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VERSCHIJNT ELKE TWEE MAANDENDETECTOR MAGAZINE IS HET VERENIGINGSBLAD VAN "DE DETECTOR AMATEUR'' EN
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Fisher 1266)K

Gouden speld

Zoeken in Zeeland

Van het bestuur en de redactie

Binnengekomen brieven

Voor u gelezen

Museumnieuws

Interview: Gurbe Dolstra

Determinatie: Munten

Detectorbeurs Leerdam: groot succes

Zoekweekend: Lowlands Rally
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Schep, schepje, schop, spade, zeefschep, waadschep .....

Determinatie: Spelden

Yraagbazk

Detector nieuws

Opgravertjes en Occasions

Foto omslag:
Het testen van de Fisher rz66x
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HEBT U DAT
NU OOK?

Ik bedoel het gevoel

dat de tijd zo snel gaat, alsof

de dagen door je vingers

glippen. 
'!?ij 

hebben net

Oud en Nieuw achter de

rug en nu is het alweer bijna
7lJmeÍ.

Tnmertijd bete ke nt,
voor mij althans, weinig

gelegenheid voor het
uitoefenen van onz€ hobby.

Het gras is te [ang, de akkers

bebouwd, dus weinig

zoekplekjes of men moet op

het strand of in het water

zoeken.

Een andere

mogelijkheid is: zoeken in
het buitenland tijdens de

vakantie. Mocht u van plan

zijn dicjaar uw detector mee

te nemen naar het
buitenland, stel u dan wel

eerst goed op de hoogte van

de geldende richtlijnen in

het betreffende land en

vergeet nlet om een

aankoopbewijs van uw
aPParaat mee te nemen.

Dit allemaal om
eventuele moeilijkheden te

voorkomen. En Kees, onze

hoofdredacteur, is uitermate
nieuwsgierig naar uw
bevindingen.
In dit nummer kunt u lezen

hoe onze morgen in
Leerdam is ve rlopen.
'!Vij mochten hier ook een

redelijk aantal nieuwe lede n

verwelkomen. Bij deze wens

ik deze mensen in het

bijzonder een fijne hobby
toe.

Onze activiteiten-
commissie werkt alweer aan

het eerstkomende zoek-

weekend, dat dezn keer wat
goedkoper voor de

deelnemers zal zijn. Het
eerste nieuws leest u al

verderop in dit blad.

Nu nog een

mededeling, die mij zorgen

baan. N.l. dit: er is helaas

nog een aantal leden, dat
ondanks de aanmaningen

nog steeds geen contributie
heeft betaald. Mensen, doe

dit alsnog, want het laten

draaien van de vereniging
en het uitbrengen van ons

verenigingsblad kost veel

geld en u weet: voor niets

gaat alleen de zon op!

Ondanks deze

sombere alinea wil ik toch
eindigen met u allen een

zonnige zomer en

zoekdagen toe te wensen.

Gelukkig hebben we

leuke ¡eacties gekregen op

ons vorige magazine.

Toch was er een kee r

de opmerking "het moet

niet te veel een importeurs-
blaadje worden" of"er staat

wel wat veel 'White's in".
U moet maar van

mij aannemen, dat dat

Iaatste puur toeval was en

geen verkapte reclame. In
ons magazine wordt geen

enkel merk of een impor-
teur voorgetrokken of
achtergesteld. Ook hebben

Nr. 3...
Jq h¡i is er weer!

Een heleboel mensen hebben
gevraagd ofwij nr. 3 van

I 992 konden laten
bijdrukken, omdat deze

uiwerkocht was. Wij hebben

nr. 3 in beperkte oplage

laten kopieren.

Bestellen: f 9,- incl.

Portokosten oP Postgiro
I 675000 of Bank ING nr.
67.80.04.900 t.n.v. de

Detector Amateur.

De oplage is beperkq
dus op = op.

zij geen enkele invloed op

de resultaten van de testen

en gebruikerservaringen.

Uiteraard hebben

wij de imponeurs en dealers

nodig voor de advenenties

in ons nragazine. Daa¡doo¡

kunnen we de kosten in de

hand houden en zijn we een

fi nancieel gezonde vereni-

ging en in staat wee r zo'n
geweldig zoekweekend te

organiseren.

Kees Leenheer
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blnnengekomen brl€yên

Geachte redactie,

Volgend verslag om de bek¡ompen mentaliteit weer re geven van officiële
archeolo gische instanties t. a.v. detectoramateurs i n België.

Toen ik onlangs bijgevoegd krantenknipsel onder ogen kreeg, wæ ik laaiend

enthousiast. Eindelijk kreeg ik de gelegenheid om in mijn nabije omgeving mee te

werken aan een project van archeologisch belang, met als inzet het zoeken naar

Romeinse overblijßelen. Ik zou namelijk belangeloos mijn diensten als

detecto ramateur aanbieden aan deze vere niging.

7n gezngd zo gedaan, ik bel aan bij de voorzicter, die toevallig in mijn gemeenre

\¡r'oont. Hij is echter niet thuis.

Niet getreurd, ik laat een briele achter, waarop ik mijn voorstel alsook mijn naam,

adres en telefoonnummer kenbaar maak.

Na een week of rwee nog niets gehoord te hebben, besluit ik maar eens een kijkje te

gaan nemen op de plaats van de opgravingen zelf. De voorzitter is daar met zijn
medewerker en enkele jongeren (vrijwilligers) in de weer. Ik stel mij voor en verwijs
naar het berichtje in zijn bus. Ook vermeld ik, dat ik lid ben van twee

detectorverenigingen in Nederland.

Hij kijkt zijn naaste medewerker aan en zegt: "Kijk, daar is die van de decectorl".

Dan werken zÊ een rijdje verder tot hrl zrgt:'Je weet toch dat dat verboden is?".
'\ùl'aarop ik antwoo¡dde, dat ik daar ondenussen achter gekomen was (het anikel
over de wet in België was net in ons clubblad verschenen).

Ik vraag hem of er coch geen mogelijkheid is om als detectoramateur samen re

werken met de offici¿le instanties, zoals in Nederland ook veelvuldig gebeurt, wa.uop
hij repliceen, dat er in Nederland al veel processen gevoerd zìlntegen detectoristen.

"Ge kunt hier niets komen doen, want we hebben nog maar één munt gevonden",
gaat hij verder. Er wordt mij nog een folder in mijn handen geduwd waarop HUN
belangrijkste projecten staan uitgelegd en zn hervatten znnder verdere

geinteresseerdheid hun werk.

Ik voelde mij echt met een kluicje in
het riet gestuurd. Ik kon besluiten mer

te scellen dat, ondanks de voorwerpen
die door detectoramateurs gevonden

worden en die waarschijnlijk anders

nooit gevonden zouden worden, men
ons (zeker in België) nog altijd als een

bedreiging eerder dan als een panner
blijft beschouwen.

Beste groeten van een enthousiast lid,
Dhr. Peustjens

Geachte redactie,

Geruime tijd geleden las ik het
volgende probleem. Veel mensen

vonden/vinden dat meer voorwerpen

geïnventariseerd moeten worden.
Persoonlijk vind ik dat een schitterend
idee.

Mij n verzamelgebied betreft zilveren

gespen uit alle perioden. Als er animo

genoeg voor is, ben ik bereid om deze

gespen te inventariseren (en in goed

overleg met de redactie en anderen te

beschrijven). Later eventueel een

publicatie.

Dus, zoekers, ik zoek zilveren gespen

uit Nederland en België met de

volgende gegevens:

- Duidelijke foto/tekening van de gesp.

- Vindplaau (stad/dorp).

- Initialen van de maker.

- Zilver keurmerken.
- Plaats waar voorwerp gemaakt is.

- Informatie, die u misschien nog
belangrijk vindt.

Indien u gegevens en/of
vragrcn/opmerkin gen heeft , schrij f dan

JeremyVane
Henenkamp zo

59tz cL Tegelen

Tel, o77-717181
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Grcrven ncrqr Romeins
Yerleden in W¡inegem

ologischc opgravingen in Wijne.
gen. Awa verricùt al sinds 1971
arcbeologÍsch ondeilnek in de
gemeente. Langs de Houtlaan,
û¡scn de brug over hct Albert-
kanaal en de 'sGr¿venwezel.
steenweg, wcrden al sporen ont-
delt van nederzettingen uit de
ijzertijd (7dc.tot lstc ceuw voor
Orristus), de Romeinse tijd (2de
en 3dc ceuw na Chrisos) en dc
Middeleeuwen.

De belangrijkstc vondsten zijn
afkomstig uit de Romeinse tijd.
De archeologen s¡ootten onder
andere op cer grote vierkante
constructic - zijdc ongeveer 30
m - die vroeger vermocdelijl

dienst deed als opeDluchthcilig-
dom. Er werden'imr¡en nogä
wat munten, armbandcn en man-
telsp€ldên gevooden. Wellicht
gaat het hier om offergaven.

Thans wo¡dt e€n zone ve¡-
kend, dic gclcgen is tussen de
middeleeuwse nederzetting en
die uit de larc ijzcrtijd. Dat
gcbicd werd nog nooit onder.
zocht, maar omdat in de onmid-
dcllijke buurt sporen van Ro.
mcinsc gebouwen werdcn terug-
gevondeu, ís de kans groot dat er
overblijfsclen van de Romeinse
cultuu¡ wo¡den aaugetroffen.
Bedocling is tevens al deze
woonvonnen te verbinden via
een 180 m langc sleuf.

Dc opgravingen vinden dage-
lijks - met uitzondering van de
zondag en de maandag - plaats

tussen 9 en 17 u, De werkeliike
begindatum staat echter nog tiiet
vast. Er kan irnmers pas wõrden
gegraven als la¡dbouwer Jos

een flinkc dosis spierkracht en
uithoudingsvermolen, maar tc-
ve¡s zin hebben voor nauwkeu-
righeid. De deelnemen u'ordt
tevens gevraagd schoeisel te ilra-
gcn met effen vlakke zolen. Bcn
je geänteressecrd, neem dan con-
tacl op met Avra-voozitter Gui-
!-o- Cuyt, KÌuishoßlraat 2lg,
Wilrijk, 03i82E.0S.52.



Dear Sir,

I am a metal detectorist presently
working in collaboration with an

Archaeologist who is preparing a

definitive study of the copper bronze

artefacts formerly known as Anglo-
Saxon book mounts, but now thought
to be Anglo-Norman stirrup mounts.

These anefacts are not rare in England,

but are found mostly in the southern,

central and eastern pans ofthe country.
'Sü'e have been pursuing this project for
well over ayear now, and have had the

help and encouragement of "Sea¡cher"

magazine here. My colleague Mr.
David \üØilliams is recording, drawing,

and photographing those mounts
drawn to his notice, while I through
my writing in "Searcher" (l write under
the nom de plume of "Otd
Yellowbelly" publicize the finds and
liaise with clubs and individuels.

I wonder ifyou would be kind enough

to publish this letter together with the

enclosed drawings of various cypes of
the mounts do draw attention ofyour
readers to our project? The mounts

have been found in Scandinavia in the

roth to r2tlì century contexts, and

clearly, the decoration on many bear

strong Viking designs, whilst on others,

the Anglo-Saxon and Norman
influences are apparent. \Øe have

already contacted the French magazine
"lr Prospecteur" and they have have

printed our plea for detectorists in
France, panicularly in Normany, to
bring to our aftention any they find,
and are also in touch with individuals

in Scandinavia for the same purpose.

It is conceivable that these mounts may

well be found in the more nonhern and

western pans of the Netherlands, and

we would be most grateful to hear from
any of our fellow hobbyists who may

havo found an¡ including anythey
may have found or purchased in
England. I would also be most grateful

for the oppornrnity to hear from any of
your readers about thei¡ finds etc.

Letters regarding the mounts may be

sent to myself at:

z6 Parkfield Road

Ruskington, Sleaford

Lincolnshire NG14 9Hs
U,K. phone: oryz6 811729

or David !üilliams, r"r¡rus

39 Nutley Lane

Reigate, Surrey r*rz 9nl
U.K. phone: or717 247296

Any assistance you may give will be

much appreciated by

Yours sincerely

Jim Patterson

Heeft u soortgeliike vondsten gedaan,

laat dat dan even weten ærn

bovenvermelde personen.

De redactie.

Beste redactie,

Yia dezr brief wil ik graag reageren op het verhaal van de heer M.A. Ouwehand uit
Monnickendam over zijn gevonden ring en zijnverznek om aanvullende informatie.

Volgens de heer Ouwehand zo:u deze ring in de helft van de r8e eeuw gemaakt zijn

in Amsterdam.

Gelukkig heeft de maker van de ring er de letter T op gezet. Dat is een jaarlemer, dus

de ring is in r9z9 gemaakt en die klimmende leeuw is het Nederlandse merk voor
eerste gehalte zilver.

Het onduidelijke merkje zou heel goed een eigen merk kunnen zyn. Het merk van

de maker dus.

Beste mijnheer Ouwehand, ik hoop dat ik u voldoende informatie heb verschaft en

ik wens u veel zoekplezier. Maak maar lekker zoveel mogelijk van die rare

bokkesprongen; dat houdt onze hobby ook leuk.

Met vriendelijke groeten,

D.l. Kamperveen
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VOO¡1 ,f,l'GrEüÊZEN

Tinmerken
Gaade's gids voor de verzomelaor,
nieuwe uitgove voor de liefhebber

Van alle materialen zijn de onedele metalen, zoals tin misschien
het minste aan mode onderhevig geweest. Dat maakt het
moeilijk om een yoot"\,verp precies te dateren. De vorm geeft
meestal geen uitsluitsel over de ouderdom: slijtplekken en
patine (= de karakteristieke verkleuring van het metaal) zijn
voor kenners meestal betere aanwijzingen.

e tinnegieters werden vervaa¡digd. Vooral mer rin,
van vroeger wâar we het nu over hebben, schijnt
waren blijkbaar vaak geknoeid te zijn. Zoals bekend
conservatieve werd aan het tin voor de stevigheid

ambachtslieden. Ze handhaafden een bepaalde hoeveelheid
van pakweg de zeventiende eeuw ror goedkoper lood toegevoegd.
aan het begin van de onze voor hun \Øaarmerken moesten de kwaliteit
produkten bijna dezelfde vormen. van het tin garanderen en die
Cedeeltelijk is dat te verklaren merkcekens maken her voor ons
doordat de giewormen kostbaar weer mogelijk om een stuk toe te
waren. \Øanneer het bedrijf in kunnen schrijven een een bepaalde
andere handen overging, bleefde tingieter, die van datjaar tot dat
nieuwe eigenaar doorgaans die van jaar zljn beroep uitoefende op die
zijnvoorgangers gebruiken. en die plaats; een stukje boeiende
Een andere oorzaakvoor de geringe geschiedschrijving van gewone
vindingrijkheid van de lieden.
metaalbewerkers na de zeventiende

eeuw is volgens de kenners wel, dat
de waardering voor metalen

voorwerpen terugliep.

Tin en ook koper verloren in
huis hun ereplaats om het veld re

ruimen voor glas, aardewerk en

porselein; hec metaal verhuisde naar

de keuken. Voor de negentiende

eeuw hielden de metaalbewerkers-

gilden toezicht op de kwaliteit van

de produkten die door hun leden

Het maakte eigenlijk niets uit
dat de kwaliteitscontrole door de

gilden in ry98 opgeheven was.

De Nederlandse huisvrouw
accepteerde slechte produkten toen
nec zo min als in de eeuwen

daarvoor en de merken werden
handelsmerken van de opkomende
tinfabrieken.

Al die tinmerken uit binnen-
en buitenlan d zljn verzameld in het

nieuwe boekje "ïnmerken, Gaades

gids voor de verza-melaar".

Ongeveer tweeduizend merken van

over de hele wereld, van de

zeventiende tot en met de twintigste
eeuw staan hierin vermeld,

gerangschikt naar de motieven, die
erin voorkomen, wat het zoeken

zeker vereenvoudigen zal. De tekst

vermeldt waar het keurmerk werd
gebruikt en wanneer het werd

toegepast. Met een narnen- en

plaaunamenregister. Dit praktische
en voor verzamelaars en liefhebbers

onmisbare naslagwerk kost f 3o,- in
de boekwinkel.

ïnmerken,
Gaade,s gids voor de verza-melaar

Dagrnar Støra

ISBN 90 6o17 78j 5
Gøøde Uitgeuers

Postbas 97

Sggo DB Houten
Te[ q4oj-77660

Føx o34oj-776oo

A. Folkerrs

Misschien ten overvloede:

huishoudelij ke voorwerpen, die stuk
waren gegaan, werden door
ron dtrekkende tinnegieters ter

plaatse omgesmolten en in een

nieuwe vorm gegoten. Vind je dus

een stuk tin, vaak een lepel, dan is
dat echt verloren geweest, Ook in
de negentiende eeuw oefenden de

tinnegieters hun beroep uit op de

oude a-mbachtelijke ma¡ier.
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Museum Buren en Oranje

Nieuwe expositie:

Oronje ten voeten uit.

Yonaf Posen 1995

Voor het vijfde
seizoen opende
het museum
Buren en

Oranje weer de

poorten met een geheel ver-
nieuwde collectie. De geheel

door vrijwilligers en donateurs in

stand gehouden verzameling,
mernorabilia aan ons koningshuis

en alles wat daar mee te maken
heeft, groeit gestaag. ln 1988

gestârt rnet een kleine verzâme-
ling op de benedenverdieping
Yan het I óe-eeuwse stadhuis,

heeft men nu het hele gebouw in

gebruik om een uniek geworden
verzameling ^ n het publiek te
tonen. Voor slechts f 3,50 kan de

bezoeker op de benedenverdie-
ping de rijke geschiedenis van

Buren in een notedop volgen,
Yan haar ontstaan in de

Romeinse tijd tot de inlijving van

Gelderland in de Franse ti¡d.
Veel authentieke vooraverpen
geven een beeld van het oude
graafschap in de tijd dat het
geslacht van Egmond en hun

rTr rr s e tl rTr

Jan Thijsen, initiator Yan het
museum kan er uren over vertel-
len. Koningin Beatrix heeft bij-
voorbeeld een eigen Ylag, een

soort familiewapen in vlagvorm,
die niet "Ylàg"
rnaar "stan-
daardtt
genoemd
wordt. ln het

midden van het pronkstukje, dat
het museum heeft gekregen van

de koningin zelÍ staat het
Rijkswapen met de staande

leeuw, gedekt door de koninklij-
ke kroon en omrand rnet de ver-
sierselen van de Militaire
Willemsorde. In de vier kwartie-
ren (kwarten waarin de vlag is

verdeeld) zien we de jachthoorn
uit het wapen van Oranje. Zo
hebben alle leden Yan ons

koningshuis een eigen un¡eke

standaard, die door niemand
anders gevoerd rnag worden.

Museum Buren en Oranje is de

trotse bezitter van al deze vlag-

gen met de originele zilveren
standaards tot en met die van

prins Willem Alexander toe!
De derde etage is nieuw inge-

richt rnet een geheel nieuwe
unieke collectie authentieke

directe erfgenamen, de

Oranjevorsten, er zo'n belangrii-
ke rol speelden. Onze eigen

vader des vaderlands, Willem
van Oranie, is er op l8-jarige
leeftiid in het huwelijk getreden
met de beeldschone jonkvrouwe
Anna van Egmond Buren. Ze
woonden in het inmiddels ver-
dwenen kasteel van Buren.

In de Burgemeester Van

Santincksalon is een zeer her-
kenbare verzameling bekers, lin-
tjes, shawls, penn¡ngen en andere
zogenaamde Oranje memorabi-
lia geëxposeerd. ledereen heeft
wel zoiets in huis of vroeger mee
gekregen van school ter gelegen-

heid van een huwelijk of geboor-
te in ons koningshuis. De heer
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STEENBERGEN DETEGTORS
Verkoop - inruil - opspor¡ng - advies.

Uniek in de Benelux ¡s ons
'EIGEN VONDSTEN MUSEUM'

OFFICIEEL DEALER VAN :

* TESORO * FIELDMASTER * VIKING * CELTIC * WHITE'S
* PULSESTAR * LASER 81 * PULSE TECHNOLOGY * ENZ.

Wij hebben onze zaak (64 mz) in het centrum van Hulst,
(Zeeuwsch-Vlaanderen (NL.) aan de Bontehondstraat 3-5,
Tel. 01 140 - 19756 of 16503
vanuit België Tel. 00-31 .1 1.40.19.756 of 16.503.



wapensch¡lden. B¡i het beklim-
men Yan de trap wijst dhr.
Thijsen nog even op een origine.
le vlag Yan het slagveld b¡¡

Waterloo waar Napoleon zoals
bekend het onderspit dolf. De
wapenschilden stammen alle uit
de collectie "Predikaat
Hofleverancier & Hofleveran-
ciersschilden". Een belangrijk
stuk Nederlands erfgoed, dat
terug gaat tot koning Willem I in
1814. Ooit was een hofleveran-
cier iemand, die zaken deed met
het hof. Als gevolg van dit recht
kon men in vroeger tiiden aan de
gevels van deze zaken de prach-
tige wapenschilden vinden, die
nu in Buren te bewonderen zijn.

De tijd, dat het bedrijfsleven ons
koningshuis gebruikte als recla-
memiddel is echter grotendeels
voorbij, hoewel enkele bedrijven
dit nog wel met trots blijven
doen. Buren heeft een heel bij-
zonder en uniek exempla.ar van
prins Claus in de verzarneling.
Dit schild is nooit toegekend.
Er ontbreken echter ook nog een
aantal schilden, waaronder die
van prins Bernhard en die van
prins Alexander (185 l - 1884).

"Deze wapenschilden hopen we
in de toekomst te yerrveryen"
aldus een enthousiaste mijnheer
Thijsen. "Zelfs de opperstal-
meester heeft zijn uniform in
bruikleen afgestaan aan ons
museum en net vandaag heb ik
een schitterende ministersabel
geschonken gekregen, die geheel
verguld is met opgedampt
goud". Begrijpelijk dat een
bezoek aan het museum een
must is voor iedereen, die geih-
teresseerd is in de historie van
ons vorstenhuis en eens een
bezoek brengt aan dit schitteren-
de gerestaureerde stadje aan de
Linge, die hier overigens Korne
genoemd wordt.

"De werkgroep
Stodsorcheo logie þre se ntee rf'
zaterdag 15 april 1995 om 15.00

uur in het Streelcnuseum
De Vier Ambachten te Hulst.
De opening zal geschieden door
mevr. E. Vreenegoor, provinciaal
archeologe.

Detectorzoekers
Bij hoge uitzondering halen ze
de krant, alleen als er grote,
aansprekende vondsten (schat-
ten) gedaan worden, is er plotse-
ling een stormachtige, eenzijdige
interesse. Bij het feit dat diezelf-
de detectoramateur voor die tiid
al jarenlang rondsnufrelde en

da.arbij waarschijnlijk tientallen
ttgervonett yoorwerpen en mun-
ten uit het leven van alledag van
onze Yoorouders heeft opgedol-
ven, wordt dan nauwelijks meer
stilgestaan. Vaak wordt zo
iemand dan voorgesteld als plun-
deraar en schatrover. Onjuist,
uitzonderingen buiten beschou-
wing gelaten is het gros van de

Omschrijving:
I loorgetijde
2 Londeigenoor

3 Permissie

4 Zoekvelden

ó

7

Herleiden van

oorsprong

Legitimotie

Sierood

"pieperaars" op zoek naar een
hele mooie en gezonde vrijetijds-
besteding, niet naar goud.

Als detectoramateurs ziin we
dan ook zeer blij met de gebo-
den gelegenheid een deel van
onze vondsten te kunnen tonen
a.att een groot publiek. Voor
zover bekend is dit de eerste
keer, dat "de mannen van het
kleinrnetaal" in Zeeland de han-
den echt ineen slaan. Wij hopen
dan ook dat hierdoor een beter
beeld zal ontstaan yan onze
hobby, zowel bij perc, publiek en
n¡et te vergeten, de ofüciële
instanties.

Mogen wij u een prettig en leer-
zza¡¡t bezo ek toewensen.

Narnens de bijdragende
a]nateurs,
W.C.M. Capello,
M. Steenbergen,
E. de Riick

nummer I

De oplossing stoat in de yette kolom,
Oplossing opsturen op een brieftoort met f I ,-
Gt<tta oon postzcgcls noor De Detecto¡

Amobur, Totmentil 17, 8443 RP Hee¡enveen.

Onder de goede inzende¡s wordt æn Piljsw¡nnoot
uitgdoot De prþ is een boek
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Voor vrijblijvende informatie enlof demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon 04105 - 12949, Fax 04105 - 15658

D. 1"ffi,ÃN
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUII . VERHUUR
Pl.t.r il.tt¡¡tr.lt 12 177j Ap Hiogolnu.ho.l

rELEFOott 02279_!286

C-Scope detectors nu sterk ln prlfs verlaagd

Oude

Priþ

Nieuwe

priisTyP.

CS 220

CS 550

CS 660

cs 770

CS 990

CS 2M

cs 1220

CS PROMET 3

CS 2MX
CS METADEC 3

CS 5MX

CS 4ZX

f 299,-

369,-

829,-
ggg,-

1199,-

1649,-

1999,-

1529,-

2+99,-

2699,-

Venchil

frqq-
369,-

599,- (nieuw)

699,- f i3o,-
799,- 200,-

899,- 300,-

999,- 650,-

1295,- 704,-

1299,- 230,-

1495,- 1004,-

1599,- (nieuw)

1995,- 704,-

3 jaar garantie.
De meeste types uit voorraad, ander binnen 48 uur.

Franko levering onder rembours.

Leden 5%o korting.

-----=ì7-
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1E PRI)S IN DE
MODDER

Op vrijdag u november 1994

besloot ik ondanks het slechte weer

van de afgelopen weken het maar

weer eens te gaen proberen,

eigenlijk goed wetende dat hec

baggeren zou worden. Maar een

lang weekend hebben en niet
kunnen gaan zoeken, dat gaat er bij
mij niet in.

Inderdaad kroop de zware

klei lurgs mijn laarzen omhoog en

de spade laadde flink aan. Op het
moment, dat ik meer bezig was om
de modder van mijn Iaarzen af te

schoppen dan met zoeken, onwing
ik een geluidje in mijn koptelefoon.
Toen ik mijn zware spade in de

grond wilde steken, zag ik een gelig
randje rechtop uit de grond steken,

Nadat ik, voor zover

mogelijk, de omgeving nog eens

goed afgezocht had (wat trouwens

niets meer opleverde) ging ik langs

mijn zoekmaat om uit te zoeken

wat ik nu eigenlijk gevonden had.
Na wat geblader in verscheidene

boeken werd besloten om een

aßpraak te maken met het

Penningkabinet te kiden.
Normaal gesproken stuur ik
munten altijd op, maa¡ omdat ik dit
zo snel mogelijk wilde weten,

ben ik op woensdag z3 november

met mijn zoekmaat naar Leiden

gegaan.

Daar aangekomen werden we
onwangen door dhr. A. Pol, die er

direct de boeken bijhaalde en tot de

volgende conclusie kwam.

En na de "normale" munten
te hebben afgegeven voor verdere

determinatie zijn we weer richting
huis gegaan om de munt toe te

voegen aan mijn verzameling.

Volgens de berekeningen van

\Øil Kuypers moet ik nu heel wat
jaartles wachten, maar we zullen het

wel zien. Op naar de volgende.

Fredo van Berkel, Ammerzoden

INGEZONDEN
VOOR DE
VONDST

VAN HET
fAAR
44ç

Ik dacht eerst aan een

melkdop, want die had ik al

legio gevonden op deze

akker en trok het gele

randje verder uit de

grond, maar omdat
er op melkdoppen

geen

voorstellingen en

letters staan, moest

dit wel een gouden

munt zijn.
En jawel, na de modder
erafgeveegd ce hebben, bleek

dit inderdaad het geval en stond ik
plotseling met een gouden munt in
mijn handen.

Mijn cweede in nog geenLr/z
jaar tijd. (zie Detector Magazine

van oktober ry92). Colleeazoeke¡

IØil Kuypers, heeft eens berekend
en geschreven, dat het vinden van

een gouden munt gemiddeld r keer

in de7 jaar voorkomt. Mooi niet
dus.

De afgebeelde munt is een

Sint Philippus goudgulden, geslagen

rond 1499-15o6 onder Philips de

Schone Q48z-r126).
Op de voorzijde staat een heilige
(St. Philippus) met staf achter een

wapenschild, op de keerzijde een

gebloemd kruis met muntteken,
lelies en kroontjes in de hoeken.

Op mijn exemplaar staat als

muncteken een handje en is dus

geslagen te Ancwerpen-Brabant.

o

-z
ñ
(,
:
d
o
f-
UUFU
o

/v1EID
BI,ZONDERE
VONDSTEN
AtTI'D AAN



6URBE DOLSTRA
VIN DT RO/v\ElN5E

ZILVEREN /v\UNT IN
OLDEAAARKTsE

VOLKsTU IN.

gekochc bij Kooistra. Ik ga het liefst
alleen het land op en zoek eigenlijk

alleen maar in de omgeving van

Oldemarkt. Sommige mensen

denken dat ik bezig ben met een

taludmaaier, van\¡/ege de zwaaien de

bewegingen, maar dat is toch echt
nietzo",

Dolstra denkt dat de meeste

mensen er geen notie van hebben

wat voor moeite hij doet om de

voorwerpen boven de grond te

halen. Ze begrijpen helemaal niet
waarom hij na zijn werk als

rietsnijder van het Staatsbosbeheer

in de \Teerribben nog eens uren

lang in de polders loopt, op zijn
gemak lekker buiten. "Meestal na

regenbuien, dan spoelt het land
lekker schoon, dan is de kans datje
wat vindc een heel stuk groter. Sinds

er tijdens de ruilverkaveling nogal

wat stukken gro nd zijn geëgaliseerd

en sloten verlegd zijn, is er veel

boven de oppervlakte gekomen.

Dan hoefje niel eens te graven om

een vondst boven te krijgen, je kunt
het al met het blote zien liggen",

zegt hy enthousiast. De verzameling

van knopen, gespen,

kledinghaakjes, munten uit alle

tijden, klokgewichten tot
hondepenningen en

fietsbelastingplaaÇes aan toe,

spreekt voor zich. "lk kom nooit
met lege handen thuis", verzekert

hij.

De meest bijzondere vondst

deed hij vorig jaar tussen de sla-

planten in de moestuin van een

kennis, Tiots laat hij een zilveren

muntje zien, zwart van ouderdom.
"Het is een denarius van een

Romeine dictacor uit Sicilië, een

zrkere Dombey de Crote uic de

jten 4z vóór Christus." In de eerste

eeuw voor Christus traden een heel

stel diccators voor het voetlicht om
de macht voor zich op te eisen.

De bekendsce hiervan is wel de in
het jaar 44voor Christus vermoorde

Julius Caesar. Onze Siciliaan is een

van de wazige figuren die toen de

macht grepen, maar het
driemanschap "triumvirate" Marcus

Antonius, læpidus en Octavianus

wisten met hun legioenen alle

weerstând te breken. Saillanc deail
is dat Marcus Antonius tien jaar

later verpletterend werd verslagen in

een zeeslag door zijn compagnon

Octavianus. Deze laatste na-m de nu

zo bekende naam Augustus aen en

Marcus Antonius vluchtte naar zijn
geliefde Cleopatra. ZoaJs de

IO

\7aren er dan Rometnen tn

Oldemarkt? "Dat weet ik niet!" zegt

Gurbe Dolstra lachend in de

streekeigen taal, het Stellingwerfs.

"Mijn woonplaats is wel al heel

oud. Vroeger moet Oldemarkt
ergens in het veen hebben gelegen,

maar door de overstromingen ten

gevolge van de wilde verveningen is

Oldemarkt aan het begin van de

achttiende eeuw herbouwd op de

hogere gronden, die eigenlijk al

vanaf de vroegste prehistorie
bewoond werden". Een jaar of vier

geleden maakte de nu veertigjarige

Gurbe kennis met het fenomeen

metaaldetecto r toen "Appie"

Lankman uit Noordwolde in
Oldemarkt zijn boot afmeerde en

ging zoeken. "Dat leek mij ook wel
wat, temeer omdat Lankman
meteen al een paar zilveren

mun tstukken tevoorschij n toverde

uit de drassige bodem",

Gurbe Dolstra toog naâr een

winkel, kocht een simpel gevalletje,

een kleine decector van ìØhite's en

vond zowaar meteen een Celderse

zilveren rijder uit 1698. Sedert die

tijd is het zo dat, wanneer de vrouw
des huizes naar de voetballerij gaat,

Curbe de laarz.en aântrekt om met

zijn elektrische wiggelroede te gaan

wieberen. Het simpele apparaatle

uit de beginperiode is inmiddels
omgewisseld voor een betere en

modernere detector. "Eerst een

Golden Sabre, toen een Toltec roo
en de laat¡re twee jear een \Øhite's

Eagle sr 90 met powerpack,
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geschiedenis ons leert, pleegde zij in
Alexan dri a vervolgens zelfmoord.

Maar de vraag hoe een munt van

een Siciliaanse despoot in

Oldema¡ktse bodem verzeild is

geraakt, ìs hiermee nog niet
opgelost,

Het verhaal zou als volgt
geg 

^î 
kunnen zijn.

Een Romeins legionair krijgt de

zilverling gewoon als soldij
uitgekeerd op Sicilie. Hij reist mee

nar de "limes", de grens van hec

Romeinse imperium langs de Rijn
om daa¡ de legioenen te versrcrken,

bijvoorbeeld in Utrecht. Uit de

IJtrechtse Doma¡chieven weten we

dat men in de middeleeuwen de

oude Romeinse foræn en gebouwen

gebruikte als steengroeve voor

kerkebouw Ook toen al zocht men

naar oude metalen voorwerpen, ook
al had men geen moderne
metaaldetect o r tot ztjn beschi kking.
Een medewerker van het
Domkapittel vond de munt en neÍr
hem mee naar de bezittingen in de

streek rond Steenwijk.
Ztlveren munten werden

namelij k gewoon hergebruikt
omdat men het geld geen waarde

toekende per munt maar per

gewicht. En zilver is zilver niewvaar?

Voor het gemak kregen de munten
een intrinsieke waarde gelijk aan het

gewicht, waardoor de geldstukken

in de loop der tijden sæeds kleiner
werden als gevolg van inflatie.
Op een gegeven moment is het

geldstuk gewoon verloren geraakt.

"Het leukste vind ik het,

wanneer ik iets opgraaf, dat ik niet

ken. Dan ga ik naar de bibliotheek
ofzoek oude veilingcatalogi af,

totdat ik weet wat en hoe oud het is
en \ryaâr het vandaan komt."

Hij moet toegeven dat hij
niet meteen wist wat dit muntje er

voor één was. Een briele naar het

Koninklijk Penningkabinet in
læiden bracht het balletje aan het

rollen. Een voor onze sfieken uiterst
zrldzeam Romeins muntje, was het
pas geleden ontvangen ann¡¿oord.

Gurbe deed hier direct melding van

aan het vondsta¡chiefvan de ona,
iets wat mij inspiratie gaf om eens

een babbeltje te maken. "\7ie
volgt", zou ik haast zeggen, mijn
telefoonnummer is o345r-t8o 67 .

A. Folkerts

laargang 1992, | 993 en ¡994 zlfn ln z'n geheel verkrlfgbaar

U kunt de magazines bestellen door overmaking yan f ó0,- voor één
compleet iaargang (dit bedrag is inclusief pofto) op gironummer

ló75000 of |NG-banknummer ó78004900 t.n.v. De Detector Amateur,
onder vermelding yan de betreffende jaargang(en).

Dete(ctolrminotie
Dick tekhof, bestuurslid en vr00gh0k spec¡o|¡$ heefl

een heel leuk boekie over bodemvondsten gemookl.

Dit boekie heeft 100 pogino's en bevot 175 fotot von

voorwerpen uil ziin privécolleclie. Dit hekfe heeft een

zeer toeposseliike noom: Dete(ctolrminotie.

Von olle vondslen woril u¡ileg gegeven.

De priþ von dit boekþ is ind. verzendkoslen: f 29,95. Mook dit

hedrog over noor honkrekening nummer 33.47.ó5.781 von de

Robohonk te lourct ondü vemelding von foloboek. Don zolhel

zo snel mogefu n00r u loegezonden worden.
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Detector

TIP
Speciaal voor sleehthorenden.

Koop een hoofdtelefoon van een goede kwaliteit met
of zonder regelbare toonvolumeknop. Ze ie
gehoorapparaat op de stand T (telefoon) en dan

vervolgens op geluidsterkte zetten (stand. ô7OP8 ¡s

goed). Zo kun je de zachte geluiden toch nog horen
en dan zoeken maar. Neerr¡'wel extra batterijen mee.

WMRSCHUWING! U hòort alleen de

m etaal d ete cto r. Van 
1 t'ç, om gev i ng (auto's, b romfì etsen,

bel) hoort u helemaal niets. Ki¡tc dus wel goed uit
voor dat gevaan

D.l. Kamperveen 
-
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KENNI'¡AAKIN6'TE'T

k.,. een ander merk, een

nieuw type? Ho, even!

Onbegrijpelijk,
Toch was het echt waar;

het volgende overhvam mij.

Mijn zoekmaat ging op een

avond kijken naar een nieuwe

detector en vroeg of ik mee wilde,
dus ik mee naa¡ de dealer. Bij hem

aangekomen viel mij één detector

Ff tHER r266 X

direct al op: robuust, licht en - wat
ikzelf belangrijk vind - zonder

meters, verlichting en tiptoetsen
voor digitale inscellingen,

Ik durfde het haast niet te

vragen, maar ,.,. mag ik even?

En ja hoor, ik mocht hem van de

plank afpakken. Batterijen erin,
knopje aan en even wat kleingeld
voor de luchttest, Ik was gelijk al

onder de indruk. \Vat een diepte en

een lekker pinpointgeluid!
Ook de stabiliteit was goed,

U snapt het zeker al.

Een week later, op een zaterdag,

nam ik met weemoed afscheid van

mijn oude GarrettA-Ds z. Meer dan

rz jaren had ik hiermee gezocht.

In de beginjaren, toen ik nog bij
de Coinhunters in het bestuur zat,

was het de detector, waar toen bijna
het hele bestuur mee zocht.
Maar ja., de tijden veranderen en

hiermee ook de techniek.

Kun je nagaan, de Garrec n¡s z
woog bijna 4 kilo. Deze Fisher rz66

x nog maar rgoo grâm. In dat
kleine kastje zitbrjna niets, maar

toch onvoorstelbaar,,.. wat een

vermogen! Ik was met de Garrett

Een gebruikerstest is

n¡et meer dan de ervar¡ng
van één gebruiker. Bekijk en
gebru¡lç indien mogel¡¡K
zoveel mogel¡¡k detectors,
Yoordat u tot aankoop van
een detector overgaat. Denk
goed na (en wees reëel) over
de plaatsen waar u

hoofdzakelijk wilt gaan
zoeken en de zaken, die u zou
willen vinden.

Dirþ

diepte gewend. Ik ga nu
beschrijven, wat deze nieuwe

detector voor mij betekent.

Nu na een jaar van intensief
gebruik, stel ik u de

Fisher rz66 x voor,

Functieknoppen

De n66 x heeft J functie-

knoppen en een triggerswitch.
De aanluit + volumeknop (geluids-

signaal). Deze knop is een van de

belangrijkste knoppen. Bij gebruik
van een koptelefoon behoeft deze

maer voor t/3 aan te staân.

Je kunt op deze volumestand
nagenoeg de Silent Search methode

toepassen. Draai je de knop vol uit,
dan ben je,6ijwijzevan spreken,

direct doof, vooral als er in de

grond veel ijzrr Ligt.

Batterijtester

De tweede knop ts een

drukknopje voor de batærijtester.

Ingedrukt geeft hij een helder

signaal bij voldoende batterijsterkte.

Ik gebruik die maar een enkele keer.

Hier kom ik nog op terug.
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Sensitivity

Een aparte knop om het

dieptebereik te regelen en om

eventueel bij signalen uit te

schakelen. Deze knop moet
ingedrukt en geheel naar recht¡

gedraaid worden om zijn optimale

dieptebereik te halen.

Dual discriminatie

De n66 x heefc twee

discriminatieknoppen, die zeer

belangrijk zi1n. De beide knoppen

hebben exact dezelfde functie.
Plaatst men de disc r in stand 1 en

de knop disc z ook op dezelfde

sand dan blijft men hetzelfde

detectiegeluid horen. Plaatst men

disc r in stand 2.5 dan wordt klein

t)zcr direct aJ. af gew ezrn S chakelt

men over naar disc z, die wij op 5.5

gezet hebben dan worden op deze

stand alle edelmetalen feilloos

geregistreerd.

Triggerswitch

Om de overschakeling van

disc r naar disc z te kunnen
bewerkstelligen, zit voor op het
handvat onder de kast een z,g.n.

triggerswitch, drukt men deze knop
met de vingertop naar voren, dan

schakelt men over van disc r naar

disc z. Deze knop heeft nog een

andere functie: trek je hem naar je

toe, dan schakel je hem over om te
kunnen pinpointen. Het signaal

wordr versterkt naarmate je het
voorwerp dichcer nadert.

Zelf gebruik ik deze stand nooit,
Door de open spider zoekschijf kun
je exact pinpointen.

Diepte en gevoel¡ghe¡d

Net als bij alle andere

geschreven repporten en testen over

meþaldetectors is dit een zeer

gevoelig punt. Bij de n66 x speelt

vooral de ervaring met andere

decectors een hele grote rol. Ik ben

geen "meter-zoeker" , die bij elk

signaal eerst op de meter moet
kijken zo van: wet ligt hier?

Een goede koptelefoon en goed

kunnen luisteren zijn belangrijk.
De juiste techniek van zoeken

toepassen: geduldig en vooral niec te

snel een terrein afzoeken. Collega-

zoekers die met mij - of ik met

hen - op pad gingen en gaan, weten

het: de Fisher rz66 x gaac extreem

diep. Op hun verzoek loop ik vaak

gewoon achter ze aan in hun
zoekspoor en pak de gemiste

munten op. Dit als test op diepte en

gevoeligheid van hun eigen

detector. Vijf van de den signalen

die ik krijg worden door hun
detector niet geregistreerd in de

discriminaciescand, waarop zij

normaal zoeken. Nogmaals: ook

hier speelt de ervaring weer een

grote rol.

Waarschuwing

Ik wil niet zÊggen, dat als u
besluit om de n66 x zelf aan te

schaffen, dat u er direcc weg van

bent. Ik moet u waarschuwen.

Het is, zoals collegat het noemen,
"een ijzerpikker". Ze worden gek

van alle signalen; dit volgens mij als

gevolg van een verkeerde uideg en

afstelling. Je moec de dececcor en

vooral de signalen leren kennen.

Het liefst loop ik op een land met

z¡lver pap¡er

klein ijzer

hæfijzer

duit

gulden

I 0 ct (z¡lver)

6 stuiver (zilver)

melkbus delcel

heel veel ijzer, want zo leer je de

goede signalen er het beste uit
vlssen.

Afstelling

De afstelling waarin ik zoek

en die slechts een heel enkele keer

veranderd wordt, is bijna altijd
dezelfde: disc r op 2.5 en disc z op

t.5. De volumeknop op r/3 en de

sensitivity voluit en ingedrukt.

Verbruik

Nog een heel belangrijk punt
vind ik het batterijverbruik.
De o66 x "loopt" op 8 penlite
batterijen van t t/z volt, die in twee

houders in de armsteun geplaatst

worden. Het verbruik, dat ik heb

met een setje batterijen van 8 stuks?

Mijn n66 x "loopt" r op 40.
Met andere woorden ik kan 40 uren

zoeken met normale batterijen (zelf

gebruik ik geen oplaadbare). Ik ben

nog steeds van mening, dat deze te

weinig vermogen leveren. In een r.5

volt batterij zitvaak maar r.3 volt,

dus o.z volt verlies. Reken maar uit!

Samenvatting en verdere
indrukken van het gebruik

De algemene indruk van de

Fisher en met nafire de n66 x vind

 
Àli'n conclusies over het dieptsbereik in de grond von de I 2ó6 X met
stondoo¡d 20 cm zoekschijf (de 26 on zoekschtlf goot nog dieper).

disc I p.5)
disc 2 (5.5)
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tkzeer goed.7æker in vergelijking
met andere detectors van deze

prijsklasse en hoger. Hij is zeer

stabiel, heeft een laag

batterijverbruik en een goede

discriminatie op grote diepte zonder

signaalverlies.

Dat dieptebereik blijft goed,

ook in disc. z. Pinpointen is perfect,

het volume goed regelbaar en hij is

zeer gevoelig voor klein edelmetaal,

ook met de ro,¡ inch zoekschijf.

Ik laat hem wekelijks flink
uit in weer en wind en zelfs bij min

f graden geeft hij geen krimp.
Dan is het net een jachthond: hij
vindt altijd! En het is een stevige

jongen, van het geheel straalt de

robuustheid afl, Er zal niet gauw wat
aan kapot gaan. Ik geefhem
regelmatig water en borstel hem af.

Verder onderhoud is niet nodig,
lØel kreeg hij een leren hoes ter

bescherming van modder en

overtollig vocht.

\Øeinig heb je van doen met
de instellingen van de knoppen.
Alleen aan- en uitzetten. Ik hoef
eigenlijk nooit iets bij te regelen
(wel altijd even controleren of de

knoppen nog in de goede stand

staan).

Ik heb nog nooit problemen

met hem gehad. Overigens heb ik
een goed contâct met de dealer.

Alleen wil hij mljn gedachten sæeds

weer op een andere detector
brengen: het nieuwste type met
computergestuurde, elektron ische,

digitale, uitgebalanceerde

kerswerlichting met
indikatorlampjes en buisbelachtige

signaleringssystemen, speaker en op

afs tan d bedien de graafmachin e.

Leuk, maar niet handig, tenminste
niet voor mij, Als ik mijn detector

in een bepaalde stand wil zecten,

doe ik dat liever door gewoon aan

een knop te draaien, dan door een

beeldscherm met toetsen te

bedienen.

Onder hoogspan ningskabels

wil hij nog wel eens storen, dân

moet je de gevoeligheid helemaal
ærugdraaien, Maar ja, hoe vaak

zoek ik nu onder
hoogspan n i ngskabels?

Ik laat hem hoofdzakelijk uit
op weilanden/akkers met de nadruk
op weilanden. De eigenlijke reden

van aanschafwas het gegeven, dat ik
mijn oude zoekplaatsen nog eens

opnieuw langs wilde met een

detector, die echt diep gaat.

Natuurlijk heb ik er daarom ook
een grote spoel bij gekocht.

Overigens de volgende mâten
spoelen zijnleverbaari J 3/4, j,8
(sandaard) en de door mij gekochte
ro,5 inch. Dit zijn allemaal

concen trische zoekspoelen.

Veel andere zoekers worden
gek van deze detector. Dic bedoel ik
tweeledig. Tþn eerste worden
anderen, die met de Fisher 1266 x
gezochthebben gek van het geluid,
omdat ze hem niet goed afstellen en

daar slecht over zijn geïnformeerd.
Tên nveede worden andere zoekers

gekvan deru66 x, doordat zrzien
wet ik na hen nog uic de grond
haal. Op een terrein, waar wekelijks
8 man zoeken, gingen wij op een

middag nog eens metz'n vieren op

pad. lØe vonden met z'n allen 7t
munten; 44waren er van mij!

Nogmaals, je moet de Fisher

tz66 x wel goed leren kennen, maar

dan krijg je wel een vorstelijke
beloning. Voor echte beginners is

het geen gemakkelijke detector.

Zij moeten vooral de discriminatie
hoger zerten en de gevoeligheid
terugdraaien. Voor mij is er op dit
moment geen betere detector, dan

de Fisher n66 x.

Importeur: Celan
Bedrijvenweg 17

t27L PA Sint Michielsgestel

o4Lot-r2949

Prijs / r689,-
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Met danl< aan mr¡nth¡ndel G Henzen. tel 03414-52838
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Keltische en Romeinse munten

I Gallische Kelten, Coriosolites
Bili. Stater, le eeuw v. Chr. Voorziide:
portret naar rechts. Keerzíide: paard

springend over everzrvijn.

2 Briae Kelten, Atrebates en Regni

Tincommius, 2G5 v. Chr. Voorziide: kruis
met ¡n de kantons T/|/N/C/. Keerzijde
Leeuw op híppocamp naar link.

3 C. Antesius, 146 v. Chr. AR Denarius.
Voorzijde: Romakop naar rechts
CANTESTI. Keerzijde: de Dioscuri te paard

naar rechts, met speer, daaronder hondie,
in afsn. ROMA.

4 AE As, geslagen tiidens TÍtus. Voorziide:
portret nz¡ar rechts. Keerzíide: Mínerva

staând naar rechts, met speer en schild,

IMP T VESP AVG REST SC.

5 AR Denarius. Voorziide: buste naar rechts.
Keerzijde Annona zittend naar link,
ANNONAAVG.

AR Anton. Voorzijde: buste naar rechts.
Keerzijde: pilaar met inscript¡e (COS llD

SAECVLARES AVGG.

AE Follis, Aquíleia. Voozijde: portret naar

rechts. Keerzijde: Roma zittend frontaal
met speer en globe binnen zeszuílige

tempel CONSERV VRB SVAE.

Middeleeuwse en provinciale munten
van de Noordeliike en Zuidelijke
Nederlanden

8 Gelderland, Willem lvan Gulih l37l-1402.
Riinse goudgulden zonder iaaral, Arnhem.

9 Holland, Willem V van Beieren, I 354- 1389.

Leeuwengroot zonder iaartal ( I 354).

l0 West-Friesland, dubbele stuiver 1678.

I I Brabant, Jan lll, I 3 I 2- I 355, Sterling, zonder

iaartal, Lewen.

l2 Brabanq Philips ll, 1555-1598,
l/2 statendaalder, 1577, Brussel.

I 3 Prinsbisdom Luilç Jean d'Aps, I 229- I 238,

Denier, zonder jaaral, Tongeren.



C,OUDEN SPELD EN
B RONZEN C, RAPE

Naar aanleiding van het
artikel in Detector Magazine,

nurnmer 16, over "de heren van

Kuinre" wil ik graag een vondst

melden uit een gebied bij Kuinre.

Het is een gouden speld, zeer

mooi bewerkt met hoofdzakelijk
filigraanwerk. Torale lengte van de

speld is 8 cm en op het breedst ìs hij
zt/z cm.

De speld heb ik aangemeld bij de

R.o.B., maar is nog niet

gedetermineerd. Ik heb hem wel

aan diverse deskundigen laten zien

en hij is zeker van voor 1600,

sommigen gaan zrelfs terug naar de

8e eeuw.

Hij is gevonden op zeer

moeilijke grond, die heel grof
geploegd was - grote brokken dus -

met een Surfmaster II Plus van

\Øhite's. Ik had mi) zeer verdiept in

de oude kaarten en boeken vân en

over dit gebied en zodoende ben ik
op een plaats terecht gekomen, waar

nu nog resten van rwee oude terpen

liggen en die, zo de boeken

schrijven, er al waren in de tijd van

de rwee oude burchten.

lk zoek al heel wat jâren en

heb verschillende mooie vondsten

gedaan. Volgens sommigen heb ik
veel geluk, maar dat is niet altijd zo:

4o x zìlver,4 x goud in 8 maanden

tijd in relatief weinig zoekuren
(minder dan 4 uur per week) en om

over de nevenvondslen maar te

zwijgen.

Ik bereid me altijd goed voor

en let goed op. Ik hoor vaak dat er

geen zoekplekken meer zljn, maar

of het nu aan mijn detector ligt of
aan geluk, dat weet ik niet, maar

ol'eral waar ik kom en rñ/aar al veel

gezocht is, daar vind ik nog vele

voorwerPen,

Ik moet er wel bijzeggen, dat
ik nooit vergeet, wat R. de Heer
eens tegen mt) zei: "De aanhouder

wint altijd" en dat is ook zo.

Ik heb de discriminatie heel

laag staan, maar daardoor heb ik
ook wel de tranen in de ogen gehad

toen ik bij metershoog opgedroogd

bagger al wel het honderdste

conserven blikj e opgroef.

Maar gelukki gzette ik door rot.....
pats, een prachtige bronzen grape

van voor 165o (doorsnee r8 cm,

hoogte rz cm, aangemeld bij de

R.o.B.) tevoorschijn kwam.

Deze bagger lag op een zeer

druk toeristisch punt in de

Noordwesthoek van Overijssel,

waar vele duizenden fietsers

langskomen en waar je struikelt

over de pijpekoppen (alle van voor

rylo) en de scherven en waar nog

nooit iemand gezocht heeft.

Ik heb hier mooie vondsten gedaan,

zoals benen voorwerpen, tegeltjes en

mooie pijpekoppen; de meeste van

rond r65o.

Zo zie je maar, dat je soms

helemaal niet ver weg hoeft voor
een zoekplek en geef de moed nooit
op, ook als ze bijvoorbeeld z.eggeni

"Ach, daar is al zoveel gezocht." of
"Daar ligt niets.". Op zulke plaatsen

ga ik juist zoeken, Ik vind dat een

uitdaging en heb op zulke plaatsen

nog veel gevonden.

\Øilko Rook, Luttelgeest.
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ROMEINS
BEELD)E

Reeds een aantal jaren zoek

ik nu met een metaaldetector.

Voorwerpen uit de Romeinse djd
hebben mijn voorkeur.

Mijn vitrinekasten zijn uiteraard

dus al aardig gevuld: munten en

sieraden, waaronder t'xree gouden

ringen, sieren deze kasten.

Maar een Romeins beeldje,

dat was er nog niet. Ik z.eg"was",

want inmiddels is mijn collectie

aangevuld met een godenbeeldje

van de godin Minerva. Het beeldje

heeft een hoogte van 6,5 cm en
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INGEZONDEN
VOOR DE
VONDST

VAN HET
fAAR
44ç

CE\^/OON BOVEN
DE C,RON D

Zaterdag19 m^ rr-1994,

koud, guur en eigenlijk geen

zoeh¡¡eer. De drang naar het

onbekende is ook deze keer weer

sterker. Het terrein is al bekend.

Al jaren wordt er gezocht door
tientallen collega-zoekers. Ook dit
jaar zijn er weer een aantal mooie
Romeinse vondsæn vanaf gekomen.

Ik ben me ervan bewust, dat
de kans op vondsten nu wel zeer

gering is, maar een poging wagen

kan natuurlijk altijd. De eerste

vondsten bestaan uic lood en kleine
stukjes brons afval.

Na ongeveer een half uur in
de kou te hebben gelopen, onwang
ik een helder signaal. Automatisch
kijk ik naar de grond en zie een

klein geel plaatje liggen. Ik raap het

heeft de tand des tijds gelukkig
goed doorstaan.

Dit beeldje is gevonden in de

nabijheid van een rijk Romeins

terrein. Overige vondsten,

uitgezonderd een fibula, waren er

niet. Het blijft dus belangrijk om
terreinen waar je geen vondsten

verwacht, coch altijd te

onderzoeken. Mijn vitrine is nu een

beeldje rijker.

Keep digging!

op en op dat moment besef ik ook,

dat ik een unieke vondst gedaan

heb. Het gaat om een zogenaamde

triens uit 64o na Chr., geslagen te

Dorescad en werkelijk puntgaaf.

Meteen naar huis met natuurlijk
een fa¡tastisch gevoel. Van het
koude weer merk ik opeens niets

meer.

Het unieke van deze vondsc

vind ik toch wel het feit, det deze

munt echc bovenop de grond lag,

terwijl er wekenlang zeer intensief
op dit terrein is gezocht,

Met deze, uiteraard
aangemelde, vondsrcn wil ik graag

meedingen naar "De vondst van het
jaar 1995"

N.R. Bok



Va ko ntieb es te m m i n ge n,
het vi n dplootse ndrch ief
en orcheologische
streekb eschrijvingen

Tot op heden heb ik meer

vezoeken om vindplaatsen binnen-

gekregen dan meldingen; dat waren

er slechts vijf in twee jaar tijd.
Dat geeft niet, want ik houd er zelf al

een archief op na waar ik al

vijfentwintiS jaar aan werk.
Die gegevens, inclusief archeologische

reisbeschrijvingen door heel West-
Europa, wil ik graag delen met andere

leden van de DDA, zodat je ook op

vakantie leuke zoeþlekken kunt

ontdekken.

Voor het werk hoef ik niets te

hebben, maar om de administratie-

en portokosten binnen de perken te

houden, vraag ik f 5,- per geleverde

vindplaatsbesch rijvi ng met een

maximum van vijf vindplaatsen per

aanvraag. Exact op de meter
nauwkeurig kan ik het natuurlijk niet

aangeven, gewoon omdat plaatsen

veel te snel veranderen om dat bij te

houden, maar je hebt in ieder geval

een gerede kans om iets te vinden.

Dit systeem werkt al jaren met

succes bij de Mineralen- en Fossielen

Verzamelaars Vereniging Geode.

lk kreeg daar zelfs enthousiaste

terugmeldingen Yan, met meer

informatie. Ondertussen heb ik dat

archief overgedragen aan een ander

lid, omdat ik gewoonweg te veel

vezamelde en me nu alleen nog maar

bezig houd met detectorvondsten.

Wil .ie gegevensl Heel simpel,

je stort f 5,- per vindplaats of streek-

beschrijving op giro 5481 818 t.n.v.

A. Folkerts, met vermelding van je

naam en adres en over welke plaats

of streek je iets weten wilt. lk zoek

dat dan op in mijn archief en stuur je

een keurig getypt verhaal, met

eventueel adressen van VW's en

musea en zelfs campings als je dat wilt.

Hoe ik aan gegevens koml
Nou, we zoeken met de hele familie -

sommigen al veertig jaar - op iedere

plek, waar we komen de WV op

voor informatie. Daarna bezoeken

we een eventueel aanwezig plaatselijk

museum. Of er plaatselijke

bepalingen zijn over het zoeken met

metaaldetectors proberen we te
achterhalen bij het gemeentehuis of

de politie. ln de meeste gevallen

weten ze er niets over. En dan is het

zoeken geblazen. Het ¡s natuurlijk wel

zo, dat je ook in het buitenland een

"detectorambassadeur" bli¡ft .

Sta bovenal geïnteresseerde mensen

vriendelijk te woord over waar je

mee bezig bent. Zij kennen de situatie

ter plekke het beste en zeten je

misschien zelfs op een goed spoor.

En misschien ten overvloede:

archeologische opgravingen en

monumenten zijn taboel Hoewel het

bij mij meermalen is voorgekomen,

dat ik een rondleiding kreeg van een

archeoloog vanwege mijn

enthousiaste gevraag over waar hij

mee bezig was.

De eerste streekbeschrijving

waar ik mee bezig ben, is de regio

rond Clermont Ferrand en ik zal zo

snel mogelijk een routebeschrijving

maken naar Trier. Aan de hand van

de vragen bepaal ik welke plaatsen ik

verder uit mijn archief op zal duiken.

Successievelijk zal ik de gegevens ook
doorspelen voor een afdrukje in

Detector Magazine, maar ik schrijf

sneller, dan dat het in ons lijfblad

gepubliceerd kan worden, dus het

kan geen h¡raad om mij even te

bellen of ik toevallig niet al iets heb.

A. Folkerts

Een gezellige drukte van mensen, die
voor de prijsuitreiking van de "Vondst
van hec jaar ry94" kwamen, zoekers,

die spulletjes kwamen ruilen, kopen of
verkopen en geïnteresseerden, die wel

eens wilden weten wat een metaal-

detector eigenlijk is. En natuurlijk
zomaar zoekers, die het wel gezrllig
vonden om even een praatje te maken,

of die voor determinatie kwamen.

Na de opening door de voorzitter, dhr.
L. Haak, en de inleiding door lVill
Kuypers werden de prijswinnaars
bekend gemaakt en de prijze n

uitgereikt.

Leuke bijkomstigheid is dat deze beurs

ook nog zo'n to nieuwe leden heeft

opgeleverd. Al met al een leuke

ochtend, die zeker het herhalen waard

is. Leden die het leuk vinden om zoiets

bij hun in de omgeving te organiseren

kunnen reageren bij het secretariaat.

Prijsuitreiking
"Vondst van het

iaar l994tt
Prijswinnaars in de volgende categories

zìr1nl.

muntent

J. Bol, met zijn gouden munt
gebruìksvoonïetpen:
H. v. Coelenberghe, met een Romerns

chi r u rgisch instrum ent

m¡l¡torio:
E N4se4 met een door hem gevonden

Duits identificotieÞloot¡e uit WO ll
Sieroden:

J. Vane, met een middeleeuwse zilveren

gesp, A. Koezemon, met een koper- en

tlnschot

Re I i gi e I d ev oti o n olì o :
H. Tingen, met een prochtig
pelgrimsinsrgne

Diye¡sen;

l. v. Roalç met een toch wel heel

opmerkelijke vondsq verltubes gebruikt

door Vincent von Cogh.

Nogmaals van harte gefeliciteerd.
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Leerdam:

groot succes



ZOEKEN IN ZEELAND
5PEUREN OP ZEEU\^/5E PADEN

ledere streek en elk gebied

heeft zijn eigen,

beeldbepalende

landschapselementen.

Voor de ene provincie zijn dit

de brede rivieren, voor de

andere de bos- en

heidevelden.

Zeeland heeft de typische

blikvangerc geheel te danken

van de bevolking te kunnen

herbergen. Men wilde het nieuwe

land graag in bezit nemen, mear

zonder dijkbouw was dat niec

mogelijk. ZoeJ,s ook uit andere

delen van ons land bekend is,

werden de eerste (kleine) dijkjes en

Ä Dlk met veel bochten, de øp "hobbdt" door inklinking zulke dijken hebben een hoge ouderdom.

20

aan haar ontstaans-

geschiedenis. ledereen kent

wel de dammen en de

stormvloed keri ng, w¿¡arvan

de bouw in feite de grote

finale Yan een al meer dan

l0 eeuwen durende

conflnontatie met de

elementen was.

allemaal

simpel

begonnen zijn
met de dijkaanleg in Zeeland, de

eerste dapperen vescigden zich na de

7e eeuw op de hooggelegen,

zanderige duinruggen. Men dient te

weten, dat de provincie na de ze

helft van de 3e eeuw door grote

vloeden geheel onbewoond was.

Echte bewijzen van voor die tijd,
betreffende dijkaanleg of andere

dan een natuurlijke bescherming

tegen het water zijn niet bekend.

Schijnbaar was de zee in de eerste

eeuwen v^n onze jaaræIlingzo

kalm, dat hiervoor geen noodzaak

bestond. De eerswolgende

bevolking in de 7e eeuw verbleefop
en rond de resten van de

s trandwallen (overblijßelen

gevonden bij Domburg). Maar alras

zullen deze hooggelegen plaatsen te

klein zijn geworden om de aanwas

terpen gemaakt met hetgeen

voorhanden was. Ook afval werd
daarvoor gebruikt. Deze dorpen

eindigen met hun naa.m vaak op

werf, dam, dijk, of een afleiding
daarvan.

Anders dan in de latere

eeuwen werd de toenmalige

landaanwinst niet alleen gebruikt
om te "boeren". Nee, in

bijvoorbeeld de roe eeuw was het

gebruikelijk, dat de gewonnen

grond werd benut om te "moeren".

Dit was hec onttrekken van

(kostbaar) zout^^n turf. Bekend is,

dat keizer Otto ul in 98o de

bestuurlijke macht van gebieden

(rond Yerseke) geschonken heeft

aan de Abdij van Nijvel. Van deze

abdij is bekend, datzelaat ìn de 9e

eeuw al gebieden bezat in de

provincie. Zo is het vele eeuwen

gegaan: een vorst "schonk"

buitendijks gebied aan de kerk
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(abdijen, klooster). Deze was rijk en

machtig en had de kennis in huis

om daadwerkelijk over te gaan tot
inpoldering van schor en slik.

De heerser kreeg, naast een plaats

voor in de hemel, natuurlijk weer

een deel van de opbrengst.

De afbeelding van de peter met de

spade is trouwens loucer

symbolisch. Zelieten de dijken
aanleggen, deelden orders uit aan

het werkvolk, maakten plannen,

m ar z.eß graven... ho maar!

Ook kon de heerser nog
andere eisen stellen bij het
"weggeven" van het land,
bijvoorbeeld de restrictie, dat er een

kapel gesticht moest worden,
waarin dagelijks gebeden werd voor
"des graven zonden". Enkele ordes

die zich bezighielden met
inpoldering waren de Norbertijnen,
Bernardijnen oftewel
Cistenciënsers, het kapictel van

Kortrijk en de orde der Duitse

Broeders. Niet alleen maakten de

ordes elkaar het leven zuur, nee ook
abdijen van dezelfde orde voerden
jarenlange processen om het
eigendom van stukken land te
betwisten.

Kijken we nu naar deze

dijken dan vallen vooral de

verschillende rypes in profiel op.

Natuurlijk zijn sommige dijken in
later tijden vergreven ofafgetopt
om er een breder karrespoor over te

kunnen leggen, maar ook kon het
zijn, dat men grond nodig had om
elders gaten in een buitendijk te

dichten. Een feit is dat hele

hobbelige, lagen dijken het oudste

zijn. Door inklinking van de

ondergrond verzakken deze dijken
op sommige plaatsen behoorlijk.
De meeste dijken zijn aan beide

kanten even schuin, rond hetVeerse
Meer en nabij fulland heb ik dijken
gezien, die aan de zeekant minder
steil zijn, dan aan de landzijde.
Op deze dijken heb ik vaak duiten
aangetroffen uit de r7e en r8e eeuw.

Â Â4untchog'e uit een zeeuwse dllÇ

zoten oÞ een stopdge
(2x 1710, 1767,2x 1768,2x l7ó9 en 1764)

Deze bevonden zichvooral op de

top en bovenaan de schuine zijde

aan de zeekant. De hoge dijken met
een hoge, smalle, ronde top zijn
meestal origineel. Deze "wachters"

of slapende dijken zljn eenwaar
eldorado voor de detectoramarcu¡
vaak is de grond vrij van verstoring,

zodat je het maximale uit je
detector kunt halen. læeuwecenren
ztln er gevonden op bijna
onmogelijke dieptes, waar de

detector alleen een klein "krakje"

gaf. De dijken ztjnhoogen droog
en omdat de oplaag dikwijls uit
klei bestaat is de kwaliteit va¡ het

gevonden materiaal uitstekend,

In de jaren dat ik op de

dijken zoek, itjn er verschillende
dingen naar voren gekomen.

Op de top ligt het meeste materiaal.

Dit is logisch want de dijkfunctie
veranderde in de loop der tijden van

zeewering naar doorgaande route.

De bevolking benutte de dijk als

droog pad (door de landerijen had
je bij regen natte voeten en op de

dijk niec). Maar meescal biedt de

cop enkel losse pasmunt, zoals

duiten, centen en stuivers.

2I

1 Algemene vonóten in di¡ìÇes

V ingerho ed en, compleæ gespen,

montdhoken en een mooie

horlogekettlng.
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De duurdere en ztvare muncen

alsook de "schatjes" zitten in de

schuine kant, meesml aan de

zonzijde. Hiervoor heb ikzelf
verschillen de verklarin gen.

De top zal door het pad kaal, zijn
geweest, verloor men daar een

aanzienlijke mLlnt, dan werd er

netzolang gezocht totdat deze

weer terecht was. De schuine

ka¡t echter zal begroeid zijn
geweest. Kwa.m het muntstuk
daar terecht, dan was de kans op

terugvinden nihil.
Bij lange tochten te voet moest er

ook uitgerust worden en waar

rust een mens uit? Even

genoeglijk in het gras mec de zon

fijn op de snoet! Ook zo was de

kans groot, dat verscheidene

munten hun eigenaar verloren,

Bij nat weer is het beklimmen
van een dijk geen sinecure.

Glibberen en glijden moet ook
de reiziger van toen overkomen

zijn.Zo komen de meervoudige

en "z]Í,taÍe" vondsten in de

schuine kant terecht.

À Deze dijk is long en stoN ooit gedient ols zeeweñng is nu een "wochte¡" of "dapende" diik
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Andere goede plekken in de

dijkziln kruispunten, bochten en

oude doorbraken (vingerlingen).

Deze plaatsen wâren ontmoetings-

punten voor boeren, reizigers en

kerkgangers en waar mensen

samenscholen, wordt vaak iets

verloren.

Naâst muntvondsten kan

men op dijken ook mooie gespen,

hangers, snuiÊ en tabaksdozen,

musketkogels (vooral op liniedijken,
die geen wacerwerende maar een

defensieve fun ctie hadden),

mantelhaken en onderdelen van

klederdrachten aar'¡ treffen.

De eigenaren van de dijken

zijn vaak landbouwers uit de directe

omgeving of Rijkswaterstaat. Om te

mogen zoeken is toestemming van

de boer nodig. \Øordt het gras

kortgehouden door rundvee of
schapen dan heeft de eigenaar

meestal geen moeite mec graverij.

l,open er echter paarden op de dijk
dan worden er meesml wel

bezwaren gemaakt. Beschadig in
ieder geval niets: gooi de putjes

zorgvuldig dichC Neem alle troep

die u vindt mee, anders eet het vee

dit op met alle nare gevolgen

vandien. Hou uzelf hier strikt aan,,

anders verpest u de (goede) naam

van alle zoekers in een keer.

Onze hobby is een te fijne bezigheid

om door dergelijk gedrag verloren

te laten gaan. \Øe mogen niet

vergeten dat een heel groot deel van

de vondsten gedaan wordt bij de

gratie van agrarisch Nederland.

De goodwill van deze mensen geeft

velen van u en mij de gelegenheid

het genoegen van de hobby te

mogen beleven. Hou ze in ere!

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

viking

Broekstraal 41 , Hummelo
08348-1630
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I nternationaal zoekweekend voo r detecto rh obbysten uit
binnen- en buitenland met land- en waterzoekwedstrijden.

Deelname: leden "De Detector Amateur", niet-leden en buitenlandse gasten.
Locatie: Recreatiecentrum "Het Stoetenslagh", Elfde Wiik 42, Rheezerveen-Hardenberg (Ov.)

Schitterende camping met o.a. grote zwem- en surfuijver, kantine, restaurant, snackbar,
supenmarkt, wasserette enz.

Ditwordt een weekend om niet gouw meer te vergeten. Sponnendewedstrijden op een grondioos zoekveld metnatuurlüke vondsten,
strondwedstrijden en voor de mensen die niet bang zijn voor een sþotje water, unieke wotezoelo.redstrijden. Dus zwembroeN
woodpok of su(þok meenemen. Doornoost hebben we uiteroord weer een determinotie-teom, de diyerse stonds yon de importeurs,
op zoterdogovond de traditionele bingo en notuurlijkweer heel veel prijzen.

Bij voldoende deelna¡ne is er vrijdagavond een extra zoekwedstrijd.

le wedstrijd zaterdag I I 1,00 uur en zondag t 10.30 uur.

Prijs deelname wedstrijden (excl. camping):

Bungalows, stacaravans en

trekkershutten z.s.m. reserveren bij
Recreatiecentrum "Stoetenslagh"
Tel. camping 05230-38260,
tel. bungalowpark 05230-3835 0.

(By boektng en inþrmotte: vermelden
" zo el<w eekend D etecto r Am ote u r" )

Huisdieren n¡et toegestaan.

Het deftnitieve Þrogrommo wordt in een
von de volgende mogozines bekend
gemookt.

f t5,-
f t5,-
î 27,50

f 22,50

P.P.

P.P'

P.P.

P.P'

Voorinschrrlving voor I juni door overmoking von f 22,50 oÞ gironr. I 67 500 of ING
b ankn r. 6 7. 8 0.0 4.9 0 0, on d er verm eld in g "zo ekweeken d"

Deelnemers die alleen zaterdags of zondags komen en niet overnachten dienen
f 2,- p.p.per dag toegang aan de camping te betalen.

Voor de mensen die het hele weekend komen, zijn er op deze gezellige camping
diverse mogelijkheden om te overnachten. Gezellig kamperen op groot
zoekersveld; staca ravans; b ungalows en trekkersh utten.
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Schep, schepie, schoP, sPode,
zeefscheP, woøds chep oooooo

U zult zich wel afuragen: waar

irjn zn nt weer mee bezig? Zrln er geen

mooiere en andere onderwerpen om
over te schrijvenì'\ùlie gaat er nu over

een schep schrijven?

Nou, ik dus. En waaroml Heel

eenvoudig. Tijdens de wedstrijden, die

wij organiseren en als ik zelf op het
land aan het zoeken ben, zie ik steeds

weer de sporen van grote gatenmakers

en grasvernielers.

Toegegeven, ik laac ook wel

eens een gaatje halfopen liggen, ofik
heb de graspol er wel ingelegd, maar

niet eerst de aarde. Om een voorwerp
te kunnen opgraven, gebruikt iedereen

een schep ofschepje. Deze is voor de

detectorzoekeÍ îetzþ belangrijk als een

goede metaaldetector.

Heb je geen schep, dan kun je
niet graven en da¡ kun je nog zo'n dure

detector hebben, je komt de grond niet
in. Tenzij ... je kolenschoppen van

handen hebt. Konom, de schep is voor
ons zoekers zeer belangrijk. Ik zal

trachten voor elk terrein de juiste schep

te beschrijven.

Om een voorbeeld te geven: zelf
heb ik vier schep(pen)jes.

Twee heb ik gekocht/verbeterd en [wee

heb ik tijdens een wedstrijd gewonnen.

Om met de laatste rwee te beginnen:

schepjes, die bij bijna elke dealer of
imponeur verkrij gbaar zijn.
Onhandelbare dingen, die ik verbeterd
heb tot nuttige werktuigen.

Tip I

Ik heb hier een schetsje van

gemaakt.A.fu. ¡a: de lengte is 4o cm

met een bladmaat van 9 cm breed en r4

cm lang. Hij is van roeswrij staal en er

zirzn'n ñeahandvat op met reflector.
Va¡ dit schepje heb ik het blad smaller

24

gemaakt tot de punt van het blad 4 cm

bedroeg (zie afb. ¡b).
Op deze manier heb ik een ideaal

schepje verkregen. Te gebruiken onder
bomen in kon gazongras en op paden,

die bedekt zijn met schelpen of grint.

Ik zie ook wel mensen graven

met een dolk of overlevingsmes.

Persoonlijk lijkt mij op deze manier

gr.rven geen beste oplossing. Ik heb het

vroeg€r ook wel eens geprobeerd in een

parkje. Erg vermoeiend en het
commenteer van voorbijgangers loog er

niet om.
"Zo, die is bang dat hij beroofcl zal

worden met dat grote mes", was een

van de uitspraken. Geen mens durfde

in de buun te komen vooÍ een praatje.

Tip 2

Het tweede schepje (afu. za).

Deze is gelijk aan de eerste alleen de

steel is langer (¡l .-).Voor hec gemak

zit er (voor mij althans aan de

verkeerde kant) een voetensteuntje aan.

Het vereist trouwens
doorzettingsvermogen om met dit cype

te kunnen werken. Temeer daar de steel

ten opzichte van het (kleine) blad te

lang is om lekker mee te scheppen,

zeker als je in gras een voorwerp uit
moet graYen. Ook dit type heb ik
veranderd. Om te beginnen heb ik ro
cm van de lange steel afgehaald en

vewolgens haaks op de steel gelast (zie

afb. zb). Ook het blad heeft een

kleinere afmeting gekregen en loopt
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raps toe, tot hij bij de punt 4 cm

bedraagt. Op deze manier is een lekker
schepje ontstaan, voor zowel gras als

maisstoppelveldjes, waar je gemakkelijk
mee kunt werken.

Deze eerste twee schepjes zijn,
zoals ik al vermeldde, bij diverse dealers

en imponeurs te koop en wie de

makers zijn, weet ik niet. Maar ik hoop,

dat ze mijn schetsjes begrijpen, zr,dat zij
hun model kunnen aanpassen tot
lekkere handzame schepjes. Bovcndien
zijn dez.e modellen in de fabricage

voordeliger.

Tip 3

Zo, en m naar het "echte"

werk. De schep, geschikt voor elk
terrein: klei, zand en gras.

Hoe vaak is het je al niet
overkomen, dat je lekker aan het
zoeken bent, een eind van huis, in die

lekkere vette klei en dat plotseling je

houæn steel afbreekt. Balen natuurlijk.

Je kunt je pioniersschep dan wel

weggooien of op het blad een nieuwe
steel zetten. -Alles is mogelijk, maar let
bij aankoop van een nieuwe steel wel
goed op de houtdraad. Deze moet mooi

meelopen met de bocht in de steel. Er
mogen in de bocht van de steel geen

noesten, kwasten of scheurtjes zicten.

Om op mijn schep terug te komen
(afb. la) een kabelsteekschep. Lençe
blad is 3o cm. De breedte is ro cm op
het eind en 8 cm bij de steel.

De schacht waarin de steel bevestigd is,

loopt zo cm door en is geheel van staal.

Ook hierbij heb ik de stee[ ingekon tot
de schep een totaallengte van 6o cm
kreeg.

Het stukje hout is bij mijn schep nog
maar ro cm (afb. 3b).
Konom een ijzersterke schep, die ik al

meer dan vier jaar gebruik op alle

soorten terrein.

voorkomen dat de schep over de grond
sleept tijdens hec lopen.

Ook heb ik bij mijn schep een

voetensteuntje aangebracht. Dit om het
kapottrappen van mijn laarzen te

voorkomen.

Mijn advies is om op elke grote

schep, dus ook het pioniersschepje een

voetsteuntje te lassen. rùØerkt u met een

normale schep met zo'n breed blad,

denk dan na over het bovenstaande.

U zult hec zelf merken. Het werkt veel

gemakkelijker en de schep is

gemakkelijker mee te nemen op de fiets

ofin de kofferbak van de auto.

Tip 5

Mijn laatste schep, de

zandzeefschep, die in ons magazine

nummer rrblz.71 beschreven is, heeft

een kleine verbetering ondergaan. Ik
heb hier een 20 cm lagere steel

aangemaakt. Voordeel hiervan is, dat ik
een iets groter drijfoermogen heb

verkregen en de schep in het water tot
een diepte van t t/z meter kan laten
staan om even op de kant op te warmen
of wat te eten. Door het gewicht van de

bak blijft deze op de bodem scaan en

door de houten steel blijft het handvat
boven water zichtbaar, net als een

dobber.

Je kunt nadien je zoeken vervolgen,
zonder eerst weer in het water de plaats

op te moeten zoeken, waar je gebleven

was. Ook in diep water kan ik de schep

rustig naast mij laten staan. Hij zal niet
omvallen of wegdrijven.

Tip ó

Voor in het water zoeken zijn
waadscheppen, die geheel van staal zijn
in de handel. Als je die per ongeluk
loslaat is het een hele toer om hem weer

boven water te krijgen. Ze wankelen en

draaien alle kanten op tijdens het

scheppen. Make¡s en fabrikanten...
draai de bak andersom ..... maak het
platte gedeelte onder, laat deze iets

langer doorlopen voor het scheppende

gedeelte en monteer de steel op het
bolle gedeelte. Het resultaat hiervan zal

u verbluffen, vooral op een wat hardere

bodem.

Tip 7

Elke schep moet natuurlijk
geslepen en onderhouden worden. Bij
een stalen blad, dat nog wel eens wil
gaan roes[en, kun je de roest erafkrijgen
door op een bordje een beetje olie met
jif ofvim te vermengen. Hier dompel je

een fijn schuurpapiertje in en vervolgens

schuur je het blad van de schep schoon.

Op een gladde schep blijven geen kilo's
modder en zand hangen tijdens het
zoeken.

Tip 8

Bij dle scheppen, die op het
land gebruikt worden is de onde¡kant

van het blad geslepen. Zoek)e veel op
tereinen waar gras is, slijp dan de

zijkanten van de schep ook eens in
dezelfde vorm als de onderkant.
Voordeel hieryan is, dat je een betere

snede krijgt in het gras, vooral als je de

graspol aan drie kanten lossteekt.

Tip 9

Zit de houten steel los, dan kun
je de schep een nacht in een grote

emmer water zetten. Het blad en een

stukje van de steel moeten onder water
staan, je zultzien dat de steel 's morgens

muurvast zit.

Zo, tot zover genoeg getipt en

gespit over de schep. Mocht u vragen

hebben, neem dan gerust contact met

mÜ op.

Spitze, Dick Eekhof

Tip 4

De juiste lengte van de steel is

naar mijn mening geheel afhankelijk
van uw lichaamslengte en de lengte van

uw arm. Om de juiste lengte van de

steel te bepalen, gaat u rechtop staan

met uw (graaf)arm naar beneden. De
maat die gemeten wordt van de grond
tot aan uw gesloten vuist is de lengte
van de steel, minus 5 cm om te
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U wilt uw blod
toch volgende keer gewoon weer

in de bust
Jammer genoeg zijn er nog een aantal
mensen die vergeten zijn hun lidmaatschap voor dit jaar te betalen.
Een vereniging kan net als u niet zonder inkomsten.
Dus, nog even het girotfe op de post en u heeft volgende keer het
magazine gewoon in de bus. U blij, wij ook
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De speld werd reeds voor de middeleeuwen
algemeen gebruikt als attribuut bij hand- en
naaiwerk en bij kledíng. Spelden werden uit
allerlei nateriaal gemaakt, zoals hout, been of
nret¡al. Tot in de l9e eeuw werd de metalen
speld met de hand gemaak. De functie was
bepalend voor materiaal, lenge en dike van de
knop. Grotere spelden dienden als

kledingaccessoires. Koperen spelden werden
genaakt uit strengen opgerold koperdraad.
De bekendste rìethode voor het naken r¡¿n

metalen spelden is die, waar metâaldraad in de

gewenste dikte werd getrokken en in stu(es
geknipc Daarna werd de knop bestaande uit
twee of drie windingen opgerold metaaldraad

aan de pen/stam gehecht,

I De speldenkop is gedeeltelijk
opgengewerkt, zodat de vorm van het
hoofd (Christus) op een kruis lijkt
Het materiaal is tin en koper. De datering
is l4e-eeuws. Dit soort spelden waren
vermoedelijk voorbodes van de
pelgrirrsinsignes. De kop ís l4 mm
De totale lengte is 52 mm

2 Deze speld is voo¡zien van een

bloedkor¿len knop in een bronzen zetting
en hlj dateert uit de l4e eeuw.
De kop heeft een diarneter van 4 mm.

3en4
Spelden met pentagonale koppen zijn erg
decoratief. Ze werden in de eerste helft
van de l4e eetniv gedragen. Het materiaal is

brons. De kop heeft een diameter van 3
mm De totale lengte is 39 mm.

5 Dit soort speld is de opvolger van de 2
voorgaande modellen. De kop bestaat uit
een vierkant met daar¡n uitgewerkte
rondjes Datering is 2e helft van de l4e
eeuw. Het materiaal is broni
Doorsnede¡ 5 mm, Totale lengte 59 mm.

ó,7en8
Dit soort spelden was een massaprodukL
Voorzien Yan een e¡keltje als kop,

Het materiaal ls brons en sorns geweeriizer.

De datering is vroeg I Se-eeuws
De koppen zijn massief.



9 Dit is e€n laat l4e-eeuwse speld van zilver
met een tin coating op de stam.

De kop is 5 mm, de totale lengte is 47 mm

l0 Ook uit de l4e eeuwzljn deze spelden

met verschillende massieve koppen.
Het materiaal is koper.

I I Ronde spelden met afgeplatte koppen.

Op de zijkanten zitten uitgewerke rondþs.
De datering is eind l4e- begin I 5e- eeuws.

Het materiaal is koper.

l2 Spelden met een lange stam. Deze spelden

hebben een draadkop. De een na laatste

heeft daarbij e€n tinnen coating. Dater¡ng
I 4e-eeuws. Materiaal: koper.
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IN EEN SP ELBAND
EN U HEEFT EEN

PRACHTIG NASLAGWERK IN DE BOEKENKAST

De verzamelband is voorzien
van een l2 pens mechaniek,

waardoor u l2 bladen zonder
te beschadigen makkelijk kunt

bevestigen.

De buitenkant is uitgevoerd in

blauw-zwarte bedrukking en

voorzien van een milieu-
vriendelijke folie.

U kunt deze velzamelband
bestellen door overmaking van

f 19,95 (incl. verzendkosten) op
girorekening I 675000 of
ING bankrekening 678004900 t.a.v.

De Detector Amateu[ onder
vermelding van "Verzamelband".

Tevens te verkrijgen bij enkele

dealers/importeurs voor
f 15,-
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NIEUWE DEALER
vooR zurDloosr
NOORD.LIMBURG

BRABANÏ
EN BELGIË

Fisher

Êarrett

Viking

Stationsstraat 1 32-13 4
5751 HJ Deurne
Te|.04930-14465

Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer

Tel. 08855-7156

Officieel dealer:

METAAL.



MET DE DETECTOR NAAR HET
BEIAARDENTEHUIS

Ik wil graag een verhaal

venellen, dar u misschien interesseert

en ik hoop dat het goed genoeg is om

in het clubblad te plaatsen.

Mijn detectormaat en ik hebben

namelijk iets meegemaakt, dat eigenlijk

best wel leuk is om aan andere

detectoramateurs te vertel Ien.

Op een Yan onze vrije dagen

waren we ergens in de buun van

Coevorden aan het zoeken met onze

detectors, mijn maat met een Tesoro

Bandido en ik met een Compass xr,35o.

Op een gegeven moment zag ik in de

verte mijn maat in gesprek met iemand
in een nec pak. Ik dacht er verder niecs

bijzonders bij, maar een minuut of tien

later stond die man er nog steeds en net

toen ik wilde gaan kijken wat er aan de

hand was, liep hij weg. Even later vroeg

ik aan mij n collega-detectoramateur

waar het om ging. Deze mijnheer bleek

de directeur van het museum in

Coevorden te zijn en had aan mijn
maat gevraagd of hij wou meewerken

aan een oPenlng van een

tentoonstelling van het museum.

Deze tentoonstelling zou

worden gehouden in het bejaarden-

tehuis "De Voorde". Tevens werd dan

de jaarlijkse "Ganzenmarkt" in het

tehuis geopend. De bedoeling was dan,

dat de ganzenhoeder en -hoedster 1993

van het bejaardentehuis "De Voorde"
een kanonskogel zouden opzoeken in
€en enorme hoop zand, dat op het

podium in de zaal van het bejaarden-

tehuis zou liggen. Maar dit moest dan

met behulp van een detector gebeuren

en die was nog niet beschikbaar.

Na even wikken en wegen

besloot mijn maat om zijn Tesoro

Bandido daarvoor beschikbaar te

stellen, mits hij er zeker van kon zijn,
dat er geen rare dingen mee zouden

gebeuren.

Dus op ro november 1994

togen we met een beetje een vreemd

gevoel naar het bejaardentehuis.

Eenmaal aangekomen meldden we ons

bij de receptie, waar m€n ons verder

verwees naar de zaal waar de

ganzenhoeder en -hoedster al op ons

stonden te wachten.

Aan de ganzenhoeder, die de

detector zou hanteren, werd uitgelegd
hoe hij met het apparaat moest

omgaan, daarna werden we naar onze

plek verwezen. \fle werden aan de tafel

met genodigden gerÊt, waar we koffie
met e€n gans van speculaas kregen

aangeboden. Even later sprak de

directeur van het bejaardentehuis het

openingswoord uit en werd de heer

Turksma, van het museum,

uitgenodigd om een toespraakje te

houden. Toen verscheen dus de man

op het podium, die om de detector had

gevraagd, Hij vertelde dat de gemeente

Coevorden het museum wou sluiten en

dat alle vondsten, die in het museum

lagen, moesten verhuizen naar het

museum inAssen. En hij legde uit,
waarom het voor de stad Coevorden
e rg jammer znu zijn als dat doorging en

dac ze probeerden daar tegenin t€ gaan.

Maar ook wij en een groot
aantal andere mens€n vindt dat erg

jammer, want zo'n museum hoort toch
in een plaats als Coevorden thuis,
omdat het een historische stad is en

haar herinneringen daar liggen

tentoongesteld. Coevorden was

namelijk een vestingstad en dat kun je

nog steeds goed zien aan het kasteel en

aan de stervormige gracht, die nog voor
een groot deel intakt is.

En zoals ook de heer Turskma
vertelde "er is in het verleden al veel te

veel met de bulldoze¡ platgeschoven".

Juist in Coevorden moet nu het

mus€um dicht, waar alle oudheden van

deze stad zijn opgeborgen en waar nog

steeds afen toe echt oude dingen
worden gevonden, die dan bij de

verzameling gezet worden.

Na de toespraak van de heer

Turksma werd de tentoonstelling
geopend door het opsporen van de

kanonskogel in de hoop zand; dit alles

tijdens een drankje. Ook de kanons-
kogel kwam uit het Coevorder museum.

De ganzenhoeder met de Tesoro

Bandido en de ganzenhoedster met een

schep. In een mum van tijd was het
ding ontdekt en werd hij op de knieën

door de ganzenhoedster uitgegraven en

boven het hoofd gehouden.

Dit was een mooi gezicht en

later zijn we nog even met de heer

Turksma in gesprek gew€est over het

nìuseunl in Coevorden. Toen wij
zeiden, dat wij het ook erg jammer
zouden vinden, als het museum zou

worden gesloten en dat we interesse

hadden in de geschiedenis van

C.oevorden zei de heer Turksma, dat

hij dat zeer waardeerde van detector-

amateurs zoals wij en dat we hem maar

snel eens mo€st€n bellen voor een

afspraak in het museum.

Hij zou ons dan een rondleiding geven

met uitleg over de herkomst van de

tentoongestelde spullen en munten.

'We 
hadden echt de indruk, dat

hij onze hobby zeer op prijs stelde en

dat kun je van een heleboel andere

mensen in soortgelijk werk niet zeggen.

Toen we aanstalten maakten om weg te

gaan, werd mijn maat nog een fles

Beerenburg en een dikke bos bloemen

aangeboden voor het uitlenen van zijn
detector. Zo zie 1e maar weer, dat je als

detectoramateur overal terecht komt en

dat het tusse n musea en detector-

verslaafden best goed kan gaan.

De detectoramateurs, B. van'Wieren
en B. van \Øieren, 'Weiteveen
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Yoor de in het volgende nummer te plaatsen rubriek "Vraagbaak"
kunt u tekeningen en/of foto's van voorryverpen of munten,

waaryan u zelf niet weet wat het is, sturen naar
Dick Eekhof, Pealskar 47, 8501 TL foure
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Geachte heer Eekhof,

Graagzr,u ik willen weten wat dit door mij gevonden hangend
lood moet voorstellen. Degene, die dit voor mij getekend heeft,
denkt dat het iets is van het ververijgilde.

Van deze penning, die ik gevonden heb, zou ik graag de kom-
plete tekst willen hebben en wie droegen deze penningen?
Aan een zijde staat de tekst: "Lerne leiden ohne zu klagen"
Keenijde'. "Deutsche Kaizer kos..... Frederich ....

ffi#
Natuurlijk alvast mijn hanelijke dank.
C. Mutsaerts

Geachte heer Mutsaerts,
Dit type loden penning (hangend lood) wordt vaker gevonden,

zowel in Dordrechg Leiden als Amsterdam. Bij navraag bij het
pennÍngkabÍnet ín Leiden kon men ook niets over de functie ver-
tellen. Deze loden zijn altiid vrii fors uitgevoerd. Het liikt ook
ons, gezíen de kooþot met hu¡smerkop de achterzijde, van een

verversgilde afkomstig te lin. Datering l5e/ l6e eeuw.

Uw tweede vraag betreft de penning. Deze wordt vrii veel ge-

vonden. Met zowel Duitse als Nederiandse teksten. Het doel

van deze penning ís onbekend. De teksc leer lijden zonder kla-
gen. Verder onbekend. Datering l9e eeuw.

Geachte Dick,
Hierbij stuur ik je een teke-

ning van z muntgewichtjes,
die ik gevonden heb. Ik wil
graag de volgende dingen we-

ten:
Voor welke munten werden
zÊ gebruiktl Zijn 7Ê,

Nederlands of Belgischl rùØie

heeft ze geslagen?'\ùlat bete-

kenen de lette rcl Zryn rr zr,ld-
zaamì

Graag antwoord op deze vra-
gen in het detectorblad.
Dank u, Jan Bijman

Beste Jan,

Je potloodafdrukken ziin te
slecht om afte drukken. Over
de muntgew¡chties kriig ie
hieronder antwoord van de

heer Holtman. De afdruk van

de koperen munt is zo on-
duidelijk, dat we er niets van

kunnen maken.

De antwoorden van de heer
RJ. Holtman
2 muntgewichten. Verwezen
wordt naar tekenÍngen in het
boek van Arent Pol:

Noordnederlandse muntge-
wichten.

a) voor een l, 2 of 4 Cruzado
van Portugal, massa resp.

3,06, 6,12 en 12,24 gram.

Resp. ¿rangemunt tussen

1457-1821; 1555-1727 en

1584-1727. Zie Pol, blok 158.

Keerzijde monogmm van

Gerrit Matthiisz. Man,

Amsterdam, ca. 1640-ca.

r 6s0/60?

Vergeliþoor met

b)vooreen I of l/2Angel van

Engeland, massa resp.5, I I en

2,56 g resp. aangemunt tus-
sen 1464- 1643 en 1470-1619.

Zie Pol, blok 78. Keerzijde
1619 G G en een iacobs-
schelp: Gerrit Geens,

Amsterdam, ca. 1600 - ca.

I 630t

Geachte vraagbaak,

Hierbij stuur ik een foto van

twee voorwerpen, die ik ge-

vonden heb op een golfbaan

in aanleg in de omgeving van

Zwolle. Over deze twee voor-

werpen zou ikgraag meerwil-
len weten en ofhet eventueel

ochterziþe



waarde heeft.

Het materiaal is vermoedelijk

van lood. Het ronde voor-
werp heeft een gewicht van

ongeveer r.5 ons en een dikte
van ongeYeer r.¡ cm. Het ver-

een dikte van ongeveer I mm
en een gewicht van ongeveer

roo gram. Aan de achterzijde

staat ook een kriebeltje. Ik
hoop dat dit genoeg is.

Vriendelijk groetend,

\filliam Speek

Beste William
Over het onderste Yoorwerp
heeft de heer Holtman het
een en anderte melden. Het
bovenste voorwery zou een

loden knoop kunnen zijn,

maar omdat ie de achterkant

niet beschrijft, is dat niet ze-

ker.

Als de foto l: I is en de hoog-
te is correct weergegeven,

dan zou de massa van het on-

derste voorwerp zo'n 105 g

zijn. lk ben niet zeker of dit
een gewicht kan zíjn. ls dit
stuk gegotenl Tiin de versie-

ríngen in het lood aange-

bracht of ziin ze een gevolg

van de (koperenl) mal, waar-

in dit stuk lood heeftgezeten?

Als het al een gewicht zou

ziin, dan gaan m'n gedachten

uit naar de Vikingtijd (9e- I le

eeuw); het zou dan (bij een

massavan omtrent I 05 g) een

halve Noordsche mark zijn.

Klopt dat met de datering van

de biivondstenl Graag zou ik
dit voorwerp op een bijeen-

komst (of per post) nader
willen ondezoeken.

Geachte vraagbaak,

Zotu mij informacie kunnen
verstrekken betreffende de

datering en herkomst van een

loden gewicht.

Dworsdoonnede

Het gewicht weegc zn'n 5o g.

Er staan z stempels in het ge-

wicht: een wapen en een let-
ter.......

Luc van Ravels

Het Setekende exemplaar

zou een massa kunnen heb-

ben van omtrent 6 I g omge-

rekend per pond 484 g.

Daarmee zou de datering op

I 7e-eeuws of jonger kunnen

worden gezet. Het stadsmerk

kan ik nog niet thuisbrengen;

er zijn in Nederland enkele

waPens met een (sint
Andries)kruis. Dit zou ik
graag op een bijeenkomst (of
per post) nader willen on-

dezoeken.
R. J. Holtman

Geachte mijnheer Eekhof,

Hierbij stuur ik u een aantal

afbeeldingen en beschrijvin-

gen van gevonden voorwet-

pen. Hopelijk kunt u ze voor
mij thuis brengen.

Voorwerp r: waarschijnlijk
een zilveren onderscheiding
(de speld ontbreekt) Op de

achterzijde kan je het beves-

tigingspunt nog zien. Ook
staan er twee zilverme rken in-
geslagen; een n¡aard en het
merk voor het tweede gehal-

te.

Voorwerp z: een onbekend

loodje met aan de voorzijde

het opschrift: ANG NEs. De
achtezijde is blanco.

Het gewicht van hec loodje
bedraagt t.o4o gram.

(AF, tl',
Voorwerp 3: is gemaakt van

koper (do nkergroene patina) .

Ik heb geen flauw idee wat

voor iets het is.

Op de ene zijde staan een aan-

tal letters/versieringen die

niet duidelijk zichrbaar zljn.

Voorwerp 4: is eveneens ge-

maakt van koper (donker-

groene pacina) Het is mis-
schien een hanger van een

ketting geweest.

Voorwerp ¡: is waarschijnlijk
een medaille gemaakt van

messing met aan de voorzijde

het opschrift : HIN cvICroRI.A.

Ook de achterzijde heeft een

opschrift n.l. pront ET vrRT-

v¡r en in elke hoek staat ook
iets: pp, r>ç 1867, prvs.

Ik hoop, dat u de voorwerpen

kunt determineren.

Bij voorbaat danþ
Christiaan van Grinsven

Beste Christiaan,

Hetwas even puzelen om de

tekeningen van je in de juiste

volgorde te kriigen, doch wij
zullen een poging wagen.

Bii voorwerp I de letters

K48....., onbekend speldje.

Voorwerp 2 is voor ons te-

vens een onbekend loodje.

Het lijkt mii om een eigen-

domsloodje te 8aan, doch de

tekst is niet te achterhalen.

Voorwerp 3 is een spin-

steentie. Deze zijn vaak te
herkennen aan een taps toel-
opend gat in het midden.

Meestal ziin ze van lood.

3r
q
z
ñ
(,
:
¿
ot-
UuFUo

moedelijke hangenje heeft



Deze spinsteentjes zijn de

verzrvaring van de handspin-

del, die men gebruikte bij het
garen spinnen. Jammer, dat u

de letters niet heeft kunnen
achterhalen. Vermoedelijk
initialen van de eigenaresse.

De datering is l8e eeuw.

Voorwerp 4 is een fragment
van een schaar. Als u dit ge-

deelte goed gaat bekijken,
zult u op de ziikant van het
uitstekende gedeelte zien, dat
deze wat brokkelig is. Hier
heeft het schaargedeelte aan

vastgezeten. lk heb op uw te-
kening de plaats met een

kruisie gemerkt. Ook is het
mogeliik sporen te zien op
het kleine oogje. De datering
is I 8e eeuw. Voorwerp 5: een

medaille. Deze is door ons

team niet te achterhalen.

Beste Dick,

Ik heb weer 2 vraagjes voor
determinatie, waar mijn be-

scheiden kennis te kon
schiet. Ik ben dus blij, dat ik
lid ben van onze vereniging
en kan steunen en hulp vra-
gen bij verder of beter meer

gevorderden op dit en specia-

le terreinen.

mogelijk een o of s. Eronder
is duidelijkeen 6 tezien, maar

dan weet ik niet zeker, een r

ofeen 1? Ik heb er een afgiet-

sel van gemaakt, die gelijk is
aan hec origineel. Mogelijk
weet iemand van jullie er

meer over r.e zÊ.ggen.

Ten tweede een lakstempeltje
met een klimmende leeuw. Ik
heb geen was, maar ik heb een

stempelafclruk hier gezÊr-

Helaas zie je m niet goed de

6jne insnijdingen van bijv. de

De zool is zeer glad gepolijst
en het randje is zeer teer, zn-

dat kleine stukjes afbreken.

Rond de leeuw is een cirkel-
vormige uitsnijding, een

soort touw-motief. De patina
is donker en doet aan tin den-
ken, mar door de afgebroken

stukjes blijkt het koper of
messing te z\n (donker-

groen). Hopelijk weten jullie
of jij mij iets te zeggen over
herkomst, toepassing en/of
leeftijd en eventueel lecruur.
De vindplaats is IØeen.

VilI Hilhorst, Someren

Beste Will,
Nogmaals onze excuses voor
het lange wachten. Het lak-

stempel kunnen wij helaas

niet determineren.
Hier het antwoord van de

heer Holtman over ¡e loden

afgietsel.

Loden gewichg kwart pond.

Tapse vorm. Bodemvondst

bÍj Nederweert. Massa I I I g.

Merken moelijkthuis te bren-
gen u¡t het afgietsel.

Misschien ín een cirkel de

boom van Den Bosch en een

iaartal 19 of 6l in een kleine

cirkel. Van Den Bosch is veel

materiaal bijeen gebracht en

gedocumenteerd (maar nog

niet uittegeven).
Tweecijferige iaartallen in
een cirkel ben ik o.a. tegen-
gekomen in Tilburg en Den
Bosch. Verder naar het zuid-
oosten heb ik nog weinig ma-

terÍaal in handen gehad.

Groeten, R. Holtman

Beste Dick,

7nu )e de volgende voorwer-
pen voor mij kunnen deter-
mineren en dateren?

Foto ¡ Brons, waarschijnlijk
een gietlepel. \Jlaarvoorl En
de dacering?

Foto z Broche/hangerl lflat
voor jaarì Verguld.

Foto 3 Ring brons/koper, in-
scriptie Napoleon ur, empire

1861. \ùØie droeg zo'n ring?

Foto 4 Olielampje/kannetjel
Tin, verzilverd geweesr.

Hamerslag binnenin en

rondom versierd met bolle-
tjes onder aan voet.

Foto 5 Stempels? Koper om-
hulsel onder het ronde vlak
weggeroest.
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Ten eerste een gewicht van

lood, gevonden op een akker
btj Nederweert, gewicht
(inclusief een film paraffine)
rrr gram (nrrweegschaal) dus

vermoedelijk rro gram zon-
der beschermlaag. Enigzins
taps van vorm. Bovenop zie

ik een a, dan nog iets en dan

Foto 6 Naald. Ik dacht aan

een leernaald, omdat hij niet
rond is maar taps spits toelo-
pend. Hij is van brons. Bij
oog verdiept.

Foto 7 Hanger. Hond met
onderkant in voet. Een boog

en de letters D.t.v. Brons.

E.S.M. Nijsen, Nederween

Él rrl ol r\



Beste mijnheer Nijsen,

Om met de eerste foto te be-

ginnen. Deze is te onduidelijk.

Het lijkt ons, dat er op de

plaats van de steel een gat is.

Als dit zo het geval is, dan

heeft hier een houten steel

ingezeten. Bij grotere types

lepels komt dit voor. Doch
een juiste datering moeten

wij achterwege laten.

Foto 2 Ook hierover zijn wij
het onderling niet helemaal

eens. Als de broche gegoten

is, iets wat we aan de hand van

de foto niet kunnen zien, dan

kan deze vuurvergulde bro-
che uit het begin van de 7e

eeuw stammen. Als het een

gedreven plaatje is, dan is het
vroeg I 9e-eeuws.

Foto 3 Hierover kunen wii
weinig zeggen. Tevens is ons

onbekend, wie een eventuele

dragergeweest kan zijn. Deze

koperen ringen komen wel
vaker uit die periode voor,
doch allen zonder inscriptie.
Met inscriptie is dus wel bij-

zonder.

Foto 4 Allereerst riist bi¡ ons

de vraag ls dit wel tin? Zelf
denken wij aan zilver. H et lijkt
ons het schepje waarmee

men tijdens de doopplechtig-
heid (katholiek) het water uit
het doopvont schepte. Als

datering denken wii l8e
eeuw. Als het van brons is,

zou het Oosteuropees kun-

nen zijn.

Foto 5 Het linker voorwerp
zou een stempel kunnen ziin

geweest. Het rechter is weer
een van die vele soorten
handvaten en knoppen, die

ergens een functie voor ge-

had hebben. Datering
l8e/ l9e eeuw. Literatuur:
Dete(cto)rminatie van

D. Eekhof blz. 40.

Foto 6 Ook wii zijn van me-

ning, dat het een naald Ís om

leer te bewerken, Zelf bezit
ik een soortgelijk exemplaar.

l7e eeuw.

Foto 7 Een I 7e-eeuwse be-

del. De letters zijn zichtbaar.

Dus niet in spíegelschrift te
lezen. Was dit wel het geval,

dan zou het om een zegel-

stempel gaan.

Reactie op de determinatie
van de munten in magazine

nummer ryvan aprrl ry94.

De bepaling en beschrijving
van de munten door de heer

Van Loon van Coin invest-

ment heeft me sterk teleurge-

steld. De heer Van Loon is

volgens mij niet waardig om
zich numismaat te noemen.

Ik geefu de raad om een een

andere specialist te zoeken,

gezien hij een tamelijk cou-
rante munt van Jan van

Hoorn van Luik als onbe-
kend en van Breda heeft be-

stempeld.

De juiste beschrijving van de

munten:

Voorwerp 4
(volgens uw nummering)
Liard, duit of dubbel oonje
van Reckem. FERDINAND vAN

REcK¡M. Vz. p¡no.corø.o.

LIN.REcK-EM. In kruisvorm

rond een vuurijzcr de wapen-
schilden van de Gouf6er,
Reckem en de Lynden. Kz.

R.FERDIN.ET.ELISABET.

Gekroond wapenschild.
Gezien de derde plaats van de

n op de voorzijde was er even-

tueel nog verwarring met een

munt van Carol ll, maar de-

ze regeerdevan 1665-ryoo en

niet in r645.

Voorwe¡p 7
Is een munt van Luik, name-

lijk een patard, duit of dub-
be I oonje van Jan van Hoorn
r484-r5o5. Gezien de beperk-

te gegevens is hier niets over

te zÊggen.

Guido Smets, Hever België

Beste Guido,
Wii zijn blii, dat onze leden zo

betrokken zijn. Hierbij zeer
bedankt voor de verbetering.

i de ntifìcatieplaatjes.
De plaatjes (max. 50 x 30
mm) zijn gemaakt van

I mm dikke kunststof (wit)
met daarin uw tekst
gegraveerd (zwart).
Een sterke zelf-klevende
achterkant maakt het
aanbrengen op uw eigen-
dom eenvoudig. Ook het
bestellen is eenvoudig:
u stuurt een envelop met
uw tekst (naam, adres en

woonplaats) en f 10, -

(inclusief verzendkosten)
naar steenbergen
Detectors, Bontehond-
straat 3-5, 4561 BA Hulst,
0t t40-l 9756il6503

/vtE RK UW
SPULLEN

Merk uw detector en/of
andere waardevolle spullen
op een eenvoud¡ge en

doeltreffende man¡er.
Steenbergen Detectors uit
Hulst maakt voor u weers-
en water-bestendige
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Het boek
rrOord en duit uit
Noord en Zuid"

is door Belgische leden
ook per postwissel te

bestellen.
L. Kooistro,

LippenhuizenTe koop: Tesoro Bandldo, 2 l12laar
oud, als nieuw, ongeveer 20 keer mee

gezocht (door miin vrouw). Zii zoekt
dus niet meer. Vraaprijs f 850,-.

Jon Friken, tel. 0599416285

Te koop: Tesoro Bandldo, lncluslef

beschermkap + koptelefoon. f 750,-.

2 iaar oud, weinig gebrulkt.

B. Kolknon, tel. 0 57 58-2 585.

Te koop: zes jaarboeken van Overiissel

van I 949- | 963 voor f 50,-.

Jon Friken, tel. 0599416285

Verzamelaar vraagt te koop: mens- en

dierfìguren ín brons. Keltisch of
Romeins. Ruil mogeliik tegen vondsten

van de steentifd tot heden. Boek

"Opgravingen in Amsterdam" en

overige bodemvondsten te koop
gevmagd.

A. v.d. Brond\ tel. 04 I 05- I 60 I 8 no I 9.00

uur

Te koop: ongeveer 90 muntcatalogi,
45 verzamelkranten, 65 muntkoerler
t.e.a.b., Elseviers Boeren Antiekboek
f 10,-, Urnendelven, opgrav. bedr.
artistiek bekeken f 15,-,

Klinkende mung gesch. v.h. geld f 10,-,

Archeologie en monument, drs. R.H.F.

Klok f 5,-, Fragmenten uit de gesch. van

Zweeloo, Drenthe f 5,-, Reisboek voor
Romeins Nederland en België f 10,-,

Met het oog op onderweg, tocht langs

monumenten in Nederland met l3
kaaften f 15,-, Elndelifk op waarde
geschag arch. verkenning omg. Anloo
(Dr.) met kaarten f 10,-, Brinkenboek
verkenning van de brinken in Drenthe,
met kaarten f 15,-, Hondsrug, heuvels

en hunebedden f 10,-, Grelden, v.d. late

l8e totvroege 20e eeuw f7.50,
Shell Joumad v.d. archeologie f 5,-,

Oldehove, (Gron.) zoals het vroeger
was f 5,-, Munt ABC, 26 eeuwen

muntgeschiedenis f 8,-, Neder"landse

munten 1795-1975 F. Schulman

f 10,-, Munten vezamelen, praktische

handleiding f 5,-, Museumboek voor

Drenthe f 5,-, De poststempels van

Nederland f 7.50, Kleine aardrijkskunde
van de gemeente Ezinge (Gron.) f 5,-,

Antiek en Verzamelgids in Ned., alle

adressen van antiekhandelaren f 5,-,

Meppen in alter und neuer Zei\ 834-

1984 f 15,-, Het Rellen van de Zlf l, f 5,-,

Enige fìnancleel-reken kundlge aspecten,

met alle koers-, rendements- en

annuiteittabellen f I 0,-,

lnformatiegids over N.H. kerk Rolde

f 2,50,

De collectie Mensonides, arch.

vondsten rond Warffum, Gr. f 2,50.

RrA. Regæ¡ tel. 059954165

Te koop gevraagd: "Opgravingen in

Amsterdam" van J. Baarr Tel. 02220-

10438

Gezocht Contact met andere

detectoramateurs in de omgeving van

Uithoorn om samen op pad te gaan.

H. St¡oeve, tel. 0297 5-40307

Te koop: Compass Goldscanner Pro,

gebrulkg 1995,-. Nieuwe Compass

metaaldetectors met offìclële tarant¡e
van de importeur: Coin Pro ll f 1795,-

en Goldscanner Pro f 1695,-.

W. Munsters, tel. 04920-44787

Tesoro Bandido ll, 3 mnd. .........f 1095,-

Tesoro Bandldo I ........................ .....f 595,-
White's Coin lll + Bluemo<, 8 mnd oud .............f 795,-
Wh¡te's Spectrum, l0 mnd. oud

34

White's
White's
Tesoro
Tesoro
Tesoro
C-Scope
C-Scope
C-Scope
C-Scope
C-Scope
Compass
Compass
Mlnelab

Classic I ....f 300,-

Classic ll .f 475,-
Cudass (2r) ................. .......f 475,-
Golden Sabre ...................

uz
ñ
(,
:
¿.
ol-
UU
FUô

1220 (2x)

Í 275,-
f 450,-
f 750,-

XP Pro ......................... f 700,-

ilo-ccnqonu

Ton von Broekhoven Metßoldetectots, tel. 0 I 04 I 99096
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A/ANMELDINGSFORMULIER
METAALVONDST
DÀTUM: LIDNR:

NAAM VINDEfu

ADRES:

POSTCOD E / WOON PL.AÀTS:

TELEFOON:

GEVONDEN OBJECT:

I,IATERIAAL

oMSCHR|JVING oBJECTT

AFMETING / C.Q. GEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHÏ JA / NEE DOOfu

VINDPL.ÀATS / COORDINATEN:

GEMEENTE / PLAATS:

VON DSTOMSTANDIGHEDEN:

HANDTEKENING:

HET GEyoNDEN OBIECT BUIFT lN IEDERGEVALTOT 3 
^,14/4NDEN 

NÂ ÁAN ,IE¿D¡NG ,N DEPoï 8,J DE yINDER

tector AMATEUR

S|TUATIESCHETS VTNDPLAATS GEVONDEN OBJECT:

AFBEELDING GEVONDEN OBJECT

Hoe dient u het
aan meldingsformulier te gebruiken?
Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieên, zodat u
alti¡d een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. ln het algemeen kunt u voorwerpen of munten
uit de l6e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en

bronzen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis.
Bij twijfels kunt u alti¡d even naar de R.O.B.
of het K.P.K. bellen.

Het invullen van dit formulier is heel eenvoudig.
Na eerst uw persoonlijke gegevens, zoals naam en adres
ingevuld te hebben, kunt u als u bijvoorbeeld een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invullen;

Gevonden objæt: munt
Mqteriaol: vermoedelijk brons
Omschrijvingobjea; vermoedelijkRomeins,

voorzijde vrouwenkop met

Afmetingt c.q. gewicht: äiilÏ' 
keerziide beschadigd'

Determinotieverricht: nee
vindþtootstcoördinoten:h::ii:iili.i'"1.1t"

coördinaten.
V ondstomstondigh d en: geploegde akker met veel

Romeinse sche¡ryen.

>€-
Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken door een

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

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

Adressen woor u het formulier noor toe kunt sturen:

RijksdÍenst vo o r het O ud h e í dku nd ì g b de mo n d e rzo e k
(ROB),
KerlcsJraat l,
?81I CV Amersfoort
Telefoon 033-6?4233

KonínUíik Penníngkobí net (KP K),
Ropenburg2S,
Postöus I t028,
2301 EA Leìden
Telefoon 07 l-120748

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

vondstregistratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.
Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de

vereniging, want het bestuur van de vereniging wil natuurlijk
ook graag weten wat er zoal aangemeld wordt.



D¡nleRPAGtNA
Yoor een deskundige

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

buurt.

FRIESLAND

Complss / GlnnEn / C-Scon¡
Tssono / Frsr¡n / Bouxry Huxrrn

KoorsrRn M¡rml.orrEcroRs
Buonen ll4, 8408 llP Lippenhuizen, tel.05l3l-5093

WHIE's / Yrxn¡c

L¡rrmt D¡r¡croRs
v.d. ïuuklraat 2ó, lloordwolde, tel. 05ó13-+113

W¡rlr¡'s/Yrruxc/T¡sono

DSG M¡rmLDETEcroRÉllj
GRonrnc¡n

Butrixlraat 2ó, 99ó5 Rf leens, lel. 059tT.lf{9

Wrrr¡'s / Yrrurc / T¡soRo / G;$ør¡
Frsr¡n / Goms¡an / Glnnçw:tsv" rpp.
CEIA osr¡cn¡-poonrrr I Bweuourcs

c.Q. HAxD DErEcr. / Fuslloucrle ,

Drspzo¡x lp¡. / rrwxs vEnilutn

D¡recnot SvsrrÞts H,ol.r¡ttp
Yærpad 2, 827ó AP tzlk,1e1.05203-óçîl' 

'

Äutotefefoon 0615?11ú8tT

Tpsono / FlsHml Ylruxc
Gousp¡lR / l¡ssn

YtRuuun Drrpzorx¡ns / fc¡

Fl. D¡¡¡cr - Genr Gssnrc
Scliirrînkdwarsury' ;1.1, 7521: AT Enschede,

tel. 053-3005:ll :

WHn¡'s/Vlrutc/T¡sono

Holuto D¡recr - Enlr Koss

Schraserlstnat 2ó, 38ó2 l(tl lli¡ker[ 1e1.03494-54391

T¡soRo/Yrxnrc/Wnr¡'s

Builx¡soou DETEcToRs

Broeklræt 41, llummelo, tel. 08348-ló30

GRONINGEN

0YERUSSET

GELDERLAND

Wur¡'s

Hormlx EucrRox¡cl
P¡imulalraat 6, óó41 BY Beuningen, 1e1. 08897.740ó3

Wul¡¡'s / ï¡sono / Yrxlrc
Bsvttucrxcs El HAID DETEcflEApp, t

Dlezo¡x op$pomilc

UTRECHT

Er'r¡r-¡ H n¡t ldn**ro,rlEcr,û[r

Corpnss /:Gfr¡er'r l toux,ry llüxîÈR

Horslre'.DETEcroRs

YVHr¡'s / D¡nrtt*srm
D¡r¡cnox Desrc*,

GlRnrn / Cor'rpts I G-Sco¡e
Bouwv HuttrrR

Fl. Hmsrna
Ijeine llaanekade ll9, 4205 llÄ Gorinchem,

rd.0t830-2t500

T¡sono/Ylrutc/C-Sco¡¡
Fr¡mrlsr¡n / F¡sr¡n / Wtr¡'s

MARO Svsr¡us
lan lloostraal ló, 2201 PW lloordwik te|.01719.47821

T¡sono / C-Scop¡

Ho¡v¡Lltr
Burg Bauwmannlaan 90a, 3043 ÂP Rotterdam,

td.0l0-4157ó49

NOORD.HOLLAND

ZUID.HOLTAND

ïnasun¡ BnRot
Corpnss / Glnnerr / Bou¡w Hutr¡R

T. v. Bno¡KHoYEr{

Swiftdraat 50, 307ó SP Rotterdam, td. 0l0-419909ó

WHFETg f Vlrunc / CEIA Derrcn¡ App.

,DtEFioEK,&,trtrrucrncs App.

WDV l:ld,Elffi tDFlrEcTo R E il

Vrßnc, f. ÏÈsoBo,,l' lVfir¡'s

iluhkktr t; f551.:{J: tilhmwa¡rd,
rd' 04t01-4'li7,l:I ¡ {t{902J534I

8ou¡w Huxr¡R / C-Scop¡ / Couplss
,Ftsn¡R/GlnnEn/Yrrutc

|{AGRO M¡rmlosrEcToRs
îtâtioni¡tr¡át, :132- I 34, Deume, tel. 04930- I 44 ó5

GrScûPE I,trst¡n / WHr¡'s

fuuo,VrRr¡mr Hu¡.sr BY
t:d.'lhclÍedeweg 4, 45ól Gl lluht,

: tèl,0Jl4{-122ó1, hx 0l 140-19817

T¡sono / [.ls¡n Bl / Puu¡ Snn
Y¡ruIC,,f Glnnm / C¡slc / FELot'tAsT¡R

Purst, Tgq*rorocY / WHr¡'s

Sl'GflltÊacEil DETEcroRs
¡Eilrho¡ülr3ât 3-5, 45ól BA tlulr,

' fé[ 0l 140-1975ó

Bourw Hurr¡R / C-Scop¡ / Cor,r¡lss
Frsurn / GlRRErr / Yrxtnc

HAGRO M¡rmlo¡rEcToRs
Spoorfraat 5ó-58, Boxmeer, ld. 08855-7151ó

NOORD-BRABANT

ZEELAND

LIMBURG



Ga gewoon naar Kooistra Metaaldetectors

et zoeken
este adres

SCHOTILs, PETTEN,

DIV. SOORTEN SCHEPPEN,

WAADPAKKEN,
KOPÏI'LETOONS,

oPLADERS, BATTER¡IOPLA-
DERs, BATTERUTT5TER5,

REINIGINGSMIDDEUN,
UITRAsOON5, TUMBLERS,

MUNÏBOEKEN, HIST.
BOEKEN, ATI.AssEN,

MUNTHOUDERS ENZ.

IMPORTEUR VAN:

GARRETT
COMPASS,

BOUNTY HUNTER,

DEALER VAN:

TESORO,
C-SCOPE, FISHER

, 4W
\ t(f¡¡r

I 0'ü:,ï.ì i.ii.îl X,'.',1',ïi,,

1 Grootsteassortimentmetaaldetectors
2 Vakkundig en eerlijk advies

3 Alle modellen op voorraad

4 Bij storingen altijd snelle reparaties door eigen

reparatiedienst

5 Bij reparaties eventueel vervangend apparaat

6 Betrouwbare garantie

7 Bíj inruí|, een goede priis voor uw oude detector
8 Al 10 jaar ervaring in verkoop en gebruik van

metaaldetectors

9 Verzending door heel Nederland

1 0 De beste prijs/kwaliteitverhouding

NIET VOOR N'ETs DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

. DETECTORS

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen, Tel. 05'133-5093, Fax 051 33-3067


