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DE TOITEC II,

EINDETIJK

EEN

TOPDETECTOR

DIE

MAKKETIJK TE

BEDIENEN IS!

De Toltec ll is

uilgevoerd mel een

duideli¡ke (verlichte)

identificoiiemeler en

3 knoppen voor:

oon/uil sensitivily,

tuning (bosisloon op

de olle melolen-

*ond) en lroploze

discriminolie.

Dournoost heeft deze delector 2 schokeloors. Mel de

le schokeloor kunl u kiezen tussen de discriminolie- ðn

de olle melolen- Íond en met de 2e schokeloor (olle

metolenl, kunl u kiezen lussen oulo en normoul.

De Toltec ll is hel enige lopmodel, dut moeileloos tot

heupmodel is om te bouwen.

TOI.TEC II AANZETTEN EN ZOEKEN!

(Verkriigboor bi¡ olle Tesoro deulers, zie deolerpagino)

ANDERE TES0R0 M0DELLEN (mel mox. korfing)

cltTtÂss Il

ClrTI.Âss ll met 20 tm sbiif
sttvER 5À8[E ll
S¡DI Wl llD ËR (krorhtþe ¡sidetechr)
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Beste mensen,

De meesten van u zullen al

weer heel wat uurtjes in het

veld doorgebracht hebben.

Dat is tenslotte onze hobby.

En het resultaat? Meestal zal

het gevondene hebben

bestaan uit o.a. duiten,

centen) knopen, gespen enz.

naast de vele troep, zoals

treklipjes, spijkers,

zilverpapier en ga zo maar

door.

Eens in deznveel tijdvind
je iets aardigs, om over

bijzonderheden maar te

rwtlgen.
Valt het u ook op, dat de

kwaliteit van het gevondene

zo hard achteruit gaat?

Een voorbeeld: van de

honderd gevonden

J. Koning

Een ieder van u heeft het al

kunnen lezen en velen

hebben mij al gezien tijdens

de laatste znekdagop "het

Stoetenslagh" bij

Hardenberg; het bestuur is

uigebreid met een nieuw
bestuurslid.

Mijn naam en gezicht zrln
nu reeds bekend, hierbij
hoon de leeftijd van 46 jaar,

een vrouw en 2 kinderen
waarvan een nog maar

thuiswonend is. Daarnaast

mag ik wonen in een van de

oudere panden van de stad

duiten/centen blijven er

ongeveer vijf over, die

verzamelwaardig zijn. En dit
geldt ook voor veel andere

voorwerpen. Dit verschijnsel

doet zich niet alleen voor op

"slechte" gronden, maa¡ ook
op de goed conseryerende

klei. De oorzaken: o.a.

diepploegen, verzuring door

overbemesting etc.. En dan

nogzijn er mensen, die

denken, dat metaddeteccie

een lucratieve bezigheid is.

Gelukkig laat u zich niet

ontmoedigen en blijft u
zoeken. Het zal duidelijk
zijn, dar wij ook heel wat

troep opruimen en dus ook

no g eens milieuvriendelijk
6ezigzijn.

En als u iets bijzonders

vindt en dat meldt bij de

Bolsward, namelijk het Sint

Anthony Gasthuis midden

in de stad. Bij dit Gasthuis

ben ik werkzaam als

guardiaan. Me n kan deze

eeuwenoude funktie
veftalen naa¡ beheerder van

een complex bejaarden-

woningen waar de bejaarden

zelßtandig won€n.

De werkzaamheden bestaan

uit het klein onderhoud van

gebouwen, onderhoud van

tuinen en alarmering dag en

nacht.
De detector hobby beoefen

ik pas sinds 2,5 jaar, brl het
betrekken van de eerder

genoemde baan.

Vele tientallen jaren zou het

al, maar ja, het aktief
deelnemen aan veldsporten

weerhielden mij daarvan.

Bij de verbouwing van onze

dienstwoning kwam djdens

ee n gezamelijk bakje leut

met de timmerlieden het

gesprek op het zoeken met

desbetreffende instanties,

bewijst u ook de

wetenschap een dienst.

Ik hoop dan ook, dat u zich

niet laat ontmoedigen en

ondanks vaak minder

succesvolle zoektochten

door blijft gaan met uw

hobby.

Ik wens u in ieder geval veel

plezier en succes.

Luitzen Haak,
voorzltter

een metaaldetector in de

Gasthuistuin tijdens een

eerdere renovatie van een

gedeelte van ons

T.BESTUUR

woningenbestand. Een van

de timmerlieden wist een

kennis die voor weinig geld

een detector te koop had.

Na een paar dagen was ik in
het bezit van een C-Scope

330 en het zoeken nam zijn

aanvang.

Binnen een jaar ben ik
echter overgestapt naar een

Compass en hiermee wordt
nog bijna dagelìjks met

goede resultaten gezocht.

Het hoe en wat van mijn
funktie in het bestuur zullen

we na de jaarvergadering

bekijken. Het belangrijkste

is echter om gezamelijk met

bescuur en leden zDrg te

dragen dat een ieder in
Nederland zij n fascinerende

hobby kan blijven
uitoeFenen.
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ONDERSCH EIDIN6
Na een hete zomer veel op

het strand gezocht te hebben, begon
mij dat eerlijk gezegd een beetje te
vervelen, Dus trok ik mijn
schoenen mâar eens aan

om het ergens anders

te proberen.

De fìets werd van

stal gehaald en ik
fietste lekker

door de duinen
op zoek naar een

akker of
bollenveld,

Na zo'n half
uurtje gefìetst te hebben,

zag tk in de verte een mooi
bollenveld opdoemen. Tot mijn
grote verbazing was het leeg; de

bollen waren eruit. Dus op zoek
naar de boet maa¡ waar vind je die

zo gauw? Om een heel lang verhaal
kort te houden: ik mocht van hem

zoeken, dus ik terug naar het veld.
Daar aangekomen zag ik in de hoek
een soort bosje. Ik dacht toen nog:

Jee, wat is Nederland toch mooil

Na een paar uurrjes gezocht
te hebben, kwa-m er een oudere man
naar mij toe, die mij vroeg: "\Øat

ben je aan het doen, knecht?"

Ik vertelde hem, wat ik aan

het doen was. De oude man pakte
ztjn pet, schoof hem naar achæren

en begon zich achter her oor te
krabben. Ik zei nog gauw regen

hem, dat ik toestemming van de

boer had. De man begon te lachen.
Ik denk dat ik heel dom gekeken
heb, want hij zet:'Je hoeft niet zo

dom te kijken, ik sta alleen maar re

denken, waar je moet gaan zoeken,

ìüant er is hier vroeger veel

gevochten". Na een kwartiertje
gepraat te hebben, sprong de man
weer op zijn fieu en reeds weg.

Ik keek op mijn horloge en zag dat
ik nog wel eventjes kon zoeken,

want veel had ik nog niet. Ik dacht,

kom laat ik het eens brl die bomen
proberen.

Na een

minuut of tien

.. had ik een goed

Ik groefhec
voorwerP oP,

haalde het uit
de prut, keek

ernaar en ,,,,,.
rVat is dat voor

rommel, het lijkt
wel op de achterkant

ven een horloge, dus

weg ermee.... Ja?

Nee? Ja? Nee dus,

ik neem het

mee, want
het .staat

niet netjes

om je

rommel
lerug te
gooien.

Na nog

even gezocht te

hebben, ben ik terug

naar de camping gefietst. Daar

aangekomen heb ik meteen water
gekookt.
Een schepje citroenzuur erbij doet
wonderen om je vondsten schoon te
maken; je ziet het vuil eraf weken.
Ik pakte de achterkant van her

horloge en tot mijn sromme
verbazing zag ik ineens, dat het

zilver was. Ik pakte dus mijn
tandenborstel en begon te poetsen.
Ik gaf een gil. Mijn vrouw h¡¿am

verschrikt naar buiten en vroeg of ik
me soms gebrand had. Ik liet haar
zien wat ik gevonden had.

\Øe keken samen in het gezicht van

Napoleon, even niet wetend wat te
zoggen. Het is ook zo mooi, wat er

soms onder de bagger en de prut
vandaan komt. Dit is uniek voor

TNGEZONDEN
VOOR DE
VONDST

VAN HET
fAAR
44ç

Nederland, denk ik, zei ik tegen

mijn vrouw.

Nadat ik informatie had

ingewonnen, heb ik te horen

gekregen, dat dit een

onderscheiding is met
de afbeelding van

Napoleon.

Ik hoop dat

dit voldoende is om
in aanmerking te

komen voor de

vondst van het jaar.

J.H. Schoenmaker, \Tormer

Nog niet oongemeld? Don het

oonmeldingsformulier uit ons mogozine

gebruiken en een koþie sturen noor de

redoaie.
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ZOEKVAKANTI t
OM NOOIT

TE VERC,ETEN

ij zullen ons

eerst even

voorstellen.
\fij zijn

Erwin en Stijntje en allebei zijn we

verslaafd aan het zoeken, zowel op

het land als in het water.

Enige jaren geleden kochten

we een boot, nou ja, het was meer

een wrak. Afgelopen voorjaar

hebben we hem eindelijk
afgekregen. \7e kochten de boot,

met het idee om op moeilijk
bereikbare plekken te zoeken.

Deze vakantie zou dus een echte

zoekvakantie worden. Het doel was

om de Flevopolder rond te
varen. Toen we vertrokken
was het boven de 19 graden
(de eerste dag van wet later

een hele rvarme zomeÍ zow

worden), \Øe zouden al

tevreden zi)n, al,s we elk een

keer goud zouden vinden.

Op de vierde dag vond

Stijntje al haar eerste goud.

Toen we verder voeren, zagen we

een aaneenschakeling van stranden,

een echt paradijs. Daar in de buurt
hebben we de boot in een haventje

geparkeerd. Ondanks dat er zoveel

strandjes waren, hebben we toch
weinig gevonden: rx goud, een bril
en een beetje kleingeld. Het viel dus

tegen. De volgende dag voeren we

verder en zagen we weer mooie

stranden, wearop drie collega-

 
Aþ. I een schffibtlo von zilven lo 's

bovenoonzicht, I b is zijoonzichL ln het m¡dden

z¡Een nog tstonten von een steen ofposto. De

dotering is vermoedelíjk 7-9e eeuw.

Aþ. 2 is een schtlffibulo von b¡ons
Op de rond hæft woorschrjnlijk een tekst gestøon.

De doæring's vemoeddijk 7-9e eeuw.

V

Aþ.3 is een ovole

schijffibulo von brons,

woor æn diet op

dgebeeld is.

Wo or schrjnl ijk betteft het
een kouchüg dier. Deze

fbulo b niet geheel

duiddtjk meer. De

doter ìn g îs ver m oedelíjk

7-9e eeuws. I

zoekers al aanwezig

waren. \Øe hebben ze

gedag gezegd en

gevraagd hoe de buit
was. Het Yiel hen tegen;

weinig sieraden en kleingeld,
hoewel dit toch ook een groot
strand wes.

De volgende dagzagen we

weer prachtige scranden met een

daarbij behorend haventje.

Nadat we gegeten hadden, gingen

we vol goede moed aan het zoeken,

mear vreemd genoeg hadden we

weinig signalen. Ik had in r uur tijd
slecht¡ 6 signalen gehad, Op het

strand lag ook haast geen rommel,
hoe kon dat nou? Stijntje had ook

maar een paar signalen gehad, maar

zoveel geluk als zij heeft!!

Zijhad toch maar een mooie

gouden zegelring te pakken en een

gouden koningsarmband.

De volgende dag kwam
Geert, een oom van Stijntje bij ons

logeren. Hij is ook al.zo'n
detectorfanaat. Toen hij
aangekomen wâs, narnen we eerst

een kop koffìe en gingen daarna

zoeken. Doch ook dit keer vonden

we niets. \Øe vonden het vreemd,

dac er kilometers strand was en dat

er toch zo weinig te vinden was.

Op een gegeven moment sprak ik
iemand, die vertelde dat een man en

een vrouw die in de buurt een

zomerhuisje hadden, elke dag het

strand afzochten.Ik werd wel

nieuwsgierig en heb die mensen

opgezocht. \Øe hebben leuk over

onze hobby geprâat. Ceen wonder
dat we niks vonden. Deze mensen

stonden elke morgen om ongeveer

5.oo uur op en zochten dan tot de

middag door.

Têrwijl ik met die mensen

aan de praat was, hadden Stijntje en

Ceert met z jongens staan

praten. Deze jongens

hadden, wat later bleek, een

gouden tip gegeven.

Ik wordt wel eens zarY^n

dat gezeur van "mijnheer de

goud(schac)zoeker, wat vindt
u nou zoal?", maar dit keer

weren we ze dankbaar.

De desbereffende plek was

nogal een eind uit de buurt, maar

^angezien 
Geert met de auto was,

pakten we dat vervoermiddel en

gingen op reis. Op het moment dat

.we de plek zagen, dachten we, dat



wordt niks; geen strand te zien.
Hoewel ..... er waren wel genoeg

mensen aan het zwemmen, surfen

en zeilen.

^Aþ. 4 is een boogfibulo von brons. 4o is
bovenoonzichg 4b s zijoonzicht De døtering is

vemoeddijk 7-9e eeuw.

,4þ. 5 is een

riemtong von brons.

løe stapten het water in en

vonden in het begin weinig, maar

daarna, alsofhet ineens begon te
bijten, vonden we achter elkaar leuk
spul. \Øe vonden o.a. kleingeld,
waaronder oorlogsgeld en

nØilhelminageld en sieraden.

Na zo'n J uur vond ik mijn eerste

goud: een mooie, grote zegelring.

Vlak daarna vond ik een trouwring,
deze mensen warenin t9t4
getrouwd. Later op de middag vond
ik nog een gouden hanger.

Stijntje en Geert bleken ook elk 3x
goud te hebben. Overigens vonden
we ook nogal wat nepsieraden.

Aan het eind van de middag
liepen we terug naar waar we in het
warer waren gestapr. Tot mijn
verbazing vond ik een bronskleurig
schijfe. Ik dacht dat dat wel eens

oud kon zljn. Onze dag kon niet
meer stuk; sarnen 9x goud plus nog

andere leuke vondsten. Het kon
haast niet anders; hier had nog

nooit iemand gezocht. De volgende

dag gingen we er weer heen en op

dezelfde plek waar ik het bronzen

schijle vond, Yond ik er nog meer.

Aþ. ó is een honger in de vorm van een k¡uis.

Het motÊt¡odl is zilver. Dit kruis s opgezet d.m.v.

ci,'keþ de cirkds zijn hol. Woorschijnlijk dot deze
oo¡t oÞgeruld worcn met glos, posto ofsæen. óo

is vooroonzich¡ ób 's ziþonzicht Bij ób is de

ophon$ng duidehjk æ zien. De døtering is

vemoeddijk..... eeuws.

V

Aþ. 7 ls een v¡etkonte

of rechthoekþe fibulo.
Het mqteriaol 's brons.

Deze fibulo is heloos in

slechte sf¿o¿

Ik dacht dat het wel eens fìbulæ

konden zijn. Stijntje vond er nog

een bronzen riemtong en Geert een

zilveren kruisje.

Eerst waren we ook wel bang

dat het nepsieraden waren, maar

nadat we ze schoongemaakt

hadden, konden we toch zien, dat
het echt oude sieraden waren.

Dus gooi nooit iets te snel weg.

Diezelfde dag vonden we nog

5x goud, tsxziIver en ongeveer zto
munten, Ook vonden we veel loden

voorwerpen, vislood,
netverzwâringslood, enz..

In totaal zn'n 7 I<tlo lood en een

heel arsenaal visattributen.

Op een gegeven moment spraken

we de eigenaar van deze

recreatieplek en hij vroeg ons wat
we zoaJ, vonden. \Øij antwoordden
dat het vooral om sìeraden en

kleingeld ging.

Het bleek, dat deze man ook een

detector had, maar alleen op het
land zocht! Hij had het al eens in
het water geprobeerd, omdat hij
voor iemand een ring op moest

zoeken, maar hij was niet lang in
het water gebleven, omdat hij
knettergek werd van allerlei

signalen. Bovendien moest hij wel
rox spitten voordat hij het

voorwerp te pakken kreeg. Hij had

inderdaad gelijk, maar dat deerde

ons niet. Van hem kregen we nog

een tip. Vlakbij was nog een oude

zwemplek, waar hij op het land al

eens een 3-gulden muntstuk had

gevonden. Deze plekzullen we

zeker nogbezoeken,

Maar we besloten eerst deze

plek nog goed afte zoeken.

Deze plek is heel groot; je kunt er

wel een km inlopen en de diepte is
overal niet meer dan r meter
(ideaal), Hieronder een overzicht
vân het aantel gevonden

voorwerpen (door 3 personen in 8

dagen tijd):

Coud z8 x
Zilver t83 x

Munten t rLoo
(waaronder oorlogs-, \Øilhelmina-
en hedendaagse munten)

Maar de mooiste vondsten waren:

5 fibulæ (4 x brons, r x zilver)

r kruishanger (zilver)

r riemtong (brons)

Inmiddels zijn dezn voorwerpen

aangemeld bij de r.o.r..

Erwin (Stijntje en Geert)
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kwamen ook hier Romeinse

voorwerpen terecht die uiteindelijk
in grafuelden zijn teruggevonden.

De volksverhuizing bracht de al

eerder genoemde stammen in

beweging in westelijke richting
terwijl het land Brandenburg zo

tussen 6oo en r2oo Slavisch werd.

Plaatsnamen herinneren

nog âan die tijd, maar verder niets

omdat het gebied werd ingelijfd bij
het Duitse Rrjk, AIle Slavische

radities werden verdrongen door

een nieuwe taal en religie, een

andere rechtspraak en andere

landbouwmethoden. Slechts een

enkel dorp behield haar Slavische

cultuur. Een kaart laat de diverse

veroveringen in de waalfde eeuw

zien.

De vroeg-middeleeuwse

architectuur van Brandenburg

kennen wij ook in de vorm van

Henzesteden met die kenmerkende

trapgevels. Ook het middeleeuwse

aardewerk, munten en dergelijke

lijken veel op wet we hier vinden
kunnen. Het boekje is me

toegezonden door de heer I.A.SI.
Kober, de stadsarchivaris van

Cottbus, Posfach rorz31, oJorL
Cottbus. Hij is alleen vergeten te

vermelden wat het kost als je het
bestelt. Maar het is zondermeer een

aanwinst voor je boekenkast, mede

door de mooie foto's van vondsten.

Over het graven naar vondsten is

het boekje ook duidelijk.
De monumentenwet van

Brandenburg verbiedt het graven

zonder roestemming. Dat is

zon dermeer strafbaar. Ui tgan gspunt
hierbij is dat archeologische

vondsten de gemeenschap

toebehoren, zelß wanneer ze gedaan

zijnop privéterrein, de zogeheten

'Schatzregel', \Øie vondsten ontdekt
op Duitse bodem, moet deze

melden bij de plaatselijke

autoriteiten of bij het regionale

museum. Dat is hier het

Brandenburgischen Landesmuseum

ftir Ur- und Frühgeschichte, Schloss

Babelsberg, 14482 Potsdam.

De archeologen staan daar

overigens niet afwijzend tegenover

hulp van liefhebbers. Zrj houden

bouwterreinen in de gaten en

belopen akkers om vondsten te

registreren, verder worden zÊ ma r
al te graagingezet bij berging van

vondsten en bij het informatie
verzamelen en uiwverken.

Directeur Jürgen Kunow staat ten

allen tijde open voor vragen

hierover, schrijft hij in dit boek.

A.J. Folkerts
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Nicht nur Sond und Sch erbet^t...
B,oek over de archeologìsche ìnhoalslog ín Brondenburg

ort geleden v/as er

een archeo-

logische expositie

georganiseerd in
het Stadtmuseum Cottbus in de

deelstaat Bran denburg (Cottbus

vind je ten Zuid-oosten van Berlijn
aan het riviertje de Spree). Naar
aanleiding hierva¡ is er een fraai

boek verschenen, dat zeer de moeite
waard is. Al is het alleen al vanwege

het feit dat archeologische

informatie over het oostelijke deel

van Duitsland vrijwel niet aanwezig

is.

Tot en met de oon-tijd is

hec bodemarchief redelijk intact
gebleven, maar door de bouwhousse

die nu optreedt in ons tijdsgewricht
komen ook de archeologische

vindplaatsen in dit deel van Europa
onder druk te staan. De vindplaats-

kaarten laten een even dicht
patroon zien als in ons eigen land.

Ook hier vallen de concentraties

langs rivieroevers op, hoewel latere

tijden een meer verspreid
ontginningsbeeld geven vanaf de

Romeinse tijd.

Tot de Romeinse tijd lijken
de ontwikkelingen in Brandenburg

veel op die in meer westelijk gelegen

delen van Europa. De Bourgondiërs

z^ten nogin deze streken evenals

andere bekende Germaanse

scalnmen zoals de \Øarnen,

Semnonen, Langobarden,
Cherusken, Chatten en

Hermunduren. Door handel



MAAND MET EEN

Nu ongeveer 17 jaar geleden sprak

ik met iemand uit Ede over zljn
hobb¡ de metaaldetector.

Dit sprak mij geweldig 
^en, 

m^^Í
door omst¿ndigheden besloot ik pas

zjaar later om er een te kopen,
maar coen kocht ik wel de duurste,

die er in de winkel te koop was.

Dit bleek een grote vergissing, want
voordat ik wist hoe hij werkre was

mijn vakantie voorbij. Die man uit
Ede vertelde dat hij veel zocht in
Frankrijk en daar veel geld en

sieraden vond. Dat sprak mij wel
aan, zaals een ieder van ons wel,

neem ik aan.

Inmiddels was ik niec meer

getrouwd, maar ik had gelukkig nog

wel wat vrienden c.q. geloofs-

genoten waar ik mee op reis ging.
Met een oud mercedesbusje,

omgebouwd tot campertje gingen

we, u raadt het al, naar Frankrijk.

Tijdens deze reis hadden we veel lol,
want alle aanwezige kinderen van de

andere families zaten in het
campertje spelletjes te doen, te
zingen en rc schreeuwen.

Bij aankomst werden alle tenten
oPgez.et. Ik zecte de buscent op en

deelde vervolgens reservesleutels uit
van het campertje, zodat ze er bij
slecht weer in konden.

's Morgens ging ik op step mer een

mooie tas van de fa. Hoekloos, waar
ik werkte. Dit gaf nog wel eens

aanleiding tot een praage, mer de

vraag ofik die tas gekregen had van

die firma, went den wilden zr ook
wel zo'n mooie tas. 's Avonds als de

meeste mensen van het bij de

camping behorende strend waren,

ging ik daa¡ zoeken. Nu had ik wel
eens wat mensen met kinderen n^ Í

MUN EERSTE

METAALDETECTOR
iets zien zoeken, maar op mijn vraag

in het Nederlands naar wat, had ik
geen antwoord onwangen. Veel geld

of sieraden vond ik niet, wel zo'n 13

autootjes, die ik na een week

zoeken, besloot te verdelen onder de

Nederlandse jongetjes tussen de 3

en 7 J^ar.

Een paar avonden later besloot ik
eens te zoeken op die plek, waar ik
die mensen had zien zoeken. Ik was

pas een paar minuten bezig, of ik
had al 3 jongetjes bij me lopen, die

mij nietverstonden en ik hun dus

ook niet, Plotseling hoorde ik een

ander geluid, en begon te graven.

Op het moment dat ik iets

goudkleurigs zag glinsteren was het

reeds weggegrist en waren jongetje

en voorwerp vertrokken.

Zo had ik elke avond wel bekijks,

van natuurlijk hoofdzakelij k Franse

kinderen. Zo ook die avond, dat ik
een munt van r franc vond.
Zebegonnen te roepen en te

schreeuwen en binnen een minuut
wâren er zn'n 3o mensen, zodater
haast niet meer gezocht kon
worden. Toen er op een gegeven

moment een zeer grote piep te
horen was, doken er 4 vaders

tegelijk naar de grond en natuurlijk
stootten zÊ met de koppen tegen

elkaar. Toch begonnen ze verwoed

met hun handen te greven. Toen ze

een grote speelgoedbulldozer

opgegraven hadden, was ik zo'n

beetje uitgelachen om het zotte
voorval. Zo was mijn vakantie met
veel plezier snel voorbij en ik had

eigenlijk geen zin om nâar huis te
gaan, want bijna elke dag beleefcle

ik weer wat anders.

I

H. v,d. Laan, Dieren

3thatg?ãnerc
plaag uoor
archeoloog
dæ¡ llaro Hielkenp
A¡tlERltþORif - De prblicitcit olcr
de r¡ondst van een Ronreins altaar-
tje in dc buurt van het lrftechtse
8r¡nnik lrceft veel schatgraven en

ncnrþlc¡¡ na¿r het tencin gelokt,

Vriivrc| dagelijks struinen rìensen met

schoppetr en metaaldetectoren het
gebied hnç dc A 12 af, waar archeo-

logen een noodopgravhg van de Ro-

meins¡ ndezetting Fectb Nechten)
uitvoeren.
Voþens archeoloog Wilfti€d l-lessing

heeft het ondezoek te lí¡ien van on'
gcr^ienf bezoek Bijna elke rnorgen

blijken proficlen in de put r,emield te
zijn. ,,Er is nkË te halen. Maar ze

frulrcren wèl het ondezoek De vlak-

ken dle wij al ondeaocht hebben,

laten zc onberoerd. En de zijkanten

van de put, die wij wilhn sparen, ste
ken ze o¡crhoop," Toezkht en het

wegFturen van mens€n heeft uæitþ
effect. De noodopgraving u¡odt uit-
get/oerd met het oog op '¡eôrcding
van de rijksueg.
Ook in Leiden, waar archeologan een

ndezetting langs de grens van het

Romeinse rik ondeaoeken, zijn sctut-
graven actÞf, Er z'rjn al m€nsen gever-

bal¡seerd. ,.fv'laar de boete Hraagt
nþt r¿eel rreer dan 50 tot 150 gulden

-en dan meestal orndat artikel 461

van het Wetboek van strafrecht (Ver-

boden toegang) is or¿etreden", zegrt

Hessing, ,,ln hEt ergste goral wordt
ook de detector afgçakt."

We kunnen het niet vaak

genoeg zeggeî. Kom nietop
archeologisch terrein!
Onze hobby krijgt niet alleen

een slechte naam, maar komt
ook in gevaar door mensen, die

zich nergens iets van

aantrekken. Als blijkt dat deze

mensen lid zijn v^n oîze
vereniging zulTen ze worden

geroyeerd.

Helaas valt negatieve

berichtgeving attijd meer op

dan positieve.

Het bestuur
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HET BRUINE C,OUD
Waan vRoEGER HET BRUTNE GouD WERD GEsroKEN,

KAN DE DETEcToRAMATEUR NU "couDEN" voNDsrEN DoEN

en ven de vroegste

beschrijvingen over

turfgravingen is te

vinden in de

NATURALIS HIsroRIA, geschreven

door de Romeinse geleerde Plinius
de Oude in het jaar 77. Hierin
beschrijft hij, dat in het land van de

Chauken (de kuststrook van het
tegenwoordige Croningen en

Frìesland) een ar mzaTigvolk leefde

op door hen zelfopgehoogde
gebieden, Dit volk stak met de

hand aardkluiten uit, die ze in de

wìnd en de zon lieten drogen om ze

vervolgens in brand te sreken.

Het is echt nog niet zo lang
geleden, dat in Nederland dagelijks

turf werd gebruikt. Dit verkreeg
men door het afgraven van veen,

wât dus in het jaar 77 aJop een

p rimitieve manier gebeurde.

Veen is te onderscheiden in laag- en

hoogveen. De woorden zeggenhet
al. Laagveen lag onder het
gemiddeld landelijk waterpeil en

hoogveen erboven. Laagveen werd
uit het wacer gebaggerd, over hel
veld uitgespreid om te drogen en

werd pas later in turven verdeeld.

Het hoogveen werd eerst onffiaterd,
vervolgens tot turven gestoken en

daarna werd het op het veld gezet

om verder te drogen.

In de vroege middeleeuwen
begon men de veengebieden te

ontwateren door het graven vân

sloten en greppels, met de

bedoeling het gebied toegankelijker
te maken voor bewoning en om er

veeæelt en akkerbouw te kunnen
bedrijven, Na een bevolkingsafname
aan het einde van de Romeinse tijd

begon de bevolking vanafde zesde

eeuw weer behoorlijk toe te nemen,

dus men had die gebieden hard
nodig.

Ook werd er toen al veen

afgegraven. Dit werd vooral gedaan

door de kloosterlingen. Veel woeste

gronden waren eigendom ven het
klooster. Vanaf eind tiende, begin

elfde eeuw is er al sprake van

geregelde dijkbouw in Nederland,
Men ontdekte, dat nutteloze
veenmoerassen benut konden

worden door er dijken omheen te

leggen en diepe aÂvateringssloten te

graven,

Een nadeel was, dat door de

ontwatering het grondwaterpeil
afnam en het veen begon in rc
klinken. Dit proces, maaivelddaling

genoemd, werd nog versneld door
de tegelijkertijd plaasvinden de

oxydatie. Hierbij verbonden niet-
verteerde plantenresten in het
ontwaterde veen zich met zuurstof
en die werden vervolgens omgezet
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in kooldioxide en water.

Het koolzuur verdween in de lucht
en het water verda.mpte of stroomde

weg. Het maaiveld lag in de

middeleeuwen dan ook zo'n 3,5

meter hoger dan tegenwoordig.

Kun je nag an.

Door die maaivelddaling

moesten telkens opnieuw de sloten

uitgediept worden en als dat niet
meer mogelijk was, waren de boeren

gedwongen de akkerbouw op te

geven omdât het land te drassig

werd. In de loop van de r4e eeuw

heeft in ieder geval ten westen van

de Zuiderzee hierdoor de omslag

van akkerbouw naâr veeteelt

plaatsgevonden. Pas in de r9e eeuw

veranderde dat weer, dankzij de

verbeterde bemaling.

Het is moeilrjk te zeggen

vanaf wanneer er sprake was van

turfgraverij op grote schaal.

In "De \Øest-Nederlandse

Veenplassen" maakte J. Tiouw
melding van een 6rief uft 7zz,
waarin de plaatsen Maartensdijk en

\Øestbroek genoemd worden als

liggende in de landstreek
"Cravingen". Men gaat ervan uit,
dat deze naam verwijst naar

turfgraverijen.

Omdat kleine veen-

stroompjes na afgraving al snel

veranderden in brede watervlakten
kwam men al snel tot het besef, dat

er reglementen nodig waren.

De staten van lJtrecht vaardigden in

rS92 aJ,s eerste een algemene

verordening uit. Deze verordening

stelde uiwoerbelasting in op rurf de

verplichting om jaarlijks aangifte te

doen van de beoogde vervening en

de "verwaarborging", wat inhìeld,

dat de vervener evenveel land moest

aanmaken als hij had afgegraven, of
dat hij als waarborg voor de

grondlasten een bepaald bedrag

moest betalen. Deze geldelijke

zekerstelling werd later de algemene

regel. Ook'\À/aren er politie-
verordeningen, dìe bepaalden dat de

verveners langs de wegen en dijken

stroken van twaâlf roede breed

onverveend moesten lacen, evenals

de ribben, de stroken veenland \Ã/aer

het turf op te drogen werd gelegd.

Dit om te voorkomen, dat het

veenland zou veranderen in één

grote waterplas. Men hield zich, hoe

kan het ook anders, echter niet zo

goed aan die bepalingen. De grote

winsten waren belangrijker.
De gevolgen wâren er dan ook naar.

De winsten waren groot (turf werd

niet voor niets het bruine goud

genoemd), maar hele dorpen
verdwenen en het land bleef

verwoest achter.

Steeds meer lavam men tot het

besef, dat het zo niet verder kon en

E Loogveen-enbeekk/eþbieden

Hoge venen

er werd besloten om een hogere

belasting heffen. Er werd echter zo

hevig geprotesteerd, dat men daar

maar weer vanaf zag. Het gevolg

was de ordonnantie van r79o, die

bepaalde dat verveners verplicht
waren het afgegraven land weer

droog te maken. Dit was

ondertussen ook heel wat
makkelijker geworden, door de

verbeterde bemaling. De eerste

watermolen werd trouwens al rond

r4oo gebouwd, maar die was nog

nietveel waard. Bij erg harde wind
waaide hij om en bovendien had hij
een vaste kap en werkte dus alleen

maar pal op het zuidwesten.

Door die verbe€rde

bemaling vond eind r7oo, begin

rSoo een omslag plaats van veeteelt

naar akkerbouw. Dit ook door de

hoge prijzen die in die tijd voor

akkerbouwproducten gegeven

werden. Niet alleen hier, maar ook

in het buitenland (met name

Frankrijk) ontstond eind rToo een

groeiende belangstelling voor de
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landbouw als pijler van de

samenleving.

Er brak dus een periode aan

waarin veen afgegraven en afgevoerd

werd en waarbij het overgebleven of
herwonnen land grotendeels voor
akkerbouw in gebruik werd

genomen.

Bij laagveen werden stukken
land herwonnen door bemaling en

zo ontstonden de polders.

Na afgraving van het hoogveen tot
aan de zandondergrond, vermengde

men de bovenlaag van het
hoogveen, de zogenaamde

bonkaarde, met de bereikte
zandlaag. Men verkreeg zodoende

een schrale maar wel een te

bewerken grond. De turf werd o.a.

naar de grote steden in Holland
vervoerd en om het land
vruchtbaarder te maken werd beer

en vuil uit de steden voor bemesting
over het land gestort, En dit is een

heel interessant gegeven voor de

detectoramateur.

Bekend is, dat de stad

Groningen een overeenkomst had
met Hoogezan d-Sappemeer.

Het stratendrek en de beer, ook wel
sadsmest genoemd, gingen alleen

daarheen. De Pekela's bijvoorbeeld

mochten zelß geen stadsmest uit
Croningen kopen. Ditwas eind
r7oo. Enkele van oîze leden, die

veel in de omgeving van Sappemeer

gezocht hebben, vertelden dat de

vondsten daar toch van een grote

verscheidenheidzi)n en dat er zrker
niet alleen voorwerpen uit de stad

Cronin gen gevonden worden.
Dat is ook wel logisch, want in
Groningen waren, net zoals in heel

Nederland, allerlei soorten duiten in
omloop en niet alleen die, die in
Groningen geslagen werden.

En vermoedelijk werd het land hier
ook nog bemest met stratendrek uit

Door boeken over de streeþeschiedenis te /ezen
en goed de oude en hedendoogse koorten von

een bepoold gebied æ besu¡deren kunnen vrij
gemokkdyk de jurbte percden herkend worden

oon de tutfvoorten en sloten, Eoyen: de nieuwe

koort, links de oude koorl

Ordonnontie utt 1656.

Deze regelde de gang von zoken bij het trdnqÞort

von turf binnen de stodsgrenzen yon de stod

Groningen.
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andere srcden.

\Øaarschijnlijk als gevolg van

herhaalde klachten over de grote

onvruchtbaarheid van de

veenkoloniale grond probeerde de

provincie Croningen de aanvoer

vân mest naar de Pekelat te

verbeteren door vanaf13 februari
l.781 een premie van ro gulden te

verstrekken aan elke schipper, die

een vracht mest of stratendrek van

buiten de provincie Croningen naar

de Pekela's bracht. Deze premie
werd gedurende 9 jaren verstrekt.
De stratendrek stonk natuurlijk als

de hel, mââr voor dat extra tientje
zullen heel veel schippers, dìe

normaal gesproken een andere

lading hadden het ongemak voor

lief hebben genomen. Zekonden
het goed gebruiken. De

veenbaronnen hadden geld zat,

mâar voor Jan met de Pet was het
ârmoe lijden. Door dat extra tientje

werd de stratendrek en mest dus

overal vandaan gehaald en in de

omgeving van de Pekela's zouden

dus voorwerpen uit verschillende

steden enlof gebìeden moeten

liggen.

Uit aantekeningen blijkt ook,
dat in de l8e eeuw de turfuaart al

zeer uitgebreid was. Veel met turf
geladen schepen vertrokken voor
een groot gedeelte door de in ryo7
gebouwde Statenzijl over de Dollard
naar Emden om daar te lossen of
strekten hun tocht verder uit langs

de noordwestelijke kust van

Duitsland naar de een of andere

grote haven. De retourvracht kan

toen niet bestaan hebben uit
stratendrek, want dan was in 1783

die premie van een tientje niet
nodig geweest, omdat de grond dan

al vruchtbaar genoeg had moeten
zijn. Volgens dezelfde reeds

genoemde leden worden in de

omgeving van de Pekelat inderdaad

geen Duitse vondsten uit die tijd
gedaan.

Zeker is wel, dat er turf naar

de grote steden in het westen, zoals

Amsterdam en Den Haag ging.

Er werden zelfs speciale schepen

gebouwd in Zwartsluis, de zgn.
"\Øagenbruggers". Deze schepen

waren niet breder dan 4.zo meter,

zodatze de \Øagenbrug in Den

Haag konden passeren. Daar moest

men langs om het centrum te

kunnen bereiken.

Behalve naar de a-fgegraven

veengebieden werd vanaf eind rToo

ook stratendrek vanuit Croningen
en de rest van het noorden naar

Holland vervoerd. Hiermee werden

o.a. de bollenvelden in Noord-
Holland bemest. De verkoop van

stratendrek leverde een flinke duit
op, daarom kreeg Croningen al snel

concurrentie van Friese steden en

plaatsen als Emmen en ZwoIIe.

In het Zuiderzeegebied zijn twee

scheepswrakken aangetroffen, die

stadsvuil uit tSzz en ß46 als lading
aan boord hadden, dat naar Drente

gebracht moest worden. In deze

lading werden o.a. munten
aangetroffen.

l7e kunnen dus concluderen,

dat er stratendrek over en weer

vervoerd werd en dat met die

stratendrek heel wat afgegraven

veengebieden vruchtbaar zij n

gemaakt, De detectoramateur moet

dus "gouden" vondsten kunnen
doen op de plaatsen waar vroeger

het bruine goud geborgen werd.

Ongeveer een tiende deel van

de oppervlakte van Nederland is

met de vervening vergraven. Dit is

te herkennen aan de sloten, vaarten

en kanalen, met de vaak drassige

weilanden er tussenin, waarv¿n er

heden tendage al veel zi)n gedempt.

En aan de dorpen langs rechte

kanalen en het licht golvende

bouwland dat onder het veenpakket

vandaan kwam.
T
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Overzichtskoort met de diverse peeJkonolen

in de Peel die gegroven werden un de turf
ofte voeren.

Een zogenoomde Friæe urfpot geloden met urf.
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Enige tijd geleden heb ik van

een metaaldetector hobbyist een

loden blokgewicht gekocht.

Cewogen 14.69 gr^m, geijkt (r5)9o

door Cerrit Lourenszoon
(Amsterdam , 1578-16ro?; \Titcop-
Koning en Houben, r98o), met
Amsterda.mse ijken. Een soortgelij k
gewicht van Gerrit Lourenszoon,

met precies dezelfde massa, alleen

gedateerd r5(91) is in het bezit van

Ad van Diest. Volgens Messer (r99r)

is dit laatste gewichtje (loodje) o,4
grarn te licht om een fractie van het
Amsterda.mse handelspon d te zi)n.

Twee

gewichten,

identieke mâssâ,

beiden puntgaa-C

Is het dan

waarschijnlijk
dat ze beiden

door slijtage te

lìcht zijn

geworden? Mijns
inziens niet. Ik denk veel

eerder dat dit geen Amsterdams,

maar Brabants gewicht is (o,5

Brabants ons = r4,7 gram; \Øittop-
Koning en Houben, r98o). Deze

gewichten zijn dan niet Brabants
(met het handje van Antwerpen;
\Øitmp-Koning en Houben, r98o),
maar met het Amsterdamse wâPen

geijkt. Kan dit? Indien het wel zo is,

zijn dit nl. de oudste Brabantse

gewi chten van Amsterda-mse origine
die we kennen en zouden deze

gewichten wel eens de basis van het
Brabanre gewicht in de noordelijke
Nederlanden (Amsterdam) kunnen
zrjn.

(\Øittop-Koning en Houben, 198o),

Lenaert de Gheere (rrr) is
vanaf, ry78 ijkmeester van het trooise

gewicht, Resideert te Antwerpen.
IJkt met het handje. r585- val van

Antwerpen. De Cheere vlucht naar

Amsterdam. Is op u september 1586

aangesteld als ijkmeester-generaal

van Holland en llest-Friesland.
Cerrit-Lourenzoon is

ijkmeester te

Amsterdam van

t578 tot x 16o4.

Yanaf ú4
moet het

Twee loden gewichten uit
Amsterdom. Geijkt door Gerrit

Lourens (GL) in I 593 (93).

Amsterdamse gewicht van koper

gemaakt zi)n. Hetoudste ons

bekende gewicht met het handje

van Amsterdamse origine is

gedateerd 1643 (Rio Holtman,
pers. med.).

Er is dus een gat van 58 jaar

tussen de val van Antwerpen en dit
oudste ons bekende Brabantse

gewicht van Amsterda-mse origine.
De handel van Amsterdam op het
zuiden van Nederland bloeit na de

val van Anrwerpen snel op. Dit is te

zien aan o.a. de oudste ons bekende

Amsterdamse mun tgewicht dozen.

Deze zijn van 16oo (C. de Neve;

\Øittop-Koning en Houben, 1980).

\7e weten dat deze eerste

Amsterdamse mun tgewi chtmakers

uit de zuidelijke Nederlanden
komen. \Øe kunnen er dus rustig

van uit gaan dat er in de periode

1585-164 handel van Amsterdam op

de zuidelijke Nederlanden geweest

is, Hiervoor moet Brâbants pond
gebruikt zijn. De Amsterdamse

kooplieden zijn niet zo dom om

hun eigen zwaardere gewichten te
gebruiken. Alleen hoe deze

gewichten er uit hebben gezien

weten we niet, Qua massa en

datering zouden het onze gewichten

kunnen zijn.

De vraag is nu wie er nog

meer van deze gewichten met massa

r4.7 gra.m of een veel- voud
(t/z; t/+ etc.) hiervan en

geijkt door Cerrit
Lourenszoon heeft,

Eduard Messer?

Over twee weken ga ik
naar de Amsterdamse

archeologische dien st.

Misschien dat die er

nog meer hebben.

Ook ga ik kijken wat zij

van mijn verhaal vìnden.

Indien ik er nog meer vind, lijkt dit
voldoende bewijs om het geheel te

publiceren.

OPROEP

Gezocht beschriivingen van

Amsterdamse loden
bloþewichten.Vorm (taps,

redrt, haHbotvormig etc.),
bovendiarneter, onder-

diameteç hoogte, erop
voorkomende stempels

(make¡ stadssternpe ls,

¡aarletters etc.), vindplaats en

indien mosêt¡¡k de massa-

A.H. Damman, Diamanrtraac
28 HS, lt74GD Adam
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metaaldetectors Kccpsf raaf 2, 57112 LH Hclmond

Nederland
leverbaar

3EL NU
VOOR ÞE

SPËCTACUTAIRE
NAJAÀR5.

AANBIEDINGFN

Tel. (O492, 54 47 82

De grootste van Zuid
Alle modellen uit voorraad

D.ir.&ÆÆN
METAALDETECTORS

VERKOOP .INRUIL - VERHUUR
Pietor Msatsslråat 12 1777 AP Hippolytushoel

TETEFOON 02279-3286

BENT U DAT GEHANNES
MET DIE PLASTIC ZAKKEN

OOK ZO BEU ????

Test dan nu gratis en vrijblijvend
een spatwaterdichte

C-Scope CS2MX, CS4ZX,

CS5MX of CS1220XD

C-Scope = Kwøliteit, ooþ. in uw vrije tijd

Bel ons voor een afspraak en vraag gelijk
naar de inruilprijs van uw oude detector.

GETAN UW PARTNER

l*#ffi rN scHArzoEKEN

NIEUW!!

Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon 04105 - 12949, Fax 04105 - 15658
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Bijna elke detectorarn¡teur heeft ze wel in zijn
collectie, vaak is het haakie afgebroken.
De eerste kledinghaakjes dateren uit de 8e - 9e
eêuw en werden vaakvan een bronsJegering
gennakt en gebruikt om de riemen die om de
onderbenen waren gewonden vast te zetten.

De latere kledinghaakies werden rneestal aan

het kostuum vastgenaaid, maar ook wel in
kombinatie rnet kett¡ngen en riempjes gebruik
om mantels èd, te slu¡ten.

Zoals op oude schilderijen yan de Hollandse
meesters is te zien, werden ook diverse
kledinglagen en løppen met een kledinghaakie
virstge;ze¿ Vooral in de l6e eeuw werd het
kledinghaakie populair en werden er talloze
haakies in diverse uitvo€ringen gerraakt Veelal
ziin ze vootzien van ornamentjes en zijn het
kleine kunststuk¡es.

I kledingha(e:t8e eeuw
2 kledinghaakie 8e - 9e eeuw
3 kledinghakie lOe - I le ee w
4 kledinghaakie I le - l3e æuw
5 mante lspeld l2e - I 4e eeuw
6 kledinghaakje l5e - l6e eeuw,'oog'
7 kledinghaakje l5e - l6e eeuw
8 kledinghaakie l5e - l6e eeuw
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9 kledinghækie l5e -l6e eeuw

, l0 kledingha(e I 5e - l6e eeuw
I I kledinghakie l6e eeuw
12 mantelspeld I 5e - I 7e eeuw
I 3 kledinghuþe I 6e - l7e eeuw

l4 kledinghaakie l6e- l7e æuw, metkettint
l5 kledinghaakie l6e - l7e eeuw, met riempje

16 kledinghaakie l6e - l7e eeuw



Gestolen waar Toch straf Yoor
illegaal graven
in Kruisstraat

Na herhaalde oproepen ven

het bestuur aan de heren pieperaars

om ook eens een stukje te schrijven,

zalikbij deze een poging doen om
op papier te krijgen wat ik medio
december ry94vond. Die bewuste
zaterdagzag er veelbelovend uit
voor wat het weer betreft. Er hing
zo'n mistige sluier over het land en

hetzager naar uit, dat het zonnetje
spoedig zotrg an schijnen. Hetzag
er dus mooi uit.

De spullen gecontroleerd en

op de valreep nog een bakkie koffìe.

Inmiddels brak een waterig zonnetle
door en zette alles in een

zilverkleurig licht. Op de akker
aangekomen, liec ik mijn spiedende

blik over de akker gaan, om re

beslissen waar ik zou beginnen.
Ik had er al eerder gezocht, maar

omdat het een vrij groot maisveld
is, had ik nog niet alles afgezocht.

Mijn besluit stond vast. Ik begon
langs een brede houtwal.
Hec maisveld was in de t7e eeuw en

in later tijden tabaksland geweest.

Er was veel cokes in de grond
aanwezig, omdat er vroeger als het
nat weer was in de tabaksschuren

gestooktwerd om de tabak droog te
krijgen. De half opgebrande kolen
werden dan op de akker gestort.

Met het gevolg, dat er nu bij elke

zwaai met de detector veel storing
was, wat extra veel concentratie
vergde.

Langzaam schuifelde ik langs

de houcwal, af en toe opkijkend of
er soms een ree langs de bosrand ce

bespeuren viel. Een flink scuk
verderop in de boswal onrdekte ik
plotseling een blauwachtig iets.

Een plastic zakzaJ.hetzijn, dacht ik,
maar dichterbij gekomen, zagik dat
dat niet zo wes. Hier moest ik toch
het mijne van hebben, dus de

deæctor en de koptelefoon afgezet.

Na me door het struikgewas

geworsteld te hebben, stond ik voor
dé vondst van het afgelopen jaar,

wearvan de eigenaar naar ik
veronderstelde, vast nog wel in
leven zou zijn.Watwas dat
blauwachtige iets dan?

Een pracht van een mountainbike.
De bike heb ik toen mâar in de auto

geladen en thuisgekomen heb ik de

politie gebeld met de mededeling,

dat er bij mij een gevonden
mountainbike stond, die in het bos

gedumpt was. Binnen 2 uur was de

politie er en narn de bike mee.

Ik zou wel een telefoontje krijgen
als de rechthebbende opgespoord
was. Drie dagen later kwam het
beloofde telefoontje. De bike was

weer terug bij de eigenaar. Hij was

gestolen in een ander dorp en in het
bos achtergelaten na een partijtje
cross. Van de eigenaar heb ik nooit
iets gehoord. Later heb ik nog
contact gehad met de politie, maar
die kon de gegevens niet meer

boven water halen. Dat was te veel

werk (niet dat ik hen de koffìe niet
gun!)

Of de politie hield de eer âan

zichzelf, ofde eigenaar vond het
heel gewoon, datzijn mountainbike
weer terug was. Het was toch een

karretje van rond de f rooo,-,
volgens de politie,

En nu de vraag: \Øas ik
verplicht om. de bike af te staan, of
had ik het recht om die in eigen

beheer te houden, totdat de

eigenaar zich kwam melden.
Graag uw antwoord. Dit was mijn
vondst van het jaar. Toch ben ik wel
tevreden, dat de vondst weer bij de

eigenaar terug is, ook aI weet ik niet
van wie het karretje was.

T

C. Jansen, Amerongen
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Wegens een illegale opgraving
in Haarlem heeft de Haarlemse
recttbank gisteren een 65-jarige
Haarlemmer en een 34-jarige
man uit Leiden veroordeeld tot
geldboetes van ieder 50O gul-
den. Beiden werden eerder door
de kantonrechter wijgesproken.
De Haarlemse stadsa¡cheoloog
drs. M, Poldermans trof beide
m¿¡rìnen op 23 april 1992 aan in
de ruin achter een bedrijfspand
aan de Kn¡issüaat 34.7*.waren
daar een lTde eeuwse beerput
aan het leeghalen, Poldermans
alarmeerde de polltie, waarop
proces-verbaal'werd opge-
maakt.

Op
hnram
lemse
Keqlen. De twee mannen voer-
den daa¡ aan dat ze de Monu-
mentenwet niet hadden over-
treden. Deze wet verbiedt het
zonder
van db
de bod
tallen jaren geleden zijn ver-
stoord. Toen werd ter plekke
een septic-tank iepFaatst.

In 'geroerde' grond mag wel
znnder vergunning.worden ge-
graven, aldus de trúee verdach-
ten. De kantonrechter was het
hiermee eens. Volgens het OM
doet het er echter helernaal niet
toe of er wel of niet is gegraven.
Feit blijft dat de th'ee geen ver-
gunning hadden, aldus de offi-
cier. De rechtbank.bleek het er
gistermiddag mee eens dat er
wel degelijk sprake wrìs van een
strafbaarfeit,

Tegen het tweetal was een
geldboete van 1000 gulden per
persoon geëist.

Ook hier geldt: zijn dit leden

v^n onze vereniging?

Dan volgt royement.

Het bestuur

r7
(Bij gevonden voorwerpen,

kunt u het voorwerp in eigen beheer

houden, maar of dat ook zo is bij

Yoorwerpen, die van diefstal

afkomstig kunnen zijn ll??)
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Koot voor de sl.ort

Nd het stdrtschot rent iedereen zo

snd mogd4k noor voren

Voor deze jonge zoel<et ltgt er een mooie

uergrotlng bij de redocüe, dus bdlen

De I e zoekwedstrid

D etermin aue v on gew ichten

Een primo okker, met toch leuke vondsten

Volop befongstelfing bij de determinøtie von muntßn

Ntijd çzeilig zoeken in bokken met vondsten

Heerlrjk in het zonnetje wotÊrzoeken
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De detector von po geJeend Wd eens zoveel wote¡zoekers bij elkoor gezien?
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2 penningen of 2 bîer? Ook voor de jeugd woren et voloÞ Þt¡Pen te verdienen ldeool om oÞ reis mee te nemeq
zo' n Tsoro Sidewinder, gefeliciæerd

Zoeþweeþend

Op 8, 9 en 10 september was het weer zover. Opnieuw een zoekweekend en deze keer op kampeerterrein "Her
Stoetenslagh" te Hardenberg, Overijssel. De weersverwachtingen waren redelijk. Gelukkig maar, wanr we hadden er
niet zo'n zin in om weer te 'verzuipen'. Op vrijdag was de activiteitencommissie al vroeg presenr om alles in orde
te maken.

En omstreeks 5 uur kwamen de eerste zoekers er al aan. Er waren genoeg mensen om 's avonds de strandwedstrijd te
houden. Het inleggeld van de zoekers werd verdubbeld en op het strand rondgestrooid.

Zatetdag en zandagwaren et zo'n 100 zoekers. De waterzoekwedstrijden waren een succes. Her was een
prachtig gezicht om zoveel mensen tegelijk in het water te zien zoeken. Er was zelfs iemand, die met kleren en al het
water in ging. Ook de landwedstrijden leverden een aantal leuke vondsten op. Aan elke wedstrijd was een importeur
gekoppeld (niet lettetlijk nemen). Zij hzdden weer prachtìge prijzen beschikbaar gesteld, zoals: detectors, een
geldprijs, een mountainbike enz. Te veel om op te noemen dus. Zonder hun goede gaven nv de prijzenpot een stuk
minder zijn. Heren importeurs: bedankt!

Aan de bingo op zaterdagavond konden deze keer ook de campinggasten meedoen. De meesten vonden het
erg gezelligal ging het heel anders dan ze gewend waren. Dick en Gerard zaten allebei in surfpak voorin de zaal. Een
beetje gek vonden ze dat wel. Het zoekweekend was, ondanks de verhoudingsgewijs lage opkomst bijzonder
geslaagd. Ook de penningmeester was tevreden. \Øe kwamen niet in de rode cijfers. Dat was vooral te danken aan de
activiteitencommissie, die de catering voor eigen rekening nam. Er zijn heel wat broodjes v/arme worst verkocht.
Ookzij worden nogmaals hartelijk bedankt.

Een prochtige Gorret detecto¡ Gefdiciteerd met deze C-ScoPe detÊctnt En de 4e detecto4 een Whiæ's Surfinoster Plus



20

Bewoners en bezefters: Romeins

m¡l¡ta¡t en burgerlijk leven langs de

Rijksgrens, gebaseerd oÞ oÞgrav¡n-

gen te Yalkenburg (Zuid-Holland)

Tentoonstelling
bii het RMO t/m
| 5 januari 1996.

Rorneins Val-ken-

burg in Zuid-
Holland was een

der best bewaarde Romeinse
vindplaatsen Yan westelijk
Nederland. De AIC heeft er
rneerdere keren rnelding van

gedaan. In de loop van een hele

serie opgravingscampagnes na de

oorlog kwarnen de resten van
een groot rnilitair karnpernent,
twee wachtposten, een uitge-
strekt grafoeld, twee havens met
graanopslagplaatsen en inheem-
se nederzettingen aan het licht.
Het museum geeft nu een over-
zicht. Veel vergankelijk materiaal
is bewaard gebleven in de natte
bodern. Op het kleine stukje oor-
spronkelijke oever van de Oude
Rijn, dat eindigde in een zeerrron-
ding, werden vijf opeenvolgende
Romeinse bebouwingsfasen ont-
dekt vanaf 3914O na Chn tot in de

Laat Romeinse Periode. Daarna
verzandde de zeemonding. Een

dicht patroon Yan rnilitaire en

later burgerlijke bebouwing en

begravingen werd aangetroffen,
en een onvoorstelbare rijkdom
aan vondsten. Het gût de
archeologen er vooral om om de
samenhang te tonen en dat ka
omdat hier alles bewaard is
gebleven,

Rijksmuseum van Oudheden,
Rapenburg 28, Leiden,
tel. (071) 5ló 3l ó3

Opgravìng Huys ter Kleef

Tl¡n 4 maart 199ó is er een ten-
toonstelling, over deze opgraving
in het Archeologisch rnusem te
Haarlem. Een boek is in de

maak. Dit l4eeeuwse, versterk-

rTt Lr s e Lr rTt

kreegr was er op die lokatie al

een nederzetting die een sociaal-

econornische, stedelijke gerrreen-

schap met een behoor'lijke orga-

nisatiegraad genoemd wordt.
Zo ziin er kwali-
tatief goede
muur schilderin-
gen uit die
periode aange-

troffen. Plus ook
graven, aanwiizingen Yoor de

georganiseerde verwerking van

metalen waaronder zilver, afral-
groeven voor misbaksels van de

keramische'industrie', overblijf-
selen van een hamrokerij en een

cornplete haven.
Regionalrnuseum Xanten,
Kurfürstenstrasse 7-9, Xanten,
0049-280133 I I of 37298.

Yon mot tot slot, opkornst en

ondergong

Het l2e- eeuwse 'chateau 7

motte', een houten verdedigings-
toren op een kunstmatig opge-

worpen heuvel, is het Yroegste
Bevelandse kasteeltype. Een

voorbeeld is het kasteel van

Borssele, waarvan nu alleen nog

de heuvel te zien is. ln het rrrusê-

um te Goes is een overzicht te
zien van de ontwikkeling van een

houten toren naar een stenen

kasteel rnet een slotgracht, zoals

het l4e-eeuwse kasteel van de

heren van Maalstede te Kapelle
en de lSe-eeuwse kastelen zon-

der militair karakte¿ Het verval
van de kastelen hing sarnen rnet
de afnemende rnilitaire en rnaat-
schappelijke betekenis Yan de

adel in de | 8e eeuw. Van de

meeste kastelen vindt rnen bij
archeologisch onderzoek niet
meer terug dan de fundamenten,
zoals bij het kasteel van Yerseke.

Museum Yoor N/Z-Beveland,
Singelstraat 13, Goes. Tel.0l100-
28883

te huis werd in 1573 door de

Spanjaarden opgeblazen. De res-
ten zijn goed bewaard gebleven

omdat de grond sedertdien nooit
bebouwd is geweest. De vond-
sten staan per materiaalsoort
opgesteld. Vooral het aardewerk
is representatief voor de periode
1300-1573 en bestaat uit keuken-
gerei, borden, drinkbekers en

enkele Jacobakannen. Biizondere
stukken zlin 23 tinnen borden die
dubbelgevouwen in de bodem
werden aangetroffen met het
wapen van de familie Ter Kleef
en een tinnen kan met een stem-
pel. Yerder zijn de dakloodjes
interessant, resten van een hou-

ten bril, dobbelsteentjes, benen
Yoorwerpen en een stuk van een

zeldzaa¡n l6e-eewse'dierkop-
glas'. Wat rest Yan het huis in de
Stadskweektuinen wordt be-

schermd door een kapconstruc-
tie die nu gebouwd wordt.
Archeologisch Museum Haarlem
Grote Markt | 8, Haarlern,
tel. (023) 542 08 88.

Xanten

Het is denk ik wel bekend, dat
daar de Romeinse stad Colonia
Ulpia Traiana en het legerkamp
Catra Vetera gelegen hebben. In

het archeologisch park ziin
reconstructies te zien van stenen

gebouwen uit die stad en in het
Regionalmuseum de vondsten.
Al voordat de stad in 100 na Chr.
de status van Romeinse kolonie
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GARRETT UTTRA GTA ]5O

Wil l{uypers

e firma Carrett
bestaat al vele

jaren. Het is een

merk dat vanaf
de beginjaren achcig in Nederland
geïmporteerd werd. Het merk is in
Nederland vooral bekend geworden
door de modellen ADs z en

Crounhog. De e¡s z was een

vrr/rn en werd gewaardeerd door
zijn dieprcbereik op akkers en

weilanden, de Grounhog
daarentegen was meer een detector
voor muntzoekerij op de

recreatieterreinen, Nadat het merk
de afgelopen jaren in de luwte is

geweest, is er nu weer leven in de

brouwerij gekomen doordat het
importeurschap is overgegaan in
handen van læo Kooistra.

Dit teken van leven vertaalde

zich in het feit dat ik enkele weken

geleden met een kleine doos voor
mijn neus z^t met daarin een

nieuwe Garrett Ultra cre 35o.
Of ik daar mâar eens wat over wilde
zeggen. Nu ben ik nooit ce beroerd

om een nieuwe detector uit te

proberen, maar deze keer was ik
extra nieuwsgierig. \Øant wat had
Carrett de afgelopen jaren gedaan?

Mijn eigen ¡¡s z werkt nog sreeds

goed. Ik heb hem al.za'n ro jaar en

ik gebruik hem voor specifìeke

situaties. Maar het 
^pp^ra^t 

is groot,

te zvv^ Í en hij lust een stevig

batterijtje opzyn tijd. Dus, hoezat
het nu met Garrett?

Compact te Yervoeren

Die kleine doos maakte wel
gelijk iets duidelijk over de

compactheid. De detector is
namelijk in drieën op te delen,

zodat een kleine tas ofkoffer al

voldoende is om de machine te

vervoeren, Daarbij is hij licht van

gewicht: rTto gram. Het in elkaar

zetrcn is vrij eenvoudig, het wijst
zich vanzrß. \Øat opvalt is de

degelijke constructie. Niets rammelt
of doet goedkoop aan, Het past

allemaal en alles is aanwezig. \Øie de

Ultra cre 15o zo ziet staan en

vergelijkt met de andere modellen
van Ga¡rett krijgt een beeld van

waar deze detector past in hun
modellenlijn.

Algemene omschrijving

De cre 31o is de kleine broer
van de Carrett crA rooo en de crA
too. De cTA serie kenmerkt zich
door een slanke bouw, de

aanwezigheid van een display-
identifìcatiemeter en het gebruik
van tiptoetsen. De Cfn rooo en de

cTA too hebben een iets groter
scherm en hebben meer specifieke

Een gebruikerstest is niet
meer dan de ervaring van één
gebruiker. Bekijk en gebruik,
indien mogeliik, zoveel mogelijk
detectors, voordat u tot
aankoop Yan een detector
overgaat. Denkgoed na (en
wees reëel) over de plaatsen
wââr u hoofdzakelijk wilt gaan

zoeken en de zaken, die u zou
willen vinden.

mogelijkheden. Door de

aanwezigheid van een display en de

mogelijkheid van een notch
(selecteren of juist uitschakelen van

specifìeke voorwerpen zoals bijv.
trekringen) is de Carrett Ultra cre-
serie specifiek ontworpen en

gebouwd Yoor strand en andere

recreatieterreinen.

De GTA 350

ZoaJ,s aJ gezegd, de 35o is de

eenvoudigste uiwoering uit de serie.

Dat wil niet zeggen dat de 2I
mo gelijkheden zware beperki n gen

opleveren. Omgekeerd kan men

zich beter afvragen of alle andere

extra's op de grotere modellen wel

nodig zijn, Een kwestie waarin geld,

interesse en kicken op een grote

display en massa's knoppen een
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belangrijke rol spelen.

Een belangrijke vraag aan mensen

met een topmodel detector ìs altijd:
welke knoppen gebruik je nu

eigenlijk? En welke mogelijkheden

gebruik je eigenlijk nooit?

Niet zelden hoor je dan: ik gebruik
altijd de gevoeligheidsknop en de

discriminatieknop en verder...... ja,

ach........ Veinig dus.

Nou op de crn 35o zitten
precies die instellingen: een

gevoeligheids-i nstellìng en een

discrimin atie-i nstellin g. Daarbij

heeft de crA als mogelijkheid dat

trekringen via de notch selectief

uitgeschakeld kunnen worden en

dat de meter altijd een indicatie

geeft van het onderliggende

voorwerP,

Op de display zie je op de bovenste

schaal een "cursor" verschijnen als je

de spoel over een voorwerp haalt.

De plaats van deze cursor is een

indicatie van het materiaal en de

aard van het voorwerp.

Dit interpreteren is een

kwestie van leren. Craaf in het
begin alle voorwerpen op, nadat je

gekeken hebt en voor jezelf

geprobeerd heb te bepalen wat het

voorwerP is,

Dan leer je heel snel. Spoedig

vertrouw je je eigen interpretaties
van de display zo, datje sommige
voorwerpen niet meer zal opgraven.

Op de onderste schaal van de

display zie je een groot aantal

blokjes. Elk blokje geeft een smal

gebied aan waarin de detector
discrimineert. Deze blokjes kun je
instellen met de discriminatie tip-
toets. Je ziec nu met een oogopslag

welke gebiedjes je aan- of
uitgeschakeld hebt.

lØie bijvoorbeeld trekringen

uitschakelt, zie¡ dat er in de rij
blokjes een ontbreekt.

Aan de linkerzijde yan de display is

de conditie van de batterijen

aangegeven. Bij 4 blokjes is de

herlæ Gdrret\ dìræteur en eigeneor van Golrett hod een dmom.

Nornefik æn detectar te basü/en die je ma een druk fr óe ktloþ l<on

ûonzetten en óie éon voor gebftrkgereed wcs. Nu, zliþ óroom is werkeliilúerd

geworden: de GTA 350 is inderdsEd een detector d¡eje ã?et êén touch aaîzet

en die dan goed (fobrieksmæi/ 'ngestdd st€a¿ De gevoel'tgheid *.aot dan oþ

314 van de sterlte en de dkcñminæie heeft dsn een ofsteÉing waortn tjzer

wordt afgewezea evenofs vekringen.

Dit is een sund díe heel goed is voor de heginner Garrett raoét elke beginner

oon om de eerste l0 uur oþ deze stond te zoeken. Echter men kon næuurtijk

zelf goan veranderen en wie kon zich l0 uur belreersen? De beginner óie don

bong is de oríginele fabrieksinstelling kwjt te zfin, hoeft níet te ponieken.

Wie de "one touch" knoÞ I0 seconden irgedrukt houdç krlgt eatomotíxh

de originele fobrieksinstdling weer terug.

Het is wel zo dot ik dee stand n¡et meer gebruikt heb. Yergeet niet dat deze

stond ingeþrogrommeerd is voor de A¡nerikoanse markL Onze nikkelen

dubåeltles, kwonjes, guldens en rfrksdeelders zijn níet geltlk oon de

Arnerikoonse munteenheden. Sterker nog, het l$la wel of wíj in Nederfsnd de

roarste msterialen gebruil<cn voor muntslog. De Nederlondse munten lfiken

telkers vdn karokter te veranderen op een dbplq von meuoÍdete(torcn.

Zo ook b$ de GIA 350. De cursor verschþt telkens ergens anders als je de

detector over dezelfde Nederfondse munten heen eR weer zttaaìL

Sons ziejr zefs 2 cursors versch{nen.

Het aarðige von deze informatie b dal ols je dit eenmoel doorhebt, je precies

weet dst er wær Nederlonds muntgeld i¡ ocntocht is.
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batærij nagelnieuw Met r blokje
heb je nog maar voor een enkel

uurtje stroom.

Ik ga niet bespreken hoe de

tiptoetsen en instellingen werken.

Dat is dermate simpel dat zelfs ik,
â-computerminded, dit met twee

vingers in mijn neus afscel.

Ook het instellen van de

notch is zo eenvoudig dat een

compliment aan Garrett op ztjn
plaats is.

Hip mount

De 35o is uitgerust met een

batterijpak die verwijderbaar is van

de detector. Dan komt ineens een

rol draad uit de sæel zodat het

batterijpak moeiteloos aan de riem

kan hangen. Absoluut een technisch

knappe oplossing. De detector zelf

weegt dan nog maar rloo gra-fn.

Dit mag als voorbeeld dienen

voor andere fabrikanten, Omdat ik
van lichtgewicht hou, heb ik tijdens
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het testen altijd gebruik gemaakt

van de hip-mount.

lnstruktieboekie

In de doos zat ook het

Amerikaanse instruktieboek(je) .

Heel praktisch en handig want het
past in elke zak. Maar dan moet je
wel Engels kunnen lezen. Voor wie
het "technisch Engels" toch even

teveel van het goede is, hoeft niet
gelijk zenuwachtig te worden. Er is

(natuurlijk!) een uitgebreide

Nederlandse gebr ui ksaanwìjzi ng dte
eenvoudig en volledìg is. Stap voor
stap komt alles aan de orde inclusief
de gedragscode en de nodige

waarschuwingen.

Als de deteccor gemonteerd

is, komt het moment. De druk op
die ene knop en ...... starten maar.

De GTA 350 in gebruik

Ik kon gelijk beginnen mer

een test op stadspuin. Mijn tuin is

overhoop gehaald en een 5o m2 was

beschikbaar. Nu zal er wel iemand
vragen: "wat doe jij met stadspuin

in je tuin?" en dat is een goede

vraag. Dat vraag ik mij ook wel eens

af. De huizen in mijn buurt werden
vlak na de oorlog gebouwd.

Blijkbaar vond men her roen een

goed idee om het stadspuin, dat uit
het centrum van platgegooid
Arnhem vandaan loara.m, in onz.e

wijk te deponeren. En dit puin met
zwa r met ijzer vervuilde grond is

van uitnemende kwaliteit.
De detector, die moeiteloos op

topvermogen door mijn tuin kan
jakkeren moet dan ook nog

gemaakt worden. lØat mijn tuin
meteen verheft tot de status van de
"ultiems te metaaldetectortest".

Ook de cra J5o moesr terug
met de gevoeligheid ror iers minder
dan de helft. Met rustig zoeken en

met de discrìminacie niet te laag (de

z meest linkse blokjes eraf) is er mer
rustige bewegingen goed te zoeken.

Er zijn enkele kleinere spoelen

leverbaar en wie regelmatig op
stadspuin zoekt en daar interesse in
heeft, kan kiezen uit kleine

elliptische en ronde schijven.

De 81lz inch sandaard is wat aan de

grote kant, maar zoals gezrgd wie de

instellingen wât terugschroeft, kan
er mee uit te voeten. En dat viel
niet tegen: want ik vond toch nog

een zilveren kwartje, hoewel ik
ervan overtuigd was, dat de tuin
toch echt al leeg wai!

Op een ander terrein met
storthopen kwam ik tot dezelfde

instellingen. Omdat sto rthopen
enorm kunnen verschillen in
samenstelling, is het wel handig om
regelmatig te kijken of de

gevoeligheid op sommige hopen
niet drastisch te verhogen is.

e *t¿

Op een akker moet de

discrimìnatie op ztjn laagsce stand

worden ingesteld. Ook dan wordt
veel ijzer gedi scrimi neerd.

Deze hoge basis-instelling van de

discriminatie kan een nadeel ziln als

je langs rivieren zoekt waar je ook
fraaie ilzeren voorwerpen kan

vinden. \7ant een ijzer pijlpuntje
geeft de crA 3to niet aan, zo bleek

uit de tafeltest. De gevoeligheid

moet zo hoog mogelijk. Dan is de

detector behoorlijk gevoelig een

paar uurtjes zoeken leverde een

handvol niet-ijzeren voorwerpen op,

waar helaas weinig interessants

tussen zat. Op een akker is het

gebruik van een grote spoel een

overweging waard. Carrett maakt ze

Y^n rzt12 inch doorsnee (en dat is

een behoorlijke pannekoek!). Dan is

het gebruik van de hip-mount zeker

aan te bevelen.
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Recreatieterreinen

Iævert de 35o alleszins

redelijke prestaties op stadpuin en

de akker, op een recreatieterrein

mogen we ook wat van de cTA l5o
verwachten, gezien de notch en de

display. Ik had me voorgenomen

daar extra aandacht aan te besteden.

Dat kostte me eerlijk gezegdwat

moeite, want ondanks dat er in
mijn buurt heel wat leuke recreatie-

strandjes liggen, heb ik toch altijd
de onbedwingbare neiging om

eerder een akkertje op te duiken.

Nu ik echter een strandje uitgezocht

had en even bezig was, viel het me

op dat ik zo'n lol had in de

muntenzoekerij, het makkelij ke

graven en de regelmatige vondsten,

dat ik mijzelf geen een keer betrapte

op het naar een naastgelegen akker

lonken.
\Øant het is natuurlijk heel geinig
zoeken. Têlkens wat: een guldentje

hier, een kwartje daar, wat

dubbeltjes en jawel, ook twee vijf
gulden stukken lieten zich

verschalken. Bijna twee tientjes aan

kleingeld in een paar uur zoeken is

leuk werk. Nu die gouden ring nog,

maar helaas, die lag blijkbaar net

even erg anders. ZoaJs aJ gezegd,

moet je wel even wennen aan de

karakteristieken van het huidige

Nederlandse muntgeld. Het ztjn
niet de gemakkelijkste prooien voor

een detector.

De detector blijft trouwens

ook keurig rechtop in het zand

staan als je die even neerzet, zodat

hij mooischoon blijft en ook de

hip-mount is dan echt perfect.

Je komt beslist niet met het snoer in

de war. De lijn hangt keurig strak

zonder irritant te trekken.

Samenvatting

De Carrett Ultra cre 35o is

een moderne detector met een

notch en een display. De 35o is

robuust en stevig en maakt een

professionele indruk.
De gevoeligheid is ruim voldoende.

Bruikbaa¡ is de detector op alle

gebieden van het detector-

a.mateurisme. Licht, comforabel en

uitgebalanceerd is het uiterst

plezierig zoeken.

Voor een beginner is deze

middenklasser een goede keus, zeker

gezien de prijs. Maar ook voor de

gevorderde, die afen toe eens

recreatief wil detectoren en een

reserve-detector zoekt, is deze

detector interessant.

Voor een aantrekkelijk prijsje heb je

een gemakkelijke, gevoelige

detector, met een notch en een

p rima werken de display.

T

I mÞorteu r : Kooistro Metooldeæctors.

Prijs f 795,-

Leden 5% korang.

Zonder inruil I0% kortlng.

Qmschrìjving:
I Batterij
2 Boek waarin allerlei

voorwerpen staan

3 lngestort (oud)
bouwwerk

4 Centrluge om

voorwerpen rnee schoon
te kr¡jgen
Weidebloem
ontPoPte ruPs

Kenner van maten en

gewichten (persoon)

Grondstof voor wiin

5
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De oplossing stoøt in de vette kolom.
Oplossing oÞsfuren oþ een briefkaort met f I,- Ðûro ad,n
postzegels voor l0 december noor De Detector Amoteur,

Tormentil I 7, 8443 RP Heerenveen. Onder de goede inzenders

wordt een þrijswinnoor uitgeloot. De pr4s is een boek.

LP Z Oroorværpen l?9,1 MBoPscltfjf 31,8ffi

DEdEtCCt Of AMATEUR

OP HET

INTERNET
Sinds kon is "de Detector,A.mateur" ook op het

internet te vinden. Via het'ùØorld'\lide \Øeb

en via e-mail kunt u contact zoeken met de

vereniging.

Het gebruik van de NetScape browser wordt
aangeraden, maat met andere, zoals Mosaic of
Internet Explorer kunt u de pagina's ook
bekijken.

'!ü'orld \Øide'!üeb:
htt p ://www. d ds. n V h u ize n/ - d da

e-mail:
dda@dds.nl



Met danl< aân munthandel G. Henzen. ¡e|.03434-52838
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Grlekse munten

I Britse Kelten, Atrebates en Regni. Epillus,
5 - l0 na Chr. Voorzijde: bebærd ærtret naar
ræhts, kr¿ns rondom. Keeziide: eyeæ¡jn
staand naar rechts EPPI / coM Ê

Romelnse Republlek

2 Marcus Antonius. Denarius, 36 v. Chn
Voorzijde: portret %n Marcus Antonius nær
rEChtS. ANTONIVS AVGVR COS DES ITER
ET TERT. Keerzijde: Armeense tian,
daarachær pijl en boog IMP TERTIO lll VIR R
P C. Deze munt refereert aan de veldtocht
van M. Antonius naar Amenia en Mediê,
gericht tegen de Partische koning Phraaæs lV.

Aanvankelijk leed hij door vemd van de
Armenische vazalkoning Artavædes mre
verliezen, waarna h¡i teru$rok nær Sy'ia.
Na twee iær viel hij opnieuw Armenië binnen
en wist hii de Parthen te Yeßlæn.

Romelnse kelzerrlik

3 Claudius, 4l - 54. As geslagen over æ van
Germanicus! Voorzijde: portret na¿r l¡nl<s.

Keerziide: Minerva stænd naar links.

4 Trajanus, 98 - I 17. Denarius. Voorzijde:
portret nær rechts. Keerzijde: V¡ctoria zittend
nær link. PONT MAX TR POT COS ll.

5 Hadrianus, I l7 - 138. Denarius. Voozijde:
portret nær rechts Kæzijde: AequiÞs sband
nær link. AEQVITAS AVC.

6 Aurelianus, 270 -275. As. Voozijde: buste
nær rechts. Keerzi.jde: keizer en keizerin,
saand. CONCORDIAAVG

Byzantllnse rllk
7 Justianus l,527 - 567. Follis. Nicomedia.

Voorzijde: buste frontaal. Keerzijde: letter M.

Mlddeleeuwse en provlnclale munten van
de Noordellfke en Zuidelllke Nederlanden

8 Gelderland. Mariavan Brabanq weduwe van
Reinoud Ill, I 36 I - I 399. fujnse goudgulden
zonder jaartal, geslagen op losteel Oyen.

9 Gelderland. Karel v¿n Egmond, 1492 - 1538.
Snaphaen zonder jærtal. "GEL' niet tussen
roosres.

l0 Nijmegen.
Karolusdælder zonder jaartal ( I 555).

I I Nijmegen. Peerdeke zonder jaartal
(le helft l6e eeuw). Rand iets r¿feli8.



VERKOOP I VERHUUR
METAALDETECTOREN

Palembangstraat 5

1094 TA Amsterdam
(020) 668 2e 68

graag na 19.00 uur

UW PARTNER

IN SCHATZOEKEN

NIEUW!!

Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

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

ZLGarrett Metaa tdetecÍors + 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

VIB MOET IK BELLEN OF

SCHRIJVEN?

Ledenadministratie
Voor het opgeven van leden, vragen over de cont¡ibutie en

opzeggingen kunt u terecht bij Wim Woudst¡a.
Mell<emostote I 6, 8925 AP Leeuworden, Tel. (058) 266 18 I 8.

Vondst van het jaar
Wilt u meedoen aan de rubriek "Vondst van het jaar". Stuur dan

een verhaal, met foto's van het geyonden yoorwerp naar het
redactieadres. De ingezonden voorwerpen moeten aangemel d

zijn bij een van de officiële insanties!
Detecto¡ Magozine, Honebollcen 1 5 3, 9 20 5 CL Drochten

Vraagbaak
Heeft u voorwerpen of munten waarvan u zelf niet weet wat het

isl Stuur dan een duidelijke tekening en/of foto, met een

beschrijving naar Dick Eekhof. Peolsko¡ 17,8501 TL Joure

Overige kopij
Yakantieverhalen, zoekverhalen, onderzoeken naar de historie

van gebieden, voorwerpen enz. enz..

Detector Mogozine, Honeboll<en 1,53, 9205 CL Drochten

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

viking

Broekstraal 41 , Hummelo
0314) 38 16 30



LAKZEC,E LsTEM P E L

Ik ben Jeroen Baars en ik ben

rl jaar oud. Sinds een ha.lf jaar heb

ik een metaaldetector. Ik zoek

vooral op oude moes- en

volkstuintjes. Zo ook op u maart
dit jaar. De moestuin waar ik op

zocht, lag vlakbij een verdwenen

klein haventje en langs de weg van

het zuiden (België, Frankrijk,
Spanje) door naar lJtrecht en

,{msterdam. (door de buitenstad in
Vianen).

Na een paar duitjes, een

zilveren insigne en wat andere zooi

gevonden te hebben, kreeg ik een

redelijk hard signaal. Ik dacht
meteen aan een spijker. Nadat ik de

kluit uit de grond had gehaald, was

het signaal sterker. Ik brokkelde de

kluit voorzichtig afen er bleek een

lakzegelstempel in te zitten. Toen ik
de modder eraf geveegd had, bleek

hij nog gaaf te zijn ook. Na de

moestuin afgezocht te hebben en

nog rvat kleine dingetjes te hebben

gevonden, ging ik tevreden naar

huis.

Nadat ik de lakzegelstempel

thuis voorzichtig schoon had

gemaakt, bleek dat er een kale oude

man op stond. Ik belde meteen een

kennis op, hij werkt voor het
gemeente-archief in Vianen.
\Øe kwamen eruit, dat het
lakzegelstempel in Lodewijk xrv-
stijl was uitgevoerd en dat de man
die er opstond dus wel eens

Lodewijk xtv zelf zou kunnen zijn.

Na heel wat geneus in
boeken en dankzij de hulp van

verschillende mensen, lijkt het
inderdaad zn te zt1n. Je ziet het aan

ztln grote neus en zijn Lctn en ook
aan het tenue, dat hij draagt.

Ik wil met deze

lakzegelstempel graag meedin gen

naar de vondst van het jaar 1995.

Jeroen Baars

Ps. moet ik deze yondst aanmelden

bij de n.o.n.?

Beste./eroen,

Dot zou ik zeker doen, ook omdot olleen

oongemelde vondsten mee kunnen doen

voor de vondst von het joar. Je kunt door

het oonmeldings-formulier uit ons

magaz¡ne voor gebruiken Stuur ons even

een kopie.

De redoaie

INGEZONDEN
VOOR DE
VO N DST

VAN HET
fAAR
44ç

/v\ELD
B I.l ZON DE RE

VONDSTEN
ALTITD AAN

ZOEK NOOIT
OP ARCH EO.

tOGISCH E

OB' ECTE N
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aar nu het
oolevaars-

station

gevesdgd is

in Herwijnen heeft eens hec trotse

slot Engelenburg gestaan, één van

de vier kastelen, die deze op een na

grootste plaats in de middeleeuwse

Tielerwaard sierden. Hanzestad Tiel
was toen de grootste nederzetting in
de streek, lang voordat er zrlfs maar

sprake was van Corinchem als

bolwerk der Arkels. Heriuuinna
vinden we al terug in 7e-eeuwse
geschrifcen. En op de oeverwallen

van de toen nog jonge \Vaal groeide

een belangrijk dorp. De eerste heren

van Herwijnen waren waarschij nlijk
vari Franse adel.Zij bouwden in het
begin van de r4e eeuw hun slot dat
\flayenstein genoemd werd.

Een nieuw kasteel werd

verder naar het oosten gesticht en

een eeuw lacer kwam mec de bouw
van de Drakenburg en de

Engelenburg het aantal

Herwijnense kastelen op vier.

Geen van deze robuuste gebouwen

heeft de tand des tijds doorstaan tot

^ in onzr dagen. Slechts vergeelde

2ö papieren en tekeningen in de

archieven herinneren eraan en

ervaren amateurarcheologen weCen

nog aan te wtjzen waar deze trotse

ridderwoonsæden eens gestaan

hebben. Met hun metaaldetector

proberen ze de bodem antwoorden

op vragen over het verleden te

ontfutselen en soms lukt het om
een scherp beeld ce krijgen, zoals in
dit verhaal waarin we uiteindelijk in
het midden van de t8e eeuw

belanden.

Het Muntplacaatvan de

Staten van Holland van 16o3

schrijft voor: 'ende deselve

gejusteert zynde, ycken met

haer teecken van't
!Øapen van Hollant
ofte \lest-
Vrieslandt'
over het
stempe-

len van

gewichten.

Een aparte

categorie vormen de

muntgewichten; in onze tijd
gewilde objecten bij de

an tiqui tei ten-verzamelaars en

decector-amateurs. Gouden munten
kwamen in de Lage Landen bij de

Zee vooral.sedert de r4e eeuw in

gebruik.
Ze werden per stuk helemaal met de

hand gemaakt en waren daarom

vaak niet cirkelrond. Sommige

lieden maakten daar handig gebruik
van door ze met een scherp mes wat
bij te 'snoeien'. De munten hadden

daarna natuurlijk niet meer de

vereiste massa aan goud. Ook door

slijtage van het zachte metaal kon

de massa te sterk afnemen.

Onze middeleeuwse

middenstanders vonden daarom

voor de handel uitsluitend de

hoeveelheid goud van belang en

niet het aantal munten, ook al

maakte dat vanzelfsprekend het

afrekenen wel gemakkelij ker.

Om de zaak nogwat complexer te

maken, weren er bovendien vele

soorten gouden en na de

ontdekking van Amerika ook
zilveren munten als internationaal

betaalmiddel in gebruik.

Om er toch zeker van te zijn,
dat met gepest geld betaald werd,

werden er ten behoeve Yan

geldwisselaars en rijke zakenlieden

muntgewichtjes en kleine gevoelige

balansjes in de ha¡del gebracht,

\ilaarmee zij de vereiste messa van

elke munt gemakkelijk konden

bepalen.

In later tijd bleek het
zelfs

noodzakelijk om een controle tegen

vervalsingen, gemaakt met minder
edele metalen, æ doen door middel
ven een toetssteen en 'koningswater'

een særk zuur,

Die balansjes en

muntgewichtjes werden los in

kleine doosjes bewaard, maar in de

loop van de r6e eeuw kreeg ieder

gewichtje ztjn eigen plek in een

handzaa.m, plat houten doosje,

waardoor ra.mmelen en slijtage

voorkomen werden. Er bestaan vele

soorten muntgewichtj es, meestal

van koper of brons. De oudste

H ISTORIsCH
ONDERZOEK

ACHT¡ EN DE .EEUW5 MUNTG EWICHT U IT
GESTORTE GRA(HTOPVUttING VAN EEN

VOORMAI.IG H ERWI.INEN' KA'TEEt TEVERT

'TOF 
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exemplaren werden in onze streken

in Vlaanderen gebruikt, later

maakten de voc-havensteden ze

ook. Het plezierige van het
verzamelen van deze gewichtjes

ligt in het feit dat vrijwel de

complete administratie van het
gewi chtenmakers gilde bewaard

is gebleven.

Zo bliJkthet
afgebeelde gewicht van 5

gram, hier in de omgeving
gevonden, het werk te z\n
van Jacob I'Admiral te

Amsterda.m. Hij kreeg als

enige in r7tg v^n de Staten-

Ceneraal de aanstelling tot
ij kmeester- of j usteermeester-

generaal van de kleine ijk- of trooise

gewichten voor de gehele Unie. Om
deze belangrijke post te verwerven
moest hij voor Raden en

generaalmeesters een proef afleggen

van zijn bekwaamheid net als iedere

ijkmeester overigens. Hij moest
volgens het muntplac 

^tvaî
Leicester: ' met syn teecken dat hij
daertoe sal gebruycken ende daer

beneffens oock met een ander

teecken van een keuwken',

Het Rijksmuseum in
Amsterdam bewaart een schat aan

gegevens en gewichten in haar

collecties. In dat archief valt ook te
lezrn, dathrj zijn schoonvader

opvolgde in deze functie, In ry7o
komt Jacob ' I Admiral te

overlijden, een slag voor zijn
opdrachtgevers, wan t o ndertussen

was hij in ry5t benoemd tot
ijkmeester van de Tiooise gewichten
voor Zeeland en Middelburg. De a
onder het wapen van Holland is een

)aarletter, en wel vanhet jaar ry67,
zo is het precies na te gaan wie dit
gewichtje vervaardigd heeft en

wanneer.

Ook de munt waarvoor dit
gewicht diende is terug te zoeken.

In een muntgewichtdoosje uit

Amsterdam is hier een afbeelding

van te vinden; het betreft een

pistolet, die in de r8e eeuw 17

goudgulden waard was, een stukje

kostbaar metaal dus. Dac wil niet
zoggeî, dat dit gewichc ooit ook

gebruikt is om goud mee af te

wegen. De vierkante tapse

gewichworm was ook heel populair
bi.j diamantairs en apothekers. ìØie
meer over dit boeiende onderwerp
wil weten kan dit naslaan in het
boehverk 'zooo jaar Gewichten in
de Nederlanden'door D,A. \Øittop
Koning en G,M.M. Houben.

Over de vindplaats, het slot
Engelenburg in de achttiende eeuw

is ook zeer veel bekend. Begin r8e

eeuw kwam de heerlijkheid
Herwijnen voor het eerst in her

bezit van een niet-adellijke familie:
Adriaan Bout werd door koop de

nieuwe heer van Herwijnen.
Hij woonde op de Engelenburg.
In ry4 kocht de sinds r7o4 staande

predikant, Petrus Bierman, kasteel

Frissenstein. Tten jaar later voegde

hij ook de Engelenburgaan zijn
bezit toe.

De heren van Tuil, de

Boellaards, een uit Asperen

stammend geslacht, woonden sedert

r74) in Herwijnen. In dat)aar
trouwde Pieter Boellaa¡d met een

dochter van Bierman, een rijk
koo pmansgeslacht ui t Amsrcrdam.
Zij lieten waarschijnlijk het oude
Kerkenstein bouwen, dat een eeuw

later zou worden verbouwd tot de

huidige stijl. Tot het jaar 1767

waarin het gevonden gewichr
vervaardigd werd, woonde

Elisabeth van Doorn, weduwe

van Adolphus Bierma¡r op het
kasteel Engelenburg.

Daarna woonde Petrus

Bierman er tot 176r en daarna

zijn zusær Helmicha Bierman

tot de Franse tijd, toen de

patriotten het heft in handen

nalnen.

De genealogie in de

westelijke ïelerward laat een

ingewikkeld patroon zien van
huwelijken tussen een klein aantal
voo raanstaande families.

Daar doorheen waren de politieke
belangen verstrengeld. De heer van

Herwijnen mocht de schout, de

secretaris, de gerechtsboden, de

schutter, de turfmeester en de

hopmeter aanstellen.

Verder koos hij de waarsman, twee

buurmeesters en gerichtsnaburen.

Ti:nslotte bezathij het recht van

collatie van de predikanten en

mocht hij de koster en

schoolmeester benoemen.

Het voert hier te ver om de

precteze gang van zaken te

schilderen, daarvoor verwijs ik naar

het boek 'Over heren, weiden en

kastelen, een geschiedenis van

Herwijnen van prehistorie tot
heden' door Aart Bijl.
T

A.J. Folkerts
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INGEZONDEN
VOOR DE

VONDST
VAN HET

5PEERPUNT 6.
GOUDEN RINC,

uit de grond steken. Ik besloot

meteen mijn decector uit de auto te

pakken en mijn broer Bart deed

hetzelfde. Na een half uurtje

zoeken, hadden we een paar

knoopjes en duitjes, maar nog niets

bijzonders. Toch bleven we

doorzoeken, want er was eerder

gezocht. Detzag ik aan de gâten, in

de grond. Ook was het terrein zo

groot, dat ik het nog lang niet

afgezocht had. Na een uurtje

zoeken, hoorde ik een fel

piepje. Ik dacht dat het

zilverpapier was,

Lengte 8l mm.
Brcedte:32 mm

Bovenzijde: bol

Cewicht 48 grom

Moæriool: þer

omdat dat altijd van die

felle piepjes geeft, maar toen

ik begon te graven, zag ik

Ook met de gouden ring,

waarover mijn moeder gebeld heeft,

wil ik graag meedoen met de vondst

van het jaar. Na mxatie bleek het

geen Romeinse ring tezijn,
aangezien er mil rok in staat. Het is

waarschij n lij k een Amerikaanse,

gouden ro-karaats ring,

Amerikaans, omdat ro karaat in
Europa niet bestaat. Hoewel niet
Romeins, vind ik dit toch een leuke

vondst.
I

P Têsselaar
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nige weken geleden

gingen we op een

zrndagweer eens

zoeken in de buurt
van Brabant. lØe reden langs een

industrieterrein, dat me wel wat

leek, want er lagen gewezoî

akkertjes. Toen ik op een van die

akkertjes rondliep, zag ik hier en

daar oude scherven en pijpesteeltjes

huis. Eenmaal thuis gekomen,

haalden we hec roest eraf en zagen

we, dat het waarschijnlijk een

sPeerpunt was.

De volgende dag heeft mijn moeder

de n.o.s. gebeld. Daar vonden ze

het een interessante vondst en het
wordt opgehaald, zodat ze het
kunnen bestuderen. Met deze leuke

vondst wil ik meedoen aan de

vondst van hetjaar.

$\\\\ .r \\ \ \



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

w¿r¿rrì/an u zelf niet weet wat het is, sturen naar
Dick Eekhof, Pealskar 47, 850 | TL Joure

Geachte heer Ee khof,

Graag zou ik twee vondsten
ter determinatie aanbieden.

Yan dezn twee vondsten valt
tezeggen, dat ze beide op het-
zelf<le terrein gevonden zijn.
Het veld ligt in de buun van

Gorredijk. De vondsten op
dit terrein waren hooftlzake-
lijkuitde r7e, rSeen rgeeeuw
Ook zijn er enkele Romeinse

vondsten gedaan, zoals fìbula
(a) en een munt.

Voorwerp a: is een fìbula.
Hetmateriaal is brons. Graag

zou ikhet rype en de datering

weten.

Voorwerp b: Het materiaal is

brons of een koperlegering.
ìü'at is het en wat is de date-

ring?

Alvast bedankt voor de

moeite.

J.'lfinter, Oosterwolde

Geachte heer.Winter,
Het antwoord op a kan ík u

geven. Het betreft hier een

fragment van een oogfibula of
zoals de Engelsen zeggen: Eye

brooches. Hii is te dateren
tussen de 2e en de 6e eeuw.

Mijn advies is deze aan te mel-

den bij het Fries Museum in

Leeuwarden. Literatuur:
ldentifing metallic small finds

van MJ. Cudderford.

Helaas moèt ons team het
antwoord op b schuldig blij-
ven. Wij herkennen hetvoor-
werp niet. Misschien een van

onze lezers?

Beste Dick,

Ik heb een kledinghaakje ge-

vonden in de omgeving van

Gietelo. Mijn vraag is: hoe

oud is het en ken je het zil-
veneken?

Groeten, Sander Hekkers

Beste Sanderi

Het was even puzelen, maar

ik ben eruit gekomen.

Het meesterteken l.H. in een

rechthoek is van de Amster-
damse zilversmid Johannes
Haye. De daterÍngvan ie man-

telhaa(e is l80Z 10.

Literatuur: Nederlands klein
zilver van B.WG. Wittewaall.

Beste redactie,

Nogmaals doe ik een beroep

op jullie determinatievaar-
digheid inzake deze wee
voorwerpjes.

Voorwerp r: brons, ca. t cm
lang, lijkt op een rijgnaald,
waarvan de kop met oog aÊ

geplat is en de naald spiraals-

gewijs gedraaid is. ]ùü'aartoe

diende het en hoe oud is het
voorwerpl

Voorwerp 2: eveneens van

brons, 4 cm in de lengte, han-
vormig mer, L uitstekende

pinnetjes waarvan het linkse
afgedicht is door een verdik-
king. Aan die zijde bungelen

z losse, afgebroken rondelle-
tjes. Aan de rechterzijde is dit
niet het geval. Dit doet sterk

denken aan een onderdeel -
torsie- van een balansje.

Dank bij voorbaat,

Hans van der Mee¡en

Beste Hans,

Voorwerp I is een sluitpen

voor een raam. De datering is

ongeveer 1920tot 1940.

Voorwerp 2 is een kraan van

een gaslamp. Datering even-

eens ongeveer 1920.

Geachte heer Eekhofl,

Graagvraag ik uw hulp bij het

determineren van de volgen-

de voorwerpen. Bij voorbaat

dank voor uw hulp.

-

_> qtÞ
Á-8.

Voorwerp r: een rond, plat
(koperen) voorwerp. Aan de

achterzijde zit een haakje.
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Voowerþ I

Voomerp 2

Dealer van :

'Tesoro
* White's
'Mking
'Fieldmaster
'celtic
'Laser
' Pub€ star
' Pulse -

techmlogy
'enz...

Ook rrcor :

arccessotres,
boeken en
kleding, het

goede adres.

(eeø.tteø4."/

Yoowerp 2

aclrJe, c,o.tztoLl

Voorwerp z: een plat koperen
voorwerp met aan de achter-

zijde bevestigingsmateriaal.

Ik dacht zelf aan een schoen-

gesp.

Voorwerp 1: muntje (duit),

messing. Gevonden in de

buurt van Vijhe.

'!1. Cobben, Zwolle

Geachte heer Cobben uit
Zwolle,
Voorwerp I is een sierknoop

uit het begin van deze eeuw.

Voorwerp 2 is een (sier of
boek) beslagstu(e. De be-

vest¡Singspunten kwamen

door het leer heen en wer-
den als het ware op de ach-

terziide met eenzelfde stuk-
je vastgezet. Datering begin

I 9e eeuw.

Voorwerp 3 is een duit uit de

stad Zwolle uit 1639.

Lektuur: Verkade en de

Zonnebloem catalogus voor
koperen munten.

EEN NIETIWE DETECTOR NODIG I? BEL STEENBERGEN DETECTORS

NIEUW I!t

Financiering
v00r een

cletector al

Vaftaf R. 39..
per maand !ll
bel voor meer

informatle
01r+319756

Ook ruilen wij
uw oude

deledor in.
Ook op een

gefinancierde

Help desk
0t l+3r9756

Steenbergen De¡ectors Bontehondst¡aat 3 - 5 4561 BA Hulst Tel: 0114 - 319756 Vanuit Beþie @.31.11.43. 19.756
Wij zijn ook op Zondag open. Bezd( ook eens ons 'eigen vondsten museum"
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r Maamrhhhh.........
'Wie kan u nou beter adviseren bij de aankoop van een detektor

dan iemand die (bijna) alles weet van de werking van zo'n ding?

NIEUW! Met het NC-2 pakket kunf u 3 ilagen zoeken met uw Clnssic op één occult"ding!
NIEUW! Innt door ons de mínimum dßcrimínatie van uw Tesoro verlngen!

(of kat u dunne fibuLa's liever gewoon liggen?)

W¡l Hofm àî, specialist in detectortechniek!
llofman Elektronica Beuningen, 024-6774063, bgg 0652-637?A4 ( Bezoek alleen op afspraak! )



Te koop: Tesoro Bandido
ll, incl. grote schotel
f. 800,-. M. Biljardt. Tel.

(0s70) s6 2420 of (0182)
38 34 86.

Detectoramateur zoekt
zoekmaat in Zuid-Holland
of zoekt aansluiting bij
clubje.
Tel. (079) 341 3s 87
(Zoetermeer).

Te koop gevraagd: I 5e -

l8e eeuwse
bodemvondsten, metaal en
aardewerk.
W. van Stormbroek,
Tel. (0341) 3s 66 88.

Te koop: Garrett CXlll, als

nieuw, met oplaadbare
batterijen, 2 jaar oud.
Prijs f 950,-.
Tel. (0255) 522675.

Te koop gevraagd: munten
van de stad Tiel. e.v.t. ook
ruilen tegen Romeinse
bodenvondsten.
Tel. (0344) 6244 90.

Te koop: White's Eagle

Spectrum van maart I 994,
compleet met oplader en

cassettes,

gebruiksaanwijzing in

Nederlands en Engels.

Deze detector is weinig
gebruikt en dus in staat
van nieuw. f 1000,-.
Tel.(0493)3160 ll.

Te koop: Garrett GTA
1000, 2 jaar oud, in prima
staat. Prijs f 800,-.
Tel. (0343) ss l2 62.

Gevonden: Tijdens het
afgelopen zoekweekend in
Hardenberg is er een

schepje en een trui
achtergelaten,
Tel. (05 l2) s3 04 03.

White's Spectrum (model 1994) ............. f 1250,-
White's 6000 Di Pro ................ 900,-
White's Classic I (opgevoerd) met Blue Max.,............. 550,-
C-Scope 1220 ............. ....,, 325,-
Garett "talking detector" 700,-
Compass XP 350 625,-
Viking 5 .,................., ......200,-
Sandpiper .......750,-
Detection Systems Hollond, tel. (038) 363 65 91.

Tesoro Bandido 2, demo, volledige garant¡e......... .. 1025,-
White's Surfmaste[ demo, volledige garantie... .......1 100,-
White's 49001D Pro Plus, nieuw met 2 schijven,

oplader en opl. batterijen...... *925,-
White's Spectrum XLT, demo... ...........1525,-
Aemile Heijn Metaoldetectoren, tel. (0346) 56 30 37.

Fisher C220, in zeer goede staat.. .1800,-
Fisher 1280, met I inch schijl half jaar oud.,.............. I I 50,-
Garett Crossfire schijl enkele malen gebruikt.........,,......... ..,......,....175,-
Hot head schijf voor White's detectoren, l2 inch goede diepzoeker ....,...,.....,,.. 125,-
Gold Rush Metoaldeteaoren, tel. (020) 668 29 68.

Tesoro
Tesor.o
Tesoro
C-Scope
C-Scope
C-Scope
White's
White's
Diversen
Tandy
Steenbergen Detectors, tel. (01 l4) 3 19756

æ-occ*$IonË=g

C-Scope
C-Scope
C-Scope
C-Scope
C-Scope
Fisher
Tesoro
Yiking
DJ. Loon, tel.
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Nieuw voor de gehele White's Classic serie is een oplaad

nicad set. U kunt nu minimaal 24 uur zoeken en elk

moment opladen, zonder dat dit ten koste gaat van de

levensduur van de batterijen.

De set wordt in de detector gebouwd, met een ingang

voor de oplader. Kosten zijn Í 169.- excl, ver¿endkosten.

Opvoeren van de Classic lll plus (met of zonder Blue Max

950) geeft ongeyeer 20 % meer diepte. Prijs f 125,-.

Plus ruim op voorraad aanwezig de complete regenhoezen

voor kast en beeldscherm voor de Spectrum XLT.

lnfo: Detection Systems Holland.

WH ITE''

\/VI ÞE
5<¿Al:l

'CHOTEt
Eindelijk heeft White's
besloten een Wide Scan

schotel (25 cm) op de

markt te brengen.
Deze schotel, die op alle

White's detectors past, is

uitermate geschikt om op
zeer slechte en/of puinrijke
gronden optimale
prestaties te leveren.

Zeker voor de Spectrum
of XLT bezitters zal deze

schotel een welkome
aanvulling zijn.

Uit voorraad leverbaar.

Detection Systems

Holland.REPARATI E

Door zoekers worden
regelmatig zilveren en
gouden voorwerpen
gevonden.
Vaak zijn deze
beschadigd, ingedeukt of
kapot.
Het komt voo[ dat deze
Yoon¡/erpen toch een
aanzienlijke waarde
vertegen-woordigen en
dus de moeite waard
zijn om gemaakt te
worden.

Detection Systems
H ol land heeft afsp raken
gemaakt met een net
afgestudeerde
zilver/goudsmid, die
tegen een zeer redelijke
vergoeding uw
Yoorwerpen maakt.

U kri¡gt van te voren
een prijsopgave, zodat u
dan kunt beslissen of u
tot restauratie overgaat
of niet.
lnfo: (038) 3636591.34

Uz
ñ
t1

:
d
o
f-
UU
FU
ô

wH lrE'' ctAsflc
NrCaD OPTAAD SET

VERKOOPSERVICE
Hoe verkoopt u uw 2e-hands detectori Naast de aankoop

van een 2e-hands detector kunt u bij ons ook terecht voor
de verkoop van uw gebruikte detector. Deze wordt dan bij

ons in de winkel gehangen, tot wij er een koper voor
gevonden hebben. Voor deze verkoopservice berekenen

wij l0% van de door u gestelde verkoopprijs. Mocht u

inmiddels zelf een koper gevonden hebben, dan sturen wii
u uw detector gewoon weer terug. ln dat geval zijn de

verzendkosten voor uw rekening, ongeveer f I 5.- per
detectorl i ncl. verzekering.

Wat biedt ons pakket nog meer?
Het volgende; uw detector komt in de rubriek 2e-hands,

waarmee wij adverteren in diverse bladen. Uw detector
komt in onze folde[ die veel aangevraagd wordt door
ge'Ínteresseerden, onder de noemer 2e-hands.

Kortom, uw detector komt onder de mensen, dus meer
kans op verkoop.

Deze service geldt ook voor accessoires. Hier gelden

dezelfde voorwaarden.

Als u heeft bésloten om van onze verkoopservice gebruik

te maken, kunt u uw artikel(en) naar ons toe sturen.

U krijgt dan van ons een ontvangstbewijs. Bii verkoop
geschieden de betalingen per bank op het door u

opgegeven rekeningnummer.

Steenbergen Detectors, tel. (0 I I 4) 3 I 9756 of 3 I 6503.

vanuit Belgiê: 00-31.1 14, 3 197.56 of 3165.03.



OPLAADBARE BATTERUEN

I 7,2V Oplaadbare bathrij

2 g,óIt 0plaadbare batterij

3 4,8V 0plaadbare batterij

4 XLT Oplaadbare batterij

OPLADERS

5 Opladers voor SL & XLI types

ó 0ntlader / Oplader

BATTERUHOUDERS

7 4,8\, lege batterijhouder

I Penlite batterijhouder (ó stuks)

9 Penlite batterijhouder (8 stuk)

l0 XLT lege batterijhouder

scHoTErs
I I Bluemax 950 sdrotel (10 cm)

l2 Bluemax ó00 schotel (15 cm)

l3 S2/S3 Clæsic schotel (20 cm)

l4 Bluemax 800 schotel (20 cm)

l5 Bluemax 25ó widescan (25 cm)

ló Bluemax 1500 schotel (18 ün)

l7 Bluemax 950 openschotel (24 cm)

BESCHERMKAPPEN

l8 Bl'l ó00 beschermkap

l9 Bt'l 800 beschermkap

20 Bl'l 25ó beschermkap

2l Bl'l 959 beschermkap

STETEN

22 Bovensteel Classic serie

23 SL "T" bovensteel

24 Universele ondersteel

25 Universele armsteun

KOPTETEOONS

2ó l(optelefoons

27 Luxe koptelefoons

STABITISATOREN EN

BEYESTIGINGSSETS

28 l(leine ondersteel

29 Schotel stabilisator

30 Heupbevestigingsset

HOEZEI{, KOFFERS EN

DRAAGTASSEN

I I Yondstenschort

32 Clæsic koffer

33 XLï koffer

34 Whitet draagtas

35 )(LT kæt en meter hoes

I{IET AFGEBEETD

3ó Âuto batt oplader

37 Schepjes & waadscheppen

38 Foto & historische atla¡sen e.a.

39 Waadpakken

Detection Systems Holland
I mporteu r White's metaaldetectoren

Ruud de Heer
Ileerpad 2, 827ó AP Zalh tel./fax 038-3ó3ó591

Uw leverancier van 0.a de Classic serie, Surfmæter, Tl'l 808, Spectrum )(LT, 5900

& ó000 Dl serie, Beachcomben, 3900 Pro en¿



A/ANMELDINGSFORMULIER
METAALVONDST
DATUM: LIDNR,:

NAAM VINDEfu

{DRES:

}OSTCODE / WOONPLAATS:

TELEFOON:

cEvoNDEN OBJECT

MATERIAAL

]MSCHRUVING OBJECT:

\FMETING / C.Q. GEWICHT

)ETERMINATIE VERRICHT: JA/ NEE DOOR

r'INDPLAATS / COÔRDINATEN:

GEMEENTE / PLAATS:

VON DSTOMSTANOIGHEDEN

HEr 6EV0NDEN OBJEO BUIFT IN IEDER CEVAL TOI 3 
^4qÁNDEN 

NÁ Á,qN^,lEtDlNC ,N DEPOT BU DE VINDER

tector AMATEUR

SITUATIESCHETS VINDPL.AATS GEVONDEN OBJECT;

AFBEELOING GEVONDEN OBJECT:

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

bronzen ti.idperk zijn wel van archeologische betekenis.
Bijtwijfels kunt u alti¡d even naar de R.O.B.
of het K.P.K. bellen.

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

Gevonden objæt:

Moterioal:
Omschrtjving objea:

Afm etin gl c.q. gewicht:

D ete rm in otie ver richt:

V in dp I o os I co ö rd in oten :

Vondstomstondigheden:

munt
vermoedelijk brons
vermoedelijk Romeins,
voorzijde: vrouwenkop met
omschrift, keerziide beschadigd.
Ø20mm
nee
de weg of straat waar b.v. de
akker ligt en eventueel de
coördinaten.
geploegde d<ker met veel
Romeinse scheryen.

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

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

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

Adressen woat u het þrmulier noar toe kunt sturen:

RÍjksdienst voor het O udheídkundíg Bodemonderzoek
(RoB),
Ket**root I,
381I CY Amersfoort
Telefoon 0?3-634233

Ko nì n Hì jk Pe n ní n gkabí n et (l(P K),
Ropenburg 28,
Postbus I 1028,
2301 EA LeÍden
Telefoon 0f I-,20748

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

vondstregistratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.

Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de

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



D¡nLERPAGINA

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

buu rt.

FRIESLAND

Coumss / GlnnEn / C-ScopE ,'.',

T¡sono / Flst¡n / Boutw Hutrrn

Koorsrm M¡nn¡-oerEcronS.

Buonen 114,8108 llP Lippenhuiren, tel. (051!}::4t,5093

WHIrE's / Ylrutc

lllrmt þf[¡ç16¡5':r';:'i:: :'
v.d. luuklra¡t 2ú, loordwolde, tC. (05ól) +JtlIí:,:

WHlTE's / Yrrcrc / TEsoRo,,', ,,,

DSG MrtlLD ETEcToRE*r,r.,rl¡,

Gnor¡rcer
Beatrixlræt 2ú, 99ó5 R[ l¡cns, trl. (05ti) Slii+lti:::ìi

ai:.::::a::::i;:a:

Wrr¡'s/Yrrxc/fesono

WHr¡'s/Ylxlnc/T¡sono

Holuno D¡r¡cr - Enlx Koss

$chrasseñ¡tnal 2ó, 38ó2 l0l ilijkerk, tel. (033) 245 43 9l

T¡sono/Yrxn¡c/Wtr¡'s

Builr¡soou D¡r¡crons
Brcektraat 41, llummelo, tel. (0314) 38 ló 30

:G;$æ¡rr,

UTRECI{T

W.rurtrs / Ï¡sono / Vlruilc ,,,,,,:,'

Er'u-¡ Hr¡r,M :

WHr¡'s

Hormm EucrRot¡cn
P¡imdal¡a¡t ó, óó41 BY Beuningen, tel. (021) ó7740ói

r. : GAiRfi / CoüiÀ$$ í'C'úéõFF,
Bouwv lluiltEl,,

Fl. Hmsrnl
lJeine llænekade ll9, 1105 llA Gorinchem,

tel. (0 183) ú2 I J 00

T¡sono/Ytrutc/C-Scop¡
FI¡mrmnn / Frsx¡n / Wrn¡'s

MARO Svsr¡us
Jan lloostnat 16,2201 PW llædwijk

tel. (0tl) 3ó4 78 2 I

T¡soRo / C-Scop¡

Ho¡vrute
Burg Bauwmannlæn 90E 3043 AP Rotterdam,

tel. (010) 415 7ó 49

t$Æ1!

,lVr¡r¡'s / D s-rEr

Tnasun¡ Blno¡
Corplss / Glnn¡rr / Boutw Hum¡R

T. v. Bno¡KHoYEl

Swiftstr¿at 50, 307ó SP Rotterdam, tel. (010) 419 90 tó

WffiÉs.if.,,V'tr¡lc / CEIA D¡r¡cn¡ App.

:::l:,':::i: & B¡V¡¡LlqlCS App.

,' " ,, 'IMf;ÍÂ'ÈüDETECTORS
Íñdtrrål:r:l5i'5-lli.:À}:'::D¡n Bosch, tel. (073) ó31 13 50

::fll::a:.
f':l':; I

Bru ,,,,Húffintfj't-Scop¡ / Corplss
,,, ' 'FIiiÈn"f 'Grnnen / Yrx¡nc

HAGRO M¡m¡-orrEcroRs

fldiq¡p¡lnat 132-134, Deurne, tel. (0493) 3l 44 ó5

Frsr¡n / WHrr¡'s

Humr BY
::,: .:,:::y,;'dj::l{âdlt!ftweg 4, 45ól GT Hulst,

: :' :rd,:,{01,!f}itfll'ó1, fax (0114) 31 98 17

,ïmaiarf.trs¡n Bl / Puu¡ Snn
':,,: VÍgiG,{,C¡utc / Fl¡totqsr¡n

'.PußE :.ïE€fl ltolocY / Wsr¡'s

S+ËËtæÊncEil DErEcroRs
,:,3otrtèhondlraat 3-5, 45ól BA Hukt,

l¡1. {01 14) 31 97 5ó

HAGR0 M¡rnnlorrEcroRs
Spæntraat 5ó-58, Boxmeer, tel. (0485) 57 l5 ló

GARRETT

ZL Gnnnrrr METAATDETEcToRS
libeker¡traat 2, ó2ó5 All Sint Gæ¡truid

Iel. (043) 1083ó 77 na 18.30 uur



et zoelten
este adres

Ga gewoon naar Kooistra Metaaldetectors

SCHOTELS, PETTEN,
DIV. SOORTEN SCHEPPEN,. WAADPAKKEN,

KOPTT.LEFOONS,
OPLADERS, BATTERUOPTA.

DERs, BATTERI'TEsTERs,
REINICINCSMIDDEIIN,

ULTRASOONS, TUMBLER'
MUNTBOEKEN, HIST.
BOEKEN, ATI.ASSEN,

MUNTHOUDERS ENZ.

IMPORTEUR VAN:

GARRETT,
COMPASS,

BOUNW HUNTER,
DEALER VAN:

TESORO,
C-SCOPE, FISHER

NIET VOOR N'ETS DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

M ETAA L . DETECTORS

l0',ül;l,iÏ.',iî n:

1 Crootste assortiment metaaldetectors

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 príjs voor uw oude detector
8 Al 10 jaar ervaring in verkoop en gebruik van

metaaldetectors

9 Verzending door heel Nederland

1 0 De beste prijs/kwaliteitvertrouding

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


