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De Bondido is inmiddels een

legende,Drie pond Dynomiet in

schoopsklerenl Zo onoonzienliik

ziin uiterliik, zo uitzonderliik ziin

presloties!

professionele kwoliteiten von de

BANDIDO ll bevordert, komen wii

met de volgende oonbieding:

Nu is de Bondido ll uitgebreid met een

keuzeschokeloor op de Alle Metolen-

stond. Je kunt 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,

Gooien met kortingen is niets

Yoor ons, moor omdot het gebruik

von de iuiste zoekschiif de

u kriigt von hen de bekende

Goudgele Gorontiekoort.

,â''F¿

lmporleur: Gert Gesink Enschede

Tel; 053-30051 2, tox;053-302192
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Detector
møgøzine INHOUD:

Detector Mogozine is een

vereniglngsblad 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:
Torieven oÞ oonvroogbij de redoctie.

Het bestuur behoudt zich het recht

voor odvertenties zonder opgove

von redenen te weþeren.
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C.B Leenheer (hoofdredoaeur)
N. Leenheer

R. de Heer
A. Folkerts

G. Gesink

D Eekhof
W. Kuypers

Adviseurs en
medewerkers redactie:

J. von Bergen

HEl. von Beuningen

R/ Bos
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Druk:
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@ Copyright
Niets uit deze u¡tgove mog
wo rden ve rueelv ul digd en I of

oÞenboor gemool< door middel
von druk fotogrdre, microfrlm

of op welke wtjze

don ook, zonder voorofgoonde,

scl^tnftehlke toestemming von de

redodie
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2 december a.s.
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Vrouwe fortuna
helpt een handje
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Roofridders
in de polder

Van het bestuur
Museumnieuws
AwN activiteiten
Onbekend maakt onbemind
Voor u gelez.e.n
'W'at te doen als 65+

De aanhouder wint
'Wat een prachtige melkdop
De inhoud van een afralkuil nader bekeken
'W'aterønden tot het najaar
Het zilveren visje
Bert Schulte op zoek neâr het verleden
Yraagbaek
Opgravertjes en Occesions

Foto's omslag:
Links: Keltische gouden stater

Rechts:Jonge zoeker (ook een Leenheer) tijdens het zoekweekend te Duinrell..



VAN DE
VOORZITTER

Beste mensen,

Ik ben een beetje "leeg", ik
weet eigenlijk niet zo goed,

waar ik deze keer over
"moe t" schrijven.

Er is eigenlijk niet zoveel

schokkends gebeurd. Nu de

vakantie voorbij is, moet het

bestuur natuurlijk weer

e.e.a. inhalen en dat
betekent dus vergaderen.

Het zoekweekend Duinrell
is weer achter de rug en

ondanks de vele liters regen

en de daaraan gekoppelde

lage opkomst, geen enkele

wanklacht van de

deelnemers.

\ùZel wil ik langs deze weg

Rob Melchert en de

activiteitenco mmissie

bedanken voor het vele

werk, dat zij hebben verricht
om dit evenement te doen

slagen. En dank aan de

deskundigen en de

importeurs, die aanwezig

waren €n die het ook wel

eens drukker hebben gehad.

Omdat in dit blad m€er te

lezen is over Duinrell, van

mijn kant genoeg hierover.

Ik hoop, dat de redactie veel

mooie vakantie ervaringen

i.v.m. het zoeken mag

onwangen. Dat u, allen

weer een fijn en succesvol

detecto r" seizoen" tegemoet

mag gaan en natuurlijk alles

binnen de regels en weer tot
de volgende keer.

Luitzen Haak
T

Tnals t wellicht reeds heeft

oPgemerkt, treft u de

accept-girokaart voor de

betaling van de contributie
1995 bij deze uitgave van ons

verenigingsmagazine aan.

De reden waarom wij t deze

kaan nu reeds sturen is

dezdfde als vorig jaar.

Het bestuur heeft namelijk
besloten de geldigheidsduur
van de ledenpas met een jaar

te verlengen.

U zult daarvoor €en nieuwe
jaarsticker o nwangen, wel ke

wij graag met het volgende

nummer van ons blad aan u
willen toezenden. Ook nu
zullen deze stickers pas

worden afgegeven na

betaling van de contributie.
tùØij verzoeken u dan ook
om de contributie voor rt
december 1994 te willen
voldoen. De mensen die op

het moment van verschijnen
van magazine nr r8 (nog)

niet hebben betaald,

onwang€n de benodigde
sticker pas met €erste

magazine dat verschijnt na

de betaling. Tussentijdse

toezending van losse stickers

zal niet plaatsvinden.

LET OPII
De acceptgiro-kaan zit dit
keer in de opgeplakte

envelop.

De jaarsticker zal in het blad
worden ingestoken.

Dit betekent dat de sticke¡
los in de envelop kan

achterblijven op het
moment dat u uw blad
daaruit haals. Conrroleer
daarom of de envelop leeg is

alvorens u deze weggooid

BELGIË
Onze Belgische leden

kunnen de contributie op de

volgende wijze betalen:

d.m.v. een internationale
pos[wissel of het bedrag in
Nederland storten op:

¡ ¡,ì c- b a nkreke n i n gn r.

678oo49oo of:
Girorekening t6.7 5.ooo

Voor alle betaalvormen

geldt de volgende

tenaamstelling:

Vereniging
De Detector Amateur
Melkemastate 16

Leeuwarden

I

2
\Øeer terug van wat je het

beste een "grand tour" door
Europa zou kunnen
noemen, vond ik
Detectormagazine nr. t6
alweer op de deurmat.
Eingenlijk kunnen we Kees

Leenheer niet genoeg lof
toezwaaien voor de

rypografische kwaliteit van

ons verenigingsorgaan.

Een verhaal schrijven is één

ding, maar er komt heel wat
voor kijken, voordat dit
gezÊt en gedrukt bij u door
de brievenbus glijdt.
Onze vakantie in ry94
voerde door
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(ONTRIBUTIE
199'

/ o¡dctc clot 
^M^IEUR\_-,

B¡sruun
Yoozitten L Haak

Yice-voonitter: lXolknnn

Secretaris: Á.J. tolkerts

PenningíperteI W.Woudstr¿

Ie Bestuurslid: D. [ekhof

Hoofdredacteur: CB. leenheer

IetYeld l2

Tel. 05 120-12804

Rembnndtstra¿t 2i

hl.0J7r2-i2817
Ridderspoor20

hl. / fu 01491-180ó7

llelkennstate ló

Iel 058-óó18i8

Peakkar 47

Iel. 05 | 38- I óó70

Hanebalken l5l
Iel. / tu 051?0-30401

9202 lll Dnchten

7l9l BB lwello

4l4l G[ Lcerdam

092! AP leeuwarden

850 I Tl- Joure

920! Ct Dnchten

l-loumrscgrp
Het lidmaatschap van deze vercniging loopt ahiid per kahnderjaar en wodt ronder opzegging

ahijd stikwilgend verhngd nnt een iur. Degenen die ìn de loop van he( jær toetnden,

ontvangen alle reeds errder verschenen nummn van het lopende jaar. 0plegging dient

uihrlìik op I augutus schriftelijk binnen te zijn. De contributie per lid hdnagt f 47,10 per

jær. Yoor gezinsleden geldt æn æntrekkdijke korting.

Giro¡ ló75000, Bank: ING nr. ó7.80.04.900,
t.n.v, De Detector Amateur, Leeuwarden.
Ledenadminist¡atie : Wím Woudstra, Melkenrastate ló,
8925 AP Leeuwarden, 058-óó1818

VAN ATBERT FOTKERT'



Duitsland, richting Harz.

Van daaruit naar

Denemarken,
In Esbjerg besloten we het

ruime sop te kiezen om

anderhalve dag later in

Harwich weer van de boot
te rijden. Een week Hastings

om te acclimatiseren en via

Stonehenge en de "white
cliffs of Dover" terug naar

het continent. Ltxemburg
was de volgende stop en

uiteindelijk reden we via

Limburg weer terug naar

Leerdam met ruim 35oo km
op dc tcllcr.

De Tesoro Silver Sabre ging
mee en deed braaf zijn werk.
Alle rjsjes werden
gefinancierd uit het

detectorpotjel Met het
zoeken verder geen

problemen ondervonden,
alleen zo hier een daar

belangstelling van

omstanders. Denemarken
leverde niec zo veel op

Yanwege het feit dat het

graan nog op her land
stond. Ik vond wel een steen

met de detector en die ging
mee als curiositeit.

En Engeland? Op de South

Downs staan verbods-

borden, je kent ze wel, rond,
rode rand en een wit veld.

Maar hier stond er geen

auto op afgebeeld maar een

detector! De National Trust
laat in ieder geval duidelijk
weten, dat zoeken verboden

is. Niet omdat de

voorwerpen in de grond
moeten blijven, ve rzeke rde

de voorlichter mij, maar in
hun enchousiasme groef
men ook de zrldzame

plantjes de grond uit en dat
had men liever niet.

Zo zie je maar, wie verre

reizen maakt, kan veel

verhalen.

Het detecto¡magazine
vervulc wat mij bet¡eft de

rol, die ik er het liefst aan

zou willen geven; wat de een

niet weet, dat weet de ander.

7n heeft medezoeker Van
Berkel bijvoorbeeld het

raadsel van die Romeinse

knoppen de wereld uit
geholpen. Trouwens, de

suggestie dat het om
zegelstempel s z.oú gaan,

kwam niet van mij, maar

van een archeoloog van het
RMo. Dat bewijst dus, dat
archeologen ook maar

mensen zijn. Nu ik ze beter

bekijk, lijken ze veel op de

onderdelen uit het

buizenframe van een

vouwwagen. Met de

vakantie nog in mijn hoofd
zie ik opeens Romeinen een

Alpenkreuze r opzetten.

Maar meer serieus; bekend

is dat een deel van het

meubilair van de legioenen

demontabel was en dan zijn
slotbouten met een splitpen
de oplossing om één en

ander snel in elkaar te zetten

of uit elkaar te hden.

Mijn telefoonnummer op

blz. rl is trouwens ook niet
helemaal juisc, een kleine
blackout in de pc misschien.
'!Øie mij bellen of faxen wil,
kiest nummer o345t-ßo67.
Voor het raadsel van de

centenschat van Frans

Breibach heb ik ook een

simpele oplossing. Als kind
hietd ik me ook al bezig met
schatten en in de

kleuterleeftijd bedenk je die
znlf. Mijn oma was in ieder

geval haar kaanpotje, gevuld
met centen kwijt. Toen ze

zich afvroeg waar die

gebleven was, zei ik: "Oh,
die heb ik begraven als

schat". '$(ie konden ze niec

meer terugvinden, dus

ergens in die tuin zit nog

een sigarenkistje vol centen.

Iets dergelijks zal er wel

gebeurd zijn.

En voor wie een oplossing

zoekt voor dat onhandige
stuk ijzer, dat een niet

ingeschakelde detector is, als

je naar een veldje loopt of
fietsc, heb ik ook nog iets.

Bij de fietsenzaak koop je

een rweetal

bevestigingsringen voor de

achteruittraprem.

Die schroef je om de

metalen buis van de

detector, een boven en een

beneden. De bout duw je in

het midden door het oog

van de draagriem van een

afgedankte spomas en ldaar
is Kees, ofbeter gezegd

Alben. Je kunt je detector

nu op de rug dragen, als was

het een jachtgeweer, je gaat

immers ook op 'jacht".

A. Folkerts
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Onze pennintmeester, de heer W Woudstra,
moet wegens drukke werkzaamheden elders, het
werk voor onze vereniging neerleggen. Dit is een

groot pFobleem. W¡j kunnen echt niet zonder
een goede penn¡ngmeester. W¡j zoeken dus een
vervanSer.

Woont u op max¡maal 1,5 uur afstand van

Drachten (dit i.v.m. de verzending van het
magazine) en kunt u met de p.c. omgaan, teef u
dan alstublieft op bij

L. Haak, Zetveld 12.9202 LM Drachten,
tel. 05120-22804.

U krijgt een computer met printer tot uw
beschikking.

OPENINGVAN ZAKEN!

Wij laten u grâag de rest van ons
assortlment zlen.

À4ARO MET,4,A¿DDTECTOR.EN

lûn Kloosstraat 76

2201 PW Noordwijk
Tel I Fax 0171947821



VERKOOP / VERHUUR
METAALDETECTOREN

Palambangstraat 5
1094 TA Amsterdam
020 - 6682968 officieel dealervan:

sraag na 1e.oo uur @-

'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

D.Jtr,&ÆÆNU
MEÏAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
Pieter Maatssrraal 12 1777 AP Hippolytushoef

TELEFOON 02279_3286

Viking detectors

Viking 1
Viking 5 ..........
Viking 5D
Viking 6D
VÍking 7N, .......
VikÍng TNtX
VÍking aMX

217,-
253,-
36,4,-
426,-
499,-
56.5,-
874,-

*
*
*
*

2laar garantle
leverlng blnnen 48 uur
franko leverlng onder rembours
bovengenoemde prljzen
ultslultend voor leden
lnrull mogellfk
alle types steeds op voorraad

*
*

Voor al uw Numismatische wensen na;ìr COIN II{VESTMENT B.V.
Op veilinggebied nummer I in de Benelux !

U kunt bij ons terecht voor:

Gra¡is tax¿ies en het determineren van Uw stukken.

Het koper\ verkopen en ruilen van munten en penningen.

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

Gemiddeld ve¡kopen wij 98 procent van alle bij ons ingebrachte
munten en penningen. Dit is het hoogste percentage in West-Europal

Op verzoek kan uw naam anoniem blijven in onze boekhouding.

Bij belangrijke objecten verschaffen wij tot50 procent voorschot à
contant op basis van de door ons getaxeerde waarde.

Wilt u meer wete¡'! a:uizel dan niet ons op te bellen, veel van uw
collegavinders gingen u voor.

Op verToek sturen wij u gaame gratis, onze laatst yerschenen

veilingcaølogus.

Voor in veiling verkochte munten berekenen wij 15,9 procent provisie
(incl. BTW). Bij zéér belangrijke irzendingen kan dit percentage iets

lager liggen.

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

POSTBUS 204,2160 AE LISSE
TELEFOON 02521-14985

Vakb e tr o kke nh e id s índs I 9 4 5



binnengekomen brieven

ZVID-ENGELAND

VIEt TEGEN

Op 9, ro en rr
september we¡d in
C-anterbury de j aa rl ijkse

Internation*l Metal
Detecting Rally Sourh of
England gehouden.

Hec aantal Nederla¡rders

was beduidend minder
dan vorigiaar, hetgeen

ongetwijfeld te maken had
met her zoekweekend

Duinrell, dar de week

ð+arr.a gepland was.

Beduidend ¡ninder waren
ook de vondsten tijdens de

Engeland Rally.

Eigenlijk gewoon

uitgesproken slecht,

Op wat ziJve¡en laat-
middeleeuwse munteã en

wãt a:Ìtrgerâste Ro rneintjes

na werd er werkelijk niets

spectaculairs gevonden.

Een celeurstellende

opbrenpÇ zo omschreven

de he¡en archcologen deze

ralþ Een ernstig

vermoeden begoa te rijzen
dat dezn, terreineo van

Menon Farm el eens

eerder afgczacht zouden

kunnen zljn en wel kort
dâa¡voor.

Zker, nadat uit de

bovenlaag een volkomen

gave halve penny van 1967

wcrd gevonden, die aan

één zijde een laklaag met
rose ve rfresle n vertoonde.

Dergelijke munten zijn
vorigiaar in Deal als

wedstrijdtokens gebruikt.
Echter tijdens deze rally in
Canterbury absoluut niet.
Dat geeft roch op z'n
minst æ denken.

Namurlijk is de sfeer van

zo'n evenement ook heel

wat waard, maar als

detectoramateur gaat het
zeker ook om Ieuke

vondssen. De munt heb ik
inmiddels aa¡ To¡ van

Broekhove* gezonden en

ik ben benieuwd wat hij
hiervan vindt. Verder
hoop ik echc, dat het
volgend jaar weer op een

goed (en dus niet
afgezocht) terrein wordt
georgaaiseerd.

Moge dit verslag

eeû troosr zijn voor
dicgenen, die dit jaar

Engeland hebben
overgeslagen.

Peter Beving

AANBEVOTEN BOEKEN,
BEL DETECT: 053-30051 2

BI

B2

slJ((tsvor. Iofl(ilt flrr DI flrIÂÀtDÍtcoI
door Gerl Gesink, 229 pog, 200 folo's .............................................,..... f 29,90

OIAIOC{S, Dt lltDtRUllDSI tullltH VAI{ 180ô lol heden,

Mevius ì 994

B 3 Uitvakorhl, vrordlnielherdrukt(koperen munlenT Prov.)

I 4 qIAtOqJS VAH Dt ZlwIRtll tlUHItil f PR0YlllffH I 54ó-l/95, ded I

(Wesl llederlond)- ......................11,25

B 5 GTATOCTJS 
'/ÀH 

Dt U['/tRtH tUHÍtÌ{ 7 PRoYril(Ëil r 54ó ì 795. dæl 2

(lloord en Ood llederlond) ...........11,25

B I QIÂtOGt 5, DI ilUt{m YÀil ¡rtq'Ë 1790-1 987 ......... I 8,55

B 9 qIAt0G{,t lItlHtR DIUISOIIR tlUllZqIlIOG vonof I 8/ L................. ì 7,50

813 lilUllB0ltcr¿. IPf,0YlH0'itl vonof 1587 (beroemdeVerkodúoek) .... 32,50

844 V.D.ffUS UtlDIllAAR, olbeeldingen vroqsle

llederlondse munlen lol I 57ó. (een londoordwskl) - ............................ I 59,00

B5l s.lAtRl0ll lilUliltll tll P{lllll{0fl1 DtR lltDtilAl{Dtll 1987, ttï
OPBlll{GfPRllltll ¡U Wll,lHCtl{, ó40 blz, duhenden ofbeeldingen ,...,. 42,50

B5l b. tAÀtBofl( tutilflt ilt P{ililtc[il DtR NIDIRIAIIDIH I 988 - .................... ó5,00

852 00lD(0lllS0¡l}ltWORID, von deontiekewerddlolnu,

/23 pogino's, gúonden. ..........,.... 87,50

855 G0rDArUt

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

8ó0 otJDI tuffilt tjtl ctoilHGIH Iil oilffultDilr ......... 10,75

Bó2 Dt SIIDIUJ|ft flUt{t VAil ltuNcililt5r-rlo{ ..,....... 15,00

Bó3 l¡00fD iltDtRLAll,$ tUl{IGITYI(Hl$l door Arsrt Pol - ........................... 31,25

8óó Pf0Íil(lt YAI{ Itl{ ltPfRlut door P. Sluorl,

lT9blzmelhonderdenfolo'svonRomeimevoorwerpen(koopie) -..........25,00

B6i S(ltAlls 0P Dt ORINS. Eourlonger bodemvondslen (koopiel ...............,.... ó9,00

871 t0l{D0H ttJ$Ut ttDltVAl, OTAI,0GUI 1910. 320 pog. met honderden

ofbældingen von l,/liddeleeunre melolen voorw. ......... ó9,00

872 llYtulltl{ tll UY(tlfltÄ lll Df UGt UHDtll (zie Deledor Amoleur

nr I I bh l7l 380 pog. 250 folo's en koorlies - .................................,.,..... 69,50

873 UStolilAtts Dt ¡RÄ8Ailf (t598-t 790)

munlen v. Brobonl v. llede¡1. en Bdg. +2.[imb. met priizen -.............,....... 29,90

874 lllltlGlll llfl Dt tODDtR, ln Zælond gevonden pdgrimlekens,

I 50 blz, honderden ofbeddingen.

875 ntJHfiil YtRIflIilt }lUH G{fllttDil{S,
25 00

hislode ochler de RomeiÉe munlen, leuk bo* 200 illuslralies - ............... 17,00

- 
lilt|J'tl - ilttul¡, - l{ttul¡, - llltultl - llltutry - lllt|lw - llll|Jlt{ 

-
87ó mossIR DflJISfftR tUilI0IAtoG Volt t800 ilS Hflfit

4ól pog. mel priizen (Duilse munlen von I 800 lol nu).............................. 38,00

877 lt00ftl5 0f Allfl0UlIY door Ridrord Hotlall. tr{ontdçelden iizertiid, Romeinæ

tiid ht in de lit¡ddelæuwen, 40ó pog., herdruk v/e ftndoordwerkl ........... 98,00

87I YIRBORGIII SlIDfll, SIlDSmffI0l,()Glt lll HIDIRUIID. Prorlrúoek mel

hondsden folo's von voorwerpen, slodgloÌtqronden en opgravinglerteinen,

Geb., hord koft ........................,....3ó,00

879 l0ttll (0lllS, olle Romeime munlen, mel priizen., Geb., hord koft ......... I I ó,00

880 tllfl(t0PfDlt Vtil |ïAPIIIS (Bru¡llt tot r1,33ó pog, hord k0h............... 45,00

BBI US t0lllAlts DtS DU(S Dt ¡mBAilT ll (lló7-15981, 125 pog.,

(munlen von Brsbonl en Z. Limburg mel priizen)....................................... 30,00

882 DtillJllltllYlllDt0RtYtllYlllYtltllDIRtlllll(1555.17801,ì45p0s...........3ó,00

883 US tOll{ÀltS Dt U PR|I|(PAUII DI lltff. door Mignolel. De munlen von bisdom

Lu¡k (t 1000-l 800), mel zddzoomheidsoonduiding, frooi plortwerk..........58,00

BtsTILlill:

ïtl,lf0lllSfi: Bd: 053-300512, de bestdling rvordt dir*l onder rembours

loquonden, (is duurder gewordenl verzendk. f I 2,-

GlR()'0VtRB0llill{Gr mook het bdrog v/d beslelling + f 5,- porlo over op

GlR0: 48.38.9ì I l.n.v. Delecl le [nsdrede, belelnummss v€{melden.

llA TtLtt0lllS(llt ÄISPRÂAl( kunl u de boeken ook ofholen.
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Kunsten von het vuur, Romeìnse

amb achte n in Nijrnegen.

Behalve de tentoonstelling
"Geschiedenis uit zand en grind"
is ook de exposi-
tie "Kunsten
Yan het Yuurtt
oYer Romeinse
ambachten in
Nijmegen verlengd t/m 29 janu-

ari 1995. Dit is een kleine exposi-
tie waarbij een selectie is

gemaakt uit het ornvangrijke
rnateriaal, dat opgegraven is op
het terrein achter het voormali-
ge Canisiuscollege. Te zien zijn
o.a. de resten van pottebakkers-
ovens, zoals misbaksels van aar-
dewerk, resten van gietvorrnen
en bronzen halffabrikaten, zoals
het bronzen beeldje yan de
Maangodin Luna, waarbij de
dichtgelopen gietkanalen niet
zijn verwijderd enz..

Dubbel aantrekkelijk dus orrr

n.râr het Provinciaal Museum
G.M. Kam te gaan. Adres:
Museum Kamstraat 45,
Nijmegen.

rTr Lr s e Lt rTt

Yondsten uit de Kromme Rijnstreek

ln het Centraal Museum Utrecht
wordt tot 20 november een ten-
toonstelling gehouden oyer

archeologische
vondsten uit de

Kromme
Rijnstreek. Voor
de presentatie

van de archeologische vondsten
is gekozen Yoor een zogenaamde

"schatkarner"-benadering in de
kapel Yan het museum. De
rnanier van opstellen is dusdanig,

dat het publiek in verrukking
wordt gebracht door de rijkdom
van de vondsten. De organisatie
is mede in handen van de R.O.B..
Er ziin vondsten te bezichtigen
daterend van I - 1000 na Chr..

Tot en met 15 november is er in
het Rijksmuseum voor Scheeps-

archeologie in Dronten/Ketel-
haven een tentoonstelling van
schepen op tegels en tegels uit
schepen te bezichtigen. Ligt je
interesse in die richting, dan is

een bezoekje zeker de moeite
wo^rd.

Tentoonstelling over volsemunterij
en geldwegen in Penningkobinet

Zolang er geld bestaat, zijn er
mensen gerveest, die het hebben
rnisbruikt om er zelf beter Yan te
worden. Dat waren niet alleen
woekeraars of uitzuigers, maâr
ook lieden, die het geld zelf als

een illegale bron van inkomsten
benutten. Over geknoei met geld

en de rnaatregelen daartegen
ga.^t de tentoonstelling "Ge-
wogen of bedrogen. Het wegen
van geld in de Neder{anden", die
vanaf I oktober in Rijksmuseum
Het Koninldiik Penningkabinet in
Leiden te zien is.

lndustrieweg 35, 3641 RK Mijdrecht
Tel.02979 - 84713

Officieel dealer van;
COMPASS, BOUNry HUNTER,

EN ANDERE MERKEN

Bel voor een afspraak;

02979-94713

NIEU\ryS

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

viking

Broekstraat 41 , Hummelo
08348-1 630



7 oktober I 994,
vrildag, organiseert de Drents
Prehistorische Vereniging, in

overleg met de AWN, een lezing.

Titel: Archeologisch onderzoek
rond de Dollard.
Spreker: dr. Henny Groenendijk.
Plaats: restaurant Neptun us,

Neptunuspassage 7- I I te Assen.

Tijd: 20.00 uur.

9 november 1994,
woensdag, organiseert de Drents
Prehistorische Vereniging in overleg
met de AWN, een lezing.

Titel: Het meisie van Yde en haar

lotgenoten.
Spreker: dr. Wijnand van der
Sanden.

Plaats: restaurant Neptunus,
Neptunuspassage 7- I I te Assen.

Tijd: 19.30 uur.

9 november 1994,
afdelingen Zuid-Veluwe en Oost-
Gelderland. A. Peddemors (RMO).
Titel: Archeologie van Nederland,
vroege en late Middeleeuwen.

AWN
AcrvrrErrEN

Y o o r mee r i n lichti ngen:
tel. 071 - 2,8741

Plaats: Cultureel Centrum de

Coehoorn, Coehoornstraat 17,

Arnhem.
Tijd: 19.45 uur, entree f 2,50 p.p..

l5 november 1994,
afdeling de Zaanstreek en

omstreken. B.L. van Beek.

Titel: De Vlaardingen-cultuur.
Plaats: Werk- en expos¡tieruimte,
Dorpsstraat 3 70, Assend elft.
Tijd: 20.00 uur.

l7 november 1994,
afdeling Helinium. A. Carmiggelt.
Titel: Beerputten als archeologische
bron.
Plaats: Boerderij Hoogstad,
Westlandseweg 258, Vlaardingen.
Tijd: 20,00 uur.

24 november,
afdeling Vallei en Eemland.
j.F.P. Kottman (ROB).

Titel: Vormontwikkeling van laat- en

postmiddeleeuws glas uit
opgravingen.
Plaats: Museum FIehite, Westsingel

50, Amersfoort.
Tijd: 20.00 uur.

l4 december 1994,
woensdag, lezing Veenkoloniaal

Museum.

Titel: Midwolda, opgraving van

steenhuis en kerk.
Spreker: Jan Molema, Archeoloog
van het Archeologisch Centrum te
Groningen.
Plaats: Veenkoloniaal Museum,

Winkler Prinsstraat te Veendam.

Tijd 19.30 uur, entree f 3.50.

l7 december 1994,
zater dag, stad swand el i ng i n

Dokkum.
Tijd: 13.00 uur tot t 15.00 uur.

Vezamelen in het centrum van

Dokkum op het grote plein.

Dit was de Bonifatiusterp en ¡s nu

afgegraven en "omgetoverd" tot
parkeerplaats.

Kristine v.d. Meulen, studente
archeologie en secretaresse van het

Argeologysk WurKerbân Friesland,

heeft beloofd ons rond te leiden en

het een en ander te vertellen over
dit mooie oude stadje.

Vandaar, rond 15.00 uur per eigen

vervoer (meerijden valt te regelen

in Dokkum) naar Tietjerksteradeel
voor een lezing en rondleiding in

het streekmuseum.
Onderwerp: Tjongercultuur uit de

oude steentijd.
Tijd: 15.30 uur tot t 17.00 uur.
Spreker: Klaas Henstra.

Dete(ctohm¡nqtie
Dick Eekhof, bestuurslid en vrq0gb00k spec¡oliÍ heefi een heel

leuk boekie over bodemvondslen gemookl.

Dit boekie heefi 100 p0ginot en bevol 175 folot von

voorwerpen uil ziin privécolledie. Dil boek¡e heeft een zeer

loeposseliike n00m: Dete(ctof rminolie.

Dek(cta)rmlnqtie

Von olle vondslen woril u¡ileg gegeven.

De yiþ von dit boekie ß ind. venendkosten: f 29,95. Mook di¡ hedrog over

noor honkrekening numner 33.47.65.781 van de Robobank te Joure, onder

verneldíng von fotohoek. Don zol hel zo snel nogelik noor u loegezonden

wo¡den.
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ONBEKEND
/v\AAKT

ONBEMIND
André de Boer

U kent dat gevoel misschien wel, je bent aan het lezen in een

detectorblad en ineens zie je iets waarop je al jaren zit te

wachten. Zo ongeveer verging het mij ruim 3 jaar geleden toen

ik van een Amerikaanse vriend een aantal detectorbladen

kreeg. Als je zo'n blad doorleest, zie je vaak allerlei dingen die

wij hier in Europa niet gebruiken, of althans nog niet gebruiken.

Zo viel mijn oog op een advertentie yan een bedrijf dat een

signaalversterker produceerde genaamd de Depthmaster. Nu

stond ik daar toch wel wat sceptisch tegenover, maar als je niets

a enkele

weken

wachten werd

er een keurig

pakketje bij mij afgeleverd met
daarin de signaalversterker.

Het ging hierbij om een kastje met
de afmetingen Lx, x ro cm. Aan de

bovenkant bevindt zich een

aansluiting voor een koptelefoon en

uit de zijkant van hec kastje komt
een draadje met daaraan een plug.
Deze plug doe je in de ingang waar
je normaal je koptelefoon inplugt
en de plug van je koptelefoon plug
je in het kastje.

De signaalversrcrker werkt
op een r,5 volt batterij, waar je

ongeveer honderd uur mee kunc

zoeken. Het principe van de

signaalversterker is dat het de

zachte geluiden van diepgelegen

voorwerpen, of bijvoorbeeld
munten die op hun kant liggen

versterkt eî zeer harde geluiden

van grote voorwerpen aan de

oppervlakte afzwakt. Het is dus

niet zo dat je detector meer

vermogen krijgt waardoor dezr

dieper gaat, maar het versterkt
uitsluitend de zachte signalen.

Na diverse malen de

signaalversterker gebruikt te hebben

op toen nog mijn \Øhitet Eagle

werd ik echt enthousiast v/ant naar

mijn idee werkte het perfect.

\Øat vooral erg opvallend was,

was dat het wel leek alsof de

signalen over het algemeen beter

doorkwamen, ze gaven een

helderder en steviger signaal

waardoor de beslissing om wel of
niet te gaan graven een stuk

gemakkelijker werd.

Sindsdien zoek ik eigenlijk niet
meer zonder. Op dit moment
gebruik ik hem op mijn \Øhitet
Spectrum. Er zijn geen speciale

aanpassingen nodig in het

programma van de Spectrum; je

kunt hem gewoon inpluggen en je

kunt zoeken.

Er zijn op dit moment twee

soorten Depthmasters op de markt,
de één is alleen te gebruiken op een

deteccor van het merk \Thitet en de

andere is te gebruiken op alle

andere merken detectoren. Bij de

Depthmaster wordt tegenwoordig

een bij passende koptelefoon
geleverd (de Audiophone), die

speciaal gemaakt is voor het zoeken

met de metaaldetector.

Eind 1993 is, de firma die de

Depthmaster maakt, Deæctor
Electronics Corperation, weer met

probeert, wordt het nooit wat,

dacht ik Dus besloot ik na enig aar:zelen er één te bestellen.
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een geheel nieuw produkt op de

markt gekomen, namelijk de

Superphone z.Het gaat hierbij om

een koptelefoon, waarin dezelfde

hoge kwaliteit elektronica is

ingebouwd als in de Depthmaster.

Het grote voordeel hiervan is, dat

alles direct in de koptelefoon is

ingebouwd.

Omdat ik zeer goede

resultaten met de Depthmaster heb

gehad, (ik vond hiermee o.a.

z gouden dukaten ú84 en ry58)
beslooc ik om ook een Superphone

Superphone 2

V

z te bestellen.

Bij het uitpakken vielen

direct een aantal dingen op; de

koptelefoon is zeer licht (217 gram

incl. kabel), w^tzeer licht is

vergeleken met gelijke modellen van

andere merken, De kabel wordt los

bij de koptelefoon geleverd.

Dit betekent, dat je de kabel aan de

ene kant in je detector plugt en âan

de andere kant in de rechter

oorschelp van de koptelefoon.
Dit heeft als voordeel dat de kabel

minder snel stuk g 
^t,w^t 

bij een

normale koptelefoon nog wel eens

wil gebeuren, vooral op de plaats

waar de kabel in de oorschelp gaat.

Têvens is de vorm van de

oorschelpen nogal opvallend; deze is

in tegenstelling tot veel andere

koptelefoons niet rond maar ovaal,

wat als groot voordeel heeft dat de

oorschelp niet op je oor drukt, maar

geheel over je oor heen valr. Een

ander voordeel is dat hierdoor

geluiden van buitenaf beær

afgeschermd worden, waardoor men

zich beter kan concentreren op het

zoeken.

Tevens bevindt zich op beide

oorschelpen een volumer egelaar,

\Maarmee men de sterkte van de te

ontvangen geluiden kan regelen.

In de Superphone z gaat geen

penlite bacterij zoals in de

Depthmaster, maar een r,5 volt
knoopbatterij. De soort die

bijvoorbeeld in een horloge of een

reiswekkertje gaat. Dezr batterij

gaat ongeveer 80 uur mee.

Op de rechter oorschelp bevindt

zich een knopje, waarmee het

sysceem 
^ 

nge7Êt dient te worden

zodra men begint met zoeken.

Dit zelfde knopje moet ook weer

uitgezet worden als men stopt met

zoeken. Doet men dit niet, dan

raakt de batterij snel leeg.

Als de Superphone z gebruikt
wordt op een \Thitet detector dient
er een andere kabel bijgeleverd te

worden. Dit heeft te maken met de

manier waarop de draden intern

geschakeld zitten. Deze kabels zijn

los verkrijgbaar, waardoor je

dezelfde koptelefoon ook voor

andere merken kunt gebruiken.

Na de Superphone z enige maanden

gebruikt te hebben op o.a. mijn
\Øhite's en mijn Laser sr ben ik er

zeer tevreden over. Het systeem

werkt goed en de koptelefoon zit
zeer comfortabel, ook op wermere

dagen. Het is mij alleen r maal

overkomen dat ik was vergeten om

de koptelefoon uit te zÊtten,

waardoor de batterij leeg was

gelopen. Je moet jezrcIf daarom

aanleren om niet alleen je detector

uit te zetten, maar tevens ook je

koptelefoon.

Het is jammer dat veel
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merken koptelefoons, die

voornamelijk gemaakt zijn voor het

gebruik op een geluidsinstallatie.

De prijzen zijn als volgt:
Depthmaster a. Audiophone
koptelefoon f zro,-
Superphone z f 249,-

Losse kabels voor de Superphone z

f 14,9t per stuk.

^
mensen vaak een hele dure detector 2 dukoten 1758 en I ó84. IØilt u meer weten over deze

bezitten, maar daarentegen flink produkten, neem dan contacr op
bezuinigd hebben op de aanschaf met Gold Rush Metaalderectoren re

van een goede koptelefoon, die de koptelefoon, maar is wel gemaakt Amsærda"m. Glefoon ozo-6682968
diepgang van de detector om uimluitend op een dercctor gr^agîa_r9.oo uur.
aanzienlijk kan verbeæren. gebruikt re worden, wat vaak niet I
De Superphone 2 is geen goedkope gezegd kan worden van andere
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IMeULSE

Headset.........................

lnterchangeable................... No
Ground Balance Required....................................No

Search Motion Required........................................No

Detachablê Control Housing for Hipmounting ...... Yes
Salt Water/Fresh Water Operation ........................Yes

Land Operat¡on ..........Yes

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

Target lD/Discrimination......................... No

Ftst{E@t

Liquid crystal display
shows s¡gnal strength
and battery condition

Specif icationse
Length 9-.................. Extended ............................. SO'

Collaosed ............................ 31'
Weight9.................. Comptete (w¡th Headset) ..... 5.3 tbs.

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

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

Transmit Frequency...............................................5,333 pulses

per second

crystal controlled

Audio Target Response (Headset).......................VCOO

Visual Target Response ............1. LEDO

2. LCD bar grapho

Tuner knob
adjusts for
maxtmum
sensitivity

........ Waterproof,

Piezo Electric

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

¡nductive balance

Oiameter................ g.

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

lnterchangeable.....No

Batteries............ .........(8)1.S-Vott, AA

Battery 1ir3........ ....carbon r'"............ålllïj",,"
41ka|ine..................1 00+ hours

Nicads....................20-25 hours
Automatic Banery Check......................-..yes

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

GELAN
METAALDETECTOREN B V

Bedrijvenweg l7
527 2 P A Sint'MÍchielsqestel
Nederland
Teleloon O4lO5-12949t
Telelax 04105'15658
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Geschichte ous dem Kies
een hebbeding voor iedere detectoramateur

In het persbericht van museum Kam, over de expositie

"Geschiedenis uit zand en grind", wordt melding gedaan van

een begeleidend boelorerk. Albert heeft daar uiteraard een

persexemplaar van opgevraagd bij de uitgever om te bezien of

het iets is voor de doorsnee detectorliefhebbe¿

Om de één of andere reden is het boek alleen maar in het Duits

verkrijgbaar, m.rar dat hoeft niet echt een probleem te ziin.

Het boek heeft zijn omvang yan 296 pagina's A4 formaat vooral

te danken aan de vele afbeeldingen, waardoor het bij uitstek

een determinatieboek is geworden van met name

Romeins aardewerk en metalen voorwerpen.

De opmerkelijke vezameling yan enkele honderden

yoorwerpen werd in de tachtiger jaren tijdens grindwinning

opgebaggerd uit een oude rivierarm in het Rijnland bijXanten.

Gegevens

Titd; Geschichte ous dern Kieq

tsBN 3-7927-t3784
Prii' Archeologisc her P o *l

Regionoolmuseum Xonæn 49.- DM

en in museum Kom te Nijmqen f 60,-
Uitgeverij: Rheinlond Verlog und

Betrieåsgesdlschoft

Abteil Brouweile¡

Posfoch 2 I 40
5 0 2 5 0 Pulh eimß¡ ouwell er

Td: 0049-2234405 I (vonuit NededonQ

ie baggerschat

bevat meer dan

zoo zeer goed

geconserveerde

en voor het merendeels uit de

Romeinse tijd stammende metalen

voorwerpen, waar menig detectorist

van gâat waterhnden. In het boek

worden themat belicht als de aa¡d

van de vindplaats, oorlogsvoering,

handel en het leven van een

Romeins legionair. Maar ook zaken

over hoe de vondsten geconserveerd

werden en waarom zß nu zD

geconcentreerd op één plek
gevonden waren. De archeologen

denken aan wijgeschenken aan de

goden ofaan restanten van door de

rivierweggespoelde graven, aan de

lading van een gezonken

transporschip ofvan een kar van

een handelsr eiziger. lkij gsbui t of de

overblijfselen van een veldslag kan

ook nog. Maar op het idee van het

verza.melende karakter varì een

rivierstroom, zoals naar voren komt
in Detector Magazine, nwnmer l
en 14 (Zoeken in en langs de

rivieren), is men nog niet gekomen.

Aan wie nog ergens 49 DM over

heeft van de vakantie kan ik dit
boek zeker aanraden.
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INGEZONDEN
VOOR DE
VON DST

VAN HET

\^/ATTE DOEN ALs 65+

mij voor een paar jaar terug een

lØhiæt Classic rIr detector gekochc,

waar ik nu bijna dagelijks een paar

uur mee op pad ben. Alleen bij
regen worden de vondsæn gereinigd
en geconserveerd. En bij vorst duik
ik diep de bossen in. Onder een

laag bladeren is de grond dan nog

goed te bewerken, dus dan geeft

zoeken geen problemen. Ik heb dan

ook veel gevonden de afgelopen

periode, waaronder munten, gespen

e.d..

Cezien mijn oude vak, vind
ik het leuk om oud smeedwerk en

oude hoefijzers van verschillende

perioden en soorten (o.a. voor
a-6vijkende hoeven) te zoeken.

\(/e maakten in onze smederij van

vader op zoon alles wat een boe¡
timmerman en wagenmaker nodig
had. Al dat ouderwetse hang- en

sluitwerk, spaden, nagels enz. vind
ik leuk om te vinden en als het dan

goed schoongemaakt is en ingevet

met bijenwas geeft dat veel

voldoening.

Van de winter was ik een

keer in het bos aan het zoeken met
mijn \Øhitet in de alle meralen

stand, kreeg ikme daar toch opeens

een geluid van grote omvang en dat

terwijl ik er toch al vaker gezocht
had. Ging ik wat dieper graven en

tot mijn verbazing zag ik een deksel

van een koperen doofpot en nog

meer koperen en tinnen
voorwerpen, Ze waren niet meer in
de allerbeste staat, omdat het in de

oorlogsjaren slordig verstopt was

voor de Duitse bezetters. Het was te

haastig gebeurd, mâar naar de foto
kijkend, hield ik dit nog over na to
jear verstopt te zijn geweest.

A. Kloezeman, Boskamp Olst

VERVALSINGEN
Hierbij willen wij u graag

mededelen dat er de laatste tijd
nogal wat valse munten (en

voorwerpen) in omloop zijn.
Hec betreft vooral Griekse en de

duurdere Romeinse munten; we
weten dit helaas uit eigen

ondervinding. De muntjes worden

meestal per stuk te koop
aangeboden tussen de 15 en75
gulden. In dit geval kan men gaan
twijfelen aan de prijs. Maar de

munt is helaas voor de verzamelaar
niet of nauwelijks van echt te
onderscheiden. Slechts het Brits
Museum kan de echtheid

vaststellen. In Nederland heeft men
voor zover ik weet niet de

faciliteiten om de munæn re
controleren op echtheid. Zelfs het
Koninklijk Penningkabinet kan dit
niet met 100% zekerheid
vaststellen. Dus mede-clubleden
opgepast!!! Hier nog wat
voorbeelden van de vervalsingingen.
\Vij hebben tijdens de laatste

zoekdageen paâr munten verkocht,
die dus ook vals ztjn. Graag even
kontakt opnemen met òns.

GERARD
&

COEN
METAALDETECTORS
050-41 3396 I 050-772813
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DE AANHOUDER
WINT

Frans Breibach

Achter één van Dordrechts oudste straten - de Voorstraat'was

op zekere dag een dragline een nieuwe bouwput aan 't graven

en die activiteit was mij niet ontgaan. In deze buurt - in de

schaduw van de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk - waren in

't verleden al interessante vondsten gedaan.

jdens de

graa6verkzaa.m-

heden ze$ kom je

maar zelden in de

gelegenheid om op het terrein te

mogen, ook deze keer was het
antwoord van de opzichter kort
maar krachtig: "Nee, kom later in

de middag maar terug, 't is nu te
gevaarlijk". Enkele uren heb ik nog

elders in de stad gezocht, doch met

weinig resultaat. \Øat later op die

middag besloot ik terug te keren

naar de bewuste locatie.

M'n voertuig parkeerde ik zo dichc

mogelijk bij de bouwlocatie.

Met uitzicht vanuit de auto op de

bouwplaats, zagik dat de dragline

aanstalten maakte om te gaan

stoppen, wat moest betekenen dat

de bouwput gereed zou moeten

zijn.Ikspoedde mij naar de plek,

doch dichterbij gekomen zag tk dat

'n ander mij al voor was. De man

zat rustig tegen een muurtje z'n

kans af te wachten, Voor mij
natuurlijk een tegenvaller, gezien de

plaats van handeling waren er

mogelijk leuke vondsten te
verwachcen. Nadat de machinist

zijn kolossale kraan aan de kant had

gemanoeuvreerd en het sein voor

zoeken op groen had gezet, sprong

de kollegazoeker de put in.
En - eerlijk is eerlijk - tenslotte was

hij toch de eerste met een 'claim'.

Aangezien de bouwput niet al te

groot was en ik ook de kollega-

voorsæ/ling: ANNU NCIAT lE

ofmetingen: ó4 mm hoog

en 36 mm breed

moteriool: Iooèün

bevestiging: oogjes

dæering: 1400 -t,450

deøils voos met felie

zoeker niet voor de voeten wilde
lopen, besloot ik dan maar aan de

rand van de put als toeschouwer het

spel gade te slaan. Veel signalen

kreeg de man overigens niet, gezien

het weinige buk- en spitwerk, dat

hij deed. Alles wac hij toch naar

boven haalde, slingerde hij met een

gebaar van 'wat heb ik jou daar'

weer de put uit. \Øaardeloos spul

dus. Na verloop ven tijd kwam de

man terug naar boven geklauterd.

"Nou 't is niks gedaan hier,

snel weg wezen" was zijn prozaïsch

kommentaar, Nou ja, dat had ik
ook wel gezien. Maar met het

spreehvoord in gedachte "niet

geschoten is altijd mis" besloot ik
toch de afdaling in de put te wagen.

Tênslocte had ik necjes op m'n beurt

gewacht. Met m'n speurstokkie

TR-J3o inmiddels in stelling

gebracht, ging ik dan maar

voorzichtig heen en weer

schuifelend over de moddervette

bodem. Vijwel dìrekt een redelijk

hard signaal; dan de schep er maar

in. Een klein k¡om gevouwen

plaage met wat frutselige
uitsæeksels was het schamele

resulaat; naar het leek aanzien van

tin, gezien de'vingervoeltest'.
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Na de blubbergrondsporen ervan te

hebben afgeklopt, vielen er plots

ook nog 'gaten' in her voorwerp,
Er stonden wat ruiwormige
motieYen op. \øat het moest

voorstellen wist ik niet. Tot ik het
'ding' eens van de andere zijde
bekeek. Hé. . . vaag doemde er een

figuur uit op, wat met een beetje

spuug (bah..) beter herkenbaar

werd. Het leek wel een menselijke

gestalte die zichtbaar werd.

Zou ditdan eindelijk. . . . ?

Langzaam drong het tot mij doo¡
dat ik nu eindelijk zelf ook eens'n

pelgrims reken had gevonden.

M'n eerste insigne!

Het adrenalinegehalte in m'n bloed

steeg lichtelijk. \Øas dit aan mij
'voorbestemd'? Cezien het feit, dat

m'n 'voorganger' toch ook op dat

zelfde plekje gelopen had. IØie zal

het zeggen. . . Na de vondst
zorgvuldig te hebben opgeborgen,

zrctleik mer een dubbele portie
moed mijn speurtocht voort;
soppend door de blubber. Maar hoe

goed ik mijn best ook deed, er lag

niets, maar dan ook echt niets meer,

Echter mijn dag kon niet meer stuk.

Het voorval is inmiddels al vele

jaren geleden, mear ik denk er altijd
met plezier aân terug.

Het insigne dat de

ANNUNCTAITE voorsrclt - wat wil
zÊggeî'de Aankondiging' - heeft

aan de linkerzijde de engel Cabriel
en aan de rechterzijde Maria.
In 't midden staac een vaas met lelie.

Aan de buitenzijde van het insigne

bevinden zich enkele oogjes plus

bevestigingslippen om een fond -
een soort achtergrond - mee vast te

klemmen. De bovenzijde is

voorzien van kerkgebouwmotieven.
De datering van dit insigne kan

gesteld worden tussen r4oo en r4to.

Utnrotuu¡:

Heilig & Profoon I 000 loqt+nidddeeuwse insþnes

uit de collectje H.I.L von Buningen te Cothen

Rotterdom Popers ded Vlll

door HJ.E von Baningen & A"M. Koldeweij

rsBN 90-90067694
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INGEZONDEN
VOOR DE
VONDST

VAN HET

\^/AT EEN
PRACHTI C.E

MELKDOP..!

en na anderhalfuur zoeken, gingen

we weer naar huis. Peter had alleen

een muskeckogel en vond het

terrein maar matig, terwijlJohn met
een r9e-eeuws knopgewicht best

tevreden was. Ik zei dat 't echt wel

een leuk plekje was en dat ik nog

wel iets aardigs gevonden had, wat
ik bij de kof6e zou laten zien.

Nu werden de mannen wel erg

nieuwsgierig en stonden werkelijk
op springen toen ik uiteindelijk
mijn vondst te voorschijn haalde.

Nou, die gezichten vergeet ik van

mijn leven niet meer.

Totale verbijstering en ongeloof.

Voor mij een gouden moment,
vandaar dac ik met deze zilveren

vondst graag wil meedingen naar de

vondst van het jaar. \Øant met deze

munt vond ik ægelijkertijd een flink
stuk respekt van twee lieve detector-

elnateurs. En dat vind je natuurlijk
ook niet elke dag, nietwaa¡?

Vriendelijke groet,

Ine Beving

.*.{+; inds ruim t- jaar zi)n

mijn man Peter en ik
enthousiaste

detectoramateurs.

Aanvankelijk zocht ik voor de

gezelligheid mee met een C-Scope

;5o, best een leuk appar^ t voor de

beginner. Maar ik merkte al snel dat

Peter met zijn Tesoro Pantera veel

meer succes oogstte. Dus besloot ik
I jaar geleden een betere machine
aan te schaffen bij Gert Gesink.

Hij adviseerde me de Tesoro Cutlass

tI en vanaf dat moment begon ik er

echt schik in te krijgen. Door het
hogere dieptebereik begon ik veel

meer te vinden.

Inmiddels had Peters broer

John ook zljnharr ^ î onzÊ hobby
verloren en trokken we er vaak met
z'n drieën op uit. Al met al hebben

we best een leuke verza.meling

opgebouwd van munten, gespen en

diverse oude voorwerpen. Niet echt

spectaculair, maar dat kwam nog

wel, dacht ik. En sneller dan ik
verwachtte.

Begin sepcember kwam
Twager John met de mededeling,
dat er in \floudenberg een terrein

bouwrijp werd gemaakt.

\Øe vonden alledrie dat we maar

meteen een kijkje moesten nemen.

Binnen een h¡¡artier was het bij mij
raak. Een knallende piep!

Nu voorzichtig graven en daar

begon iets tussen de zwarte aarde te

schitteren. Oh, een melkdop dacht

ik gelaten en plukte dit voormalige
missie-artikel uit de grond.
Zo'n rtrare, dat kan haast niet... ,

dacht ik en met kloppend hart
veegde ik de 'melkdop'schoon,
Het eerste v/at ik zagwas het jaartal

ú98 en Iangzaasn drong het tot me

door dat ik een oude zilveren

Nederlandse gulden had gevonden,

die zoals later bleek, geslagen was in
Deventer. Ik besloot nog niets tegen

de rwee mannen te zß.ggen en ging

door met zoeken. Ik vond nog

slechts een koperen horlogesleuteltje

rtZOEK NOOIT
OP ARCH EO-

toc r ScH E

OBI ECTEN

q
z
ñ
tl

:
d.
o
F
UU
r-uô



p 5 oktober

199r vond ik
aan de rand van

een ultgegraven

vijver de restanten van een afralkuil.
Deze kuil was gedeeltelijk door

graafmachines doorsneden. Hoever,

datweet ik niet. Tijdens een eerste

waarneming vond ik al enige

pijpekoppen, heel veel scherven en

een gele steen, die mogelijk
afkomstig is van een

pottebakkersoven. Naar aanleiding

van deze vondsc heb ik contâct
oPgenomen met een lid van het

archeologysk wurkferbân van de

Fryske Akademy. Dit lid was helaas

deze middag verhinderd, maar er

werd afgesproken, dat als er meer

restânten van een pottebakkersoven

boven de grond zouden komen, er

meteen contacl zou worden
opgenomen met de archeologische

dienst van het Fries Museum,

in het begin van de middag
begon het echte werk, er moest een

profiel (doorsnede) van de kuil
gemaakt worden en de kuil moest

worden leeggehaald (afb. r toont het

proÊel van de aÂ;alkuil).
De "afuallaag" bleek 40 cm hoog en

rto cm breed te ztjn. De volgende

vraag was, tot hoever deze kuil
doorliep; dit bleek aan het einde

van de middag roo cm te zijn.

L Aþeelding 2

gebruiksvoorwerpen gegooid:

grapen, kruikjes, kommen,
bakpannen, borden, pispotten en

testen. Het grootste deel bestond uit
Keuls aardewerk en verder Delfts

aardewerk, waarvan gezegd moet
worden dat dit goed

vertegenwoordigd was.

F-en bijzondere scherf was volgens

de heer Elzinga (voormalig prov.

archeoloog van Friesland) een

fragment van een potbodem waar

achterop de letter M en het jaartal

1788 staan (zie afb. z). Het komt
volgens de heer Elzinga niet vaak

voo¡ dat hetjaartal achcerop de pot
staat. Verder vond ik nog een scherf,

wâer een merk uit Bergen op Zoom
op te zien was (datering'stempel

17 98-18ß) . Tij den s het verwij deren

van de inhoud van de kuil vond ik
opvallend veel handvaten van

bakpannen en tuiten van thee- of
koffiekannen . Zou dit dan toch op

een lokale pottenbakker wijzrn?
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DE INHOUD
VAN EEN

AFVALKUIL
NADER BEKEKEN

Omdat ik helaas maar een beperkte

werkruimte rot mijn beschikking
heb, kon ik ja.mmer genoeg nie t
alles meenemen. Bij een volgend

onderzoek zullen we dit echter wel

doen. Ik besloot aI het materiaal dat
belangrijk was voor de reconstructie

en de datering van de voorlverpen

mee te nemen. Hieronder volgt een

beschrijving van de inhoud.
Omdat niet alle vondsten

meegenomen zijn, moet u er

rekening mee houden, dat dezr

beschrijving niet volledig is.

Aardewerk

De grootste von dstcatagorie

vormt het aardewerk. Alhoewel er

geen complere voorwerpen

gevonden ztjn,is toch een leuke

opsomming van de inhoud bekend.

In de afvalkuil zijn o.a. de volgende



Omdat de put midden in de

landerijen lag, is hec aannemelijke¡

dat dit de afralkuil van een stel

landa¡beiders of iets dergelijks was.

Glas

Complete voorwerpen
werden niet gevonden. De afualkuil

bleek enige voorwerpen van glas, zij

het zeer sporadisch, æ bevatten.

Ik vond fragmenten van vensterglas,

wijnflessen, een kelþlas en een

medicij nfl esje. De wij nfl essen

hadden allemaal een opgebolde

bodem.

Pijpekoppen

Er werden elf pijpekoppen
gevonden. Allemaal gemaakt in
Couda. Vier pijpekoppen waren

van "slegte" of "gewone" kwaliteic;

dit kun je te weten komen door
naar de hiel te kijken. Het blijkt uit
de s, die dan boven het Goudse

wapen staat. Steet die s er niet, dan

heeft men met een pijp van betere

kwaliteit te doen.

L Aþeelding 3

Een bijzondere vondst is een

pijpekop met een ingekerfcl lauisje;

dit is het zogenaamde huismerk (zie

afb. ,. Tabel r bevat enige gegevens

over de gevonden pijpekoppen.
Ze ztjn gedateerd volgens hec

deductieve dateri ngssysteem van

D.H. Duco. Afb. 3 toont een

va¡ dit beeldje is een burgerlijk
persoon en op de achterka¡rt is een

bloem te zien.

Conclusie

Door vergelijking van het

vondstmateriaal kunnen we de

afualkuil dateren in de periode

r79o-r9r5. Het is wel jammer, dat

we geen volledig beeld hebben van

de vondsten.

IØie al deze voorwerpen in de

kuil gegooid hebben, daar zullen we

nooit achter komen. Het was een

kuil met een rijke inhoud en in

ieder geval duidt de steen met

restanten potbodems en glazuur

erop, dat we met wat bijzonders te

maken hebben. Misschien z^ten et

in hec gedeelte, dat de zandautot al

afgevoerd hadden, wel meer

restânten vâfì een pottebekkersoven.

R.S. v.d. Molen

Bijmerk Datering

L Afbedding4

pijpekop van "slegte" kwaliteit, afb.

4 toont er een vân betere kwaliteit.

Andere Yondsten

Het verdere vonds tmateriaal

bestond uit gele bakstenen (de

zogenaamde geeltjes), kiezen
(waarschijnlijk van een rund),
esterikken, porseleinen kommetjes

en bosrcrs. Een vondst wil ik nog

âpart bespreken; een fragment van

een pijpaarden beeldje. Het komt
uit de r7e eeuw. Op de voorkant

Hielmerk

pijpekop I

pijpekop 2

pijpekop 3 + 4

pijpekop 5 + 6

pijpekop 7

pijpekop 8

pijpekop 9

pijpekop l0
pijpekop I I

roemer

84 gekroond

84 gekroond

duif gekroond

99 gekroond

D gekroond

54 gekroond

springend paard

pijlenbundel

Goudse wapen met S

Goudse wapen

Goudse wapen met S

Goudse wapen

Goudse wapen

Goudse wapen

Goudse wapen met S

Goudse wapen

Goudse wapen

t750-t8t4
t750-t8t6

t750-t8t6
t775-t8t5
t775-t8t5

t775-t8t5
I 780- I 800

t750-t8t6
1750-1799
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Toch wel een beeÇe not no de zoekwedstrijd. Deze zoeker ook ol

S¡-ecnr wEER,
wEtNtG ZoEKERS,

MAAR TOCH BEREGEZELLIG.

Zaterdagmorgen: we hielden ons hart vast.
'!l'at moesc dat worden? De regen viel bij stromen uit de

hemel en dat voorspelde niet veel goeds. De eerste

zoekwedstrijd moest al direct uitgesteld worden, want het was

ook nog eens een chaos bij de entree varì Duinrell, omdar he t
Tinadag was (alle abonnees van weekblad Tina hadde n

vrijkaartjes voor deze dag). Dat was ook de reden, dat we in
een tent zaæn, in plaats van in de ons eerder toegezegde

locatie "De Schaapskooi". 'lfle bleken dubbel geboekt te zijn.
Op zich was dac geen probleem, want een tentheeftzo ziln

cha¡me. Maar nu, met dit weer en zonder verwarming coch

wel iets minder aangenaaml

Gerord bovenin de tentstok om een lomp te bevestigen

Toen er gezocht ging worden, waarbij elke deelnemer

een plascic zak meefueeg om het metalen afral in te doen,

bleek dat er toch nogTo zoekers waren, Zij hadden zich niecs

van het weer aange trokken en een groot aantal was toch mec

het gezin komen kamperen. Dat viel dus erg mee.

Er was een grote prijze npot me! onder andere een

detector, midiset en een soundmachine; een voordeel dus

voor de doorzetters. De sfeer was geweldig. Gelukkig waren

de deskundigen ook weer aanwezigom vragen te

beanrwoorden . Zij worden hierbij nog eens hartelijk bedankt,

want het was nie t echt prettig om de hele dag in een vochtige

tent op een hard bankje te moeten zitte n. Omdat je om een

patatje te krijgen een heel eind door de regen moest, heeft

Gerard, lid van de activiteitencommissie, blikken soep

opgehaald en die same n met een paar anderen in een van de

Duingalows opgewarmd. Zo kon e r toch nog iets warms

gekocht worden. De opbrengst hiervan kwam geheel ten

goede aan de vereniging. Op dezelfde manier werd er voor

broodjes wârme worst gezorgd.

Een van de prijzen bestond uit een midweek
Duinrell. Deze prijs, uiteraard beschikbaar gesteld door de

directie van dic attrectiepârk, was verbonden aan de

Bingo Gerord en Dick roepen de nummeftjes om. Gezellig toch, zo'n bingo!

II¡¡T
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De /<kkertrein op weg noor het zoektenein

afualaktie. Iedereen, die de aan het begin van de zoekwedstrijd

gekregen plascic zak inleverde me t afual kreeg een nummer,

waârmee later meegedaan kon worden aan een verlocing.

Omdac dit niet van te voren bekend was gemaakt (de mense n

was alleen gevraagd het afual mee te nemen), werden e r

slechts zo'n 1o zakken met afual ingeleverd. Dat was balen

voor degenen, die niets meegenomen hadden. Maar ja, eigen

schuld, enz.. Zondag ging, heel opvallend, de inzameling

ineens een stuk becer.

's Avonds was er natuurlijk bingo, me t ook weer veel

prijzrn.In totaal 72 mensen deden hieraan mee. Ook deze

avond kon niec scuk, iedereen had het naar de zin. Me t de

jassen aan en de borreltjes in de binnenzak kon er niks

mlsgean.

Zondag waren er helaas nog mear io zoekers, maar

voor hen was er dan ook weer genoeg te winnen. Deze dag

gingen er twee detectors ui!, een geldprijs v^n f z1o,- en

nog veel meer. Dick Eekhof had deze dagvoor ludiek vervoer

gezorgd. Iede reen in de "kikkertrein" e n 's middags kwam

zow^ Í het zonnetje even door. Jammer, dac een van de leden

door zijn rug ging tijdens he t zoeken. Hij moest met de

ambulance naar huis vervoerd worden. Gerard is later op de

Wot wos het er Prochtig

dag met de pet rond gegaan, om op die manie r het leed wat

voor hem te verzachrcn.'!Øe hopen, dat het al weer bete r met

hem gaat.

'Sflij menen, dat ondanks het slechte wee r een

weekend þch voor herhaling vetbaar is, waarbij we er de

volgende keer voor zullen zorgen, dat ook mense n, die r dag

willen komen, voor ee n redelijk bedrag mee kunnen doen.

Hoewel de prijs voor het meedoen aan de zoelcwedstrijde n

bewust lager was gehouden, h¡¡am men door de entreeprijs

van Duinrell toch vrij duur uit. \Øel, al doende leert men.
'!Øe hopen, dat we de volgende keer stralend weer hebben en

dat we heel veel mensen kunnen begroete n, want ge looFhet

maâr gerust: zo'n weekend mag je eigenlijk niet missen!

Een speeþoedkrkker; symbo/isch voor een mid,ueek Duinrell

Eindelijk een pnjs en niet zo'n Heine ook f 250,
(bij de bingo wou het niet i ukken voor hoor)

Sponsors: Kooistra M etaaldetectors, Gelan,

Detection Systems Holland en dealers,

Ton van Broekhoven, De Detector Amateur.

Dit weekend is tot stand gekomen, dankzij de inzet van

Rob Melchert van Maro Systems, de leden van de

activ¡te¡tencommissie met aanhang en de penningmeester.
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INGEZONDEN
VOOR DE

VO N DST
VAN HET

WATERTANDEN
TOT H ET NAJAAR!

H ET VINDEN VAN
E EN 6OU DEN STATE R.

de uitgestreken wouden van de

Ardennen en de Gaume-streek.

Hun leger was uitgerust met een

machtige ruiterij, gevreesd door de

Romeinen, Na de onderwerping aan

het Keizerrijk werden zij dé

paardenleveranciers voor de

legioenen gelegerd aan de Rijn.
Deze band met paarden wordt ook
in hun godsdienst weerspiegeld.

Het paardje op de keerzijde van de

munt stelt het zonnepaard voor, dat

door de godin der paarden, Epona,

bereden werd.

Deze vondst werd aangemeld

bij de Koninklijke Musea voor

Kunst en Geschiedenis te Brussel.

Johan van Heesch verwerkt alle

Keltische, Romeinse en

Merovingische munwondsten tot

l:i k loop nu ongeveer z
'|É jaar rond met een

"goede" detector.

Als student wâs er

enkel in het weekend djd voor de

detecto¡ maar nu ik afgestudeerd

ben, kan ik eindelijk ook's avonds

op pad.

Begin april lag er weer

een lnteressant nummer vân

het plaatselijke

heemkundige blad
"Oost-Brabant" in de bus.

Een ardkel handelde over

een oude afspanning,

gelegen langs het l<ruispunr

van twee voor-Romeinse wegen.

Voor mij reden genoeg om er op af
te gaan mec de detector.

Op een warme avond in de

werkweek haalde ik de detector van

stal en fießte naar de desbetreffende

plaats enkele kilomecers verderop.

De eigenaar van de

omliggende akkers kende mijn
groowader van in "den oorlog" en

vond het zoeken o.k.. Het eersce

halfuur zocht ik op een laaggelegen

akkertje in een hoek van het
kruispunt. Hier meldde zich enkel

rommel. Dan maar op een akker

even verderop proberen.

Twee minuten later een iel

positief signaaltje; graven dus.

Tien seconden leter lag daar iets te

blinken in het licht van de

ondergaande zon. Ik herkende

onmiddelijk het rypische
voorkomen van een Keltische munt,
een gouden op de koop toe.

M'n eerste gouden munt en meteen

zo'n oude! Na even van de emoties

bekomen te zijn, zocht ik de nabije

omgeving nauwgezet af in de alle

metalen stand. Er dienden

t ,. ¿- zich echter nog enkel

tC\ .^ volgende dag

.\*¡ ) werd de akker

20

ingezaaid, dus

verboden terrein tot
na het oogsten in het

naj aar!

Volgens een

deskundige van het

Penningkabinet
zou deze munt
aan de aarde

toevercrouwd zijn
rond ca. 54/1,3

voor Chr.. Dit is
namelijk het jaar dat

de Romeinse legioenen

onder bevel van Julius Caesar de

süeek veroverden, De stater

vertoont de typische symboliek van

de munten, die door de sta-m der

Ti'evieren werd gebruikt,
Van het huidige Belgie heerste deze

starn over het zuid-oostelijk deel

van de provincie Luxemburg,

handige steekkaarten. Mensen

die ook zaken uit deze

periodes gevonden hebben
(in Belgie) en deze nog

niet aangemeld hebben,

kunnen bellen naar het

nummer (eventueel

voorgetal Nederland)

ozh4r.74.o7 (directe

verbinding!).

Ik hoop, en sernçn met mij
nog vele anderen denk ik, dat de

gerst en tarwe dit jaar vroeg rijp
zi)n, zndat we weer volop kunnen

genieten Yan onze ontspannende en

leerrijke hobby.

H. Van der Meeren
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'r.$r..î:+ .!...rdjdens één van de

uitlaatbeurten,
't was tegen de

zomer, kwam een

buurtgenoot naar mij toe en wij
raakten aan de praat. Het bekende

babbeltje over het weer en of ik al

iets gevonden had. Daarna kwam

hij met het volgende verhaal:

Zijn dochrer had enige tijd geleden

haar Heilige Communie gedaan en

mocht cer ere daarvan een feestje

geven. Een van de jonge

feestgangers was haar nichtje,
afkomstig uit Bergeyk, zo'n ro
kilometer van ons vandaan. Na de

nodige chips en limonade verorberd
te hebben, spoedde het hele

gezelschap zich naar de speelweide,

afwaar het nichtje, na een poosje

geravot te hebben, ontdekte dac ze

haar ztlveren visje, dat aan een

ketting om haar hals hing, verloren
had. Nu was het verliezen y^n zD'n

visje op zich volgens buurtgenoot
Bas geen ramp; het had amper een

geldwaarde van f zo,-. Maar het

feit, dat het verloren object een

erfstuk van haar overleden tante

was, had de moeder van het

gedupeerde kind nogal verdrietig
gestemd. "\Øe hebben al zo vaak

gezocht, maar we kunnen het maar

niet vinden" vervolgde Bas zijn
verhaal. "Jrj b.nt het zeker ook niet
tegengekomen?" Helaas moest ik
ontkennend antwoorden,'Jammer"
zei Bas, "wantzß bellen regelmatig

vanuit Bergeyk ofhet nog gevonden

is, "

Later, thuis, dacht ik nog

eens na over het verhaal, waaruit
toch duidelijk bleek hoe blij je die

mensen kon maken als het zou

lukken om dat vermaledijde visje

Yoor ze te vinden. Ik besloor om de

hele omgeving nog eens secuur af te

zoeken, \rr'ant els het er werkelijk
lag, moest het ook maar gevonden

worden. En waarachtig, de derde

dag, dat ik rond de molen liep te

"piepen" was het bingo! Tegen een

houten paal van het klimrek, net

aan het blote oog onttrokken, vond
ik het bewuste visje. Dus snel naar

Bas, die net thuis was (hij rijdt op

de schoolbus). "Verrek, \Øi1", zei

hij, "dat is knap werk, ik bel meteen

naar Bergeyk," Na een kort maar

hevig gesprek vertelde Bas me

lachend: "Ze stond net te koken,

maar heeft meteen het gas

uitgedraaid en is al naar hier op

weg."

Na een kwartiercje konden

we haar het bewuste visje

overhandigen . "J^, ji' zei ze, "dat ts

't, het is coch kras, goh, wat ben ik
6lij, zeg eens vlug, wat hedde

verdiend?" Ik zei: "niks natuurlijk,
door te zien hoe blij je bent, ben ik
al meer dan genoeg beloond, verder

wil ik absoluut niks, ik wens je het

allerbeste en wees zuinig op je

zilveren visj e. " Têvreden wan delde

ik huiswaarts.

Twee weken nadien ging de

deurbel, de mevrouw uit Bergeyk

ven het zilveren visje stond daar met

een schitterende bos bloemen. Of ik
die alsjeblieft aan wou nemen, want
hetzat haar absoluut niet lekker, dat

ze niks gegeven had. Natuurlijkzr-i
ik, dat dat echt niet nodig was

geweest, maar dat ik rcch zeer

vereerd was. Coh, wat waren ze

mooi! En heus, bloemen op zo'n

manier verkregen zljn veel mooier

dan zo maar een bosje!!

tü Biessen, Hapert

H ET ZILVEREN VI 5)E

ln onze wijk, zo'n 200 meter van m¡¡n huis staat een Pracht¡g

gerestaureerde molen. Helaas is de biibehorende

molenaarswoning ongeveer l5 iazr geleden geslooPt.

Daarvoor in de plaats zijn wel wat leuke voorz¡eningen

aangelegd, zoals een grcot speelyeld, een P¡cknickhoek, een

kruidentuin, een uitlaatterre¡n voor honden, enz..

Dit alles is royaal omzoomd met struiken en bomen.

Voor mij is dit een stek waar ik, om met D¡ck Eekhof te

spreken, mijn detector regelmatig uitlaat.
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ROOFRIDDERS
DE POLD

IN
ER

A. Folkerts

In Detector Magazine, nummer 9, schreef ik al een artikel

over de geschiedenis van de Hanze. Handel en economie zijn

volgens mij onlosmakelijk verbonden met heelveel metalen

bodemschatten, die leden yan onze vereniging aan de

vergetelheid ontrukken. Ook niet handelslieden zagen een

goede boterham, al dan niet eerlijk verdiend, in de voorlopers

yan onze huidige internationale truckchauffeurs.

Maar laat ik even bij het begin beginnen.

die markc? De oplossing was

ge\r/oon een tussenpersoon

inschakelen, die de goederen

overnâJn en elders aan ging bieden.

Met die tussenpersoon

verdween als vanzelf de ruilhandel,
went het wes voor hem ondoenlijk
om voor de terugweg weer allerlei

goederen te verza-melen.

De oplossing werd gevonden in het

gebruik van vaste betaalmiddelen;

zout bijvoorbeeld, waaraan wij ons

woord salaris hebben overgehouden.

Metalen voorwerpen bleken nog

veel geschikter te zijn. Om de

handelswaarde te garanderen werd
dat metaal voorzien van een stempel

van landheer of stad.

Onze handelaren waren geen e igen

volk, omdat ze altijd door het land
trokken. In het begin mochten ze

zich dan ook niet binnen de

poorten van een stad vestigen, maaÍ

moesten ze ergens buiten blijven.
Dat duurde maar even, wanc die

handelslieden bepaalden op een

gegeven moment wel de hele ma¡kt.

Resten von de burdttvon Kuinre

tijdens een opgroving

V

rgens in een ver waar boeren bijeen kwamen om

ff ,... verleden ontdekæn landbouwproducten en vee aan de

# onze voorouders dat man te brengen. Als vanzelf kon
fuæ** z. niet alles w^rze men markren persoonlijk bezoeken

nodig hadden, zelf konden in eigen woonplaats of regio, maar

22

produceren. En aan de andere kant wat gebeurde er als iedereen

ontdekten ze ook, dat ze van eenzelfde overschot of cekort had op
sommige spullen juist te veel

hadden geproduceerd.

Ons economieboekje leert, dat op
die manier handel ontstaan is.

Eerst de ruilhandel en later de

handel via het medium geld, iets,

wat tot op de dag van heden is

blijven voorrbestaan.

In ons land kennen we de

grote handelscentra van

Amsterdam, Rotterdam en lJ[recht,
waar het economische hart van

Europa klopt, maar daar hebben we

het nu even niet over, De oudste

markten, want daar komen mensen

van oudsher bij elkaar als ze wat te
verhandelen hebben, moeten

gewoon plekken geweest zijn,
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Reden om ze dus toch maar wel

binnen de poorten te halen, want
dan kon men er tenminste nog een

oogje op houden.

?ls ruitergroot of covolier

met heer lon te Þoord

De koopman hoefde

niet meer te reizæn, maar werkrc

zijn zaakjes voortaen in eigen

kantoor af. De markt was dus niet

langer een concrete plek, waar de

ambulante handel bij elkaar kwam,

maar een abstracc gegeven uit de

economische wetenschap; zijnde

een systeem van niet aan een vaste

plek gebonden transacties.

Sommige steden groeiden hierdoor
uit cot economische (groot)machten

waar de oorspronkelijke
machthebber, de adel, wel degelijk
rekening mee moesc gaan houden.
De riviersæden kregen de eerste

handelsrechten omdat van ouds de

mogelijkheden van transport over

land veel geringer waren, dan van

die over water. De late middel-
eeuwen laten een internationa-
lisering van de handel zien.

Ook de zeewaardigheid van de

schepen werd bete¡ naast een flinke
groei aan tonnage per schip door
cechnische verbeteringen.

De oude Hanzesteden vind je langs

de grote rivieren en de voormalige

Zuiderzee. De Noordzeekust was

volkomen ongeschikt voor
havenaanleg door de zandbanken en

ondiepten. Nederland lag en ligc

heel gunstig aan de grote

in te rn ationale koopvaardij routes.

Vooralsnog echter

domineerden de Duicse

handelssteden in de Hanze,
maar ons land werkce hard aan een

eigen koopvaardijvloot. De Couden
Eeuw lag in het verschiet met zijn
interco ntinen cale handelslijnen.
Het Hanzeverband werd

weggeconcurreerd door puur
Hollandse coöperaties als de voc en

wrc. ì7e hadden een uiterst

moderne handelsvloot en daarnaast

een zÊer slagvaardige

oorlogsvloot, zoals wel

bekend uit de

geschiedenisboekjes.

De Nederlandse

havens teden on twi kkelden

zich bovendien tot
stapelmarkten
(bijvoorbeeld

Dordrecht),

plaatsen, waar

goederen niet
direct werden

verhandeld, maar konden worden

opgeslagen tot een tijdstip, waârop

de marktsituatie nog 6eter zou zijn.
Over de goede verbindingen met
het achterland en de grote rivieren

hoef ik nies te znggen, Rotterda.m is

niet voor niets de

grootste

havenstad ter

wereld
geworden.

2h engelengroot

Ik zei ai, die handel in de

Hanzetijd viel ook de feodale heren

op, die langs de route woonden.
In de bloeitijd van deHanzr zaten

bijvoorbeeld de heren van Kuinre
goed aan de poort van de lJssel.

Zwolle, Deventer en Kampen

moesten hier

lmmers
langs naar

de

toegang

tot de

rivier.

,4.1s

roofridder.s

maakten ze dankbaar

gebruik van dit fenomeen. In de

middeleeuwen weren er nog geen

grote stukken land weggeslagen in

Ih grootvon Jon I I ll.

Nobootsing von

de ßrobontse

sterling

die hoek vân de Zuiderzee.

Het graafschap Kuinre

besloeg de gehele tegenwoordige

Noordoostpolder plus het gebied

van de Friese \Øeststellingwerven en

het Overijsselse land van

Vollenhove.

Er is weinig bekend over de

historie van hec vroegere graafschap

Kuinre. De heerlijkheid ontstond
vermoedelijk waar de rivìer de

Kuinder bij de IJsselmonding in de

IJssel stroomde. En in zo'n

on duidelij ke grensstreek kozen

de heren eryan nu voor de
=\:.;fu bisschop van Utrecht en

dan weer voor de Friese

heersers, al naar gelangze

er het meeste profijt van

hadden. Kuinre zelf beschikte

over een veer, een waag, hief tol en

vorderde accijns van elk

voorbijvarend schip, hield
jaarmarkten en verleende

burgerrechten. Van hieruit voer

men ook met koggen langs de

kusten van Noord- en Oosøee.

Pas in r4o7 slaagde de bisschop erin

Kuinre voorgoed te

verwerven.

Hij kocht het

van Herman ¡I

van Kuinre,
zowel het

kasteel als de

graafschap.

Maar toen hadden

de heren van Kuinre hun

. 213 ruitergroot of covolier met

tou noo¡tidd et n oo¡ red¡ts

faam als roofridders al gevestigd.

Het eiland Emmeloord diende

regelmatig als uiwalsbasis voor
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strooptochten, Heel wac

Hanzesteden beklaagden zich over

onze roofridders, vooral met

Hamburg liep dit uit tot een vete.

Herman tI stelde die stad

verantlvoordelijk voor de moord op

zijn vader, Herman
t In 478

verbood hij de

Hamburgers

om oP

Amsterda.m te

varen.

Hij organiseerde zelfs

een straÊexpeditie naar die stad.

Hamburg stuurde op haar beurt

^fgezanten 
naar de Overijsselse

steden om te bemiddelen in het
conflict en werd uiteindelijk
onschuldig verklaard. De vrede

werd getekend maar aan de

zeeroverij kwam geen einde.

Vele rechtsdagen waren het gevolg.

Deventer, Staveren en zelfs Danzig
beklaagden zich op de Hanzedagen.

Pas in 1387 werd duidelijk, dat

Saveren verântwoordelijk was voor

de moord op Herman t.
Na r39¡ komt er geleidelijk een

einde aan de activiteiten van de

heren van Kuinre.

De heren van Kuinre waren

echte boeven, maar de verhalen over

hun valsemunterij berusten op een

mythe. De roofridders uit de

Noordoostpolder waren geen

valsemunters omdat ze het rechc

hadden van eigen muntslag,
Officieel dus, al stonden wel andere

munten model in de periode

rzSo-139o. Ze sloegen ondermeer de

korte groot en de ruitergroot.

Verder de Friese sterling
(van Henricus de Cunre),

de Branbantse penning, Brabantse

sterling, de tourse en de halve

Vlaamse groot, de leeuwengroot, de

denarius parisus, de plak ofzilveren
leeuw en de kwarc labaye, die

eenzelfde waarde had als een halve

zijn munten liet slaan. il,ùl r5e eeuw

rl ì Ív" geslooPt

,\a: -, werd.

groot. Munten zoals de sterling bedreiging door de zee,

werden hier door Engelse De tweede burcht lag verder

muntmeesters geslagen in navolging landinwaarts cen noordoosten van

ven de Engelse munt. De muntslâg de eersle burcht, waarvan we de

voor Volrad en Hendrik III uitgegraven gracht nog kunnen

van Kuinre gebeurde zien liggen in hec bos. Of er

vermoedelijk te ,i : ... ook nog een derde slot te

Vollenhove in het vinden is, daarover is men
,Ef.*)€ãOldenhuis, nogal vaag, maar zeker is dat

waar ook de Utrechtse 'SryiËWSì het tweede slot in

bisschop Jan van Diest -\ätEÞ- 
,?., -- de loop van de

Sænen
Links:zilverenpenny of særlingvonkoning t ¿É I ¡ i* daarvan ztjn

Henry lll (l2l ô72), Engelond en ¡echts hergebruikt om
de nabootsing von Kuinre; de zilveren het kasteel van

sterl¡ng von grod Henrik ll (1280-90) Genemuiden te versterken.

Ook dat kasteel is inmiddels

verdwenen evenals het slot van

Op nog geen kilometer ten Vollenhove, dat we kennen als 't
zuiden van het dorp Kuinre vinden Olde Huys. En om het nog wat
we in het bos het terrein van de ingewikkelder te maken, iets ten

eerste burcht. Uit de geschiedenis is zuiden van Vollenhove zijn de

bekend, dat deze is gebouwd in restanten te herkennen van kasteel

opdracht van de bisschop van Toutenburg. Opmerkelijk is wel,

Ucrecht om meer greep te krijgen dat al die kastelen zijn gebouwd in

op zijn bezittingen in Friesland. de bloeitijd van de Hanzehandel en

Datzelfde geldt voor hec slot te hun functie verloren toen de handel

Vollenhove. De Friezen waren niet zich verplaatste naar het westen van

gediend van de lJtrechtse het gewest Holland. \7il je meer

bemoeienissen en verwoestten dit weten over Middeleeuws Kuinre,

gebouw eJin t96.In noz dan kun je terecht bij museum

werd een aanvang

genomen met de

herbouw, nadatze
zich verzoend

hadden met graaf

\7ìllem van

Holland.
Afwisselend

trokken de heren

van Kuinre op met
de Hollandse
graven, de lJtrechtse

bisschoppen en de

Kuinre

24 Friezen, totdat de heerlijkheid in
r4o7 door bisschop Frederik van

Blankenheim gekocht werd van

Herman van Kuinre voor 6zoo

oude Franse schilden. De eerste

burcht moet op dat moment al

verlaten zijn geweest, als gevolg van

de steeds groter wordende

l' Daar bewaren ze

zelfs een terrasbus, een

middeleeuws variant van

een snelvuurkanon.

En in het Archeologische

Reisboek voor Nederland, van drs.

R,HJ, Klok, is een heel hoofdstuk

aan de burchc besteed. Als je wel

eens iets gevonden hebt, dat te

maken heeft me t het oude Kuinre,

bel dan eens naâr het secretarìaat.
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1982, toen twee jonge Betuwse

vrienden uit Randwijk, gelegen iets

zuid-oostelijk van \Øageningen aan

de andere zijdevan de Nederrijn, de

vondst van hun leven deden. Bij de

boerderij van de buurman vân een

van de knapen waren zlj een sleuf
aan het graven voor een fundering
van een geplande garage. Bij het
weggraven van de grond stootten zij

op een aardewerk kruik met een

nog onbekende inhoud, met wat

P̂ditiefoto von de gætolen sdløtyondst

{ Dubóele excdlente

(Spoons 14741504)

goud diom.27mm

wel leek op groen uitgeslagen

munten. Doch op de plaatjes was

voor hun niets bijzonders te
ontdekken. De vondst werd aan de

buurman getoond, doch die wist er

ook geen raad mee en zodoende

kwam de kruik voorlopig op het

zolderqe in diens achterhuis te

staan,

De'schat'heeft daar

ongeveer een kleine week gestaan,

zonder dat er verdere aandacht aan

werd geschonken. De jongens

hebben de graaÂverkzaamheden

gewoon Yoortgezet en na enkele

dagen kwam de kruik weer onder

de aandacht. Bij nader onderzoek

Io¡¡a.men onder de laag groene

schijven ook kleinere schijles
tevoorschijn, die dunner en een

meer gele kleur hadden. Mischien
wel goud?. . . . Men wist het niet. . .

Bij nadere informacie via een

lokale bank bleek het inderdaad een

waarachtige schawondst te zt1n.

En zoals meestal bi
schawondsten het geval is, speelde

ook hier weer vrou\Me Fortuna een

grote rol. Enkele jaren hiervoor
waren reeds pal aan weerszijden van

de door de jongens gegraven sleuf
andere sleuven gemaakt voor aanleg

van o.a ælefoonkabels en

waterleiding. Nou dan kan men

toch wel over'mazzel' spreken, dat

de knapen de pot in de door hun

gegrâven sleuf hebben aan getroffen.

De geruchtenstroom kwam op

gang. Binnen de kortste keren wist
heel het dorp van de vondst.

De burgemeester van

Heteren (Cld) waaronder Randwijk
behoort, kwam zich persoonlijk op

VROUWE
FORTUNA H ELPT
EEN HAND)E

Frans Breibach

ln vervolg op de'Serooskerkse schatvondst' deze keer een

yerslag van ook zo'n schitterende gebeurtenis, die zelfs een

'crimineel' tintje met z¡ch meedraagt.
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Op de kruising aan het water hebben wij onze zaak.



determinatie, registratie en reiniging
van de munten. Voo¡ de mede-

werkers van het Penningkabinet, die

toch wel wat gewend zijn op gebied

van muntvondsten was dit weer

eens'likkebaardend' werk.

De aardewerkkruik die de munt-
schat bevatte, was helaas in stukken

gebroken, maar is door het museum

in Arnhem gerestaureerd.

tevoorschijn gehaald en slechts bij
uitzondering bleef het geld in zijn
verstopplaats.

Bij onlusten en oorlogsomstandig-

heden kwam het weliswaar vaker

voor dat men niet meer toe kwam

aan het 'halen' van zijn geld.

Men had bijvoorbeeld moeten

vluchten en keerde niet meer terug

naar de oorspronkelijke

Phiþs doolder (Antvterþen 1557)

zilver diom,42mm

de hoogte stellen van de vondst.

Ter plekke liet hij zich de schat

tonen en telde 54r goud- en 37

zilverstukken. De totale'buit' van

de oude munten woogzo'n 3,5

kilol!! Op advies van de

burgemeester is toen de schawondst

aangemeld enztln met toestemming

van de gezamenlijke vinders en

grondeigenaar de munten

overgebracht naar het

Rijksmuseum, Het Koninklijk
Penningkabinet te Leiden.

Deze instellin g za rgde voor de

Kruikinhoud

De datering van de vondst

ligt begin r7e eeuw met een inhoud
die zeer gevarieerd genoemd mag

worden. Het oudste stuk uit de

collectie is een Florentijnse fiorino
d'oro uit r3o4. Vervolgens bevat het

enkele stukken van rond 1425.

De grootste massa bestaat uit
munten uit de jaren r58o-16o5.

Ruim 7o% van de munten is

geslagen in een periodevanzS ja r.

De allerjongste stukken zijn van
r6o9. De schat is vermoedelijk
verstopt tijdens de Tächtigjarige

Oorlog. Vaak wordt verondersteld

dat men zijn geld begroef wanneer

soldaten in aantocht waren, maar

dat is in zijn algemeenheid niet
altijd waar. Banken bestonden nog

niet en het was daarom de

gewoonte om geld, dat niet direkt
nodig was, in huis of rondom huis

of erf te verstoppen. In de meeste

gevallen werd het geld gewoon weer

^
Dubbde olbertijn (l 602)

goud diom.27mm

verblijfsplaats of men was

omgekomen bij de schermut-

selingen. Toch is ook een 'gewone'

plotselinge dood een reden dat het
fam i I ie kap i t aaL' zo ek' raakte.

Erfgenamen konden dan helaas niet
meer worden ingelicht over de

verblijfplaats van het geld. Hoe het
er in 't middeleeuwse Randwijk

precies aan toe gega n is, zal ook
een open vraag blijven.
Naar schatting is de waarde van het
toenmalig verstopte geld in
Randwijk zo'n 15oo gulden geweest.

Een toch wel zeer aanzienlijk
bedrag voor die tijd (tr6o9).

Het Koninklijk
Penningkabinet heeft na bewerking

van de vondsc de munten \Meer aan

de gezamenlijke eigenaars

geretourneerd. De meeste in de

muntvondst voorkomende stukken

waren reeds bekend en ook
aanwezig in de verza-meling te

læiden. Toch ontbraken er in de

verzameling nog zo' n achdental

stukken die men graag had willen

aanwerven, maar door gebrek aan

middelen is dit helaas niet helemaal

gelukt. Met behulp van extra

6nanciën van het ministerie van
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I 12 rozenobd Gddedond

(1601) goud diom. 28mm

wvc zijn er toch enkele zeer

belangrijke stukken aangekocht.

Uit erkentelijkheid voor het K.p.K.

wegens bewezen diensten zijn door

de geza.menlijke eigenaren enkele

goudguldens aangeboden voor de

nationale verza-meling.

Globaal overzicht vân de

'schawondst Randwijk':

rz stuks /z gouden realen

zo stuks nobels

3 stuks /z nobels

rz7 stuks rozenobels

u8 stuks /z rozenobels

ß stuks dubb. albertijn
17 stuks dubb. excellente

46 stuks zonnekroon
zr stuks Eng. ryal

36 stuks zv. Escudos

ro stuks angels

88 stuks div. allerlei

stuks gouden munten

stuks Philipsdaalder

stuks taler

stuks 8v. Spaanse reales

scuks statendaalder

stuks Ned. rijksdaalder

)7 stuks zilveren munten

2B Gewapende roofoverval

Op verzoek van beide

partijen is de vondst in tweeën

verdeeld, waarbij de ene helft op 9

sept. 1989 te Utrecht is geveild door
de firmaJ.B. \Øesterhof. De andere

helft zou op 7 november geveild

worden door Laurens Schulman sv,

Rozenobd Gelderlond

(l 583-1 585) goud diom. 35mm

maar voor het zover loaram, werd

dhr. Schulman op 19 september

door gewapende roofovervallers

ontdaan van ztjn handelsvoorraad,

waarbij o.a de helft van de

schawondst Randwijk. De geplande

veiling moest worden afgelast.

Een geluk bij een ongeluk was, dat

de geroofde munten z.eer gedetail-

leerd waren beschreven in de

voorraadadm in istratie, kompleet
met fotomateriaal bestemd voor de

veilinggids. Het werd daardoor voor
de rovers onmogelijk gemaakt de

gestolen goederen binnen de

mun tverzarnelaarswereld te

verhandelen. De recherche slaagde

er met grote inzet en veel speurwerk

in de overvallers aan te houden en

de gestolen voorwerpen weer boven

wâter te halen. Dit laatste letterlijk,
omdat de voorwerpen in plastic

vuilniszakken een meter diep waren

begraven en in het grondwater zijn
komen te stean. Het bleek dat de

criminelen, toen zij uit publicaties

begrepen hadden, dat door de

uiterst nauwkeurige registratie van

de gestolen voorwerpen en de snelle

wereldwijde signalering daarvan,

deze feitelij k onverkoopbaar waren,

het materiaal op een ka-mpeerterrein

in de nabijheid van het IJselmeer

begraven hadden. Op rz februari
r99o is door Laurens Schulman sv
alsnog een zeer succesvolle veiling
gehouden.

Toch nog een 'happy ending'

Lite¡qtuun

Vdlingboek L Schulmon

De kddenaor ry90

div. cøtologi mu nta.eilingen

^
Ryol (Engds l,465-1470)

met ingælagen "Hop", goud diom. 35mm

^I reolæ (Spoons t,608)

gutd diom. 38mm
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BERT 5CHULTE OP ZOEK
NAAR H ET VERLEDEN

A. Folþerts

De "Olde Landschap" is een streek met een boeiend verleden.

Amateurarcheologen bewezen, dat hier al mensen woonden in

de verre prehistorie en sinds die tijd is onze streek

altijd bevolkt geweest. De bewijzen daarvan

komen regelmatig aan het licht tijdens zoektochten van

hedendaagse amateurarcheologen zoals Bert.

': i: oor hem bestaat
t,,. .t,-. geen groter
tÌ}";;! genot' dan een
:':i serie bliepjes in

de koprclefoon van zijn
metaaldetector, want daar draait het

eigenlijk om bij een moderne

geschiedvorser. "Van kind af aan

heeft het verleden me al getrokken

en acht jaar geleden kocht ik mijn
eerste màchine" verklaart de

zesendertigj arige t'rro student

management in ri chtin gswerk.
"Als het even kan, trek ik er op uit,
de frisse natuur in." Naast zijn vrno

studie werkt hij ook nog als

penetentiair ambtenaar bij

Norgerhaven. Geen wonder, dac hij
in zijn schaarse vrije tijd graag even

de wijdse ruimte van het Drentse

land in gaat.

Ondertussen doet de vrouw
des huizes even het licht aan van

een virrine in de huiskamer.

Ztjblt)kt al net zo verslaafd aan de

detectorhobby te zijn als haar

echtgenoot. In die vitrine ligt zo

ongeveer alles wat tussen

middeleeuwse munten en Dinþ-
toys in zit. "Mi)n mooiste vondst is
dit. Een gargouillekop, ookwel
kapohoofd genoemd, van lood.
Het is een zeldzame kop van een

vreemd gedrocht, een soort sater

lijkt het wel, zoals op de schilderijen

van Jeroen Bosch, schilder uit de

middeleeuwen. \Øat deze koppen

precies moeten voorstellen, is tot nu
¡oe onduidelij k, maar zeldzaam zrjn

ze wel, Er zi)n er tot op heden vijf
van gemeld." Een andere leuke

vondst betreft een zilveren

Iakstempel, die een voornaam heer

eens gebruikt heeft om zijn brieven

mee te verzegelen. "Ik vind geregeld

sieraden en dit soort zwerfmunten
zijn eigenlijk heel gewoon" zÊgthij
alwijzend nâar een pot vol centen,

dubbeltjes en kwartjes. Verder ligt
een mooi gepoetst bloþewicht in
de vitrine en een halve obol, een

munt geslagen tussen rr2o en rr7o,

vermoedelijk in Groningen.
Dit wordt nog onderzocht door een

Groningse numismaat, omdat het

Penningkabinet er niet uit kwam.
"Als hec enigzins kan gaan sieraden

terug nâar de eigenaar. Daarover

kan ik je nog een mooi verhaal

vertellen. Op een gegeven moment

werd ik in \Øedde van een akker

geroepen om lets voor mensen oP te

speuren. Dat gebeurt overigens wel

vaker. Een oude man, die daar

woonde, bleek al jaren een dubbele

trouwring kwijt te zijn. Zljn eigen

ring was weg, maar wat hij erger

vond: die van wijlen zijn vrouw
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ook. Hij liep echt iedere week weer

te zoeken. Ik ging eens even kijken

en echt, alles in de tuin was geharkt.

Eerst had hij niet zo veel

vertrouwen in mijn 
^ppara 

t.

Maar toen ik een gulden, die hij
onder een bloempot verborgen had,

met de detector opgespoord had als

bewijs, begon hij te glunderen.

Na een uurtje zoeken, waren de

ringen terug en zÊ zateî maar een

paar cm diep in de grond. Opa was

de koning te rijk, want hij had al

jaren gezocht. Dat deed me wel wat.

Ik zoek met een \Øhitet
Eagle srz voor de kenners en het is
mijn tweede al, want driekwart van

je zoekplezier is kennis van je

apperaat en de rest is succes hebben,

Ik zoek meesc op akkers met deze

detector. Akkerlanden zijn in mijn
optiek de meest waardevolle

vindplaatsen . Ze zrjn lekker grooc

en door hec herhaaldelijk ploegen

komen oude lagen en de inhoud
van de afralkuilen aan de

oppervlakte. \flanneer je een

rendabel stuk akkerland gevonden

hebt, is het elke keer dacje er zoekt

weer raak. De oudste akkers

bevinden zich hier op de hoogste

gronden ten opzichte van hun

omgeving, Niet zelden had men

daar vroeger boerenerven.

De meeste vondsten, die ik zo bij
elkaar gezocht heb, zijn naar mijn
mening met her huisafral en

stadsmest op het land ærecht

gekomen. Maar het kan nacuurlijk
alrijd zo ztjn, dat een landarbeider

iets verloren heeft. De beste akkers

liggen pal tegen de oude bebouwing
van dorpjes aan, Helaas zijn de

meest interessan te plekjes opgeslokt

door de naoorlogse nieuwbouw.

Je kunt ook niet altijd op een akker

zoeken. Als het gewas erop staat,

krijg je gegarandeerd ruzie met de

boer, als jezijnland betreedt.

Nee, akkers zijn voor de herfst en

de winter en zomers zoek ik veel in
en langs het water. Sedert 4 jaar heb

ik ook een onderwaterdetector van

Fisher en sarnen met Normân
Candalaria loop ik daarmee in het
water te zoeken. Nu ik mijn
zoekmaten noem, moet ik uiteraard

Jan Frikke, die op het droge vaak

mijn compagnon ìs, nietvergeten.

Ik wil wel een tip geven waar

je zoeken kunt, niet alleen op

recreatiestranden naar het wisselgeld

van de ijsboea maar ook op

plekken, waar men vroeger de was

deed of de schapen waste, zoals in

dobben en brinken en vennetjes op

de inmiddels verdwenen hei.

Ik maak daarvoor vaak gebruik van

fotoboekjes met oude ansichten.

Ook hebben we zelf een

dredge gemaakt om muntjes en

sieraden naar boven te halen.

Als vanzelf ga je dan duiken.
Eersc gewoon met een snorkeltje

maar het afgelopen jaar zijn
Norman en ik naar een duikschool

gegaa;n om het padibrevet te halen,

zodat we met perslucht kunnen

-.Þ
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gaan duiken. Een duikmaat is

noodzakelijk vanwege de risicot,

die je onder water loopt. Je kunt
vâst komen te zitten in een

vissersnet of een wrak,
Zonder hulp ben je dan verloren.

Dit jaar gaan we voor het eerst

zoeken met die duikuitrusting en

uiteraard zljn onze verwachtingen

hoog gespannen. Cewoon duiken is

overigens ook al leuk, kan ik je

verzekeren. Contacten met mensen

Kooi stra Metaal detectors
is vanaf I november
offìcieel importeu r van

Garrett metaaldetectors
voor Nederland geworden.
Het complete pakket
detectors van Garrett zal

vanaf die datum
verkrijgbaar zijn in
Lippenhuizen.
Uiteraard heeft Kooistra
ook de 6eschikking over

vind ik heel belangrijk bij mijn
hobb¡ ik neem altijd de tijd
wanneer er iemand naar mij
toekomt, want veelal krijg je

waardevolle tips over het land, waar

je op dat moment overheen loopt
en soms wijzrn ze je een andere

verborgen stek aan. Ik zoek ook vrij
geregeld net over de grens in

Duitsland. Daar is het detector-

zoeken nâgenoeg onbekend.

Men denkt, dar. jebezig bent met

een milieuonderzoek of een

geigerteller. Men is er wel

vriendelij k, wanneer je toescemming

vraagt om te zoeken, net als aan

deze kant van de grens overigens.

En van dat milieu is deels ook nog

waar, want een goede detector-

arnateur neemt ook zulke zaken als

stukken lood en batterijen mee voor

de milieucontainer thuis.

het complete service-
pakket. Reparaties binnen
I week in eigen reparatie-
afdeling.
Tevens kunt u binnenkort
bij verschillende dealers in

het land, deze Garrett
produkten aanschaffen.

Wij wensen Kooistra veel
sL¡cces met Garrett
detecto rs.

Goed nieuws voor
waterzoekers: Bounty
Hunter komt binnenkort

met een onderwater
detector, die geleverd zal

worden tegen een zeer
concurrerende prijs.

Detection Systems Holland
heeft weer detector
tassen, met veel vakken en

ritsen. Prijs f 49,95.

Kooistra metaaldetectoren
heeft het essortiment
tumblers uitgebreid.
Er zijn nu 6 verschillende
modellen leverbaar.

Kadootje voor St.-Nicolaas
of Kerst.
Vanwege het lO-jarig
bestaan van Kooistra
Metaaldetectors kunt u

vanaf oktober t/m
december een zilveren
miniatuur detector
kopen voor f 59,-
(incl. verzendkosten)
normaal Í 99,-.Er zijn 50

exemplaren, dus op = op.

NIEUW:

Motion detector voor
minder dan /400,-.
Kooistra metaaldetectors
levert sinds kort de Bounty
Hunter Tracker l, een

nieuwe motion detector
met instelbare discriminatie
en lichtgewicht armsteun
voor / 390,-.
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KOOI'TRA IMPORTEERT

GARRETT

REPARATI E'
Repa raties/wijzigi ngen

in White's detectoren
welke niet door onze

eigen servicedienst
uitgevoerd zijn, kunnen
bij storingen, die daarna

optreden, van verdere
garant¡e uitgesloten

worden.

NI EUW:
TRACKER SURF/V\A5TER Il PLUS

White's heeft een nieuwe
Surfmaster (onderwater
detector) op de markt
gebracht. De Surfmaster ll

Plus. De verbeteringen/
wijzigingen bestaan uit:
een groter dieptebereik
(ongeveer l0 cm. extra
diepte), een vast batterij-

compartiment voor 3

negen volt batteri.jen met
kliksysteem en een

afgesloten compartiment
voor de printplaat e.d..

Tel. 05203-6591 .



IDETECTOREN

SUPEB SALE

rEL./FAx 05¡203-6591

ONZE SHOUTROOM IS GEOPEND VAIII I\4AAIIIDAG r¡ru ZATERDAG

TMPORTEUR TYHITE'S

IDETEqTION STSTEMS HOLLANID
VEERPAD ,, e27t AP ZALK (Ov)

Dealers: NH; 02510-25457 & 02O- 6682968,2H; Ot7l9- 47A21& 0lO- 481761l, Utr. 03465-63037
Gld; 03494-54391 & 08348-163O, NBr. 04920-44782, Gr. 05957-1749, Zl & Belgie ; (31)Ol 140-12261

SCHRIJF OF BEL YOOR T.'TY

GRATIS INFOR}IATIE PATSKET

Snelle verzekerde
verzending per post

NIEIIWE, EERSTE I{LAS FABRIEKS KWALITEIT

DETECTOREN & ACCESSOIRES
lrNJL+o).RvlA"1l:1tc ct fllÐ)l"PlÐ)esJ]i(

5r \¡¡Jiú tLEClñOìrCS \:_--*_
JuuntrörE¡&{ PRODLCTS DEPTHMASTER
flm €*@ lt.#,xå @r'D

IrOORIDELTGE PR¡JZEN, GOEIDE INRI'IL
HOGE KORTINGEN,2 JAAR G
EIGEN,BINNEN 5 DAGEN RETOT]R,REPARATIE DIENST

ALLETOXMERKEN
ACCESSOIRES



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 foure

Geachte mijnheer Eekhol

Hierbij stuur ik u 3 tekenin-

gen van voorwerpen, die ik
niet thuis kan brengen.

Voorwerp r is volgens mij
een sooft gesp.

ßor-^
ø¡Lclrì '/
¡16JR,ool , L"rye /laQ¿\uo,a

Voorwerp z lijkt mij een or-
nament van een klokversie-

ring.

o

molqrao\, g-"r/7.,*"
in ¿l¿ h¿eLe^ 

^,¡l¡- 
¡lz;"r

qøti s

Voorwerp 3 doet mij den-

ken aan een knoop.

o

E
?1 ø^ e'cLl

ß"s aq. Ìi.h+

¡nq{qia^ì: lood

Deze drie Yoorwerpen zijn
gevonden in bagger uit de

vestinggracht.

Hoogachtend,
B. P. Blankenberg

Villemstad (N.Bù

Geachte heer Blankenberg,

Voorwerp I doet mii sterk
denken aan een dasspeld,

maar als ik de tekening goed

bekii( liikt het mij eerder

een soort riemkoppel, die

over de riem geschoven kon

worden. Op het zíiaanzicht

van uw tekening bevindt

zich een oogie aan de linker-

kant. lk vermoed, dat hier
iets aan heeft gehangen.

De datering is moeilij( ik
zou dit voorwerp eerst in
het echt moeten zien, maar

ik schat begin l9e eeuw.

Voorwerp 2 is een beslag-

stuk voor een kast of kist.

Vermoedelijk in het midden

een vierkant Saat¡e voor het

bevestigen van een hengsel

of trekoogie. Datering l8e
eeuw.

Voorwerp 3 is een loden

knoop, vermoedelijk I 7e-

eeuws.

lk heb bii de beanwoording
van uw vraSen een aantâl

keren vermoedeliik geschre-

ven, omdat u de afmetingen

niet vermeld heeft.

Daardoor kunnen we niet
tot een exacte determ¡natie

komen.

Dick Eekhof

Geachte redactie,

Een tijdje geleden ging ik
met mijn vade r en een ken-

nis zoeken in een klein

plaatsje bij Haarlemmer-

meer. \Øe waren al een Paar
keer op die plaats gaanrîe-
ken en we hadden al wat

duitjes enzo gevonden.

Maar dit keer mochten we

op een ander stukje grond

zoeken van dezelfde boer.

Na een kwaniertje zoeken

vond ik een beeldje van on-

geveer 5Vz cm lang en 2 cm

breed. Ik dacht zelf, dat het

een boer moest voorstellen,

maar volgens mijn moeder

moet het een ofandere

priester zijn, omdat het lijkt
alsofhij een lange jas aan

heeft en aan het bidden is.

Daarom zou ik graag willen
weten wat het moet voor-

stellen, hoe oud het is en of
het waarde heeft. Volgens

mij is het van brons of van

koper.
Bij voorbaat dank,

P. Tesselaar, r5 jaar

Beste P. Tesselaar,

Het door jou gevonden

beeldje is helaas niet meer

compleet. Het is een PiiPen-
ragger of pijpenstam perti e

geweest. De punt, om de

pijp schoon te krabben, mist

in dit geval. Het poppetie

heeft, zoals u ziet een platte

kop, deze was om de tabak

in de piip aan te stamPen.

De dateringis eind l8e

eeuw. Een leuke vondst.
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Bij aanschaf van een tumbler, metalfinish gratis

De grootste in

netaaldetætors Keepstraat 2, 5702 LH, Helmond

ZuidNederland
AIle modellen uit voorraad leverbaar

Leden van de Detector Amateur krijgen 5olo korting

BEL VOOR ATSPRAAK:

04920 - 44792
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GELAN
METAALDFTECTOREN B V
Bedrijvenweg I 7
5272 PA Sint-Michielsgestel
Nederland
Telefoon 04105-12949i

SUPERIOR METAI DETECTORS



Geachte heer Eekhof,

Enkele voorwerpen wearven

mij niet duidelijk is wat het

moet voorstellen, met name

de voorwerpen r, 4, 6 en 7.
De anderen zijn mij wel

duidelijk, echte r de juiste

datering is nog onbekend.

Voorwerpen t en 3 i\n aan-

gemeld bij de n.o.e . en de

stadsarcheoloog. Evenzo een

sceatta (Frankisch o[ Fries).

Ik heb toch de moeite geno-

men om deze voorwerpen
na te tekenen, omdat ik
denk dat dit voor collega-

zoekers inte¡essant is.

Naruurlijk zijn de vragen;

wat de voorwerpen voor
moeten stellen, datering en

waarvoor ze gebruikt wer-
den.

Voorwerp z: vogelfibula,

materiaal brons, oog aange-

goten, Frankische cijd, vind-
plaats Zutphen.

Voorwerp 3: kruisfibula,
materiaal brons, kruis en 4
bollen, ingelegd met glas-

pasta, geel/groenachtig,

vindplaats Zwphen.

lì

SÐ'lr
€ r9r",,"i>

Voorwerp 6: mate¡iaal ko-
per, taps bijna in een punt
toelopend, meerdere exem-

plaren gevonden in dive¡se

afmetingen, onderzijde is

dichc. Kruitstampertj€?
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Voorwerp 7: materiaal

brons, dikte t tot tVz mm,
oog dicht, diam. gat is r 5

mm. Is dit een kledinghaak?

Bij voorbaat hanelijk dank.
Ben Oonk, Zutphen

Beste Ben,

Voorwerp l: in uw beschrij-

ving bij de tekening heeft
het voorwerpje een dikte
van een halve mm, dit is vrii
dun voor een sluiting.

lk vermoed, dat het een on-
derdeeltje van de sluiting is

Seweest. Gezien de grootte
van het voorwerp denk ik,

dat het een versiering van

de schoen is geweest.

Datering l8e eeuw.

Van de voorwerpen 2 en 3

weet ik ook de datering

niet. Zodra ie iets hoort van

de R.O.B. kun je ons dat

misschien ook nog laten we-

ten.

Voorwerp 4 zou inderdaad

een armenloodje kunnen

ziin, maar het kan ook een

bakenlood of een noodmunt
van Zutphen zijn. Mijn ad-

vies: stuur deze op naar het
penningkabinet voor verde-

re determinatie. Laat ook
hiervan de uitslag alsnog aan

ons weten.

Voorwerp 5: lood is zo oud

als de weg naar Rome, zegt

men wel eens. Uw loden

dobbelsteen stamt uit de pe-

riode rond 1700. Men ge-

bruikte lood, omdat dit ge-

makkelijk in een vorm te be-

werken is.

Voorwerp 6 is een koperen

spijker. Vaak zit er no8 een

stuk leer aan vast, op het
moment dat zo'n spijker ge-

vonden wordt.
Vermoedelijk gebruikt voor
het vastzetten van leer op

hout (boerenwagen). De da-

tering is l8e eeuw.

Voorwerp 7 is een kleding-

haa(e (het ooggedeelte).

Datering l8e eeuw.

æoq/e't

-4
f zzn,

_ü

doorsnede zj mm, dikte r z
mm, in ovale binnencirkel
leeuw met kruis (wapen van

Zutphen). Is dit een armen-
loodjeì

kubus
dobbe/slæo

ú //n4

Voorwerp ¡: dobbelsceen,

materiaal lood, zijde is

rr mm, punten in [ood.

Hoe oud is een dergelijk

exemplaar en waarom

maakte men z€ van loodl
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Voorwerp r: kleding/pone-
monnaiesluiting, maceriaal:

zilver, met rood steentje,

dikte o,5 mm, leerresten in
bevesti gi ng achterzij de,

vindplaats Zutphen.

f

f,13rnm

- Rd slænfie
t,

lea¡¡¿5þn 
voorwerp 4: een loodje,
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Gezocht: mede-detectoramateur in

omgeving Zoetermeer en te koop
gevraagd: Historische Atlas van Zuid-
Holland. Tel. 079- I 6747 I

Te koop gevraagd: zilveren gespen.

Jeremy Vane, tel. 077-7373e3

Te koop aangeboden: boek
"Opgravingen in Amsterdam" van

J. Baart (1977). ln redelijke staat, tegen
een aannemelijk bod. Tel, 02995-2879

Te koop of ruilen voor vondsten:
onderwater detector Fisher Aquanaut
type 1280X. D. Dijs, tel. 030-946533

Te koop: metaaldetector C-scope
CS4ZX, I keer mee gezocht: van

f 2699.- voor f I 699.-. l0 koloniale
munten van goud, koper, zilver
f 100,-. 4 zesstuiver stukken f 50,-.
100 muntstrips voor het opbergen van

730 munten f 10,-.
A. van der Bolt, tel. 08865- 1640

Te koop: twee boeken "The Celts"
met ruim 700 bladzijden f 150,-.
"Celtic Art" 300 bladzijden f 75,-.
Vele bodemvondsten vanaf
neolithicum tot en met l7e eeuw,
waaronder aardewerk, glas en veel
metalen bodemvondsten.

Jan van Bergen, tel. 073 -3 I I 350

Te koop: White's Eagle Spectrum,
sept. 93. Extra's: stereo koptelefoon,
zilverstalen schepje. P.n.o.k.. Ook
eventueel ruilen tegen een trinoculaire
microscoop met plan. apo. ob.jectieven
en toebehoren. Leeftijd en merk niet
belangrijk, wel een goede kwaliteit.
D. Zuiderwijk, tel. 0l 830 2l 962

Te koop: White's Eagle Spectrum.
Biina niet gebruikt. Met bescherm-
kappen/hoezen, lader, accu's,
schotelstabilisator, boeken,
tijdschriften, schep en hoofdtelefoon
f I 325,-. Tel. 020- 6418629

Uitnodiging

De werkgroep Archeologie Steenwiik
organ¡seert in de plaatselijke
Oudheidkamer een expositie van

bodemvondsten uit deze gemeente.
Naast veel Steentijd-materiaal bestaat
de tentoonstelling uit een aanzienlijke
hoeveelheid metaalvondsten. De
expositie duurt van november t/m
feb ruari.

En oproepll

Natuurlijk roepen wij u op deze

tentoonstelling massaal te bezoeken.
Maar, zij bevat slechts het topie van de

ijsberg; vele vondsten zijn nog in
onbekende handen. Hierbij wil de

werkgroep de volgende oproep
plaatsen:

- Wie bezit nog voor de
tentoonstelling ¡nteressant materiaal
en is bereid dit tijdelijk af te staanl

- Wie kan ons helpen aan gegevens

van vondsten uit de gemeente
Steenwijk? Deze informatie blijft
vertrouwelijkl

Weet u iets, neem dan met
onderstaand adres contact op:

Oudheidkamer Steenwijk
Markt 64

833 t HK STEENWUK
Tel. 05 120-11704
Namens de werkgroep, bij voorbaat
dank.

OPROEP
ln november en december wordt er
door Albert Folkerts, in het
gemeentehuis annex bibliotheek van

Leerdam een exposit¡e over de DDA
georganiseerd,
Wie vondsten ter beschikking wil
stellen kan Albert Folkerts bellen
(034sr-r8067)

Fisher n66x ..................... f tzoo,-
Tesoro Eldorado (z.g.a.n.) ,.. f g5o,-
Tandy .......... f 6;-
Whitc's Eagle st lt f l5o,-
Blue Max schorels, per stuk ...... f 191-
Compass lrequentiebox...,,........ f 6o,-
Sandpiper puls inductie .......... f rooo,-
C-Scope cs33o........................frjo,-
Detection Systms Holknd,
tel. o5zoj-659r

Treasure Baron ............. f 87t,-
White's 49oo, demo f goo,-
Tesoro Classic II f 6z9-
Compass Coinscanner Pro ,,,,, f 42;-
Maro Systemt, tel. ot7t9-4782t

White's 6ooo/Di Pro s1 ....... f r+So,-
Fishcr cx6.........................f165o,-
Pulse Tech. Goldscan.......... ....... f t65o,-
Compass Gold Scanner Pro,... f tz5o,-
Tesoro Pantera .................... f rr5o,-
Tesoro l¿ser8r,.....................f8to,-
Silver Turtle (onderwarer) ............ f 8 to,-
C-Scope cs 2M ........................ f sso,-
C-Scope J3ooADc..................f 6oo,-
Fisher n66x.......................ft215,-
Fisher z6 cm zoekschijf,....... f zl;,-
Fa. Daect tel. o5j-joo5rz

C-Scopc cs tto ..............,........ f 4s,-
C-Scope cs r22o ...........,......... t 8to,-
Compass xp pRo ..................... f 8l1-
Compass Challenger x 2oo ..... f g7o,-
Compass schotel rz" f tjo,-
Whitc's Classicn Isls,-
Whitc's Eagle........................fz8ç-
White's Eagle Spectrum ........ f 95o,-
Tesoro Cutlass .............,.,,,,,, f jz¡-
Tesoro Stingray f loo,-
Fisher o66x ....................... f 88t-
Minelab Tribune f 7jo,-
Ton uan Broeþhouen, tel. 010-4rgg096

Tesoro Cutlassu....................F4to,-
Tesoro Toltecroo.................Fn5o,-
C-Scope TrasureSeeker..........fzoo,-
C-Scope cs r22o ............ ...........F Z9¡-
Jan uan Bergm, tel. o7j-jrtlj1o

Tesoro Silver Sabre rt, demo f gLs,-
Tesoro Bandido lt, demo ... f LogS,-
Tesoro widescan schotel ....... f ryq-
Tesoro 2j cm open zoeksch. . f LSo,-
Compass Coinscanne¡ ,........... f 7So,-
Compass Goldscanner Pro ..... / lzio,-
Compass Goldscmner Pro...... f r8io,-
Compass Coin Pro II .............. f tgz1-
Compass 9 cm zoekschijf ......... f loo,-
Compass zo cm zækschijf ....... f tz¡-
C-Scope cs ito ....................... f zzt,-
C-Scopc cs2M ......................f79í-
C-Scope cs 2. Mx f zgS,-
lVhitc's rM 8oo.................... f zroo,-
'W'il ly M uns rers, t el, o 49 zo - 447 8 z



Drnle RPActNA

Yoor een deskundige
voorlichting, degelijke garantie
en een goede service is er altild
een erkende dealer bij u in de

buu rt.

FRIESTAND

Cot'rplss / GrnnEn / C-Scop¡ / T¡soio
WHIE's / Ftsn¡n / Bouxw Huxr¡n

KoorsrRl Mrrmto¡rEcroRs
Euonen ll4, 8408 HP LippenhuLen, tcl. 05llll093

WHrE's / Ylxlnc / Glnn¡rr I Ti¡anô

DSG M¡rnnLDETEcroREl
Gnounc¡x

Bætrixlræt 2ó, 99ó5 RI l¡ens, tel. 05951.J:1.1ì

WrrrE's/ Yrrutc / T¡sono ,:
CEIA oEr¡crIE.PooRTEH / BEYEITIËIHG!

c.Q. HAI¡D DETEcT. / Puulxuuefl¡ :

Dr¡pzoçx npp. / r¡v¡lrs vËflluw

Drr¡cr¡or Svsr¡ms,]loLLAlD
Yærpad 2, 827ó ÀP ldb {e 0510lilftt,

Âutotelefoon 0t.5lt1{81J ,: , 
'

T¡sono /.tux¡n / Vlruxc,'
Gous¡¡rR /' [.lsm, /, lYrm¡is

Y¡nxuun :'sEnvtcË:r
::

.:.: :' irti.'y**n I Ï¡sono

Ho'rtr¡o D¡rrtf '- Enrr Koss

$chraser,rsrnar 2ó, 38ó2 l0l llijker( re|. 03494-54391

T¡soRo/Vlrutc/Wxm¡'s

Builr¡soou D¡r¡ctoRs
Brcekstraat 41, }lummelo, tel. 08348-1630

OVERIISSEL

GELDERLAND

UTRECHT

WHtrE's / T¡sono

Et't¡r-¡ He¡t MemLDETEcrons

Eloemfede 58,3ú08 lll ltæ'tl¡e¡ùrek rel. 031ó5-ó3037

: :l:_:.:::.: , :.t::,:,.,:.

C-Scop¡ / T¡sono l,fl¡xrn I Yt*lrc

D.f .

, 177

Ileine llaanekade 11t,4205 llÂ r6orinü'êm,

rc.0t830-2t500

GrnnEn / T¡sono / Yrxlxc / C-Scop¡
Fr¡ur'nsr¡R / Fst¡n / Wxr¡'s

MARO Svsr¡ms

Jan llæstraat ló,2201 PW llørdwilç tel.0l7l9-47821

T¡sono / C-Scop¡

Ho¡v¡l¡ns
Butg Bauwmannlaan 90a, 3043 AP Rotterdam,

rd.0t0.4t57ó19

Grnnerl / Pus¡ T¡cnrotocv / C¡ulc
Fr¡urrsr¡n / Srowo¡¡s-mrnruRElt

T.H.S. Mrmlon¡cn¡
R¡¡ Parcstraat l7l,7551 6 Den llag

lel./fax 0l0Jllll71

,1,. ,,:ll,lliñ!rg.l¡han 37ó,2555 llL Den Haag,
',,: .,:. :, : ::.,:,. r.,!rl. 010_3ó8ll2l

ldtooht¡aet 15, 5221 AA Den Bosch, te|.073.311350

C-Scopr

:........: OREll
,:,,!i¡¡ 010-18t7ót I

,,iP;',;Yltt DER PUTTET{

'r,llut¡lttiw,¡, 5552 CJ Yalkenuaard,

,:;::;;til¡:.0l$tl óóó5 / 04t02-4f 7 l7

r/ F¡sr¡n / Wrn¡'s

Hurr BV
*#;ìkiìrtédeweg 1, 45ól GT Hubt

:ülr::{[f t40- 122ó I, fu 0l 140.198 l7

f,,rF'uts¡ Srrn / Yrnxc
,,fi,GEtrtc / F¡¡lorrsr¡n

, r,,:..f¡rsE:: ï¡cHilotocy

SïÊËx¡ÊncEil DETEcroRs

Tempelier ld, 45ó4 DG lt. Jaruteen,

:,ïr¡0ho

rel. 0l 140-ló503



GARRETI EN KOOISTRA
GAAN SAINEN UOOR HEE1
WAT VUURWERK ZOROEN

en u kunt doqr von profiteren!
M.i.v. I november is Kooistro Metooldetectors officieel imporleur von

Gorrett metooldelettors in Nedeilond, en dot vieren we.

De FREED0M A(E PLUS

wordt t/m 3l december

geleverd met grolis

koplelefoon, r.v.s. schep en

besrhermkop.

Von f 595,'voor....

- lnfelbore discriminqtie.

- Automolische grondbolons.

Von f 1895,' voor....

- Gorrell's unieke 0neTouch outomotisch zoeksyfeem voor

nog mokkeliiker zoeken.

- Door microprocesser geluurd grofisch disploy.

- Eenvoudige tiptoelsbediening voor olle funclies.

- Uitgebreide instelmogeliikheden voor discriminotie en gevoeligheid.

I ó95,-

I 895,-

I 250,-

229s,-

.t.' E\ Topmodel met o.o. sprookmodule,

Rfl - - microprocesser, tiploelsbediening, grofisth

GARRETT
METAL DETECTORS

Freedom Are Plus met 8,5 inch schotel

Uhro GTA 350 mel 8,5 inch schotel

Uhro GTA 500 mel 8,5 inch scholel

Uhro GIA 1 000 met 8,5 inch schotel

Grond Mosler Hunler CX mel 8,5 inch schotel

Grond Mosler llunler (X ll mel 8,5 inch stholel

Grond Moler tlunler (X lll mel 8,5 inch stholel

Scorpion Gold Slinger mel 2-D elliptitol scholel

XL 500 Seo Hunler onden¡rolerdeleclor

lmporleur von:

GARRETI, (o¡JlPASI

BOUNIY HU}IÏER.

Deoler von:

TES0R0, WHIïE'S,

C.S(OPT, FISHER.

- DETECTORS

Buorren I I 4, 8408 tlP Lippenhuizen, lel. 051 33-5093, fox 05ì 33-30ó7


