer weigert, dan krijgt zr er

nog wat van." Zodoende had mijn
geldzoeker weer lo gulden
opgeleverd.

Têrwijl Dieneke met duim en

wijsvinger van haar ene hand de

twee ringen om de ringvinger van

haar andere hand ronddraaide,
vertelde ze, dat ruim 6o jaar geleden

de ring van haar man f u,- had

gekost en de hare f 8,-. Ik zei:

"Maar menske, besef je wel. dat je

nu meer betaald hebt om ze terug te
vinden," "Mond dicht" zeì ze, "geen

woord meer over dat geld en drink
je kopje leeg, dan kan ik nog eens

inschenkenl"

Laatst toen ik bij mijn
moeder op visite kwam, zaten de

dames, waaronder Dieneke, onder
'ít genot van een borreltje een kaartje
te leggen. Meteen toen zÊ. me zag,

stak ze haar hand op en zei: "Kijk,
\øil, ik heb ze nog, alletwee." Ik zei

lachend: "Hou ze Dieneke, hou ze

en niet alleen die twee, maar ook
die andere vijf en alsjeblieft netjes

op een rij!"

\ü Biessen, Hapert
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INGEZONDEN
YOOR DE

VO N DST
VAN HET

VERMEENDE
I(OPERDRAAD

BLEEK ROMEINS
CH IRU RC, ISCH
INsTRUMENT

28

t' ', P z terdag ú
Ì;¡ april jl. besloot
:ll: ik een terrein

PfosPecteren
dat als Romeins was aangeschreven.

Hierbij dient te worden vermeld,

dat op dit met gras begroeide

terrein nogal wat zwerfuuil te

vinden was.

Na een uurtje had ik twee

to caal geoxydeerde Rome in se

mun ten gevonden, vermoedelij k
assen uit de Ie eeuw. Toen ik, nadat

ik al enkele stukken koperdraad had

opgediept, weer een signaal onwing,
bukte ik mij mec het schepje in de

hand om het voorwerp op te graven

en her leek alsofer weer een stuk

koperdraad uit de grond srak (op

dat moment wist ik nog niet, dât

dit een deel van het lepeltje was).

Zoals elke goede detectorist

neem ik afval mee om het thuis in
de vuilnisbak te deponeren, dus

trok ik aan het stuk vermeende

koperdraad en tot mijn verbazing

zag ik een Romeinse oorsonde.

Ik herkende dit omdat tijdens

periodes van regen mijn aandacht

vooral uit gaat naar documentatie

over vondsten. Overigens heb ik
nog een gouden raad: cool NooIT

IETS WEG, DAT ]E NIET K-ENT.

Dit was een moment voor

mij om een vreugdedans te maken,

R̂o¡neinse oorscnde, I 5 on long groene potino, de

/oøtste 3 øn in een hoekvon 90 groden

omgebogen.

voor mij zathü zoeken er die dag

oP.

Deze oorsonde werd gebruikt

om bij patienten, die plotseling
slecht hoorden, ne een behandeling

van het oor met wârm wâter, de

substantie die de obstructie

veroorzaakte (met het lepeltje) te

verwijderen.

Vanwege de fijne aÂverking

was dit voorwerp ook geschikt voor

operaties. Het uiteinde is

knobbelvormig om het hanteren te

vergemakkelijken. Deze oorsonde

zal worden gepubliceerd in een

archeologisch tijdschrift en is door

mij geschonken aan het museum

van de gemeente van de vindplaats,

waar het publiek de mogelijkheid

heeft deze te bezichtigen.

H. van Caelenberghe,

Melsele, Belgie
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duinrell
Wassenaar Holland

Gezien de belangstelling tot nu toe,
belooft het een heel gezellig

weekend te worden.

Spannende zoekwedstrijden met
uiteraard schitterende prijzen,

gezellig keuvelen met medezoekers
over vondsten, zoekplekjes en andere

detecto nrueten swaard i gh eden.
De stands van de importeurs bezoeken,

voor een demonstratie.

En natuurlijk volop plezier voor het
hele gezin in het attraktiepark Duinrell.

RELt
Om iedereen de gelegenheidte geven zich eerstte installeren op hetkampeerterrein, de Duingalows

of het Duinhostel is de eerste zoekwedstriid gepland om '11.30 uur.
Bii de campingreceptie van Duinrell is een speciale kassa voor het zoekweekend.

fnschrijfkosten aan de zaal: f 22,50 p.p. (weekend)
t, t. ,, I 12,50 p.p. (per dag)

Deelnemers die niet overnachten op Duinrell dienen wel
de toegangsprijs van het attractiepark (f 21,5O) en f 5,-
parkeerkosten, bij aankomst, te betalen. Ook deze men-
sen moeten zich inschrijven bij de campingreceptie voor
het zoekweekend.

Voor deelnemers die overnachten op Duinrell, is de toe-
gangsprijs van het attraktiepark inbegrepen.

Betaling van Duingalows, Duinhostel of camping dient u
rechtstreeks aan Duinrell te voldoen.

Alleen leden kunnen deelnemen aan de wedstriiden.
De mogeliikheid bestaat om ter plaatse lid te worden.
De contributie en het inschriifgeld dienen ter plaatse te
worden voldaan.

Belangrijk: De campingprijzen zijn per nacht, als u van vrijdag
tot zondag wilt overnachten moet u twee nachten betalen.

WILT U ZOVEEL MOGEL]JK UW LEGITIMATIEPAS MEE-

NEMEN, OM HET INSCHRIJVEN TE VEREENVOUDIGEN

INSCHRIJVING EN BETALING

Dit zoekweekend is mede mogelijk gemaakt
dankzij de inzet van

,I/IARO METAAL D ETECTORE N
in Noordwijk.



duinrell
Wassenaar Holland

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

waarvan u zelf niet weet wat het is, sturen naar
Dick Eekhof, Pealskar 47,8501 TL Joure

Geachte heer Eekhofl,

Mag ik u enkele puzzles voor-
leggen m.b.t. kleine meest lo-
den plaatjes, die in in de aÊ

gelopen z5 jaar gekocht heb

als zijnde gewichten, maar

waarvan ik nu vrijwel zeker

ben, dat het er geen zijn.
\(/aar ze gevonden zijn, weet

ik niet.

Er bestaan enkele loden

muntgewichten, die door
hun opschrift en massa kun-
nen worden gedetermineerd.
Andere loden p recisiegewich-

ten ken ik niet, tenzij primi-
tieve eigengemaakte. Loden

gewichten zijn vrijwel zonder
uitzondering rweetallig inge-
deeld (Zuid-Europa laat ik
buiten beschouwing) en

moeten ongeveer corresPo n-

deren met een Gents pond
van 4)4g, een Brugs van 464
g, een Branbants van 469 g,

een Keuls van 468 g, een

Parijs van 49o g of een

Amsterdams van 494 g.

Slechts oude gewichten van

voor :45o corresponderen

met de Liv¡e de Charlemagne
van167, die rwaalftallig werd

ingedeeld.

Tijdens de bijeenkomsten
van de Gewichten en Maten
Verzamelaars Vereniging en

ook telefonisch krijg ik zrlf
vaak de vraag "wat voor ge-

wicht is dit?" Ik weet hoe

moeilijk het soms is om op
zn'n vraag een anrwoord te

vinden en stel uw hu[p des te

meer op prijs.

Afb. a

Taps vierkant met 4 nokjes in
het midden van de zijkanten;
diam. r8 / zz mm, hoogte

7 / 9 mm, massa 38,7 g.

Bovenop is een grote vierpas

waarbinnen een kruis of een

Afb. b
Taps rond; diam. zz/ z4 mm,
\oogceTVz mm, massa 35,6 g.

Op de bovenkant staan een

grote en een kleine cirkel en

excentrisch een handle. Afb. d

Franse lelie

Het handje zn$ op Ancwer-

pen kunnen duiden, maar

15,6 x8 = 2ß5 g, hetgeen niet

als gewicht in aanmerking
kan komen.

Afb. c
Rond, afgerond naar bene-

den; diam. 34 mm, dikte zVz

mm, massa zo,L g. Midden
op de bovenkant een vrij
groot wapen, waarin boven-

aan cwee bloemen en daar

onder wvee kepers waarbin-

nen een bloem?

Ovaal; diam. zr,/25 mm, dik-
te zVz mm, massa tI,6 g.

De rand is verhoogd, boven-

aan staan binnen een ovalen

puntjesrand een v en daar

doorheen een tweede v op

zijn kop; onderaan staat bin-
nen een opstaande cirkel¡and

de gothische kleine letter i of
Iì

Afb. e

Rond; diam. z3 mm, dikte

zVz firfiì, massa tr,L C.

Midden boven staat een wa-

pen met puntjesrand, waar-
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binnen twee gekruiste sta-

ven?, waarboven een zespun-

tige ster, beneden een rondje
en opzij onduidelijk een klei-
ne ster.

Afb. f
Vierkant; zrx¡8x2mm,
massa 9,o g. Bovenop staat in
het midden een grote n inge-
slagen.

Afb. g
Vierkant; ryxtTxrVzmm,
massa 5,I g. Bovenop een

groot kasteel met drie be-
wimpelde torens, wellicht
Kampen.

Afb. h
Vierkant; zjxLL xrmm,
massa t,r g. Bovenop staat e en

groot gekroond wapenschild
met een soort gaande leeuw
n.r. en een P.

Afb. i
Ovaal; diam. ú/ry mm, dik-
te 2+ mm, massa 4 g; de soor-
telijke massa is ruim 7 i.p.v.

ruim ro, het is dus geen lood
maar tin. Bovenop een ge-

koonde Tudor-roos, die

vaak voorkomr op rin, mer de

letter t en lur in de kroon.

Afb. j
Vierkant; ßxßx3/+ mm,
massa J,6 g. In cirkel een wa-

pen met een lelie, waarboven

twee kepers, (zie c), boven het

wapen cDP, geflankeerd mer

7-1.

Afb. k
Rechthoekig plaatje; 8o x 3o
x rY2 mm, massa 39,8 gr.
Bovenop driemaal een wapen

met een grote X geflankeerd
door cwee kleinere leters x en

driemaal een ruiworming
wapen met bovenin drie zes-

puntige sterren in een d¡ie-
hoek, in het midden rwee

geblokte dwarsbalken, bene-

den drie bloemen, met hun
stelen naar de benedenpunt.

Dit zijn wellicht proefstem-

pels.

Met vriendelijke groet,

G.M.M. Houben

Hoewel we niet al uw vragen

kunnen beantwoo rden, plaat-

sen we ze allemaal in dit ma-

gazine, omdat wij denken dat

er heel wat kennis aanwezig

is onder onze leden. Wii ho-
pen dan ook reacties te krij-
gen van mensen, die wel kun-

nen vertellen wat iets is.

Wat afb. a betreft denken wij
aan een armenloodie van een

kerkeliike instantie. Een

Franse lelie is hier niet duide-

liik aanwezig een kruis wel.

Functie van zo'n armenlood-
je: Tijdens de mis of kerk-
dienst kreeg men deze uitge-

reikt, dan kon men deze door
de weeks weer inleveren

voor eten of kleding.

Datering I 7el l8e eeuw.

Afb. b Volgens ons is hier in-

derdaad het handje van

Antwerpen te zien. Kan het
niet zo ziin, dat deze gegoten

is in een ba(e van een pijlge-

wichq waarschijnlijk als op-
vulgewicht. Zelf bezit ik na-

melijk een dergeliik gewicht

Segoten in een pijlgewicht-
bakie.

Afb. c is vermoedeliik een

huismerk en wel van Jelle
Annes te Leeuwarden.

Voor afb. d geldt hetzelfde

verhaal als onder b, maar dan

nu voor een Amsterdams pijl-

gewicht.

Afb. e is een Saksisch wapen,

ook voorkomend op een zin-

ken cent uit de oorlog; twee
paardekoppen met opko-
mende zon.

Afb. f een eigendomslood-
ia?l I I

Afb. g, als afb. a, ook gelijkend

op een lakenlood van

Kampen.

Afb. h l?l?t

Afb. ¡ l¡ikt op het tingieters-
merk van Pieter Nannes uit
Leeuwarden.

Afb. i ?i???

Afb. k ?t???

Hierbij nogmaals een oproep
aan de leden. Wie kan ons

meer duidelijkheid verschaf-

fen I

Met vriendelijke groeg Dick
Eekhof

Geachte vraagbaak,

In vervolg op ons telefonisch
onderhoud stuur ik u het be-

wuste stukje lood. U vroeg

om een foto, ofeventueel een

potloodaftlruk, maar her
voorwerp zrlf \eek mij het

beste.

Kunt u mij vertellen warvoor
soort lood dit is?

Tj. Hoogeveen, Heerenveen

Geachte

mijnheer Hoogeveen,

Dit lood is een loden gewicht.
Harlingen, 13,3 gram. lker
H.I . 1674t. Jaartal is ondui-
delijk. De ijker is te vinden

onder de t¡ngieters van

Friesland.
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Geachte heer Houben.



oe6svEÞç" "ffiffi*
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de rcdactÈ op tê 3qrÊn.

Te koop gevraagd door
verzamelaar: loden en bronzen
gewichten, muntgewichtj es,

inhouds- en lengtematen, zoals
m eetkettingen, roed estokken,
ellematen.
A. Appel, tel. 02280- 12033

Te koop of ruilen: een Fisher
1265 X, prijs f 700,-.
Of eventueel ruilen tegen een

Eldorado of Bandido van

Tesoro.

J. Hiddink, tel. 07 4-662946

Te koop: White's Eagle

Spectrum. Bíjna niet gebruíkt,
met lader, nicad, stereo

hoofdtel efoon, zi lve rstal en

schopje. Vraagprijs f 1600,-.
D. Zuijderwijk 01830-2 1962

Te koop: metaaldetector Tesoro
Toltec 100, f 800,- en White's
TM 800 diepzoeker, f 800,-.
Allebei I 314 jaar oud, weinig
gebruikt.
H.W. Bastiaans, tel. 05202-
28364

Gezocht: een mede-
detectoramateur in Noord-
Holland om gezamenlijk te
zoeken vanuit Hoorn of
omgeving, tel. 02290-3 1249

wt{flEs 108 F r9t-
c-scoPE 11¡( r/2 Fi GJD r4îJ,-
TESORO FATTEß,i, oWrJÀflG tn ¡ru¡r

TESOßO $LYER rURrU, oYERSÌIG t/2 PNIS

ÐJ. LAÂ*, rEL o2?I9-328ó

FlsH€R ÂQUlilÅUT, SHRWÂrEf, f t$0,-
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GSCoPE 55û r8t-
c-sccPE óú0 4r5,-
GSCOPE 990 ó50,-
wI+lTE',S G.{JsK I 4}9,-
TESoto cuILAtJ 55û,-
TESoRo SIrflcßtY, 0|*DERWÂER U5r,-
CoMPASS 6ß0IE JfftËL 11" n5.-
TESoftO €RoÍr $ütûtit Ì50,-
Toil YÂñ BR0Éf;floYftf, IfL 010.4t9909t

tYt+lrE5 40m

GARRÉTT ItrEÐOIT Aü +
BOUNTY

IiU}TTER TM(Íf R IR

wHlTES ÂttPlllBiltt

coÈlPÀss c0rflsü*t¡R

I 400,-
f 450,-

f 191-
t I lû0,-
r ll0û,-

ctRÁRD tH (oHt. TÉL û90-1t319ó 0t 05il77¡8ti

BE'CHERMHOEZEN
Sinds enkele weken zijn er weer beschermhoezen voor de

kasten van de volgende detectors verkrijgbaar: White's
Classic serie, White's Spectrum (2-delig), Compass Scanner

serie, Fisher X serie, Garrett GTA serie. De prijzen liggen

tussen de f 50,- en de f 70,-.

De hoezen zijn gemaakt van zeer sterk materiaal en

beschermen je detector niet alleen tegen regenwater maar
ook bijvoorbeeld tegen eventuele beschadigingen, die

optreden tijdens het vervoer van je detector.

De hoezen zijn verkrijgbaar bij Gold Rush

metaaldetectoren. Voor inlichtingen, tel. 020-6682968.
Graag in de avonduren en bij geen gehoor even uw
telefoonnummer inspreken, want dan wordt u zo snel

mogelijk teruggebeld.

ZEELAND
Sinds kort is er in Zeeland
een nieuwe dealer gevestigd

met o.a. vertegenwoordiging
van diverse bekende
merken.
Tempelier I 6, St. Jansteen,
tel. 0l 140- I 6503

ENG E tAN D-
RALTY

Er zijn nog l5 zitplaatsen vrij
in de bus. Dus boeken kan

nog steeds (ook voor
campeerders).
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D¡nl¡RPAGtNA
Yoor een deskundige

voorlichting, degeliike garantie
en een goede service is er altiid
een erkende dealer bij u in de

buurt.

UTRECHT

Cor'rplss / O'nlot / C-Scop¡ / T¡sono
Wrrr's / Flst¡n / Bouxw Hulr¡n

Koorsrm MrrmmsrEcrons
Buonen ll4, 8408 llP Lippenhuizen, tel.05llJ.5093

WHIE'S / Yrxrxc / Glnnerr / T¡sono

DSG M¡rAÂLDETEcroREl
GRonnc¡r

Bufrixfraat ló, 99ó5 Rl( leens, tel. 05957-l]49

WHtrE's / Ylrutc / T¡sono / CoilÊAss
TnasuR¡ Blnot

CEIA orr¡cnE-pooRTElt / BEyEtücfxcs
c.Q. HAIID DFrEcr. / Puulil¡ucrtr
Dr¡pzo¡r npp. / rgv¡x$ vERHUln

D¡recror Svsr¡ms Hou¡no
Værpad 2, 827ó AP IãIlç Id,,05203:óltf:

Autotelefoon 06-5211ó815

Tçsono / Flstenl Vxrxc
Golosp¡lR I Conrnss / Tnsnsunr Blnot

Fl. D'Er¡cr - GgRT Gsstxx
Schurinkdwarswq ll, 75t1,fi Enrthede,

tel. 0J3J00512

W*nrls/Vtxr¡clT¡sono

Hott AND D¡rrcl - En¡r Koss

Schrasertstnat 2ó,38ó2 l(tl llijker( tel. 03494.54391

TrsoRo/Yrxr¡c/Wnr¡'s

Builx¡soou D¡r¡croRs
Broelatraat 41, llummelo, tel. 08348-ló30

WHtrr's / T¡sono

Er'rrlr Hr¡t MrrmLDETEcrons
Bloemstede 58, 3ó08 fll ilaansenlroek rel. 014ó5-ó3037

Coupnss / Olnlo¡,
Wt[E's / Bouxn Hu¡r¡n

Horslrg ,Dglgcrons

lndufrieweg 35, 3ú11'lf ltfidrcclr, tel; 02Il1:811+.t

Gotonust
Pdembargtnat 5, 1094 TA Âmd€rdft, td, 0lt.óú8?9ðt

C-Scop¡ / T¡sono / :FtsHER / Ytrtxc

D.J. Lmt M¡ran-o¡rEcroRs
Pidèr ll¿at$gâât ll

1777 AP Hippd¡tu¡hoC, tel 012]9-318ó

WHrr'sITrsonoIVuítrc
Srxopl¡¡R / CEIA

Zo¡rrumsR METAATDETEcToRS

Grot lloutrveg 91, lt14 llB Sever,rik re{^ û1510-¡5451

,Fn. Hnrsïn*
l(leine llaanekade ll9, 4205 llÂ Go¡irichEm,

rd.01830-2t500

GlnnsrT / T¡sono / Ylruxc / C-Scop¡
Fl¡r-omlst¡n / Flsrrn / Wx¡t¡'s

MARO Svsrems

Jan Kloostraat ló,2201 PW lloordwik tel.01719-47821

T¡sono / C-Scops

Horvsun¡
Burg Bauwmannlaan 90a, 3043 AP Rotterdam,

rd.0t0-4t57ó49

FRIESLAND

NOORD-HOLIAND

GRONINGEN

OVERIISSEL

ZUID.HOLLAND

GELDERLAND

GnnREn / Puue T¡ctxolocv / C¡lnc
Fr¡lor'nst¡n / SHowo¡rs-HrNtÂTUREI

T.H.S. Mrrmro¡r¡cn¡
Ru Parestraat l)1,1551 Cl Den Haag

tel./fax 070.3971174

lleliotroo¡laan 37ó, 2555 ÌlL Den Haag,

tel. 070-3ó81 l2 I

Vrß*c, I TrsoRo l'YSHre's

Ì1.,['lu il srEßs' Ìrl ET'ÄÁrJ]ETEcro Rs

{eeprlïãât 2, 9101 ul llelmond, tel. 04920-44782

P" v*r DER PurrEt{
Hutakh{ J, 5151 €} Yalkenswaard,

t¡l^ 01û.tltúó9 I 04901-4llll

C-Scop¡ / Frsrsn / Wur¡'s

,flnuto Vrnt¡mr Humr BY
v.d: llaeliiuhweg 4, 45ól GT lluht
1êl; {,1 140-l}2ó 1, fax 0l 140-19817

Tssono / Furs Snn / Yrntc
Glnnçrrl C¡lnc / tr¡loulsr¡n

Pu¡.s¡ T¡cHnoLocy

S.T=TNAçRCEN DETECTORS

Ttryelier ló, 45ó4 DG St. Janteen,
tel. 0i 140-ló503

NOORD.BRABANT

ZEELAND
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Ga gewoon naar Kooistra Metaaldetectors
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NIET VOOR N'ETs DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

DETECTORS

KOOISTRA
METAATDETECTORS

5CHOTEL5, PETTEN,

DIV. SOORTEN SCHEPPEN,
WAADPAKKEN,

KOPTELITOONS,
0PLADER5, BATTERTIOPLA-

DER5, BATTTRl|TESTERS,
RTINIGING5MIDDELEN,

ULTRASOONS, TUMBLI.R5,
MUNTBOEKEN, HI5T.
BOEKTN, ATLASSEN,

MUNTHOUDERS TNZ.

IMPORTEUR VAN:

COMPASS,
BOUNTY HUNTER,

o'RtoN
DEALER VAN:

TESORO, WHITE'S,
C-SCOPE, FISHER

I 0'ü:;t ìt.iifJili.'tili,'
'l Crootsteassortiment metaalcletectors

2 Vakkundig en eerlijk advies

3 Alle modellen op voorraacl

4 Bij storingen altijd snelle reparaties door eigen

reparatieclienst

5 Bij reparaties eventueel vervangend apparaat

6 Betrouwbare garantie

/ Bi¡ inruil, een goede prijs voor uw oude cletector

I Al 1 0 jaar ervaring in verkoop en qebruik van

metaaldetectors

9 Verzending door heel Nederland

I 0 De beste prijlkwaliteitverhouding

Nu
het gehele jaar

t0%
korting

op metaaldetectoren

Nu
het gehele jaar

0ratis
beschermkap, schepje

en koptelefoon
bij aankoop van een

metaaldetector

METAAL

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


