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DAAR I'

DE TOITE( II,

EIHDETIJH EEH

TOPDETE(IOR

DIE

ftIAHHETIJH ÏE

BEDIEHEH I5I

[)e Tolter ll is

uilgevoerd mel een

duideliike (verl¡rhte)

identificotiemeler en

3 knoppen voor:

oon/uil sensilivily,

luning (bosistoon op

de olle melolen-

stund) en lroploze

disrriminolie.

[)oarnoosl heeft deze delerlor 2 srhokelqun. Met de

le srhokelusr kunl u kiezen lussen de discriminolie- en

de ulle melnlen- ilund en mel de 2e schakeloor (nlle

mefolen), kunl u kiezen lussen oulo en normuul.

[}e Toltec ll is het enige lopmodel, dot moeileloos lol

heupmodel is om te bouwen.

TOTTE( II AANZTTTEN EN ZOEKEN!

(Verkriigbuur bi¡ ulle Tesoro deulen, zie deulerpuginu)

GESfiIHI
u00R

BEGIHHERS EH

PR0rE$$t0HAts

MET MA}{. l(ORTII'IG

A¡IDERE TES0R0 M0DELLElt| (melmox. korting)

CUTLASS II

CUTLASS ll met 20 cm schi¡f

SILVER SABRE II

Sl0E WIl.{[)ER (krochtige reisdeleclor)

BAl'lDIDO II

GOLDE¡l SABRE II

LOBO

STI}lGRAY (onderwole r/lo n d)

t lt)8,-

f 535,-
f 795,-
r 877,-

f t017,-
f I 125,-

I 1242,-

f 143.l,-

f lóì8,-

DETECT GESINK METAATDETECTORS
Schurinksdwonweg ì l, 7523 AT Enschede

Tel: (053) 4300512, fox: (053) 4302192

(geopend no telef. afspraoft)
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Viking fibula
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Aanmelden?
Natuurlijk !

Van het bestuur

Adressen!

Voor u gelezen

Vondst van het jaar

Met de metaaldetector zoeken naar aardewerk

Zoeken naar runen en een maangoding op de Tânkenberg

Project zooo: Heilig & Profaan u

Detectorverbod in België

Determinatie: munten

Oproep: loden kernen van kloten

Het goud van de Lutine of...

Detectornieuws

Opgravertjes & occasions

Detector Mogozine is het
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"De Detector Amoteur" en
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Beste mensen,

Dit laatste voorwoordje van

het jaar schrijf ik terwijl ik
enige dagen doorbreng bij
mijn in Schiedam wonende
dochter.

Terwijl de anderen nog
slapen gaan mijn gedachten

naar de komende feestdagen

en besef ik dat er alweer een

jaar voorbij is gegaan.

Een terugblik over 1995 leert

ons, dat het over het
algemeen een rustig jaar is
geweest. Natuurli.ik hebben

wij als bescuur ons besc

gedaan om het u een beerje

naa¡ de zin te maken en dan

denk ik vooral aan het
zoekweekend.

De acciviteitencommissie
bereidt al weer iets nieuws

voor, Ook denk ik aan ons
'verbindings'orgaal

Detector Magazine.

Een belangrijk punr voo¡
ons is verder het gesprek in
Leiden met de archeologie

geweest en datgene waarmee

we nog bezig zijn: het
omzetten van vereniging
naar stichting.

Ook aI gaac het misschien

niet zo snel als we zouden
willen, toch bemerk ik dar

we als "club" langzaasnaan

een goede naam opbouwen.
Hieraan heeft u als leden

ook uw steencje bijgedragen.

Het afgelopen jaar mochten
we weer veel steun

onwa¡gen van de

deskundigen en adviseurs,

de mensen van de

activiteitencommissie,
dealers en importeurs,
inzende¡s van artikelen enz.

en is gebleken dat veel

mensen ons een goed hart
toedragen. Hiervoor onze

hartelijke dank.

Er is natuurlijk het
afgelopen jaar weer veel

fraa.is gevonden, waarvan

wij hopen, dat de officiële
instanties er hun profijt
mee kunnen doen.

De emmers vol rommel, die

wij uit de grond gehaald

hebben, kwamen ook het
milieu weer ten goede.

Maar het allerbelangrijkste
blijft toch het plezier in het
zoeken, ongeacht wat je

vindt en natuurlijk alles

binnen de wet en de

fatsoensnormen.

Dan wil ik nu stoppen met
u een heel goed 1996 toe te

wensen en tot de volgende

kee¡.

Luitzen Haak, voorzitter

Bijna iedereen laat in de

laatste dagen van het jaar,

het afgelopen jaar tnzijn
gedachten voorbij gaan en

dat jaar is zoals gewoonlijk
weer veel te snel gegaan.

Persoonlijk heb ik de laatste
jaren niet veel kunnen
zoeken, maar volgend

Jaar.....

Het laatste jaar zl)n er als je

de magazines erop naslaat,

weer heel veel leuke, mooie
en interessante dingen

gevonden. Nu zijn dat vaak
"klappers" en geen dingen,
die dagelijks gevonden
worden. De meeste zoekers

vinden echter de gewone

dingen, zoals duiten,
gespen, vingerhoeden enz..

Nu gaat het er bij het
zoeken ook niet om om veel

waa¡devolle voorwerpen te

vinden, maar gewoon om
de hobby. Het lekke¡ in de

vrije natuur met je detector
lopen, en dan wat leuke
dingen vinden.

Gelukkig worden er ook
steeds meer munten en

voorwerpen bij de diverse

instanties aangemeld, maar

toch nog steeds niet vaak

genoeg. Dat uwvoor-
we¡pen wel eens lang weg

zijn ofu geen reactie krijgt,
is echt geen excuus.

Gebruik zoveel mogelijk
ons aanmeldingsformulier
en laat de instanties zien
dat wij serieus bezig zijn
met onze hobby.
'We kunnen dit niet vaak

genoeg benad¡ukken.

Het afgelopen jaar hebben
er in de pers weer dive¡se

berichten gestaan in de

ttant van:
"Detectorschatgravers

vernielen opgravingen'.

Jammer genoeg zyn er akijd
van die a-socialen, die

alleen maar dollartekens in
de ogen hebben. Dit zijn er

maar enkelen, maar jammer

genoeg kunnen zij het voor
een ander vaak behoorlijk
verpesten en geven zij ons

een slecht imago.

Voor zulke personen

kunnen de straffen dan ook
niet hoog genoeg zijn.
Het is vanzelfsprekend, dat
archeologen hier
verschrikkelijk kwaad om
worden en zeggen "verbied

die hele hobby maar". Maar
het mag en kan toch niet
gebeuren, dat wij
slachtoffer worden van het
gedrag van zulke mensen.

Helaas zijn er ook nog
steeds archeologen met
oogkleppen voor, die

neerkijken op een ieder die

met een metaaldetecto¡
loopt. Dat de archeologie

steeds populairder wordt,
vinden zlj niet erg, maar als

gewone mensen zich er

d.m.v. een metaaldetector
mee bezig houden, mooie
dingen vinden en die dan

op hun eigen manier, die

waarschijnlijk niet
wetenschappelijk is, gaan

putliceren, dat gaat hun te

Toch meen ik dat

archeologie er niet alleen is

voor de elite, maar ook voor
de gewone man, mits deze

zich aan "werkbare" regeis

en wetten houdt. Een open

houding van beide kanten,
respect voor de andere

parrij, leidt rot een betere

verstandhouding. Steeds

vaker zien wij, dat dat ook
wel kan. Verscheidene

provinciaal- of
stadsarcheologen werken a1

samen met

detectoramateurs.

Ik hoolde onlangs van een

van onze leden dat een

bekend stadsarcheoloog
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regelmatig een detector bij
hem leent en dat ze dan

samen de put in gaan..

Wij hebben als vereniging

een enorm potentieel aan

mensen en aPParatuur.

Het is begrìjpelijk, dat dat

voor de archeoloog wel eens

beangstigend is, maar veel

var' oîze leden zouden

graag mee willen helpen op

een manier waarin beide

partijen zich kunnen

vinden. Dus heren

archeologen laat wat van u
horen!

E,en enkele keer hoor ik
trouwens ook wel eens dat

mensen zich onfatsoenlijk

op een zoekveld gedragen.

Een boer schoppen ofslaan

als die ze van het veld

afstuurt, omdat er geen

toestemming gevraagd was,

mede-zoekers bedreigen

enz. da¡ kan naruurlijk niet.

Ook de heren van de

detectorhandel wil ik
vragen om zichzelfeens

onder de loep te nemen.

Koop geen voorwerpen die

niet aangemeld zijn en geef

uw klanten het goede

voorbeeld. Ook uw
medewerking is nodig.

Denk niet alleen 'handel is

handel' en 'kassa ! Probeer

ook de vereniging zoveel

mogelijk te steunen door

nieuwe leden op te geven,

\Øij hebben u nodig.

Na het bovenstaande

verhaal gelezen te hebben,

kunt u uw goede

voo¡nemens in ieder geval

aanvullen en had u die niet,

wel dan heeft u ze nu.

Voor de rest lekker zoeken,

leuke dingen vinden, een

gelukkig en gezond ry96
gewenst en bedankt voor

uw steun het afgelopen jaar,

Kees Leenheer

PS. Ik hoop dat ik dan

toch dit jaar mijn
brievenbus moet gaan

verbouwen omdat hij te
klein wordt voor alle post,

die u stunrt.

Ad,re ssen !

Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bij de

verkeerde personen van de vereniging terecht.

Vandaar dat we de adressen weer eens op een rijtje zetten.
.\lilt 

u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellenì!!

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze

secretaris D. Smilde, Tormentil r7,

r44);P Heerenveen, cel. (o5r3) @1978'

le d.enad.ni.n1 st rat i e

Opgave van leden, vragen over de contributie bii:

Act ivit eit encoYnnissie
Voor vragen, suggesties enz. over zoekdagen,

dete¡minatiedagen kunt u terecht bij D. Eekhofl

Pealskar 47,85oru Joure, tel. (o5r3) 4t667oen

J. Koning, Nieuwmarkt 26,87olxr Bolsward,

tel. (o5r5) t7zjo2.

Advert ent ie s t
Opgravert j es t
0ccasions

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B. Leenheer, Hanebalken ry1,92c5 cl Drachten'

Fax (o5rz) fio4o1.

Vraagbaak
Voor dererminatie van door u gevonden voorwerPen

dient u een foto of duidelijke zwart-wir tekening op te

sturen naar: D. Eekhol Pealskar 47,85ot rr Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van het jaar, enz.

C.B. Leenheer, Hanebalken r5J,92o, cr Drachten

Vond.staanme ld.ingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar

een van de offìciële instanties heeft gestuurd naar

ons secretarlaat:

D. Smilde, Tormentil 17,r44J np Heerenveen

)t
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Voonitter: I llaak

Vice-voozitter: I. l(olkman

Secretaris: D Smilde

Bestuurslid: D Eekhof

Bestuurslid: J l(oning

Bestuunlid & [.8. [eenheer

hoofdredacteur:

Tel (05 I 2) 52 28 04

Rembrandtstraat 2l 7391 BB

Tel, (057 | ) 27 28 17

Tormentil lJ l44l RP

ïel (0511) ól 1978

Pealskar 47 8501 TL

Tel (0511) 4l óó 70

Nieuwmarkt 2ó 8701 l(t

Iel (05 | 5) 57 25 02

tlanebalken l5l 9205 CL

Tel / fax (0512) 53 04 03

Besruun
Zetveld I 2 9201 tll Drachten

Heerenveen

Bolsward

Drarhten

Joure

Ltotrmrscrrp
Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt zonder opzegging

alti¡d stilzwijgend verlengd met een jaar Degenen die in de loop van het jaar toetreden,

ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers van het lopende iaar 0pæggìng dient

uiterlijk op I augustus schriftelijk binnen te zijn De contributie per lìd bedraagt t 47,50 per

jaar Voor gerinsleden geldt een aantrekkelijke korting

Giro: ló75000, Bank: ING nr. ó7.80.04.900,
t.n.v. De Detector Amateur, Leeuwarden.

Ledenadministratie : Wim Woudstra, Melkemastate ló,
8925 AP Leeuwarden, (058) 2óó I8 l8



VOOR U GELEZEN

Uit de periode vanaf de

terugtrekking van de Romeinen in
de vierde en vijfde eeuw tot het jaar
rooo is niet veel bewaard gebleven.

Uit de grond komen
fragmentarische sporen en de

archeologen haalden eigenlijk ook
hun neus een beetje op voor die
periode. De ãntieke' Romeinen
waren veel interessanter.

Toch is er de laatste jaren

heel wat gevonden, met name door
detectoramateurs, die gelukkig geen

klassieke opvoeding hebben ,,

genoten en die die þrovinciale
rotzooi' wel interessant vinden.
Voor deze lieden is het boekje
'Heidens Nededand' geschreven
(f zg,g; Uitgeverij Matrijs door

Judit Schuyf).

Voor de komst van de

bekeerders kende ons land talloze
heilige bomen, bronnen, stenen,

heuvels en kuilen waar druk
geofferd werd aan de goden.
De meeste varl deze heidense

heiligdomm en zijn verdwenen

tijdens de kerstening en wat er nog
restte in de reformatie, toen de

Calvinisten het overige er onder
schoffelden. Desondanks is er nog
heel wat te vinden.

Ik ga natuurlijk niet al die

plaatsen noemen, maar aan de

hand van de beschrijvingen in het
boek kun je al die, vaak weinig
opvallende, objecten en plaatsen

terug vinden. En daar zoeken we

toch naar, naar vindplaatsen?

Vergewis je er vantevoren van waar

archeologische monumenten zich
bevinden voor je je detector aanzet

in de omgeving van zo'n voor-
christelijke plek.

Misschien kunnen we nog
wat nieuwe informatie toevoegen

aan deze blinde vlek in onze

cultuurgeschiedenis.

Stichting Manijs geefi meer

interessante publicøties uit ouer

ges c h ie denis, h isto risc h e geografi e

en archeologie.

Het ødres is: Matrijs, Postbus 67o,

3too AR Utrecht. telefoon: ojo-

3ß148, fax: ojo3t98z4.
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Bodemvondsten

er gelegenheid van

het z5-jaríg
jubileum van de

Vereniging van

amateurarcheologen "De Motte"
op Goeree-Overflakkee, in maart

u it G o e re e-Ov e rfl okke e

ry94, lsram met financiële steun

van een aantal fondsen en

instellingen een 296 paginat dik
boek tot stand dat er in alle

opzichten wezen mag. Tegelijk met
het verschijnen van het

Heidens Nede rlond
ertienhonderd
jaar geleden

werd
\Øillibrord in

de St. Pieter te Rome gewijd tot
aartsbisschop onder de Friezen,

Zijn opdracht was dit heidense volk
te bekeren tot het Christendom.

Die Friezen, die heel

Noord Nederland beheersten tot
aan de grote rivieren stonden

helemaal niet te trappelen om
bekeerd te worden, Het
Christendom was immers de religie
van hun aartsvijanden de Franken,

aan de overkant van de rivier.

De Franken steunden
missionaris \Tillibrord omdat zijn
activiteiten pasten in hun
expansieplannen. Zo lreeg deze

Angelsaksische monnik het oude
Romeinse Castellum Tiajectum
toegewezen als uiwalsbasis. In 69o
trok hij er heen met rz gezellen om
het geloofte gaan verkondigen.

Dat bekeringswe¡k was

geen gemakkelijke ldus omdat de

overwonnen starnmen regelmatig
in opstand kwamen en gewoon bij
hun heidense gebruiken bleven.
De kerstening is dan ook een

proces van eeuwen geweest en wat
de kerk niet kon uitbannen, werd
opgenomen en met een christelijk
sausje overgoten. \Øillibrord werd
8r jaar en overleed in739 inhet
klooster te Echternach. Bonifatius,
zijn opvolget moesr zijn bekerings-
werk met de dood bekopen in 7j4,
naar verluidt te Dokkum.



jubileumboek werd een vakkundig
verzorgde expositie geopend in het

vooral ook in Zeeland goed bekend

staande Streekmuseum te

Sommelsdijk. Voor zover u het nog

niet mocht weten, de meer dan 3oo
leden tellende vereniging "De

Motte" is niet alleen actief als het

op graven aankomt. Ook wordt er

zo spoedig mogelijk bewerkt,

bestudeerd en gepubliceerd.

Het voorwoord in het

jubileumboek is van drs. \Ø4.M.
Hessing, toenmalig provinciaal

archeoloog van Zuid-Holland.

Voorzitter van "De Motte",
Pau Heerschap, geeft een overzicht

van vijfentwintig jaar onderzoek

naar de historie van Goeree-

Overflakkee. Het ontstaan van de

vereniging met de'naams-

verbondenheid' naar de r3de-

eeuwse, op een'vliedberg'

gelijkende, kunstmatig aangelegde

heuvel (motte) waarop voorheen

het kasteeltje'Spreeuwenstein van

o.a. de Heren van Voorne stond,

komt eveneens aan de orde.

De hoofclsamensteller van

het boek, Rias Olivier, neemt de

lezer als het ware mee langs de vele

opgravingen gedaan door "De

Motte" in Sommelsdijk,

Middelharnis, Oude Tonge,

Ouddorp, Goedereede, Dirksland
en andere plaatsen op het Zuid-
hollandse eiland, waarbij ook de

metaaldetector zijn nut
herhaaldelijk heeft bewezen.

De terreinbeschrijvingen zíjn waar

nodig voorzien van achtergrond-

informatie zoals eeuwenoude

archießtukken en kadastrale

kaarren. Ruim aandacht is er voor

de gebruikelijke bodemvondsten,

zoals potten, kannen en k¡uiken
Ook andere gebruiksvoorwerpen
worden uit de doeken gedaan.

Voor u als detectorgebruiker

zal de meeste interesse ongerwijfeld

uitgaan naar de vele metaal-

vondsten, zoals boekbeslag, gespen,

broches, lakenloden, lepels,

riemtongen, spelden, munten en

penningen, religieuze en profane

voorwerpen, enz.

Praktisch alle voorwerpen

zijn afgebeeld met de gegevens:

vindplaats, datering, afmetingen,

materiaalsoo rt, enz. Zeer bijzonder
is het opgravings-verslag, inclusief
prachtige fotot, gedaan op een gors

aan de boorden van het Volkerak

bij Ooltgensplaat. Hier vond men

restanten van een rle- en r4e-

eeuwse nederzetting, waarbij enkele

bij zondere vondsten tevoorschij n

kwamen.

Deze bodemvondsten zijn onder

zeer moeilijke omstandigheden

geborgen, in verband met eb- en

vloedwerking.

De inhoud van dft296
pagina's tellende boek met fraaie

kleurenomslag, gedrukt op

glanzend papier in het formaat van

29,7 b\ zr cm, is overzichtelijk

ingedeeld en voorzien van ruim 5o

schitterende kleurenopnames met

daarnaast zéér veel zwert/wit foto's

en gedetailleerde doorsnede-

tekeningen.

Voor geïnteresseerden en wie

zou dat onder de lezers van

Detector Magazine niet zijn, is het

boek "Bodemvondsten uit Goeree-

Overflakkee" via iedere boekhandel

te bestellen tegen f 39,5o onder

rsBN 9o-9oo 6867-8 (trefw.

archeologie; Goeree-Overfl akkee).

Een aanrader voor vele uren

leerzaam lees- en kijkplezier.

PS. \lacht niet te lang met

bestellen, er is nog maar een

beperkt aantal voorradig!

Frans Breibach

plak v o or m eta al dete ctor
Van onze corresPono"T* x*t, woens¿ag

5

ls uw zoekm aat
al l¡d ?

\Â/¡¡ hebben
echt iedereen

nodig!
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De grootste van Tuid Nederland

Alle modellen uit voorraad leverbaar

BEL NU
VOOR DE

SPECTACUTAIRE
VOORJAARS.

AANBIEDINGEN

Tel. (O492) 54 47 82
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METAALDETECTORS
VERKOOP - INRUIL - VERHUUB

P¡eter Maatsstraat 12 1777 AP H¡ppo¡ytushoef

TELEFOON 02279-3286

BENT U DAT GEHANI.{ES
MET DIE PLASTIC ZAKKEN

OOK ZO BEU ????

Test dan nu gratis en vrijblijvend
een spatwaterdichte

C-Scope CS2MX, CS4ZX,
CS5MX of CS1220XD

C-Scope = Kwaliteit, ooþ. in u.w vrije tijd

Bel ons voor een afspraak en vraae eeliik
naar de inruilprijs uán r* oude dãtäctor.

UW PARTNER

IN SCHATZOEKEN

NIEUW!!

Voor vrilblijvende 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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GOUDEN BROCH E PENNY

Aan het einde van het jaar worden

er altiid nog een aantal verhalen

voor de rubriek "de vondst van het

jaar" opgestuurd. ln dit magazine

staan er dan ook 9 stuks.

Door ruimtegebrek hebben we dan

ook hier en daar wat moeten

weglaten. ln het volgende nummer

Enige maanden terug

besloot ik om te gaan zoeken in de

berm bij een oud weggetje bij mij
in het dorp, wânt daar was het gras

net gemaaid.

Na een paar meter gelopen

te hebben, kreeg ik mijn eerste

goede signaal. Het was een loden

fluitje. Daarna kwam ik alleen maar

rommel tegen, doppen, yzer, blikjes

enz.. Bijna moedeloos van aI dat

gespit voor niets, kreeg ik weer een

goed signaal. Ik haalde een

prachtige gouden broche naar

boven. De broche is nu mijn
mooiste vondst en volgens de

juwelier is hij van 18 karaats goud.

Ik wil graag met deze broche

meedoen met de vondst van het
jaar.

Jan Bijman,'ll'ognum

Hoewel een prachtige broche, ziin

wij van mening dat hij niet van goud

is. Misschien is een 2e opinie van een

andere juwelier hier op zijn plaats.

Op de foto is veel bruine en groene

erosie te zien. Dat is bij goud

normaal gesproken niet het geval.

T

leest u meer over deze rubriek

en de verkiezing van

"de vondst van het jaar".

ln 1996 gaan we natuurlijk gewoon

door, dus veel zoeken, veel

vinden en veel verhalen schriiven.....

en natuurlijk aanmelden!

, Het is alweer een jaar

geleden, dat ik een leuke vondst

deed. Zoals elk jaar hadden we ons

zomerhuisje opgebouwd en kon het

kampeer(detector) seizoen

beginnen.

Dit jaar was het strand een

paar meter opgehoogd. Er was dus

niet zoveel spul van voorgaande

jaren te vinden. Toch was er na een

paar warme dagen op het bekende

stekkie alweer het een en ander te

vinden. Op een dag in de grote

vakantie krvam ik om 5 uur uit
mijn werk. Om half 6 zou het eten

op tafel komen, te weinig tijd dus

om naar mijn stekkie te lopen.

Toch had ik zin om na het werk
even de detector te pakken, dus

besloot ik om voor de huisjes in het

opgespoten zandte gaan zoeken.

Ik gebruik een Têsoro Silver

Sabre + maar dan wel in de alle

metalen stand. In de disk stand

negeert hij nog wel eens nikkel

geld. Na de zoveelste M2o bout
(overgebleven van de persleiding)

was het bingo; een zwarte munt
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zoals eeri z stuiver stuk, maar dan

zonder datering erop. De munt
heeft vervolgens een week in de

asbak gelegen (tussen de dubbeltjes

en kwartjes) tot de asbak vol was.

Toen ik weer eens een

vrije dag had, ben ik
naar Leiden gereden

om de munt te

laten onderzoeken.

Al snel

bleek het

te gaan om een

Engelse penny.

Men wilde de

munt verder

bestuderen.

De muntmaker
kon men in de boeken niet
terugvinden. Begin dit jaar heb ik
de munt weer in mijn bezit

gekregen. De muntmaker is tot op

heden onbekend. Dit maakt de

munt tot een zeldzaam exemplaar.

Misschien weet iemand

VIKINC, FIBULA

literatuur is een dergelijke

munt nog niet eerder op

Nederlands grondgebied gevonden.

Dhr. Boonen vond deze

munt, waarmee hij mee wil doen

met de vondst van het jaar, op een

akker in Zuid-Limburg.

De Keltische halve

stater uit het Rijngebied, c.q.

rond Metz (Frankrijk) is aangemeld

en gedetermineerd door het r.p.r.
en staat beschreven in het werk van
Schreers; Prvrr4g groep z3 Le

Type an Pégasé, voorheen door
Berens toegeschreven aan de stam

der Mediomatrici.
T

In mei van dit jaar vond ik
in N.O. Groningen een fibula,
maar omdat ik zelf na veel

speurwerk de fibula niet kon
determineren is ze door de prov.

archeoloog van Groningen
meegenomen naar de R.o.B. te

Amersfoort. Daar werd vastgesteld

dat het om een hele bijzondere
fibula gaat uit de Viking periode en

wel de eerste in Nederland

gevonden. Naar aanleiding hiervan
zal er wel een publicatie van de

n.o.n. plaatsvinden. Deze fibula is
als volgt gedetermineerd.

Ronde bronzen fibula, 6
mm in doorsnede,4 mm hoog;

enigzins concaaf/opgebold in
doorsnee, versierd met een patroon
in z.g. Borrestijl van in elkaar

verstrengelde elementen en

rudimentaire dierekoppen, In het
midden van de schijf bevindt zich
een drietal concentrische cirkels

binnen een driehoek met gebogen

zljden. Vanuit de middelste van de

drie cirkels loopt een drietal stralen

naar de buitenste rand, eindigend
in (verm.) dierekoppen. Vanuit

de zljde van de driehoek lopen
zes geparelde banden

eveneens naar de buitenrand,
waarbij ze als het ware de

dierekoppen inramen.

Tussen de geparelde banden

loopt evenwijdig aan de buitenste

rand een derde oog, hetgeen

aangeeft dat deze schijffibula naar

alle waarschijnlij kheid paarsgewijs

gedragen werd, met zijn
tegenhanger verbonden door een

ketting. Dit soort fibulæ (fibulæ die

paarsgewijs gedragen werden) is

typerend voor de vrouwelijke
dracht in Scandinavië tijdens de

Vikingperiode,

De Borrestijl ontleent zijn
naam aan het gelijknamige grafueld
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KELTISCH E

HALVE STATER
Het is altijd

jammer dat op een

zwart-wit foto in
het magazine niet
altijd goed te

zien is hoe mooi
een munt is.

Deze munt is

dan ook een

juweeltje en tevens

heel uniek. Volgens de

binnen onze vereniging wat meer

over deze munt. Geslagen tussen

8oz en 839 te \Øessex, ecgbeorht

rex.

Voor de fotot bedank ik
hierbij de heerJ. P Slot. Gaarne

zou ik meedingen voor de vondst
van het jaar.

R.J. van Dijk
T



in zuidelijk Noorwegen, waar in
r85z een aantal grote heuvels

ontgonnen werd. De voorwerpen

die daar gevonden zijn vertonen

hetzelfde versieringsmotief.

De fabricage van de Borrestijl heeft

vermoedelij k plaatsgevonden van

eind 9e eeuw tot eind roe eeuw

Mijn fibula kent rz

parallellen, diezrjn gevonden op de

volgende plaatsen: 3 in het grafveld

van Birka, Zuid-Zweden: t in
Tofting op de Faroer-eilanden; r in
de zgn. zwarte aarde van Birka,

Zuid-Zweden; r in Grindtorp,
Uppland; r in Jämmertend,
Västmannland; r in Túlleborg,

Denemarken en 4 in Haithabu in
Noord-Duitsland. Uit dit
verspreidingsbeeld blijkt dat het

om een rypische Scandinavische

fibula gaat, Hoe en waarom de

fibula hier terecht is gekomen

onttrekt zich aan mijn waarneming.

Dat het hier om handelswaar zou

gaan lijkt niet erg waarschijnlijk.

Het lijkt er daarom meer op dat de

fibula met zijn eigenares vanuit
zuidelij k S candinavië meegekomen

is. Zullen de Vkingen dan op hun

rooftochten toch een vrouw

meegenomen hebben voor plezier?

Met deze fibula wil ik graag

meedoen aan de vondst van het

)aar.

R.A. Regtop

I

Enige jaren terug heb ik op

een stuk land een botfragmentje en

diverse resten van kogelpotten

gevonden. Het botfragment heb ik
opgestuurd naar de R.o.B. en na

vele malen gebeld te hebben, kreeg

I<OI<ERBIJL

Recent heb ik een V/hitet
Spectrum xrr aangeschaft.
'Sle (mijn vrouw en ik) zouden hem

sâmen uitproberen. Het was tevens

de eerste keer dat mijn vrouw
meeging, want die wilde "het" ook

wel eens meemaken.

Vlak bij ons in de buurt is

een weilandje waar een beekje

doorheen stroomt. Têr plekke

aangekomen zette ik het "akker"-

programma aan en ik testte even, al

zwaaiend over het landweggetje.

De detector gaf een keihard signaal,

maar ik schonk er geen aandacht

aan, want ik dacht, dat het wel

weer een hoefyzer zou zyn. Dus ik
wilde het weiland in gaan, maar

mijn vrouw begon meteen tegen te

sputteren. "Nou ga ik een keer

mee, en nu wil ik het ook

meemaken". Dus ik met een

sjaggerijnige kop: "Zev toch niet,

er ligt toch niks bijzonders".
"Graven kreng" is wat ik te horen

kreeg, "want anders ga ik nooit
meer mee". Om de zaak gezelligte

houden ging ik het gevecht met de

keiharde klei aan. Na ro cm.

hakken in de grond vielen mijn
ogen bijna in het kuiltje, en viste ik
er een kokerbijl uit. Belachelijk,

maar die vrouwen hebben toch

vaker gelijk dan ik dacht. De bijl is

inmiddels bij de n.o.n. aangemeld

en meegenomen voor onderzoek.

Graag doe ik met deze bijl mee met

de vondst van het.¡aar.

re conclusie: Mooie en zeldzame

vondsten kunnen overal liggen en

niet op de plek \Maarvan jij denkt

dat het ligt.
ze conclusie: Neem Je vrouw wat
vaker mee.

A. Speek, Zwolle
T

BOTFRA6MENT
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ik het eindelijk thuis gestuurd.

Het botfragmentje is een

deel van een mesheft, vervaardigd

van een middenhandsbeentje van

een rund. Het fragment is versierd

aan de ene zijde met een

ruitpatroon en aan de andere met
een menselijk hoofd (gedeeltelijk

nog aanwezig).

Over de

datering van

het stuk lopen de meningen wat
uiteen. Circa r4e tot r7e eeuw

Ik wil met dit fragment
graag meedoen met de vondst van

het jaar.

Jan Bijman
T

Tijdens de gesprekken met
de heer Bos kwamen de

indianenverhalen over het
kwijtraken van materiaal bij
registratie weer naar boven. De heer

Bos liet duidelijk merken, dat die
verhalen pertinent niet waar zijn.
Ook vertelde hij dat het niet
verkeerd zouzijn, als er in Friesland

iemand was die de registratie van
de daar gevonden fibulæ voor zyn
rekening zou nemen.

De registratie houdt in:
r- Tekening maken van het object.

z- Type/soort registratie, plus
maten opnemen,

3- Vindplaatsregistratie.

4- Gegevens vinder.

Punten nr.3 en 4zullen
nimmer aan derden worden
verstrekt, tenzij er toestemming is

verleend door de geregistreerde.

Het gaat er namelijk niet om om
alle fibulæ in bezit te ftrijgen.
Het belangrijkste is dat de

vindplaatsen met gevonden type
worden geregistreerd, zodat een

geschiedkundig overzicht kan
worden verkregen.

Na overleg met de heer Bos

heb ik besloten om deze registratie

op mij te nemen. Men kan dus nu
op onderstaand adres terecht voor
de registratie van fibulæ. Ook kan
men bijmij terecht om de

rommelbak te laten controleren op

onverwachte vondsten. Vaak liggen
hier nog vele verrassingen in,
waaronder niet alszodanig herkende

fibulæ.

Voor verdere informatie of
een aßpraak kunt u contact op

nemen door te bellen met:

J. Koning, tel. (o5r5) tTztoz
Nieuwmarkt z6

87ot rc- Bolsward

SNUIFDOOS)E
Graag wil ik

meedingen naar de vondst
van het jaar voor het
onderdeel gebruiks-

voorwerpen. Het betreft
dit zilveren snuifdoosje.

Hij komt uit Alkmaar en

is gemaakt in r8r7.
Na een goede schoon-

maakbeurt ging het
deksel open en toen
bleek de snuif er nog
in te zitten, weliswaar wat
verkoold, maar toch....

Hans Fabriek, \Øolvega
T

OPROEP:

ro
Fibulæ uit Friesland

gouden merovingische ring ter
registratie aangeboden. Niet alleen

materiaal van mij, maar ook fibulæ
van collega-zoekers uit de

omgeving die nog niet aangemeld

waren, had ik meegenomen.
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nlangs was ik
enige malen bij
de heerJ. Bos

van het n.e.r.
te Groningen. Na een afspraak

gemaakt te hebben, werd de door
mij laatst gevonden fibula en een



MET DE
/v\ ETAAL D ETECTO R

ZOEKEN NAAR
AARDEV/ERK UIT

DE RTIJ D
De meeste detectoramateurs zullen zich wel een keer

achter de oren krabben, bij het lezen van deze titel.

Met de metaaldetector aardewerk vinden, dat kan toch niet?

Dat dacht ik eerst ook, maar toch is het waar.

p ro april van

dit jaar - het

was goed weer;

een beetje fris,

maar het zonnetje scheen - ging ik
een pas aangelegd wegcunet op een

industrieterrein afzoeken. De eerste

40 cm zwarte grond was

weggegraven, dus dit was wel

interessant. Toen ik klaar was, had

ik wat duiten en een paar

musketkogels.

Het was nog te vroeg om

naar huis te gaan om te eten, maar

te laat om nog op een ander veld te

gaan beginnen, dus besloot ik het

stuk nog een keer afte zoeken,

maar dan in de alle metalen stand.

Na honderd meter kreeg ik een

harde zoemtoon en ik dacht aan

r1zer. Ik zette de schop in de grond

...... mijn hart sloeg wel rox over

toen ik ik het gat keek. Daar lagen

crematieresten en er tekende zich

een rand van een pot af. Ik had dus

een urn opgepiept. Ik gooide de

grond terug en waarschuwde de

stichting waar ik bij ben. Met de

vrijwilligers en de conservator van

het museum werd verder onderzoek

verricht. Het bleek al snel, dat hier

een middelgrote urn begraven was,

nog gevuld met crematieresten.

De urn zat r\og, grotendeel

compleet, zï1 het geheel gebroken,

in de grond. Er werden geen

greppelstructuren aangetroffen.

Ik ging verder zoeken en ja hoor....

weer een harde toon en weer een

urn. Deze \Mas wat groter van

omvang en ook deze was nog

helemaal compleet, maar helaas

ook gebroken en zwaar in elkaar

gedrukt. Ook bij deze urn werden

geen greppelstructuren
aangetroffen. In de storthoPen

werd verder nog een bodem van

een schaal gevonden, die wellicht

als deksel de urn heeft afgesloten..

De bovenste rand van de urn was

weggeploegd.

Verder onderzoek in het

ìMegcunet leverde nog enkele

grondsporen en verschillende

scherven op uit onde\r andere de

ijzerrijd en de middeleeuwen.

De urn is uitgegraven en naar het

museum van \(/eert overgebracht.

Daar is de conservator een hele dag

bezig geweest om de urn te
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ontmentelen en de inhoud te
bergen. Daarbij werd een aantal

bijzondere ontdekkingen gedaan.

Bovenop de crematie¡esten lag een

grote scherf van een emmervormige
urn, die deed denken aan de urnen
uit de vroege bronstijd.
Ve¡der bevonden zich onderin de

urn een drietal bijpotjes, die in
elkaar geschoven waren.

Bovenop bevond zich een klein
bakje dat was geplaatst in een

kleinere urn, die op zijn beurt weer

geplaatst was in een grotere urn.
Geheel op de bodem lag een

zogenaamd eiderdopje. Omdat de

drie bakjes in elkaar geschoven

waren, was de inhoud ervan goed

bewaard gebleven en nauwelijks
met zand gemengd.

Zo bevatte het bovenste

bakje een dunne laag met een

donkere substantie. Een en ander is
zorgvuldig verwijderd en wacht nu
op verder wetenschappelijk
onderzoek. Opvallend aan de vier
bijpotjes is, dat ze niet gebakken
zìjn. Dat maakt ze erg kwetsbaar en

het is daarom verwonderlijk, dat ze

na ruim z5oo jaar nog zo goed

bewaard zijn gebleven.

De urnen zijn inmiddels
grotendeels gereconstrueerd, maar

de restauratie is nog niet afgesloten.

Vooral de grote urn levert nog
enkele problemen op, omdar de pot
in de grond is gebarsten en ontzet;
daardoor laat hij zich niet zo

makkelijk in elkaar zetten.

Een definitieve datering van de

urnen is nog niet gegeven, maar

vooruitlopend op nog te verrichten
onderzoek, lijkt het erop, dat de

grote urn stamt uit de

overgangsperiode late bronstijd -

vroege ljzertrjd (rond 8oo voor
Christus). De kleine urn zou uir
dezelfde periode ofeen iets latere

kunnen komen. De grote vraag is

nu of het gaat om een rweetal

geïsoleerde begravingen ofom een

grafveld. Verder ondezoek door de

universiteit van Amsterdam in de

loop van dit jaar moet op die vraag

een antwoord geven.

De vraag of je met de

metaaldetector aardewerkscherven

op kunt piepen is JA, mits ze uit de

rjzertild stammen, want de klei
bevatte in die tijd een hoog

ijzergehalte. Dus ga de volgende

keer ook eens een stuk land afin de

alle metalen stand, wie weet vind jij
de volgende urn.

Ik zou graag met deze vondst
mee willen doen met de vondst van

het jaar.

E.j.M. Nijsen, Nederweert

T

Zoeken b¡¡
nacht is erg
verdachtl

Vondsten
aanmelden,

een kleine
moeite!



ZOEKEN NAAR RUN EN
EN EEN AAAANGODIN
OP DE TAN I<EN BERC'

Bij de voortzetting van miin zoektocht naar vóór

christelijke restanten zoals de betekenis van runen kwam ik als

vanzelf in aanraking met de Germaanse godin

Tanfana en de wonderlijke spreuk: -Wie miiverdriet doet, zal

de vloek dragen en -Wie mii roept zal rnii mede dragen.

fehu

uruz

thurisar

ansuz

nidô

k¡unan?

gebõ

wunlô?

haglu (man.)

ha$an (onz)

naudir

irar (man)

isan (one)

ië-
fivaz

penhõ

dg't

sõwilö

t:w¿

berkanan

ehw¡¡

m¡nnal

lauk¿

ingwar

dagz

õftdan

vee, roerend goed

oeros (l{anlijke kracht)

reus (minder prettige geheimzinnige

schade brengende macùt)

god, godheid

tocht, dq wagen

ziekte, gerwel

gaYe

verukking

hagel (plotelinge vemietiging)

nood, noodlottige dwang

l|r

(goed) iau

taxu¡

Yruchtboom? (verm. keltisch)

elend

z0n

Tyr (hemelgod, liu in oud Duits)

berÌentrrijgen

paerd

nens

loolq prei (voonpoed, groei)

of ook Jaguz- water

god van het vruchtban jaar

dag

overgeëld berit

e beginnen

in
Oldenzaal

, voor de

Plechelmuskerk. Op het plein voor

deze kerk ligt een aan Tanfana

gewijde offersteen, die volgens

overleveringen omstreeks rTro daar

naar toe gebracht is. \Øigholt Vleer

geeft in zijn boek over leylijnen en

leycentra een hele andere lezing

over deze steen en zijn herkomst.

Tänfana is een Germaanse

maangodin, godin van de intuïtie,
het onderbewustzijn en de

v¡uchtbaarheid. Een aan haar

gewijd heiligdom moet op de

Tankenberg gestaan hebben.

Tijdens een strafexpeditie

tegen de Germaanse stemmen

hebben de Romeinen dat heilig-

dom met de grond gelijk gemaaku

(mon.) = monnelijk, (onz') = onzijdig

De klemtoon ligt oP de letters met hethorizontole
streepje; deze worden long u¡tgesProken.

negatieve energieën zijn volgens

paragnosten nog aanwezig. Vleer

geeft aan, dat een aldaar gebouwd

pompstation midden in een

Ieycentrum de zaak nog verergert....

Er bestaan in de streek heel

wat volksverhalen over\lodans
helhond (kardoeshond), die zich

rond de Tankenberg zou

manifesteren. En volgens de

Germaanse mythologie maakte de

kardoeshond (model Deense dog)

ook deel uit van een schaar geesten

rond onze godin van de

vruchtbaarheid, uit wier bron de

nieuwe zielen geboren werden.

Ze eiste hiervoor wel kinderoffers.

In het geval dat iemand stierf, werd

zyn ziel vergezeld door de helhond

en kwam opnieuw bij Tanfana

terecht. De angst voor die godin zat

er zo diep in, dat oude gebruiken,

die ermee samenhingen nog steeds

voortleven, zoals het midwinter-
hoornblazen. Men blaast op de

midwinterhoorn in de periode van

de twaalf nachten, wanneer de

geesten vrij spel hadden. Dit diende

om de krvade geesten van de wilde
jacht van \Øodan op afstand te

houden. Ook hier duiken die

honden weer op.

De hoorns dienden ook voor

vruchtbaarheidsriten rond Tänfana,

die overigens ook nog eens de

beschikking had over een magisch

zwaard en een gouden drinkbeker,

waaruit je de eeuwige jeugd kon

drinken. Dat laatste was iets, dat de

Romeinen ook zochten en

misschien is dat de aanleiding

geweest tot hun exPeditie naar de

Tankenberg ver buiten de Limes.
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NIEUWE DEALER
VOORZUID/OOST
NOORD.LIMBURG

BRABANT
EN BELGIË

Officieel dealer:

Bounty Hunter

C-Scope

Compass
1'9

METAAL.
DETECTORS

Fisher

Garrett

Viking
a r

(qf@

Statio nsstr aat 132-134
5751 HJ Deurne

Tel. (0493) 31 44 65

Spoorstraat 56-58
5831 CM Boxmeer
Tel. (0a85) 57 1516

VERKOOP / VERHUUR
METAALDETECTOREN

Palembangstraat 5
1094 ïA Amsterdam
(020) 668 29 68 ofrjcieet dearer van:

graag na 1e.oo uur "@a

UW PARTNER

IN SCHATZOEKEN
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Een team van peragnosten is

de tnkenberg op geweest vanaf de

Lutte. Ze beschreven hun toch in
geografisch opzicht nogal verward,

maar misschien heb je er wat aan.

Vanaf de Lutte, richting
Tânkenberg, passeren ze de koepel

op de Tankenberg en rijden door

tot aan de T-splitsing aan de

Egeriaweg. Een smal drassig pad,

omsloten door bomen en struiken,
loopt naar het topje van de

Tankenberg.

De plek van de genoemde beker

heet in de volksmond Heilige Bron.

Een nabij weiland was het

strijdtoneel met de Romeinen en

aan de bosrand tussen een paar

beuken was een grafheuvel.

De paragnosten lopen terug en naar

rechts tegen een tamelijk steile

helling een dennebos in.
Daar moeten de fundamenten ven

de verdwenen tempel zijn en de

bron met geneeskrachtig water.

Tanfana gebruikte hier haar beker.

Een verdere aanwijzing is dat de

tempel ergens aan de voet van de

heuvel gestaan moet hebben.

De gouden beker van de eeuwige

jeugd is gestolen door de Romeinen
en het magische zwaard werd
vernietigd. Alles ten koste van de

dood van vele priesteressen.

Een leuk verhaal nietwaar?

Tanfanan wordt echter ook in
verband gebracht met runen en de

toekomstvoorspellingen, die je er

mee kunt doen. Een gegeven,

dat nu weer opgeld doet in

paranormale kringen.

Ook wij nuchtere detector-

amateurs moeten teruggaân naar de

gedachtenwereld van de prehistorie
om vindplaatsen op te sporen.

Runen zljn daarbrl een hulpmiddel.
Runen zynzeer oude Europese

magische tekens, die in stukjes hout
werden gegrift. De sjamanen

wierpen die stokjes in het zand en

konden uit de vorm afLezen hoe de

strijd zou gaan verlopen of hoe de

oogst zou zijn. Ik denk, dat de

priesteressen op de Tänkenberg via

die hocuspocus de bevolking in de

streek wel heel wat angst

aangel aagd zullen heb b en.

Angst was hun enigste verdediging,

totdat die Romeinen er lucht van

kregen.

Het nadeel van hout is de

vergankelijkheid van het materiaal.

Toch zijn er enkele runenstokjes

teruggevonden bij het afgraven van

de terpen. Het Fries museum

bewaart ze. Pas veel later
verschenen er runen in steen en

brons. Op de bekende

Jellingstenen, op wapens en

landbouwwerktuigen om goden op

te roepen voor een voorspoedig

verloop van zaken. De betekenis

van de runen veranderde in de loop

der tijd. De oudste nog bestaande

runen zijn Vikingrunen.
Dat zyn er 18 in totaal. Hun ritueel

om magische stokjes te verkrijgen is

nog bekend en hangt samen met de

maangodin. Men ging ritueel hout
snijden bijvolle maan. De stokjes

werden beschilderd. De hele

inwijding duurde een maand om de

runen de magische kracht te geven.

Naast Vikingrunen ontstonden de

Germaanse runen, z4 stuks in
totaal, die gebruikt werden voor
toekomswoorspelling en

probleemoplossing.

De 3z Engelse runen met

puntjes dienden voor orakeltaal en

heilige gedichten. De runen lijken
veel op het Griekse alfabet, beide

schriftsoorten zouden een

gemeenschappelij ke bron kunnen
hebben in India, waar je nog

soortgelijke tekens tegen komt.
Het gebruik is simpel; je moet drie

steentjes pakken uit een zakje met

24 stenen. Je gooit ze drie keer.

De re worp is het nu, de ze worp

geeft aan hoe verandering aan te

brengen, de 3e worp geeft aan hoe
je je moet opstellen in de toekomst
De uitleg was echter voorbehouden

aan sjamanen.

Archeologische bronnen

bevestigen het gebruik van

runenschrift door priesters.

Het - van de goden stammende -

schrift diende meestal voor

communicatie met bovenaardse

wezens.

Je vindt ook magische

formules op brakteaten, een soort

amuletten. De vraag is nu of
runetekens op zich reeds magische

kracht bezaten of deze kregen door

de gevormde woorden. Bij de

verbreiding van het Christendom

verdween het runenschrift als

zynde heidens.

In dit artikel vind je een

aental runen en hun mogelijke

betekenis.

Bronnen: Westerheem r 1978.

Parauisie jaargangen rg9r,r9g4 en rggt.

Zie ooþ het boeþ "Runenþunde", uan

prof Klaus Düzuel, uitg. Metzler Wrlag

Stungart.

A. Folkerts
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g & Profaan ll

Diegenen die daarop hadden

ingeschreven, kregen onlangs van

de uitgever bericht, dat"Heilig en

Profaad' laat-middeleeuwse

insignes in cultuurhistorisch
perspectief,, onder redactie van prof.
dr. A.M. Koldewei en drs. J.M.F.
'Willemsen in november r99¡
verschenen is.

Het bereft een rijk
geillustreerde publikatie waa¡in is

opgenomen de neerslag van de

lezingen die begin 1994 gehouden

werden tijdens een studiedag in
Museum Boymans van Beuningen.

Het ro4 bladzijden omvarrende

boek - rsrN 9o.688r.o4o.5 - kost

f z8,oo en is via de boekhandel

verkrijgbaar. Ook kan gebruik
worden gemaakt van de

mogelijkheid dit boek rechtstreeks

bij de uitgevers : Van Soe¡en & Co,
Rooseveltlaan r9r, ro79 Ap

Amsterdam te bestellen door dit
bedrag over te maken op hun
postgiro rekeningnr. too4zgT.
'W'anneer u opgeeft hoeveel

exemplaren van "Heilig en Profaan"

u \¡¡enst te ontva¡gen en het
desbetreffende bedrag overmaakr,

volgt direct rechtstreekse

toezending.

Dit boek is ook verkrijgbaar
bij de boekwinkel van Museum
Boymans van Beuningen in
Rotterdam.

Velen van u zullen in het
bezit z\nvan "Heilig en Profaan,

1 000 laat-middeleeuwse insignes

uit de collectie H.J.E. van

ñ

religieuze en Profone insignes

Beuningen dat in ry93 verscheen

ter gelegenheid van een tentoon-
stelling die toen in Museum
Boymans van Beuningen plaats

vond.

De grote belangstelling die

zowel in binnen- als buitenland
voor deze tot dan toe nog weinig
bekende insignes bleek te bestaan

heeft ertoe geleid dat de

initiatiefnemers het besluit hebben

genomen zich verder te gaan

inzetten voor Project zooo:
"Heilig en Profaan rr".

Niet alleen was gebleken dat

de eerste publikatie toch een

onvolledig beeld geeft, doo¡dat
slechts insignes die zich bevinden

in één particuliere verzameling zrln
opgenomen maar bovendien is er

sedert 1993 een niet onaanzienlijk
aantal nieuwe, tot dusverre geheel

onbekende, insignes uit
bodemvondsten tevoorschijn
gekomen.

In het jaar zooo zal

wederom in Museum Boymans van

Beuningen een tentoonstelling
plaats vinden en ook ditmaal
wederom ter gelegenheid van een

dan in aansluiting op het eerste

deel te verschijnen tweede deel van
"Heilig en Profaan".

In dat tweede deel zullen
opgenomen worden nog niet eerder

gepubliceerde nieuwe of afwij kende

typen religieuze en profane insignes

afkomstig uit de Nederlanden en

gedateerd voor rtto.

Voor publikatie en

tentoonstelling zal een beroep

worden gedaan op musea,

archeologische instellingen en

particuliere verzamelaars om aan

dit initiatief mee te werken.

Als coördinator van het

project heeft mevrouw drs. Dory
Kicken zich bereid verklaard op te
treden. Z1j is secretaris van de
"Stichting religieuze en profane

insignes" en mede samensteller van

de tentoonstelling "Heilig en

Profaan" die in 1993 - :-994 in
Rotterdam plaatsvond.

Recentelijk is een schrijven

uitgegaan naar alle bekende

adressen van geïnteresseerden op

het gebied van laat-middeleeuwse

insignes.

Publikatie

In de bekende serie "Rotterdam

Papers" zal in het jaar zooo een

tweede deel van "Heilig en P¡ofaan'
verschijnen.

De initiatiefnemers streven er naar

om te bereiken dat beide delen

samen een zo volledig mogelijk
beeld geven van wat er op het

gebied van laat middeleeuwse

religieuze en proFane insignes

tevoorschijn is gekomen.

Daarvoor zÃ. om medewerking

gevraagd worden aan alle

instellingen en particulieren die

dergelijke insignes in hun
verzameling opgenomen hebben.

Hoe vollediger hoe beter want het

is de bedoeling dat de twee delen

van Heilig en Profaan samen een

complementair naslagwerk zullen

vormen.

Tentoonstelling

In het laar zooo vindt in Museum
Boymans van Beuningen een

vervolgtentoonstelling plaats waar

een representatieve selectie uit de

vele geïnventariseerde insignes zal

worden getoond.
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De conservator van pré-industrieële

gebruiksvoorwerpen van het

museum, mevrouw Alexandra van

Dongen, en de coördinator van het

Project 2ooo, mevrouw drs. Dory
Kicken, zullen de organisatie op

zich nemen.

lnventarisatie

Uitgangspunt voor het vele werk

dat in de komende tijd verricht
moet worden is het inventarisatie-

en documentatie-systeem van de

Stichting Middeleeuwse religieuze

en profane insignes in Cothen
waarin ook de door H.J.E. van

Beuningen tot dusverre verzamelde

gegevens zun oPSenomen.

Hoewel daarin reeds vele duizenden

insignes zijn gedocumenteerd,

blijkt toch telkens dat door nieuwe

vondsten de behoefte bestaat om
dit systeem aan te vullen.

Omdat de vele metaaldetector-

zoekers door hun vondsten zulk

een belangrijke bron van informatie
betekenen zal op hen een beroep

gedaan worden om dit initiatief te

steunen. \Øant ook "Heilig en

Profaan r" zou nooit tot stand zijn
gekomen zonder hun enthousiaste

medewerking.
Daarom is aan dit artikel over het

nieuwe Project 2ooo een

vragenformulier toegevoegd met
het verzoek om u op te geven als u

bereid bent mee te werken.

M etaaldetectorzoekers

Ondergetekende wil zich graag met

een kort woord persoonlijk richten

tot de vele lezers van dit periodiek.
Dat uw medewerking onmisbaar is

voor het welslagen van het Project

zooo is reeds eerder opgemerkt.

Er is nog maar zo weinig bekend

over de laatmiddeleeuwse insignes

dat diegenen die zich daar intensief
mee bezig houden telkens weer

voor verrassingen komen te staan

wanneer nieuwe vondsten getoond
worden. Verschillende insignes zijn
alleen maar in fragmentarische

toestand bekend en het komt toch

regelmatig voor dat nieuwe

vondsten - ook van andere

fragmenten - aanvullende gegevens

opleveren, waardoor het beeld van

een insigne gecompleteerd kan

worden. Al die insignes bijeen

geven ook een indruk van de

verspreiding van de heiligen-

verering. \Øaarom wordt een

Adrianus insigne zo veelvuldig in
6yv. Zeeland gevonden en zo

weinig in Groningen? En waarom
worden erotische insignes wèl
veelvuldig in de Nederlanden maar

nauwelijks in Engeland

aangetroffen?

\Øaarschijnlijk zal in het

tweede deel van Heilig en Profaan

ook meer aandacht worden besteed

aan het voorkomen van ampullen,

tenminste wanneer daarop

afbeeldingen voorkomen.
Van verschillende kanten werd

commentaar onwangen dat

betreurd werd dat in Heilig en

ProFaan t daar slechts weinig

aandacht aan werd besteed.

Ook zal nader ove¡wogen dienen te

worden in hoeverre broches,

gespen, enz. ook opgenomen

dienen te worden.

Heilig en Profaan I beperkte

zich, op enkele uitzonderingen na,

Stichting Middeleeuwse Religieuze en Prcfone insignes

Instantie:

Contactpersoon: .........,..

Naam:
Adres:

Postcode:.... Plaats:.........

Telefoon: Fax: ............

Heeft laat-middeleeuwse insignes in collectie: tr

Staat in beginsel positief tegenover inventarisatie

van insignes uit de collectie met als doel

publicatie in "Heilig 8¿ Profaan II": tr

Staat in beginsel positieftegenover het als

bruikleengever verlenen van medewerking aan de

tentoonstelling in het jaar zooo: D ja Enee

Nadere informatie over uw insignes (bijvoorbeeld aantal, omschrijving):

Plaats: Datum:

(J kunt uu schrifielijÞe reactie (dus niet teleþniscb), in

een ongefankeerde/niet gesloten enuelop, sturen a/1fl:

Museum Bolmans uan Beuningen, t.a.u. Dory Kicþen - Pnject 2000,

Antwoordnutnmer 1820, 3000 W Ronerdam

Project 2000: "Heilig & Prolaan ll"

ta

t^

E nee

E nee

r7
Uz
ñ
(J

:
d
ot-
U
FU
ô



tot insignes die afkomstig waren uit
Nederlandse bodemvondsten. Er is
alle reden toe om bij het tweede

deel verder te gaan en ook een

beroep te doen op onze Belgische

vrienden en de instellingen aldaar

om ook hun steun te willen geven.

\(/ant nemen wij de periode

tot omstreeks r55o als uitgangspunt,
dan is het alleszins gewenst dat wij
de Nederlanden als uitgangspunt
nemen en daarbij dus verder gaan

dat het grondgebied van het

tegenwoordige Koninkrijk der

Nederlanden.

Zo zal er heel veel werk
verricht moeten worden.

Maar met uw aller steun zal Heilig
en Profaan rr zeker een succes

worden.

Mede namens prof. dr. A.M.
Koldeweij en drs. Dory Kicken.

H.J.E.van Beuningen
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en stapel

numismatische

lectuur,
munweiling-

catalogi en een vergrootglas.

Een algemeen bekend tafereel

bij iedereen die na het vinden
van een munt ook weten wil wat
hij nu eigenlijk heeft gevonden.

Het motto is dan vaak; kijken en

vergelijken. Menig uurtje wordr zo

doorgebracht, tot je er bijna
tureluurs van wordt. Mij geeft het
in ieder geval een gevoel van

voldoening wanneer ik de

gevonden munt(en) op dezewilze
zelf kan determineren.

En natuurlijk ben ik enigszins

teleurgesteld wanneer het gesnuffel
in de boeken op dood spoor eindigt
en ik mij uiteindelijk toch
gewonnen moet geven.

Zo ook in dit geval.

Uiteindelijk heb ik mijn 'vondeling'

aan Arent Pol van het r.p.r<. in
Leiden, die altijd intens
geïnterresseerd is in (liefst) niet
alledaagse (bodem) vondsten,

aangeboden ter determinatie.
Het exemplaaÍ waaÍ ik hem mee

opzadelde, betrofeen zeer klein

þrullerig', dun en daarbij ook nog

enigszins uitgebroken zilveren

muntje, dat zrjn plaats van

oorsprong, niet zomaar

prus zou

geven.

Denorius of 'kopje' van groof
Willem I von Holland, 1202-l 222,
Ø + l3 mm , zilver. Voorzijde: ridder
te Þoord, met oÞgeheven zwoord,
keerzijde: restdnten von Hc/LANDh

llrl

Obool, groof Willem l, Hollond,

1203-1222, zilver, Ø !9 mm.
Voorzijde: ridder te poord,

met opgeheven zwoord.
Keerzijde: geyoet kruis met tekens'.

Het aangebodene was namelijk nog

nooit eerder gesignaleerd, en stond

dus ook niet te boek.

De wetenschappers in Leiden

hadden daarmee gelijk een

'zoekgeval' binnen gehaald.

In iede¡ geval een interessant

ding, dat wel. Het kleinood is
gevonden in afgevoerde grond, die

vrijgekomen was djdens
rioolherstellingen in de oude

binnenstad van Dordrecht.
De voorzijde van het muntje toont,
zrj het ergvaag, een ridder te paard

met opgehevet't zwaafd. Op de

keerzijde zien we een gevoet kruis
met tussen de benen vier symbolen
(zie afb.). Een muntje met

gelijksoortige voorzijde is wel

bekend, en geslagen onder graaf

\Øillem t van Holland ftzq-tzzz).
De keerzijde hiervan is echter

geheei anders. Bij dit wei bekende

en dus beschreven muntje, een

denarius ofkopje, overigens ook
uiterst zeldzaam, staat aan de

buitenrand (een restant van) het

opschlift rroLLANDTA.

Duidelijk dus. Bij het
'nieuwe' muntje, die in
diameter kleiner is,

zijn juist de symbolen

op de keerzijde

' mogelijk van cruciaal

belang, maar vanwege de

De mensen van
het K.P.K. te

Leiden worden
bijna gek van

de vele vondst-
aanmeldingen.

Desondanks
gewoon

aanmelden, ook
al moet u even

oP reactie
wachtêtl.



slechte staat van het muntje, is daar

geen zekerheid over. \Vant welke

symbolen staan er nu precies op?

In ieder geval zijn tegenover elkaar

rwee lelies met cirkelvormig oog te

zien. Dit teken, dus lelie met

cirkelvormig oog met punt komt
op een middeleeuwse afbeelding

voor. Het boek'Opgravingen in
Egmond', de Abdijvan Egmond in
historisch, archeologisch

perspecdef, van prof. dr. E.H.P
Cordfunke, toont een af beelding

van graaf Dirk rr en zijn bruid
Hildegard, die ter gelegenheid van

hun huwelijk een evangelieboek op

het altaar van de kort tevoren

voltooide abdijkerk leggen (zie

afb.). Op het dak van de abdijkerk

zyn dezelfde symbolen zichtbaar,

die ook op het voornoemde muntj€

voorkomen: de lelie met de cirkel

en punt. In de zoom van de mantel

komt deze afbeelding weer voor.

Deze symbolen hebben een zekere

betekenis, maar de vraag blijft
welke.

Mogen we hieruit de

conclusie trekken, dat indien er op

munten soortelijke symbolen

voorkomen, aan het vroege

Holland gedacht moet worden?

In dit geval is een combinatie van

Groof Dik ll en zijn

bruid Hildegord leggen

ter gelegenheid von

hun huwelijk een

evongeliorium op het

oltoor von de kort
tevoren voltooide

obdijherk von

Egmond, co.950.

een aantal factoren zodanig

aanwezig, dat het voornoemde
'nieuwe' muntje toch wijst naar het

rle-eeuwse Holland. Ook op een

vroegef geslagen muntje, een

denarius of kopje, van graaf Dirk rr

van Holland, rrgo-rzo3, komt ook

weer die lelie met cirkel en stip

voor. Ondanks de slechte staat

waarin het muntje verkee¡de, is het

opgenomen in de collectie van het

Koninklijk Penning Kabinet, waar

zo'n uniek exemplaar voor verdere

bestudering uiteindelijk ook thuis

hoort.

ln zljn binnenkorr nieuw te

verschijnen boek (ze druk) van

"De munten van Holland in de r3e

eeu#', neemt de auteur C. van

Hengel het'nieuwe' muntje op als

zrlnde c. r3-9: obool van graaf

\Øillem I van Holland. Eigenlijk
zou er een kwalitatief beter

exemplaar, waar ook de andere

symbolen duidelijker op staan,

boven water (de grond) moeten

komen. Onderzoeker Van Hengel,

inmiddels de vraagbaak betreffende

kopjes en obolen, houdt het erop,

dat de andere symbolen op het

'nieuwe' muntje mispelbloemen

zr1n.

Hierbij een oproep aan de

Iezers van Detector Magazine, die

mogelijk kopjes, obooltjes of
andere muntjes met voornoemde

symbolen in bezit hebben, om

contact op te nemen met het K.P.K.

te Leiden.

Gerøadp leegde literatuur:

PO. u.d. Ghijs: De munten der

uo o rma \ige graaf c h øpp en Ho lland
en Zeeland.

C. uan Hengel: De rnunten uan

Holland in de 4e eeuw, rc druþ.

Foto's:

KoninÞ lij k Penning Købinet, Leìden.

Met dønþ aan drs. A. Pol en

C. uan Hengel

Frans Breibach I
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ZLGarrett Metaatdetectors + accessoi res

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

OPROEP

tijden komen deze voorwerpen en waarvoor dienden ze.

\Øil degene die zulke voorwerpen in bezit heeft, fotot
en/of tekeningen met gegevens over

vondstomstandigheden en datering opsturen naar:
Dick Eekhot Pealskar 47,85ot rr Joure
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Zoeken ? Prima.¡rrr
Maar niet NAAR een detector.
Die kunt U vinden b¡j......
BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.a.

.,ß8"\Ì<y
viking

Broekstraal 41 , Hummelo
0314) 38 16 30

B 1 SUCCESVOL ZOEKEN MET DE I\4ETAALDETECTOR,

door Cert Cesink, 229 pag, 200 foto s .. ...........f 29,90

B 2 CAIAIOCUS, DE NEDERLANDSE tulUNTEN VAN 1 806 tot heden,

lvlevius 1996 .., ,...,...14,95

B 3 Uitverkochl wordl niet herdrukt (koperen munten i Prov.)

B 4/5 CATALOGUS VAN DE ZILVEREN I\4UNTEN 7 PROVINCIËN I sq¡-I zss.

dæl 1 & 2 (bijna uitverkocht) ......,......,..,..,..,,.,..,..,.., .. .. ,...,...........,..,,..,..34,-

81 3 MUNTBOEK enz.. 7 PROVINCIËN vanaf 1 587 (beroemde Verkadeboek) ., , ,. 32,50

844 V.D.CHIISBEELDENAÄR,afbeeldingenvroegste

Nederlandsemuntentotl5T6.(eenstandaardwerk!),.........,......,..,....,..,,......,....159,-

851a. IAARB0EK MUNTEN EN PENNINCEN DER NEDERLANDEN 1988, MET

0PBRENCSTPRlJzEN Bl| VEItINCEN, 640 bÞ, afgepriþdl ......,.....,...,,..........,...,.., 26,-
852 COLDCOINS 0F THE WORID, c¿talogus van de gouden munten uil

de hele wereld van de Romeinen tot nu, hard kaft, 736 paginat ..,..,...,,..,,,,,...,..,.. 
'120,-

N00RD NEDERLANDSE MUNTCEWICHTEN door Arent Pol ......31,25

PROVINCIE VAN EEN ll\4PERIUM door P. Stuart,

lT9blzmethonderdenfoto'svanRomeinsevoorwerpen(koopje)..,,...,......,...,.. 25,-
tOND0N MUSEUM CATALOGUE 1940,320 pag. met honderden afb

lr/iddeleeuwse met¿len voorw (CEPR0LONCEERD) ., ..,...,..,.....,,.,,. .................... 69,-
LES M0NNATES DE BRABANT (1s98.1790)

munlenv.Brabantv.Nederl.enBelg.+Z.Limb.metprijzen, ,.,......,....,......,...,..,..29,90

MUNTEN VERTELLEN HUN CESCHIEDENIS,

historieachlerdeRomeinsemunlen,leukboek200illustraties,.....,..., ........17,-
BR00CHES 0t ANTIQUITY door Richard Hattalt lt4antehpelden ijzertijd,

Romeinse tijd tot in de lr/iddeleeuwen, 406 pag., herdruk v/e standaardwerk! ,... 98,-
VERBORCEN STEDEN, STADSARCHEOLOGIE IN NEDERTAND

Prachtboek met honderden fotot van voorwerpen,

stadsplattegronden en opgravingfeneinen, Ceb., Hard kaft., ,,..,,..,...,3ó,-
ROMAN C0lN5, alle Romeinse munten, met prijzen,, Ceb , h¿rd kaft ..,..,..,.116,-
LES MoNNAIES DES DUCS DE BRABANT ll (146i-1598), 125 pag.,

(muntenvanBrabantenZ Limburgmelprijzen),...,.,...,...,..... ...,..,,..,.30,-
DE MUNTEN VAN DE GRAVEN VAN VLAANDEREN lll (1555.1780), 145 paq,.,..., 36,-
SIERADEN UIT DE 19E EEUW, 102 pag, ..,,15,-
SUNKEN TREASURE, How to find it, 390 blz, Zeer goed boek v¿n Robert Marx

over alle facetten v¿n het wrakduiken, veel kleurenfoto's met vondstmaleriaal ., . 49,-
lRON AGE AND ROMAN BR00CHt5, door Richard Hattat,

één van de 4 standaardwerken over mantelspelden

DRESS ACCESS0RIES (1 150-1450), 400 pag. gebonden,

Een schat aan informatie over middeleeuwse kledingaccessoires,

duizenden metaalvondsten, gevonden bij opgravingen in Londen, afgebæld .,,...,.1 39,-
ROMAN ARTEFACTS, a4 formaal 1 00 paginat,

300 afb. veel kleur, 400 waarde aanduidingen. spotpriþl . .............27 ,50
R0MEINEN, tRltZEN EN FRANKEN in het hart v¿n Nederland,

Prachtboek van van Es ,..,,. . 49,95

NERINGENVERI\4AAK,opgravingl4eeeuwsemarktinAmerfoort .....,,,,,..,,..,..49,95

VESTINCWERKEN EN SCHANSEN lN GR0NINcEN. 150 pag, ..,..,..,,................. .49,95

V0LKSMRDEWERK lN NEDERLAND, sedert de late middeleeuwen,250 pag geb.45,-
UTRECHTVERDEDICD.Fortificatìeenmobilisatie1914-1940 ............25,-
DETECTOR F|NDS l, I 00 pag. I 000 illufraties 22,50

0PGRAVÊN,techniekenvoorarcheologischveldwerk.l23pag....,.,...,..,.. .,.,27,50
THIMBLES, vingerhoeden vanaf de vroegste tijd, zeer fraai boek, veel kleur ,...,......, 39,-
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873
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879
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886

887
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891

892

893

894

895

896

898

899

8100 HEILIG EN PR0FAAN, samenvatting lezingen,

104 pag. veel afbeeldingen van insignes ,..,........ .. . ..,,..,,..,. 28,-
8101 CATALOGUE 0FTHEANcL0.SAXON COLLECTIONS 1993, Engehe

collecties van kleìne nonJerro meLalen (/00-1 1 00), A4 formæt, 277 pag ...,..,.. I 39,-
Bl02 GUIDE CATH. 0FTHE BRONZE ACE COLIECTIONS 1980, 258 pag.

standaardwe¡k bronstijd metalen voorwerpen ,..,..,..,..,....... . .,.. 39,-
8103 CESLACIN TE ZUTPHEN, muntboekje, 55 pag, ... ,,...,...,.. 15,-
8l 04 ANCIENT AND ROMANO BRITISH BR00CHE5, door R. Hatlat

Eenvande4standa¿rdwerken0verfibulae...,.,. .,,.......,..,.....69,-
B1 05 GEMEENTEATLAS VAN LIMBURG, topogr. afas zwlw ,..,..,.....,....,...,..,..,......,...,.., 27,50

8106 MEDIÊVAL PILGRIM & SECULAR BADGES, door Mitchiner

Standaardwerkover(pelgrimginsignes 287pa9,,hardkft,A4geb,.........,.,..,...,..,95,-

AANBEVOLEN BOEKEN,

BEL DETECT: (053) 4300512

NIEUW:

BESTELLEN:

TELEFONISCH:

Bel: (053) 430 05 12, de bestelling wordt direkt onder rembours

toegezonden, (is duurder geworden) verzendk. f 12,..

GIRO-OVERBOEKING:

maak het bedrag v/d bestelling + f 5,-- pot t0 over 0p
6lR0: 48.38.9'18 t.n.v. Detect te Enschede, bestelnummers vermelden,

No telefonßche oßprook kunt u de boeken ook ofholen,

Lunulæ
Enkele zoekers hebben

ze wel eens

gevonden.

Uit welke tijd of



DETECTO RBOD
taINB E

p zaterdag 27

mei 1995 werd

in het Gallo-
Romeins

Museum te Tongeren, België de

zevende infodag georganiseerd.

Naar aanleiding van de nieuwe wet

op het'archeologisch

patrimonium" (erfgoed), werd het

centrale thema: "\Tetgevi ng,

metaaldetectoren en metalen

vondsten" gekozen. Via lokale

kranten en persoonlijke

uitnodigingen werden de amateurs

naar het museum gelokt. Eén van

de detectoramateurs: "Dat het een

spannend dagje zou worden, was

zeker, er hing een detectorverbod in

de lucht! Omdat ik goede

kontakten heb met het museum

kreeg ik een schriftelijke
uitnodiging. Daar stond letterlijk
het volgende in:

Prof. De Boe zal de

voornaamste punten van het
Decreet op het Archeologisch
Patrimonium bespreken. Ook de

pasjesregeling voor het gebruik
van metaaldetectoren wordt hierbij
toegelicht.

Er was dus goede hoop op

een fatsoenlijke regeling.

Om zoveel mogelijk amateurs mee

te laten profiteren, belde ik een

aantal zoekkameraden op om ze op

de hoogte te brengen van de

bijeenkomst en vroeg hen dit aan

anderen door te geven. Vol hoop en

optimisme gingen r /e naar

Tongeren, eindelijk zou de lang

verwachte samenwerking tussen

amateurs en archeologen gestalte

krijgen.

Na een korte inleiding van

prov. archeoloog Creemers komt de

heer De Boe, nationaal archeoloog

van het I.A.P. aan het woord.
Hij laat er geen gras over groeien en

gooit meteen de bom erin.

"Metaaldetectoren zijn volledig
verboden, ofaan strikte regels

gebonden. Door objecten zonder

onderzoek en registratie van hun
context uit de grond te halen, gaat

alle informatie onherroepelijk
verloren. Om verdere aantasting

van het archeologisch

patrimonium tegen te gaan, wordt
het gebruikvan detectoren aan

voorschriften onderworperi'.
Dat voorwerpen door bemesting en

zure regen en door het ploegen en

freesen van de grond binnen

afzienbare tijd voorgoed verloren

zullen ztjn, schijnt de heer De Boe

niet te interesseren. Oef, dat was

slikken, nu dan de "pasjesregeling"

misschien?

Over het verkrijgen van een

vergunning voor het zoeken met

metaaldetectors vervolgt De Boe:

"De gebruiker van een

metaaldetector moet voldoen aan

dezelfde kwalifikaties als die aan

een uiwoerder van archeologische

opgravingen worden gesteld.

Het gebruik van metaaldetectoren

is alleen te verenrwoorden in het

kader van wetenschappelij ke

opgravingen en bijgevolg zal het

gebruik ervan slechts worden

vergund in het kader van een reeds

vergunde archeologische

opgraving".

Het zweet begint sommigen

uit te breken, geroezemoes alom in
de zaaI, en de pasjes dan?

Na nieuwe uiteenzettingen over

aanvraagformulieren die detector-

amateurs moeten opsturen om

ergens te mogen zoeken, blijkt, dat

dit zo omslachtig is geregeld, dat

niemand op die manier ooit een

vergunning zalkrrjgen; het is een

truuk, burocratische

dooddrukkerijl
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BE [G I'CH E DETECTOßAAAATEU R' "VE RN EU KT"!

B E tG I sCH STAATSB tAD 15.09.9'
Decreet houdende bescherming van het

archeologisch patrimonium

Art.9
Het gebruil< van metaaldetectoren kan slechts worden
vergund in het l<ader van een in toepassing van art. 6 pan2
vergunde opgraving.

Art. 6,2
Het uitvoeren van prospecties zonder ingreep in de bodem
is toegelaten, onverminderd de meldingsplicht zoals
bepaald in art. 8. Voor het uitvoeren van archeologische
prospecties met ingreep in de bodem geldende bepalingen
die van toepassing zijn op de archeologische opgravingen.



Tijdens de eetpauze vallen

boze woorden, bedrog, laste¡ in de

val gelokt. De woede is des te

groter, omdat wij bij onze

binnenkomst een presentielijst met

naam, adres en woonplaats hebben

ingevuld. Dit notabene voorzien

Yan onze handtekeningen.

Niemand van ons kan er in de

toekomst onderuit, dat hyl zil van
de regels op de hoogte was.

's Maandags op het werk
ondervind ik welke schade deze

bij eenkomst heeft aangebracht.

Via k¡anten en radio is veel

negatieve ophefover het zoeken

met metaaldetectoren gemaakt.

De media laten enkel de

archeologen aan het woord met alle

gevolgen van dien. 'S7'e worden nu
bekeken als ldeine criminelen,
gladde jongens, zakkenvullers en

dat terwijl de meesten van ons een

uiterst goede verstandhouding met
de lokale archeologen hadden.
'll'etenschappers 

als Van Laere

plukten de vruchten van onze

arbeid en konden artikelen
publiceren over munten,
lakenloden en pelgrimsinsignes, die
door ons afgestaan we¡den.".

Naschrift redactie
Onze detectorkameraden in

Vlaanderen zijn bepaald niet te

benijden. We hoeven echter niet te
verhelen, dat door veel hobbyisten

gewoon doorgezocht wordt. Met dit
verschil, dat het voorzichtiger

gebeurd, misschien 's nachts, en dat

er natuurlijk helemaal niets meer

wordt aangegeven, dat kan immers

niet meer! Dat een regering zomaar

het gebruik van metaaldetectoren op

het veld kan verbieden lijkt mij in

strijd met andere wetten. De wet
gaat namelijk helemaal voorbij aan

het feit, dat detectoren al jaren voor
allerlei andere dan archeologische

doeleinden worden gebruikt.

Het feit, dat er in Vlaanderen door
sommige detectoramateurs al weer
voorzichtig in het openbaar wordt

gezocht en dat de politie er gewoon

langs kart zonder te stoppen, kan

erop wijzen, dat controle geen

prioriteit heeft en misschien dat

vervolging van betrapte hobbyisten

niet eens mogelijk is. Misschien

omdat de wet toch niet duidelijk is,

of niet uitvoerbaar.

Het beste is om via een proefproces

een rechtzaak uit te lokken om een

einde te maken aan deze onzekere

situatie.

Naschrift en bewerking: Gert Gesink

De Belgische detectoramateur wenst

vooralsnog anoniem te blijven.

deuropening. 
'We 

vertellen onze

bedoeling en dan slaat de schrik
ons om het hart. Van de boer

mochten we wel weer los, echter de

Plantenziektekundige Dienst had

het bedrijf besmet verklaard met
BRUINROT. Dit houdt in, dat

niemand de terreinen mag betreden

zonder aan bepaalde

veiligheidseisen te voldoen.

Bruinrot is een zeer besmettelijke

bacterie-infectie in aardappels.

Deze bacteri e laat zich gemakkelijk
verspreiden door kleding en

schoeisel.

Zo ziet men maar weer, dat

vragen en melden nooit kwaad kan.

Ga dus nooit ongevraagd zoeken.
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Toestemm¡ng en don

BRUINROT
Zolangmijn zoekmaat al

zoekt, komt hij bij een boer boven

Franeker. Het laatste jaar ga rk
regelmatig met hem mee die kant
urt. Zo ook een tijdje terug.

Toestemming vragen was deze keer

niet echt nodig, 14 dagen geleden

hadden we immers nog gezocht op

een stuk land, waar de vrucht al

gerooid was. \Øe kregen toen

toestemming om tot de volgende

grondbewerking te blijven zoeken.

Ons doel was nu een ner

gerooide aardappelakker. Om een

goede relatie in stand te houden,

melden \Me ons altrjd, zo ook deze

keer. Na aangebeld te hebben,

verscheen de boer in de

Toek nooit
zonder

toestemming
oP

archeologische
terreinen.

Als u vondsten
verkoopt, neem
dan ook even de
moeite om ze
eerst aan te

melden.



Met danl< aan munthandel G. Henzen, tel. 03434-52838

>"
È.l¡ '
È
\¡
l-)c+
C\
\¡
\.)

Romeinse republiek

I Appius Claudius Pulcher, T. Manlius Mancinus

en Q.Urbinus, lll-110. Denarius Voozijde:
Romakop naar rechts. Keeziide: Victoria in
biga naar rechts AP CL.IMANL Q VR.

Augustus 27 voor Chr. - l4 na Chr. Denarius,
Lugdunum. Voorzijde: portret naar rechts

Keerzijde: Caesar Caius en Lucius staand

frontaal met speer en schild. CAESARES

AVGVSTI F COS DESIG PRINC IWENÏ

Claudius l, 4l -54. Cistophorus, Pergamon.

Voozijde: portret naar links. Keeziide:
Claudius en Fortuna staand in tweezuilige
tempel, op facade ROM ET AVG, in afsn.

ROM-ASI

Claudius l, 4l-54. Sertertius, Gallia Vooziide:
portret naar rechts. Keerzijde: spes lopend

naar links. SPES AVGVSTA SC

Vespasianus, 69-79. Denarius. Voozilde:
portret naar rechts. Keerzijde: schild met

inscriptie (SC) rustend op de ruggen van

twee steenbokken. Geslagen na zijn dood

onder Titus (80-8 I ).

Mewa, 96-98. As, Rome 97. Voorzilde:
portret naar rechts Keezijde: ineengeslagen

handen CONCORDIA EVERCITWM SC

Antoninus Pius, 138-161. Dupendius.
Vooziide: portret naar rechts Keezijde:
Felicitas staand naar links FELICITAS COS llll
sc s.-/c.-/Rrc -

Geslagen in Rome in 153/154.

Crispina, vrouw van Commodus Denarius.

Voozijde: buste naar rechts. Keerzijde: Venus

staand naar links VENVS.

Middeleeuwse en provinciale munten
van de Noordelilke en Zuideliike
Nederlanden

9 Arnhem. l/2 stuiver 1569.

Voozijde: stadswapen
MOME.NOVA ARNEMEN, rozet. Keezijde:
lang kruis IN.NO-MINE-DOMINl 69.

l0 Holland. Willem van Beieren, 1404- l4l 7.

Gouden schild zonder jaartaì (em. I 4 I I )

ll Holland. Philips de Goede, l4l9-1467.
Dubbele groot (vierlander) zonder jaartal.

Dordrecht.

l2 Friesland. Sceatta, ca 700-750 Voorzijde:
gesryleerd portret. Keerzijde: kort kruis

I 3 Brabant. Jan I, 126S-1294.2/3 engelengroot

zonder jaartal. Brussel

I 4 Brabant. Stuiver zonder jaartal. Antwerpen.
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De winnoor von puzzel I ¡s:

M. Koopmon uit Bergen oþ Zoom

De winnøor von puzzel 2 is:
W. Cobben uit Zwolle

De winnoar von puzzel 3 ¡s:

E. Londmon uit Anno Poulowna

De prijzen worden z.s.m. verstuurd!

Het bestuur
Omschrijving
I Kleding voor het

waterzoeken
2 mug

3 naaldboom

ntmmer
rubriek in dit clubblad
grond

iets boven de grond halen

4

5

6

7

De oplossing stoot in de vette kolom.
Oplossing oÞsturen oþ een briefkoort met f I,- extro oon
Postzegers voor I 0 februori noor De Detector Amoteur,
Tormentîl I 7, 8443 RP Heerenveen. Onder de goede inzenders
wordt een prijswinnaor uitgeloot De prls is een boek.
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en de redactie
u)ensen iedereen

een gezond en
gelukþi7 r996

7-



MUNTC'EWICHT
Reactie van R.J. Holtman

op "Historisch Onderzoek"

Albert meldde in ztin artikel

in magazine m.23 dat vrijwel de

complete administratie van het

gewichtenmakersgilde bewaard is

gebleven. Een gewichtenmakergilde

ken ik niet en zeker geen

muntgewichtmakergilde; Houben

(Muntgewichten voor munten van

de Nederlanden, r98r) meldt wel

dat in de Zuideltlke Nederlanden

de muntgewichtmakers zich bij het

gilde der smeden konden

aansluiten. Muntgewichten werden

gemaakt in plaatsen waar

voldoende handel was, dus niet

alleen in de voc-steden.

Niet altijd zijn munt-

gewichten in doosjes opgeborgen.

Van de vroeg-r6e- eeuwse munt-

gewichtdozen schijnt geen enkel

exemplaar te zijn overgebleven.

De produktie van muntgewichten

en -dozen fluctueerde natuurlijk

met de hoeveelheid gouden

munten in omloop (zilveren

munten werden zelden met

muntgervichten gewogen). Het is

denkbaar dat iemand die handel

dreef slechts enkele muntgewichten

in een buideltje bij zich had. In de

r8e eeuw vermelden archiefbronnen

dat tingieters in Friesland meestal

maar enkele losse muntgewichten

in huis hadden en geen complete

dozen. Natuurlijk was de (gouden)

muntcirculatie in de ze helft van de

r8e eeuw flink opgeschoond. Ik heb

het vermoeden dat er in de ze helft

van de r8e eeuw in Friesland ook

muntgewichten werden gemaakt.

Het gaat om dunne plaatjes

messing, met een zwierigopschrift
dat de naam ven de munt en de

waarde in gulden/stuivers vermeldt.

Hier is nog niet over gepubliceerd.

Het afgebeelde muntgewicht

is een z Escudo van Spanje,

oorspronkelijke massa 6,76 g,

aangemunt tussen t566 en tSzr

(Noordnederlandse

muntgewichten, A. Pol, Leiden,

r99o). De namen die in de

Nederlanden voor deze munt
werden gebezigd zijn pistolet, half
pistolet of pistool. Liever noem ik
de munt by in originele naam.

Hoewel messing en bronzen

voorwerpen flink lichter kunnen

worden door een verblijf in de

bodem, denk ik dat dit gewicht

geen t gram kan wegen. Ook de

hoogte van het gewicht verraadt dat

het geen 4 Escudo kan zyn.

De waarde van de bijbehorende

munt kan dan ook Seen 17 gulden

z7jn, maar de helft. Overigens zijn

er verschillende tariferingen

geweest, bijvoorbeeld 16zz

(Noordelijke Nederlanden) 7

gulden 14 stuivers; ú44 (Ztidehlke

Nederlanden) 8 gulden. I'Admiral

werd overigens in r75o ijkmeester-

generaal van de gehele Unie.

Het muntplacaat van

Leicester (1586) meldt dat de

ijkmeester moest ijken met syn

teecken dat hy daertoe sal

gebruycken ende daer beneffens

oock met een ander teecken van

een Leeuwken. Het Muntplacaat

van de Staten van Holland van 16o3

meldt: ende deselve gejusteert

zynde, ycken met haer teecken (,..)
van t \Øapen van Hollant ofte

\Øest-Vrieslandt. Zouden beide

omschrijvingen op hetzelfde

doelen, namelijk: een particulier
ijkmerk en het wapen van Holland

en \(/est-Friesland (later

Statenleeuw genoemd)?

Beide merken komen voor oP een

balansschaal uit t6o6, collectie Fries

Museum. Het eerste merk is van

Lenaert van de Gheere (lv)

(r6o4-úzt); het tweede het waPen

van Holland.

Op de Zeeuwse dormant,

een 16 ponds standaard sluitgewicht

(dat werd bewaard door de

Gecommitteerde Raden van

Holland en de Rekenkamer van

Holland in Den Haag) is ook een

dergelijke combinatie afgeslagen,

samen met het jaattil, t6rz.

De Statenleeuw is hier een staande

ovaal met een naar links

klimmende leeuw met zwaard en

pijlenbundel, de staartkrul naar

binnen gekeerd (typisch Maams?).

Dit gebruik (het merken met een

persoonlijk en een overheidsteken)

heeft vermoedelijk niet lang stand

gehouden. Het is overigens nog

niet duidelijk wanneer Lenaert van

de Gheere zijn persoonlijke merk

heeft ingevoerd. Reeds in het begin

van de r6e eeuw begonnen b.v.

koperwerkers hun produkten te

merken; de overheid gebruikte toen

al langer eigen merken.

Gerrit Geens (ijkmeester-generaal

van :'6zr-l'658) merkte met de naar

links klimmende leeuw (zonder

pijlenbundel) in een schild

(vergelijkbaar met de leeuw van

Van de Gheere), geflankeerd door

de slagletters c c. Ook zrln er

gewichten bekend waarop hij alleen

maar zrjn initialen heeft afgeslagen;

zijn particuliere "leeu#' ontbreekt

dan.

Roelof van

der Schure

ft659-166o)
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slechts één merk bekend uit 166o
(jaarletter r') samen mer her volgens
het muntplacaat (van de Staten van
Holland van 16o6) aan te brengen
teken: een ander teecken met een

bos met pyltgens. Hij is

vermoedelijk de laatste ijkmeester-

generaal geweest die zich hiermee
hield aan een dergelijke

verordening.

Zijn opvolger Jannis Anderies
Groengraft ft67 o-t7 oo) merkte
met dezelfde leeuw, omringd door
de losse slagletters rcc ofvcc (resp.

Koper en Brons, O. ter Kuile,
Amsterdam, 1986, p. z4S; Die
Merkzeichen der Nürnberger
Rotschmiede, H.P Lockner,
München, ry8t, p.283).

Abraham
Groengraft

$7or-t745)
gebruikte deze twee merken
(zie ook Koper en Brons, p.246).

Á'tr\ e Jacob

qÍ, t^L 
;u**"'i1",,0,

en IT jo met deze merken.

T[ssen r75o en r77o werden aan

het stempel een zwaard en

pijlenbundel toegevoegd.

@@
l'Admiral heeft inderdaad door de

aangesloten provincies gereisd, niet
altijd tot zijn genoegen (of dat van
de door hem bezochte

goudsmeden). Strubbelingen in
Groningen, Friesland en lJtrecht
zijn in de literatuur te vinden (o.a.

Meten en wegen in Friesland, M.A.
Holtman, Uithuizen, ry 9 4) .

Pieter Jacob le Cointe (r77o-t781
merkte met een vergelijkbaar merk
met de initialen prrc.

Stephanus Gerardus
Nagel merkte russen

t78t-t797 de gewichten
met het merk van Le Cointe en

Lussen 1797-1814 met zijn eigen

merk. S.G. Nagel heeft ook twee

makersmerken gevoerd; het voert te
ver om die hier afte beelden.

Theodorus Antonius Nagel
(r8r4-r8r9).

Dan rest nog een uit de weg

te ruimen misverstand.

Muntgewichten konden vanaf r76t
worden geijkt met een jaarletter,

speciaal voor het goudgewicht.
In dat jaar werd begonnen met de

lene' 
¡[ 

.

Deze jaarletters hebben dus

niets te maken mer de jaarletters op

het Amsterdems en Brabants

koperen gewicht; die tvan 1767

mocht niet eens voor goudgewicht
worden gebruikt.

Groeten,

R.J. Holtman
T
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Op woensdagavond24januari 1996 zijn.we te gasr bij Frits Kuiper.
Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom in ambachtelijke brouwerij annex
proeflokaal t Kuipertje op het terrein van de voormalige steenfabriek
"De Koornwaard", Appeldijk 18, bij het middeleeuwse stadje Heukelum
in de Betuwe.

Niet alleen de leden van de "Derector Amateur" zijn hierbij uitgenodigd,
maa¡ ook de adverreerders, mer het vriendelijke verzoek of zij hun
mooiste apparauur willen meenemen om er een echte
detectorhappening van re maken. uiteraard heffen we het glas op de club
in deze bijzondere a,mbiance, in de stellige zekerheid, dat we er weer een
mooi jaar van gaan maken. In verband mer de hoeveelheid hapjes etc.,
die Frits moet inslaan, graagtijdig (uiterlljk2l januari) melding doen
van je komst op rel. (0345) 618067 bij Albert Folkerts, Ridderspoor 20,
4243 GL Leerdam. Alcoholische dranken zijn voorradig. Frits heeft zo al
een hectoliter triple, naar besre Belgische traditie gebrouwen, in huis.

lTiuu (^¡j ââ rsdø tec(ot â.v qnd BEWAAR NU UW

NUMMERS IN EEN

SPECIALE YERZAMELBAND
EN U HEEFT EEN

PRACHTIG NASUIGWERK
IN DE BOEKENKAST

De verzamelband is voorzien van een

l2-pens mechaniek, waardoor u l2 bladen

zonder te beschadigen makkelijk

kunt bevestigen.

De buitenkant is uitgevoerd in blauw-zwarte

bedrukking en voorzien van een

milieuvriendelijk folie.

[J kunt deze verzamelband bestellen

door overmaking van f 19,95
(incl. verzendkofen) op girorekening ló75000

of ING bankrekening ó78004900 t.a.v.

De Detector Amateur, onder vermelding

van "Venamelband".

Tevens te verkrijgen bij enkele

dealers/importeurs voor f 15,-.



Loden kernen
van Idoten

Het oeroude klootschieten

magzich de laatste jaren verheugen

in een toenemende populariteit.

Vele duizenden in het oosten van

het land schieten kloot over straat

en veld. Individueel of in teams

proberen z1j deze, met lood

verzwaarde, bal zover mogelijk te

doen rollen. Degene die erin slaagt

de afgesproken afstand met het

minst aantal schoten (onderhandse

worpen) te overbruggen mag zich

winnaar noemen.

Rond r4oo wierp men in

heel Nederland met handzame

rivierkeien of gebakken stenen met

een doorsnede van 6, 7 en 8 cm.

Rond 16oo/17oo werd op het ijs

met houten ballen met een

doorsnede van circa ro cm.

geschoten (als die in een wak

terecht lo,vamen, kon je ze

tenminste terugvinden). Op het

land schoot men in die tijd met

Deze zTlvercn munt van Filip

III is een merlc¡¡aardig voorbeeld

van muntmanipulatie, Men heeft

inderdaad een hoeveelheid zilver

gerecupereerd door de randen rond

het schild af te snijden. Gaat het

t---1

I

15

.I

kleine, met lood verzwaarde houten

kloten of schijven met een

doorsnede variërend van 3 tot 6 cm'

Deze raakten natuurlijk wel eens

zoek. De natuur ontfermde zich

over het hout en de loden kernen,

die aan de buitenkant oxydeerden,

bleven vrijwel gaaf achter. Deze

loden kernen zijnin de terpen van

Friesland gevonden en onlangs ten

noorden van Amersfoort.

AAUNTRECAPULATI E

over een devaluatie? Of houdt het

verband met de betaling van een

schuld ... en gebrek aan pasmunt?

Het bedrieglijk snoeien van

zilveren munten was in die tijd een

gekend en gevreesd misdrijf'
Men knipte aan de rand een kleine

hoeveelheid van het edel metaal.

Na een aantal operâties beschikte

men over een kleine hoeveelheid

snippers die in de smeltlroes ging

In l-.996 wordt in Tubbergen,

ter gelegenheid van de roe Europese

Kampioenschappen Klootschieten

(16 t/m 19 mei), een expositie

opgezer over het onstaan en de

geschiedenis van deze sport.

Mochten lezers van dit blad

zulke loden kernen (houten kloten

kan ik me nauwelijks voorstellen)

hebben gevonden, dan zouden we

deze graagtijdelijk in bruikleen van

u willen onwengen, met het doel

de expositie zo breed mogelijk op te

kunnen zetten. Vanzelßprekend

worden hierbij uw naam'

vindplaats en de door u geschatte

ouderdom vermeld'

Gr aag worden informaties

ingewacht door: Halbo Bosker,

Houtsnijdershorst 4o9, 7328 wn

Apeldoorn, tel. o 55 - s117 o 49.

T

en die men vervolgens verkocht.

\Øie betrapt werd, onderging zware

folteringen of werd zelfs gewurgd.

De verminking van deze zilveren

munt is zo opvallend, dat stieken

snoeien uitgesloten is en een meer

"normale" motiviatie aan de bron

ervan moet liggen.

Filip III Spanje, 1598-1621

S.B. Sevilla, ¡ 1599-1612

Vindplaats: Hoegaarden

Verzameling: Jos Broeders.
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ArcheoÍöö.n ohto kken deel boerderij
Van onze verslaggeefster
Elisabeth Post

in volle gang waren.

ven,

ten.



AANMELDEN?
NATUURLIJ K! Eeuwenoude

wierde moet
deels wiiken
voor huizen
[îil i?'.?,å3'" 

ra ss eve r

", 
tî. 

"Ie.Xtï]"- 
zü.n momenteel

,-!.;$!:,itf"låã.1,"',""m-
:: "r^ t infra_stluctuui?i"g.r,
:1 een parkee_rplaats). Dirict

L Amulet: een hoektond von een vorken

Op rz april r99t was ik met een collega-zoeker

op een locatie in Ulrum. Op de plek waren

bouwputten gegraven voor nieuwbouw in een

helling van een terp. Dit leek ons zeer

inte¡essant. Na het zoekter¡ein goed te hebben

bekeken, viel het me op, dat er sporen van

bebouwing en een waterput aanwezig waren.

Veel vondsten hebben we die dag niet gedaan.

Voordat we naar huis gingen, zei mijn collega-

zoeker "hou je stil, over wat hier ligt".

Thuis gekomen begon ik er nog eens over

na te denken. Zoiets kan je toch niet

stilhouden? Dus heb ik toch besloten de

provinciaal archeoloog, H. Groenendijk,
yan onze ontdekking op de hoogte te

brengen. \Øaar dat toe leidde kunt u zien

aan de bijgaande kranteartikelen.

Tijdens de opgravingen hebben we de

contouren en constructiebalken van een

boerderij uit vermoedelijk de 9e eeuw

gevonden. Het hout met honderd
jaarringen komt uit het jaar 7l5.Yerder
werden er in totaal t waterputten en op

zeker l plaatsen sporen van bewoning

aangetroffen.

å:Ë$"î!ffi"#åïå;inief "Ffo+
__^,-IË"r:. nem dahert de

Hjj snapr ooÈ,;ol ;;;;^*::' ã"i,1' "ä"'tÏå"Hliiå:';r?:
F"{ïì}:l!å"}":,;"i,%'i fåtr; ni"* li äÍï,:::,1î:i:.î

. vurËens nem dahert dewierde uit de vroege middel-

Ë:,"åîÁffi "i,å%"r"*:,Sjf "f;

l"";i*:H{åi3i'riffi *iî:d"ï r**,nf,i*ä' }!äË iå"";;ii; :.îI"Aì: :l-^.t-r,Jf ïräiã .*ä
r,,î rËjåfff il-r*{"çi åt.li,üf îrff m*;+t,,l
[Ü'*"",ïä*""f ::i,:l#t'itffi ï"åiäliiif-*-,iä,1åÍ3T:
heeft opgesteldJt""ð"ï.t¡',"ir"9*a¿ìi-æ-iìäiäïi"üiilf 

-ff 
o!:f, tr.i;

meente

Nieuwsblad van het Noorden, l3 april '95

Tevens werden er o.a. een spinsteentje, diverse potscherven, een houten

speld, die wordt geconserveerd door de R.o.B., een amulet (waarschijnlijk

een hoektand van een varken) en een stuk stof uit vermoedelijk de 8e eeuw

en een schedel van een rund gevonden. Deze schedel was aan de achterkant

doorboord voor een touw. Volgens prov. archeoloog H. Groenendijk gaat het

hier om een offer.

Jammer genoeg was er te weinig tijd om uitgebreid onderzoek te doen

omdat de bouwwerkzaamheden niet gestopt konden worden.
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Spijt dat ik het aangemeld heb? metaaldetector moeren kunnen Reactie van de redactie

Nee, absoluut niet. Je moet er toch zoeken. De "echte" Ondanks veel negatieve publikaties

niet aan denken, dat dit nooit detectoramateur meldt zijn horen we de laatste tijd steeds vaker

bekend was geworden en er zomaar vondsten aan. over samenwerking met

overheen was gebouwd. archeologische instanties. Een hele

De samenwerking met dhr. goede zaak.

Mijn collega-zoeker dacht hier toch Groenendijk \Mas enorm goed en

wat ande¡s over. Volgens mij zijn er laatzien, dat detectoramateurs en

toch nog te veel mensen, die het officiële archeologen elkaar nodig
alleen maar om de vondsten gaat en hebben en kunnen samenwerken.
dus nooit belangrijke dingen
aanmelden. Zulke mensen zouden Jos Kadijk
dan ook niet met een t

EEN NIEUWE DETECTOR NODIG !? BEL STEENBERGEN DETECTORS

Dealer van:

t Tesoro
- White's
* Viking
. Fieldmaster
- Celtic
* Laser
* Pulse start
* Pulse -

technology
' enz.

Ook voor:

accessorres,
boeken en
kleding, het

goede adres

NIEUW !!!

Financiering
voor een

detector al
Vanaffl 39,-
per maand !l!
bel voor meer

informatie
01 1 4-31 9756

Ook ruilen wij
uw oude

detector in
Ook op een

gefinancierde

Help desk
01 1 4-31 9756

Steenbergen Detectors Bontehondstraat3 -5 4561 BA Hulsr Tel: 0Il4 - 319156 Vanuit Belgie 00.3I.II.43.19.156
V/ij zijn ook op Zondag open. Bezoek ook eens ons "eigen vondsten museum"

frg ,'-" A=
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'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 kunt u 3 døgen zoeken met uw Clussic op één acculnding!
NIEUW! I-aat door ons de minimum discriminatie van uw Tesoro verlagen!

(of laat u dunne fibula's líever gewoon liggen?)

W¡l Hofmân, specialist in detectortechniek!
Hofman Elektronica Beuningen, 024-6774063, bgg 0652-637244 ( Bezoek alleen op afspraak! )



me plagend aan de telefoon.

Nee ik wilde alleen maar weer een

schrijßel voor ons magazíne

produceren. 
-!?'at 

dat betreft zit ik
bij hem wel goed toen het gesprek

eenmaal op dreef was. De historie

van Sneek, waar hij woont en

Terschelling, waar hij veel zoekt is

vrij eenvoudig te achterhalen.
"De oude stad Sneek had in het

verleden een eigen munthuis, maar

hier hebben ze geen stads-

archeoloog. Met de offìciële

wetenschap in Friesland is geen

contact te Ieggen. Ze zitten in

Leeuwarden in hun ivoren toren bij
het Fries Museum. Zoeken doe ik
meestal op landbouwgrond (mais,

aardappelen enz.), richting
Harlingen en Franeker. Ik ben lid
van het "Archeologysk

tWurkferban' , zodat je ook eens

mee kunt doen aan opgravingen,

het bijwonen van lezingen, de

restauratie van aardewerk, enz..

Mijn beroep is beeldend

kunstenaar, ik maak figuratief werk,
(beetje fotografisch) wat zeeÍ

intensief en bewerkelijk is en veel

Bikkels, bronzen gespen en klootlood

V

ln de serie verhalen van,
voor, door en over
detectoramateurs geef i k
hier de correspondentie weer
met twee zeer actieve leden
van onze vereniging, Anne de
Boer uit Sneek en Christiaan
Noordhuis uit Bolsward.

tijd en energie kost Om een

indicatie te geven: ongeveer een

half jaar per schilderij. Ik heb vrij
veel geëxposeerd in binnen- en

buitenland en maak veel drieluiken
(naar voorbeeld middeleeuwen) de

grootste hangt in het Fries

Provinciehuis."

Têrschelling, waaraan hij
zgnhart verpand heeft, is een
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hoofdstuk apart: het strand, de zon
en vooral het sneupen (jutten)

langs de vloedlijn. Je vindt van

alles: schelpen, stenen, aardewerk,

speelgoed, overhemden en zelfs

regenjassen. Vooral als er een

container over boord is geslagen.

In de vorige eeuwen zrln er

honderden schepen vergaan, zoals

de legendarische Lutine, zodat er

na een zuidwester storm veel

aanspoelt (ook rotzooi).

"Zo vinden we munt-
plaatjes van koper en smeltk¡oezen.

D at zyn grofgebakken terracorra

potten, vanaf 3 cm oplopend tot zo

à25 crla. Zekwamen uit Duitsland
en waren bestemd voor Australië
voor het smelten van metaal (denkt

men). Er zljn er honderden van

aangespoeld (nog steeds).

Maar vooral waar vroeger het dorp
\Vest Terschelling heeft gelegen

- het is steeds verder van de zee

D̂iverse loodjes (l 650 - I 700),
zilveren muntjes en een rekenþenning

Zlveren lepeltje, 2 zilveren schoengespen, zilveren
gesÞ, zilveren lokstempe/ en een zilveren broche

v

verwijderd en in de oorlog met
Engeland plat gebrand - zijn leuke

dingen te vinden. rte- tot zoe-

eeuwse spullen, munten,
fi etsplaatjes, lakenloodjes.

fabrieksloodjes, sieraden enz. en

vooral veel vislood.

In zeer goede staat, met een pracht

patina. Vooral de variatie van

verschillende munten - duiten uit
vele landen, Engels, Duits,
Scandinavisch -, rekenpenningen
enz. maakt het eiland erg

lnteressant.

Als je soms op het strand

loopt te zoeken, en je vindt een

trouwring in het zand, dan hoor je

later dat de man van de vrouw de

handdoek had uitgeklopt terwijl zij

aan het zwemmen was. Zlj had
zolanghaar ring even afgedaan en

.... weg ringl

Iemand had een gouden

armband verloren. Ik heb er de hele

middag aan besteed. Ik hoorde

steeds maar van "hier moet hij
ongeveer liggen', en maar herhalen

hoe duur het ding was en welke

emotionele waarde die armband
had. Ik heb stug volgehouden; je

wilt tenslotte niet afgaan en

uiteindelijk heb ik hem gevonden.

De grote beloning was een fles

witte wijn van f 4,75, dank u dus,

niet te drinken dus. Later moet je

er om lachen, maar op zo'n

moment denk je: dat was eens maar

nooit weer. Zeker niet in zo'n hitte
als we vorig jaar hadden.

Wordt Yervo¡gd in magazine 25

4ijn eerste vondst was

een Penny van
t 

{n koningin

, . ..ts victoria, nog
als meisje

afgebeeld,

1,
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t
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TESORO
DRUK IN DE WEER MET

N IEUWE /V\ODE ttEN

De Stingray ll, is een totaal
vernieuwde onderwater-
en landdetector.
De Piranha is een totaal
nieuwe Têsoro, een Pulse

lnduction detectori ook
voor onder water en op
het land.

Evenals de Stingray I heeft
de Stingray ll zowel VLF
motion discriminatie als

TR discriminat¡e. De TR
discriminatiestand is sterk
verbeterd doordat de

gebruiker nu de keuze

heeft tussen snel,
middelsnel en langzaam

retunen, waardoor er met
de Stingray ll zonder
storing op het natte
strand en in zout water
gezocht kan worden.
De meeste motion
detectors storen heel erg
in zout water en op het
natte strand, ook tussen
de eb- en vloedlijn is er
niet goed mee te zoeken.

Op een ochtend, na een
klein herfststormpje,
besloot ik de Stingray ll

eens op het strand van

Castricum te testen.
ln weerwil van de berich-
ten werd ik getracteerd
oP moor, zonnrS nalaars-
weer. Via teletext wist ik
dat het eb moest zijn, mijn
doel was dan ook om
goud te vinden tussen de
eb- en vloedlijn. Een heel
uur lang vond ik niets.
Wel bleef de Stingray
opvallend stabiel. Eindelilk
kwam er een stuiver uit
het zand, iets verderop
een cent en . . . vlakbij die
cent kwam een prachtige
gouden ketting uit het
natte zand. Hij lag op een
laag schelpengruis tussen
de 5 en de f 0 cm diep.
Er zat een heel klein

hangertje aan van een

halve gram, die het
detectievermogen
nauwelijks positief
beïnvloedde.
Thuis gekomen bleek de

ketting l4 gram te wegen.

Doorgewinterde strand-
en recreatiezoekers weten
hoe moeilijk het is om
uberhaupt gouden
kettingen te vinden.
Veel detectors reageren er
nauwelijks of helemaal niet
op als je dit uitprobeert.
Deze vondst illustreert
dan ook de uiterste
gevoeligheid en stabiliteit
van de Stingray ll.
De motion-stand van deze

detector is vanouds, prima
dus. Wel is er nu voor
gekozen om de Ground-
knop aan de buitenkant
van de detector te
installeren. Bij de Stingray
I zat deze binnenin, wat
toch wat lastig was.

De PIRANHA is ook een

onderwaterdetector.
Geen VLF motion
detector en ook geen TR-
VLF detector. Het is een

Pulse lnduction detector.
Een belangrijk kenmerk
van een Pulse detector is,

dat ze geen enkele
weerstand van de grond,

van wat voor soort ook,
ondervinden. Ook niet
van een bodem die een

mix is van natte zoute
grond en mineralen.
Hierdoor is de Piranha

voor hobbygebruik het
meest geschikt voor
gebruik aan zee, waar
door oude
bewoningsresten
mineralen voorkomen in
combinatie met zout, of
waar door uitspoeling van

rotsen m i neraalafzettingen
zijn onstaan, dit in
combinatie met zout.

Aan de Nederlandse kust
is het duin- en strandzand
meestal niet of nauwelijks
gemineraliseerd.
Opvallend was, dat
hoewel de Piranha door
een fervente Pulse zoeker
als een van de beste Pulse

detectors werd
beoordeeld, deze bii een

luchttest de gouden
ketting helemaal niet
pakte. De Stingray ll gaf de

ketting in de lucht zelfs

nog op l0 cm afstand aan.

De Piranha detecteert.
overigens zoals verwacht
mocht worden, ook geen

kleine, dunne stukjes
zilverpapier. De reden is,

dat dun zilverpapier en

zeer dun goud, waaronder
gouden kettingen
ongeveer dezelfde
geleidingswaarde bezitten.

De Stingray en de Piranha

zijn vanaf begin maart bij

uw TESORO dealer of
importeur te koop.
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ACCESSOTRES

OPLAADBARE BATTERUEI{

I 7,2Y Oplaadbare batterij

7 9,6U 0plaadbare batterij

3 4,8V 0plaadbare batterij

4 )(II 0plaadbare batterij

OPLADERS

5 0pladen voor 5[ & ILT types

ó 0ntlader / Oplader

BATTERUHOUDERS

7 4,8V lege batterijhouder

I Penlite batterijhouder (ó stuk$

9 Penlite batterijhouder (8 stuk$

l0 ïLT lege batterijhouder

scHoTEts
I I Bluemax 950 schotel (10 cm)

12 Bluemu ó00 schotel (15 cm)

13 S2l53 Clæsic schotel (20 cm)

14 Bluemax 800 schotel (20 cm)

l5 Bluemax 25ó widescan (25 cm)

ló Bluemax 1500 schotel (38 cm)

17 Bluemax 950 openschotel (14 cm)

BESCHERMKAPPEN

18 Bll ó00 beschermkap

l9 Bl'l 800 beschermkap

20 Bli.l 25ó beschermkap

2l Bi1 959 beschermkap

STELEI{

22 Bovensteel 0assic serie

23 SL "l' bovensteel

24 llniversele ondenteel

25 Univenele armsteun

KOPTELEOONS

2ó l(optelefoons

27 luxe koptelefoons

STABITISATOREN EN

BEYESTIGII{GSSETS

l8 l(leine ondersteel

l9 Schotel stabilisator

30 }leupbevestigingset

HOEZEil, KOFFERS EI{

DRAAGTASSEN

3 I Vondstenschort

3l Clæsic koffer

33 l(LT koffer

34 WhiteT draagtas

35 )(LT kæt en meter hoes

I{IET AFGEBEELD

ló Auto batt. oplader

37 Schepjes & waadscheppen

l8 toto & historische atlæsen e.a.

39 Waadpakken

40 Global position systems (GPS)

4l Verlengkabels

42 Depthmaster ll koptelefoons

43 Goudpan sets

Detection Systems Holland
lmporteur White's metaaldetectoren

Ruud de Heer
Veerpad 2, 827ó AP lalk, tel./fax 038-ló3ó591

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

& ó000 Dl serie, Beachcombers, 3900 Pro enz.



Te koop: boek "Roman

artefacts" met honderden

foto's en prijsbepalingen

f 27,50. Boek "Verleden land"

f 40,-. Boek "Verborgen

steden" f 40,-.
Te koop of te ruil

bodemvondsten bronstijd tJm

de I 8e eeuw. Jon von Bergen

(073) 63t t3so

Te koop aangeboden:

C-Scope CS4-ZX z.g.a.n..

Ruilen tegen bodemvondsten
mogelijk.
Te koop gevraagd:

bodemvondsten, zowel

munten als voorwerpen.
Eventuele aanmeldingen

moeten eerst door uzelf

verzorgd zijn.

Te koop/te ruil gevraagd:

mens- en dierliguren in brons.

Keltisch of Romeins, moeten

wel aangemeld zijn.

A. v.d. Brondt tel. (04105)

ló018 no 18.00 uur.

Te koop: Garrett Grand
Master Hunter CX ll (oud

type). Vaste prijs f 550,-.
N. Bok teL (030) 2893363

Te ruil aangeboden: schijf

(Tesoro) conc. 25 cm + kap

z.g.a.n. tegen schijf (Tesoro)

wide-scan 17 I 12 cm + kap

ook z.g.a.n..

Leo de Zeeuw,

tel. (0 I 80) 42 I 806,

no 20.00 uur.

Wegens omstandigheden te
koop: metaaldetector Tesoro

Golden Sabre ll, !2 l12 jaar

oud, slechts 5x gebruikt.

Compleet met verlengsnoer,

beschermkap voor zoekschijf,

koptelefoon, gelast stalen

schopje en gebruiksaanwijzing.

Vraagprijs f 850,-.
Guido OuwerkerN Groningen,

tel. (050) 5773500, vrogen

noor Guido.

Aangeboden:

diepzoekdetectori White's
Treasuremaster TM 800.

Weinig gebruikt. Prijsindicatie

f 950,-.
l.H. Smi¿s, Merselq teL

(04780) 466es

Te kooþ: Te/elens 400 mm.

Tokino SL-4005D, zo goed ols

nieuw, met zonnekop, f 400,-.
Anne de Boer, (0515) 418757.

Súeenb€rgen Detectors

Bontehondsûâat 3 - 5
456.1 BA Hutst

Tel:0114-319756
vanu¡t Belgie 00 - 31 11_43 197 56

C-Scope 990,2.g.a.n.. ..f400,-
C-Scope 1220 B, z.g.a.n. f 600,-
Fisher 1265x. .....f900,-
Tesoro Toltecl00 ...f900,-
Tesoro Phantera,demo.. ...f1100,-
lon von Bergen, tel. (073)63 I I 35

Garrett GTA 1000

4 maanden oud met 2 schijven f 1350,-
André de Boef te/. (020)6682968

Viking 5d, i.g.st., 3 mnd. gar. . . f 195,-
C-Scope TR440,i.g.st.3mnd.gar. ... ..f225.-
C-Scope TR VLF 770 D, i.g.st. 3 mnd. gar. Í 295,-
C-Scope TR VLF 770 D, als nieuw 6 mnd. gar. . . . f 395,-
C-Scope 5MX,demo, I jaargar.. ......f 1295,-
Tesoro Cutlass 11,20 cm schi.ifl ljaargar........ f 550,-
Tesoro LaserBl,6mnd.gar. ..Í999,-
White's Classic lll, blue max schiif, 6 mnd. gar. . . f 750,-
White's Eagle Spectrum model '9 I z.g.st... .....¡999,-
Garrett CXlll,demo,6mnd.gar.. ....f 1250,-
PulseTech. Goldschan4, demo, 6 mnd. gar. ......f 1495,-
Detect Gert Gesink te/. (053)4300512, fox (053)4302192

White's Classicl,bluemax ....f550,-
Fisher 1210... .....f500,-
White's TM 800. .... f 1200,-
Deteaion Systems Hollond, tel.lfox (038)36j659 I

Stingray. ....f1295,-
Bandido 11...... ..... f 995,-
Bandido l ...... .....1625,-
Cutlass ll ..... ......'Í 375,-
Spectrum XLT ... ...f 1495,-
Spectrum ....f 975,-
Coinmasterlll ..... ..f 575,-

C-Scope CS-42X. ....f1150,-
C-Scope CS-4Z.Y. ....f1100,-
C-Scope CS-550 ......Í245,-
C-Scope CS-220 ......f 100,-
Rimatron Viking6D ....Í245,-

Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
White's
White's
White's

Garrett
Garrett
Fisher
Fisher

GTAt00. ...f1050,-
FreeAplus. ..f295,-
t266X.. ....f 1225,-
t225... .....1225,-

Legerdetectoralsnieuwinkist.. ..... t.e,a.b,

Steenbergen detectors, tel.lfox (01 l4)3 19756

White's

White's
Tesoro
Tesoro
Tesoro

Spectrum Sierra

compl. metaccu + lader .....f 1300,-
Spectrum XLÏ, l12 jr, oud. compleet. . . f 1400,-
Laser Bl, rvs schep + koptel. .. f950,-
Stingra¡ demo. l/2 jr. oud. . . . f 1400,-
Schotels

3tGRATIS STICKER !!!

BEN DETECTOR AMATEUR J)
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l0cmconc. ..f 100,-
lTcmconc. ..f 100,-
3x 2l cm wide scan, per stuk . . f 125,-
28 cm conc. .. f 150,-

C-Scope 9908., .....f350,-
W Â4unsters, tel. (0492) 544782

Ats U VOND'TEN
vERKOOPT,

NEE/v\ DAN OOK
EVEN DE /vlOElTE

OM ZE, EERST
AAN TE METDEN!

Ê



A./ANMELDINGSFORMULIER
METAALVONDST
DATUM: LIDNR:

NAAI'I VINDER:

ADRES:

TELEFOON:

GEVONDEN OB.IECT:

MATERIAAL:

Ol'4SCHRlJVING OBJECTI

AFMETING/CQ.GEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: JA / NEE DOOR:

VINDPLAATS / COORDINATEN:

GEMEENTE / PL,AATS:

HEr CEVONDEN OBIECT BLUFT IN IEDER GEVAL TOr 3 /VÁANOEN NA A/AN^4EIDING lN DEPOI BfJ DE VINDER

tector AMATEUR

STTUAT|ESCHETS VTNDPLAATS GEVONDEN OBJECT:

AFBEELDING GEVONDEN OBJECT:

Hoe dient u het
aanmeldingsformulier te gebruiken?
Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën, zodat u

altijd een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruikenl
Natuurlilk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop aan

te melden. ln het algemeen kunt u voorwerpen of munten uit
de l6e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en

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

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

Gevonden object:

Moteriool:
Omschrijving objed:

munt
vermoedelijk brons
vermoedelijk Romeins,
voorzijde: vrouwenkop met
omschr¡fi!, keerzijde beschadigd.

Afmetinglc.q. gewicht: Ø 2O rnrn
Determinotieverricht: nee
v i n d p t o ou t co ö r d i n ote n : 

:;-::i s :iül i11'" i;î 
t'

coördinaten.
Vondstomstondigheden: geploegde akker met veel

Romeinse scherven.

æ-
Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken door een

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

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

Adressen woor u het formulier noor toe kunt sturen:

Rijksdienst voor het Oudheidkundìg Bodemonderzoek
(RoB),
Kerkstraot I,
381I CV Amersfoort
Telefoon 033-634233

Ko ni nHí jk Pen nì ngko bì net (KP K),
Rapenburg 28,
Postbus ,1028,
2301 EA Leiden
Telefoon 07 l-120748

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

vondstregistratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.

Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de

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

YONDSTEN AANMETDEN,
EEN KIE'NE MOE'TE!



D¡nl¡RPAGtNA
Voor een deskundige voorlich-
ting, degelijke garantie en een

goede service is er altiid een

erkende dealer bii u in de buurt.

FRIESLAND

Couplss / Gnnnnr / C-Scop¡
TrsoRo / Frsxen / BounrY HunrrR

KoorsrRn M¡rRlloerEcroRs
Buorren I 14, 8400 llP Lippenhuizen, æ1. (0513) 4ó 50 93

WHtre's / YrxlHc

LnNrMnl¡ D¡rrcrons
v.d. Juukfraat 2ó, t.|oordwolde, tel. (05ól) 413213

WHrrE's /VrruHc /T¡sono

DSG M¡TIALDETEcToREN

GnoHtlc¡H
Beatrixstraat 2ó,99ó5 Rl( Leens, tel (0595) 57 1749

Wrrre's / Yrxrlc / T¡sono / C-Scope
F¡sr¡n / Golosp¡nR

El¡crRoscop¡ / CEIA o¡recrt¡-pooRTEu
B¡vsucrncs c.Q. HAND o¡t¡cr. Puulxouclt

Dr¡pzo¡r npp. / l¡Yrns VERHUUR

Der¡cnox Svsr¡us Ho¡-r.ltto
Veerpad 2, 827ó AP lalk, tel (038) ló¡ ó5 9l

Autotelefoon 0ó-529 ló8 25

T¡sono / Frssçn /Yrruxc
Gousprnn / Llsen / Wxre's

YennuuR Dr¡pzorx¡ns / 0psp. sERvrcE

Fl. D¡recr - Genr G¡s¡Hr
Schurinkdwarsweg ll, 7523 AT tnschede,

tel. (053) 430 05 l2

WHrrE's / Yrrrlc / T¡sono

HoluHo Drrrcr - Enrr Koss

Schrassertstraat 2ó, 38ó2 l(l4 Nijkerk, tel (013) 245 43 9l

Tesono /Yrrunc / Wrrre's

BLnl¡resooM DETEcroRs

Broekstraat 41, Hummelo, tel. (0114) l8 ló 30

GRONINGEN

OVER

GETDERLAND

WiltE's

Horunn El¡crnoucn
Primulafraat ó, óó41 BV Beuningen, tel. (024) ó77 40 ó3

Wnrr¡'s /Trsono /YrruHc
B¡velucltcs EN HAND oet¡cl¡tpp. /

Drepzoex lpp. / VeRuuuR- EN opspontNc

Euru Hn¡r MernnLDETEcroRs

Bloemstede 58, 3ó08 TH l'laansenbroek

tel. (034ó) 5ó 30 37 (tot 23.00 uur)

Cor¡plss / Gnnn¡rr / Boutw Hulren

Horsrrr D¡recrons
lndustrieweg 35,3ó41 RK l{ijdrerht, tel. (02n) 2847 l3

WHrr¡'s / DrprtunsnR
D¡recnol D¡src¡¡

Gol-oRusH
Palembangfraat 5, 1094 TA Amsterdam,

tel. (020) óó8 29 ó8

C-Scope / Tesono / Frsu¡n / Ytnnc

D.f. Lmtl M¡nnlo¡rEcroRs
Pieter Ìlaat¡stnat ll

177? AP Hippolytushæf, tel. (0227) 59328ó

Corpnss / Bounw Huxrrn

GEKO Der¡crons
De Rorendijk 19, l79l PD Den Bury, Texel

t)e [rimpen 9, lgtl BW Âkersloot, tel. (0251) 3l ]958

Wtrr¡'s / Tesono / Ylxll¡c
SnroprpeR / CEIA

ZoerMuLo¡R METAALDETEcToRS

Grote lloutweg 97, 1944 HB Eeverwijk

tel. (0151) tl s4 57

GrRRerr / CoNplss / C-Scops
Bourrv HuHr¡R

Fn. HnNsrnr
Kleine Haanekade I 19, 4205 NA Gorinchem,

rel. (0 I 8l) ó2 I 5 00

Tesono /YrruHc / C-Scope
Fr¡loNnsten / Frsr¡n / Wulr¡'s

MARO Svsr¡ms

Jan l(loosstraat ló,2201 PW Noordwijk,

tel. (071) 3ó47821

T¡sono / C-Scop¡

Ho¡v¡l-tH¡
Burg Bauwmannlaan 90a, 3043 AP Rotterdam,

tel. (010) 4ls ió49

UTRECHT

ZUID.HOLLAND

TnrnsuRr BnRon

Cor'rprss / Grnnrrr / BouHrv HuHr¡n

T. v. Bno¡rHoYEN

Swiftstraat 50, 307ó 5P R0tterdam, tel. (010) 419 90 9ó

Wrrru's / Yrxrlc / CEIA Der¡cn¡ App.

Dl¡pzoer & B¡vquclHcs App.

WDY M¡rnnu¡rEcroREN
Carni¡selaan 55, 3083 llB Ronerdam, tel. (010) 481 7ó I I

Yrxrnc /T¡sono / Wnlrr's

W. MunsrERs METAALDETEcToRS

l(eepstraat 2, 5702 tH Helmond, tel. (0492) 54 47 82

Trsono

fm vlt Bencrt
M¡rmu¡rEcroRs

School¡traat 15,5l2l AÂ Den Bosch, tel. (071) ó31 l3 50

C-Scopr / FIsurn

P. vln DER PurrEN
Hutakker 3, 5552 Ç Valkenswaard,

tel. (040) 204 17 17 / (040) 201 51 4l

Gmnsrr

Soum¡ns Der¡croRs
Ripseweg 3ó, 5424 Sl'l Ehendorp,

tel. (0492) 35 13 17

BouHw Huxrrn / C-Scope / CoNplss
Frsu¡n / Glnnrrr /Ylrllc

HAGRO M¡rlnlo¡rEcroRs
Stationsstraat 132-134, Deurne, tel. (0491) 3l 44 ó5

C-Scop¡ / Flsu¡n / Wulr¡'s

Rno¡o Y¡nuelsr Hul-sr BY
v.d. llaehtedeweg 4, 45ól Gl Hulst,

hl. (01 l4) 3l 22 ó1, fax (01 l4) 3l 98 l7

T¡sono / Lls¡n Bl / Pume Snn
Yrnrc / Crllc / FleLoMnsr¡n
Pusr Trcslol-ocY / Wnre's

Ste¡rgencEN DETEcroRs
Bontehondstraat l-5, 45ól BA Hulst,

tel (0114) 3l 975ó

BouHw HuxreR / C-Scop¡ / Cot4pnss

FIsxen / Glnn¡rr /Vlrlnc

HAGRO M¡rnnloerEcroRs

Spoorstraat 5ó-58, Boxmeer, tel. (0485) 57 l5 ló

GARRETT

Gnnn¡rr M ETAALD ETEcroRs
Libekentraat 2, ó2ó5 All Sint Geertruid

Tel. (043) 408 3ó 77 na 18.30 uur

ZL

NOORD-BRABANT

ZEELAND

LIMBURG



et zoefren
este adres

Ga gewoon naar Kooistra Metaaldetectors

SCHOTTLS, PETTEN,
DIV. SOORTEN SCHEPPEN,

WAADPAKKEN,
KOPTEIEFOONS,

oPLADERS, BATTERT'OPL{-
DERS, BATTERT|TESTERT
REINIGINGSMIDDEI.IN,

UTTRASOONS, TUMBLERS,
MUNTBOI.KEN, HIST.
BOEKEN, ATI,ASSEN,

MUNTHOUDERS ENZ.

IMPORTEUR VAN:

GARREIT
COMPASS,

BOUNTY HUNTER
DEALER VAN:

TESORO,
C-SCOPE, FISHER

I 0'ü:iåìi.üfl iL'.'l',ï:,,
1 Crootste assortíment metaaldetectors
2 Vakkundig en eerlijk advies
3 Alle modellen op voorraad
4 Bíj storingen altijd snelle reparaties door eigen

reparatiedienst
5 Bij reparaties eventueel vervangend apparaat
6 Betrouwbare garantie
7 Bij inruí|, een goede prijs voor uw oude detector
8 Al 1 0 iaar ervaring in verkoop en gebruik van

metaaldetectors
9 Verzending door heel Nederland
1 0 De beste prijs/kwaliteitverhouding

(

NIET VOOR N'ETs DE GROOTSTE VAN NEDERLAND

M ETAA . DETECTORS

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


