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WI' HEBBEN t
WACHTE

DAAR I'

DE TOTTEC II,

EINDETIJK EEN

TOPDETECTOR

DIE

MAKKEI.IJK TE

BEDIENEN IS!

De Tohec ll is

uilgevoerd mel een

duideliike (verlichte)

idenlificoliemeler en

3 knoppen voor:

oon/uil sensilivily,

tuning (bosisloon op

de slle melolen-

stond) en lroploze

discriminolie.

Doornuosl heeft deze deleclor 2 schokeloors. Mel de

I e schokeloor kunl u kiezen lussen de discriminutie- en

de ulle melolen- slond en mel de 2e schokelqor (olle

metolen), kunt u kiezen lussen oulo en normoul.

De Toltec ll is het enige lopmodel, dqt moeileloos lot

heupmodel is om îe bouwen.

TOTTE( II AANZETTEN EN ZOEKEN!

(Verkriigboor bi¡ olle Tesoro deolers, zie deolerpogino)

GESCHIKT

v00R
BEGINNERS EN

PROFESSIONATS

ANDERE TES0R0 M0DELLEN (Delector Amoleur leden 5 tot l0% korting)

cuTt-Ass il
CUTLASS ll mel 20 cm schiif

SII-VER SABRE II

SIDE WINDER (krochtige reisdetedor)

I.ASER B2

BANDIDO II

BANDID0 ll NL gemodificeerd

GOI-DEN SABRE II

5Tl NGRAY I I (onderwoler/lond)

F 1699;

595,-
150,-
999,-
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1250,-
1250,-
1380,-
.l380,-

1998,-

DETECT GESI NK METAATDETECTORS
Schurinksdwonweg I l, /523 AT Enschede

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

(geopend nø telef. ofsprook)



Detector magazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Amateur"
en verschijnt elke 2 maanden.
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Ingezaaid?
VnN nut BusruuR

Ooþ zo druk met het weer

in orde maken van de tuin?
Ik denk dat velen vø.n u meer

te doen hebben dan alleen

maa.r met de detector op stap te
gaan, hoe mooi onze hobby ook

is. Wij hebben onze eercte zoekdag

alweer gehad en ik mag deze dag

zondermeer geslaagd noemen.

Adressen!
Veelbrieven, wagen enz. komen nogal eens bij de verkeer-
de personen van de vereniging terecht. Vandaar
dat we de adressen weer eens op een rijtje zetten.
Wilt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellen?!!

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
secretaris: D. Smilde, Tormentil r7,
8445 RP Heerenveen, tel. (o5r3) 65;978.

Ledenadministratie
Opgave van leden, wagen over de contributie bij:
W. Woudstra, lvlelkernastate 16, 89zS AP Leeuwarden.

Activiteitencommissie
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bÜ:

G. Lukassen, Meerpaal 278,97324M Groningen

Advertenties, Opgravertjes, Occasions
Opgave uitsluitend schriftelijk aan: C.B. Leenheer,

Hanebalken 153, 92oS CL Drachten. Fax (o5rz) 53o4o3.

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden yoorwerpen

dient u een foto of duidelljke zrn¡art-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar4T, 85or TL Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 1S3,92oS CL Drachten

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de offlrciële instanties heeft gestuurd naar
ons s€cretariaat:
D. Smilde, Tormentil 77,8445 RP Heerenveen

Lrl

De week voordat het festijn
plaats zou vinden, woegen
enkele verontruste leden van
de activiteitencommissie aan

mij of het wel goed zou

komen met de vorst. Eigenlijk
moest juist het tegenoverge-

stelde het geval zijn, de vorst
moest verdwijnen en dat is
geluldcig ook gebeurd.
Ik durf te stellen dat met de

activiteitencommissie e.e.a. in
goede handen is en het
bespaart ons als bestuur een

hoop werk. Sonmigen van u
zijn misschien alweer zover

dat u plannen heeft om met
vakantie te gaan. Mocht dit zo

zijn en de apparatuur gaat

nee, vergewis u clan wel van
de regels op cletectorgebied in
het betreffende land, zodat u
niet in de problemen komt.
Omdat de winter zo lang
gecluurd heeft, is de tijd on te
zoeken op ald<ers en weilan-
den behoorlijk ingekort.
De meeste boeren hebben hun
landerijen alweer ingezaaid
en het gras gaat weer groeien,
dus waag voor de zekerheid of
er op de grond, die u op het

Naar aanleiding van de op de

laatste zoekdag te Boerhaar
gehouclen schriftelij ke sten-r-

ming over de voorgenomen
omzetting van "vereniging"

naar "stichting" zal op 21 nei
a.s. in Sporthal "De Stuit" te

Joure een algemene Ledenver'-

gadering plaatsvinden.
Aanvang 20.00 uur.

Belangstellenden dienen zich
1 week van te voren te

melden bij het secretariaat.

oog heeft, gezocht kan wor-
den, ook al mag u er normaal
gesproken altijd van de

betreffende eigenaar zoeken.

Aan sommige stuld<en land is
niet te zien of er wel of niet
ingezaaid is. Het is de brood-
winning van de agrariër en

voor ons toch maar hobby.

Ik kan het weten, want de

hele familie van mijn vrouw
bestaat uit boeren. Ook mijn
schoononclers waren boer.

Reeds vanafca. 1600 hebben
zij van vader op zoon hetzelf-
de beroep uitgeoefend.
Een aantal van u gaat waar-
schijnlijk weer in het water
zoeken, doe dit nooit alleen
i.v.m. mogelijk gevaar. Stel u
bent alleen en l(omt in moei-
lijkheden, dan kan niemand u
helpen en wees eens eerlijk:
met een ander zoeken is toch
ool< veel gezelliger en je leert
van elkaar. Mensen, tot zover,

veel zoekplezier en tot het vol-

gende nummer van ons maga-

zlne.

Luitzen Haak

oo'fl"t¿enve 
rgadering

Agenda:
- Opening
- Mededelingen
- Ingekomen stuld<en
- Voorgenomenstatuten-

wijziging (wijziging
vereniging in stichting)

- Rondvlaag
- Sluiting

Bij onvoldoende quorum zal

een tweede vergadering op de

zelfde avond worden gehou-

den met dezelfde agenda.
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denken van; daar heb je hem
weer met z'n kopij, maar wil-
len we een leuk magazine
hebben dan is dit toch echt
nodig. Nu hoeven het echt
niet allemaal verhalen over
de meest schitterende vond-
sten te zijn. Ook verhalen
over alledaagse vondsten zijn
natuurlijk welkom. Ga er
eens een paar avonden voor
zitten en haal uw herinnerin-
gen eens op overbijv. die
leuke ald<er waar u zo'n
mooie knoop of vingerhoed
vond ofover die leuke zoekac-

tie met uw zoekmaat. U heeft
ongehvijfeld allemaal wel een
favoriete stek, waar u regel-

matig leuk spul vindt.

Huishoudeliik
Réglement

jes dicht en wel zo, dat er
geen schade zichtbaar is
(bijvoorbeeld aan een even-

tuele grasmat).
Vondsten, waarvan men
redelijkerwijs kan aanne-

men of vermoeden dat
deze van wetenschappelij-
ke cultuurhistorische
waarde zijn, moeten bin-
nen drie dagen gemeld
worden bij de burgemees-
ter van de plaats waartoe
het gebied behoort.
Bovengenoemde vondsten
moeten eveneens worden
aangemeld bij de desbe-

treffende archeologische
instanties, zoals de R.O.B.

en het I(.P.K.-

10 Het's nachts zoeken zon-

der toestemming van de

landeigenaar is verboden.
Iemand die's nachts zoekt
is verdacht bezig.

GratÍsdetector
Een gratis detector, wie wil
die nou niet hebben. Lees

daarom het nu volgende.
We hebben gemerkt dat over
het algemeen de stukjes van
het bestuur en de redactie
niet of nauweldks worden
gelezen. Vaak toch maar
gezeur. Dus maar eens probe-
ren met een pakkende kop,
die goed opvalt. Bij adverten-
ties werlct dat ook, dus wie
weet. De kop slaat nergens

op, dus er is geen gratis
detector. Sorry ik hoop niet
dat u boos bent en dat u nu
aftraakt met lezen, want het
volgende is heel belangrijk.
Ik ga weer eens zeuren om
kopij. U zult misschien wel

r Vraag altijd toestemming
tot zoeken aan de landeige-
naar ofbeheerder van de
grond.

z Legitimeer je met je lid-
maatschapskaart (leden-

PAS).

3 Wees voor onze vereniging
"de Detector Amateur" een

detectorambassadeur.

4 Laat munitie liggen;
indien nodig de plaats
markeren en de politie
waarschuwen.

5 Zoek nooit op archeologi-
sche terreinen, mits je toe-
stemming hebt verkregen
van de bevoegde instanties
om mee te helpen bij een
archeologische opgraving.

6 Neem zoveel mogeldk het
metalen afr¿al, zoals lood
en koper mee. Denk om
het milieu.

7 Maak alle gaten weer net-
a a a t a a a Õ a l a a a a aa a a a a a a a a a a a a f a a a a a aa a a ta a a a a atal a a a a a a a a a a t a a a a a
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Gewoon eens een stukje over
schrijven en veel foto's
maken! Vraag eventueel eens

bij uw fotozaak hoe je dat nu
het beste kan doen met de

belichting enz.. Heeft u
onderhand een vitrinekast vol
met leuke voorwerpen, laat
dan een ander er ook eens

van genieten. U bent nog niet
afgehaakt met lezen?

Dan gaan we verder. We heb-

ben nu ongeveer 1100 leden
en een groot gedeelte daaryan
denkt misschien: verhalen
schrijven dat kan ik toch niet
goed. Toch eens proberen,
want ik ben er van overtuigd
dat er nog heel wat verborgen
schrijftâlent onder de leden
zit. Het is helemaal niet erg
als er nog spelfouten of gram-
maticafouten in zitten, want
die halen wij er wel uit. Ande-
ren denken wellicht, wat een
gezeur, ik ga liever zoeken,

laat iemancl anclers maar lek-
ker schrijven. Tja als iedereen
zo zou denken, zou er ook
geen magazine zijn. Geluld<ig

denkt u natuurlijk niet zo,

want u bent van plan
om...........

Het nieuwe magazine is de

Ieden kennelijk goed beval-

1en. We hebben alleen maar
enthousiaste reacties binnen
gekregen. Dat doetje natuur-
lijk goed en bevestigt ook dat
we op een goede manierbezig
zijn. Ik hoop dat dankzij de
kop "Gratis detector" veel
mensen dit verhaaltje hebben
gelezen en massaal in de pen
klimmen. Als u linksboven op
de envelop "Gratis detector"
zet, hoort u volgende keer
van mij hoeveel mensen er
gereageerd hebben op deze

oProep.

Kees Leenheer

,a-ì.
/ o¡detector 
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Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt
altijd per kalenderjaar en
wordt zonder opzegging
altijd stilzwijgend verlengd
met een jaar.
Degenen die in de loop
van het jaar toetreden,
ontvangen alle reeds eerder
verschenen nummers
van het lopende jaar.
Opzegging dient uiterlijk op
r augustus schriftelijk bin-
nen te zijn. De contributie
per lid bedraagt f 47,5o per
jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korting.

Ledenadministratie:
WimWoudstra
Melkemastate t6
8925 AP Leeuwarden
Tel. (o58) 266 t8 t8
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et een opvallende
kop "Schatgravers

roven halfDordt
Ieeg" verscheen een tijdje
geleden in een regionaal dag-

blad een artikel waarin detec-

toramateurs de mantel wordt
uitgeveegd. Je voelt je als seri-
euze detectorgebruiker weer
knap in de zeik gezet. Om
maar te narijgen over het aan-

gehaalde voorbeeld van het
voormalig R.K.- ziekenhuis ter-
rein. Waarschijnlijk weer
informatie 'van horen zeggen'.

Dordt leeg
St ø ds ør ch e olo o g Pr ob e ert
døørøøn hølt toe te roeqen

Mijn aanvankelijke aanval
van woede en frustratie, daal-
de geluld<ig enigszins bij het
verder lezen, waarin stadsar-

cheoloog Hendriks pleit om
kontakten te leggen met wel-
willende detectorpiloten, en
rrlogelijkheden ziet om tot
concrete afspraken te komen.
Het voorgestelde kontakt met
de detectorpiloten is tot stand
gekomen.

Híer het verslag:
Het eerste kontakt tussen
stadsarcheoloog Johan Hen-
driks en'n twaalftal genodig-
den uit het gilde der detector-
piloten, waarbij ook onder-
getekende aanwezig was,

heeft onlangs in alle open-
heid plaatsgehad.

In de Merwestad, toch goed

voor ruim 115.000 inwoners,
is drs. J. Hendriks sinds
januari '95 officieel als stads-

archeoloog aangesteld. Voor
een stad met een belangrijk
historisch verleden, zdn sinds
de zestigerjaren de nodige
opgravingen door de R.O.B.

gedaan, waarbij veel nieuwe
gegevens 'naar boven' kwa-
men over het leven in en het
ontstaan van de stad. Niette-
genstaande dat de groot-
scheepse sanering van de

Dordtse binnenstad achter de

rug is, is er op archeologisch
gebied in de toekomst nog
genoeg te ontdeld<en en in
kaart te brengen. Hendriks
geeft vervolgens tekst en uit-
leg aangaande regels zoals

deze vastgelegd zijn in de

wet, die stelt dat het voor
iedereen verboden is opgra-
vingen te doen zonder officië-
le toestemming daarvoor.

Een belangrijke rol is hier
weggelegd voor de gemeente-

archeoloog met opgravings-
vergunning, waarbij uitzon-
deringsbepalingen de

mogelijkheid bieden, om
onder auspiciën van de stads-

archeoloog een samenwer-
kingsverband aan te gaan.

En op dit punt ziet Hendriks
voor detectorpiloten met hun
'electronica vernuft' zeer
zeker positieve mogelij khe-
den, mits vooraf waterdichte
afspraken gemaakt worden
over'het hoe, wie, wat en

waar', en deze regels dan ook
worden nagekomen.
De wetenschappelijke bij dra-

ge door detectoramateurs,
hoe ldein dan ook, wordt
door Hendriks als positief
ervaren. Was het voorheen
nog te veel 'ieder voor zich',
in de toekomst zal clat beslist
anders moeten. Hendriks stelt
zich op het standpunt 'waar

een wil is, is een weg', en wil
daarmee het initiatief nemen
om tot concrete afspraken te
komen met betrold<enen.
Afspraken die zwart op wit
vastgelegd worden, en juist
die afspraken ziet hij als 'n
'must'. De gedragregels zijn
bepalend voor het slagen van
dit experiment. Van detector-
gebruikers zal bijv. verwacht
worden dat zij hun vondsten
op korrekte wijze zullen doen
aanmelden bij de verantwoor-
delijke persoon, in dit geval

dus de stadsarcheoloog.
De zoeker zal de 'voorschrift-

regels' in de vorm van een

legitimatiebewij s(pasj e) bij
zich dragen. Hendriks is het
op voorhand niet eens met
de gepropageerde stelling
" dat elke detectorgebruiker
niet bonafide is, tot het tegen-

In]

Waar eenwil is,
Stadsar cheoloog D ordr echt neemt initiatief .

rs een weg
, F. Breibach

Ik doe mezelf nietwomer
voor dan de paus, maar van
zo'n stulçie riool journalistiek,
werd ik even onpasselijk. Get-

verderrie... Zou ik dan toch de

verkeerde hobby hebben?

.,i.; -. .'t t?



deel bewezen is". De wetge-

ving echter, staat vaak haaks
op de doelstelling van de wel
bonafide beoefenaars van de

detectorhobby.

Hendriks doet de aanwezigen
het voorstel om het besproke-

ne positiefte benaderen, en
te starten met een experi-
ment om het zoeken met de

detector a.h.w. wij te laten in
de bouwvoor, stortgrond, en

bij opgebrachte of verplaatste
grond, kortom dus 'geroerde'

grond, met dien verstande
dat eventuele aanwezige spo-

ren, die kunnen duiden op
belangrijke herkomst, of van
archeologisch belang kunnen
zijn, direkt gemeld worden
aan de stadsarcheoloog.
Bestaat redelijkerwij s vooraf
reeds de verwachting gezien
'de zoek-locatie' dat vondsten
te verwachten zijn, dan is

kontakt voorafmet de archeo-
loog zeer wenselijk. Op loca-
ties of percelen waar een

ander dan de gemeente Dor-
drecht de rechtmatige eige-

naar is, dient altijd toestem-
ming aan de eigenaar
gevraagd te worden.

Uiteraard mag er door een

detectorpiloot nimmer in
officiële opgravingsputten
worden gezocht, tenzij hij of
zij deel uit maakt van het
graaf- en opsporingsteam en

men op uitnodiging van de

stadsarcheoloog ter assisten-

tie is aangesteld. In dat geval
blijven alle bodemvondsten
eigendom van de dienst
archeologie van de gemeente
Dordrecht.

De aanwezigen waren
unaniem positief over de

wijze waarop Johan Hendriks
samenwerking probeert te
bewerkstelligen naar de

bonafide metaaldetector-
zoekers toe.

Drs. Johan Hendriks zal het
formeel nader uitwerken.
De eerste stappen zljngezet
en zijn zeer bemoedigend.
De toekomst zal uitw"ijzen
hoe het in de praktijk zijn
uitwerking zal hebben.
Vanzelfsprekend houd ik u op

de hoogte.

DETECT GERT GESINK
IEL: (053) 4300512, FAX: (053)43021 92
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Bel (053) 430 05 1 2 of fax (053) 430 21 92. De bestelling wordt direkt
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G IRO-OVERBOEKING:
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ons gironr. 48 38 918 t.n.v. Detect te tnschede, bestelnummers vermelden!

No telefonßche oßprook kunt u de boeken ook o[halen,

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

ffiR*e<J
viking

Broekstraal 41 , Hummelo
0314) 38 16 30
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U GETEZEN

De foto's zijn
subliem en er zit

heel wat metaal
tussen. De indeling

van het boek is heel
goed te gebruiken om

bijvoorbeeld je eigen col-

lectie eens wat beter te rang-
schild<en en te documente-
ren. Je gebruikt gewoon een

systeem van doorgenummer-
de basisregistratiekaarten,
voor ieder voorwerp één,

inclusief een foto van het
object. Vervolgens maal< je
een tweede indeling naar
functie van de voorwerpen
die je hebt in een vervolgregi
stratie. Tot zover de indeling
van het boek. De enige
opmerking die ik er bij wil
plaatsen is datje voor de

plattegronden (fig. 14 en fig.
20) haast een microscoop
nodig hebt om de details te
ontdeldcen. Maar goed, het
boek is een tocht cloor de

archeologie. Er ontstaat een

beeld van de 'donkere tijden'
toen hele volksstamnen een
andere verblijþ1aats gingen
zoeken. De schrijvers zeggen

er duidelijk bij dat het beeld
nog lang niet compleet is.

Het lijkt eerder een mozaïek
waarvan archeologisch en
historisch onderzoek de

bouwstenen leverden. Ook
wij kunnen hieraan nog een
wezenlijke bij drage leveren
als detectorminnaars.
Hebjeje wel eens afgevraagd

De Schans

In ons vorige magazine
werd de expositie 'Friezen

Saksen & Denen' in het Fries

museum al aangekondig d.

Uiteraard hoort daar een catalo-
gus bij en het is volgens mij zaak

dat iedere detectoramateur er een

exempla.ar van probeett te kríjgen.

hoe de voorwerpen vervaar-
digd zijn die je opgepiept
hebt. De oude bronsgieters
uit de periode 400 tot 1000

na Chr. maakten voor hun
werkstuldcen eerst modellen

Het fort'De Schans'

op Texel. Een brochu-
re voor wie meer wil

weten over de opgra-

vingsresultaten in een 16e

eeuws fort dat eeuwenlang
de schepen moest bescher-

men die op de rede van Texel

lagen. Het boekje is informa-
tief en heel opmerkeiijk is dat
er zelfs een plekje is inge-
ruimd voor enkele lovende
woorden aan een detector-
amateur, de heer S. Daalder.
Plezierig om te weten dat het
ook anders kan. Er bleken nog
veel sporen van de inmiddels
verdwenen bebouwing in de

bodem aanwezig te zijn en

dankzij de detector kwam er
uit de beerputten heel wat
meer tevoorschijn dan alleen
Delfts blauw, Chinees en

Japans porcelein, potten, glas-

werk en flessen. Musketkogels
en duiten kennen we allemaal
wel, maar een passer en uni-

van lood. Die konden ze

steeds weer gebruiken om
gietmailen van ldei te

maken, de eerste seriepro-
cluctie werd zo bedacht voor
Noordelijke sierspelden en

fibulae. De modellen werden
in natte ldei gedrukt.
Na droging van de zo ontsta-
ne mallen kon het gietproces
beginnen in brons. De ldei-
mallen werden stuk geslagen

en het bronzen voorwerp
werd verder behandeld. In de

oude koningsstad Ribe in
Denemarken zijn de stuþe-
slagen mallen weer terugge-

formknopen zijn ook wel aar-

dige vondsten.

De schans op Texel
(foto: Maritien en

Julters MuseumTexel)

vonden, bij honderden ze1fs.

Ook het raadsel van de

sceatta's type Wodan/mon-
ster is opgelost. Deze werden
eveneens in Ribe vervaardigd.

Ik zou iedereen willen aanra-

den het boek op te vragen bij
het Fries Museum, Tel: 058-

21.23001., of nog beter, ga er

heen en bezoek de tentoon-
stelling.

A. Folkerts

¡ c a a a a a a al a a a a a at a e a a

Wie één en ander zien wil,
l<an terechl bij het Maritiem
en Juttersmuseum te Oude-

schild.

A. Folkerts

Lul



he!!!!?
Inplaats van "mijn detector uitlaten",
ben ik weer eens aanhet schrijven geraakt.
Zo in de trand van weer zo'n ... zoekverhaal.

et begint zo:

Zo'n 3 maanden
geleden deed ik het

nog. Zaterdagmorgen 23

december, buiten vroor het 4
graden. Mijn zoekmaten zou-
den die middag naar het ter-
rein komen, waaÌ we al bdna
2 jaar zoeken. Zij waren er al
toen ik aankr¡¡am. Ikwoeg
hen of hetwatwilde.
Zlj vertelden, dat je maar 10

cm de gtond in kwam en dan
alleen in het hoge gras.

Nou ja, bete¡ iets dan niets,
dus ik trok mijn vispak aan,

muts op en handschoenen
aan. Na een bakwarme koffre
was ik weer klaar om mijn
detector even uit te laten.
We verdeelden het veld in 4
stukken. Als de een daarop
klaar is, gaat hij in het afge
zochte stuk van zijn buurman
verder. Zo kammen we
perceel na perceel uit.
Na een paar doorkijkduiten
kreeg ik een heel mooi sig-

naal, net in een tractorspoor.
Ik hakte me een weg vanaf
het hoge gras ernaar toe.
Uiteindelijk had ik een kluit
grond als een blok if s in mijn
handen. Natuurlijk niet kapot
te krljgen, dus ik stopte het
het stuk in mijn zoekschort.
Een meterverder in het hoge
gras weer een mooi signaal.

Een sleutel? Nee, het was iets
anders. In een oogopslag zag

ik dat het van zilver was en
ook zag ik eenwapenscilld.

Ik riep en stak mijn detector
omhoog als teken, dat ik zil-
ver gevonden had. Gelljk kwa-
men de anderen er aan om te
zien wat het was en tevens

om een bakwarme koffie te
drinken. Na nogwat zilveren
munten en een SGtal door-
kijkrnundes gevonden te heÞ
ben, werd het ondertussen
ook al donker, dus op naar
huis. Daar heb ik het voor-
werp in de electrolize gelegd
en na 5 minuten was alle aa¡r-

slag ervan afen alle onderde.
len wa¡en los en konden weer
draaien.

Toen kwam het puzzelwerk

nog: hetwapen tekenen, een
afdruk maken, de vondstgege
vens registreren, zilvermer-
ken nakijken, boeken er op
naslaan, en gevonden.
Het voorwerp is een pijpen-
garnituur, zilvermerk:
gekroonde jaarletter H, 1720.

De k¡oon duidt aan op her-
keuring van een ouder voor-
werp, datering volgens des-

kundige 16s0/1680.

Het garnituur bevat 5 attribu-
ten, eeû stamper met initia-
len 4.W., een oorlepeltje,
haakvormige schraper en nog
drie schrapertjes. Het wapen
is verdeeld in vier la¡¡artieren
(velden).

Deze gegevens heb ik opge
stuurd naar het B,{.I. in Gro
ningen voor vondstaanmel-
ding. Na twee weken kreeg ik

bericht, maar zij konden het
wapen nog niet thuisbrengen.

Nu wil het toeval, dat mijn
vrouwvan winkelen houdt en
ik niet. Maar zij wilde naar
Bolsward om in de uitverkoop
te kijken en ik moest wel
mee, want zij kan nog niet
autorijden. Nou ja, het was

toch zaterdag en de grond
stijfbeworen, dus wat moet
je dan. Naar Bolsward dus.
De kinderen gingen mee.

De mensen met kinderen
onder ons weten wel hoe dat
gaat. Winkel in, winkel uit.
Dus ik stond buiten te genie
ten van de schaatsers op de

stadsgracht. Mijn kinderen
hadden ondertussen ook al
ontdel¡¡t hoe ze op het ijs kon-
den komen. Plotseling: daar
aan de andere kant van de
grachü Hè? Familiewapens !

Een winkel vol met tegelpla-
teaus met daarop familiewa-
pens. Daar moest ik naar toe,
denkende aan het wapen op
mijn pijpengarnituur.

Het voþende is waar gebeurd.

Ik stap naar biunen, de eige
naar komt vanuit zijn kan-
toor rraar mij toe en ik leg
aan de hand van de vele
wepens om urij heen mijn

lrf



wapen aan hem uit op de vol- een echtpaar (de dag van binnen en daar ligt hij klaar Zo zie je maar weer, ook al
gende manier: die Friese mijn vondst). met de naam erop. ben je uit de roulatie door de

halve adelaar links boven, vorst, je bldft bezig met de

daaronder drie Franse lelies, Dit had de winkeleigenaar in Na een kopie van zijn wapen hobby. Van mij mag het nu
rechts daarvan drie eikeltjes - zijn 2$jarige loopbaan nog gekregen te hebben, liet ik warm water regenen, dan kan
het gezicht van de eigenaar nooit meegemaakt. Binnen mijn adres achter voor de ik hem weer uitlaten en wat
trdaarde al op. Ik ging verder: een minuut het wapen gevon- familie, die het tableau zal ie weer "piepen".
daarboven staat een boom den en dan te bedenken, dat besteld had.Zlj zouden het
met om de stam heen een er minstens over de 5000 die dag ophalen. Om vijf uur De groetjes uitkoud Joure,
slang. 'Wat zegt u daar?" familiewapens binnen de was ik blij, dat de winkels Drck Eekhof

vroeg de man vol verbazing, heraldiek bekend zijn en dat dicht gingen. Nog even snel
terwijl hij zijn kantoordeur hd soms maanden puzzelen door de etalageruit gekeken,
dicht deed en vervolgens naar moet voor 1 wapen en dagen maar het tableau lag er nog.
een tableau op de grond op en neer moet reizen naar De familie heeft tot op heden
wees, "daar ligt hij". Leeuwarden voor gegevens en niet gebeld, ikweet ook niet
Zaterdag de 23e besteld door dan komt er zo iemand als ik waar ze wonen.

[']

Ontevreden over uw detektor?
Blijf niet aanrommelen, maar neem kontakt op met Wil Hofman.

NIEUW! Met het NC-2 pakket kunt u 3 dagen zoeken met uw Classic op één acculøding!
NIEUW! Inøt door ons de minimum discriminatie van uw Tesoro verlagen, waardoor u in

motion disc gevoeliger bent voor voorwerpjes van lage geleidíng!

Wil Hofmân, specialist in detectortechniek!
Hof manErektronica-v"ï"i"itÏ:i":;'"yt:;i::i;'363'bcc06-s2637244'

Spectrum XLT

voorf. 46 r4ãper maand

S¡lver Sabre ll
uoo, f. 34 11 Sper maand

STE,ENBE,RGEI\ DE, TE C TORS
U kunt alle detectors bij ons op afbetaling

Wilt u meer weten, bel ons dan even STEENBERGEN DETECTORS
kopen, ook 2e-hands detectors
HULST 01 14 - 31 97 56. Vanuit belgie 00 31 '1 1 43 19 756



Uw dealer voor:
Zuid Limburg en België

ZLMetaatdetectors + accessoi res.

Meer dan 15 types detectoren op voorraad.
lnruilen mogelijk.
Financiering mogelijk.
Breed assortiment boeken & accessoires.
Zonder inruil altijd korting.

Meer dan 15 jaar ervaring.
Eigen vondsten tentoonstelling.

Bel voor een afspraak of demonstratie!

Julianaweg 41

6265 AH Sint Geeftruid, Zuid Limburg.

Tel: (043) 4083677.
Vanuit België: Tel 0031 .43.40.83.677

GETAN UW PARTNER
I METÄAL

JAPPffifiTJfi IN SCHATZOEKEN

NIEUW!!

q
Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

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

tOfS Keepstraat 2,5702LH Helmond

+t+
Treuwe metaaldetector kopen ?

ts+

BEL ONS. WIJ 
'I'TAKEN 

VOOR
JOU GEGARANDEERD

DE BESTE DEAL

(HET VOORDELICSTE ADRES //V TVEDERLAND)

t;;;;
Tel. (O492) s4 47 82
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!7e-eeuwse
volkskunst en een

imitatie hieryan

{P.A.C. vanLierop}

Enige jaren geleden vond ik in
de nabijheid, vanBoxtel een

kruisje, zoals er toen, voor
zover ik weet, nog slechts êén

exemplaar gevonden en bekend
gemaaktwas.

et gepubliceerde reliek-
kruisje, hierna te noemen
kruisje 1, is door rijksmuse-

um Het Catharijne Convent geda-

teerd als 19e-eeuws, maar zou vol-
gens ondergetekende best
17e-eeuws kunnen zijn, gezien de

vorm van het kruis gerelateerd aan
een wij primitieve gravering.

Het crusifix is gemaaktvan zilver,
is hol en bevat een stukje stof
(relekwie). Boven- en onderaan zit
een oogje. Aan één zdde staat een
graveringvan Christus aan het
kruis, aan de andere zijde Maria
met kind. Het werd gevonden door

J. v.d. Hamsvoort uit Oirschot.

Kruisje 2
Het kruisje dat door mij is gevon-

den is, hierna kruisje 2 genoemd, is

wijwel identiek aan het hiervoor
beschreven exemplaar, met dien
verstande, datbü dit exemplaar het
scharnier ontbreekt, evenals het
stukje stof. De randversiering is pre-
cies hetzelfde, evenals de sluiting.
De gravering lljkt van dezelfde
hand te komen: de lijnen van beide
graveringen zijn bijna identiek.
Zelfs de kleinste details zijn in
opzet hetzelfde. Het enige verschil
dat ik heb kunnen vinden, is dat de

lendedoekvan mijn kruisje 2 wat
korter is en dat Christus op kruisje
1 géén en op mijn kruisje 2 wel een
(doornen)kroon draagt.

De binnenzijde van kruisje 2 is wij
nonchalant bekrast met het getal

t'.1

18 (zowel op de voor- als de achter-
zijde), wat er waarschijnlijk op
wijst, dat er minstens 1.8 van
gemaakt zijn.

Bij nawaag aan J. v.d. Hamsvoort
bleek dat er in zijn kruisje (ook erg
slordig) het getal 22was gekrast.

Dus moeten er waarschijnlijk min-
stens 22 reliekkruisjes gemaakt
zijn. Voor pelgrims-crusifixen een

onbeduidend aantal. Het feit dat er
geen zilvermerkjes op voorkomen,
doet vermoeden, dat het volkskunst
is (van de bovenste plank). Prachtige
kunstwerkjes zijn het, met de hand
vervaardigd en met heel veel
geduld. Een schitterende vondst!
Veel bijvondsten dateren uit de 17e

en 18e eeuw.

Kruisje 3
Dit bijzondere kruisje lijkt op het
eerste gezicht en vooral qua vorm
op de reliekkruisjes 1 en 2. Het is
echter niet hol, maar massief gego-

ten. Het materiaal is waarschijnlijk
ook zilver. Het heeft een iets don-
kerder patina, dus het is moeilijk
vast te stellen wat voor metaal het
is. Het zou ook een lood-tin lege-

ring kunnen zijn, maar deze lege-

ringen worden in onze zandgron-
den zo aangetast, dat datbijna niet
mogelijkis.

Aan de onderzijde van het onderste

oogje heb ik een klein stukje
metaal blank gemaakt en hieraan
te oordelen is het toch zilver. Er zijn
geen merldes aanwezig. Wat me



meteen heel erg opviel bij dit kruis-
je, was dat er een nep-sluiting aan-
gegoten is, die er precies zo uitziet
als de echte sluitingen van kruisje 1

en 2. Daarom denk ik dat het op

een reliekhouder heeft moeten lij-
ken, maar het is er geenl!

Verder is er op de voorzijde dezelÊ
de dunne graveringslijn te zien, die
de randen omgeven. Het midden
van het kruisje bevat het IHS sym-

bool in hoofdletters. Het kruis staat
daarbij op de H. Onder de H is een
symbool te zien, dat lijkt op drie
pijlen. Bij toeval sprak ik hierover
met dhr. Speetjens, burgemeester
van Oirschot. Hij vertelde, dat dit
de drie nagels waren waarmee

Jezus aan het kruis genageld was.
Dhr. Speetjens, bij dezenbedankt
voor uw bijdrage.

De twee liggende uiteinden hebben
een bladvormige gravering als ver-
siering. Op de onderste arm is een
vuur gegraveerd, mogelijk voorstel-
lende hetvagevuur. Op de keerzijde
zijn in het midden de letters M en A
door elkaar heen gegraveerd en aan
weerszijden ervan een I en een R.

Mogelijk is dit een monogram voor
Maria. Hierboven staat een kroontje
afgebeeld en eronder een vurig
hart. De waag is nu: is dit een 17e-

eeuwse imitatie van het reliekkruis-
je of zou het een pelgrimscrusifix
kunnen zijn?

Indien het een imitatie of imitatie-
variant zou zijn van het reliekk¡uis-
je, zo:u het waarschijnlijk gemald<e-

lijker gemaakt kunnen worden
dan zo'n bewerkelijk hol kruisje,
misschien ook groter en in een
grotere oplage. Het voornaamste
kenme¡k zou dan ook moeten zijn,
dat het uiterlijk erg lijkt op een
reliekkruisje
(Denk aan de nepsluiting!).

Indien het een pelgrimskruisje zou
zijn, zouden we terug moeten kun-
nen vinden, waar deze kruisjes
gemaakt zijn. Helaas heb ik nog
geen aanknopingspunten gevon-
den. Op het kruisje zelfniet en in
de literatuur ook niet. Misschien
dat er door meerdere leden van
onze vereniging identieke exempla-
ren gevonden zijn.

Pelgrimsinsignes zijn over het alge-
meen zo goedkoop mogelijk
gemaakt. Zowel de techniek als het
metaal waren zo eenvoudig moge-
lijk, uitzonderingen daargelaten.
Dus is het aannemelijk, dat het
geen echt pelgrimsinsigne is, maar
"gewoon" een imitaite-variant van
een reliekkruisje, maar wel met de
bedoeling de koper te misleiden en
er zelf waarschijnlijk wat meer op
te verdienen. Uit dit oogpunt beke-
ken, moeten er mogelijk meerdere
exemplaren van gemaakt zijn.

Wie ook indentieke kruisjes gevon-

den heeft, of met mij hierover wil
praten kan zich wenden tot onder-
getekende. Graag rnet duidelijke
foto of tekening en liefst met zoveel
mogelijk gegevens, misschien dat
we dan samen iets verder komen.

P,A..C. van Lierop, tel. (o73) 6569246.

G era a dple e gde liter ahtur :

H. Hasselt: een opmerkelijke crusifix, Coin-

hunter Magazine w. 29. HenriWolf: geloofs-

beleidenis in metaal. Coinhunter Magazine

nr. 44, 45 en 46. HJ.H. van Beuningen en

A.M. Kold,eweij: Heilig enProfaan. B.WG.

Uittewaal: Ned.erlands klein zilver, 7650 -

1880. drs. R.M. tanHeeringen, dr. A.M. Kolde-

wij en drs. AA.G. Gaalman: Heiligen uit de

modder. N. Braba'rlts Museum: Zilver uit 's

Hertogenbosch.

aaaaaûaaaataaaaaaa

Kruisje 2

Kruisje 3

tis
ng

Deze jonge zoeker heeft zo te zien nog wat moeite met de detector van zijn vader.

Stuur even eenbriefie naar de redactie en je krijgt een vergroting thuis gestuurd.

a
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B¡¡ White's
detectoren
hoort een

Detection Systems Holland
lmporteur }vhite's metaaldetectoren

Veerpad 2, 8276 AP Zalk, tel /fax (038) 363 65 9 I

e-mail: detect@pi.net,
www: hap://ww.pi.netJ-detecd

ljw levenncier van o.a. de Clasic *rie, Sufmaster, TÌ1 808,

Spectrum XLI,5900 & ó000 Dl serie, Beachcomben,1900 Pro en¡
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Middeleeuwse en provinciale munten
van de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden

Gelderland
E Willem I van Gulik, t377-r4o2,

Rijnse goudgulden zj., Arnhem

fl Karel van Egmond, r49z-1538, Dub-
bele stuiver of Braspenning r5or

's Heerenbergh
a Willem w, t546-t576, Mariagoot

r 558

Holland

Dordrecht(?) exemplaar met afwij-
kende omshriften:
vz. I'cotrlts....eton,
kz. (vow)/rre,tovVo'cr (Dülken?)

5 Willem v, t346-r389, Gehelmde
grootz.j. (em. r378)

6 ,an van Beieren, r42r-r425,Groofz.j.

Uüecht
f/ Lodewijk de Vrome, 8r4-84o, Alge-

mene penning 2.j., Dorestad(?)

E David van Bourgondiê,t456-r496,
Jager 1478, Wijk bij Duurstede

Deventer
E Hendrik il, roo2-ro24, Penning zj

Zwolle
0 Gouden dukaat z.j. (Spaans type)

Friesland
m Sceatta, ca.7oovz. gest¡rleerd por-

tret n.r., kz. kruis

Brabant
fl Karel v, r5o6-r555,4 Stuivers of

Krabbelaar r 536, Antwerpen

ttr]
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Ttrssen een aardige hoeveelheid loodjes en

loden, die zo in deloop der jarenter plaøtse

zíjn gevond.en,heb ik ook een exemplaar

mogen vinden, wo.ørop een vrij robuuste

torenbínnen een ommuring staat afgebeeld.

i F. Breibach

Het oudste
staàszegel

datnoq
ín de

Merwestad
aanweztg ß,

hangt
aan een

charterstuþ
uit 1339.

et bewuste lood is zo'n 35

mm in doorsnede met aan
de keerzlide een breed

omgevouwen dichtgeslagen strip
met ingeslagen letters EB. Wat in
beginsel voor mij niet meer dan een
leuke bodemvondst leek, blijk bü
nader onderzoek, maar dit keer in
de boeken, toch meer samenhang
te hebben met de plaats waar het

voorwerp is gevonden.

Het loden zegel blijkt wat
betreft voorstelling, zo goed
als identiek te zijn aan het
stadszegel, dat in Dor-
drecht zeer lange tijd,
van 1346 tot 1775, is toe
gepast aan charter- of
aktestukken.

Het oudste stadszegel
dat nog aanwezig is in
het Dordtse gemeente-
arctrief, is er een uit 1339

en hangt aan eeû charter-
stuk. Hierop staat het

opschrift:'srcrr,LvM oPTDAR-

NORVM IN DURDRECHT" \^/At

zoveel betekent als 'het zegel
ten zaken van de poorters van
Dordrecht'. In de loop der
eeuwen zijn enkele nieuwe

stempels gemaakt, sommi-
ge voorzien van jaartal,

maar weinig anders van
opzet. (Opm. De tekst
van het randschrift is
wel eens afwijkend.)
Oude stadsrekenin-

. genbevattengere

i geldposten, die op

] net toepassen van
'loden'zegels
betrekking heb

ben, zoals in die van 1682, toen 36
pond werd betaald aan 'Jacobus

van Bueren over 't snijden van ver-

scheyde groote stempels offzegels,
om daermede te drucken en slaen
de zegels offstaelen tot de laec^

kens, die yder naer s[jn soort alhier
door de staelmeesters aen de lakens
gehangen werden'.
De zegels waarmee goedgekeurde
lakenstoffen werden gezegeld, wor-
den echter niet tot de categorie
stadszegels gerekend. Enkele afbeel-

dingen van laken- of staalloden met
randschrift, die in de Merwestad
zijn bewaard gebleven, worden
hierbij afgedrukt. Hierbif is er ook
een waarop twee griffioenen het
stadswapen tonen, met daaronder
hetjaartal 1674.

Het gebruik van stadszegels
In de middeleeuwen, en ook later,
was het de gewoonte een akte te
bekrachtigen door er een zegel (een

voorwerp van was, soms van
metaal, dat de afdrukvan een stem-
pel vertoont) aan te bevestigen,
zodat een zegel eigenlijk dezelfde
functie had als een handtekening.
Hoofdzakelijk zij n enkelvoudþ
zegels gebruikt, doch uit voorzorgs-
maatregel paste men ookwel een

tegenzegel toe, dit om misbruik te
voorkomen. Het kwam namelijk
wel voor dat een zegel van een oor-
konde heimelij k werd \{eggenomen
om een andere (valse) oorkonde te
bezegelen. Dit wegnemen van het
zegel nu werd bemoeilijkt door een

tegenzegel aan te brengen waar-
door de zegels moeilijkvan elkaar
gescheiden konden worden zonder
één van de twee zegels te beschadi-



gen. Ondanks de zeer wrede straf-
fen die op ditvergrijp stonden,
waren dit soort frauduleuze hande
lingen niet wereldweemd.
Het meest gebruikte men 'bijenwas'

die al snel aangemengd werd met
hars, soms met Spaans groen (koper
groen) ter verhoging van de duur-
zaamheid. De kleurvan de was kon
samenhangen met de rang van de
zegelaar. Zolang Reinald II van
Gelre graafwas, gebruikte hij groe
ne of soms bruine was, maar sedert
hij hertog was (1339), bediende hij
zich van rode was.

In Dordrecht werd in het algemeen
gezegeld met groene was, toch zün
er ook bruine stadszegels uit de

middeleeuwen bekend. Rode was
vond slechts toepassing als de stad
optrad in de hoedanigheid van
'Ieenheer', zoals het geval was bij
de beleningen met de visserij.
Zowel personen als instellingen, bij-
voorbeeld kapittels, kloosters en
steden, maakten gebruik van een
zegel, waarop een voo¡ hen toepas-

selüke voorstelling was aânge-

bracht, om daarmee hun stukken te
bekrachtigen.

Onderzoeknaar
Dordtse stadszegels
Tengevolge van enkele grote stads-

branden zijn veel zegels verloren
gegaan, waardoor de archieven van
de godshuizen en gilden in Dor-
drecht nog maar weinig zegels

bevatten. Het oudste stadszegel, dat
nog aanwezig is in de Merwestad
hangt aan een stuk uit 1339.

Veel eerder moet er alzljn gez*
geld, want in 't begin van de jaren

1200 was Dordrecht al een plaats
van zekere importantie.
Toen reeds was er sprake van een
soort stadsbestuur, omdat er een
charter uit 1201 bestaatwaarin
graaf DirkVII van Holland de "sca-

bini de Durdrech" oftewel de sche.
penen noemt. Restanten van het
zegel aan deze akte, in groene was,
zijn bewaard gebleven maa¡ vallen
buiten het gepubliceerde artikel
waarin het'nieuwe zegel' met de
Dordtse Toltoren centraal staat.
Stond op het'oude zegel'nog een
afbeelding van een klein ker$e, nu
prijkt daar een middeleeuwse toren
die omsloten wordt door een muur.

De toren wordt omgeven door een
zware vestingmuur, symbool voor
een omsloten stad. In de vesting-
muur zien we rondom raampartij-
en met middenvoor een poortge
bouw met boogvormige ingang,
waarvan het toegangs 'valhek'in de
hoogste stand, dus open staat.
De kolossale toren is op enkele ver-
diepingen voorzien van raampartij-
en, waarbij de top voorzien is van
een viertal kantelen. Wanneer het
'nieuwe' stadszegel precies in
omloop is gekomen is niet hele.
maal duidelijk, waarschijnlljk tus-
sel¡7277 en7284.

Waar stond de toren?
De Toltoren stond op de hoek van
de Tolbrug en de Groenmarkit langs
de Oude Haven, en wordt gehouden
voor de oudste toren van de stad.
De stad als houder van het beruch-
te Stapelrecht, wat in-hield dat alle
koopmansgoederen die over de
rivieren de Lek en Merwede werden

aangevoerd, in Dordrecht ter ver-
koop moesten worden gebracht.

De stad heeft goed garen gespon-

nen met dit voorrecht en rondom
de havens en voouroemde gebou-

wen zal het bepaald niet rustig
geweest zün, dat staat els een paal
boven water.

Dordtse burgers verdienden in hun
hoedanigheid van handelaars,
scheepstimmerlieden en havenar-
beiders - kraanlieden, slepers, sjou-
wers - hun brood in de haven, maar
ook z!j, die verkeerden in de omge
ving van de graaf, verrichtten als

'beambte' of pachter voor eigen
rekening werkzaamheden, die de

landsheer zich had voorbehouden,
zoals het rneten van de ornvang van
de lading, het heffen van tolçlden
en het beheer van het geldwissel-

kantoor.

Een af'beelding van de Tolbrugtoren
komt voor op het bekende schilderij
uit de vijftiende eeuw van de St. Eli-
sabethsvloed in het Rijksmuseum
te Ámsterdam. Ook op het in 1544

getekende gezicht op Dordrecht
door Anthonius van den Wüngaer-
de, komt de toren voor. In het zelÊ
dejaar, 1544 dus, moest de toren
wegens bouwvalügheid worden
afgebroken. Ofschoon de afbeelding
van de toren op het stadszegel in
nogal wat opzichten afi,vijkt van die
va¡ het schilderij en tekening. is
het zeer wel mogelijk dat de Tolto
ren'model heeft gestaan'voor het
stadszegel.

Icono gr afi sche tr a dítte
Het is niet bekend welke culturele

linÞs:
Zeqel

waafmee
het laken

door de

staalmees-
ters uan

Dordrecht
werd gelood..

Midden:
'IUtee

griffoenen
naost het

stadsurapen
uan

Doràrecllú-,

L674.

Rechts:
Stadszegel

vanMiddel-
burg aan
oorkonde

van7290.
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Links:
Stadszegel

úan
Dordrechl

aan
oorkonde
van 7299

Zegel van
Doràrecht

met
Ìegenzegel

betrekkingen Dordrecht heeft
gehad in de 13e eeuw Ookweet
men niet of goudsmedenvan
buitenaf zijn aangetrokken of dat
Dordrecht daar zelf over beschikte.
Het feit dat in een charter van 1283

gesproken wordt van 'de Munt van
Dordrecht' doet vermoeden dat
voor het maken van een voorstel-
ling op de munten een stempelsnij-
der is geweest die mogelijk ook het
stempel voor het zegel kan hebben
gemaakt.

Het Dordtse stadszegel dat in verge
lijking met andere Nederlandse
stadszegels van vóór 1300 qua opzet
een stilistisch karakter en een ande-

re stül vertoont, zal mogelijk bein-
vloed zijn door gebieden buiten
Nederland. Zegels die men heeft
kunnen traceren in Duitsland, Bel-
gië en Frankrijk tonen dat afbeel-
dingen rIlet de muur en toren als

stadssymbool in de 13e eeuw zeer
geliefde motieven waren. Andere
belangrijke steden die een zegel

gebruikten, dat veel overeenstem-
ming met het Dordtse had, zijn
onder andere Middelburg en Ant-
werPen.

Bekijlct men bijv. het stadszegel van
het Zeeuwse Middelburg aan een

oorkonde van 1290, dan komt één

en ander, op enkele kleinere toren-
tjes na, toch toch wel aardig over-

een met het Dordtse zegel.

Wat zowel voor Dordt als andere
steden gold, het afgebeelde bouw-
werk zal altijd karakteristiek en
representatief voor de stad geweest

zijn, en zeker niet zomaar willekeu-
rig gekozen.

Besluit
U ziet dat het vinden van 'zo maar'
een lakenlood met wat méér achter-
grondinformatie opeens gaat leven.

Mocht u toevallÍg in uwverzame
ling Dordse laken- of staalloden
aantrefflen, dan kan dit artikel
moge{k een kleine bijdrage vormen.

Bronnen:
G emeentelijke Ar chief dienst, D or dr echt.

Doctoraolscriptie Marcia Boeijinga, 1987 .

Zegels en wapens uan steden in Zuid-

Holland,'s Gr av enhage 1.9 66.

Foto's Gemeentelijke Archiefdienst,

Dordrecht.
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mdat ik nog steeds

aan het arbeidsproces
meedoe, moet ik mijn

hobby op vrije dagen beoefe-

nen. Dat is dus als ik vakantie
heb of ÄTV. Mijn vrouw is gek
op fietsen of wandelen, maar
niet alleen, dus moet deze

hobbyist vaak mee, maar dan
wel zonder metaaldetector.
Helaas kan niet iedereen elke
dag zljn detector uitlaten,
zeker niet als je zoals ik ook
nog eens veel familie- en zie-

kenbezoeken moet afl eggen.

Maar op een warme (25 gra-

den) ÄTV-dag, met leld<er

iedereen aan het werk, op

enkele gepensioneerden, vut-
ters en werkelozen na, beslo-

ten mijn vrouw en ik een

tochtje te maken met de auto.
We waren overeengekomen,
dat de detector mee mocht.

Aan de rand van Nunspeet,
een prachtige plaats op de

Veluwe, is een gat gegraven
ten behoeve van zandwin-
ning. Ik weet niet hoelang
geleden dat gebeurd is.

Mijn vrouw woeg of ik dat
van te voren gepland had en

wat doe je als je een lieve
vrouw hebt en niet kunt lie-
gen?Je geeft het toe, ook al
valt dat soms niet mee.

Maar goed terwijl ik daar aan
het zoeken was, kwamen plot-
seling, nou ja eigenlijk
natuurlijk niet plotseling, 120

kinderen met hun begelei-
ders aangefietst en
geschreeuwd. De kreten
waren niet van de lucht: daar
loopt een man op het strand
met zo'n raar ding in zijn
hand en een koptelefoon op
zijn hoofd, zeker om muziek
te horen. Maa¡ ze waren niet

allemaal even dom, want er
waren ook slimmere kinde-
ren, ondanks dat ze uit
Amsterdam kwamen (geintje).
Die woegen mij of het zo'n
ding was waar je metaal en
ook horloges en ringen mee
kon vinden. Ze vertelden, dat
ze een werkweek in de omge-

ving hadden. Ondertussen
waren er ook weer andere
kinderen bij gekomen, die
allerlei vragen stelden.

Hier begint mijn verhaal over
onze hobby. Ik vertelde hen
dat volwassenen en kinderen
eerst een schoon plekje zoe-

ken om te gaan zitten en ver-

volgens die plek weer vervui-
len door van alles, zoals

blikjes, zilverpapier en ande-

re rommel neer te gooien.
Ik woeg of ze wisten waar zil-
verpapier van was gemaakt,
sommigen hadden het wel
eens gehoord, rnaar bleven
het antwoord schuldig.

Ikvertelde hun, dat zilverpa-
pier eigenlijk geen goede

naam was, omdat het van alu-
minium gemaakt wordt en je
dus eigenlijk aluminiumfolie
zou noeten zeggen. De vol-
gende vraag was. wat alumi-
nium dan eigenlijk was. Velen
antwoordden dat dat een

metaal was. Ik vertelde hun,
dat het erts ervoor gewonnen
wordt in Surinane en dat het
gemald<elijk te winnen is

omdat er bergen van zijn, die
men met een reuze bulldozer
afgraaft of dat het ook wel
gebeurt vanaf een drijvende
fabriek op een meer met een

reuze boor, die alles opzuigt
en vervolgens de modder van
het erts scheidt.
Ik vertelde hun dat ik in prin-
cipe hetzelfde doe.

Alles wat ik vind, stop ik in de

broekzak en wat niets waard
is gaat in een grote emmer,
die vewolgens weer geleegd

wordt in een vuilnisbal(.

Een 30-tal kinderen begon
mee te helpen met het oprui-
men van het strand. Er werd
door mij een dubbeltje en een

kwartj e gevonden. Kinderen
zijn tegenwoordig zo open,
dat ze rustig wagen of zij dat
mogen hebben. Ik heb ze uit-
gelegd, dat als er 30 kinderen
helpen je niet iets aan 1 of 2
kinderen kunt geven.

Het begon tijd te worden om
in het water te gaan zoeken.

Nu slonk het aantal, dat mee
ging zoeken behoorlijk.
Er bleven er 12 over om de

rommel op te duiken. Rom-

mel inderdaad, want hoe
moet je anders bierdoppen,
trekringen, oude spijkers en

krammen - waarschijnlijk van
een oud helo¡¡erk - anders
noemen. Ik vond geen geld of
sieraden.

Op een gegeven moment
hoorde ik een ander geluid en
ging ik zelfonder om het te
pald<en. Toen ik boven k'¡¡am
met een gulden dachten ze

dat het spookte. Ze schreeuw-
den het uit. Hierop kwamen
nog zo'n 40 kinderen het
water in. Het werd onmoge-
lijk om door te zoeken en dus

besloot ik maar om te stop-
pen.

Ik heb die dag maar f 1,75 aan

geld gevonden, maar wel voor
minstens f 50,- plezier gehad.

De detectorreiziger,

H. y.d. Laan, Dieren

["]

Ik onúang vrijwel dagelijks

infor mane ov er archeolo gi-

sche onden u erp en, v anër end.

v an op gr av ing snieuw s, kr an -

te - ar tikelen en p er sb enchten

over nieuwe boeken en expo-

sities tot bneven van mede-

dete ctor am ateurs. Tot d usu er

maakte iþ er een selectie uit
en b e dof Kees Leenheer onder

de kopij. Wat dat aangaat

kan ik sneller s chrijven dan

Kees magazines kan maken.

Sinds kort ben ik de gelukkige

bezitter van eenheuse Com-

modore PC 10-SD. Och een

XT,hoor je d,on zeggen,zeker

eryens gevonden me| de

detector. IÞ geef toe het is

geen nieuw e, maar er zit wel
WP 5.7 op en je kunt er twee

formaten diskettes op draai-

en, zowel5,25" als de tegen-

w o or dig me er g eb ruikelijke
3,5" . Zolang he geen High
Density diskettes zijn kan ik
er genoeg op kwijt.Ik gebruik

dus 2DD diskettes en o,ange-

zien ik een voorstander ben

v an v r ij e inf ormatrev oor zie -

ning, ben ik graag bereid, om

alle gegevens die ikkrijg door

middel van die diskettes te

verspreiden ond,er de DDA-

leden. Het vooràeel van dis-

kettes, geformatteerd op een

XT machine is d.at je ze kunt
gebruiken op iedere gelijk-

w aordige en hogere machine

mits er wP 5.1 op zit.Zo'n
diskette spaart in ied.er geval

eenhele ordner vol papier uit.
Ikbegin methet maken van

e en index v an D ete ctormaga-

zine 'l- tlm 25.Verder voer ik

gegevens in naar aanleiding

v an vr agen v an leden, bij -

v oorb eeld. ov er e en b ep aal de

streek. Uiteraard wll ik de

aangelev er d.e teksten u.¡el

voor je redigeren voor het
Magazine, want niet iedereen

schrijft even gemakkelijk een

verhaal. De kosten voor een

uolle diskette zullen ongeveer

f 15,- worden, inclusief de

posTzegel, etc..

Voor meer informatie,
Albert Folkerts,

tel. (o34s) 61.8067
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Het was vroeg opstaan op de zoekdag, want we
moesten om 6.00 uur vertrekken. Onderweg de

bewegwijzering plaatsen en daarna de zaal inrich-
ten. Om 8.30 uur kwamen de eerste zoekers bin-
nendruppelen, en tegen 10.30 uur hadden we L42

wedstrijdzoekers met eventuele aanhang in de

zaal, die allemaal hoopten een mooie prijs te win-
nen. Een geweldige opkomst, en het was dus weer
beregezellig met een zaal vol zoekers die hun avon-
turen uitv.risselden en hun vondsten lieten deter-
mineren. Het organiseren van zo'n zoekdag lijkt
misschien een peuleschil maar dat is het toch echt
niet. Het vergt heel wat zweet en hoofdbrekens.
Neem alleen aÌ de prijzen, je hebt daarvoor een

budget, en daar probeer je zoveel mogelijk voor te
kopen, kortingen te bedingen enz. Al dat werk is
helemaal niet erg, als de leden het maar naar de

zin hebben. We hopen dan ook dat de zoekdag
geslaagd was, en zullen proberen de volgende
zoekdag in het najaar weer in het midden van het
land te organiseren. We hebben al een leuke stek
met mooie vondsten op het oog. Mocht u ideeën of
vragen hebben over de zoekdagen dan horen wij
dit uiteraard graag. Ook namens het bestuur willen
wij iedereen bedanken voor de grote hoeveelheid
loten die er zijn gekocht, u steunt hiermee de ver-
eniging en de activiteitencommissie.
Tenslotte willen we de heren Holtman en dhr. Bos

bedanken voor het determineren.

Gerard, Coen, Erwin en Dick

[*]
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Prijzen werd.en beschikbaar gestelà d,oor:

Detection Systems Holland te Zalk

Kooisüa metaaldetectors te Lippenhuizen

Fa, Detect, Gert Geesink te Enschede

Gelan Metaaldetectoren te St. Michielsgestel

Goldrush te Amsterdam

Grañsch buro Crealrpe te Drachten

De Detector Amateur

1

2

6

7

9

'l.o

D e activileitencommissie

Gouden muntbeschik-
baar gesteld door Kooi-
stra metaaldetectors

P r ij suitreikin g " v ondsl
van de d,ag"

Een cheque tw v
f 225,-beschikbaar
gesteld d,oor D etection
Systems Holland

De hoofdprijs beschik-
baar gesteld door de
DDA

Tij dens de p r ij s uitr eikin g

Deze jonqedame won de
hoofdprijs in de kinder-
wedstrijd

Plek genoeg om te zoe-
ken

Iedereen is druk bezíq.

De vele prjizen op tafels
uitgestald

["]



De DDA-er in zijnrol als

In het votige nummer van Detector Magazine
bespraken we in een artikel de kwalíteitscri-

teria van een goede "archeologische" detector. We keken naar de eisen die aan

een dergelijk apparaat gesteld worden en we

aantal merken en typen die

aan deze eisen voldeden. In dit
stuk ruil ik verder ingaan op

de samenwerking tussen de

DDA-er en d,e archeoloog.

Er zijn vele ingangen om dit
onderwerp bij de kop te pak-
ken. In dit geval ga ik uit van
de concrete situatie waarbij
hetbekend is d,at er een

opgrøving zal gaan plaatsvin-
den en waar de opgravings-
leider assistentie vraagt aan
DDA-ers.

gaven wat voorbeelden vøn een

W. Kuypers :

De graafmachine kijkt uerkeloos toe,hoehet
opqravinqsvlak met de hond wordt veràiept

In ieder geval moet er op de volgen-
de vragen een duidelijk antwoord
worden gegeven:
- Wat is de bedoeling van de

opgraving?
- Welke plaats nemen metaalvond-

sten inbij deze opgraving?
- Hoe lang, op welke dagen en

welke uren wordt er gegraven?
- Hoeveel tijd is er om iedere laag

afte zoeken?
- Hoe wordt er gegraven?

- Hoe dik wordt elke laag
afgeschept?

- Hoe worden de metaalvondsten
opgegraven?

En met deze laatste vraag komen
we bij de werkafspraken. Er worden
werkafspraken gemaakt: hoe laat
beginnen we, wie heeft de leiding
in de opgravingsput, wanneer, hoe

en waar komen de DDA-ers in aktie
etc. etc.. Bij de werkafspraken wordt
ook besloten tot een keuze voor het
opgraven van metaalvondsten.
Want lokaliseren is één ding, opgra-

ven is weer een ander verhaal.

Lokaliser en en op gr øv en
Hoe werkt dit?

Je signaleert een vondst en dan:

e Je graaft de vondst op, deponeert
het in een plastic zakje (waarvan
je een stapel bij je draagt) en

legt dat op de vondstplek/in het
kuiltje. Dit is een veel gebruikte
methode bij Romeinse en

middeleeuwse opgravingen
waar veel metaalvondsten

ør cheolo gísch ass i s t ent

oordat er ook maat een

spade in de grond wordt
gestoken is het nodig dat er

van te voren overleg is. Hierbij zijn
aanwezig de opgravingsleider met
zijn assistent(en) en de detector-
amateurs. In dit gesprek kan er ken-

nis worden gemaakt met elkaar en
kunnen verwachtingen over en
weer worden uitgesproken. Er is

natuurlij k een informatie-over-
dracht. De opgravingsleider zal de

DDA-ers moeten informeren over
het doel en de taak en rol van de

DDA-ers.
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worden gedaan.

Je steekt een markeringspenne-
tje in de grond. De vondst wordt
dan later opgegraven.

Je laat de vondst door iemand
die met je meeloopt opgraven.

De keuze is afhankelijk van de hoe-
veelheid vondsten en de kwaliteit
van het materiaal.
Tijdens een opgraving uit de perio-
de tussen steentijd en bronstijd is
een metaalvondst zeer bijzonder en
moet beslist door de vakman opge-
graven worden. Dan zijn methode s
ofc aan te bevelen.
Bij opgravingen uit de bronstijd en
ijzertijd zijn zeker ook methode s
of c aan te bevelen om een deskun-
dige het voorwerpfie) te laten opgra-
ven. In slechte grond zoals zand,
kan ernstig geoxydeerd metaal heel
snel beschadigd worden. Daar moet
een deskundige het voorwerp onbe-
schadigd naar boven halen. Over de
wijze van lokaliseren en opgraven
moeten dus duidelijke werkafspra-
ken worden gemaakt.

Dat geldt eveneens voor de wijze
van zoeken. Om een terrein zo efft-
cient mogelijk af te lopen is het
nodig om stroken van ca 90 centi-
meter breed te maken. Deze banen
kunnen aangeven worden door met
een stok strepen over de grond te
t¡ekken. Een methode die detecto-
ramateurs veelal gebruiken.
Deze stroken kunnen ook gecreëerd
worden door middel van 2 lange
touwen die dan telkens verplaatst
worden. Daar moet een keuze in
worden gemaakt. Ook de mate van
de discriminatie moet in overleg
met de opgravingsleider besloten
worden.

Proefperiod.e
Nu kun je alles van te voren r;.og zo
goed bespreken met elkaa¡ de regel
is dat het in c1e praktijk allemaal
net even ande¡s loopt dan we het zo
mooi in theorie hadden bedacht.
Een proefperiode ofveldtest kan
helderheid brengen oféén en ander
moet worden bijgesteld. Zo kan het
bijvoorbeeld voorkomen dat de hoe-
veelheid klein en groot ijzer derma-

te groot is, dat het signaleren en
opgraven veel te veel tijd gaat kos-
ten. Dan zal de discriminatie toch
verhoogd moeten worden.

Werkwijze veldtest
Een veldtest kan er als volgt uit-
zien: Het gaat beginnen met het
afzoeken van de gestoorde boven-
laag om alle vondsten te bergen,
(discriminatie op 0) en zo een indi-
catie te krijgen van de onderliggen-
de te verwachten vondsten. Boven-
dien kan men later kijken of de
informatie van de bovenlaag ldopt
met de uit de onderlagen afkomsti-
ge gegevens. Door dit regelmatig
(bij elke archeologische opgraving)
uit te voeren kan men een indikatie
krijgen van hoe betrouwbaar een
oppervlakteverkenning is met een
metaaldetector. Deze gegevens kun-
nen natuurlijk naast de andere
eventuele oppewlaktevondsten

(zoals aardewerk, glas en bot) van
de veldverkenning gelegd worden.

Deze test kan men op de helft van
de afte graven gestoorde bovenlaag
herhalen. De detectorgebruikers
kunnen dan de grond leren kennen
en thuis raken in de put. Er is dan
al geoefend met het systematisch
zoeken in banen en men heeft een
globale tijdsindicatie gekregen van
de zoekduur van een vlak. Boven-

dien kan dan eventueel, in overleg
met de opgravingsleider, een mini-
mum discriminatieniveau worden
afgesproken.

Rapportage enlogboek
Uit de veldtest volgt een rapportage
van de DDA-ers aan de opgravings-
leider. Er kan gerapporteerd wor-
den over de grondomstandighe-
den/mineralisatie, de

detectorafstellìng, de kwaliteit van

In het dwars-
profel zijn

de contouren
uan een

afvalkuil
zichtbaar.
Euentuele

metaolvond-
stenworden
gesî,gnaleerd

maar níet
opgeqraven

i u m. instor-
tingsgevaar.

(foto
G.Gesink)
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Het resultaat
van een

proefsleuf ter
voorbereiding

van een

opgravtnq

de diverse gevonden metaalsoorten,
de zoektijd, etc., etc.. Het kan zijn
dat de werkafspraken wederom bij-
gesteld moeten worden.

Het lijkt zinnig dat de DDA-ers van
hun kant bijhouden in een logboek-
je wat de werl<afspral<en zijn en

wanneer, waarom en hoe deze

afspraken worden bij gesteld.

Tevens is het zinvol om in het log-

boekje ook een dagboekbij te hou-
den van elke dag omtrent de zoek-

aktiviteiten. Zo kun je bijhouden
waar en hoelang er gezocht is, hoe
de instellingen van de detector
waren, bijzonderheden, etc., etc..

Dit noteren kan heel beknopt aan

het eind van een opgravingsdag.
Het is een kleine moeite maar van
groot belang. Het is wonderlijk,
maar we vergeten snel, al denken
we van niet. Een goed bijgehouden
log/dagboek kan van grote waarde
zijn als je 7 maanden verder bent.
Of als je het jaar daarop verder
gaat. Tevens kan het een bron van
informatie zijn voor de archeoloog
bij het verslaan van de opgraving.

De opgrøving
Nu genoeg voorbereid en getest.

We gaan nu serieus beginnen.

Er is een vâst patroon afgesproken
hoe er gezocht gaat worden.
Dit patroon ligt vast en in principe
moet daar niet van af worden gewe-

ken. Aan de andere kant is er een

zekere soepelheid nodig bij veran-
derende omstandigheden. Echter

een vaste routine en een systemati-
sche werkwij ze zijn essentieel voor
het slagen van een wetenschappe-
I ij k verantwoorde opgraving.

Tip s v o or op gr av in g sleider s
Maak zoveel mogelijk gebruik van
dezelfde detectorgebruikers. Iedere

detectoramateur zoekt toch weer
iets anders (lees: beter) dan een

ander. Dit komt o.a. door: een ver-

schil in gehoor, een al ofniet
gemald<elijke mentaliteit (bij twij-
felsignalen minder snel graven),

minder of meer overlappende
manier van zwaaien met de detec-

torspoel over de grond, het wel of
niet op een continue hoogte zwaai
en van de detectorspoel en het al of
niet behouden van de concentratie
en consequente manler van reage-

ren op signalen (ook na enige uren
zoeken).

Gebruikbij een opgraving zoveel

mogelijk dezelfde merken en typen

þrl

detectors met dezelfde spoelen en

dezelfde discriminatie-instelling.

Vermeld in de administratie van elk
vlak hoe er gezocht is, met welk
merk en type metaaldetector en

met welke instellingen.

Geen enkele metaaldetectorgebrui-
ker zoekt en vindt 100% van wat er
op een bepaald terrein (ofvlak) aan

vondsten aanwezig is. Goede, erva-

ren zoekers vinden zo'n90% alsze
een vlak 1 keer afzoeken tot op een

diepte van 5 centimeter. Een mid-
delmatige zoeker haalt zo'n75%,
een beginnende zoeker komt de

eerste keer niet verder dan ca.40%.

Ookbij een tweede keer afzoeken,

haalt die ervaren zoeker niet die

100%. Want ook die ervaren zoeker

laat dan nog weer die 10% van de

resterende vondsten liggen.
Een gevleugelde uitspraak uit de

detectorwereld is dan ook: "een ter-

rein is nooit leeg!". Als je bij een

opgraving consequent dezelfde

metaaldetectors, dezelfde afstelling
en dezelfde ervaren zoekets
gebruikt, hebje telkens hetzelfde
verliespercentage van ca.70 %.

Door dit zelfde verliespercentage is

een gelijlcmatig beeld te verkrijgen
van de metaalvondsten over de

diverse putten en vlald<en.

Wordt een bepaald vlak of put nog

extra onderzocht met een metaal-

detector dan zullen er altijd weer

vondsten naar boven komen.
Hoe meerje zoekt, hoe meer je
vindt. Je kunt, als je wilt, een put of
een vlak (binnen het verliespercen-
tage natuurlijk) zo rijk aan vond-

sten maken als je wilt. Echter, het is
belangrijk om de zoekmethode
vanaf het begin op één manier uit
te voeren ter voorkoming van het
ontstaan van allerlei variabelen die

een verkeerd beeld kunnen geven

van de realiteit. Een aanbevolen

methode is dan ook om een vlak 2

keer (en niet meer!) te onderzoeken,

waaryan de tweede keer haaks op

de eerste banen.
Voor een detectoramateur is het
zijn eer te na, om signalen over het
hoofd te zien. Echter een weten-

schapper wil het liefst een zo sta-

biel mogelijk beeld van elk vlak en

van elke opgravingsput. Waar de



archeoloog een constant verliesper-
centage voor lief neemt en zelfs
nastreeft, wil de detectoramateur
alles opgraven en neemt de archeo-
loog dit geaccepteerde verliesper-
centage bijna tcwalijk. Begrip voor
elkaars standpunt in deze is nodig.
Een goede oplossing is om met
elkaar duidelijke afspraken te

maken over de zoekmethode van
een vlak, zoals het genoemde 2x
doorzoeken waarbij de 2e keer
haaks op de eerste zoekrichting
wordt gezocht. De eventuele reste-
rende vondsten van het verliesper-
centage moeten dan maar door de
DDA-ers "gered" worden van de

stort.

A1s het vlak per keer met meer dan
5 centimeter verdiept wordt, dan
gaan wijwel zeker ldeinere metaal-
vondsten, die voor het oogvan de

detector ongunstig in de grond lig-
gen, verloren! Wordt het vlak met
nog dild<ere lagen per keer ver-
diept, dan loopt het verliespercen-
tage dramatisch op. Bij 15 centime-
ter zal het verlies zald<en tot onder
de 50% van de aanwezige vondsten.
Bij onewaren DDA-ers zal het nog
veel erger zijn. Verdiep een vlak,
indien moqelijk, met niet meer dan
5 centimeter tegelijkl

Tips voor de DDA-vríjwilliger
bíj opgravingen
Zorg dat je een juiste detector hebt
en datje volledig op de hoogte bent
van alle instellingen. ZorgdaTje
weet waar j e over praat. Controleer
je detector voor elke zoekaktie
zodat je altijd dezelfde instellingen
gebruikt.

Probeer tot goede afspraken te
komen over je aanwezigheid. Doe
geen toezeggingen dieje niet waar
kan maken. Zorg altijd voor een ver-
vanger(ster) of reserve. Of nog beter:
doe het met een paar mensen. Licht
je eventuele vervanger ofreserye
altijd in over je instelling en je
zoektechniek. Als reserye dien je je
aan te passen aan de wijze waarop
er al enige tijd gezocht is op de
opgraving. Dít geldt alleen voor in
de putten. Op de stort kunje zoe-

ken hoe je wilt.

Zoek altijd op dezelfde manier in
de put. Verander niets inje instel-
lingen en/of zoektechniek. Je krijgt
daardoor veranderingen zoals
meer- of mindere- ofjuist andere
vondsten. Daardoor vertekent het
beeld met de eerdere vlald<en of
opgravingsputten. Werk dus altijd
op dezelfde manier. Werk systema-
tisch je banen af.

Heb geduld!Je zult merken dat ook
op archeologische opgravingen de
vondsten niet voor het oprapen lig-
gen. Ga nietje banen affaffelen als
er zich weinig signalen melden.
Probeer geconcentreerd en in een
rustig tempo te zoeken.

Neem daarom ook voldoende rust
en ontspanning tussen het zoel<en

Bij een archeologische opgraving wordt er
gezocht naar resten uit het verleden.
Deze resten kunnen fundamenten van
gebouwen zijn, maar ook scherven, botten,
pitten en zaden behoren daartoe. Maar niet
alleen tastbare zaken zijn van belang, bij-
voorbeeld ook de kleuren van diverse
grondlagen kunnen een archeoloog infor-
matie verschaffen.
Bij een archeologische opgraving is de
archeoloog geinteresseerd in alle informa-
tie die vanuit alle mogelijke wetenschappe-
lijke methoden en technieken kunnen
worden verkregen. De micro-bioloog kan
de archeoloog net zulke belangrijke infor-
matie verschaffen als de cameraman die
luchtfoto's maakt. In feite staat de a¡cheo-
loog aan het hoofd van een hele rij
deskundigen die hij allemaal om raad en
informatie kan wagen. In die hele rij van
methoden en technieken is er in de
gereedschapstas van de archeoloog ook de
metaaldetector. Mede door dit apparaat is
er sinds midden 1975 een dramatische
stijging van het aantal metaalvondsten
bij archeologische opgravingen.
Op het moment is de metaaldetector niet
meer weg te denken bij archeologische
opgravrngen.

Bij een opgraving wordt de bovenlaag van
het te onderzoeken terrein verwijderd.
De bovenkant van de daaropvolgende
bewoningslaag wordt dan vastgelegd.
Bewoningssporen worden precies
opgemeten en ingetekend en ook de
exakte diepte t.o.v. het N.A.P. wordt vast-
gelegd. De plaats van eventuele gevonden .

voorwerpen zoals scherven en bot worden
ook precies vastgelegd. Het voorwerp gaat
in een plastic zak met een bijgevoegd
kaar$e. Daar komt een nummer op te
staan en dat nummer wordt vermeld op de
tekening van dat vlak. Als alles ingetekend
is, worden alle vondsten verwijderd en gaat
men het vlak verdiepen. Dat betekent dat
er over de gehele oppervlakte van de put
een laag grond verwijderd wordt. En dan
begint de intekening van grondsporen en
registratie van vondsten weer opnieuw.
Dit verdiepen van een put gaat door totdat
men op de onverstoorde grond komt.
Op dat punt gekomen stopt de opgraving.
Het is natuurlijk logisch dat door een

opgraving alle informatie, die er was,
vernietigd is.



Het nut van
de meIaal-
detector bij

archeologisch
onderzoeþ is

onàerhand
welbewezen
(vondsten uit

Vechten)

door, zodat je concentratie telkens
even groot is.

Hou een log/dagboek bij met alle
belangrijke gegevens. Dat is ook
heel nuttig mocht je onverhoopt
verhinderd z1jn. I e vervanger(ster)
zal daarveel baat bij hebben.

Opgraven is leuk en spannend
Het voorgaande verhaal klinkt
mogelÜk wat streng en strak. En

het lijkt misschien in de verte wel
op aangenomen werk. Natuurlijk is
het werk, maar het is leuk werk en
vooral: het is vakwerk. Het is leuk
werk want niet zelden zit je op de

eerste rij als er een mooie vondst

uit de grond komt die door jou
gedetecteerd is. Het is vakwerk als
je je taak serieus neemt en een pro-
fessionele, consequente faktor in
het opgravingsproces bent. Een offi
ciële archeologische opgraving is

nu eenmaal in feite een noodsprong
waarbij een stuk bodemarchief
definitief verstoord wordt. Want de

opgraving kan nooit meer over
gedaan worden en er kan dus nooit
meer gecontroleerd worden of het
juist is gedaan. Vandaar dat alle
informatie zo nauwkeurig en volle-
dig mogelijk in beeld moet komen.
Zorg dat je je vak verstaat. Jij bent
verantwoordelijk voor de signale-
ring van de metaalvondsten. En dat
zijn niet de minst belangrijkel

f to'l¡--'J

Teømlid
Als DDA-er speel je tijdens een offi-
ciële opgraving nog een andere
belangrijke rol. Je bent/wordt lid
van een opgravingsteam, maar daar-

brj ben je ook nog ambassadeur van
al die andere leden van onze vereni-
ging. We rekenen op je!Tijdens een

opgraving benje lid van een team
dat lief en leed met elkaar deelt.
Dat is samen in de put werken in de

brandende zon, maar ook tijdens
die snel opgekomen bui als het laat-
ste vlak toch nog even ldaar moet.
Soms is het saai, als je in je eentje
een vlak afloopt waar niks te vinden
is. Maar dan is er weer koffie! Met
de hele club in de keet samen aan

de koffie/thee. Ofje staat een uurtje
ongedwongen te leuteren tijdens
het sche¡ven wassen ofhet zeven

van grond. Kortom een opgraving is

een gebeurtenis waarbij van alles

gebeurt. Die belevenis blijfje je
altijd herinneren. En daarmee
wordt het een stukje uitje eigen
geschiedenis.

Naschrift
In dit artikel is een opzet gegeven

voor inpassing van de detectorarna-
teur en het gebruik van de metaal-
detector tijdens een archeologische
opgraving. Het is een poging om
concreet handen en voeten te geven

aan de samenwerking tussen de

DDA-ers en een opgravingsleider.
Dit samen met het artikel in het
voorgaande Dnrncron MacezrNE

over de keuze voor een verantwoor-
de "archeologische" detector, is het
ook een poging tot verbetering van
het gebruik van de metaaldetector
in de archeologie. De beschreven
aanbevelingen zijn echter geen

dwingend recept noch een verplich-
tend protocol. Ik nodig een ieder
uit, ongeacht uit welke discipline,
te reageren op ieder van deze twee
artikelen. ledere aamrrlling, ewa-
ring, suggestie of kritische opmer-
king, is van harte welkom.

P.S Er zijn nlg wel meer merken en types te

nlemen ran detecors die goed te gebruiken

zijnbij een lpgraving, dan die inhetvonge

artikel genoemd zijn, maar een volledige lqst

zlu te ver voeren. Let vooral op de kenmerken

die beschreven zijn.
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Lezen over oude tradities
en volksculnrur werkt
verhelderend bij het
herkennen en inpassen
van je vondsten in je
verzameling.

Stond woeger de geschiedenis
van koningen en keizers cen-

traal, tegenwoordig staat juist
de cultuur van het gewone
volk in het middelpunt van
de belangstelling. Volkscul-
tuur noemen we dat en een
breed publiek is er op alle
mogelijke manieren mee
bezig. Er komt een vloedgolf
aan populaire boeken op de

markt. De thematiek loopt
van beschuit met muisjes en
andere geboortegebruiken tot
de omgang met de dood.

Je kr{jgt exposities over mate.
riële volkscultuur en over
volksdevotie, men laat een

scheepsbemanning volkslied-
jes uit woeger tijden ten
gehore brengen of men laat
de middeleeuwen en de

Romeinse tijd herleven in een
speciaal daarvoor opgezet
themapark. Een belangrdk
deel van deze belangstelling
gaat uit van een positieve
inschatting van het verleden.
Een speurtocht naar de eigen
identiteit vormt vaak de ach-

terliggende motivatie. De weg
van 'volk' naar lokale en
regionale identiteit blùkt
kort.

Hetzelfde speelt steeds

nadrukkelijker ook op natio-
naal niveau, denk maar aan
de gekte rond de elfsteden-
tocht ofvoetbal. De uitbouw
van de Europese gemeen-
schap wordt gezien als een
bedreiging van de nationale
cultuur, maar verschaft
tezelfdertijd een concrete
basis voor een meer zelßtan-

dig optreden van de regio's.
Er wordt een stap gezet van
volkscultuur naar volkskunst
en 'volks' wordt verbonden
met allerlei uitingen van
nationale of regionale identi-
teiten. De volkskunde of Euro
pese etnologie onderzoekt de
vormgeving, betekenis en
doorwerking van collectieve
cultuurverschijnselen in de
samenleving. Daarbij staan
veranderingen en verschillen
in de loop der tijd en in de

verspreiding, zowel ruimte
lijk als sociaal, in het brand-
punt van de belangstelling.
De volkskundige benaderings-
wijze gaat uit van concrete
cultu urverschijnselen.

Als amateurhistoricus (toeval-
lig uitgerust met een metaal-
detector) bekijk ik de volks-
cultuur vanuit een historisch
perspectief. Hoe zag deze

volkscultuur er uit en waarin
onderscheidde zij zich van
bijvoorbeeld de elitecultuur?
En kunnen we spreken van
een onveranderlij ke volkscul-
tuur die via mondelinge over-
levering van generatie op
generatie werd overgeleverd,
en waarvan de wortels terug-
gaan tot voorchristelijke tij-
den? Of was ook de volkscul-
tuur aan een voortdurende
verandering onderhevig. Boei-

end is te kijken naar streekta-
len en de herkomst en beteke-
nis van veldnamen of
gebruiken rond kalenderfees-
ten en volksliederen; ofande.
re culturen min of meer geïn-
tegreerd zijn; naar de

verspreiding en betekenis van
hekserij en toverij, en wat
niet al.

Interessante verschijnselen
die zich ogenschijnlijk in de

marge van de vroegere
samenleving bevonden,
maar juist daarom iets ver-

raden over woegere nor-
men en zeden. De nadruk
ligt op dat wat verloren is
gegaan, of in snel tempo
aan het verdwijnen is,

het verzamelen en
bestuderen van voor-
werPen.
De museurndepots liggen
overvol, en is het dan zinvol
meer te bewaren van hetzelf-
de in een museum, waar nie
mand ze kan zien. Zelfs de

medewerkers hebben daar
problemen mee, omdat de

thesaurus nog op kaartjes
staat uit de vijftigerjaren.
In veel musea heeft men pro-
blemen met het automatise.
ren door een chronisch
gebrek aan ñnanciën en regi-
stratuurmedewerkers.

In het geval van onze hobby;
wat gebeurt er als de vond-
sten geborgen zijn en in het
museumdepot terecht komen
zoals de archeologen willen?
Ik vind dat je er iets mee
moet doen, bijvoorbeeld een

onderzoek naar de volkscul-
tuur. Verschillen en overeen-

komsten zoeken tussen al die
spullen. Bovenal j e bevindin-
gen publiceren. Misschien
heb je het niet helemaal bij
het juiste eind, 'so what'. Er is
altijd wel iemand die je een

corrigerend briefie stuurt, dat
je weer een stukje verder op
pad helpt. Tijdschriften
genoeg die een li¡k hebben
naar onze detectorhobby.

Op de leestafel van de biblio
theek van je.eigen woon-
plaats vindje, behalve de
hiernaast genoemde, nog wel
meer tijdschriften van regio-
nale, historische en archeolo.
gisch verenigingen en kijk
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ook eens in bladen zoals '

Op lemen voeten', 'De Blauwe
Wimpel'en ander minder
voor de hand liggende tijd-
schriften. Je ontdekt gegaran-

deerd een schat aan gegevens.

Ik zie graag wat meer verha-
len van andere leden in ons
blad. Luktje dat niet, bel of
schrijf me dan, samen komen
we er wel uit.

Albert Folkerts,
Ridderspoor 20,

4743 GL Leerdam.
Tel: (0345) 678067



t/

Inzendingen graag

sturen na.ar: Dick Eek-

hof, Pealskar 47, 850'l-

TL Joure. Vragen voor d.e

r ub r iek' Y r aagb a ak" altij d

voorzien van d.uidelijke zwart-

wit tekeningen (niet op lijntjes

p apier) of foto's. Potlood-ov ertrek-

ken vanbv. munten zijn nietbruik-

baar voor determinatie enhet drukþen

in het magazine. Donkere fotokopíeën

waar geen d,etails meer op te zien zijn,

zijn eveneens nietbruikbaar. I;rlunten gro.ag

rechtstreeþs zenden naar het K.P.K. te Leíd.en.

Inzendingen dienen te zijn voorzien van een

geJrankeerde retourenvelop. Vanwege de grote

hoeveelheid inzendingen en/of d,e moeilijkheid van

uw vraag kanhet antwoord. soms u¡el eens watlanger

op zichlaten wachten.

bovenste
gedeelte

is ulak
t3-4

mm àik

Bij voorbaat dank,

Jack Gielen

Beste Jack,

Hetlange voorweÍp is een sluit-
pen om een schuifraam in d.e

gewenste stand te zetten. Je ziet

ze tegenwoordig ook nog wel in

oud.e herenhuizen.Vaak zit er nog

een oogje aan. De koperen ringen

treJ je heel veel aøn.Vooral in

grond. waar stadsafval in ver-

u.¡erkt is. Waarom er zoveel op

é.é.n stukje land lagen is voor mij
een raad.sel. Deze voorwerpen

hoef je niet aan te meld.en.

Zij komen uit het midden van de

1.9e tot begin van d.eze eeuw. Je

kunt dit voorwerp ook zien in het

boekje Dete(cto)rminatie uøn Dick

Eekhof.

Geachte waagbaak,
Hierbd een tekening van een

zilveren voorwerpje, dat ik
niet thuis kan brengen. Het is
ongeveer 5.5 cm lang en 1.5

cm breed. Het is hol van bin-
nen. De buitenkant is geheel

voorzien van bloemetjesmo-

tief. Ik hoop, dat u erachter
kunt komen waar dit voor-
werpje vandaan komt en
waar het voor diende.

Bij voorbaat dank,
Edwin Tuininga, Gorredijk

Beste Edwin,

Het door jou gevonden zilveren

v oor w erpj e hebb en w ij kunnen

determineren aan de hand van je

tekening en d.e beschrijving.

Het zilveren voorwerpje is de

d,eks eI v an e en na aig er eikoker.

HeeI mooí, dat u de gaatjes aan

w eerszij den w eergegev en hebt.

lJ moethet deksel met de opening

naar beneden zien In de bovenste

Geachte heer Eekhof,
Hierbij doe ik u een foto toe-

komen met daarop een val-
lende vogel, die in het moeras
terecht komt. Verder staan er
ook rare tekens op, die ik niet
thuis kan brengen. Namelijk:

Deze is niet duidelijk.

Het plaatje is afkomstig uit
Lent bij Nijmegen. Ik heb
hem met mijn detector gevon-

den bij de di1'kverzrøaring.
Graag zou ikwillen weten
waar het vandaan komt, hoe
oud het is en wat de tekens
erop betekenen.

Bij voorbaat dank,
C. van Drempt, Gendt

Geachte heer Van Drempt,

Het door u gevonden voorwerp is

een knoop,,\Ithans de v oorzij d.e

ervan. U zult zien dat aan de

achterzijde een flensrandje zit
Hier zat d.e bovenþant van de

knoop bevestigd aan d.e ond.er-

kant Het is een ftguur uit een

fabel. De tekens kunnen wij niet
ontcíjferen. De datering van deze

machinaal geslagen knoop is

begin 20e eeuw.

I ¡ e É I O I Ð È a d 4 å è ç Ô Õ { €& O

Geachte vraagbaak,
Onlangs heb ik op een terrein
in Weert wat gevonden, waar-
van ik niet weet wat het is.

Misschien kunt u mij helpen.
Het is met de hand gemaakt,

omdat het niet egaal en mooi
vlak is. Het bovenste gedeelte

is wel vlak, en zo'n 3 tot 4
mm dik, daaronder is het
rond. Het vreemde is, dat er
wel 14 bronzen en koperen
ringen vlakbij lagen en verder
helemaal niets. De ringen zijn
in alle maten en niet mooi
rond of vlak. Moet ik het aan-

melden?

i

I

I
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gaatjes zat de ketting va.st, àie

aan een riempje gedragenkon

worden.In de onderste gaatjes

hing aan een kettinkje de koker

zelf. Je kunt ook zien dat het een

deksel is aan de hand van d.e ver-

siering, die tot aan d.e rand.en

doorloopt. De datering: ongeveer

1.7 40 tot begin 1.800. Vermoede-

lijk Fries zilverwerk. Soortgelijke

naaikokers kunt u vinden in het
boek Nederlands klein zilver van

B.W.G. r'À/itteur aall op blz. 1.23.

Geachte heer Eekhof,
Graag wil ik u wagen of u
deze beitel, of wat het ook is,

kunt determineren.

Ditvoorwerp is opgebaggerd
te \Messem en dateert uit
t 1400 voor Chr..
Het materiaal is brons.
Het lijkt ook of het in een

schacht vastgezeten heeft.

Bij voorbaat dank,

Jan Hansen, Linne

Beste JanHansen,
Hoe de offciële benaming van

d.eze beitel, want dat is het ind,er-

daad, is, weten we niet exact,

maar volgens onze experts is dit
e en b r eeuwb eitel. D eze ongev eer

20 tot 30 cmlange beitel werd,

gebruikt in de scheepsbouw. Of
j ouw d.atering inderdaad klopt,
durven we niet te zeggen, Luant

tot in d.e vorige eeuw werd dit
soort beitels nog gebruikt.

Geachte heer Eekhof,
Hierbij doe ik u twee afbeel-

dingen toekomen, waarvan
ik graag iets meer zou willen
weten.

Het eerste betreft een munt-
gewichtje met de initialen
HD. Afmetingen: 11,5 x 11,5

mm stempelzijde en 10 x 10

mm bovenz|de (geen aandui-
ding), het gewicht is 3,4 gram
en de materiaalsoort is koper.
Hij is gevonden net buiten de
gemeente Dodewaard.
De andere voorwerpen, die in
de nabijheid naar boven wer-
den gehaald, waren o.a. man-
telspelden, muntstukken van
t 1600 e.a..

Het andere betreft een foto-
kopie van een lakzegelstem-
pel. De R.O.B. heeft hem ook
al aanschouwd van een zelf-
gemaakte tekening. Echter de
zetting heb ik toen niet mee-
getekend. Ze wisten wel te
vertellen dat het 17e-eeuws

was. Daarna ben ik er nog
mee naar de commanderie
van St.Jan in Nijmegen
geweest (museum). Hier dacht
men dat het eind 18e-eeuws

zou kunnen zijn. Misschien
een Franse veldheer. Daarbij
viel de naam Leicester. Kunt u
er mij eventueel nog iets over
melden.

Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.

Piet van Schuppen, Dode-
waard

Beste Piet van Schuppen,

Uw eerste aþeelding betreft een

muntg ew ichtj e v o or e en H oll an d -

se dukaat. (Hongaarse dukaat),

volgens de boeken moethet
gewicht 3,57 gram wezen. Date-

ring 16e eeuw.Lektuur: Muntge-

wichten voor munten van de

N e derland,en d,oor G.M -M. Hou-

ben Op uw tweede vraag hebben

we geen aanvullende informatie.

Het lijkt ons ook een T8e-eeuws

stempel, doch de kopie is te

onduid,elijk voor een juiste d,eter-

minatie.

Geachte heer,
Enkele tekeningen en
oms chrijvingen van voorwer-
pen, waarover ik enkele wa-
gen heb.

r__'l
12/J

Díkte = +2,5 mm

Nr. 1 Medaille militaria, mate-
riaal brons. Aan welke militai-
ren werd dit kruis uitgereikt
en van welk legeronderdeel?

Nr. 2 Sleutel, brons. Wat is dit
voor een sleutel en hoe oud
zljn deze exemplaren?

Nr. 3 Gouden kindering of
pinkring met sporen van

ãâr?'a a ir



emaille op gearceerde vlak-
ken, geen keurmerk aanwe-

zig. Datering en wat voor
waarde heeft zo iets nou?

Nr. 4 Spatel, materiaal brons,
groenachtig enigszins inge-
vreten. Gevonden op een

akl<er, waar enkele Romeinse
munten en door mijzelf een

vogelfibula, kruisfibula en
een bronzen beertje met
boomstam in armen en nek
gevonden zijn. Kan dit een

apothekersinstrument zljn of
een Romeins instrument?

Nr. 5 Kruis met aan de uitein-
den 4 bollen, blind gat in het
midden van + 3 mm. Ook één

exemplaar gevonden met
steeltje, doorsnede ook t 3

mm. Materiaal brons. In eer-

ste instantie dachten we aan
een kruis relekwie, ook zei
iemand dat het versieringen

van grafkisten waren. Uitein-
delijk zag ik toevallig op een

rommelmarkt enkele comple-
te exemplaren. Ik herkende ze

meteen. Het zijn fragmenten
van messehouders .

Misschien dat meerdere
collega-zoekers dit herken-
nen.

ø 14mm

18mm.

Nr. 6 Vierkant blokje, materi-
aal: tin/lood legering. Ronde

tapse uitholling in het mid-
den, hierin past een heel
Idein pijlgewicht. Aan de ach-

terzijde een instempeling van
mogelijk een 4. Kan dit een

gewicht zijn?

'l-5 mm

Nr. 7 Materiaal: tin/lood lege-

ring, gelijkend op de vondst
afgebeeld in "Dete(cto)rmina-

tie" foto 135. Schedepuntbe-
schermer, datering 1Le eeuw.

I(opt deze datering? Is het
niet van een latere periode?

1-3 mm.

Nr. 8 Gelijkend op muntge-
wicht. Wat voor soort gewicht
is dit? De cirkels zijn geen

doorlopende gaatj es. Materi-
aal: brons.

dikte 2/z mm

Nr. 9 Materiaal: lood/tin lege-

ring. Fragment. Voorzij de :

kop. Achterzijde:letters C of G
en I(. Het is toch geen insig-
ne?

30 mm

.lmmdik

Nr. 10 Materiaal brons. Han-
gertje met afbeelding van een

paus. Jaar 1854. Is dit een reli-
gieus medaillonnetje? Latijns
opschrift is zeer moeilijk te

Iezen, slechte kwaliteit, mis-
schien niet zo interessant.
Ik denk zelf aan een massa-

Product.

Geachte heer Oonþ,

Ncmens het team weer bedankt

voor uw vra.gen voor de "Vraag-

baak" en d,e mooie tekeningen.

Zoals u in een eerder schrijven

van ons vernomen heeft, weten

wij ooknoglangniet alles. Voor

w at b etr eft militar i a o ntb r e ekt

ons d.e lectuur.

Híermee komen we ook gelijk op

nr. 1. Deze meàaille werd. uitge-

reikt onder Willem I, ma.ar aan

wie en waarvoor weten wij niet.

Wij hopen op een reactie van een

kenner onder onze led.en, die dan

misschien direct ons team zou

þunnen versterken.

Nr. 2 Een z.g.n. steeksleutel uit
het begin van de L7 e eeuw (1.620-

1650). Lektuur: 25 jaar opgravin-

gen in Amsterdam.

Nr. 3 Dit gouden ringetje is moei-

lijk te dateren Wij vermoed.en

2)e-eeuws Hetzalu misschien al

wel eens opgevallen zijn, dat wij
nooit een waard.e vermeldenbij

een vond.st. Dit om te benadruk-

ken d.at alles als eerste een

archeologische oJ historische of
emotionele waarde heeft en pas

als laatste een ftnanciële. Bov en-

dien is het toch vaak "wat de gek

ervoor geeft'

Nr.4 Het antwoorà geeft u eigen-

Iyk al. De vraagblijft: wie

gebruikte het. In het boekje

"Arbeit" over opgravingen in de

Romeinse staà Xanten in Duits-

Iand staan wel doktersinstru-

menten, maar ook het gereed-

schap v an een lamp enmaker

(p ottenb akker) . W íj adv is er en u

d,eze spatel aan te melden bij de

R.O.B. te AmersJoort.

Nr. 5 Een voorwerp, hoe vreemd

ook,blijft je bezighoud,en, tod,at je

F
o

s

o

t
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binnenzijde sleuf
¡2mm breed
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het onverwacht compleet ziet.

Dat is het mooie van onzehobby
Ik snuffel ook graag op rommel-

markten en d.an vooral in de oud-

ijzer bakken voor d,e herkenníng.

Nr. 6 Dit voorwerp moeten wij
zien om tot een juiste d,etermina-

tie te kunnen komen.

Nr.7 Volgens de archeologen was

het een schedepuntbeschermer uit
de 'L'l.e eeuw, maar ik moet hier
duidelijk een r e ctijcatiepla ats en,

ook voor mijn boekje Ik kreeg een

reactie van een lezer en ookheb
ik later een compleet exemplaar
inhanden gehad De omschrij-
ving moet zijn: Kinderspeelgoed,

een klik-klak, datering: 19e eeuw.

In het gleufje aan de achterzijde

bevond, zich een stalen plaatje,
die ingedrukt kon worden: þliþ en

liet je hem los: klak U heefthet
bij mij bekende 4e exemplaar.

Naar mijn mening een massapro-

duct.

Nr. 8 Dit is een muntgewichtvan
2 engels, vermoed,elijk in de Zui-
derlijke N ed,erlanden gemaakt.

Dateríng: '1.8e eeuw. Lektuur:
2000 jaar gewichten in d.e Neder-

landen, geschreven door D.A.

Wittop Koning en G.M.M. Hou-
ben.

Nr. 9 We zijnhet onderling niet
met elkaar eens hierover. Hetkan
een lakenlood zijn, maar zelf
denþ ik aan een bulla, een pa.use-

lijk zegel Voor een exacte deter-

minatie moeten we hem zien.

Nr. 10 Een massaproductvoor

bedev aartgangers Een aantal
voorbeelden zijn ook te zien inhet
boekje "Succesvol zoeken met de

metaaldetector" van Gert Gesink.

AntwoordenvanK.P.K en R.O.B. op door mij
gevonden voorwerpen afgebeeld in d.e vraøg-
baakvan nr. 17,L994.

Vogelfibula:
oorspronkelijk met twee vleugels.
D atering : 8e - 7'1. e eeuw.

Kruisfbula:
ingelegd met gløspasta, eveneens Be-L7e eeuw.

Sceøtta:
het zogenaamde conLtnentale runentyp e
(B.M.C. type 2C) geslaqentegenhet jøar 700.

Loodje:
Het loodje met het w spen van Zutphen is nog
onduidelijk.

Verdere vondsten die ik de laatste periode
, gevonden heb zijn o.a.. eenbronzen beertje met

t een boomstam in nek en ermen, v)aarschijnlijk
idenhek øan een exemplaar die dr. K.p.H. Faber
in zijn bezit heeft. Het verschil, dat ik zelf kan
ontdekþen is d,e b oomstøm, bij mijn exemplaar
is deze meer gebogen.Von deheer Faber heb ik
div er se informatie en aJb eeldingen hierv an
geþr e gen. In D etector M ag azine juni'1.9 9 2, nr.
'14 staøt ooþ een arttkel over berenbeeldjes
(B er enb e el dj es, dr. K. P. H. F ab er) . Iþ. dank hem
d,an ooþ. hient oor, w ant het is leuk als je bij elk
voorwerp wat je vindt, naar lektuu4 foto's en
beschrijvingen kunt venijzen. Dhr Mildenberg
uit zürich heefi het beeldje gedetermineerd als
Gallo-Romein s þet Kamper beeldje) .

Tezamenmettekening nummer 3,4 en7 uit
deze vraagbaak heb ik ook andere vond,sten
aangemeld. Deze voorwerpen zijn o.o. kleding-
haakjes uit de'J,6e tot L7e eeuw,kruisjes,
w aaronder met I.H.S., een penning met de tekst
"Bid enWerþ" van een R.K. werkliedenvereni-
ging uitHilversen, eenboekbeslag uit de'J_6e
tot 'J,7e eeuw, een kruisfibula en tientallen kno-
pen aJkomstig uit de 76e,17e en L8e eeuw.

Ook vond ik een gouden mun| een 1,/a of L/2
nobel uit Engeland, van Koning Edwarà IV, L4e-
eeuws. De munt heeft een klein hakje, mqar is
verd,er gaaf.Verder uond ik nog een penning
van Gelre uit Arnhem van Gerhard III, jaartal
1,220 (73e eeuw).De penning is van zilver en
heefi een doorsnede van'l-2 mm..Deze penning
is aangemeld bij het K.P.K. en gedetermineerd
door dr.Faber.
Verder heb ík nog de nodige duiten en provin-
ciaal zilvergeld, dubbele stuiuers, bezemstui-
vers ennog veelmeer gevond,en.

Hoogachtend,
Ben Oonk

v

É
(J

ú

rq
R
z
s
U
z
tr{

Ê
lr{
trì
È
z
f
ú

z
z
1Il

ov
t¡l
(J
z
rq
z
z
F{

Êa

I

þ ør,
qt @)ÞtzE¿e

vogelfibula

f ztm

æ5len&
afçaór.-oaX,,þs

_ü

looìlje von de stad Zutphen

Bronzen berenbeeldje
(uit de collectie van dr. K. Faber)

kruisfbula

-ð



i

U(x)RDE

Ommeete doen

met d.e "vonàst
T vanhetjøaf'dientu

een verhaal te schrij-
ven over het door u

gevonden voorwerp, dat
uiteraard moet zijn "aange-

meld". Natuurlijk stuurt u
duidelíjke foto's van het voor-

tÐerp en eenbewijs van aanmel-
ding mee. Niet aangemelde vond-
sten worden niet gepubliceerd.

Op zondag 26 november, een zeer

koude maar droge dag, besloot ik
toch te gaan zoeken. Ik zocht een

Êgæveåæ #€tr g€sp?

bãm ffirs€tr Ëeæ e ä*rÉeuæÏry ed#;P

Er zijn nog een aantal mensen, die ziin vergeten de

"accept-gíro kaart' voor 'l-996 op de post te doen.

Datkan natuurlijk gebeuren. Kijk nog eventjes na of
dekaart nog tussen d.e papíerenligt. Gauw doen,

want het is toch zonde om het magazine niet meer te kriigen'

Zilveren 2 reaal
stuk van philips III
weiland op, waar ik al veel gevon-

den had, o.a. munten, waarover
straks meer, vleesloodjes, gespen,

koperen sluitwerk, muntgewicht-
jes, visnetloodjes en knopen.

Op mijn zoektocht lcwam ik het
gebruikelijke ijzer tegen, tot ik een

prachtig signaal kreeg. Ik wist dat
het bingo was en begon te spitten.
Ik haalde een zilveren muntstuk
naar boven. Ik wist niet wat het
was, dus heb ik er een paar foto's

van gemaakt en die opgestuurd
naar het Koninklijk penningkabi
net.
Na het ontvangen bericht blijkt het
een 2 reaal stukvan Spanje onder

Philips III, 1598 - 1621, te gaan.

Met deze munt wil ik meedoen met

de vondst van het jaar.

Overzicht van de gevonden munten
tot nu toe:

duit, G€lria, L739

duit, Holland, ?

1 cent, Nederland,1915
1 cent, Nederland,1916
1 cent, Nederland, ?

2 U2 cent, Nederland, 19?

muntgewichtje, Hongarije 2-1

forint ( is in Nederland 2-1

dukaat)

10 cent, Nederland, 1925

25 cent, Nederland, 1914

2reaal, Spanje, L598 - L62L

7 cent7942
5 cent 1945

kruisje van 3 cm.

Dit is tot nu toe dus van het wei-

land van zo'n 5 bunder en ik ben

nog niet op de helft met zoeken,

dus wie weet wat ik nog meer vind?

Jan Bijman, Wognum
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WatTrichtse
bodem bewaarde.

Eens gen archeoloogo . . o . .

A. Folkerts'i Ik bezocht Ruud de Zwarte die tn de gezellíge entouroge van een

oude smederij van rond1,900 woont . Gezeten aanhetknappende
smidsvuur dat nu dienst doet als openhaard,beginthíj te vertel-

r. , eroepsmatig is hij begonnen

,, ,,, 
-"t.,lfhnisch commercieel

'i.,, 
/."'werk bij een ingenieursbu-

reau na uiteraard eerst een electro-
technische opleiding te hebben
genoten.

"Toen de kinderen nog ldein waren
gingen we naar het strand van Cad-

zand, daar lagvan alles, haaietan-
den, Romeinse scherven, vuursteen.
Daar begon mijn interesse vorm
aan te nemen, nieuwsgierig als ik
was naar wat we nu eigenlijk gevon.

den hadden. We verhuisden naar
Abcoude, en een betere vondsten-
tijd als in de Bijlmermeer in aan-

bouw was er niet. Daar werd volop
grond gestort uit de Amsterdamse
binnenstad. Uit sommige bergen
grond trok je gewoon de middel-
eeuwse kruiken aan de oren naar
boven en niemand had er toenter-
tijd belangstelling voor; we hadden
de schuur er mee vol staan.

Niets kan tegen dat gevoel op als je
weer zo'n oud stuk geschiedenis in
je handen had'. Nu wordt dat oude
aardewerk, dat meer een gevoels-

matige waarde heeft dan een gelde-
1ijke, vertroeteld in de huiskamer
voor zover de kinderen het niet
meegenomen hebben om daar de
schoorsteenmantel te sieren.
Het vinden op zich is het meest
boeiende aan de hobby.".

Hij heeft er geen moeite mee om als

particulier verzarnelaar oudheden
in huis te hebben. Wat dat betreft
wordt de rol van particuliere verza-
melingen voor ons cultuurbehoud
onderschat. De archeologische
depots zijn overvol, en is hetvoor
een museum wel zinvol meer te
bewaren van hetzelfde? Verder heb-
ben ze daar te kampen met finan-

len.'Ikben nu zestig jaar oud
en geníet sinds kort van de

VUT. Tot voor kort r¡as ik
assistent stadsarcheoloog in
Utrecht. Hoe kom je ín zo'n
droomfunctíe, w øt het toch
voor veel hobbyarcheologen ís?

'Mensen vínd.en het een ideale situatie als je
van je hobby je beroep kunt maken, mo.ar

geloof me eenberoepsarcheoloog heeft ook

saaie en minder leuke onderdelen rn zijn
takenpakket die gebeuren moeten, het is niet
alleen veldwerk en opgraven en zo vrij zijn
als een vogeltje ín delucht, wat veel mensen

denken.'

'theobaldus

eenheilige
uitTann,

middeleeuw-
se uondst

?icht

[rt]
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Officíeel dealer van:
Altai, Bounty Hunter, C-Scope,

Compass, Fisher, Garrett, Viking
Keuze uit 25 modellen, met uiterste korting!

Geopend u olgens normale winheltij den.
Na 18.00 uur, tel. (0492) 33 14 51

Zie de dealerpagino, aoor regio aerhoop

GETAN UW PARTNER
t METAAT

J*O%ffifiTJF I N SCHATZOEKEN

Voor vrijblijvende informatie en/of demonstrat¡e:

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

METAALDETECTORS
VERKOOP - INBUIL - VEBHUUR

P¡eter Maatsstraat 121777 AP Hippolytushoef

TELEFOON 02279-3286

BENT U DAT GEHANNES
MET DIE PLASTIC ZAKKEN

OOK ZO BEU ????

Test dan nu gratis en vrijblijvend
een spatwaterdichte

C-Scope CS2MX, CS4ZX,
CS5MX of CS1220XD

C-Scope = Kwøliteit, ooþ, in uw rtrije tijd

Bel ons voor.een. afspraak en vraag gelijk
naar de rnrurlpn;s van uw oude detector,

Dete(ctolrminotç

Dick Eekhof, bestuurslid en vroogbook speciolist heeft een heel

leuk boekie over bodemvondslen gemookt. Dit boekie heeft 100

pogino's en bevol I /5 folo's von voorwerpen uil ziin privécollectie.

Dit boekie heefi een zeer loeposeliike noom: Detekto)rminotie.

Von olle vondsten wordt uitleg gegeven.

De prijs von dit boekie is in

hønkrekening nummer 33.

ding von fotohoek. Don zol

o"Yr"r""lrminoúe
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ciële problemen waardoor veel
werk niet gedaan kan worden.
Als de vondsten geborgen en in het
museurndepot terecht gekomen
zijn, is de informatie niet meer toe-
gankelij k voor wetenschappelij k
onderzoek.

Het enige advies dat hij voor andere
verzamelaars van archeologische en
historische zaken heeft, is dat ze

precies opschrijven waar en wan-
neer ze iets gevonden hebben.

"Mijn hobby was archeologie en
daar heb ik in 1970 mijn beroep
van kunnen maken als een van de
eerste assistent-stadsarcheologen in
ons land. Nu ga ik weer verder met
de archeologie als hobby. Ik kom
tijd te kort, want een andere passie

o^"r,å'3;:¿:Ji:,
versierd, met raaJje

is het verzamelen van maten en
gewichten vanafhet oude Babylo-
nië tot de tegenwoordige tijd.
Een combinatie van de technische
achtergrond en de archeologie, hoe-
wel dit meer een literatuurstudie is.

Je houdt je dan bezig met de ver-
houdingen in bijvoorbeeld oude
Griekse en Romeinse gebouwen om
het verschil in lengte te ontdekken
in de lengtemaat voet, dat was toen
veel preciezer dan in bijvoorbeeld
het Nederland van de Gouden
eeuw Dat was een rommeltje, tot-

dat Napoleon liet vaststellen hoe
lang een meter diende te zijn.".
Hij heeft een metaaldetector sedert
7979.De C-Scope IB 100 was een van
de eerste exemplaren die voor hob-
byisten op de markt kwam.
Een goede machine die nog altijd
werkt. Een nadeel is dat hij snel
ontregeld raakt en datje hem
steeds moet bijstellen. Maar dat
weegt op tegen de gevoeligheid bij
ldeine metalen voorwerpen. De 100

kHz frequentie staat garant voor
het vinden van zelfs hagel uitjacht-
patronen en dunne gouden munt-
Jes.

"Sinds kort maak ik ook gebruik
van een moderne C Scope CS 600,
deze werkt met een frequentie van
18 kHz. Die heb ik nu een maand of
vier. Veel heb ik er nog niet mee
kunnen zoeken vanwege het vorst-
verlet, zoals dat heet in detector-
kringen, de vorst zit in de grond en
dan kun je niet graven. Een voor-
deel van deze machine is dat je
hem niet steeds hoeft bij te regelen.
Een druk op de knop is genoeg, het
gebruiksgemak is sterk verbeterd,
Maar toch gaat de oude detector
ook mee omdat je met een frequen-
tie van 5 tot 10 kHz het vinden van
goud mooi kunt vergeten. Ik heb
nog te weinig ervaring met deze
machine om te weten of 18 kHz dat
edelmetaal wel pakt. Met mijn oude
detector ga ik nog rustig zoeken op
plekken waar iedereen al geweest is
met een modern apparaat. Ik heb
nog een muntje van Madelinus op
zo'n plek gevonden. Misschien
omdat ik langzaam loop en heel

zorgvuldig zoek; dat is volgens mij
de juiste methode. Je ziet mensen
met grote stappen over het land
gaan, maar dan vind je niets. Je
moet heel gedetailleerd en zorgvul-
dig zoeken.Ja rijksdaalders, die
vindt iedereen, maar aan een obool-
tje uit de dertiende eeuw, daar
loopt iedereen aan voorbij. Ruud
dus niet, kun je rustig stellen.
Een nieuw terrein, daar kunje grof
over heen gaan en daarna in een

steeds fijnmaziger netwerk en het
jaar daarop weer als de zaakweer
geploegd is. Een detector hoeft niet
'diep' te gaan. Al dat extra graaÊ
werk, waar is dat voor nodig? Nee,
gevoeligheid is veel belangrij ker.

Ik ken een voorbeeld van een serie
bouwputten bij Tiel waar de archeo-

logische werkgroep "Batouwe" niets
vond tijdens hun speurwerk en
waar ik een aantal prachtige vond-
sten deed, waaronder een paar
sublieme laat-Romeinse haarnaal-
den, prachtig versierd. Deze zijn
uiteraard gepubliceerd en er is ver-

der archeologisch onderzoek ver-

Laat-
Romeinse

hoarnaalàen
uítDrumpt

Beslagstuk
van een

paard

þ'l



Tochleuk al
die oude dui-
ten en andere

gebruíkte
pasmunt

richt na mijn vondst.".

Ruud de Zwarte woont al vijfen-
twintig jaar in Tricht. "Dat school-
tje van Willibrord waar iedereen
het altijd maar over heeft, dat heeft

hier nooit gestaan. In die oude boe-

ken staat Trajectum, maar daar kun
je net zo goed Maastricht mee
bedoelen als Utrecht, allemaal
plaatsnamen die een doorwaadbare
plaats in een rivier aangeven in het

Latijn, en dat was de officiële taal

die men tot ver in de Middeleeuwen

bezigde.

Tricht is oud, dat wel, de funda-
menten van kasteel Kraaienstein

zdn echt wel middeleeuws.
Het huidige gebouw dateert van

1845, maar de helft van Tricht is
opgebouwd uit'moppen' afl<omstig

van het oude kasteel.

Ik heb daar overigens nooit
gezocht, want dat is allernaal gras-

land, daar houd ik niet van. Ik moet

scherven zien en ik zoek het liefst
in een bouwput, dan ben je mooi

alle moderne rotzooi kwijt.
Akkers zijn voor mij wat dat betreft
een tweede keus, leukvoor een

keer. Maar als ik een wegcunet zie

ofeen bouwput, dan ga ik er in.
De detector ligt daarom ook altijd
in de auto ldaar voor gebruik.

i:t¡-ef.r4lg iä irøzine'û
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Op de afgelopen zoekdag in Boer-

haar zijn de prijzen uitgereikt aan
de winnaars van de rubriek'vondst
van hetjaar 1995". Zoals u natuur-
lijk heeft gemerkt ziLjn er vorig jaar
enorm veel inzendingen geweest.

Voor de heren importeurs dit keer
dus behoorlijk moeilijk om een
keus te maken. Als uw inzending
niet in de prijzen is gevallen, wil dat
niet zeggen dat uwvondst minder
mooi was, maar er moet nu een-

maal een keuze gemaaktworden.

De volgende leden hebben met hun
vondst een prijs gewonnen:

E.Nijsen
met zijtl urnen uit de ijzøtijd

H. Fabriek
fi.et een zilveren srwifdoosje

J. Bifman
met eefl !ffochtige goudenbroche

H. Slot
flet eer schittereflde bronzen

speetpuflt

W. Rook
met eenbronzet grope

Nogmaals van harte gefeliciteerd.

De prijzen werden beschikbaar
gesteld door:
Gelan Metaaldetectoren bv
Detect Gesink Metaaldetectors
Detection Systems Holland
Kooistra Metaaldetectors

Uiteraard gaan we ook ditjaar door
met de rubriek "vondst van het
jaar", alleen in een iets gewijzigde

vorm. Het hoe en wat hoort u zo

snel mogelijk.
We verwachten weer veel,
"aangemelde' vondsten met foto's
en verhalen.

[*]
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I Afdeling Utrecht en omstreken:

Sprekers uit eigen kring. Pieters-
kerk, Pieterskerkhof 5, Utrecht,
20,00 uur.

I Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-
Gelderland: A Koster; De
inheems-Romeinse nederzet-
ting op het Henenveid te Wehl
(200-400 na Chr ) Cultureel
Centrum De Coehoorn,
Coehoornstraat 17, Arnhem,
19.45 uur, toegang f 2,50,

1 juni
E Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-

Gelderland: Excursie naar
Montferland. Informatie en
opgave bij het afdelingssecreta-
riaat.

7 juni
I Afdeling Zeeland: E Bult

(gemeentelijk archeoloog Delft)
Kasteelonderzoek in Delftland,
Zuid-Holland. Zeeuwse Biblio-
theek, Middelburg, 19 30 uur.

30 arrgustlls - :l september
I Afdeling Helinium: Ilxcursie,

waarscheinlijk naar Keulen

a o Ô9 0 a ó a a e a aa a o Ûaa a a c a a aa a a a a a a aaa a a a a a a a a a

o90004éooêao OGGASIONS
White's Silver Eaqle, z g a n met Blue Max
White's Surfntaster, demo model, met uolledige garantie

Tesoro Slinqray, nieuw meT valledtqe qarantie

Kunstschilder zoekt als
onderwerp om te schilderen.
stenen netverzwaringsge-
wichten, slijpstenen (rond
langwerpig met of zonder
gat) en oude visdobbers.
Uiteraard tegen vergoeding.
Kees Alderliesten,
tel (01.80) 62 09 83.

Te koop aangeboden:
metaaldetector Tesoro
Toltec L00, het eerste model.
Nieuwprijs was f 2160,-.
Nu voor f 650,-. Beginnend detectoramateur
R.Habraken, zoekt zoekmaat in de omge-
tel (0492) 33 14 51. ving van Rotterdam. Ik ben
(na 1.8.0O uur) vooral geinteresseerd in

Romeinse munten.
Detector aangeboden: C.vandenBergh,
white's classic II, 2 jaar oud. tel (0L0) 470 72 34.
Met rekening,
6 keer gebruikt.
van f 795,- voor f 450,-.
G. Hofstra,
tel (01,81) 3L 3143.

Te Koop: goed werkende
metaaldetector Compass
Coinhunter, paar jaar oud.
f 650,-. Inlichtingen liefst

Succesvol zoeken met de metaaìdetector.-..--..... f 29,9O
Oord en Duit uit Noord en Zuid............ ..................39,95
Meten en wegen in Friesland.-............ ...................48,00
Archeologie van Friesland.......... .............................49,95
Zonnebloem zilver deel I 1576-7795......... ..............16,95
Zonnebloem zilver deel II 7576-1795......... .................16,95
Detectorminatie........................ .....24,95
Romeinse voorwerpen (o.a. beeldjes) 2 delen.... ........70,00
FietspÌaatjes (met prijzen) .... ........10,00
Opgraven - technieken voor archeologisch veldwerk......-..- .... .....29,95
Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland ...........49,95
Onder de hei - archeologische en historische
landschapselementen in het Gooi........... ...............29,95
Amhem onder de grond - bewoningsgeschiedenis
van de stad en omgeving.... ..........24,95
Nering en vermaak - de opgraving van een
14e eeuwse mark in 4mersfoort.................. ..........49,95
Romeins Utrecht............. ....................29,95
Dive¡se andere boeken op aanvraag

Kooistra Metaaldetectors, (0513) 46 50 93

20 september
r Afdeling Zeeland: J Gawronski

(lPP). Het VOC-Schip'Amster-
dam" Zeeuwse Bibliotheek,
Middelburg, 19,30 uur

L3 oktober
f Afdeling Helinium: Excursie

naar het Zuiderzeemuseum.

17 oktober
I Afdeling Zaanstreek-Waterland

en omstreken: A Larerweij
(gemeentelijke arch,.logie
Amsterdam) Opgravingen aan
de Nieuwezijds Kolk te Amster-
dam (o.a. het "Kasteel van
Amstel") Werk- en expositie-
ruimte, Dorpsstraat 370, Assen-
delft, 20 oo uur

l- november
I Afdeling Zeeland: B. Schaap,

Prehistorisch grotonderzoek
Zeeuwse Bibliotheek, Middel-
burg, 19.30 uur

12 november
I Afdeling Zaanstreek-Waterland

en omstreken: t Scheffer en W.
Rem Opgraving te Wommels
(Fr.). Werk- en expositieruimte,
Dorpstraat 370, Assendelft, 20.00
uur.

aaSaaaaaata

f 77s,

1.1.50,
'1?7\ 

-

Alleen particulieren (leden) kumen gratis 'Opgravertjes" plaatsen, door
deze r¡oor de sluiti¡gsdatum naa¡ de redactie op te sturen. Aangeboden
voorwerpen van archeologisch belang dienen altijd te zUn aangemeld.

aaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaa

na 18.00 uur.,l.W. Vosmeijer,
tel (os7o) 6s l.s 80.

Gezocht zoekpartner(ster) in
de omgeving van Nunspeet /
N. Veluwe. De leeftijd is niet
belangrijk, ik zelfben een 15
jarige jongen, die al 3 jaar
zoekt. Heb je interesse, wil je
me dan schrijven of bellen?
Tim Jacobs, Kempenlaan 24,
8072 CT Nunspeet,
tel (0341) 25 41.1.6

Te koop aangeboden:
metaaldetector Tesoro Cut-
lass II, met 20 cm. open
schijf en beschermkap, in
nieuwstaat. Nieuwprijs was
f 84O,-, nu voor J 550,-.
R.Habraþen,
tel (0492) 33 'J.4 s1..

(na L8.00 uur)

Tesoro Bandido 2, demo model, met volledtge garantie 105A,

Aemile Heijn Metaaldetectors, Tel (A346) 56 30 37

e 6 e ó ô c r9 6 0 0 a 3 g o ¡ ó a Õ o o ð a a a a a a e a a a a a a a Õ a a a a a a

Tesoro Stingray, 2,5 laar oud

Tesoro Stingray, dento model

white's 4900

White's Eaqle Spectrum Sierra

White's Eagle Spectrum Sierra (opgevoerd)

White's Eagle Spectrum XLT

White's TM 800 dtepzoeker, als nieuw

Tesoro Schotel, ø 10 cm concentrßch

Tesoro Schotei, ø 17,5 cm concentrisch

Tesoro Schotel, ø 21 cm open concentrisch

White's Koffer voor Eagle XLT, nieuw

W. Munsters Metaaldetectors, tel (0492) 54 47 82

a a aa a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a aaa a a aa aaa a a a a a a a aa
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AANMETDINGSFORMUTIER
METAALVONDST
DATUM: LIDNR

NAAMVINDER:

ADRES:

POSTCODE /WOONPLAATS

TELEFOON

GEVONDEN OB'ECT

M,A.TERIAAl-:

OMSCHRUVING OB,JECT:

AfMETING/ C q GEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT:]Al NEE DOOR:

VINDPIÂATS / COORDINATEN

GEMEENTE / PI"AATS:

VONDSTOMSTANDIGHEDEN:

HANDTEKENING:

tector AMATEUR

SITUATIESCHETS VINDPLAATS GEVONDEN OB,/ECT;

AFBEËLDING GEVONDEN OB,IECT:

HET GEVONDEN OB,/ECT BTUFT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT BI,l DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldings-
formulier 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 gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. In het algemeen kunt u voorwerpen of mun-
ten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en bron-
zen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis. Bij twij-
fels 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;

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

Afmeting/c.q. gewicht: Ø 2O rnrn
Determinatieverricht: nee
Vindplaats/coördinaten: !e weg of suaat waar b.v. de akker

ligt en evenhreel de coördinaten.
Vondstomstandigheden: geploegde akker met veel

Romeinse schen¡en.

Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken door een
schetsje te maken. In het geval van de munt kunt u een tekening,
foto, fotokopie of een krastekening van de munt maken en deze
opplakken.

Adressen waar u het Jormulier naar toe kunt sturen:

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bod,emonderzoek
(RoB),
Kerkstraat'!.,
3877 CV Amersþort
Teleþon 033-634233

Koninklijk P enningkabinet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus 11028,
2307 EALeíden
Teleþon 077-720748

Door het formulier met behulp van een veÌletje carbon in te vul-
Ien houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregis-
tratie. 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 \Meten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMETDEN,
EEN KTEINE MOEITE!

Gevonden object:
Materiaal:
Omschrijving object:



Deøler o

r Kooistra Metaaldetectors
Compass / GanelT / C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter
Buorren 1.74, 84|8 HP Líppenhuizen
tel. (0s1.3) 46 so 93

Lankman Detectors
White's /Viking
v d 'IltuksIraat 26, Noordu;olde
tel (0s61.) 43321.3

DSG Metaaldetectoren
Groningen
White's / Viking / Tesoro
Beveiliging / Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstrao.t 26, 9965 RK Leens
tel. (059s) s7 77 49

t Detection Systems Hollanà
White's /Viking/Tesoro / C-Scope
Fisher / Goldspear / Electroscope
CEIA / Beveiligings c.q. hand detect.
Pulsinductie / Diepzoek app.
Tevens verhuur
Veerpad,2,8276 AP ZalÞ
tel. (038) 363 65 97, autotel. O6-529 268 25
email àetecÌ@pi.net

Fa. Detect - Gert Gesínk
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinkdu¡arsu.r eg 11-, 7523 AT Enschede
tel. (0s3) 430 os L2

Flevo Detect - Wilco Rook
White's /Viking
Kerkpad 78, 831,6 DB Marknesse
tel. (0s27) 20 39 29

Blankeboom Detectors
Tesoro / Viking / White's
Br o eks tr aot 4'l-, Hummelo
tel. (æ1a) 38 76 30

H of m an El ectr onic a V. O. F.
Detectortechniek
Primulastrdot 6, 6641, BV Beuníngen
tel (024) 677 40 63

EmileHeän
Metaaldetectors
White's / Tesoro / Viking
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemslede 58, 36O8 TH Maarssenbroeþ
tel. (0346) 56 30 37 (tot 23.00 uur)

Goldrush
White's / Depthmaster /
Detection Design

Polembangstraat 5, 1,094 TA Amsterdam
tel. (O20) 668 29 68,b.9.9. o6-s47 863 33

t D.], Laan Metaaldetectors
C-Scope / lesoro / Fisher /Viking
Pieter Maatsstraat'L2
7777 AP Híppolytushoef
tel. (0227) s9 32 86

r GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De Rozendíjk 29, 7797 PD Den Burg,Texel
De Crimpen 9, 1-921 BW Akersloot
tel. (0251) 37 39 sB

Hamstra V.O.F.
Garrett / Compass / C-Scope
Boun$r Hunter
Kleine Haarsekaile 779
4205 NA Gorinchem
tel- (0783) 62 ls 0o

. Maro d.etectie
Tesoro /Viking/ C-Scope
Fisher /White's / CEIA / Beveili-
gings c.q. hand detec. verhuur/
Magalan cPS 2000

,lan Kloosstraat 16
2207 Pw Noordwijk
tel. (071,) s64 78 27,b.9.9. O6-s26 4oo 20

Hoeveline
Tesoro / C-Scope

Burg Bauwmannlaan 9Oa
3043 AP Rotterdam
tel. (O1O) 47s 76 49

Voor een deskundíge uoorlich-
ting, degelijke garøntie en

een goede service is er altíjd,
een erkende dealer in d,e buurt.

r WDV Metaaldetectoren
White's /Viking/ CEIA Det. app.
Diepzoek & Beveiligings app.

Camisselaan 55, 3083 HB Rotterdom
tel. (O70) 487 76 11-

W. Munsters
Metaaldetectors
Viking / Tesoro / White's
Keepstraat 2, 5702 LH Helmond
tel (0492) s4 47 82

. Ian van Beraen'Metaaldeteítors
Tesoro

Schoolstraat 1,5,5221 AA Den Bosch
tel. (073) 631 73 s0

. P. van der Putten
C-Scope / Fisher
Hutakþer 3,5552 CJ Valkenswaord
tel. (oao) 2u 17 1.7 / (04o) 2ot s3 41

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher / Garrett /Viking
Stationss traat 1.3 2-734, D eume
tel. pa%) 3L 44 6s

Steenbergen Detectors
White's / Tesoro /Viking / Laser
Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Technology
Pulse Inductie / Diepzoek app.
CEIA Detectie poorten
Bontehondstraat 3-5,4567 BA Hulst
tel (0774) 3797 56

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher/ Garrett/Viking
Spoorstraat 56-58, Boxmeer
tel. (0aáì5) 57 75 16

ZL Metaaldetectors
Garrett
Libekerstraat 2, 6265 AM Sint Geertruid
tel. (043) 4O8 36 77 na'18.30 uur
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u houdt het niet voor

mogelijk, maar Kooistra

heeft vrijwel alles op het

gebied van metaaldetec-
-' 

tors wat in Nederland

,--.-' verkrijgbaar is. Voor zowel

hobby als professionele

toepassingen.

Als importeur van Carret, Compass,

Bounty Hunter en als dealer van o.a.

Fisher, Tesoro en C-Scope kunt u een

meer dan ruime keuze maken. Het gratis

en vakkundige advies maakt u snel dui-
delijk wat de juiste keuze moet zijn in

detector en accessoires. U zult het vast

wel vinden bij Kooistral

M ETAAL

DIT ZUN DE REDENEN WAAROM
ANDERE KOPERS U VOORGINGEN:
. Crootste assortiment detectors
. Vakkundig, eerlijk en gratìs advies
. Alle modellen op voorraad
. Bij storingen snelle reparaties dankzij

eigen servicedienst
. Bij reparaties evt. vervangend apparaat
. Betrouwbare garanties ook op reparatie
. Coede inruil voor uw oude detector
. Ruim ro jaar ervaring in gebruik en

verkoop van metaaldetectoTs
. Coede gebruikte exemplaren voor

scherpe prijzen met garantie
.Verzending door heel Nederland
. Croot assortìment boeken
.Vrijwel alle onderdelen op voorraad
. De beste prijs/kwaliteit

vethouding

DETECTORS
Buorren I 14,8408 HP Lippenhuizen,
tel. (0s l 3) 46 s0 93, fax (0s l 3) 46 30 67

Niet voor níets de grootste von Nederlønd! i
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