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WA(HTE

DAAR I'

DE TOITEC II,

EINDTTIJK

EEN

TOPDETEfiOR

DIE

MAKKTTIJK TE

BEDIENEN IS!

De Tohec ll is

uilgevoerd met een

duideli¡ke (verlichte)

idenfificotiemeter en

3 knoppen voor:

oon/uil sensilivily,

luning (bosisloon op

de olle melolen-

srond) en lruploze

discriminolie.

Duornool heeft deze deledor 2 schokeloors. Met de

le schokelour kunt u kiezen lussen de discriminolie- en

de olle melolen- fond en mel de 2e schokeloor (olle

melolen), kunt u kiezen lussen oulo en normool.

De Toltec ll is hel enige topmodel, dqt moeileloos tot

heupmodel is om te bouwen.

TOI.TE( II AANZETTEN EN ZOEKEN!

(Verkriigboor bi¡ olle Tesoro deolers, zie deolerpogino)

ANDERE IESOR0 M0DELLEII (mel mox. korfing)

cltTtAss n

(ttTLÂSs ll mel2û rm schiif

$tyEn s$rE il
Slllf WlllD Ël {krodrtige ¡¡¡sdetector)

3All0I00 f
æ|.ÐËil sÂBrf E

Tû30

SIlllGRÂY (o¡dsnrcter/lod)

GESCHIKT

v00R
BEGINNERS EN

PRotrsst0NArs

MET MA)(. KORTING

f 535,-
I l+5,-
I gr7,-

f ror¿-
f 1125,-

Í t24?,-
f 1431,-

f ló18,-

F ft)8,-

DETECT GESINK METAATDETECTORS
Srhurinksdworsweg I l, 7523 AT Enschede

Tel: 053-30051 2, fox: 053-3021 92
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HOE VERDER ?

Beste mensen,

Hopelijk heeft u allemaal

een prettige vakantie gehad.

Met het mooie weer van de

afgelopen weken zal dat vast

wel gelukt zijn. Misschien
kunt u Kees, de

hoo fclredacteur van o ns

Detector Magazine ook
verrassen met komische,

spannende of teleurstell ende

detectorverhalen.

U weet dat ik in dit
voorwoord nog wel eens

met mededelingen kom, zo

ook deze keer.

Ondergetekende heeft

samen met een

bescuursafvaardiging een

gesprek gehad met één van

de belangrijkste personen op

archeologisch gebied.

Onderwerp van het gesprek

was o.a. het detectorzoeken

in de toekomst en de

conferentie van Malta.
Hoewel dit nog niet
behandeld is in de Tweede

Kamer, staat het wel vast,

dat dat t.z.t. zal gaan

gebeuren en dan kan e¡ veel

verandere n.

Zoals het nu lijkt, kijgen
we mogelijk de gelegenheid

ons standpunt toe te lichten.
\Waarbij onze houding voor
wat betreft vo ndstmelding,
het wegblijven van

archeologische o nde rzoeken,

het zich houden aan

wettelijke en morele

verplichtingen enz. van

groot belang zijn, willen we

in de toekomst ook nog

mogen zoeken.

Nu ik het toch over de

toekomst heb, u kunt in dit
blad lezen, dat we op
aanraden van een bevriend
jurist besloten hebben de

verentglngsvorm om te
zetten in een

stichtingsvorm. Dit laatsre is

besloten op de

jaawergadering waar zoals

gewoonlijk slechts enige (2)

leden "acte de precence"

gaven.

Voor u verandert er in de

praktijk niets. Het ìs niet
duurder, de zoekdagen erc.

blijven bij het oude, alleen

zult u niet meer worden
oPgeroePen voor een

jaarvergadering.

In dit blad vindt u een

oproep voor de hiermee in
verband staande vergadering

en i.v.m. met h€t regelen

van de grootte van de zaal,

koffie e.d. moet u zich

uiterlijk 1 week van te vor€n
telefonisch of schriftelijk
aanmelden.

U wordt uiteraard op de

hoogte gehouden van de

onrwikkelingen. U verder

nog veel succesvol

zo ekpl ezier toewensend,

hoop ik heel veel mensen te

mogen begroeten op ons

zoekweekend in
Hardenberg.

Lutznn Haak, voorzitter

Na onze oproep heeft Johan
Koning zich aangemeld als

bestuurslid. Hij zal tijdens
het zoekweekend aanwezig

zi)n, zndat u direkt kennis

met hem kunt maken.

\ùØe zijn blij dat hij onze

gelederen komt versterken

en we hopen op een

langdurige en plezierige

samenwerking

Johan, welkom.

Het bestuur

)a deze keer geen

detectortest, vraagbaak,

puzel en determinatie-
pagina's. Deels omdat
ook de redact¡e van een

welverdiende vakantie aan

het genieten was en deels

omdat de gewijzigde
statuten ook in dit
magazine oPgenomen

moesten worden.

Jammer genoeg puilde de

brievenbus na de vakantie
niet uit van de stapels kopij,
maar daar bent u

waarschijnlijk nog mee
bezig.

Nog leuke dingen
meegemaald en/of mooie
dingen gevonden tijdens uw
vakantie? Laat ook een

ander daar dan van

meegenieten. We hebben
uw inbreng echt nodig.

De redactie
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OB )ECTC,ERICHTH EID
EN /OF CONTEXT-
GERICHTH EID

Bij de hierboven staande t¡tel "ob¡ectgerichtheid - contextgerichtheid"
zal menigeen de wenkbrouwen fronzen. Waar gaat dít nu weer over?

Een ziekte, een sexuele geaardheid oféén ofandere neurotische
afwijking? ln zekere zin is dit laatste het geval.

Tenminste als je zoeken met een detector onder de neurotische
añriikingen wilt scharen. Het is echter wel een prettige neurose.
Maar het gaat in dit verhaal niet alleen over het zoeken met een

detector, maar vooral over het kunnen blíjven
zoeken met een detector. En dat willen we allemaal gra,ag,

We zijn tenslotte niet voor niets lid geworden van de DDA.
Ongetwiifeld herinnert u zich ook nog de aanhef op het
aanmeldingsformulier¡ U wilt toch ook blijven zoeken?

- !7e hebben al veel zeldzame

voorwerpen gevonden en aangemeld.

Door het vinden van goed dateerbare

voorwerpen als munten konden

dateringen van bepaalde

archeologische plaatsten worden

bijgesteld.

- Specifieke vondsten doo¡ detector-

amateurs hebben archeologen doen

besluiten ter plaatse een opgravrng te

verrichten.

- De kennis van vele metalen

Yoorwerpen is doo¡ het werk van

detectoramateurs met grote sprongen

vooruit gegã n.

- Detectoramateurs helpen vriþillig bij
opgravingen en vormen voor de

toekomst een grote bron van

geïnteresseerde, deskundige

vriþilligers.

Dit alles is ¡eden genoeg om de

vereniging "De Deteccor,A.mateui' niet
zonder meer aan de kant te schuiven

door het zoeken met een detector

stomweg te verbieden. Niettemin liggen

de illegale graverijen en de schendingen

van archeologische opgravingen de

archeologen zwaar op de maag.

Bovendien zien zr zn'n ongecontroleerd

leger aan zoekers, dat in de vaderlandse

bodem zit te wroeten, helemaal niet
zìttten. Er zijn dan ook archeologen die

niets liever zien dan een detectorverbod.

Oplossing

Echter het zou veel beter zijn als ook
ongeorganisee¡de zoeke¡s lid worden van

de veren iging "De Detectoramateu¡".

Het "ongecont¡oleerde" verdwijnt dan,

er is beter voorlichring te gev€n en

bovendien is er een duidelijke

gesprekspartner voor andere instanties.

De vereniging "De Detector amateur"

en archeologische instanties kunnen dan

zrlf, op een democratische wijze, een

oplossing vinden voor de bestaande

problemen.

Maar, aan dat zelf laten regelen van

verenigingen en insanties zijn wel regels

verbonden. En die regels kunnen wel

weuel ijk vastgelegd worden.
Of en hoe de regeling "metaaldetector"

in Nederland geregeld gaat worden,
hangt ook van u af. U bent lid geworden

va¡ onze vereniging en onze vereniging

wil vanuit een eigen positie een goede

vruchtbare samenwerkin g met

???

Ons bestaan als detectoramateurs komt
de komende jaren rwaar onder d¡uk te

staan. Op het eiland Mala zijn de

Europese regeringen een verdrag

overeengekomen omtrent de

bescherming van het cultuurgoed.
Onder andere werd daari¡ afgesproken

dat er in ieder land een regeling moet

komen voor het gebruik van

metaa ldetec[oren.
'lflaarom moet er een regeling komen?

Heel simpel: men is bang dat

detectorgebruikers ongebreideld de

Eu ropese cultuurgoederen roven.

Er zijn dus problemen.

In Nederland kennen we hec probleem

van de broodgravers en illegaal gravende

"verzamelaars" . Dat zyn criminelen die

in oude stadscentra oude water- en

beerpuccen leegroven en waardevolle

vondsten verzamelen en/of verkopen aan

de illegale handel.

Een ander probleem, dat diep in de ziel

van de archeologen snijdt, is hec bij
nacht en onti afstropen yan

archeologische opgravingen.

Dit soon problemen is de reden dat een

regeling, ten aanzien van het gebruik van

meaaldetectoren in Nederland, in
behandeling is bij de Tweede Kamer. In
België is de regering ook "genuanceerd"

in de weer geweest om de

detecto¡problemen (mochcen ze daar

bestaan) het hooÊ<l te bieden. Dat doen

ze daar heel simpel: Zonder discussie, en

zn nder hoor-en-wederhoor besl ist men

gewoon dat het vanafnu verboden is!

Gelukkig hebben wij in Nederland een

democratie die ¡aar alle panijen wil
luisteren en er voor kiest om burgers,

verenigingen en instanties in principe
zoveel mogelijkzr"lî æ laten regelen.

lØecten maken is makkelijk, maar die

kosten geld en moeten gecontroleerd

worden. lfetten maken die niet
gecontroleerd kunnen worden, heeft

geen zin. In Nederland weten we wat er

gebeurt als je dingen (drugs, zenders,

etc.) domweg verbiedt. De zaken gaan

ondergronds, het is niet meer

controleerbaar, zlchtbaar en regelbaar.

Het kan gillend uit de hand lopen.

Voordelen

Ook beseft men terdege dat met het

verbieden van het gebruik van de metaal-

detector allerlei voordelen van onze

hobby verloren zouden gaan. Dezr
voordelen zijn natuurlijk het terug-
brengen van verloren geld in de roulatie,

het uit het milleu halen van giftig lood
en ander metaal, onze eigen ontwikke-
ling van hiscorisch besel de gezelligheid
van de hobby en invulling van (teveel

aan ongewenste) vrije tijd. Andere

voordelen voor de archeologie zijn:
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objectgerichtheid (glijd.ndc schaal) ontextgerichtf,eid

archeologische instantles.
'!Øat 

is onze positie en wat is uw bijdrage

in de samenwerkingl

Dát zullen we duidelijk maken aan de

hand van een schema.

Schema

In het schema ziet u de termen
"objectgerichtheid" en contextgericht-

heid". Onder een "objectgericht

persoon" verstaan we iemand die alleen

geïnteresseerd is in objecten
(voorwerpen), zoals munten en andere

bodemvondsten.

Onder een "contextgerichte persoon"

verstaan we iemand die enkel en alleen

maar geïriteresseerd is in de samenhang

tussen gebeunenissen en achtergronden.

Verzamelaa¡s
Aan het ene uiterste van het schema

vinden we de meest uitgesproken

objectgerichte persoon: namelijk de

anonieme verzamelaar(s).

Dezrverzamelaar is enkel en alleen

gelnteresseerd in voorwe¡pen. Of dit nu

lepels, potten ofbronzen schalen zijn,
is niet belangrijk. Het gaat enkel en

alleen om het voorwerp; het object.

Deze figuren zijn dus puur objectgericht.

Aan het andere uiteinde van het schema

vinden we de contextgerichte persoon

zoals bijv. de historicus.

Deze is geinteresseerd in de historie in
de breedste zinvan hetwoord.
Deze kamergeleerde is in staat om een

onderwe¡p of gebeunenis uit het
verleden van veel kanten te belichten,

te bestuderen en een uiterst genuanceerd

beeld te geven van vroegere visies en

stromlngen.

De historicus zoekt de verbanden,

de contextvan deze dingen met elkaar.

Niets staat op zichzrlf, alles wordt
beschouwd tegen de achtergrond van de

omgeving. Dit denken in "verbanden"

of"contexten" is de ke¡n van het werk
van een historicus.

G¡ens tussen denken en doen
Ergens in het midden van deze polen

moet dus een overgang zicten tussen het
context-gericht zijn en het object-gericht
zijn.En, heel interessant, deze grens

Ioopt precies door het hoofcl van een

beroepsarcheoloog. Aan de ene kant is

ht/zy concreet mec opgravingen bezig,

terwijl aan de andere kant er continu het

geesteswerk is om de opgegraven

voorwerp€n en sporen te interpreteren

en in een context te plaatseri.

Dit gebeun tegelijkenijd. Elke vondst,

elk grondspoor dat gevonden wordt
tijdens de opgraving moet direkt
geinterpreteerd worden. IØant uit die

conclusies kan weer een andere manier

van verde¡ opgrave¡ voonkomen.
Het is natuurlijk razend interessant om
zo'n beroep te mogen uitoefenen.

Zijn afgeronde geesteswerk krijgt vorm
door middel van een publicatie over een

opgraving.

Musea
In hetzelfcle blok van het schema zitten
de musea. Voorwerpen en grondsporen

worden concreet tentoongesteld voor het

publiek. Maar altijd in een context.

Er zijn beschrijvingen bij van de

opgraving. Ook is er een verhaal bij over

de betreffende cultuur en hoe die teloor
ging. Het voorwerp søat altijd in
verband met de samenhang.

Niet zelden gaat het verschijnen van een

opgravingsverslag van de archeoloo g

samen met een museum-€xpositie.

A.rv.N.

De Archeologische llerkgemeenschap
Nederland is een vereniging van

amateurarcheologen. Deze amateurs zijn
soms door hun jarenlange ervaring

uitgegroeid tot ware professionals die ten

aanzien van opgravingen nauwelijks

onderdoen voor beroeps-archeologen.

Zij verrichten onder supervisie van een

archeoloog zelfsandig o nderzoek en

doen verslag van hun bevindingen.

Ze f'Jnctioneren ook op de grens van

denken en doen. Van graven en noteren

in welke grondlaag en plaats iets

gevonden is, zodat de context van de

vondsten altijd gewaarborgd is.

Het voorwerp én de context. Dat is ook
precies waar het de superviserende

archeoloog om gaat: Vondsten én

contexten van die vondst.

[^-,*",""1f.'*;]

Publicerende verzamelaar
Op gelijke hoofde met musea,

archeologen en ^AwN'ers zit de

"publicerende verzamelaar" in het

schema. Dit zijn verzamelaars die wél

volledig geïnteresseerd zijn in de context

van vootwerPen.

Deze verzamelaars hebben een studie

gemaakt van "hun" voorwerpen.

Ze kunnen oYer een ongelooflijke
specialistische ken nis besch ikken.

Deze kennis delen ze met anderen doo¡
publicaties van deskundige handboeken

en naslagwerken.

De Detector Amateur (oo,+.)

In het schema zijn de archeoloog, de

musea en AwN'ers onze rechterburen.
'!?'aarom? llij graven mealen
voorwerpen op. Het gaat ons om het

vinden van voorwerpen. \Øe zijn dus

"objectgericht".

De twee groep€n bi¡nen de oon
'!l'e kunnen onze leden rqwweg verdelen

in rwee groepen. Een groep zoekt

hoofdzakelijk op stranden en

recreatieterreinen. Deze groep gebruikt
speciale detectors met extra

discriminatiemogelijkheden. Ze hebben

hun eigen zoektechnieken en graaf-

gereedschappen zoals waadscheppen e.d..

Deze groep is voor de archeologie
(waarbij het immers ook om de context

gaaÐ van geen belang. Niemand bij de

R.o.B. zit te wachten op een

vondstmelding van een vriendschapsring

van Jut en Juul gevonden op het strand

van Schiermonnik Duiveland.
Deze mensen hebben trouwens wel een

andere meldingsplichc! Namelijk de

aangifte van gevonden voorwerpen bij de

plaatrelijk politie. Deze "recreatieve"

zoekers zijn "echte" objectgerichte rypen.

Dit is onze linkervleugel. De mensen van

onze rechtervleugel zijn de directe buren

van de archeoloog, de musea, de AwN'er

en publicerende verzamelaars. Het zijn
deteccoramateurs die op weilanden,

akkers, rivieroevers en in ve¡plaatste

grond zoeken. Br1 dezr groep is over het
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algemeen veel meer aandacht voor de

context van een vondst dan bij de groep

detec[oramateurs die zoekt op stranden

en recreatieterreinen. Archeologisch

geinceresseerde zoekers hebben een eigen

collectie en houden een vondstregister

bij. Belan gwekkende vondsten worden

gemeld bij de n.o.n., het r.p.¡<. en de

burgemeester van de gemeente waar de

vondst werd gedaan.

Als musea of r.p.rc. interesse hebben,

worden vondsten verkocht, geschonken

of in bruikleen afgestaan. Slechts een

enkele keer gaat een archeologische

geïnteresseerde DDA'er over tot verkoop

aan particulieren. Voor dit gebeun,

vergewist de ou,q'er zich ervan dat:

t het te verkopen voorwerp niec onder
de interesse valt van de archeologie;

2 het te verkopen voorwerp, indien wel
interessant voor de archeologie is

aangemeld en gedurende 3 maanden

bij hem in depot is geweest (zodat her

voorwerp enige tijd ter beschikking

was voor wetenschappelijk

onderzoek);

3 de particulier een "publicerende

vefzamelaaÍ" van een soort voorwerp
is zoals: knopen, zegelloden,

gewichten, kledinghaken,

vingerhoeden, etc.;

4 het voorwerp traceerbaar blijft voor
de wetenschap.

In tegenstelling tot de archeoloog en de

AwN'er zoekt de detectoramateur alleen

in verstoorde grond. Het zijn de

bovenlagen van akkers, weiden en

rivieroevers. Daa¡mede zijn zr,1 uniek.
De bovenlagen worden bij
archeologische opgravingen altijd na

onderzoek aan de kant geschoven, zodat

de aktivitelren van de oo¡'er in feire

geen enkele bedreiging vormen voor het
verstoren van het bodemarchief.

Helaas moeten wij steeds een

hardn ekkig misverstand bestrijden,

omtrent de dieptewerking van een

hobbymetaaldecector. Er wordt wel eens

beweerd door tegenstanders van onze

hobby dat de detectors wel 8o ce¡timere¡
tot r meter diep gaan.

Dat klopt ook wel maar dan liç er wel
een traktor of een legertank. Dat een

diepte van 2t centimeter voor een

middelgroce munt Yoor de meeste

detectoren al ¡e veel van hec goede is,

wordt niet altijd beseft.

Maar nu terug naar ons schema. Zoeken
wij veilig in de bovenlagen, voor onz€

linkerbu¡en is dat niet genoeg.

Ill"g".l gravende yerzamelaa¡s

Dit zijn "ve¡zamelaars" die het puur om

voorwerpen te doen is die ze thuis
kunnen uitsallen (of kunnen ruilen

zonder verder vermelding te doen van de

vindplaats).
Deze voorwerpen is men ook "vergeten"

aan te melden. Dit omdac ze her

resultaat zynvan illegaal graaÂverk in

oude stadscentra. Bovenlagen worden

aan de kant geschept en zonder scrupules

worden oude water- en beerputten

leeggeroofd. Of ze duiken (met detector)

archeologische opgravingen op om daar

dwars door alle grondlagen heen

vondsten te stelen. Daarbij de

beroepsarcheoloog in vernvijfelin g

achterlatend met een geruïneerd

opgravingsvlak en de onzekerheid oÊ en

welke voorwerpen uit hun context zijn

gerukt.

Door dit te doen wordt zo hartgrondig
voorbij gegaan aan het recht van bestaan

en integriteit van de archeoloog, dat het

een wonder is dat wij als

detecto¡amateurs op dit moment nog

mogen zoeken. !7ant wij worden er op
aangekeken, hoezeerwij ons daarvan ook
distanciëren. Deze illegale aso's kunnen
ons de hobby kosten.

Broodgravers
Het kan nog erger. Er zijn figuren die uit
puur geldbejag in opgravingspuften en

binnensteden de grond afstropen en

doorgraven. Heeft de illegale

vertamelaarlgraver nog enige interesse in
oudheidkundige zaken, de broodgraver

ziet alleen maar briefes van honderd
voor ogen als hij een voorwerp uitgraaft.

Alhoewel.... het resultaat van hun beider
akties is natuurlijk wel hetzelfcle:

woedende archeologen vanwege de

vernielde opgraving en woedende

DDA'ers vanwege het bedoezelen van hun
goede naam. lVat mij betreft mogen ze

gelij k de onvoorwaardel ijke
gevangenisstraf krijgen die daarop staat.

Her zijn zeer u itgekookte jongens.

Zeweten precies op welke plaats ze

moeten zijn en weten exact wat vondsten

waard zijn en waar ze de beste prijs

krijgen. Het maakc ze niea uit of
voorwerpen naar het buitenland gaan of
nier. Zolang het maar dik geld opleven.

Het spreekt vanzelfdat de context van

vondsten voor deze broodgravers

natuurlijk van geen enkel belang is.

Integendeel, datwordt goed geheim

gehouden. Dic om daar nog eens de boel

open te gooien dan wel ter eigen

bescherming.

De voorwerpen worden verkocht aan

een ander duister figuur: de illegale

handelaar.

De ifegale handelaar
Dsze handelaars in bodemvondsten zijn
graag bereid om geld te bealen om
voorwerpen door te verkopen. Dit aan

een verzamelaar of aan een officiële

antiekhandel. Nu zijn er richtlijnen
(reooe = gedragscode van de

internationale kunsthandel), die

verbieden te handelen in voorwerpen

van verdachte afkomst, zoals verkregen

van diefstal of uit illegaal graafiverk.

Maar niet iedereen vraagt naar een

bewijs dat het voorwerp is aangemeld bij
de n.o.n.. Geld staat vaak voorop,

materialisme vien hoogtij en menigeen

kijkt de andere kant op als er met een

handeltje goed geld is te verdienen.

En zo komen we weer bij het andere

uiterste: de verzamelaar.

"Hebbe-hebbe-hebbe" is zij n devies.

Eigenlijk geeft de verzamelaar impliciet
opdracht tot illegaal en a-sociaal

graafwerk. Daarmee is de verzamelaar,

als aanstichter, tevens een van de

grootste gevaren voor onze hobby.

Deze creëerc een markt voor
broodgravers en illegale gravers.

En doordat die verzamelingen

ontoegankelijk zijn voor onderzoek en

ook vanwege de inmiddels verloren

gegane context, gaat alle

wetenschappelijke informatie verloren.

Aanmeldingswaard¡g

lØij als DDÁ-leden zullen o¡s niet laten

inhuren door hebzuchtige verzamelaars.

Alleen de serieuze publicerende

verzamelaar kunnen we bedienen, mits
er aan de genoemde voorwaarden is

voldaan. Tevens zullen wij ons allen ver

moeten houden van enige handel in
bodemvondsten van onaan gemeld

materiaal. Voor aangemeld materiaal is

een zorgvuldige handelswijze ten aanzien

van de verkoop geboden.

Over wat wel en niet aanmeldings-

waardig materiaal is moet m.i. nóg meer

du idelijkheid verschaft worden.

Met de R.o.B. en het r.p.r. moet overleg

komen over wat precies wel en niet
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aangemeld moet worden. Tevens moet

er helderheid komen over de ce volgen

procedures. Er zijn nog te veel

onduidelijkheden. Met goed overleg

i:å:ï 
we elkaarveelwerk uit handen

Daarbij moeten wij er rekening mee

houden dat wij archeologen, door onze

aanmeldingen, veel werk kunnen

bezorgen. En daa¡ ziÍren zr, gezien hun

drukke werkzaamheden, nu niet bepaald

om verlegen.

Onze vondsten zijn oppervlakte-

vondsten, ze komen uit een verstoorde

bovenlaag en uit verplaatste grond.

De voorwerpen zijn niet aan een

grondlaag of precieæ lokatie toe te

schrijven. 'lf'aarmede 
de waarde van een

vondst vanwege de onbekende context
voor de archeoloog verminderd is.

Niettemin kan de aard van de vondst wel

interessant zijn, dus moet het voorwerp
wel beschreven worden. !Øe zadelen de

archeoloog dus op met een berg werk
van vondsten met verminderde context.

Reken dus niet altijd op bloemen,

applaus en dankbetuigingen!

Soms is een "dank je wel" het enige

(jamm.r genoeg, ontb¡eekt ook dát

nog wel eens). Bedenk echter dat het,

hoe dan ook, je plicht is om vondsten

aan te melden. Het is een kleine moeite

en bovendien een hele kleine prijs om nu

en in de toekomst te mogen zoeken.

In België zou men graag err m€t
plezier ean deze klei¡e moeite hebben
voldaan als men daa¡door had ku¡nen
blijven meken.
Gelukkig zijnwe niet alleen lastig voor
de archeologie. Onze vereniging heeft

een groot potentieel aaî Tner deskundige

vriþilligers met uiterst moderne

apparatuur dat kan assisteren bij
(nood)opgnvingen. Het is deze grote

potentie aan mensen en middelen die

niet onaantrekkelijk is voor een instituut
als de r.o.s. die steeds meer mec steeds

minder moet doen. Vriþilligers zullen

in de toekomst hard nodig zijn.
Echter bij onzorgvuldig gedrag en

puur objectgerichte opstelling van
(ongeorganiseerde) deæctorzoekers, is

dezr zrlfde grote hoeveelheid aan

mensen en werktuigen die in de grond
rommelen, de n.o.s. ook een grote zorg.
'Dflaarvoor de n.o.s. maar één middel tot
zijn beschikking heeft om die dreiging af
te wenden: de regering adviseren tot een

verbod op meaaldetectoren!

Afsluiting

Ongemerkt waren we al overgestapt op

andere zaken dan het object- en

contextgerichte. Het lijkt er in dit artikel

op dat we het objectgerichte denken en

handelen zwaar veroordelen. De puur
objectgerichte. illegale handelaren,

broodgravers en gravers/verzamelaars

veroordelen wij dan ook zeker.

Echter een zekere objectgerlchtheid 1s

geen schande. Ik geniet, waarschijnlijk
net als u, ook van een mooie gave munt.
En objecten zijn prima blikvangers en

lokkenjes. Kijk maar op de voorkanten

van archeologische boekwerken of op

posters van archeologische

tentoonstell i ngen.

Daar staan heus geen dendrologlsche

grafieken of grondsporen op.

Daar staan mooie voorwerpen, het

topstuk van een opgraving oféén van

de allermooiste vondsten uit Nederland
op afgebeeld.

Een zeker "objectgericht-zijn" is dus niet

verkeerd. Daar lok je mensen je museum

of boek mee binnen. In je museum of
met je boek kun je mensen voorbij aan

dat ene voorwerp naar de context leren

kijken.

Iede¡e detectoramateur begint

objectgericht (wie droomde niet van een

schatì) en g atinzijn ofhaar
oncwikkeling over tot een mooie mix
van voorwerp en achtergrond van het

voorwerp. (fe herkent de ervaren

detecto¡amateur aan de hoeveelheid

historische boeken in zijn kast.)

Een gelijke mix van voorwerp-interesse

samen met een achtergrond-interesse is

een goede oncwikkeling die we verder uit
zullen moeten dragen naar startende en

net beginnende detec[oramateurs.

In dit artikel hebben we ook gekeken

naar de plaats van de detectoramateur.
tùZe zien dat we prima buren hebben aan

de rechterzijde ûaarwe nog beter mee

moeten gaan samenwerken.

Ten aanzien van onze linkerburen

moeten we een grens opwerpen van het

kaliber "Berl ijnse Muur". Daarachter

zitte¡ onze vijanden. Ook al lopen ze

met een detector, het zijn niet onze

vrienden, het zijn regelrechte criminelen
en de nagels 

^ 
n ofize doodskistl

Zier u dit soort aktiviteiten, meld het

terstond bij de politie. Ik heb begrepen

van het bestuur dat het met alle

mogelijke m iddelen krachtdadig zal

optreden tegen illegale aktiviteiten.

Ik heb ook gehoord dat als een naam

wordt doorgegeven van iemand die fout
is geweest, detr van het bestuur nooit
het voordeel van de cwijfel zal krijgen.

Die zullen nooit of te nimmer lid
kunnen worden van onze vereniging.

Het bestuur heeft immers het rech¡

zonder opgâve van redenen leden te

weigeren. Mensen met "besmette"

namen kunnen zo buiten de vereniging

worden gehouden (of worden gezet!).

lØe heb ben verantwoordelij k in gestelde,

goede leden nodig!

Die willen we houden en die heten we

van harte welkom.

Het bestuur van onze jonge veren iging

heeft de keuze gemaakt voor een strak

beleid dat onze vereniging alle recht van

bestaan geeft. Het uirvoeren van die

keuzes z^l zijn beslag krijgen in een

stevig beleid ten aanzien van alles wat
onze hobby bedreigt.

Het bestuur van onzß vereniging is

verantwoordel ijk voor o nze offi ciële

contacten met de R.o.B., het ¡.w.¡q. en

het r.p.rc..

De redactie van Detectormagazine is

verantwoordelijk voor de inhoud van dit
blad. Zij bepaalt ons "gezicht naar

buiten". U bent als individueel lid
veranrwoordelijk voor het beeld van de

DDA. Als u direkt contact heeft met een

Yan onze "rechterburen"; een

museumcuftrtor, een provinciaal

archeoloog, of een ¡..w.rq.'er, of een

deskundige venamelaar, wees er dan van

bewust dat aan uw gedrag onze hele

vereniging wordt afgemeten. Naast de

aanmelding van vondsten, is dát uw

belan grij kste verantwoordel ijkheid.
'llaarmee u het voonbesaan van het

zoeken met een metaaldecector in

Nederland in uw eigen handen heeft.

T

Wil Kuypers
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TEtEFOOfi 02279-3286

C-Scope detectors nu sterk ln prijs verlaagd

Nieuwe

prijs

Oude

Priþ VerschilTyP.

CS 220

CS 550

CS 660

CS /ZO

CS 990

CS2M
cs 1220

CS PROMET3
CS2MX
CS MET,{DEC 3

CS 5MX
CS 4ZX

r299,-
369,-

599,- (nieuw)

6ee,- r ß0,-
799,- 200,-

899,- 300,-

999,- 650,-

1295,- 704,-

1299,- 230,-

1495,- 1004,-

1599,- (nieuw)

1995,- 704,-

f 299,-

369,-

829,-

999,-

1199,-

16+9,-

1999,-
I (10

2499,-

2699,-

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

Franko levering onder rembours.
Leden 5% korting.

GETAN UW PARTNER
' 

METAAI,

' 
DETECTIE

JÃPPÄR,c,TULIR IN SCHATZOEKEN

CSsMX
Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

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

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

vikíng

Broekstraal 41 , Hummelo
08348-1 630

ZLGarrett Metaatdetectors + accesoires.

Libekerstraat 2
6265 Am Sint Geertruid, Zuid Limburg.
Tel: 04408-3677 . na 18:30 uur, vragen naar Frank
Zeer voordelig met garantie, inruil mogelijk

OPROEP TEDENYERGADERING
Op 26 September os. zol ìn Sporthol "De Su.tit" te Joure een
olgemene ledenvergadering Þloosvinden. Aonvong 20.00 uur.

Belongstel/enden dienen zich I weekvon te voren te melden bij
het secretoriooL

Agendo:

- Opening

- Mededelîngen

- Ingekomen sû¡kken
- Voorgenomen stotutenwiþ¡g¡ng
- Rondwaog
- Sluiting

Bîj onvoldoende quorum zol een tweede vergoderîng worden
gehouden met dezelfde agendo.

8, 9 en l0 september

ZOEKWEEKEND
ru¡m Í TOOO'- aan prijzen



linkt wel leuk; terrein

dertien! Altijd als ik giñg
zoeken, zei ik tegen mijrr

vriendin Annema¡ie: " Ik gâ naar

terrein dertienl". Dan wist ze

precies waa¡ ik was. Het was mijn
favoriete zoekstekje in de buurt van

Boxtel. Vele malen ben ik er geweest

("fb. t). Het perceel, dat
tegenwoordig bijna niet meer

toegankelijk is, omdat er nogal

wat beton- en asfaltbrokken

zijn gestort, was

eerder gewoon

een maisakker,

zoals er zovele

zi1n.

Bij nader inzien
echter met enige verschillen:

- Het perceel grenst âan een

natuurlijke rivier (in de loop

van de tijd wel gekanaliseerd),

- Het perceel ligt op een

strategische plek.

Y Aþddíng 2

"De Holse Borrie/' pleisterplooÉ onnex tolhub gebouwd in I 742, lonç de tr¡ssen

l74l en 1744 oangelegdeSteenwegnoor Den 8osch. Hetetøblisse¡nentwerdín 1966

dgebroken in verbond met de verbreding von de rijkswq.

- F{et pçrceel ligt aan een oude
'handels route (tolBlaats).

- 'Bij navraag bij een belendend

wônende fa¡nilie, bleek dat er

vlakbij het perceel den

bierbrouwerij had gesraan.en op
het perceel een herberg c,g.

tolhuis,

Na het Boxtelse archief

geraadpleegd te hebben,

alwaar ik zeer goede

begeleiding kreeg van de

archivaris,

L l2 pþnninçatkWæþholio, koper, 1620

(Ferdinond de Boviere, I 6 I 2 - I 650)

.( 8 pfenning stadt Coesfdd, koper, I 7 I 3,

Coesfeld wos een st¿d in Wætpholio

dhr, \Ø Doyen, bleek dat er

^ ngrenzÊnd aan deze plaats in 1837

een jeneverstokerij werd opgericht,
in 1839 een azijnmakerij, in 1884 een

bierbrouwerij, die nog een keer

uitgebreid werd in r9ol. Ook werd er

ten belioeve van de brouwerij in de

onmiddelijke nabijheid een vijvêr
aangelegd.

Aan de wegzijde stond de Halsche

barrier ("fb.t), een pleisterplaats annex

tolhuis, gebouwd \n ry42.

In 1966 werd dit tolhuis'afgebroken
vanwege de verbreding van de

rijksweg.

De brouwerij ("fb. ¡) lag toentertijd
aan de westzijde van de weg, de

herberg aan de oostkant van de

Steenweg van Boxtel naar

's Hertogenbosch. Achter de

herberg lag nog een speeltuintje.

Aangetekend moet hier wel worden,

dat de Steenweg toentertijd wat
meer westelijk gesitueerd was, dan

thans het geval is met de

autosnelweg Eindhoven-
's Hertogenbosch.
\Tanneer de brouwerij is

afgebroken, is mij niet bekend.

Een nog niet za oud huis (t r95o),

dat op deze plek scond, is vrij recent

afgebroken, ook i.v.m. de ombouw

van de weg tot autosnelweg.

Bij bestudering van de oude kaarten

bleek, dat er schuin tegenover de

akker, zo'n roo jaar geleden een

paadje liep. Het typische aan deze

akker was ook altijd, dat de grond
duidelijk verdeeld was in enerzijds

pikzwarte, goede aarde en
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anderzijds grijze, zeer schrale grond.
Bij nader inzien bleek het paadje

precies op deze scheiding gelegen te

hebben.

Al met aI een bijzonder akkertje van

ongeveer anderhalve hectare in
oppervlak, zeker de moeite waard

om hier, juist op deze plek, een

onderzoek te doen met de

metaaldetector. In de praktijk
betekende dat: toestemmìng vragen

aan de eigenaar en aan de huurder
van de grond. Met beiden was het
contact prima. Het zoeken zou geen

problemen geven en de

toestemming had ik dan ook snel

op zak.

Yi)f )aar lang heb ik er gezocht.

De vondsten werden steeds

schaarser en kleiner en het is maar

goed, dat je er nu bijna niet meer

terecht kunt, anders zou ik er toch

nog regelmatig te vinden zijn,
ondanks het geringe aantal
vondsten.

Bekijken we nu de lijst van

gevonden voorwerpen eens goed,

dan blijkt, dat bijna de helft van de

vondsten bestaat uit munten.
Om u een goed overzicht te geven

over deze munten volgen hieronder

Aþeelding 3 L
ln het begin von deze eeuw beyonden de brouwerij
en het woonhub von de eigenoor, Huub von

Leeuwen, zich belendend aon hetÞerceel.
ünks op de foto het huis plus brouwerij,

¡echts "De Holse Borrier".

enige tabellen; het getal geeft de

aântallen munten aân in stuks van

die soort, gevonden door
ondergetekende op dit terrein.

De cijfers spreken voor zich.

t7

a

l2

l

r5

9
I
1

2

Tabel4
Zilveren munten

15 16 17 L8 19 20

Tabel I
Ve rdeling naar ouderdom

Tabel3
Oorden en andere koperen munten van het zelfcle formaat

2 stuks

I ¡n¡k
I 1 ssuJ<s

69 sruks

87 srufçs

70 stuks
36 sruks

40 stul<s

3i6 stuks

Í6 17 18 19

.Eerrw

Stuiver N. Ne¿
Ðubb. st. N. NÊd-

VIe¿æe
Z Ned.

l0 ce*t
25 ce¡r

Totaal

t816

2
to

2

1

2

3613

Het eerste utat hìerbij bijzondzr opaah, is natuurlijk dat er enkeh
Romeinse munten gcu0nd.c"::i"ri 

li;r 
dan em groot gat uah tot

Tabel2
Duiten en andere koperen munten van hetzelfcle formaat

IO 4

3uz
ñ
(,
:
d.ô
t--
UU
FU
ô

I

I

I

3 48 72 5 2 4 82A



In die tijd heb ik op dit terrein gevonden ( met jaarindicatie):

316 Fnunt€n,

l{,aarvâ n 27 6 deter mi¡eerbaa¡

265 kogels van voo¡laders

12 fabrieksloodjes-verzegelloodjes

12 g€$p€n ofdefen daarvan

3 stuks leerbeslag

8 stula kartbeslag lood
2 stuks boekbeslag

40 knopen
I deel van eeü vingerhoedje

6 schapulienjes

t medaille

2 crucìdx

3 gebakken knikkers

7 gordiinriagen
6 osderdelen musket

3 grote messing knoppen

I deel van een trotsee¡lood

2 delenvan een zilvere¡ lepeltje
(schepje ea sceeltje)

3 gewichten

Eesw

Tabel 5
Diversen

,

I
I

I

mondharpje

onderdeel van boot orn touw
aa¡r vâst te rnaken

manchetknoop
sleutel

kinderspeelgocd
(mini klauwhamer, bross)

newerzwaring, lood
deel bewerke rs lakenl oodje

ondcrdelen van crucifix
Ioden penning,

initialen en getal

sienpijkers, brons

onderdeel klok
spìnloodje

onderdelen olie{arnp

rìemhanger \ü'.O. II
fietsbelasri ngplaatjes

Êbula, lood-tin
deel va¡l een oorþr,
vorm eendekop

2

I
3

t

2

I
I
'l

I

I
I

In totaal dus 716 voorwerpen.

Ta,beLT

Herkomst

Nede¡landsc geldstukken
Noordelijke Ned. + Koninkrijk Ned.

Zuidnederlandsc geldstuld<en
inclusief België na 1830 + rekenpenni*g
Duitse m¡¡ntsûrkker
Zwe¡,óse muÍt€n
Engelse mr¡nter
Franse munt€n
Russische ñuaten
Roæeigse mluìt€a
Niet dete¡cineerbaa¡

Tota*l

100- 1950

1500-1850

1825-1950
16û0-1945

* 1600

+ 1750-1900
* 1700

1 550-1990
* 1800

r 1750-1950

+ 1960

+1750
1700-r950
17G0-19û0

1700-1800
1700-l 900

+ 1740

+ 1650

r500-1900

r 1500-1600

1800-1900

20e eanw

receût

+ 1750
r 600-17û0

+ l70O
¡ 170A

1 700*1 800

1 600-1 800
r l8û0
t 1600

1800-19û0
1930-1945
1925-1936

x 17A0-1750

2O8 stuks

48 sruks

13 srufu

I sruk

I sruk

2 stuks

I sruk

2 stuks

40 smks

316 stufu

84

5

40

RekenpenæingZ. Ncd.
Romeinse mflnten
Kon. Nededand
(excl. 2 zilverco)
Kon. Beþië
Niet deærminee¡ba¡r 40

Tof*al

2

Wal erg oÞvolt u¡t tobd 2 is dat de duiæn voornomdiik uit de

Noordeli¡ke Nede¡londen komen en de oordjes (tøbel 3) voorol uit de

Zu i delijke Nededonden.

Zilveren munlen komen alleen uit de Noordelike Nederlonden,

behoudens I munbtu( een deel von een Woo¡nse broqenningvon

Jan Zonderurees (l 405-1 4 I 9).

De oonwezigheid von buitenlondse muntstukken is woorsrhijnlijk te

verUoren door de oonwezigheid von verschillende buitenlondse troepen,

doorover lotcr meer.

17 r9 2A

1-

- 5628
-5

t
2

61 28 r32

128 str¡ks

84 stula
36 stt¡ks

9 st*ks

J stuks

2 stt¡ks

I stuk

40 stuks

1 I stuks

316 stuks
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Kogels

Ook erg opvallend is het aantal

kogels, dat hier gevonden werd en

in welke staatze verkeerden.

Meestal vind je n.l. musketkogels,

die nog helemaal intactzìjn, maar

op dit terrein werden ook

platgeschoten exemplaren

gevonden:

Reden genoeg om aan te nemen,

dat hier flink gevochten is.

In het boek "De stad en meìerij van

's Hertogenbosch" door A.C. Brock, ook bekend als "de slag van Boxrel".
koster van St, Oedenro de, I775- Men spreekt in dit verband ook van

1834, schrijft deze onder het de Dommel-srcllingen, o.a. langs de

gedeelte Boxtel het volgende: Dommel bij Selissen en Heult
In 1794 viel hier eene (beiden Boxtel), maar ook bij
schermutseling voor tusschen de St. Michielsgesrel en St. Oedenrode
Fransche en Engelse, welke laatste lagen in 1794veel Pruisische rroepen.

op de vlucht gedreven werden, maar De Engelse rroepen zaten voorâl in

34 sul<s

32 stuks

4 sruks

2 sruks

72 sttil<s

2 stuks

3l stuks

114 suks
46 stuks

193 stuks

zi)nde het veld waar "de slag van

Boxtel" (schermutseling)

plaatsgevonden zou hebben.

1 Het ligt aan een natuurlijk water,

vlakbij is St. Michielsgestel
(Dommelstelling).

2 Het is gelegen aan de Steenweg,

zoals A.C. Brock beschrijft.

3 Er moet een barriershuis zijn

geweest (4.C. Brock), dat lag aan

de Steenweg (heeft er gestâan tot
1966).

4 De bodemvondsten ter plaatse.

Er heefc nog een barriershuis aan de

Steenweg gestaan, maar dat stond

wat verder weg van de Dommel.
Het stond aan de Bossche weg in
Boxtel, ongeveer waar nu de afslag

is naar het ziekenhuis.

Bekend is, dat de Duitse troepen

kogels gebruikten, die rwaarder

waren dan die van de de Fransen,

ofschoon ze doorgaans hetzelfde

kaliber hadden. Alleen de lengte

verschilde. Têvens was toentertijd
de ronde musketkogel nog in

gebruik.

Pistoletkogels (rond 32 st.,

langwerpig 31 st.) maken ongeYeer

een kwart van de totale hoeveelheid

kogels uit, Een bewijs, dat er ook

inderdaad van op korte afstand

gevochten, c.q. geschoten is.

Ronde musketkogels zijn natuurlijk
niet te determineren als zijnde Frans

I2 eerst brand gestigt te hebben dan Den Bosch ze[ evenals zes Staatse

Z waa¡door gelukkig niet meer dan Bataljons en er waren nog enkele

Þ barriershuis, gelegen aan de Steenweg Staatse regimenten nabij de stad.

Y werd verteerd. Het terrein wâar we nu het
:d. onderzoek aan het doen zijn,

P Deze schermutseling, die plaats had voldoet aan vier belangrijke eisen,
U

Ë op 14 september 1794 en waarbij die ervoor zorgeî, dat dit rerrein
ô enkele uren fel werd gevochten, is specifiek bedoeld kan worden als



of Duits, maar voor dit stuk ga ik er

voorlopig maar vanuit, dat de ene

helft van de Fransen en de andere

helfc van de Duìtsers, Engelsen en

Nederlanders afkomstig is.

De pistolet- en musketkogels

zouden natuurlijk ook afkomstig

kunnen ztjn van vroegere gevechten,

bijv, in de Tâchtigjarige oorlog, of
van het het ra-mpjaar 1672 of
gewoon van rovers ofjagers.

Maar al met al vind ik dat er genoeg

bewijzen zijn, dat hier, o.a. op dit
terrein "de slag van Boxtel" zich

heeft afgespeeld op 14 september

1794.

O ue ri ge b o dernu onds ten

De overige bodemvondsten zijn op

zich niet spectaculair: de meeste

dateren uit de laatste vierhonderd
jaar en kun je overal vinden op

oude akkers hier in de buurt.
Een paar Yoorwerpen wil ik er nog

grâag even uitlichten.

Een fibula? Lood-tin? Indentiek

exemplaar gezien in het museúm

van oudheden te Leiden als zijnde
Keltisch (nader onderzoek door de

R.O.B. zal hier uitkomst kunnen
bieden. U krijgt van mij t.z.t de

uitslag.).

Verder wil ik graag vermelden een

Kogels

Ab Dui* te detesmise¡eru
pìatgeschoten mttsketkogel s, langwerpig

ongeschorden musketkogels, Iaegwerpig

ronde musketlogels G 34:2)
ronde platgescho ten rnusketko gel (= 2:2)

pistoleúogels 8-12 rnm (= 32:2)
pistoletkogels 10x13 mm (= Zl:Z¡

Duits totaal.

[fç P¡e¡e te d€t€rmiûer€û:
platgeschoten murketkogels, langwerpig

ongeschoeden musketkogels, laogwerpig
ronde muskeckogels (=fi;2¡
ronde platgeschoten musketko gel (=2 :2)

pistoletkogels 8-12 rnrn (=32:Z)

pistoletkogels 10x13 mm (=3t:Z¡

Fra$s totaal.

deel van een oorijzer @ en een

redelijk goed bewaard gebleven

mondharpje, naar vorm en

metaalsoort te zien, in te delen ìn de

l6e-l7e eeuw, gemaakt

waarschijnlijk te Antwerpen ø.

Drie gewichten, waarvan 1

zeskancig, zonder merk (mogelijk

15e eeuw).

Ook interessantzijn een paar goed

herkenbare en dateerbare knopen,
die gevonden werden:

Een rokknoop van een Russische

soldaat, 1799 @, gezien in

46 stuks

2 s¡r¡la

17 stula
I s¡uk

16 stula
l5 stula

97 stuks

I 14 stula
4 stuks

l7 stuks

1 stt¡k

16 stuks

16 stuks

I 68 sruks

Mu.seum Militairen, Driebergen.

Diverse knopen Franse artillerie,

1790-1830 @E¿O,
Een knoop @ kan ik nog niet

chuisbrengen. Misschien dat één

van de lezers mij hierover iets meer

kan vertellen?

Verder valt het op, dât er een paar

voorwerpen als vondst ontbreken,

of bijna ontbreken, die je op andere

akkers wel vindt. Tè denken valt

o.a, aan:

- vingerhoedjes (slechts 1 klein

gedeelte gevonden);

- muntgewichtjes
(geen enkele gevonden) ;

- lakenloodjes
(slechts 1 exemplaar gevonden).

Nu is het natuurlijk ook zo, dat ik
niet de enige ben, die daar met een

metaaldetector gezocht heeft.

Eén persoon heeft er zeker vi)f )aar
voor mij regelmatig gezocht.

Hij heeft de vondsten echter helaas

niet geïnventariseerd of beschreven,

dus het is niet bekend hoeveel en

w^t deze persoon gevonden heefc.

Jammer!

\Øaarschijnlijk waren zìj n vondsten

wat groter van omvang dan de
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zeggen omdat maaÍ zo weinig uit
die tijd gevonden is. Indien je

hierover iets meer wilt zrggen, zal

dat toch moeten gebeuren in

Deze foto geeft drie identreke knopen, die olleen

verschi/len in gtoot-te. De oþeelding is dezelfde ols

dbeelding 5, nr. 6.

sarnenhang met alle Rometnse

vondsten in de regio.

Cesloten vondsten of vondsten in

context zrjn dan natuurlijk erg

belangrijk. Dit geldt natuurlijk ook
voor de (laat)-middeleeuwse

vondsten. Voorwerpen uit de vroege

middeleeuwen ontbreken geheel.

Zo zie je maar, dat het heel leuk en

nuttig kan zi)n om een bepaald

gebied zo in kaart te brengen, te

inventariseren en er dan ook nog

mogelijke conclusies aan te

verbindenl!

I

Y Minuutplon 1832, gemeente Boxæl

voor'\À/erpen, die ik na hem

gevonden heb, gewoon door het

simpele feit, dat een groter
voorwerp nu eenmaal makkelijker
te detecteren is dan een klein
voorwerp en omdat hij de eerste

was, die daar zocht. Ook het steeds

kleiner worden van de vondsæn

naar gelang de verstreken tijd duidt
hierop. Een paar keer ben ik er

geweest, toen er al enkele mannen

voor mi aan de gâng waren.

Alles sa.mengevat, kan ik best

stellen, dat ik ongeveer de helft heb

gevonden van wat er lag aan

oorspronkelijke metalen vo ndsten.

Het zou erg fijn zijn geweest, als ik
ook na had kunnen g anw^t er nog

meer gevonden, maar niet
beschreven is. Helaas is dat niet
mogelijk,

Ilat betreft de Romeinse vondsten:

hierover is in dit stadium niets te

Geraadpleegde literatuur:
Læs monnaies de la principauté de Liège -

A. Mignolet; Historische Atlas Noord-
B¡abant - Robas; Schans op de grens -

Stichting Vesting Bo urcan ge Sellingen

1993;
De Nederlandse munten van 1806 rot
heden - Johan Mevius; Catalogus koperen
munten geslagen door de zeven prov. der
ver. Ned. en Catalogus zilveren munten
geslagen door de zeven prov. der ver. Ned.
- Zonnebloem;
læs monnaies de Belgique, l79O-1975 -

J. de Merj en G. Pauwels;2000 jaar

gewichten in de Nederlanden - D.A.
\liaop Koning /G.M.N. Houben;
Les Monnaies de Cuivre d'Allemagne -

J. de Meij; Jaarboek munten en penningen
der Nederlanden 1987; Standa¡d
Catalogue of the coins oÊGr. Br. and
Ireland - B.A. Seaby, Ltd.; Copper coins of
Sweden - O.P. Eklund; Succesvol zoeken

met de metaaldetector - Gert Gesink;
De stad en meierij van
's Hertogenbosch - A.C. Broeck;
Van bos tot stad - drs. H.L. Janssen.

Met dank aan de volgende personen en

instellingen:
dhr. \Ø. Doijen, a.rchivaris van de

gemeente Boxtel, dhr. A. v.d.'!üestelaken,

belendend bewoner, dhr. v. Grinsven,

eigenaar van het perceel, dhr. Olijslagers,

huurder van het perceel, mevr. A.M.A. van

Geloven, Vught voor diverse adviezen, drs.

A. Pol en drs. H.\Ø. Jacobi van het Kon.
Penningkabinet voor hec determineren van

diverse munten, dhr. A. \Welling, Boxtel,
voor het beschikbaar stellen van een kopie
van "De slag van Boxtel".
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Heden + negent.ien honderd vijf en negentig verschenen
voor mij, Mr Nicolaas de Wolf, not.aris te DrachEen. 

-L.de heer LuiE.zen Haak, sporttherapeut, geboren te + op zes
juni negent.ienhonderd drie en veerEig, wonende te 9202 LM
Drachten, ZeEveId 12, +, +paspoort./ríjbewijs nummer +,.
2.de heer Alber!,foharules FolkerEs, +, geboren Ee + op +,
wonende Ee +, +, +paspport/rijbewijs +,
ten deze handelend in hun hoedanigheid van voorzit.ter res-
pektievelijk sekretaris van de !'e Drachten gevestigde ver-
eniging met volledige rechtsbevoegdheid: DE DETECTOR AMA-
TEUR, kant.oorhoudende È.e +, welke vereniging is ingeschreven
bij het VerenigingenregisEer van de Kamer van Koophand.el te
Leeuwarden onder nummer V 5179, en aldus de vereniging
overeenkomstig heÈ bepaalde in haar statuÈen rechtsgeì-dig
vertegenwoordigend
De komparanten in aanmerking nemende:
-dat bij akt.e op vier februari negentienhonderd Èwee en
negentig verl-eden voor een waarnemer van Mr H.,J. Wierda,
notaris te Leeuwarden, de staÈuten van genoemd.e vereniging
in een notariele akÈe zijn vastgelegd;
-dat door de vereniging middels een uitnodiging in het
verenigingsblad n+" de leden werden opgeroepen tot het
bijwonen van een algemene ledenvergadering op + des avonds
om + uur, waarbij al-s agendapunt werd vermeLd omzett.ing van
de vereniging in een sEichting, blijkens een aan deze akte
gehechte kopie van de oproep,.
-dat voor het geval op genoemde vergadering van + des avond.s
om + uur het. door de statuten vereiste quorum niet aanwezig
zow zíj, tevens werd opgeroepen tot het bijwonen op + des
avonds om + uur van een algemene ledenvergadering; 

--daE in de vergadering van + des avonds om + uur heE, wet.tse-
Iijk en statutair vereisÈe quorum voor omzetÈing nieE aanwe-
zr-9 was;
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-daÈ in de tweede ve
beslot.en de verenigi
kende van dit beslui
sel- uit de notulen;
-dat. genoemd besluiE. werd genomen met algemene stemmen en
derhalve is voldaan aan de op grond van artikel 18 lid 2 van
Boek 2 van het, BurgerLijk Wetboek vereiste meerderheid van
negen tienden van de uiÈgebrachE.e sEemmen;
-daÈ vervoLgens door de vereniging middels een uitnodiging
in heÈ verenigingsbtad u+u de teden werden opgeroepen tot.
heÈ bijwonen van een algemene ledenvergadering op + des
avonds om + uur, waarbij als agendapunt, werd vermeld vast-

rgadering van + des avonds om + uur werd
ng om te zet.ten in een stichting, blij-
E uit, een aan deze akte gehechts uiEÈrek-
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sÈeI1ing van de sEatuEen van de via omzetting Ee vormen
stichting, blijkens een aan deze akte gehecht,e kopie van de
oproep,'
-dat t.egelijk meÈ deze oproep in het. verenigingsblad de
voorgestelde statut.en van de stícht.ing werden gepubliceerd;
-da! voor het gevaL op genoemde vergadering van + des avonds
om + uur heÈ door de statuten vereiste quorum nieE, aanwezig
zott zíj, tevens werd opgeroepen toÈ heE. bijwonen op + des
avonds om + uur van een aLgemene ledenvergadering; 

--dat in de vergadering van + des avonds om + uur heÈ statu-
tair vereiste quorum voor statuEenwijziging niet aanwezíg
was ;
-daE in de lweede vergaderíng van + des avonds om + uur werd
besloÈen tot. wijziging van de sÈatuten, blijkende van diE
besluiE uit' een aan deze akEe gehecht. uíÈÈreksel uíE de
notulen;
-dat genoemd besluit werd genomen met + stemmen en derhalve
is voldaan aan de op grond van art.ikel 19 var¡ de staÈuten
vereiste meerderheid van twee/derde van de uiÈgebrachte
stemmen,.
-dat, de voor de omzetting in een sÈichting vereiste rechter-
lijke machtsiging is verleend blijkens een aan deze akte te
hechten beschikking van de Arrondíssementsrechtbank Leeuwar-
den van +;
Ter uítvoering van de besluiten van de algemene ledenverga-
deringen verklaren de komparanEen dat de statuten van de bij
deze akte via omzet,Èing te vormen stichting komen te luiden
al-s volgt:
NA.AM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1

1.De st
TET'RN.

ichÈing draagÈ de naam: trSTICHTTNG DE DETECTOR ^AIVIA-

2.2íj heefE, haar zeÈel in de gemeente SmallingerLand.
3.De stíchting is opgerichÈ voor onbepaalde Eijd. 

-
DOE:T.

Àrt,ikel 2.
1.De st,ichting heeft ten doel: heE bevorderen van onderzoek
met met.aaldetectors door amateurs naar archeologisch mate-
riaal, het verbeteren van de verstandhouding tussen detec-
tor-amateurs en archeologen alsmede het. bevorderen van
meLdingen van vonsten gedaan door detector-amateurs met een
metaaldetector, en voorts al hetgeen meÈ een en ander rechÈ-
streeks of zijdelings verband houdt of daarÈoe bevorderlijk
kan zijn, aÌles in de ruimsÈe zin des woords.
2.De stichting t,tacht haar doel onder meer te vervrezenlijken
door:
-heÈ geven van voorlichEing en het opst.ellen van gedragsre-
gels aangaande het zoeken met een metaaldeEector; 

-

\a\
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-heÈ organiseren van zoekdagen, tentoonst.ellingen en infor-
maÈie-avonden voor personen met belangstelling voor detec-
for-onderzoek;
-de uiEgifte van een periodiek over onderzoek meE. een me-
taaldetect.or naar archeologisch maÈeriaal door amateurs.
VERMOGEN.

Artikel 3

Het vermogen van de sÈichting zal worden gevormd door:
-subsidies en donaties,.
-sehenkingen, erfstellingen en legaÈen;
-aIl-e andere verkrijgingen en baEen.
BEST(ruR.
Artikel 4
1.Het best.uur van de sEichting besEaat uiÈ tenminsle drie
leden en wordE voor de eersÈe maal bij deze akÈe benoemd.
IIet. aantal leden wordt - met inachlneming van het. in de
vorige zin bepaalde - door het best.uur meE algenene stemmen
vastgesE.eld.
2.Het best,uur (met uiÈzondering van het eerste bestuur,
waarvan de leden in funkt.ie worden benoemd) kiest uit. zijn
midden een voorzitter, een sekret.aris en een penningmeest.er.
De furikties van sekretaris en penningmeester kunnen ook door
een persoon worden vervuld.
3.Bij heE. ontstaan van een vakature j-n het. besEuur, zul-len
de overblijvende bestuursleden meE algemene sÈemmen binnen
Ewee maanden na het ontstaan van de vakature daarin voorzien
door de benoeming van een opvolger.
4.Mocht(en) in het bestuur om hrelke reden dan ook een of
meer leden onEbreken, dan vormen de overblijvende 

-
bestuursleden, of vormt het enigie overblijvende bestuurslid
nieÈtemin een wettig besEuur, behoudens het bepaalde in
artikel- 7.
5.De leden van het bestuur genieEen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben t/re1 rechts op vergoeding van de
door hen in de uit.oefening van hun funktie gemaakce kosÈen.
BESTUIJRSVERGÀDERINGEN EN BESTIruRSBESLUITEN.
Artikel 5

1.De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente
Smallingerland.
2. feder kalenderkwartaal i¡rordts t.enminste een vergadering
gehouden.
3.Vergaderingen zul]-en voorts telkenmale worden gehouden,
wanneer de voorziEter diÈ wenselijk achl of indien een der
andere besEuursleden daartoe schriftelijk en onder nauw-
keurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitsÈer
het verzoek richts. Indien de voorziEter aan een dergelijk
verzoek geen gevolg geefE in dier voege, dat de vergadering
kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de
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verzoeker bevoegd zel-f een vergadering bijeen te roepen met.
inachEneming van de vereist.e formali!.eite
4.De oproeping tot de vergadering geschiedt. - behoudens heE
in lid 3 bepaalde - door de voorzit.ter, tenminste zeven
dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergad.ering
niet, medegerekend, door middel van aangetekende 

-

oproepingsbrieven .

5.De oproepingsbrieven vermelden, behal-ve plaats en tijdstip
van de vergadering, de Ee behandel-en onderwerpen. 

-
6.Zo1ang in een bestuursvergadering aIIe in funkt.ie zijnde
bestuursleden aanwezig zijn, kunnen getdige besluiten worden
genomen over aIle aan de orde komende onderwerpen, miE.s met
algemene stemmen, ook al- zijn de door de stat.uten gegeven
voorschriften voor het. oproepen en houden van vergaderin-
gen nieÈ in acht genomen.
7.De vergaderingen worden gel-eid door de voorzitE.er van heÈ
bestuur; bij diens af
haar voorzitt.er aan.

wezigheid wijsÈ de vergadering zelf

LVan heÈ verhandelde in de vergaderingen worden de notulen
gehouden door de sekretaris of door een der andere aanwe-
zigen, door de voorzitter daart.oe aangezocht. De noEulen
worden vastsgesteld ên getekend door d.egenen, die in de
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.-
9.HeÈ bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige -
besLuiÈen nemen índien de meerderheid zijner in funktie
zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
as

951400 LV

Schriftelijke st.emming geschiedt bij ongetekende, gesLoten
briefj es .

13 .lJJ.anko
gebracht.

stemmen worden beschouwd als níeÈ te zijn uit-

14.In aLle geschillen omtrenÈ stemmingen, niet. bij de
staÈuten voorzien, bestist de voorziÈt.er.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.
ArtikeL 6.
1.HeÈ bestuur is
2-Het bestuur is

belast met het besturen van de stíchting.
bevoegd Èot het sluiten van overeenkomst.en

Een bes
medebes
een sch
vergade
slechts
den-

tuurslid kan zich ter vergadering door een 

-
tuurslid Lat.en vert.egenwoordigen op overlegging van
riftelijke, t.er beoordeling van de voorzitt.er der
ring voJ.doende, vo1machE.. Een besÈuurstid kan daarbij
voor een medebesEuurslid aLs gevolmachtigde optre-

t.ot het. kopen, vervreemden of bezwaren van regisÈergoederen.
3.Het besÈuur is niet. bevoegd tot het sluiEen
overeenkomsten, waarbij de st.ichting zich a1s borg of hoof_
delijk medeschuLdenaar verbindt , zich voor een derd.e st.erk
maakE. of zich t.ot zekerheidsE.elling voor een schuld. van een
derde verbindE
ArÈikel 7.
Het bestuur vertegenwoordigt de sÈichting in en buiten
rechte. Deze verÈegenwoordigingsbevoegdheid komÈ bovendien
toe aan de voorzitt.er en sekretaris tezamen, danwel bij
ont.stentenis van een hunner aan hr:n plaatsvervangers.
E INDE BESTUURSLIDMÀATSCI{AP .

Artikel 8.
Het. bestuurslidmaaÈschap eindigt :

door overlijden van een besÈuurslid, bij verlies van het
vrije beheer over zijn vermogen, bij schrifÈelijke 

-ont.slagneming (bedanken), alsmede bíj ontslag op grond. van
artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
BOEKJÀÀR EN üAÀRSTIJKKEN.
Art.ikel- 9

1.Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het' kalen-
derjaar,
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der10.Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,

mits aIIe bestuursleden in de geJ.egenheid zijn gesteld
schriftelijk, lelegrafisch of per Èelefax hun mening Èe
uiten. Van een aldus genomen besluít wordt onder bijvoeging
van de ingekomen antwoorden door de sekretaris een relaas
opgemaakl, daE. na medeondertekening door de voorzit.ter bij
de notulen h'ordt gevoegd.
11.Ieder bestuurslid heeft hets recht tot het uitbrengen van
eeri sÈem.
Voorzover deze stat.u!.en geen grotere ¡qq¡d¿¡þg{d 

-
voorschrijven worden aIle bestuursbesl_uit.en genomen met
voÌsE.rekÈe meerderheid der geldig uit.gebrachte stemmen.
12.411e stemmingen ter vergadering geschíeden mondeling,
Èenzij de voorziÈÈer een schrifÈelijke stemming gewens! acht
of een der stemgerechtigden dit. voor de sÈemming verlangt.

stichting afgesloten. Daarui! word.en d.oor d.e penningrneester
een balans en een sE.aaE van baÈen en lasten over heÈ gee_
indigde boekjaar opgemaakt, welke jaarst.ukken, binnen zes
maanden na afloop van het boekjaai aan besÈuur word.en aan_
geboden.
3.De jaarstukken worden door het bestuur vasÈgesÈeld.
REGLEMENT.
Art.ike1 10.
1.HeÈ bestuur is bevoegd een reglement vast te stel1en,
waarin die onderwerpen worden geregetd, t/elke niet in d.eze
stat,uÈen zijn vervat
2.Het reglement mag niet me!' de h¡ee of deze staÈuten in
sÈrijd zijn.
3.Het bestuur is Ee allen tíjde bevoegd heE. reglemenE. Èe
wijzigen of op Èe heffen,
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4.Op de vasÈ.st.elling, wijziging en oPheffing van heÈ re-
gLement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van t.oepassing.
STATUTENWI,JZIGING.
Artikel 11.
1.HeC bestuur is bevoegd deze sEatut.en te wijzigen. Het
besluit. daartoe moeÈ worden genomen met algemene sÈemmen in
een vergadering, waarin alle best.uursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zonder daE binnen het besEuur enige
vakature bestaat
2.De vtijzígíng moeE op straffe van nieEigheid bij not,ariele
akte tot stand komen.
3.De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek
afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten
neer te leggen Èen kant.ore van het openbaar stichÈingen-
register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken, binnen welker gebied de st.ichÈing haar zetel heeft.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel L2. 

-
1.Het bestuur is bevoegd de stichting Èe ontsbinden. op heE.

besluit is het bepaalde in arEikel 11 Iíd 1daartoe Ee nemen
van toepassing.
2.De sÈichting b1íjft na haar ontbinding voortbesÈaan voor
zover diÈ Eot vereffening van haar vermogen nodig is.
3.De vereffening geschiedÈ door het bestuur.
4.De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de oncbinding
van de sticht.ing inschrijving geschiedt in het register,
bedoeld in arÈíkel 11 lid 3.
5.Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
staEuten zoveel mogelijk van kracht.
6.Een evenÈueel batig saldo van de ontbonden stichting
r¡rordt., voorzover voortvloeiende uit evenluel-e subsidies
overgedragen aan de desbeE.reffende subsidièrende overheden,
terwijl het evenEueel resÈerende deef zoveel mogelijk za1'
worden besleed overeenkomsÈig het doel van de stichting.
7.Na afloop van de vereffening blijven de boeken en 

-bescheiden van de onÈbonden stichÈing gedurende dertig jaren
berusten onder de jongste vereffenaar.
SLOTBEPAIING.
ArÈikel 13.
In alle gevallen, waarin zowel de weg als deze sEatuten nie!
voorzien, beslist. het bescuur.
TenslotE.e verklaarden de komparanten, Èer uitvoering van heÈ

bepaa)-de in artikel 4 leden 1 en 2, daE voor de eerste maal
Èot besÈuurders van de stichÈing worden benoemd: 

-
+ voorzitÈer
+ sekretaris

OO

951400 LV

De komparanÈen zijn mij, noÈaris bekend en de identiEeit van
de komparanten/+volmachtgevers is door mij, not.aris aan de
hand van de hiervoor gemelde documenEen vastgesteld. -
ú{aarvan akte, in minuut. is verleden te Drachten op de datum
als in heÈ. hoofd dezer akte vermeld, door na zakelijke
inhoudsopgave gevolgde beperkte voorlezing, op verzoek van
de komparanÈen, die daarbíj verklaarden de inhoud der akte
Ee kennen. waarna ondertekening door de komparanten en mij,
notaris.

+ penningmeesÈer
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Holland

I Albrechtvan Beieren, 1389-1404.
Groot zonder jærtal.

2 Willem V, I 34ó- I 389.
Leeuwengroot zonder iærtal.

Friesland

3 Sceattâ, ca 700, voorzijde: gehelmde buste
nær rechts, verbæterde tekst Keezijde:
kort kruis omteven door drie amuletten.

Gelderland

4 Oco ll,1779-1271, penning zonder jaartal,
Arnhem, type met mistelbloem'

5 Otto ll,1229-1271, penning zonder iaartal,
Arnhem, met OTTO.GELRENS.

Deventer

6 Hendrik ll, 1002- l 024, penning zonder iartal.

Brabant

7 )an l, 126&'1294.
Denier of penning zonder jærtal, Leuven.

8 Janlll, l3l2-1355.
l/2 Groot zonder jærøI, Brussel.

Utrecht
9 Bernoldus, 1027-109., penning zonder jaartal.

l0 Willem van Pont, I 054- 107ó,
penning zonder jærtal.

Oost-Nederland

I I lmitatie v¿n Keulse penning van Otto lll
(e83- r 002).

Leiden - St. Catharina Weeshuis

l2 Noodmunt van een l/2 stuiver I 573,
geslagen tijdens het beleg van Leiden door de
Spænse troepen o.l.v. Valdez ten behoeve van

de armen. Voorzilde: stadswapen, dærboven
jærtal, GEDENCT.DEN"ARMEN.
Keerzijde: md van Sc Catharin¿

Vlaanderen

I 3 Philips de Stoute, I 384- I 404.
Dubbele miit zonder iaartal met FLADES.



et tijdperk ,
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De Kelten brachten de Denen ongeveer lB00 jaar voor christus in

aanraking met het nieuwe metaal brons. Ziiwaren de eerste

internationale handelaren en onderhielden handetscontacten met

het zuiden. De Denen konden het zo fel begeerde barnsteen

leyeren, waaraan zoveel magische krachten werden toegeschreven.

Landbouw en veeteelt leverden alleen het nodige voor eigen

gebruik, dus in die produkten bestond geen handel. Brons was

kostbaar en dus statusverhogend voor de stamhoofden. uit die tijd

dateren de schaal van Gundestrup en de zonnewagen van

Trundholm, typische cultusvoorwerpen.

Mede door de

grote

hoeveelheid

vondsten die

de laatste jaren

o.a. met

behulp van de

metaaldetector zijn

gedaan, zijn veel bewoningsplaatsen uit die tijd

ontdekt. Hoewel de Romeinen nooit tot in

Denemarken zijn gekomen, blijkt uit de vondsten,

dat er wel een levendige handel met hen was.

' ,, a die periode

,. ' " was er een

, , r grootscheepse

;, Î' volksverhui-
zing, die aan de Denen niet
ongemerkt voorbijging. De zich
verplaatsende volkeren noopten de

Deense starnmen zee te ki.ezen

richting Engeland. Primitieve
landbouw gecombineerd met
overbevolking en een ongunstiger
wordend klimaat worden als

oorzaken aangevoerd voor de

volksverhuizing.

 
Zilv er en m u n1 w oorcchijnlijk
geslogen in deVikingstod Hedeby in
het begin von de 9e eanw. Deze munt is de
vroegste inheanse munt von Scandinovié.

De cultuur van de Kelæn

had na de Romeinse tijd een hoge

vlucht genomen op het Britse

eiland. Men had de beschaving

geërfd en het Christendom was

gemeengoed geworden. De eerste

immigranten van ons deel van de

Noordzeekust in ægreerden

geluidloos, want er was nog plaats

genoeg. De zo ontstane

An gelsaksische-Keltische bes chaving

had in de 8e eeuw haar top bereikt.

In de kloosters werden de moderne

wetenschappen, zoals het Latijn
gedoceerd, en het land lag vol met



Typsche Yikngþolsbond (doonnede 17,4 cm.) uit Noorwegen.
Een runeninscrþtle op de duitlng vemddt dot het zlúver voor de

holsbond meqebrocht is no een strooptocht in onze streken. In

vertøl¡ng stoot er: "wtj gingen de lieden in F¡idond æ lijf en oon
ons wos de verdding von de oorlogsbuit".

kostbare

schatæn en

relikwieën en dat raakte ook op het
continent bekend.

Op de een of andere manier
dacht men veilig te zi)n op dat
eiland. Avalon had als gevolg

daarvan het militaire apparaat van

de Romeinen niet overgenomen; de

kusten werden niet bewaakt en

bovenal werkten de vele

koninkrijkjes niet met elkaar samen.

De Noormannen reageerden dan

ook op 8 juni 791op "de worst die

hun werd voorgehouden".

Kooftje von Engdond met jaortnllen en plooten
von divetse invollen door de Vikìngen.

\,""

Het kloostereiland
Lindisfarne had de

mijfelachtige eer om als eerste

te worden geplunderd, toen deze

tweede golf immigranten over de

Noordzee kwam. AIs je de oude

geschriften moet geloven gingen de

Vikingen als een stel terminators te

keer, maar die berichten zijn wel
gekleurd vanuit de optiek van de

redelijk beschaafde kloosterlingen.
Misschien ook met de bedoeling de

verschillen de rivaliserende koningen
er toe te brengen om een leger op

de been te brengen.

De kloosterlingen konden niet veel

meer doen dan A furor
Normannorum libera nos, Domine'
te bidden en hun kunstschatten te
begraven.

Binnen enkele decennia

sidderde heel \Øest-Europa voor de

Vikingen in hun snelle en wendbare

schepen. Zekonden ook nog eens

ver de rivieren opvâren vanwege

hun geringe diepgang, zodatze
steeds verder landinwaarts konden
komen plunderen.

De machteloze vorsten en

edelen zagen geen kans om

enige weerstand van belang op

touw te zetten.

ZebeaaJden liever een

Êks losgeld in goud en

andere kostbaarheden

om van verdere

plunderingen
gespeend te

blijven.
De monniken
doopten hun
pennen in gif,

omdat het
geschreven woord

hun enige wapen wal Ze trokken
flink van leer tegen de goddeloze

plunderaars en moordenaars om
daarmee de Vikingen, ook wel

Noormannen genoemd, tot in onze

dagen te stigmatiseren.

- 
jtì

-)

^Op het beroande toþijt von Bøyeux

zijn Yikinçchepen øfgebedd met een hed
leger von monnen en poarden erin.

Het borduurwerk toont de overtþcht von Wìllan
de Veroveroor von Normondiè noor Engdond

in l0ó6.

Pas in onze eeuw werden ze

in het licht geplaatst van het

Germaanse verleden en stonden ze

zo ineens te boek als nobel en

heldhafcig en vooral van zuiver ras;

blond met blauwe ogen. Ook dit
beeld uit het nazitijdperk, waar we

nog een bijsmaak van krijgen, is

niet reëel.

Het begrip Noorman slaat

volgens recenter onderzoek op zo

ongeveer iedere stam in het huidige
Scandinavië tot Friesland toe en het

2I
q

z
ñ
(,
:
d.

F
UU
FU
o

O IOO Milr. \ (



handel, ze stichtten
nederzettingen er¡ ue

verhuurdeú zich als

soldaten. Flieruit blij kt,
datze meer redenen

hadden om de zee te

kiezen dan alleen

roofzucht en moordlust,
zoals de verhalen van de

gebrandschatte monniken
uit die dagen ons willen
doen geloven.

Pure noodzaak

was het om huis en

De bijl von

Mommen,

Judond,
Dene
morken,
geeft de

noam oon de

Mommen sùlL De biy' b een

belongrijkwopen von de Viking;

het heeft symóolbche ospecæn.

Dit voorbeeld b ingdegd met zilverdrood.

haard te verlaten. De Vikingen
wâren de eerste landverhuizers

or,ndat Noorwegen onbruikbaar was

als landbouwgrond en Zweden en

Denema¡ken grotendeels bestonden

uit onontgonnen heidevelden.

Overbevolking en een vreemd soort
erfr,echt.deden de rest. De tijd van

kleine elkaar beconcurreren de

stârrmen was ook ten einde.

de kolonies gesticht hadden.

Niet alleen in Normandië, waarin

het woord Noorman nog steeds

doorklinkt, maar ook in Engeland.

In het oosrclijke deel van ìüessex,

ten oosten van de lijn Londen

Chester ontstond het

Reconstructie von

een víkingschþ

gevonden bij
Rosk/de, Denemorken.

stâetje Danelagh dat heel North-
Umbria opslokte.
Die Noormannen wilden een

vreedza-me samen levin g opbouwen

zonder concacten met het
moederland Denemarken.

De krcnieken yan
Danelagh

Dankzìj de

schrijflust van de

^Munt von de

Enge/se vikingkoning

Aethdred ll (978-l0l ó)

kloosterlingen is bekend hoe

het de Vikìngen in Engeland is
vergaan.

De Deense veroveraar Svend

Gaffelbaard slaagde erin om met
een vloot van meer dan duizend

schepen Danelagh te veroveren en

daarna de rest van Engeland.

22

steeds meer

geperfectioneerd werden.
Prachtige houten boten waren het.

Er kon geroeid worden en ook
waren er grote zeilen. Zewaren

zeer rank en wendbaar,

Heel veel ontdekkings-
reizigers uit later eeuwen

hadden slechter materiaal

tot hun beschikking. En of
de Vikingen nu zo slecht

waren? Och, het waren

mensen van hun tijd.
Ook hun tegenstanders

wisten van wanten op het
gebied van oorlogje voeren,

wat dat bereft is er niets

nieuws onder de zon.

Veel belangrijker was het
feit, dat ze overal grote
stukken grond gingen

ontginnen voor de

landbouw. Zokonhet
gebeuren, dat de

Noorman Rolf
(Rollo) het
hertogdom
Normandië in
leen kreeg.

Latere golven

plunderaars

kregen het dus aan
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N
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Hij rekende af met Olav Tiygvason

en dwong Ethelred, koning van

\Øessex tot het betalen van een

gigantische afkoopsom. Ethelred

liet dat niet over ztjn kant gaan en

rìchtte een massale slachting aan

onder de bevolking van Danelagh.

In ror3 reisde Svend opnieuw met
zijn vloot af naar Engeland en liet
zich vervolgens tot koning van heel

Engeland uitroepen.

Twee jaar later deed zijn zoon
Knud hetzelfde, deze liet zich cevens

tot koning k¡onen in Noorwegen,
zodat het hele Noordzeegebied nu

een Vikingrijk vormde.

Knud'de
Grote'
had nu
zoveel

status

Ste€n met een

oþeelding von een
yooßteyen von een viktngschip,

verworven als koning van het
Noorden, dat hij bij de kroning van

de Duitse keizer aan diens zijde de

St. Pieter in Rome kon betreden als
'tweede man' van Europa.
Lang duurde het niet. Na Knuds
dood trokken zijn onderkoningen
weer naar oude Vikingtraditie tegen

elkaar ten strijde. Een heel stel

oorlogen was het gevolg, waarvan

de bekendste de slag bij Hastings in
ro66 is. Harald verloor daar het
Engelse koninlaijk aan \Øillem de

Veroveraar, de Normandische tak
van het Vikingdom. Die Vikingen
wa¡en binnen een eeuw al volledig
verfranst, dus de geschiedschrìjving

legt de grens Yan het einde van de

Vikingtijd bij die veldslag.

A. Folkert¡

Gorm de Oude fìet in Jelling een steen oprlchten met een tekst
duidelllk geno€g was:

kunukR k(er)pi kubl

konge gjorde kumler

koning richtte sÞ monumenten

Pawai mupur sino so

Thyro moder sin den

Thyro ræoder ztin die

síns tonmûkoR but
srn Denmo*s bod

zijn Ðe¡emgrkeils áentelle¡

die

Konìng Corm ridttte deze monumenten oþ voot zln vroawThyrq
de hercteller von Denemarken.

Zl¡n zoon Haratd overtrof hem met een nog grqtere steen:

harahr kunul<R boþ køuroo kubl

Harald konge bode gore kumler

Ho¡otd kaning liet oþrichten moÐumenten

aft krum fabur sin quk oft
e¡ter Corm fader sin og efter

vtor Gorm vader zijn en yaor

uan tûnmsutk olo

stg Donmork al

z¡ch Denemorken hee/

23
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De grootste van Zuid Nederland
Alle modellen uit voorraad leverbaar
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Runenschti+,
een el'S7'.st-Eu

In Detector-
magaztne îr 13

(maart 1994) is

een boeiend

artikel over de

klank-
verschuivingen in

plaatsnamen door

opeenvolgen de Indo-germaanse

starnmen en hun dialecten teLezen.

Nu is talenstudìe niet iets, wat je zo

even doet. Niet voor niecs hebben

onze universiteitssteden behoorlijke
Alfagebouwen. In die van

Groningen is bijvoorbeeld naast het

taleninstituut ook het BAI
ondergebracht benevens het

A¡ctisch Centrum, maar daarover

een andere keer. Een bezoek aan de

beroemde sænen van Jelling (zie

a¡tikel "het tijdperk van de

Vikingen") bracht mij ertoe om nu

dus in het kort iets over de Noord-
Europese talen te schrijven.

De wetenschap laat ons

weten, dat ooit de Cermaanse

volken, die Zuid-Scandinavië, de

Noordduiue laagvlakte in clusief

Nederland en Hoog-Duitsland
bewoonden één gemeenschappelijke

taal moeten hebben gesproken.

Een gemeenschappelij ke

wortel, die voor het gemak

Oergermaans wordt genoemd en

aan het begin van de jaarcelling al

een flink aantal dialecten zaJ. hebben

gekend. Iets daarvan herken je in

het scammenonderscheid dat Julius
Caesar in ujn memoires heeft laten

A
Runeninscrþtie op een sæen

gevonden in Noord Groenlond.

opschrijven. Die Germaanse tak

maakte deel uit van het grotere

geheel van de Indo-Germaanse

calenfamilie. De Romeinen lieten

drie eeuwen later een lacune achter

wat mede de oorzaak was van de

volksverhuizing.

Tot in de vroege middel-
eeuwen dreven de stammen ver

uiteen en groeide het verschil in de

dialecten navenant. Er ontstonden

drie grote hoofd-groepen: de

Oostger-maanse dialecten van de

Goten, Bourgondiërs en Vandalen

(van wie geen enkel aanwijsbaar

archeologisch spoor terug zo:u zi)n

gevonden), de \Øestgermaanse talen,

waartoe Saksisch, Fries, Duits,
Engels en ons eigen Nederlands

behoren en het Oernoords, dat

gebruikt werd door de bewoners

van het huidige Zweden,

Noorwegen en Denemarken.

De heer Van Tol hield zich in

voornoemd artikel 6ezig met onze

streek en ik zal me beperken tot de

regio rond
Skagerrak en

Katteget
omdat die

ook hier
sporen

heeft

nagelaten in

de vorm van sagen en soms ook

archeologica.

Tot 6oo was dit Oernoords

één taal,, maar aân de vooravond

van de welbekende vikingtochten

bestonden er reeds drie

hoofdgroepen, het oud-\Øestnoords

of Norrone en Deens en Zweeds in

hun vroegste vorm. Alleen die beide

Iaatste talen kennen we ook in

geschreven vorm. Dankzij hun

gewoonte om oP grote stenen

inscripties achter rc laten, kennen

wij nu het runenschrift.

De meeste verhalen gazrn over

de persoon ter ere van wie de steen

is opgericht. \Øe lezen v/at voor

voorbeeldige en krachtige man of
vrouw de overledene was, over zijn

reizrn en soms zelfs over zyn of haar

dood.

Zeldza¡ner ztjn de

runenstokj es met bezwerende

teksten, waarvan er zelfs in ons land

nóg enige te zien zrjn in musea.

Het runenalfabet is zelfs voor ons

gemakkelij k leesbaar, tenminste als

je er een lijstje bij hebt van ons ABc

naast het'Futhark', naar de eerste 6

letters (n.b. th is één letter)'
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^De steen von Yttergorde, Zweden
ve¡meld dot Ulv 3 expedities

noor Engelond moakte in de le eeuu¡.

Aan het einde van de

Vikingtijd onwikkelden het Deens

en het Zweeds zich verder tot
hetgeen er nu nog gebruikt wordr.
De handel met onze Hanzesteden
zorgde er voor, dat er heel wat
Nederduitse woorden werden
oPgenomen in deze twee ralen.

Het Norrone onrwikkelde zich heel

anders. De Vikingen narrren her

mee naar de Britse eilanden,
Normandië en het Noordarlantische
gebied (Faroer en IJsland).

De Normandiërs bezigden al gauw
het middeleeuwse Frans w^aÍmee zÊ

in rc66 het oud-Engels verrijkten
na de inval van \Øillem de

Veroveraar. Dat oud-Engels was

trouwens ook al afkomstig van ons

deel van het continent. Saksen en

Denen hadden de Keltische
starnmen tijdens de volksverhuizing
al ver naar het westen verdreven, tot
in \Øales, Schotland en Ierland toe.

Het Engels is een samenraapsel van

G allo-Romeinse leenwoorden,
Saksisch, een hele reeks

Scandinavische termen mer een

Frans sausje. Pak de kaart van
Engeland maar en je ziet duizenden

plaatsnamen, die van Deense en

Saksische origine zijn.

In het noorden bleven het
Keltisch en het Norrone van elkaar

gescheiden, behalve dan op
Shetland en Orkne¡ waar een

mengvorm onßtond, die het Norn
werd genoemd. In de r8e eeuw stierf
die taal uit en sprak men er Engels.

Op Man en de Hebriden bleef het
Keltisch gehandhaafd en verdween
het oud-Noords van de

immigranten al spoedig. In de tor
dan toe onbewoonde gebieden bleef
het Norrone van de Vikingen
bewaa¡d tot op de dag van vandaag;

dat is op lJsland, Foroyar en

Croenland. Op IJsland werden

verder de oude saga's en

skaldenpoëzie opgeschreven in de

oude taal. En de huidige IJslanders

kunnen ze noglezen.
Het Groenlands van tegenwoordig
is een mengsel van Bkimotalen
geworden.

Het runenschift dat zich
onafhankelijk onwikkeld had, werd
eigenlijk al in de kiem gesmoord
toen men in aanraking kwam met
de Romeinse schriftcekens in de

vroege middeleeuwen. Die tekens

bleken gemakkelijker rc gebruiken
tezijn om klanken vast te leggen,

maar met enige oefening is zelfs

voor ons het 'Futhark' nog wel te
lezen,

T

A. Folkerts
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Oord en duit uit
Noord en Zuid

ln vroeger eeuwen, vóór de invoering yan ons huidige

geldstelsel kende men in de Lage landen bij de Zee een groot

aantal muntsoorten die in een nog veel groter aantal

VOOR U GÍ,IEZEN

mu ntsteden ¿¡angemaakt werden.

grotere geld en koninkrijksmunten.
Oudere, grotere muntstukken
werden vroeger meer gebruikt
tussen handelaren en wat mij trok
was het handgeld van de gewone

mensen, datztjn dus de oorden en

duiten in al hun variaties.

Nederland is een uniek gebied in de

wereld wat dat betreft, omdat het
hier een monetaire chaos was;

iedereen sloeg maar geld in allerlei

waarden zonder een centraal

geregelde controle.

Voor bijvoorbeeld Frankrijk of
Engeland in de tijd van de

provincies kun je alle munten kwijt
in een boekje van tien pagina's,

maar ik heb r3o paginat
volgeschreven en er zal nog wel
meer zi)n."

De aanmaak van

muntstempels gebeurt

tegenwoordi g computerges tuurd,
maar in vroeger eeuwen was dit
allemaal handwerk, vandaar dat je

per muntsoort weer variaties kunt
hebben, zelfs binnen een jaartal als

ze meerdere stempels tegelijk
gebruikten, \{at dat betreft kun je

eindeloos blijven doorgaan met
verzamelen,

"\Øat mij vooral opvalt" zegt

Bos, "is dat de kwaliteit van de

koperen munten de laatste jaren zo

hard achteruit gaat". Hij schrijft dat
toe aan de moderne landbouw-

methoden. "Cier bevat natuurlijk
heel veel etsende stoffen, maarlvat
ook funest is, is dat de bodem zo

vaak wordt diepgeploegd. Daardoor
kan er zuurstofdiep de bodem
indringen, goed voor het gewas,

maar de duiten roesten nu na

eeuwen in zuurstofarme omgeving
te zijn geweest, binnen een paar jaar

weg". De kleine munten schrijven

de geschiedenis van de gewone

man, met dit geld kocht men zijn

brood en bier.

Zilver en goud zagje echt niet op

straat. Er moet enorm veel

aangemunt zijn vroeger, want oud
kopergeld is niet echt zeldzaam.

Bedenk dat alles wat men liet vallen

meteen weg was in de modderige

prut van de toenmalige wegen.

En met het stadsafval is er heel wat

geld als retourballasc naar akker- en

tuinbouwgebieden getransporteerd.

Naar de steden gingen vooral de

producten van de landbouw en

veeteelt, en om de zeilschepen

rechtop te houden moest men iets

anders verzinnen om terug te varen.

Mest leverde tenminste nog wat op.

" Heden daagse detectoramateurs

vinden die zwerfmuntjes terug en ik
ga alle mogelijke beurzen af om
mijn verzameling aan te vullen,

want dat gebruikte geld fascineert

me buitengeìMoon. Dat is iets

tastbaars wat onze voorouders zelf
ìn de hand gehad hebben".

Gelukkig voor ons kan ìk
haast wel zeggeî, want het zijn
dankbare objecten om te
verzamelen en je hoeft er ook geen

dikke beurs voor te hebben om hier
toch een leuke collectie van aan te

leggen. Tênminste, als je ze ook wilt
kopen. Ik doe dat niet, omdat ik
het het leuker vind om zezelf te
zoeken ofom evencueel dubbele

exemplaren te ruilen.

lØillem Bos heeft pes een

boek van de persen laten komen
over antiek kopergeld en met hem

heb ik een gesprekje over dit
onderwerp. Wat mij nu interesseert

is de koopkrachtvan dat geld. Kon
je toen voor een duit een Big Mac
en een patatje oorlog kopen, naar

onze maatstaven gerekend, of was

het een bijna waardeloos muntje?

\Øillem Bos is een echæ

muntenverzajnelaar en geen

detectoramateur.
"Het verza.melen van munten heb ik
met de paplepel ingelcregen, want
mijn vader verzamelde ook al

munten. Je begint gewoon met het
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Het muntenverzamelen is
voor hem echrcr gewoon een hobby
aan de ka¡t, hoewel ìØillem zichzelf
wel omschrijft als een fanaat die alle

markten afstruint.

"Ik denk, dat mijn
huisgenoten het niet leuk zouden

vinden, als ik ook nog een deæctor

zou kopen omdat ik dan ieder vrij
uurtje op het land zou rondlopen".

Momenteel is het weer rustig
voor Bos, maar zodra de aardappels

binnen zijn, begint het weer.

Voor wie het boekje "Oord en duit
uit Noord enZ'tid" nog niet heeft,

Leo Kooiscra stuurt het je toe,

wanneer je hem f 39,95 betaalt voor
het boekje en f t,- voor de porto.
Het telefoonnummer van Iæo is

orI])-509)'

\Tillem Bos staat uiteraard
open voor iedere nieuwe koperen

munt uit vroeger tijden, die

gevonden wordt.

Je kunt hem evencueel bellen op

nummer o1r64-t929.

Het boekje zelf kan ik het best

aanprijzen al,s zeer noodzakelij ke

liæratuur voor een ieder die onze

hobby serieus neemt. Het boekje

teh44 bladzijden met een veelvoud

aan goede fotot en beschrijvingen
van allerhande kopergeld. Het kan

niet anders of de muntjes die je zelf
gevonden hebt, staan erin en als dat

nietzo is, neem dan even contact
oP met de auteur en stuur een

afbeelding naar "Deteccor

Magazine".Zo helpen we allen de

geschiedenis van orv.e streek te

bewaren voor latere generaties.

T

T

Er is maar één ding waar wij verstand van hebben;

detectortechniek!
Ons specialisme: reparatie, modif,catie en verkoop van diverse merken detectoren.

Dieptebereik vergroten of zoektijd verlengen, extra funkties inbouwen, u zegt het maar!

NIEUW! Met het NC-2 pakket kunt u 3 døgen zoeken met uw Classit op één øcculûding!

Wil Hofman, de enige dealer die meer weet van de binnenkant van een detector dan van de buitenkant.
(U koopt uw kleuren-TV toch ook niet bij Albert Heijn?)

Hofman Elektronica Beuningen, 08897-74063,bgg0652-637244 (na 10 oktober 024-6774063)
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STEENBERGEN DETECTORS

Uniekin de Benelux is ons
.,EIGEN VONDSTEN MUSEUM''

Ook op Zondag open

OFFICIEEL DEALER VAN:

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

Bontehondstraat3-5 4561 BA Hulst
Tel. 01140 - 19756 of 16503
vanuit Belgie Tel. 00 -31.11.40.19.756 of 16.503

OPSPORING - VERKOOP - INRUIL - VERHUTIR - ADVIES HULST



RO/v\E lN5E
MUNT

Vorig jaar ben

detector in het bezit

gekomen van een

prachtige, gouden,

Romeinse munt.

ik danzij mijn

Deze heb ik met behulp
van oude kaarten en Het tweede muntje heb ik kort
vondsten van vroeger

weten te localiseren. Na t 1 week

geleden op x 40 cm diepte

geëxperimenteerd te hebben, was

het op zekere dag bingo.
Naasc diverse vondsten lcwam deze

munt naar boven, De munt heb ik
pas kort geleden laten registreren bij
dhr. Pol, conservator Middeleeuwse
munten te leiden. De munr was

van (voorzijde) Magnus Maximus
begin 387- eind 388. Op de

keerzijde: twee tronende keizers en

Victoria.

INGEZONDEN
VOOR DE
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VAN HET
fAAR
44ç

gevonden in de omgeving van

Linne. Dit muntje is ook

geregistreerd door dhr. Pol, die zich Nadat er fotot gemaakt waren en

sinds enige tijd bezighoudt met de het muntje gemeten en ge\¡/ogen

productie en circulatie va . was, was de conclusie, dat het een

Merovingische .,u Ju ¿ ze aaln muntje voor dezr

goudstukken in de : " .' ,/ geving was. Het bleek een

Benelux en mijn : ê i, anken tremissis van

munten eraae wilde , ' ^ a \ ainz uit ca. 630.

<-

en zo via mijn detector in het

bezit kom van oudere munten,
Hoewel ik doof ben, kan ik goed

met mijn deæctor overweg via de

meter.

J. Hansen, Linne

Bijzonderheden over deze munt:
Fiono d'oro uit Florence, Italie, uit
de periode 1252-1303. Op de ene

zi)de staatJohannes de Doper en op

de andere ztjde een Franse

lelie. Deze munt is
aangemeld bij het

penningkabinet.
29
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l APRIL
EN H ET WAs 6EEN CRAP!

Omdat mi)n rwager graag
eens mee wilde te

zoeken, besloten we

op een zaterdag- /'\
middag (1 april) I '

ik al duiten, loodjes en wat
zilveren munten gevonden.

Ik had myn mvager een detector
geleend (ik heb er twee; war een

weelde!) en zei: "begin j\ hier maar,

dan loop tkzo'n 30 meter verder".
Na een minuut of vijf had hij al een

oude deurkruk te pakken waar hij
zichtbaar blij mee was. Blij was ik
even later ook, want ik vond een

Kuiltje gemaakt en

tot mijn stomme
verbazing lag er

een gouden

munt. En dat op
1 april; ze zouden

me thuis vast niet
geloven. Dit was de

derde gouden munt in
4ll2 jaar tijd.

zilve¡en rwee stuiverstuk van

Hollandia út 1677.

Dat was toch een mooi
begin.

Nadat mijn rwager

Ed ook al2 duiten
had opgegraven, kreeg

ik een signaal. 55 op de

display van mijn
Silver Eagle,

ti



Een ieder weet waarschijnliik

welvan die plekken, waar

vhoeger bagger is gestort.

Misschien gaat u na het lezen

van dit artikel nog eens naar

zo'n plek toe, maar dan

zonder metaaldetecton

p de plek waar

ik ben

begonnen, is

zoeken met een

metaaldetector niet mogelijk. Ik heb

het geprobeerd met een C-Scope

\r]-F TR g9o B, maar na zo'Ít ro
minuten ben ik maar opgehouden,

want ik werd knettergek.

De aanhouder wint, dus ben ik later
terug gegaan met een Colden Sabre,

met als extra wapen een wide-scan

schotel. Dit duurde enkele minuten

BAC,C.E RSTORT

1 AfbeeldingT

L Aþedding l0

Eerst maar wat

voorgeschiedenis.

Delft 1948: er is besloten dat de

grachten maar eens uitgebaggerd

moeten worden en dat de bagger op

een "stael" in Den Hoorn moest

worden gedeponeerd.

Den Hoorn ry76:1k was met wat
schoolvriendjes aan het'polderen'
toen we bij een berg hramen waar
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langer dan mijn eerdere optreden,

maar niet zoveel . Ik kon de selectie

op 6-7 zetten, maar het bleef
extreem moeilijk zoeken,

er zat gewoon te veel 'rotzooi' in de

grond. Ik zet 'rotzooi' tussen

haakjes, omdat ik wist, dat er ook
ander spul moest liggen.
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kinderen en ouderen aan het spitten
waren. Een beetje voorzichtig
vroegen we wat ze aan het doen

waren en ze antwoordden, dat ze

munten aan het zoeken waren.

De berg stond bekend als de

muntenberg. Thuis vroeg ik
's avonds aan mijn vader of hij een

zeef wou maken. Hij heeft roen een

oude veilingkist opgezocht en

daaron der kippengaas bevestigd.

De eerswolgende

woensdagmiddag ben ik naar de

berg gegaan en heb ik geschept tot
de zeefongeveer halfvol was.

Daarna ben ik g an zßven tot alle

a Aþeelding 9

grond eruit was en de scherven,

stenen, glas, botten en munten op

het gaas bleven liggen. Cemiddeld
kwam ik per keer met zo'n 5 tot 8

munten chuis, al heb ik ook wel een

keer meer dan zo munten naar

boven gehaald.

Naarmate de tijd verstreek,

raakte ik ook geinteresseerd in de

andere voorwerpen. Ik had alles wat
er redelijk of apart uitzag in mijn
rugzak mee naar huis genomen en

in een bak gelegd om een keer

schoon te maken, als ik er achter

was gekomen Y/at ik had gevonden,

waaronder ook hec strijkglas ("fb.t.
Iemand had voor mij het boek van

Amsterdam bij De Slegte voor f r8,-

L Aþelding 3

I Aþedding 6

gekocht waarin zo'n strijþlas stond,
Dankzij dit boek heb ik heel veel

voorwerpen kunnen determineren.

De spinsteentjes (afb. z) heb ik er

ook uitgehaald alsmede de sleutels

("fb. ¡), al laat dit zich wel raden,

maar het is wel leuk al,s je zr danlrøij

zo'n boek kunt dateren.

Op die berg bagger werden

heel veel kleiknikkers gevonden. Ik
heb er zo'n 9oo met enkelen van

graniet er tussen ("fb.+).
Het mondharpje (afb. 5) had ik al

jaren voordat ik erachter kwam, wat
het precies was. Zo ook het olifantje
("fb. 6), dat door sommigen als een

tabaksdoosje is omschreven, maar
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niemand was daar echt zeker van.

Makkelijker was het met de

horloges þfb.ì en het zalfpotle
("fb.8).
Dat Delft een aardewerkstad was,
,ñ/eet iedereen en bij de produktie
had men ook gebruiksvoorwerpen
nodig zoals een kleurentestje (afb.

9). Deze werd gebruikt om te zien

wat nieuw glazuur deed op het
bekende 'Delfts wit'. De op mijn
cest geteste kleur is paars, wât op

latere tegels is gebruikt.

ITie wel eens goed naar

majolika borden heeft gekeken,

weet dat er in het midden 3 puntjes
staan onder oo graden. Deze
puntjes zijn afkomstig van proenen

(afb. ro). Deze proenen werden
tussen de borden geplaatst om een

stapel te vormen die dan in de oven

werd geplaatst,

Nog iets uit deze eeuw is een

grendel van een karabijn uit wo rr.
Deze is waarschijnlijk tijdens de

Y Aþeelding 5

kapitulatie in de gracht gegooid.

Deze grendel (afb. lr) is uit een stuk

roesc weer zover opgeknept, dât het
weer volledig werkt.

Dit is zo'n beetje wat je met

wat arbeid uit de grond kunt halen.

Toegegeven,. het is totaal anders

dan met de detecto¡ maar het loont
wel. Er zijn talloze voorwerpen en

munten van dezp plek gekomen.

Cewoon teveel om op te noemen,

maar wel de moeite waard. En hoe

ouder de baggerstort, hoe ouder de

voorwerpen en hoe dieper zrliggen,
hoe beter de kwaliteit.
T

Mart Hoffinan

I Aþeelding 2

L AþeddingS

Y Aþedding4
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5P E E RPUNT
Dit voorwerp,

aangemeld bij de

R.O.B. te

Amersfoorc bij dhr.

A. Verlinde, heb ik in
september van het
vorige jaar gevonden.

Op dat moment was er

zand uit een opnieuw

gegraven grachtvan de

burcht "de

Hunnenborch" op een

weiland naast het kanaal

Almelo-Nordhorn
gedeponeerd (met

BRONZEN

toestemming van dhr. Tên

Hoopen van het Overijssels

landschap). Met een dieplepel

werd daar een meter diep

omgespit. Mogelijk dat hier ook
al zand aanwezigwas uit hec

Almelo-Nordhorn kanaal. Deze is
de vorige eeuìM met de hand
gegraven (theorie van dhr, A.
Verlinde).

Het was toch wel even een

vreemde gewaarwording, za' n

voorwerp uit de bronstijd onder je
detectorschotel te krijgen (Têsoro,

Silver Sabre Plu$. Mijn zoekmaat,

Mark Heitkamp, die toch al heel

wat gevonden heeft, was ook
behoorlijk beduusd. Hij had al vrij
snel door waa¡ het om ging. Thuis

hebben we met de magneet nog

even gecheckt ofhet toch geen

ijzeren speerpunt was.

Huub Slot, Oldenzaal

We kunnen ons voorstellen dat het
inderdaad een Yreemde

Sewaarwording is als je zoiets vind.
Een schitterende vondst.

De redactie.

t .Étlô

901th.

EuÁ'bolB
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VONDSTEN GEZOCHT VOOR
VONDSTENMUSEUM

Er zijn veel mensen die 'n leuke of zelfs zeer zeldzame
vondst doen. Niet iedereen wil daar direct

wereldbekendheid aan geven, maar toch zijn er onder hen

die het leuk vinden om met hun vondst in de publiciteit te
komen. Die mensen zoek ik. Wie van zijn vondst een foto

heeft, of gaat maken (ook vermelden met wat voor
detector de vondst is gedaan), kan die informatie naar ons

opsturen. Wij hangen die foto dan op in ons museum, met
jouw informatie, zoals: wat de vondst is, wie de vinder is,

met wat voor detector de vondst is gedaan en eventueel
de vondstplaats plus vondstdatum. En heb je verder nog
leuke informatie, zoals kranten - of ti¡dschriftaruikelen,

stuur die dan ook mee. Bij voorbaat mijn hartelijke dank
en veel succes met de hobby.

Steenbergen detectors
Bontehondstraat 3 - 5

4561 BA Hulst

Te koop: White's Eagle Spectrum met extra dieptebereik,
van oktober 1993, compleet met oplader, 2 batterij
cassettes (+ ¡nhoud), koptelefoon, nederlandstalige
gebru i ksaanwijzin g, 4 zoekprogram ma's e n bes ch erm h oes.

Totale nieuwprijs Í 2300,-, nu richtprijs / 1000,-.
Tel 010 - 4e47470 (s.v.p. na 18.00 uur bellen)

Te koop aangeboden: White's Classic lll met BlueMax
schotel en grondbalans. Dit in uitstekende staat, ltlziaar
oud, Prijs Í 750,-
H. Stroeve, Uithoorn, Tel. 02975 - 40307.

Te koop: Een maand oude Fisher 20C2 met I I inch
zoekpoel voor slechts Í 2250,-
R. Ruber, Tel. 04498 - 58455.

Te koop gevraagd door verzamelaar: gewichten van lood,
brons en ijzer, muntgewicht¡es, balansen, inhoudsmaten en

strijksto kken, lengtematen, zoals meetketti ngen,

meetbanden, roedestokken, ellematen en duimstokken.
A. Appel, tel. 02280 - 12033

/v\U NTE N
AVOND

DETECTOR
A/vtATEU R5

De vereniging
"De Detectoramateur"
houdt op dinsdagavond 3

oktober een m untenavond
in Cultureel Centrum
"Het Dak" in Leerdam.
De aanvang is 20.00 uur.
ledereen kan zijn munten
laten determineren.
Ook andere

B E LANC RIJ K

FI5H ER
NIEUWs!

De nieuwe serie 1266-X is

gewiizigd. Met behulp van

de sensitivity-regelaar kan

nu gekozen worden tussen
I 266-X of I 265-X gebruik.

Er is geen typewijziging.

Meer informatie bij Gelan
Metaaldetectoren 8.V.,
04105-12949

metaald etectorvondste n

zijn welkom ter
determinatie. Toegang is

gratis. lnlichtingen:
tel.0345l-18067.

NIEUW:
c-tcoPE cs122oxD

De CS l220XD is de nieuwste verbeterde versie van de

alom bekende I 2208 en de CS I 220. Vooral de oudere
eryaren zoekers kennen de unieke "audio discriminatie" en
de non-motion meter discriminatie.
Verdere mogelijkheden: preset, ground control, variabel
disc rimi natie, batterijcontrol e, lichtgewicht co nstru cti e, I x
1,5 v. batterijen. lnlichtingen: Gelan Metaaldetectoren b.v.,

Tel,04105 - 12949

Tesoro Bandido ll demo met 2 schijven
( I 7rlz concentisch &
I 7rlz widescan 2D.................. I 1225,-

Tesoro Golden Sabre I 650,-
Tesoro Cutlass 11..................... 475,-
White's Spectrum (als nieuw).... ....., I 175,-
White's Coin Master 111.................... ...825,-
C-Scope CS42X......... .. I 150,-
C-Scope 550 (nieuw, van / 369,-).....,..,........,..,...... 199,-
Tandy (2 stuks) ............. 69,-
Legerdetector (nieuw in kist) t.e.a,b.

Tesoro I 7rlz concentrische schijf (demo)............... 175,-
Tesoro I 7rlz widescan 2D schijf (demo)................. 175,-
Steenbergen detecto6 tel. 0 l 1 40- 1 9756
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A/ANMELDINGSFORMULIER
METAALVONDST
DATUM: LIDNR:

\AAM VINDER:

\DRES:

POSTCODE / WOONPLAÂTS:

TELEFOON:

GEVONDEN OBJECI

MATERIAAL

OMSCHRlJVING OBJECT

AFMETING / C.Q. GEWICHT:

DETERÞI|NAT|E VERRICHT: .lA/ NEE DoOR:

VINDPLAATS / COORDINATEN

GEMEENTE / PL-AATS:

VON DSTOMSTANDIGHEDEN

HANDTEKENING:

HET 6EV0NDEN OBIECT BUJFT IN IEDER CEVAL r0I 3 /vl,4iqNDEN NA Á/qNfiEtDlNC lN DEPOT BU DE V,NDER

tector AMATEUR

S|TUATTESCHETS VTNDPLAATS GEVONDEN OBJECT:

AFBEELDING GEVONDEN OBJECT

Hoe dient u het
aan meldingsform ul ier te gebru iken?

Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën, zodat u
alti¡d een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruikeni
Natuurli¡k 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 objea:
Moteriool:
Omschrtjving objea:

Afmetinglc.q. gewicht: Ø 2O rnrn
Determinotieverricht: nee
Vindplootslcoördinoten: de weg of straat waar b.v. de

akker ligt en eventuee! de
coördinaten.

V ondstomstondigh eden: geploegde akker met veel
Romeinse schelryen.

munt
vermoedeliik brons
vermoedelijk Romeins,
voorzijde: vrouwenkop met
omschrift, keerzijde beschadigd.

æ-
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 waar u het formulier noar toe kunt sturen;

RÍjksdienst voo r het O udheídkundÍg Bodemonderzoek
(ROB),
Kerkstraat I,
381I CV Amersfoort
Telefoon 033-634233

Ko nì nUìjk Pe n ni n gkabi net (KP K),
Rapenburg 28,
Postbus I 1028,
230, 4 Leíden
Telefoon 07 l-120748

Door het formulier met behulp yan 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 secretar¡aat van de

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



DenLERPAGtNA

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

buu¡{.

Corprss / Glnnerr / C-Scop¡
T¡sono / Flsr¡n / Boumv Hutr¡n

KoorsrRl M¡rmuerEcroRs
Buonen ll4, 8408 1lP lippenhuizen, tel. 05133-50î3

WH¡r¡'s / YIruxc

LÂwMnì¡ Drrrctons
v.d. luuk¡træt ló, lloordwolde, hl. 05ó13-3t13

WHITE's/Yrru¡c/T¡sono

DSG MnmLDETEcroRElt
GRonlnc¡l¡

Butrixlræt 2ó, 99ó5 Rf l¡en¡, tel.0595I-1149

Wur¡'s / Yxue / fEsoRo / C.Scop¡
Flst¡r / Gor.os¡¡¡h

Wx[E's

Hormnt Eucrnoucn
Primulafraat ó, úó41 BY Beuningen, tel.08897-740ó3

Fl. Hmsrnn
l(eine Haanekade ll9, 4205 llA Godnchem,

rd.01830-2t500

Trsono / Yrxrxc / C-Scop¡
Fl¡tornsrsn / F¡sx¡n / Wrr¡'s

MARO Svsrrms

Jan l0æstraat ló, 2201 PW llærdwik tel. 01719-47821

T¡sono / C-Scopr

HoeY¡¡-ne
Burg Bauwmannlaan 90a 3043 ÂP Rotterdam,

rd.0t0.4t57ó49

D er¡cnot SvsrËus rllo[rat*D

Yærpad 1,827ó AP lalk fel;0n03-ó5tf
Autotelefqon 0l-529?ó825

T¡sono / FisnËn,f'Vtrlrc, l
Llsm s ,

Y¡ ¡x¡Rs / Rvtc¡

Wru¡'s/V¡rutc/Trsono

Holuno D¡rscr - Enlx Koss

Schraserllnat 2ó, 38ó2 l0l llijker( 1e1.03494-54391

ELrcrnoscopç / CEIA oelscn¡,?ooär¡h
Bw¡rucrltcs c.Q. r{AlrD ogtpc¡. PUrslxoucru

Drrrzo¡x lp¡. / rwpxs,veeitnn

TrsoRo / Ylxlnc / WN¡r¡'s

Builr¡soom DETEcroRs

Bmelatraat 41, Hummelo, tel. 08348-ló30

UTRECIIT

FRIESLAND

NOORD.HOLLAND

GRONINGEN

OYERI

ZUID.HOLLAND

Bounw Hun¡R

GELDERLAND

Wnrrls,,f Vlxnc / CEIA Dsr¡cn¡ App.
Dt¡nraer & B¡vsl¡crxcs App.

' :.ll?,Tu'lf ,,,,

Tn¡nsunr Blnot
Cot'rplss / Glnn¡rr / Boutry Hutren

T. v. Bno¡KHoyEl

$wiftstraal 50, 307ó SP Rotterdam, td. 010-4199096

T,ESOn0

tfrolitiåt 13, 5l):l l*: :Ðen Bosch, rel. 073-311350

tourri Hunrrn I C-Scop¡ / Corplss
FsH¡n/GlnnEn/Ylx¡nc

HAGRO M¡mu¡rEcroRs
Jtation¡fraat 132-134, Deume {el. 04930-144ó5

RMIO.IVÈ*HEIST Hurr BV
, Í-¿ ftãÈlltÊeieg 4, 45ól GT Nuhr,

rê1.'01'14È112ó r, fax 0I t40.I98 I7

TgsOno'l trs¡n Bl / Puu¡ Snn
VrtgrclC¡urc/Frurusr¡n

: ?u¡sE,,,TEctxolocv / WH[e's

Si¡çxsrncEil DETEcToRs
:Bbirtehondlraat 3-5, 45ól BA lluh,

tel. 0l 110-19156

Bouxrr -HuHn* / C-Scor¡ / Cor'rplss
Frsnfi l'Gmnsri / Ytruxc

HAGRO M¡rmlo¡rEcroRs
Spoorlraal 5ó-58, Boxmeer, td. 088J5-7151ó

GARRETT

GnnR¡rr METAALDETEcToRs
libekentræt 2, ó2ó5 All Sint Gærtruid

Tel. 04408 - 3ó77 na 18.30 uur

ZEELAND

C* ràre l Flsr¡n / WHr¡'s

LIMBURG

ZL



et zoelten
este adres

Ga gewoon naar Kooistra Metaaldetectors

NIET VOOR N'ETs DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

M ETAA L - DETECTORS

sCHOTELs, PTTTEN,
DIV. SOORTEN SCHEPPEN,

WA{DPAKKEN,
KOPTELETOONS,. OPI¡DERS,BATTERUOPIA.

DERS, BATTERUTESTTRS,

RTINIGINGSMIDDELEN,
ULTRASOONS, TUMBIIRS,

MUNTBOEKEN, HIST.
BOEKEN, AÏI.ASSEN,

MUNTHOUDERS ENZ.

IMPORTEUR VAN:

GARRET-[,
COMPASS,

BOUNTY HUNTER,

DEALER VAN:

TESORO,
C-SCOPE, FISHER

I 0'ü:,ï,ii.iigiÍ,'.',1',ïi*
I Crootsteassortimentmetaaldetectors
2 Vakkundig en eerlijk advies

3 Alle modellen op voorraad

4 Bij storingen altijd snelle reparaties door eigen

reparatiedienst

5 Bij reparaties eventueel vervangend apparaat
6 Betrouwbare garantie
7 Bij inruil, een goede prijs voor uw oude detector
8 Al 10 jaar ervaring in verkoop en gebruik van

metaaldetectors

9 Verzending door heel Nederland
1 0 De beste prijlkwaliteitverhouding

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


