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clubleden 5% korting

Tesorots
de beste

Perfecte strand-, land- en onderwater detector (tot 60 meter)

Nieuwe sterkere behuizing, ground-knop aan de buitenkant

Door TR-Fast tuning de beste detector ooit gemaakt om aan zee
tussen eb en vloedlijn sieraden en geld te zoeken

Verwisselbare schijven, (25 cm. open zoekschijf f 395,-)

lmporteur Benelux:
Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg 11

7523 Nf Enschede
Tel.: (053) 430 05 12 (bezoek op afspraak)
Fax: (053) 430 21 92

De volgende officiële Tesoro dealers hebben de Stingray ll op voorraad:

Jan van Bergen, 's-Hertogen bosch, (073) 63 1 1 3 50, Koo¡stra Detectors, Li ppenhu izen, (05 1 3) 46 50 93, Fa. Detect - Gert Gesink, E nschede,

(053) 430 05 12, Steenbergen Detectors, Hulst, (0114) 31 97 56, Blankeboom Detectors,'s-Heerenberg, (0314) 66 4470 of 06-54714797,

C.C.T., West Terschelling, (05621 442628,l,ld,aro Detectors, Noordwi.lk, (071) 364 7821 of 06-52640020, S.F.W., Slootdorp, (02271 58 l8 03,

W¡llie Munsters, Helmond, (0492) 54 47 82 of 06-53409096, Emile He¡jn Metaaldetectors, Maarssenbroek, (0346) 56 30 37
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Detectot magazine is het
verenigingsblad uan
"De Detector Amateur"
en verschijnt elke 2 maanàen.

DWM

H Redactieadres
De Detector Amateur
Hanebalken r53

9205 CL Drachten
Tel (o5rz) 53 04 03

(uitsluitend na r8 oo uur)
Fax (o5 r z) 53 04 o3

Ë Advertenties
Tarieven op aanvraag bij de
redactie Het bestuur behoudt
zich het recht voor advertenties
zonder opgave van redenen te
welgeren.

Ð Redactie
C.B Leenheer (hoofdredacteur)
N. Leenheer
A. Folkerts
G. Gesink
D Eekhof
W. Kuypers

E Adviseurs en
medewerkers redactie:

J van Bergen
H.E.l. van Beuningen
R.J Bos

D Dijs
B. Dubbe
Dhr K PH. Faber

C. van Henþel
M A. Holtman
L. de Moulin

X Vormgeving en layout:
Grafisch buro Creatype,
Drachten

I Druk:
Necumdmk, Drachten

O Copyrighli Nrets uit deze uilqove mog worden ver-
ueelùuldigd en/af openbaar gemooÞt door middel van
druk, foLaqrofie, m¡crofilm of op welþe wiize dan @Þ,
zoniler voorolgoonde,schriftelijke toes¡ ?mmng van
de redactie
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De geest is gewillig......
V¿N nur BusruuR

Wat vliegt de tijd toch.
Voor je et aan denkt, is de

week weer voorbij en dan
denk je wel eens watheb iþ.

deze week eigenlijk uitgevoerd,

en wat is er weer veelblijuen lig-
gen; een volgende keer maar wat

strenger voor mezelf zijn.

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

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
secretaris: D. Smilde, Tormentil 17,

8445 RP Heerenveen, tel. (o5r3) 63t978.

Ledenadministratie
Opgave van leden, wagen over de contributie bij:
W. Woudstra, Melkemastate 16, 8925 AP Leeuwarden.

,A,ctiviteitencommis s ie
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal zr.&,g73z AM Groningen

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

Hanebalken 153, 92oS CL Drachten. Fax (o5rz) s3o4o3.

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen
dient u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar 47,8sot TL Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 153,9205 CL Drachten

Vondstaanrneldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de officiële instanties heeft gestuurd naar
ons secretariaat:
D. Smilde, Tormentil aj,844s RP Heerenveen

Echter, u weet het: de geest is

gewillig, maar het vlees is

zwal<.Zo gaat het mij vaak en
ik denk dat het velen van u
ook wel eens zo zal vergaan.

Het bestuur is de laatste
zaterdag van september te
gast geweest bij het s.N.A..

Tijdens de jaarlijkse contact-
dag voor archeologische
instanties en verenigingen
nrochten wij in het fujks-
museum voor Oudheden te
Leiclen een stand bemannen
om onze verenlgrng en

ideeën te profileren. Dit
temidden van o.a. A.w.N.,

Koninklijk Penningkabinet,
ef\z--

waardse richting doen te niet
gedaan worden door lieden
die zich nergens iets van aan-

treldcen. Zo blijkt in Apel-

doorn weer een opgraving
's nachts verstoord te zijn
door detectorzoekers.
Het bestnur probeert nu te
achterhalen ofhier
misschien ook leden van
onze vereniging bij waren.
Mocht dit het geval zijn, dan
zal het bestuur passende

maatregelen nemen. Ik hoop
dat het geen leden van ons

zijn geweest. U weet, dat wat
onze hobby betreft deze

kleine minderheid nog
steeds het gezicht van de

meerderheid bepaalt.

Verdel hebben wij per toer- Mensen, hierbij laat ik het
beurt lezingen bijgewoond in voor deze keer en ik hoop u
de Universiteit en deelgeno- in grote getale te mogen

men aan besprekingen verwelkomen op onze zoek-

omtrent de toekomst van de dag in Ruinerwold op tz
archeologie. Het is echter november a.s..

nog steeds jammer, dat de

kleine stapjes die wij in voor- Luitzen Haak

::

Onze verenigtng groeirbehoorlijk en daarmee ook de werkzaam'

hedenbinnenhetbestuur. Om de werkzaamheden meer te

verdelen en de taken van de bestuursleden wat te verlichten

zoekthetbestuur een

Verwacht wordt dat hlj/zij achter de doelstellingen van
onze vereniging staat, zich daar voÌ overgave voor in wil

zetten en goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
bezit. Er wordt door het bestuur r keer per maand 's avonds

vergaderd. I.v.m, reisafstand gaat de voorkeur uit naar een
persoon uit het noorden van het land.

Schriftelíjke rea,cties graag aan het secreta.riaat:

D. Smílde,Tormentil 17, 8445 RP Heerenveen.
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De redactie heeft de afgelopen tíjd veel positieve reac-
ties over het magazíne binnen gekregen. IJiteraard zijn
we blij d,at onze leden elke keer weer uitkijken na.ay het
blad en daar enthousiast ouer zijn. De redactíe en al
onze schrijvers d,oen steeds hunbest er elke keer weer
een mooi en interessant maga.zíne uan te ma.ken.

We hebben de laatste tijd ook
weer behoorlijk wat nieuwe
leden binnen gekregen.
Tijdens de landelijke archeo-
logische contactdag van het
sul in Leiden, waar onze ver-
eniging uitgenodigd was,
hebben we gemerkt dat onze
vereniging in archeologische
kringen langzamerhand
steeds meer geaccepteerd
wordt en dat men ziet dat wij
geen ordinaire schatgravers
zijn. We hebben tijdens deze
dag de doelstellingen en het
beleid van onze vereniging
weer veldel kunnen uitdra-
gen en ook daar een aantal
nieuwe leden genoteerd.
Bij onze stand hadden we dan
ook niet over belangstelling
te ldagen.

Het gaat dus eigenlijk best

wel leldcer met de vereniging.
Alleen zitten er een aantal
rotte appels in het zoekerswe-
reldje, die het voor anderen
verpesten. Asociale criminele
schatgravers, dÍe zoals o.a. in
Apeldoorn (zie krantebericht)
op opgravingsterreinen lopen
te zoel<en en van wie wij
hopen dat zij 'geen' lid zijn
van onze vereniging. Zijn zij
dit wel dan hopen we dat ze

zo snel mogelijk opkrassen,
want zij horen niet in onze
vereniging thuis. Het bestuur
kent geen pardon, en zulke
mensen worden dan ook
geroyeerd. Liever gaan we
door met minder leden, die
zich aan de richtlijnen van
onze vereniging houden, dan
met een grote vereniging met
een aantal criminelen.
Sorry dat ik hier even uit de
slof schiet, maar als ik zulke
kranteberichten lees, ben ik
enorm verontwaardigd.
Door zulke activiteiten wordt
het vele goede werk dat het
bestuur doet weer teniet
gedaan.

Ik hoop dan ook dat de offi-
ciële instanties inzien dat dit
maar enkele personen zijn,
die jammer genoeg, zoals wel
vaker gebeurt, voor negatieve
publiciteit zorgen, en dat het
overgrote gedeelte van de zoe-

kers zich behoorlijk gedraagt.
Misschien dat een vergun-
ningstelsel voor het gebruik
varì een detector, gekoppeld
aan het lidmaatschap van

onze vereniging een oplos-
sing is. Want het zou te gek

voor woorden zijn, als de goe-

den ondel de kwaden moeten
lijden en de hobby verboden
wordt. Ik hoop dat onze
lezers over deze dingen met
hun collega-zoekers praten en
dat ook zij de doelstellingen
van de vereniging uitdragen.

Ondanks deze negatieve
berichten heb ik veel vertrou-
wen in de toekomst voor wat
betreft het zoeken. Er wordt
steeds meer aangemeld en
steeds meer gebruik gemaakt
van de hulp van leden tijdens
opgravingen, dus we gaan de

goede kant op.

Uiteraatd hoop ik u tijdens de

zoekdag op 9 november te
ontmoeten, waar we ook over
bovenstaande zaken van
gedachten kunnen wisselen.

Kees Leenheer

Contributie

Jammer genoeg wordt alles

steeds weer duurder. Porto,
papier, druld<en enz..

Daarom zijn wij genoodzaakt
de contributie van onze ver-

eniging te verhogen naar

f so,- per jaar.
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Bestuu¡'
E Voorzitter:

L. Haak
Zetveld r 2

gzoz LM Drachten
TeI (o5tz) 5z z8 o4

I Vice-voorzitter:
T. Kolkman
Rembrandtstraat z3

739t BB Twello
TeI (o57r) z7 zB 37

E Secretaris:
D. Smilde
Tormentil 17

8445 RP Heerenveen
TeI (o5r3) 63 19 78

E Bestuurslid:
D. Eekhof
Pealskar 47
85or TL Joure
TeI. (o5t3) 41 66 7o

E Bestuurslid:
J. Koning
Nieuwmarkt z6
87ot KL Bolsu;ard
Tel. (o5r5) 5t 25 02

E Bestuurslid &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer
Hanebalken r53
9zo5 CL Drachten
TeI (o5rz) 53 0403

Lid"rnaatsckrap
Het lidmaatschap van
deze vereniging ioopt
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
Melþemastate t6
8925 AP Leeuwarden

"Tel. 
(o58) 266 tB t8
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VOOR U GETEZEN

Zo langzømerhand. kan ik
die dichtr e g el v an' Lor à.

Tenny son w el gebruiken.
Na de kastelenboeken over

Brabant, Limburg, de Groninger
Borgen, Drentse Havezathen en

Fríese Stinzen die ik in àe loop der
tijd beschreven heb, valt nu de eer te

beurt aan het boek 'Kastelen en

r idderhof steden in U tr echt' .

Functioneel minder ongemaldcen veroor-
gesproken was zaakten en gemakkelijker

het kasteel belang- konden worden verdedigd,
rijk in die zin dat de werd de grote overdekte

bewoners eryan, ruimte, de zogeheten'zaal'
indien gewenst, in staat het essentiële centrum van

waren buitenstaanders de alles wat zich in deze ver-

toegang te ontzeggen. Toen sterkte woning afspeelde.

de aarden wallen en pallissa- Kastelen vormen een zichtba-
des van de primitieve motte- re manifestatie van één van
kastelen ergens in de dertien- de belangrijkste componen-
de eeuw na de uiMnding ten - het feodale - van die
van de baksteen werden ver- periode in onze geschiedenis

vangen door stenen construc- samen met de bereden,
ties die duurzamer waren, geharnaste krijgsman, de rid-

der.

Nergens in ons land vind je
zoveel kastelen als juist in
het ldeine Utrecht. Inge-

klemd tussen grotere
mogendheden, Holland, Bra-

bant en Gelre moesten de bis-
schop en zijn vazallen con-

stant op hun qui vive zijn.
Van de honderdtwintig kaste-

len in de provincie Utrecht is

tweederde verdwenen en de

rest is verbouwd in de loop
der eeuwen. Historische
afbeeldingen dateren alle-
maal van na de zestiende
eeuw, toen het kasteel zijn
verdedigbare functie al lang
had verloren. Het hebben van
zo'n gebouw was toen nog
wel nodig om aanspraak te
maken op een plaatsje in de

ridderschap. Hoe het begrip
'kasteel' gedefinieerd diende
te worden, daarover zijn ver-

hitte discussies geweest,

I +'is-, ,.t

llThe splendour
falls on castle walls...tt

mede omdat men dan tevens

wijgesteld was van het beta-

len van belasting. Ook toen
al deed men dat niet graag.

Het boek gaat uitgebleid in
op de bouwgeschiedenis van
ieder kasteel afzonderlijk, ile
bewoners worden beschre-

ven, het interieur en de lan-
derijen en tuinen rondom.
Foto's, topografische pren-
ten, kadastrale minuutplan-
nen en de heraldiek vormen
de illustraties bij de tekst.
Voetnoten, registers, topogra-
fische coördinaten maken
het boek compleet. Het bege-

leidende persbericht maakt
melding van het verdwijnen
van z5o kastelen en het
bewaard blijven van 45 stuks.
ik heb ze niet nageteld om
eerlijk te zijn. Tijdens het
schrijven van het boek kwa-
men nog opmerkelijke feiten
aan het licht. Een opmerkelij-
ke vondst was bijvoorbeeld
de middeleeuwse woontoren
met twee meter dildce muren

van kasteel Te Vliet in Lopik.
Men had altijd gedacht dat
dit pand in de rgde en 2oste

eeuw oPnreuw was oPge-

bouwd.

De prijs van het boek / 69,9o

moet geen belemmering zijn
om het te kopen, want met
behulp van deze gegevens

kunnen wij met onze detec-

tor nog een hoop aanvullend
welk doen. Bijvoorbeeld door
de grachtopvulling na te zoe-

ken die ergens gestort is.

Dat kan nog opmerkelijke
vondsten opleveren, die nog
niet vermeld zijn.

Ben Olde Meierink e a (red ), Kastelen
en riààerhofsteden in Utrecht

Uitgeverij Matríjs, 66o blz., gebonden

metstoþmslag, ca 6oo illustraties
in kleur en zw at t - w it, uirg eb r eide

bíblio gr afte en r e qíster s,

rsBN 90 5345 o72 6

voor meer informatie:
Eelco Beukers, Uitgeverij Matrijs,

Poslbus 670,35oo AR Utrecht,
tel: (o3o)-234 31 48

Atlas der Munten in België
van de Kelten tot heden

Een repertorium van de muntslag in België van de Kelten tot
heden. Meer dan zooo jaar muntslag wordt weergegeven per

historische periode met telkens een inleidende tekst.
Voor alle 43oo munttypes is er een beschrijving en afbeelding.

Formaat 44, 380 blz., r9z foto's.
Prijs: rooo ¡pn + verzendkosten (3oo nrnvoor Europa)

Te bestellen bij:
Europees Genootschap van Munt- en Penningkunde vzw

HugoVanhoudt
Belsenakestraat 20

B-3020 Herent (België)

B ankacc ount 0 0 0 -161467 7 -1 5



Een niet-
Se vondst

p een mooie zomerdag
ergens midden augustus
r995 besloten mijn zoek-

mald<er Aldré en ik nog eens een
reeds meerdere malen afgezocht
fort (een staatsfort van begin t7e
eeuw) met de metaaldetector te
bezoeken. Het graan was er zopas

afgereden en het veld was ideaal
kort zodat we gemald<elijk overal
met de zoekschotel bij konden
komen.
Mijn motivatie om er nog eens te
zoeken was, dat André er het jaar
ervoor nog een 3-stuiverstuk van
Albrecht en Isabella had gevonden.

Nog geen 5 minuten had ik de
detector aangezet ofer piep-
te een goed signaal door de koptele- kracht?
foon. Na dejuiste plaats te hebben Enkele voorbeelden:
gepinpoint, plantre ik mijn schep "Z::"i^:{";i:::;i1::i:::i::r':io"::io::;
in moeder aarde en floep daar lag een paar schoenen z8 stuiver de Duitse keizer Matthíos I, met op de

een grote zwarte schijf. Zelfs een een tinnen schaal z8 stuiver voorzijde een geÞroond'wapenschild en op de

leek had direkt kunnen zien dat dit een roggebrood van 6 kg ro stuiver Þeerzijde een dubbele adelaar'

een serieuze vondst was, niettemin r pond suiker rz stuiver
kon ik het zelf bijna niet geloven. r pond boter 4 stuiver
A1s in een roes liep ik enthousiast een aardewerkpijp r,5 duit
naarAndréenvroegofikdroomde. eenappel r duit
Zljnlip ging een beetje hangen; het een ei r duit
was dus waar. Thuis gekomen heb Nog een interessant weetje:

wanneer je een z8 stuiverstuk vindt
met een klop dan is dit gebeurd in
1693.

De bedoeling hiervan was de aan-

munting van florijnen tegen te
gaan omdat deze aangemerkt wer-
den als zijnde slecht zilver.

H. van Caelenberghe, België

['J

ik de munt deskundig gereinigd en
u ziet hiernaast het resultaat.
Het gebeurt toch niet vaak dat der-
gelijke grote zilveren munten het
daglicht zien, meestal zijn het
koperen munten of ldeine zilveren
nominaties.

Maar wat vertegenwoordigde een
dergelijke munt toentertijd en wat
kon men er zoal mee kopen? Hier-
over een beetje uitleg en enkele
voorbeelden van waarde.
Het loon dat een ongeschoolde
arbeider rond r6zo onlving voor
geleverde dagprestaties was tz stui-
ver, vlug berekend betekende dit
dat je minimaal z dagen moest wer-
ken voor z8 stuiver. En de koop-

creatype@@
Hanebalken ry3,

9zo5 CL Drachten,
tel./fax (o5tz) 53o4o3

DRUKWERKGRAFISCHEVORMGEVING, ADVIES EN BEGELEIDING



VONDST
VAN HET

Om mee te doen
met de "vondst

van het jaat'' dient
u een verhaø\, vøn

tenminste'J.50 woor-
den, te schrijven over het

àoor u gevond.en voor-
werp. Natuurlijk stuurt u

duidelijke foto's van het voor-
w erp mee. Voorw erpen van

archeologische waarde dienen te
worden aangemeld

Vondst met

waar de avond tevoren al enkele
zoekers overheen gelopen
hadden, de rest van de

dag vond ik alleen
nog maar een

rekenpenning.
Wellicht had dit te
maken met het
feit dat mijn
gedachten
steeds

afdwaal-
den naar
het pel-

grlms-
rnsrgne.

De voorstel-
ling op dit
open gewerk-
te insigne,
toont een

eeds 5 jaar zoek ik nu met
een metaaldetector, meestal
naar Romeinse voorwerpen,

waaryan er nu toch een aantal
mooie vondsten in mijn
vitrine liggen.
In de zomer van 1996 was mij ter
ore gekomen dat er in de binnen-
stad van 's Hertogenbosch een grote
parkeergarage zou worden
gebouwd.

Men was al een paar weken bezig
met het af?oeren van de grond uit
deze bouwput. Toen ik wist waar
deze grond voorlopig opgeslagen
werd, heb ik snel mijn detector
gepakt en ben daar naartoe gere-

den.
Daar aangekomen, bleek dat er al
meer detector-collega's aan het zoe-

ken waren.
Na een aantal dagen ijverig zoeken
had ik al een aantal mooie middel-
eeuwse vondsten gevonden, waar-
onder een mooie r4-e eeuwse gesp,

een riemtong, een mondharpje,
enkele mooie messen en kinder-
speelgoed van tin, etc, maar het
mooiste was toch wel het vinden
van een pelgrimsinsigne uit
Amersfoort.

Dit insigne vond ik terwijl ik nog
maar net 5 minuten aan het zoeken
was, en dit nog wel op een plek
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strekt haar handen \
uit naar een Mariabeeld
met Jezuskind. Een emmer
staat op de voorgrond om het beeld
in te zetten. Een tekstbandrol is als

een gevel gedrapeerd en laat lezen
AMERSFoERT MCcccxLV (t ¿¿s\.
De betekenis van de voorstelling is

als volgt. ln t444 voelde Geertgen
Arents, een meisje uit Nijkerk roe-
ping om non te worden. Zij had
daarbij haar voorkeur uit laten
gaan naar het St. Agnietenklooster
te Amersfoort. Op weg naar die stad
wierp zij, gekomen bij de Kamper-
poort, een eenvoudig Mariabeeldje,
dat zij bij zich droeg, in het water
van de stadsgracht. Zij schaamde
zich voor dat simpele beeldje tegen-
over de andere zusters.Juist in die
tijd werkte Margriet Gijsen uit
Duust in de stad. Zij kreeg in een

visioen drie maal aangezegd, dat
onder het ijs bij de Kamperpoort
een Mariabeeldje lag. Zij haalde het
beeldje uit het water maakte er
melding van en daags na Kerstmis

Iu]

een verhaal
werd het in processie naar

de O.L. Vrouwe-
kapel

gebracht.
Vanafdat
moment
gebeur-

den

7,,' er
vele

mirakelen
zoals in hetjaar

1475. toen eenjonge
knecht uit Oosterhout een koot
wilde vullen. Bij gebrek aan lood
smolt hij het pelgrimsteken van
O.L. Vrouw van Arnersfoort om.
Bij het vullen van de koot nam het
lood, dat er naast stroomde, direkt
weer de vorm aan van het Amers-
foortse teken.
Met gelden van pelgrims werd spoe-

dig na het ontstaan van het
bedeoord de Onze Lieve Vrouwe-
toren gebouwd.

C. v.d. Leemput.

Bron:

Opgrøtíngen in Amsterdam blz. 389.

Voor de foto bedank ikhierbij de

heer H J.E. van Beuningen.
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inds kort ben ik in het bezit
van een nieuwe detector.
Ik zocht jarenlang met een

C-Scope vrr/rn 33oo. Een goede

detector, maar het constante sig-

naal werd ik op een gegeven

moment beu. Bovendienwilde ik
wel weer eens wat anders proberen.
Tijdens het lezen in een snuffel-
krantje viel mijn oog op een adver-
tentie van een metaaldetector.
Een Tesoro Silver Sabre II van een

lz jaar oud, z.g.a.n. voorf 5oo,-.
Ik dacht, dat is nietveel geld voor
zo'n detector. Na een telefoontje
ben ik er naartoe gegaan. Het was
een prachtig apparaat waar niet
veel mee gezocht was.

Eenmaal thuis gekomen begon het
bloed natuurlijk te kriebelen om op
pad te gaan. Het was juni en de

akkers waren allemaal ingezaaid,
en op de meeste plaatsen stond het
mais al zo'n 50 cm hoog. Tot ik op
een gegeven moment een boer, een
goede kennis van me een weiland
zag omploegen, dat opnieuw met
gras ingezaaid moest worden.
De boer zou het land nog frezen

dus het land lag er mooi glad bij.
Ik kreeg enkele dagen de tijd om te
zoeken voordat het ingezaaid zou
worden met gras.

Totaal heb ik er toen 4 avonden (8,5

uur) gezocht met het volgende
resultaat.

4 lakenloodjes
r8 zegelloodjes
6 gespen

r lepel

bedankt
r kastbeslag
r messing sleuteltje
z zilveren knopen
r tinnen frguurtje
4 zilveren munten
z vingerhoeden
r muntgewichtje
z horlogesleuteltjes
8 messing knopen
z8 musketkogels

58 duiten en centen
rz gordijnringen
diverse rommeltjes

Ikkan dus gerusT
zeggen:
"Tesoro bedankt
voor die ftjne
detector".

Lucien van lrsel,

Waspik
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Wil Hofmans

White's
Classic

In het laatste Detector Magazíne hadden we het
over d,e grenzen van de detectorindustríe.
Hetleek erop dat de grenzen van de technologie
beretkt waren.

Meer dieptebereík van de detector zonder dat er
teveel storíng optrad, zat er ogenschíjnlijk niet
meer in.
We besloten dan ook met de opmerking dat we des-
ondanks ongeduldíg wachten op verdere
ontwikkelíngen.
Ik had dít nog níet uít mijn pen of ík sprak wil
Hofman (dealer vanWhíte's produkten) die vertelde
over zijn opvoerproject van de White's Classic serie.

Wil Kuypers



et deze informatie van
Wil realiseerde ik me
ineens dat er wel degelijk

wat nieuws was op technisch
detectorgebied. Alleen niet uit de

hoekvan de fabrikanten, zoals ik
verwachtte. Ik had dus even niet op

zitten letten,want onder mijn neus

was er wel degelijk iets nieuws te
zlen.
En dit nieuws kun je globaal
omschrijven als de opkomst van de
"modificatie-specialisten".

M o dift c atí e sp ecío,li sten
We zien in Engeland diverse elek-
tronica bedrijf es die hun diensten
aanbieden (in de detectorbladen)
om bij bestaande metaaldetectors
extra elektronica in te bouwen of
om de detector eens grondig elek-
tronisch na te kijken. Het gaat dus

niet om bedrijf,es die een nieuwe
steel aanje detector bouwen of
hem in een flitsend ldeurtje kun-
nen spuiten. Nee, het gaat puur om
de elektronica.
Deze (meestal) eenmansbedrijf, es

hebben een werkplaatsje, een erva-

ren elektrotechnicus en eenvaste
advertentieplaats in een metaalde-
tectorblad.
Zij adverteren met hun diensten
zoals:
- hetinbouwenvan oplaadbare

batterijen;
- het opvoeren van de gevoelig-

heid;
- het verlagen van het discrimina-

tieniveau;
- het optimaal aanpassen van de

spoel aan de detector;
- een schakelaar inbouwen voor

het optimaal gebruik van ver
schillende spoelen;

- het inbouwen van vaste grond-
ontstoring;

- het inbouwen van een regelbare
grondontstoring:

- ??? en wat wenst u nog meer?7?.

Dit alles bij diverse merken en
modellen metaaldetectoren.
Wie nog een oud model heeftvan
een bepaald merk l<an voor wij wei-
nig geld zijn model'updaten' door
de snufies van de nieuwere model-
len in te laten bouwen. Met het ont-
staan van deze bedrijfles is er een

nieuw segment bijgekomen in de

detectorindustrie. Waren we voor
de komst van deze bedrijfles totaal
aftrankelijk van de fabrikant en zün
reparatie-senrice, nu kunnen we ze

opsturen naar deze bedrijfles voor
zowel reparatie als voor een totale
persoonlijke aanpassing op onze
manier van zoeken en aan onze
zoelçlaatsen.

Nu kun je je afirragen: wat kan nu
een zo'n elektrotechnicus beter dan
een heel ontwildcelingsteam van
een fabrikant? En dat is een goede

waag.
Nu het antwoord:
We gaan er vanuit dat een fabri-
kant veel produkten voor een zo

laag mogelijke prijs wil produceren.
HU wil echter wel een goed loøali-
teitsprodukt leveren om serieus te
kunnen concurreren met andere
fabrikanten.

- Dat betekent voor een fabrikant:
tempo maken en dus niet elke
detector met eindeloos geduld
minitieus af laten regelen door
een werknemer.

- Dat betekent ook dat een.fabri-
kant onderdelen inkoopt die
goedkoop zijn en binnen bepaal-

de toleranties vallen. Hij koopt
economisch gezien het optimale
aan loøaliteit. Hij kiest dan bij-
voorbeeld een transistor die 90%

binnen de toleranties blijft.
Die kost dan, zeg maar / 1,65.

Die fabrikant begint niet aan
een transistor die 98% binnen de

toleranties blijft en f 8,- kost.

- Tevens kiest een fabrikantvoor
een eenvoudig en een in zijn
ogen goed opgebouwde model-
lenlijn.
Elk duurder model heeft in de

regel meer afstelmogelijkheden
(knoppen), meer accessoires en

meer dieptebereik.
Als consument heb je de keuze
uit een beperkt aantal smaken
maar een eigen mix maken is

niet mogelijk.
Als je bijvoorbeeld de pest hebt
aan handmatige grondontsto-
ring, maar je wilt wel het diepte-
bereik van het duurste model
van een bepaald merk, dan heb

je een probleem. Want op dat
duurste model zit wel die hand-
matige grondontstoring.
Net zo goed heb je een probleem
als je absoluut met die hele lich-
te detector wilt blijven zoeken,

maar wel dieper de grond in
wilt. Want als je meer diepte wil,
zalje toch die grotere, zwaarde-

re bak moeten kopen.

De'modificatie-specialist' heeft van
alle genoemde bezwaren geen last.

- Die kan je detector rustig opti-
maal afstellen. Die is niet direkt
gebonden aan een produktie van
200 apparaten per uur.

- Die kan de beste conponenten
in jouw detector zetten die net
dat extra beetje stabilisatie, net
dat extra beetje scherper discri
minatievermogen en dat extra
stuk diepte geeft.

- Die kan die mogelijkheden in
jouw favoriete detector bouwen
die jij wenst.
Echt maatwerk in plaats van
confectie!

Ook wij kunnen maatwerk krijgen
want wij hoeven onze detector niet
op te sturen naar Engeland (met
alle risico's van dien). Nee, in
Nederland hebben wij onze eigen
modificatie-specialist in de persoon
vanWil Hofman.

De Wil Hofmans \Ã/hite's
Classic Special
Wil had zojuist een proeÍÌnodel van
de White's Classic gereed waarin hij
zoals hij zei: 'een dot power had
gestopt waar je stil van werd'.
Normaal word ik daar ook stil van,
maar nu werd ik druk om met Wil
te regelen ofdat proefrnodelletje
niet een weekje richting Arnhem
kon komen. Dat kon dan wel mits
ik de detector binnen een week
weer retour stuurde, want etc, etc.

Mijn kinderhand is gauw gevuld

dus ik greep die mogelijkheid met
beide handen aan.

Een paar dagen later lag er bij mij
een ogenschij nlijk doodnormale
Classic op de tafel.

[']



Voordat we nu verder gaan met de

tafel- en veldtest, eerst iets over de

achtergrond van Wils geknutsel.

Waar ís Wil Hofman eigenlíjk
mee bezig?
Wil heeft een project en dat is
gebaseerd op de White's Classic

detector.
Hij gebruikt de basis-elektronica
van deze detector om verdere modi-
ficaties aan te brengen. Volgens Wil
is de Classic bijzonder geschikt voor
modificatie. Dat komt door de
goede basis-elektronica en het gege-

ven dat het detectorhuis nog ruim-
te over heeft. Ruimte zowel binnen
voor extra elektronische onderde-
len als buiten om extra knoppen en
schakelaars te plaatsen.

Watwil Wil nu eigenlijk?
Wil wil detectors bouwen die op
maat gemaakt worden totaal aange-
påst aan de wensen van de indivi-
duele klant.
Dat wil zeggerr datje die detector
krijgt die de optimale prestaties
levert voor de grondomstandighe-
den waarop je aan het zoeken bent
en aangepast aan de voorwerpen

die daar gevonden worden.
Maar ook aangepast aan jouw favo-

riete wijze van zoeken en met die
mogelijkheden die je aan kunt.
Zowel aangepast aan de beginner
als voor de gevorderde. Daarbij
blijft de originele fabrieksgarantie
bestaan van alle White's detectoren
die dool de officiële importeur
(D.S.H.) zijn ingevoerd.
(Wil je een ander merk door Wil
laten modificeren, informeer dan
even bij je importeur hoe het zit
met de garantie.)

Kennismakingstest
Terug naar de test.

De detector ging op tafel en de

bekende voorwerpen gingen langs
zijn neus. En dat gaf meteen al aan
dat er heel wat aan de hand is in
detectorland.
In de eerste plaats het kleine spul.

Klein spul
Een ldein brons Romeins ringetje is
nauwelijks te detecteren door detec-

toren met grotere spoelen dan 8".
De fisher "1266 X, de Tesoro Bandido
met 10,5" spoel, de C-Scope

CSs MX en de'vVhite's XLT gaven

nauwelijks een signaal. Je moest
het ringetje haast door het gat in
de spoel heen halen om wat reak-
ties aan de apparaten te ontlold<en.
De White's Classic Special signa-

leerde dit ringetje met zijn identie-
ke spoel (Blue Max) als de XLT op

niet minder dan 7 à 9 centimeter
met een onmiskenbaar duidelijke
respons. Waarmee in ieder geval is
aangetoond dat het rnagnetisch
zoekveld veel intenser is (meer

krachtlijnen per vierkante centime-
ter) dan van de andere apparaten.

Dieptewerking
De volgende test van de dieptewer-
king met een kleine dunne Romein-
se dupondius was nog indrukwek-
kender: meer dan 40 centimeter in
de discriminatiestand!!! Nu was ik
ook echt even heel erg stil.

Maar natuurlijk we hebben het over
luchttests, dus laten we niet te vlug
Hosanna juichen. Want we weten
dat het in de grond natuurlijk een

heel ander verhaal is.

Dus de uitrusting in de auto en op
naar een testplek.



De veldtest
De geteste machine was nog niet
voorzien van een grondontstorings-
knop. Ik merkte dat de standaard-
instelling niet altijd optimaal was

op de grond waar ik zocht. Derhal-
ve kan het zijn dat de detector toch
nog wat stiller is als je hem perfect
op de grond afregelt. Dan haalje
echt het onderste uit de kan.

Akþers
Het domein voor de opgevoerde

Classic.

Bij akkers die niet te vuil zijn, haal
je de duiten op zijn sloffen, zo'n 30

centimeter diep weg. Op vuilere
akkers krijg je wel veel last van sto-

ringssignalen. Je moet dan het ver-
mogen echt drastisch terugdraaien
waarmee het dieptebereik navenant
terugloopt.

Stortgronà
Met het gebruik van de Classic Spe-

cial op stortgrond kan ik kort zijn:
ongeschikt.
Dat is zoiets als met een wegrace-
motor op een zandig crosscircuit
rijden. Je krijgt een hoop herrie en
je komt niet vooruit want bij elke
zoekslag heb je 100 signalen.
Indien je de gevoeligheid helemaal
terugdraait, de discriminatie
omhoogschroeft en een hele kleine
spoel pakt dan is er heel misschien
nog mee te werken. Maar dan kun
je denk ik beter een TR-retje pak-
ken.

Rívieroevers
Daar is de Classic op sommige
plaatsen op half vermogen te
gebruiken, op andere plaatsen
moet je de boel helaas nog meer
terugdraaien. Het probleem is dan
dat je teveel storingssignalen krijgt.
En omdat je hier toch al veel en
zwaar moet graven, werkt het niet
prettig. Helaas heb ik niet de pas

uitgel<omen wide-scan kunnen pro-
beren op deze opgevoerde Classic.
Mogelijk dat die nog hele leuke din-
gen laat zien langs de rivier.

Opgespoten zand
Wauw! Draai open die kraan, laat
hollen die geit!
Neem wel je Shovel mee, want dat
wordt graven. Hallelujah, wat gaat

dat kreng diep. En, hij blijft nog
heel netjes discrimineren zonder
veel diepteverlies. Praktisch geen

storingssignalen te horen.

Conclusie
De Classic Special is iets speciaals.

Hij gaat diep, echt diep. Echter die
gevoeligheid heeft een prijs en dat
is in hoofdzaak de hoeveelheid sto-
ringsgeluiden.
Dit betekent dat deze detector niet
voor een ieder geschikt is.

Zoals Wil Hoftnan zegt: "het zoeken
met een opgevoerde Classic is als

het rijden op een opgevoerde brom-
fiets; de ondeskundige gaat op zijn
bek en de deskundige breekt alle
records". Deze gemodificeerde
detector is daarom beslist afte
raden voor beginners.
De meest geschikte kandidaten
voor deze detector zijn de mensen
die al enkelejaren zoeken met een
White's Classic. Die kennen precies
de goede en de minder goede signa-
len. Deze mensen moeten absoluut
deze modif,rcatie laten uitvoeren.
Voor onbekenden met de Classic is

het even wennen. Je krijgt ineens
een zeer gevoelige, krachtige
machine in handen. Ik heb gemerkt
dat ik een paar middagen moest
wennen aan het andere geluid dan
dat ik zelf gewoon ben te horen in
de koptelefoon.
Maar dan pak je wel de munten op
een diepte die er niet om liegt.
Maar nogmaals: zonder ervaring
ben je beter af door een standaard
Classic te kopen en wanneerjeje
helemaal thuisvoelt deze naar Wil
op te sturen voor het uitvoeren van
deze modificatie. De Classic III is
het meest geschikt voor het uitvoe-
ren van de modificatie, alhoewel
het voor de Classic I en de II ook
mogelijk is.

Wil is nog niet uitgemodificeerd.
Het prototype is klaar, maar zijn
streven is om zoveel mogelijk sto-
ringssignalen weg te werken.
Inmiddels is er weer een nieuw
proefinodel naar mij onderweg.

Je hoort er nog van!

Hofm an Elektr onic a V OF B euninq en

024-6774063
bgg 06-52637244

Wees voor onze vereniging
"de Detector Amateur' een

detectorambassadeur.

I' Vraag altijd toestemming tot
zoeken aan de landeigenaar of
beheerder van de grond.

Legitimeer je met je lidmaatschaps-
kaart (ledenpas).

l"

lg

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

ls Zoek nooit op archeologische
terreinen, mits je toestemming
hebt verkregen ven de bevoegde

instanties om mee te helpen bij
een archeologische opgraving.

le Neem zoveel mogelijk het metalen
afual, zoals lood en koper mee.

Denk om het milieu.

l7 Maak alle gaten weer netjes dicht
en wel zo, dat er geen schade

zichtbaar is þijvoorbeeld aan een

eventuele grasmat).

le Vondsten, waarvan men redelijker-
wijs kan aannemen of vermoeden
dat deze van wetenschappelijke
cultuurhistorische waarde zijn,
moeten binnen drie dagen gemeld

worden bij de burgemeester van de
plaats waartoe het gebied behoort.

le Bovengenoemde vondsten moeten
eveneens wo¡den aangemeld bij de

desbetreffende archeologische in-
stanties, zoals de n.o.s. en het x.p.K..

l,o Het's nachts zoeken zonder
toestemming van de landeigenaar
is verboden. Iemand die 's nachts
zoekt is verdacht bezig.
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Officieel dealer van:
Altai, Bounty Hunter, C-Scope,

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

Geopend uolgens normale winheltíjden.
Na 18.00 uur, tel. (0492) 33 14 51

Zie d,e d.eølerpa.gína aoor regio aerhoop

UW PARTNER

IN SCHATZOEKEN

ffiä

Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon 073 - 5512949, Fax 073 - 5515658

Test nu gratis en geheel
vrijblijvend de

PULSE INDUCTIE
van C-Scope, de

CS6Pi
Bel voor informatie, reservering

en/of een afspraak naar

Pieter Maatsstraal 12
1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Fax 0227 593286

GTAx 400 GTAx 1000 PowerMaster

Officieel dealer van hobby en
Beveiliging. Made in U.S.A.

Wij hebben alles in voonaad, zoek niet verder er

kan maar een de beste en de goedkoopste zijn.

DE MUNTZOEKE,R
Voor vrijblij vende informatie en/of demonstratie :

De Muntzoeker
Berlingieri Flanco - Directol

Rozenstraat 34-36
3530 Houthalen - Oost (Belgie)

Tel - Fax: 089-383966
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INGEZONDEN VOOR DE

VONDST
VAN HET

,AAR Zoekterrein
met muzikale klank

nlangs is er weer
een groot gebouw
in ons dorp met de
grond gelijk

gemaakt. Toen alle puinres-
ten waren afgevoerd, was ik
er als de kippen bij om even

te kijl<en of er iets was te vin-
den. Hier en daar een pijpe-
kop, maar na een poosje vond
ik een groot stuk groen uitge-
slagen ......... steen, brons of
koper? Ik dacht: wat moet ik
daar nu mee? Maar uit
milieuoogpunt gezien dacht
ik: opruimen maar.

Later bleek het om gietslak-
ken te gaan. Wat boven het
maaiveld ligt. zit er mis-
schien ook onder, dus de vol-
gende avond was ik er weer,
nraal nu gewapend met mijn
detector. Het gebied waar
deze bronzen gietslald<en in
alle soorten en maten lagen is

zo'n 30 m'groot, en er lag
een laag van + 4o cm. Vele

avonden ben ik aan het spit-
ten geweest om de bronsslak-
ken naar boven te halen. Het
bleek dat het om slald<en

ging van een kìoìd<engieterij
uit Heiligerlee uit de 5o-er

Jaren.
Een groot stuk van zo'n 15 kg
ligt nu te pronken in het
ldold<enmuseum in Heiliger-
lee. In mijn schuurtje ligt nog
t12S kg (zie foto) aan brons-
slald<en.

T.S. l. I(uip er s, S che emd a

Categorieën Vondst van het Jaar

r Voorwerpen van archeologische waarde bijv. bronzen bijl, bronzen beeldje, ijzertijdurn, enz.
z Sieraden (oud en nieuw) bijv. Romeinse ring, bijzondere gouden ring van het strand enz.

3 Manteispelden (f,bula's) bijv. Romeinse fbula, Karolingische mantelspeld enz.

4 Munten I (tot 1400 )bijv. Romeinse munt, middeleeuwse munt enz.

5 Munten II (1400-1800) bijv. zilveren scheepjesschelling enz.
6 Munten III (na 1800) bijv. kwartje Wiilem I enz.

7 Gebruiksvoorwerpen bijv. zilveren vingerhoed of gesp, aardewerk, lakzegelstempel, enz.
8 Religieuze voorwerpen bijv. pelgrimsinsigne, kruisjes enz.

[tr]



8 jaar oud mysterie opgelost
nkele jaren geleden vond ik
regelmatig fragmenten van
smalle langwerpige plaatj es

die mij deden denken aan een koe-

Iingsrooster voor huizen. Ik keek
dan ook vaak bij oude huizen, maar
kon geen vergelijkbaar exemplaar
ontdekken. De koelingsroosters zij n
meestal al vervangen door plastic
exemplaren. Zodoende werden de

fragmenten (fig. z en 3), als onbe-

kend zijnde bewaard in een apart
bakje. Naderhand vond ik nog een

fragment maar deze is erg smal en

bovendien uitgevoerd in lood in
plaats van koper ofbrons.
Dus deze kon eigenlijk vooral
gezien de afmetingen (zo x 3o mm)
nooit als koelingsspouwmuurroos-
ter gediend hebben (fig. 1). Voor mij
waren deze plaatjes een compleet
mysterie.

In de nazomer van 1995 had ik het
geluk dat er vlak bij mijn huis een

slootwerd uitgebaggerd. Dus zoe-

ken maar. De eerste voorwerpen
dienden zich aan; een duit urtt77o,
een gesp, een mok, een grote alumi-
nium schaal ettz, errz..

Even later na een pauze genomen
te hebben, ging ik verder. Weer een

rooster en ditmaal compleet en
gaaf. Na een tijdje gaf mijn Golden
Sabre een gil, dus graven en alweer
een rooster en op de bodem hout
en nog een rooster. Maar.... pruttel-
den mijn hersens, dat is geen koe-

lingsrooster maar een wijwel com-
plete mondharmonica. Het bijna 8

jaar oude mysterie was dus opge-

Iost.

De kleibodem van de sloot heeft
het houten deel, evenals boven- en
onder klankplaten (fig. 4) goed

geconserveerd.
De z ontbrekende boven- en onder-
afdekplaatjes heb ik helaas niet
kunnen vinden. De ldankplaten
zijn van brons vervaardigd.
Over de datering blUfik nog gissen.

omdat de literatuur daarover ont-
breekt. Maar volgens de eigenaar
van de muziekinstrumentenwinkel

r@ fst

moet de mondharmonica in het
begin van de r9e eeuw vervaardigd
zijn. De vondsten die in dezelfde
uitgebaggerde sloot zijn gevonden
lagen in eeuwen door elkaar.
Dit komt omdat er vlak bij de sloot
eens een trots statig 17e eeuws

landhuis heeft gestaan 'Huize Stad-

wijk' genaamd. Later in de r9e
eeuw is de naam veranderd in
'Nieuw Voordorp' en werd het huis
eerst een pensionaat en later een

kindertehuis. Dit heeft er tot mid-
den van de jaren 7o van deze eeuw
gestaan. Na sluiting van het kinder-
tehuis raakte dit statige gebouw,
nadat baldadige jeugd het gebouw
tot 3 maal toe in brand had gesto-

ken, in verval. De gemeente besloot
i.v.m. instortingsgevaar tot sloop
over te gaan. Dit heeft voor het
dorp Voorschoten en diepe wond
nagelaten. Er zijn inmiddels luxu-
euze appartementen verrezen.
Alleen het koetshuis 'Stadwijk' en
de straat'Stadwijkstraat' herinne-
ren nog aan deze vergane glorie.
Rondom het gebouw was er veel
speelgoed te vinden.

['n]
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De mondharmonica is vermoedelijk
door een kind van het kindertehuis
verloren en zodoende in de sloot
terecht gekomen. Het is niet een

echt bijzondere vondst maar ook
weer niet een alledaagse vondst.
Zeker niet compleet met hout
gevonden.

D.L Kampertteen

Toestemming
vragen a,an
de boer?

Het zoekt wel
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Herkomst runen achterhaald

Een voorbeeld uit het handschrift
van de Provincíewet van Skàne in
àe Codex runícus Armanag
(eind.1,3de eeuw).

a

)

Het Germaanse runenschrift is

minder oud dan wordt gedacht en
is wijwel zeker onder Romeinse
invloed ontstaan, niet in Skandina-
vië maar in het Nederrijngebied
van Duitsland en Nederland. Onde¡-
zoek door de NWO, stichting voor
taal, spraak en logica van de Rijks-
universiteit Groningen heeft nieu-
we en interessante gezichtspunten
over de herkomst van het runen-
schrift opgeleverd. De vondst dit
voorjaar van een zilveren beslag
van een zrøaardschede met runen-
inscripties bij Tiel vormde het sluit-
stuk van een onderzoek waarin 200

inscripties uit het toenmalige wije

Germania zij n geanalyseerd.
Het oude runenschrift is omgeven
met mystiek en magie. Aan de hoe-

kige tekens werden en worden nog
steeds magische krachten toege-

kend. Het schrift van de Germanen,
zo blijkt nu, werd niet gebruikt als

communicatiemiddel maar meer
als statussymbool. In runeninscrip-
ties op sieraden en wapens van
onder andere de Vikingen werden
namen en spreuken geschreven die
vaak verwezen naar militante Ger-

maanse goden als Odin, Frya en
Loki. Volgens onderzoekstet drs.

Tineke Looijenga van de RUG is het
runenschrift aan het begin van
onze jaartelling ontstaan. Als voor-
beeld diende het archaTsche alfabet
uit de gebieden aan de Middelland-
se Zee.

De basis voor de runen is waar-
schijnlijk gelegd tij dens contacten
tussen Germanen en Romeinen.
Veel Germanen namen in die tijd
dienst in het Romeinse leger.

Zij keerden als'geletterden' terug
naar Germania om e¡ de schrijf-
kunst te introduceren. Dit verklaart
waarom de oudste objecten runen-
inscripties bevatten met een

Romeinse context. De Betuwse
zwaardschede is hier de missende
schakel. De Runen zijn deels in het
Latijn en vermelden de naam Hatet-
hewas.

De rest van de inscriptie luidt:
'schitterend Gallisch zwaard'.
Een andere verbinding met de

Romeinen vormt het feit datrunen
zijn aangetroffen in de graven van
rijke Germaanse wouwen samen
met Romeins glas en aardewerk.
Een probleem bij het reconstru-
erend onderzoek naar de oorsprong
van de runen is het leegtegebied
tussen de noordgrens van het
Romeinse rijk en Denemarken waar
de runen het meest werden
gebruikt. Culturele contacten tus-
sen Noordgermanen en de Romei-

nen zijn er niet geweest. De theorie
luidt nu dat Germaanse stammen
in het grensgebied: de Bructerii, de

Fresones, de Batavii en de Canafatii
de runen naar het noorden hebben
gebracht. De Tielse vondst dient
ook hier als verbindende schakel
Vanuit het zuiden zijn de runen in
de derde tot zesde eeuw verder ver-
spreid. De twintig onderzochte
voorwerpen uit Friesland en Gro-

ningen zijn afkomstig van stam-

men van achterblijvende migranten
van Angelen en Saksen uitJutland
en Noord-Duitsland die op weg
waren naar vestigingsplaatsen in
België en Engeland.

Overgenomen uit het'\Igemeen Dagblad

10 september 1996

Natuurlijk

archeologische
opgravtngen

["]



Een trompet
en rode

ten, een ldein plaatsje net over de
grens gelegen langs de weg Breda -

Antwerpen. De devotie ging hier
verder door. Inl.9z4 schonk de gees-

telijkheid de corporate aan de kerk
van Boxtel. Een stukje bleefin de

monstrans te Hoogstraten. De ver-
ering van het Heilig Bloed leeft
voort. In Boxmeer betreft het het-
zelfde wonder, niet door het omsto-
ten, maar door hvijfel van de pries-
ter aan het altaar, aangaande de

echtheid van het bloed van Chris-
tus in de kelk. De wijn veranderde
in bloed op het corporaal. Het cor-
poraal is het wit vierkant doekje
onder de kelk.

Rode verf
Wat heeft het bovenstaande verhaal
en onze detectorhobby met elkaar
te maken? Op zich natuurlijk niets.
Al hoewel.... Even terug in de tijd.
Uit afgevoerde stadsgrond afkom-
stig uit het oude centrum van
Dordrecht vond ik ettelijke jaren

F. Breibach¡

Nog maar kort geleden was er
op d,e televisie een reportage te
zien over'de Ommegang van
Boxmeer', een plechtige
processieoptocht d,oor de

straten van deze

N oor dbr ab antse g emeente,

waarbíj men het wonder van
het Miraculeus Heílig Bloed ín
ere wil houden, d.at hier in de

r4e eeuw zou zijn geschied.

Bloeddoek.
:,;-t--:r.:. e gemeente Boxmeer, gele-

ii l.l g." bezijden de Maas in de
, '-.;' noord-oost kop van de pro-

vincie Brabant en het ten zuidelijk
van's Hertogenbosch gelegen
Boxtel zijn nauw verbonden aan
deze devotie. De oorsprong dateert
van circa r38o. Een priester had tij-
dens de mis de kelk met wijn omge-
stoten op het altaar. De vlekken ble-
ven op het doek geprent.
Hij trachtte in een riviertje de vlek-
ken uit de altaardoeken te wassen,
maar tevergeefs. Hij verborg zever-
volgens. Op zijn sterfbed biechtte
hij het voorval aan een priester.
Sindsdien beschouwen de gelovigen
de vlekken als het bloed van Chris-
tus.
Hetzelfde jaar kreeg de geestelijk-
heid de toelating om de doeken aan
het volk te tonen op Drievuldig-
heidszondag. Toen de protestanten
het bewind in Noordbrabant in
handen hadden, bracht de geeste-

lijkheid de reliek naar de Sint Kate-
rinakerk in het Belgische Hoogstra-

geleden een nog in redelijk staat
verkerend fragment van lood-tin
legering, wat ik het best zou kun-
nen omschrijven als een staande
figuur, met daarbij de armen
gespreid en een uitgevouwen 'span-

doek' omhoog houdend. (zie afb.).

Op het doek was een voorwerp afge-

beeld waarin ik niets anders dan
een muziekinstrument herkende,
met name een trompet. Opvallend
detail aan het tinnen fragment, was

de nog duidelijk aanwezige verf.
Rode verf. Was dit verf die er origi-
neel ophoorde? Zo ja, dan was de

vraag waarom. Niemand wist 't.
Kortom, aan het gevonden stuk was
geen touw vast te knopen. Vergeet
niet, documentatie of een naslag-

werk over insignes zoals we dat nu
wel kennen, bestond toen nog niet.
De weinige informatie die wel voor-
handen was, moest toen voorname-
lijk komen uit ons zusterblad "The

Coinhunter" of het toenmalige
maandblad "Antiek" waarin ook
weleens wat over insignes werd
gepubliceerd. Zonder e¡ dan ook
verder bij stil te staan, heb ik het
'onthoofde' stuk aan een verzame-
laar uit de stad Utrecht overgedaan.
Hij blij en ik blij! Niettegenstaande
dat het toch al een poos geleden is,

herinner ik me juist dat verÊdetail
nog als de dag van gisteren. lnmid-
dels zijn we in het verhaal enkele
jaren verdet.
Toen dhr. HJ.E. van Beuningen, de

kenner bij uitstek, eens bij me op

bezoek was - zijn boek "Heilig &

['u]



Profaan" was toen nog volop in
voorbereiding - kwam het voorval
met het 'verf-fiagment' terloops ter
sprake. Geïnteresseerd zoals altijd,
hoorde deze mijn verhaal aan. 8n....
jawel hoor, u vermoedde het mis-

schien a1...... tekst en uitleg was

voorhanden! Wat bleek...? Via een
'omweg'was het bewuste fragment
reeds in zijn verzameling terecht
gekomen. Geluld<ig maar, en dat
meen ik oprecht! Want doot zijn
passie voor het behouden van,
bestuderen, beschrdven en publice-
ren van deze wij kwetsbare laat-
middeleeuwse voorwerpen, kon van
Beuningen, niet zönder trots, ver-

tellen dat het Dordtse 'verÊÍÌag-

ment' inmiddels als een pelgrimste-
ken van de plaats Boxtel was

gedetermineerd!
Schitterend toch? Wat ik toentertijd
in mijn'onnozelheid' had aange-

zien voor een trompet, was in wer-
kelijkheid de omgestoten miskelk.
TJa.... toen hij me dit vertelde, was

ook de verklaring van rode verfop
het insigne ineens duidelijk. Nader-
hand is er een soortgelijk exem-

plaar, eveneens voorzien van rode
verf, ontdekt te Sluis in Zeeland.

Een kelk valt om. Het MIRAI(EL.

Bij de scherpe hoek: de priester
wast de dwaal in een stroom; twee
wielen van watermolens op de ach-

tergrond: de w¡sscnr¡¡c der
H. DoEr(EN. Bij de rechter hoek: de

priester op zijn sterfbed; een pries-
ter haalt de dwaal uit een kist. Tus-

sen de cirkels druiven, druivenbla-
deren en korenhalmen. Langs de

lange zijde: aandenken aan het
MIRAI(ULEUS H. BLOED-BOXTEL.

Een ander fraai vaantje toont aan

de rechterzijde de kerktoren van
het Belgische Hoogstraten. Daar-

naast: een kruis omgeven met drui-
venranken. Aan de voet van het
kruis houden twee engelen de

altaardoekvast, waarop langs de

randen de tekst weergegeven is:

ACTUM SUB URBANO PAPA SEXTO ANNO

DN I MCCCLXXX.

Daaronder het schrijn met het H.

Bloed. Links AFLAET. sYNE DooR-

LUCHTIG STE HOOGWT FR RI GINALDUS

BISCHOP V.AN ANTWNRP VERNT XI

DAGEN AFLAÊT AEN ALIE DIE DEWELIG

DIT NEVENSTAENDE GEBEDT SULLEN

MET DEVOTIE LEZEN ACHT DAGEN ACH.

TEREEN. Rechts: cHEBEDT HEERE JESU

GY HEBT IIW DIERBAER BLOET VOOR

ONSE VERLOSSINGHE AAN HET CRIIYS

VERGROTEN MAEI(T DII.T WY TIYT DE

SLAVERNT¡ DER SONDEN DOOR DIT

BLOET GEWASSEN WORDEN OM EEN

SU!'r'ERE WOONPLAETSE TE ZYN VAN

DEN H. GEEST NU IN DER EEWIGHEYT.

AMEN,

bij de rand een rode tafel met ver-

eisten voor de bediening: een kaars,
een kruis, een schaal met zalf(?),

een boek; aan de hoek van het bed
een priester op een stoel en een lan-
taarn. In de scherpe hoek: H. BLoED-

DoEK Sedert 165z vereerd in de St.

Catharinakerk te Hoogstraten.

Wederom blijkt weer, dat iets veel
interessanter en waardevoller
wordt, wanneer bekend is wat het
is, beschreven en gepubliceerd
wordt. Op deze wijze hebben we er
allemaal wat aan. Wetenschappelijk
gezien is het voor onderzoekers,
met name Stichting Middeleeuwse
Religieuze en Profane Insignes,
juist een uitdaging om te komen
'van niets tot iets', gestaafd en

onderbouwd met gegevens. lk kijk
dan ook vol trots naar de insignes
in het boek "Heilig & Profaan",
waaraan ook een 'simpele'Dordte-

naar zijn bijdrage heeft mogen leve-

ren.

Voor ol uw verdere informatie en adviezen:
Stichting Miààeleeuwse Religieuze en Profane
lnsignes
Brínþ 5,3945 BE Cothen (Utr)

Literatuur:
'Heilig & Profaan' ,
door: HJ E. vanBeuningen en AM.Koldeweij,
ISBN qo-goo6z6g
'Bedevaortvaantjes' ,

door: Renaatvan der Lind,en,

ISBN 90-6s67-o33-9

Naar de scherpe hoek toe, drie tafe-
relen van het gebeuren: een pries-

ter voor het altaar; een voorname
heer en dame knielen bij de trede,
een man aan de zijkant; de priester
poogt de wijn uit de altaardoeken
te wassen in een beek bij een

watermolen; op de achter-
grond een kerk; de

priester ligt in
een hemel-

Bedevaartvaantjes
Uit de jaren twintig en dertig van
deze eeuw, zijn nog enkele bijzon-
der fraaie papieren bedevaartvaan-
tjes bewaard gebleven, die de

gebeurtenissen waarop het wonder
is gebaseerd, visueel weergeven.

Een van de afbeeldingen laat
ons in drie taferelen het
volgende zien. In de

top: een priester
bij het
altaar.

bed en



De ico

datgene wøt het ziet als kwaad

zíchzelf heeft øf g eb eeld.

van de

Iconografte beschrijft hoe een

afbeelding zich ín de loop vøn d,e

tijd ontwíkkelt en debed,oeling is

te laten zien hoe het mensdom

hier, in de loop van de tijd,,

I Drs. K.P.H. Faber )

in

Het werkt ongeveer als volgt:

men wordt geconfronteerd met

zijn eígen kwaad, gaat het d,an

schuiven op een møchtbuíten

zíchzelf, de demon, de boze, de

duível, geeft daør vervolgens

gedaante aan zoals een monster,

een gruwelbeest, een sexbeest etc..
\
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e creatie van de duivel met
, de hoorntjes op de kop, de

staart tussen de benen en
soms met hoeven, een soort omge-

bouwde satyr, die in de oudheid
een onschuldig sexgodje was en in
de bosjes achter de ny'rnfen aanging
is een succesformule geworden, die
het vanaf de 16e eeuw heeft volge-

houden tot in onze tijd toe.

Aanleiding voor dit artikel is het
duiveltje (afb. 1) , op een zoekdag in
Engeland gevonden door mew. Van

Haperen, Den Haag. Dit artikel was

haar beloofd. De datering van dit
duiveltje zit op eind 16e eeuw
Het is een beetje een Tijl Uilenspie-
gel-achtig duiveltje. Hij zit nu in
mijn kast en ik noem hem stiekem
dejournalist. Alles zien, alles horen
en nooit zwijgen.

Afb. 2 laat een gelijktijdige duivel,
ook van rond 1600, zien. Ik blijfver-
der nadrukkelijk van de theologi-
sche waagstelling af of er afgezien
van dat extrapoleren van ons, het
schuiven van ons 1o¡¡aad op een

macht buiten onszelf, een boze

macht bestaat die ook in ons kan
wonen (immanent zijn). Veel geloof-

den en geloven dat. O.a. de joden en

de christenen, hoewel wat de laat-
sten betreft een preek over de dui-
vel in de kerk tot de schaarse the-
ma's behoort. De discussie hierover
hoort thuis in de theologie en dat
is mijn specialiteit niet. Hier gaat

het erom hoe de culturen in de

buurt dat wat zij zagen als het

kr¡¡aad hebben afgebeeld.

De oudste boze demon, die we heb-

ben is Pazuzu (afb. 3) een bronsje
uit het Middenoosten: niet eens zo

anders dan "onze duivel": met vleu-
gels en hoorntjes op zijn kop.

AJbeelàing 5
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De Joodse demon is wij vormeloos,
maar bij het christendom komt er
meer tekening in. Er zijn monsters
die de zielen van de mensen opei-
sen (afb. 4), allerlei gemene beestjes

uit de tapijten van Angers die de

Openbaringen van Johannes afbeel-

den (de,A.pocalyps) (afb. 5 en 6).

Er zljn kwelduiveltjes (afb. 7), die
vrome monniken pesten met nare

dromen (vaak over wouwen).
Maar de afbeelding van de duivel is

nog veelvormig: niemand wist ook
hoe hij eruit zag. Pas in de 16e

eeuw komt de omgebouwde satyr
(afb. 8), de sex komt er duidelijk bij.
Waarom?

Al rond ca. 1000 na Chr. wordt het
mode bij sommige geestelijken om
anti-wouw te gaan denken.
Het heet ascetisme en laat zich kort
samenvatten in: raak niet, smaak
niet, roer niet aan. Wilde je je ziel
zuiver houden dan was het motto:
geen sex, op water en brood enje
verre houden van alle genietingen.
Ook woeger was er al eens zo over
gedacht: de Essenen in de tijd van
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AJbeelàing 3

maar loonslaverij. Er ontstond dus

haat, die zich ontlaadde tegen
andere weerlozen: de oude vrouw
in dat hutje en de jonge ongehuw-
de, mooie wouwen. De heks werd
uitgevonden. "Aha", riep een deel
van de geestelijken, "door de vrouw
komt de duivel in de wereld, ze liet
zich al in het paradijs verleiden
door de duivel (de slang), omdat ze

nu eenmaal van het zwakke
geslacht is.". Afb. 9 toont Eva de ver-

Ieidster, zelfverleid door de slang.
"Zo zijn die wouwen nu eenmaal"
riep men toen. Geschoolde psycho-
logen heeft het geen moeite gekost

om uit te vinden hoe hier mannelij-
ke schuldgevoelens o.a. bij monni-
ken de wouw tot zondebok maak-
ten. Wat een leed hebben
heksenprocessen, heksenproeven
en -verbrandingen al niet veroor-
zaakt.

Terwille van de heks moest er ook
een duivel komen. Dan konden ze

tenminste erkennen dat ze hem
aanbaden. Zie afb.10 van een hek-
sen-sabbat waar de duivel is afge-

beeld als bok, waar de billen van
gekust worden. Deze duivel (afb. 11)

zit helemaal in sexsfeer: het grote

Icwaad in zichzelf verbeeld. Afb.72
toont zo'n omgebouwde satyr.
Zo was hij niet bedoeld; de satfr en
de faun, zijn fluitspelende neefle,
waren romantisch grappige natuur-
godjes bij de Grieken.

Na die 16e eeuw met hekserij, gods-

dienstoorlogen en ander leed pikt
de romantiek/verlichting het
anders op. De lichwoetige satyr
komt weer in beeld (afb. 13). Wat
oudere heren spelen met lieftallige
jongedames in een aangename lan-
delijke omgeving: romantiek van
oudere 18e-eeuwse mannen met
hun toegestane maitresses.

De duivel nu? We zijn tegenwoor-
dig, de eeuwvan de wereldoorlogen
en de psychologie, al voldoende
onder de indruk van het kwaad in
onszelf (sommigen van ons).

De beerput van het onderbewuste,
de drang tot sex en macht en lust
(libido) zijn overtuigend in de groep
gegooid. Kijk maar eens in de spie-
gel: wat zie je dan? Het duiveltje
van mevr. Van Haperen lacht fijn-
tjes.

Aþeelding 9

Christus waren komplete monni-
ken. Al vanafca. 200 kroop men in
de woestijn als heremiet.
Het lichaam werd de kooi der ziel,
de wouw de grote verleidster.
Misschien overbodig om duidelijk
te maken, dat de rest van de kerk
dit zag als bovenmatige uitsloverij-
en daar niet aan meedeed.
Het klooster waar men in vluchtte
voor de verleidingen van de wereld
werd door velen gemeden als de
pest.

Maar in de 16e eeuw ging de meer-
derheid van de gewone gelovigen
bovenstaande opvattingen steunen.
Er is een sociologische verldaring
voor: het woege kapitalisme kende
ondernemertjes die naar boven
ldommen over de ruggen van de

oude ambachten. Die voelden dat
ze achter raakten in de race om
rijkdom en sociaal prestige en volle-
dig tot arme arbeiders werden gede-

classeerd: geen eigen bedrijfie,

þrJ



,,,t" , et gebruik van een magneet
i' j i om metalen voorwerpen
I ', i, onder water te lokaliseren

is natuurlijk niets nieuws, maar
een recente uiwinding heeft
onlangs geleid tot een revolutionai-
re ontwikkeling op dit gebied.

Door gebruik te maken van een

zeer zeldzaarn metaal (Neodymium
Boride Nd2 Fe 14 B) dat in het Guin-
ness Book ofRecords wordt
genoemd als het meest magneti-
sche materiaal ter wereld is de uit-
vinder van de Super Magneet er in
geslaagd een zeer kleine magneet
te ontwikkelen met een ongelofelij-
ke kracht.
De Super Magneet is ongeveer 10x

zo sterk dan de gemiddelde kerami-
sche luidspeaker-magneet, maar
heeft slechts de afrnetingen van
een sigarettenaansteker.

Supa Mag

Dankzij zijn enorme kracht is het
nu mogelijk om diverse vondsten
uit het water omhoog te halen.
En dat er zich in het water uitzon-
derlijke vondsten moeten bevinden,
is een ding wat zeker is.

Dankzij de Super Magneet zijn er
bijvoorbeeld in het buitenland in
korte tijd al een groot aantal
wapens, kluisjes, munten, gereed-

schappen, ankers, kanonskogels en
vele andere vondsten uit het water
omhoog gehaald.
Opvallend hierbij is dat deze vond-
sten er vaak in verhouding
nog redelijk goed uitzien, dit in
tegenstelling tot de metalen vond-
sten die wij regelmatig op het land
doen.

De Super Magneet wordt geleverd
aan een 8 meter lange drijvende
lijn. Het is wel verstandig om deze

lijn te verlengen, zodat het ook
mogelijk is om hem vanaf bruggen
te gebruiken. Hiervoor dient een

lijn van minstens 4 mm dikte
gebruikt te worden, omdat het voor
kan komen dat er grote en ã¡lare
voorwerpen met de magneet
omhoog komen. Uit eerdere proe-
ven is gebleken datjuist bij brug-
gen veel vondsten gedaan worden,
en dan niet alleen gebruiksvoorwer-
pen, maar ook kwam het regelma-
tig voor dat er nikkel geld met de

magneet rnee omhoog kr¡¡am.

Door zijn kogelvormige uiterlijk
heeft de Super magneet een gerin-
ge kans om op de bodem vast te blij-
ven zitten. De magneet is in zijn
geheel in een roestvrijstalen behui-
zing gezetwaardoor hij bijna onver-
slijtbaar is geworden.
Als de magneet na gebruik af en toe
schoongemaakt wordt, gaat hij zeer
Iang mee en blijft tevens zijn kracht
behouden.

Het is wel aan te raden om tijdens
het gebruik van de magneet rubber
werkhandschoenen te dragen, dit

om het omhoog tillen van (grote)

voorwerpen te vergemakkelij ken.

Zoals gebruikelijk bd alle andere
magneten, is het niet verstandig
om deze in de buurt van bijvoor-
beeld: computers, horloges, video-
banden, creditcards met magneet-
strips, medische apparatuur en
software te houden. Het is namelijk
mogelijk dat hierdoor schade aan
deze apparatuur ontstaat.

De prijs van deze Supermagneet is f 295,-
Verkrijgbaar bij:
Gold Rush Metaaldetector en.

Palemb angstr. 5, 1094 TA Amstetdam
TeI' (020) 6682968,8 g g.:0654-786333

In het volgende nummer van de

Detector Amateur zal er een test
over deze magneet verschijnen.

de super magneet

þ'l
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Het onderzoek naar de middeleeuwse urbanísatie in het
Rivierengebied is een van de speerpunten gewoyden in de

Ned,erland,se archeologie. Ik probeer dat zo goed en zo kwaad
als d,at gaat te volgen, vandaar dat ík regelmatig voor Wegener
Mídden Nederland in een opgravingsput zit om een gesprekje
aan te knopen met de dames en heren opgravers.
Een reeks artíkelen in allerlei krantjes ís het gevolg.

Uíteraard vergeet ík hierbij onze detectorvrienden van de DDA
níet, híerna vrnd je deel zoveel van mijn bevindingen.

et landschap in en rond
Tiel met zijn ruimtelij-
ke structuren zoals wij
dat nu kennen, is in de

middeleeuwen ontstaan. De laatste
decennia is er veel in gewijzigd en
aangepast; bij ruilverkavelingen en
nu ook stadsuitbreidingen. Maar de
hoofdlijnen blijven middeleeuws
van oorsProng, en soms van nog
oudere datum blijkt nu. De unici-
teit van het gebied in de driehoek
Tiel, Geldermalsen en Waarden-
burg wordt in talloze archeologi-
sche geschriften benadrukt.

Het uitgangspunt van alle onder-
zoekingen is de waag naar de
nederzettingsontwikkeling in ons
deel van het rivierenland. Waarom
treffen we dorpen, steden, kloosters
en kastelen aan op de plaats waar

we ze vinden en niet elders?

De deels nog verborgen geschiede.

nis van de wijde omtrek van Tiel
vormt al lange tijd het jachtterrein
van zowel archeologen als historici,
hobbyisten en professionals.
Tot voor kort gingen die groepen
echter zelden of nooit samen het
veld in, men k¡¡¡am elkaar wel eens

tegen, maar meestal liepen ze langs
elkaar heen, elk zijn eigen pad
banend met eigen materiaal,
methoden en zienswijzen.
Het gevolg was dat ieder ook met
eigen vondsten en interpretaties
terugloøam, die soms die van de

ander tegenspraken.

Het wetenschappelijke doel anno
1996 is het trekken van de grote lijn
tussen al die groepen waarbij de
geschiedenis van de inheemse

fcolL-'J

bevolking centraal staat. Tiel en

omstreken is een van de regio's in
ons land waar projectmatig weten-
schappelijk bodemonderzoek gaat
plaatsvinden, maar dan alleen op

plaatsen waar het bodemarchief
verstoord dreigt te worden door
woningbouwactiviteiten en de aan-

leg van bijvoorbeeld de Betuwelijn.

Het archeologische onderzoek in de

nieuwe stadswijk Passewaay is voor-

lopig afgesloten. Het Archeologi-
sche Instituut van de Vrije Universi-
teit te Amsterdam heeft daar een

uniek te noemen grafteld blootge-
legd van ruim twee hectare groot.
Op het terrein trof men om en

nabij de tweehonderd vierkante en
ronde graftreuvels aan uit de eerste

en tweede eeuw na Christus.
Dit grafueld behoorde bij een

inheems-Romeinse nederzetting die
aan de andere kant van de weg
gelocaliseerd is tijdens veldverken-
ningen. Men placht aan het begin
van onze jaartelling de overledenen
te cremeren en vervolgens de resten
te begraven in een grafheuvel teza-

men met bijgiften: voedsel, wapens
en ldeding voor de lange reis naar
het dodenrijk, benevens enige geld-

stuldcen voor de veerman over de



rivier die ons scheidt van het hier-
namaals. Het grafireld was ontdekt
door hobby-archeologen tij dens

veldverkenningen. Door de eeuwen
heen waren de grafheuvels geëgali
seerd geraakt en waren de grafgif-
ten door ploegen aan de oppervlak-
te gekomen. Het vereist een

kennersoog om dit te vinden, maar
dat is geen probleem voor de lieÊ
hebbers van ondermeer de sero, de

aw¡q, de NJBG en de ooa, om maar
eens een paar archeologische ver-

enigingen te noemen die hier actief
z\n.

Aan de I(oornmarkt en bij Den Tol
midden in het centrum van Tiel
wordt nog druk gegraven door een
gemêleerd gezelschap onder lei-
ding van mewouwJ. Dijkstra van
de Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek. Een met
bladgoud bedekt Romeins engelen-
kopje haalde de landelijke pers al,
en op het moment waarop onze
correspondent de opgraving

bezocht, werd een Romeinse fibula
of mantelspeld geborgen door een
detectoramateur. Want dat is wel
bijzonder in Tiel; men stuurt de

metaaldetectorzoekers niet weg
maar laat ze welbewust meewerken
aan de opgraving. Heel wat vond-
sten die anders aan het speurende
oog der archeologen zouden zijn
ontsnapt, worden dan alsnog uit de

uitgegraven grond'gepiept' met
zo'n electronische snuffelaar.
Mewouw Dijkstra is meer dan
tevreden over de samenwerking
met de hobbyisten. "Ik kan momen-
teel helaas nog niet zoveel vertellen
over deze opgraving omdat we net
zijn begonnen" verontschuldigd ze

zich, '"we zitten nu wel al op het
grondniveau van de oude handels-
nederzetting uit de tiende eeuw,
maar meer dan de chaotische palen
op de bodem van de put en deze

verdwaalde fibula kan ik nog niet
laten zien. Het is overigens wel
onze bedoeling de bevolking van
Tiel op de hoogte te houden met

een open dag en het uitgeven van
enkele nieuwsbrieven, plus uiter-
aard door de pers te woord te

staan". Of de vondsten later in het
museum van Tiel te zien zijn, daar-
over kan ze nu nog geen uitsluitsel
geven. Wie wil meewerken aan, of
informatie wil hebben over de

oigravingen in Tiel en omgeving
kan zich opgeven bij naro, te vin-
den in de gemeentegids. Duidelijk
is dat de archeologen nog meer van
zich laten horen de komende jaren.

Naschrift. Toen ik dit verhaal optekende

was nog nietbekend dat de palen die

hier op de foto te zien zijn deel uitmaak-
ten van een constructie in de vorm van

een schþ. Verder onderzoek leverde op

dat dit korbelen waren ltctn een orer-

naads gebouwd schip, vermoedehlk een

vikingschþ.

Foto's: Een bekend, lid van de DDA werkt mee

aan het vinden van klein metaal op àe storl
De eerste polen worden gevonden van het

' vikingschíp' dat w ereldkunàig w erd gemaakt
via het tv-journaal

++s

BEL ONS
Tel. (Oa92) s4 47 82

tOfS Keepstraat 2,5702LH Helmond

t'++
N¡euwe metaaldetector kopen ?

BEL ONs. WIJ MAKEN VOOR
JOU GEGARANDEERD

DE BESTE DEAL

(HET VOORDELICSTE ADRES //V /VEDERLAND)
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Detection Systems Holland
Importeur White's metaa[detectoren

Veerpad 2,

8276 AP Zalk,
tet. (038) 363 65 91

fax (038) 363 64 80,
autoteL. 06-53210446

e-mai[: detect@pí.net,
Wt{W: http://www.pi. net/-detect/

Uw leveroncier van o.a. de Clossic seie, Surfnasteç TM 808,
Spectrun XLT, 5900 & 6000 DI serie, Beochconbers, i900 Pro enz.
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Let op onze speciale aanbiedingen
op de zoekdag-stand in Ruinerwold
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Zoek
Ruín
9 november
Locatie: Multifunctioneel centrum' Buddinghof',
Dijkhuizen 66, Ruinerwold (zíe plattegrond).

Inschrijving: 9.00 uur
Zaal open: 9.30 uur
Opening: '1.0.00 uur
Inschrijfgeld: f 1-7,50 per deelnemer

Programma
10.00 uur Opening door o.a. de locoburgemeester

van Ruinerwold
10.30 uur 1e wedsrijd
12.00 uur jeugdwedstrijd voor kinderen t/m 12 jaar

met speciale grote prijzen
Pauze*

13.30 - 15.00 uur 2e wedstrijd
Ter afsluiting de grote Super Loterij en de príjsuitreikingvan de wed-

strÌjden.

De zoekdag wordt in samenwerking georgøniseerd met museumboerde-

rij 'De Karstenhoeve'. Het is de bedoeling dat de leuke en interessonte

vondsten op een grote ko,art vcln de zoekplek worden ingetekend en wor-

den gedetermineerd en geþtografeerd. Uitleghiet'vønhoort u op de

zoekdag.

Determinatie
Voor de determinatie van door u gevonden voorwerpen of mun-
ten hebben we een deskundig team uitgenodigd t.w.:
- Mew. drs. D. Kicken: pelgrims- en profaaninsignes
- Dhr. M,4,. Holtman en R. Holtman: gewichten
- Dhr. drs. P.K.H. Faber: o.a. munten, beeldjes enz.
- Dhr. drs. E. Kramer, archeoloog en hoofd educatie van

het Fries Museum: algemeen

Dit determinatieteam wordt eventueel nog aangevuld met
andere deskundigen.

Tijdens de zoekdag is er een zilver- en goudsmid aanwezig om
kapotte sieraden te repareren.

Importeurs
Uiteraard zijn op deze zoekdag weer alle importeurs uitgeno-
digd, bij wie naast allerlei aanbiedingen ook weer de aller-
nieuwste snuf,es op detectorgebied zijn te zien.

Prijzen
Ook deze keer hebben de heren importeurs weer voor een
geweldig prijzenpakket gezorgd, waarvoor wij ze uiteraard zeer
dankbaar zijn.

Detect Gesink Metaaldetectors :

Tesoro Micro Max Cutlass detectorf 795,-,
Tesoro detectortas f 195,-, Zilvertestset f 150,-, 2 boeken

Goldrush:
2 beschermhoezen voor Spectrum

Kooistra metaaldetectors :

Silstar viswerpmolen, 2 scheerapparaten, f,retscomputer,
wereldontvanger, alarminstallatie voor buiten, koptelefoon,
walkman, vitrinekastverlichting, portable TV + radio + bewa-
kingscamera voor bewaking van uw bodemvondsten

Detection $rstems Holland:
Een groot verrassingspakket

C'elan:

C-Scope 660 metaaldetectorf 600,-

De DetectorAmateur:
Diverse mooie grote prijzen, met zelfs kans op een half miljoen.

Bodemvondsten
I.v.m. het verkrijgen van een verkoopvergunning voor deze dag
zijn er 'geen' losse tafels beschikbaar voor handel in bodem-
vondsten.

De activiteitencommissie hoopt ieder-
een te begroeten in Ruinerwold.

* Tijdens de pauze is er gelegenheid om kostenloos de

Museumboerderd Karstenhoeve te bezoeken. In deze uit de
17e eeuw stammende Saksische boerderij kunt u de expositie
"boerenromantiek door de eeuwen heen" bekijken.

Oproep!
Heeft u sceatta's gevonden, neem deze danlnee voor detetminatie
bij de dhr. drs. P.K.H. Faber



Inzendíngen graag

sturen na.ar: Dick Eek-

VneacnA6r( ,!"i:Ti"ili,ii,!"';:::'-
r ubr íek "V r aagb aak" altij d

voorzien van duidelijke zwart-

wít tekeningen (niet op lijntjes

papier) of Joto\. Potlood.-overtrek-

þen vanbv. munten zijn nietbruik-

baar voor determinatie en het drukken

in het magazíne. D onkere fotokopieën

tuaar geen detøils meer op te zien zijn,

zijn eveneens nietbruikbaar. Munten graa.g

rechtstreeks zend.en naar het K.P.K. te Leiden.

Inzendingen dienen te zijn voorzien van een

gefrankeerde retourenvelop. Vanwege de grote

hoeveelheid inzendingen en/of de moeilijkheid van

uw vraag kan het antwoord soms wel eens wat langer

op zich laten wachten.

Geachte heer Eekhof,
Het artikel over allerlei ges-

pen door de eeuwen heen in
het laatste nummer, deed mij
herinneren aan het feit dat ik
ooit een gesp heb gevonden.

Ikvond toen en nog steeds

dat de gesp afiveek van de

normale gespen. Als u de

tekening bekijkt ziet u dat
beide helften van de beugel
geheel gelijk zrjn. Dit vindt
zijn oorzaak in het feit de openingen in de angel, waar-

in de beugel moet vallen niet
op dezelfde hoogte en niet in
elkaars verlengde zdn aange-

bracht. De ene opening
bevindt zich, voor onder aan

het verdikte uiteinde, de

andere aan de bovenzijde
meer naar achteren van de

angel. Ik ben nieuwsgierig
waarvoor de gesp gebruikt
werd en in welke tijd dergelij-
ke gespen gemaakt werden.
B. Raatjes, Zuidlaren

Geachte heer Raatjes,
Op het eerste gezichtlijkthet
voorwerp op een gesp, maar
is het niet. Het is namelijk een

borgpen met veeroog. Deze

waren en zijn nog steeds in
gebruik. De pen zorgde ervoor
dat de klep vanbijv. een

(mest)kar niet onder het rij-
denlos raakte. Deze pennen
zijnbijna altijà van ijzer en

weràen in het begin van deze

eeuw al gebruikt.

Geachte waagbaak,
Hierbij een tekening van een

hanger, die een zwarte aan-

slag heeft. Ik weet niet zeker
uit welk materiaal de hanger
bestaat, maar ik denk uit zil-
ver. Deze hanger heb ik op
een terrein gevonden waar ik
vele duiten uìt de rSe eeuw
en een scheepjesschelling uit
1678 vond. Ik zou graag wil-
len weten uit welke tijd deze

hanger komt.

Gerlof van Minnen, Giekerk

Beste GerloJ,

Om er achter te komen of de

hanger van zilver is, zul je
hem moeten reinigen. Leg

hem in verdunde ciroenzuur
of als je dat niet voorhanàen
hebt, in een kopje met yog-
hurt. Dit laatste klinkt mis-
schien vreemd maar testhet
maar eens uit. La.athetkopje
+3 dagen stqan en wrijf dan
het voorwerp voorzichtig met
een zachte doeþ schoon.

Eventueelkun je dan ook nog

een gummetje gebruiken om
het resterenàe vuil eraf te

halen.

Is er na schoonmaak een zil-
vermerkje te ondekken? Aan
de vorm zou je wellicht àen-

ken aan een fbula, maar wij
àenken toch aan een hanger-
tje uit het begin van de vorige
eeuw.

Geachte heer D. Eekhof,
Bij deze sluit ik een paar
foto's bij van lunulea voor uw
onderzoek.

A

Ik heb er nog enkele foto's
van andere vondsten bij
gedaan. Kunt u mij zeggen

hoe oud deze z1jn.

Bij voorbaat dank.

J. Pieper, Kerkrade

Þ'l



Beste heer Pieper,

Ten eerste bedankt v oor àe

foto's van de lunelea welke ik
zal bespreken in mijn verslag
over lunelea in ons magazine.
Voorwerp e is vermoedelijk
een Romeins bronzen kopje
uit de 4e/5e eeuw.Voorwerp n

is een schellekoordgewicht of
gor dijnkoor àhanger (Zie'Suc -

cesvol zoeken met àe metaal-
detector',blz. zt6 van Gert
Gesink). Foto c laat en sierbe-

slagstuk zien van een kast of
klok (zie' D ete (cto) rminatie op

blz. g6 van D. Eekhof .Voor-
werp D is eenlodenbeelàje.
Datering vanaf de Joto is
moeilijk.We raàen u aan de

voorwerpen A en D qqn te
melden bij de x.o.n., wa.arvqn
u het adres kunt vinden op àe

p agina mel. het aanmeldings -

formulier.

In de waagbaak van
Detector Magazine nr. z6
stond een militaire
medaille van koning Wil-
lem r. Aan wie hij uit-
gereikt werd wisten we
niet. Op de oproep aan de
leden reageerden rr leden,
waaryan we r antwoord
plaatsen.

Beste Dick Eekhof,
Deze medaille werd aan mili-
tairen gegeven die aan de

Tiendaagse Veldtocht tij dens

de Belgische opstand hadden
meegedaan. Het betrof de

begunstigden die niet voor
hun daden van moed in aan-

merking zijn gekomen, maar
wel bijzondere aandacht ver-

dienden. Alle namen van de

begunstigden werden door
het Kappittel van de Militaire
Willemsorde op een lijst inge-
schreven. Omdat er geen

uiterlijk teken was, werden er
eikenkransen op het Metalen
Kruis aangebracht, zo wordt
deze onderscheiding ook wel
genoemd. Bij koninldijk
besluit van I september 1877

werd er een gouden kroon
ingesteld die op het lint van
het expeditiekruis kon wor-
den gedragen. Eventueel met
toevoeging van cijfers en her-
haalde eervolle vermeldin-
gen.

- Opgeschreven in het muse-

um over onderscheidigen in
paleis 't Loo en hetjaarover-
zicht van munten en pennin-
gen der Nederlanden 1988,

blz. 589 (een penning over de

medaille) -

Ilczelf interesseer mij zo in
deze onderscheidingen,
omdat ik er een paar jaar
terug een van Willem III (zie

afb.) in Lent heb gevonden.

W van den B¡andhof,
Hemmen

Van Benno Geertman kregen we het hieronder
geplaatste verhaal, dat we omdat er enkele vragen in
staan in de rubriek'waagbaak' plaatsen.

Terschelling paal 20

Even voorstellen Benno
Geertman 34 jaar oud en
woonachtig in Raalte,

Overijssel. Ik ben amateur-
archeoloog van de afdeling
A.w.N. 18 en lid van de de

Detector Amateur. Die twee
zijn goed te combineren als je
maar goede afspraken maakt
met de A.w.N. en de n.o.s..

Mijn eerste metaaldetector
was een C-Scope vLF TR 77o D,

4 jaar geleden gekocht bij
Detection Systems Holland .

Deze metaaldetector is ook
geschikt om scherven op te
sporen in een grondvlak dat
uitgegraven was. Normaal
had deze metaaldetector een

basistoon. Kwam de schotel
boven een scherfdan viel de

detector helemaal stil, en clat

was best wel handig want dan
konje de plaats aankruisen
en het voorwerp later voor-
zrchtig opgraven. Ook met de

rnetalen voorwerpen werd
vaak de plek aangekruist en
later opgegraven om de

grondsporen op tekening te
brengen. Zo had ik eens bij
een opgraving dat onder lei-
ding stond van de A.w.N. en
de n.o.s. een wij groot voor-
werp opgepiept dat niet van
ijzer was maar van een ander
metaal. Dat was best wel inte-
ressant vooral ook omdat het
een nederzetting uit de

inheems Romeinse tijd was.

Het voorwerp lag in een hoek
van een hutkom. Er werd
besloten om het voorwerp in
te kisten en naar de n.o.n. in
Amersfoort te brengen. Daar
werd een röntgen foto
gemaakt om te bekijken wat
er in zat. Het bleek een flin-
terdunne ketel te zijn van
brons die later helemaal
gerestaureerd is en het pronk-
stuk van die opgraving was.

Þ'J

Goed om weer even terug te

komen op Terschelling paal

zo. In een vorige aflevering
van Detector Magazine las ik
iets over Terschelling en paal
zo, en datje daar wel eens

oudere vondsten kon doen in
schelpenbanken en over het
goud van de Lutine enz..

Aangezien ik eind maart/
begin april daar op vakantie
zou gaan met mijn vrouw en
mijn twee kinderen dacht ik,
dan neem ik de metaaldetec-
tor mee. Ik heb nu een'r4lhi-
te's Classic IIr Plus met een

blue-max schotel.
We hadden de auto laten
staan in Harlingen en gingen
met de boot over. Op het
eiland gingen we op gehuur-
de fietsen naar Formerum.
De derde dag toen de ldeinste
zijn micldagslaapje deed,

sprong ik op de fiets met
mijn metaaldetector achter
op de rug. Ik zag al op de

Iandkaart dat je op de fiets
niet helemaal bij paal zo kon
komen. Daarom besloot ik de

fiets in de buurt van paal 18

neer te zetten. Op het strand
zelf was het heerlijk rustig,
echt een middag voor de

metaaldetector. De zon
scheen en het was redelijk
warm. Na wat recentelijk
muntgeld gevonden te heb-

ben, kwam ik er achter dat de

meeste vondsten toch uit de

schelpenbanken lcwamen.

Aangekomen bij paal zo vond
ik ontzettend veel koperspul.
Toen kreeg ik plotseling weer
een helder signaal en ik kon
zonder te graven een munt
oppaldcen die voor de helft
nog in het zand zat en aange-

koekt was.Je kon alleen zien
dat die van zilver was. Daarna
ben ik nog verder aan het zoe-

ken geweest maar heb niets
gevonden.

Tegen een uur ofhalf6 heb ik
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G.Scope
Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Tefefoon O73 - 5512949,Fax 073 - 5515658

Uiterøaril wilt
u, als u niet
vanaf hetbegin
líd,bentvan
onze vereniging,
ooþ. de ouile
nummefs van
het magazine
hebben.

VERZAMELBANDEN
DE VERZAMELBÂNDEN

ZI'N VOORLOP¡G NIET
¿EVERBA-AÌ-

Detector Ma,go,zine
Jaargang r99z

NR. r, 3 EN 4 fotoÞopieën verkrijgbaar

NR. 2, s EN 6 noq maar enkele
exemplaren!

Jaargang 1993, 1994 en 1995

Aru NUMMERS voorlopig nog leverb aar

Bestelling door overmaking van

f 42,5o þer jaargang, íncl.porto),
of f z ,zS þer los nummer, incl. porto)

op gironummer 1675ooo oJlwc Bonk

67 8o o4 9oo t.n.v. De Detector Amateu4

onder vermelding von de desbetreffende

)aafganq.

Uw dealer voor:
Zutd Limburg en België

ZLMetaatdetectors + accessoi res.

Meer dan 15 types detectoren op voorraad.
lnruilen mogelijk.
Financiering mogelijk.
Breed assoftiment 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 Geertruid, Zuid Limburg.

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

Dete(ctolrminotþ

Dick Eekhof, bestuurslid en vroogbook speciolist heeft een heel

leuk boekie over bodemvondsten gemookt. Dil boekie heeft 100

pogino's en bevol I 75 fotot von voorwerpen uit ziin privécolleclie.

Dil boekie heefi een zeer loeposeliike noom: Dete(ctolrminotie.

Von olle vondslen wordt uitleg gegeven.

De prijs von dit boekie is incl. verzendkosten: f 29,95. lloøk dit hedrog over noor

bønkrekening nummer 33.4/.65.781 vøn de Rabobonk le loure, onder vermel-

ding von fotohoek. Don zol het zo snel mogeliik nøor u loegezonden worden.

ilnf"'"lrminøúe
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de fiets weer gepakt en ben ik
leÌd<er teruggefietst naar For-

merum. Toen ik na het eten
de nunt nog eens goed

bekeek kon ik nog net het
jaartal 1600 zien en iets van
de tekst.

De volgende dag zijn wij op
de terugweg nog even bij het
museum het'Behouden Huys'
aangeweest. Daar staat een

kanon van de Lutine die op de

West-Ters chellinger gronden
is vergaan. Tevens kunje er
vondsten, zoals o.a. zilveren
munten zien uit diverse
scheepswraldcen. Dat er aar-

dig wat schepen zijn vergaan
bij de kust van Terschelling
kunje zien op een landkaart
die daar hangt.

Misschien komt deze munt
wel uit een van deze schepen.
Thuis aangekomen heb ik de

munt in citroenpoeder met
water gelegd om het hardnek-
kige vuil er af te halen. Na 4
dagen was alles eraf en kon ik
de munt lezen. Er stond aan

de ene kant, een leeuw met
a¡¡aard en schild met de

tekst; HTsPANTAR-ET.TNDTAR-REX

handje cARoLVS.rr.D.c. Op de

andere kant een wapen met
hetjaartal 1698 en de tekst;
ARCH ID.AVST DVX. BVRC. BR,

Na wat boeken er op na gesla-

gen te hebben bij mijn zoek-

maat, kwamen we er achter
dat de munt in Brabant - toen
onder Spaans gezag - gesla-

gen is onder Carolus z.

Wat we eigelijk niet weten. is

wat voor soort munt het is,

dat zou ik van jullie willen
horen. Alvast bedankt.
Ik heb er ook nog een foto bij
zitten van mijn zoekmaat, die
graag wil weten of dit een

fibula of boekbeslag is.

Benno Geertman

Beste Benno,

Nog bedankt voor je leuke
verhaal.Watbetreft de

C-Scope rR 77oD, met àeze

àetector zochtik zo'n r3 jaar
geleàen enikheb op dezelfàe
m anier v uur stenen w erktui g -

jes en potscherven en een ske-
let in zithouding gevonden.
De munt is een escalin'1698
van Brqbant, te Antwerpen
geslagen onder Karel II (1,665-

L700), De munt is terug te
vinden in vGelder/Hoc nr.

352-1a, Met àank aanhet
K.P.K uoor de determinqtie.
Voor munt- determinatie
aàviseren we altijd de àesbe-

treffenàe munt of foto's ervan
op te sturen naar het K.P.K. te

Leiden. Zijkunnen je d.enk ik
veel meer over deze munt
vertellen.

Het voorwerp is de angel van
een grote gesp. Zie het artikel
ln ons vorlge maga,ztne.

Datering r7e eeuw.

De gracht van lcasteel Heenvliet
is opgeschoond en de bagger is

verspreid over het iand. Reden

om nu een jaar later eens te

gaan kijken. Helaas is er niets
gevonden. De gortdroge grond

liet hallapril geen enkel sig-

naal door. Een enkel duilje
werd aan de oppervlakte gevon-

den tezamen met aardewerk-

scherven en pijpekoppen. De

volgende keer in de herfst mis-

schien beter. Ik heb de mensen,

die me uitgenodigd hebben,

beloofd iets over Heenvliet te
schrijven, vandaar onderstaan-

de gegevens. Trouwens de pan-

nekoeken in restaurant de

Hoecksack naast het huis Heen-

vliet smaken lekker, dus niet
getreurd wanneer de detector
eens niets oplevert.

De historici willen Heenvliet
steeds maar onder de rook van

Rotterdam hebben liggen.
Gelukkig ligt het Botlekgebied
juist iets ten noordoosten van

dit middeleeuwse stadje. De

wind waait de dampen dus het
grootste deel van het jaar de

andere kant op. De rest van de

streek wordt ingenomen door
nieuwbouw maar in de oude

kern is de trjd blijven stilstaan.
Het karakter van havenstad is

nog goed te zien aan de dichte
bebouwing rond het met kas-

tanjebomen beplante markt-
plein. Een schitterende archi
tectuur die je hier niet zou

verwachten. Wat ook kenmer-
kend is voor dit plaatsje, trou-

["]

wens ook voor het zusterstadje

Geervliet, is de afzijdige ligging
van de kerk, op de grens tussen

de oude bebouwde kom en het
vroegere agrarische gebied. In
7254werd Heenvliet een zelÊ

standige heerlijkheid en in
1469 kreeg het stads- en mark-
trechten. De heþijlers op de

Toldam herinneren aan het tol-

recht dat de Heren van Heen-

vliet hier bezaten. Oorspronke-

lijk hadden ze het veerrecht
over de toen nog brede Bernis-

se. Het water verzandde waar-

door er een brug geslagen kon
worden en het veerrecht brug-
recht werd. Uiteindelijk was er

niets meer over van de stroom
en werd het tolrecht. De ruine
van het in de 13e eeuw gestich-

te kasteel Ravesteyn - ook wel
Huis te Heenvliet genoemd -

ligt zuidwestelijk van de stads-

kern. Het bestond ooit uit een

omgrachte, zware woontoren
met vier ronde hoektorentjes,
waaraan in de 14e eeuw twee

vleugels werden bij gebouwd.

De burcht raakte na 1695 in
verval. In de ruïne is de cel te

zien waarin pastoor Angelus

Merula, die het protestantisme

in deze streek predikte, drie
jaar lang gevangen heeft geze-

ten. Geen ongevaarlijk beroep,

dat van pastoor, want hij werd
in 1557 tot de brandstapel ver-

oordeeld, maar overleed onder-

weg naar de voltrekking ervan.

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

ffitÊ"\Ì<J
viking

Kornhorst 65,'s-Heerenberg
031 4) 66 44 70

Vondsten aanmelden...

eenkleine
a

moefte

Noemt u eens één detektordealer die meer weet van detektoren dan Wil Hofman?!

Voor White's Classic 1,2,3:
Acculaadsysteem NC-1: nooit meer batterijen wisselen! (zonder accu's)
Acculaadsysteem NC-2: 3 tot 4 zoekdagen met één acculading, kompleet ingebouwd
Grondbalansknop op achterzijde
Turbo: Ongekend dieptebereik door ingrijpende modificatie, incl. NC-2 accusysteem
Voor Tesoro (vrijwel alle modellen):
Verlaging van discriminatie voor betere resultaten voor klein brons (zie Det. Mag. 25 blz. 16)
Automatische / handmatige grondbalans met keuzeschakelaar
Acculaadsysteem NC-1: nooit meer batterijen wisselen! (zonder accu's)

f. 89,-
f. 169,-
f. 75,-
t. zø9,-

f. 15,-
f . 15,-
f. 89,-

Als deze modificaties worden op technisch verantwoorde wijze uitgevoerd in ons eigen lab, meestal binnen
2 à 3 werkdagen. Geen gevaar voor garantie!
Ook kunnen wij als geen ander beoordelen welke nieuwe detector het beste bij u past,
dus ook voor nieuwaankoop bent u bij ons aan het goede adres!!

Wil Hofmâr, spec¡alist in detectortechniek!
Hofman Elektronica VOF Beuningen,024-6774063. bgg 06-52637244. (Bezoek alleen op afspraak!)

Spectrum XLT

uoo,f, 46 r4íper maand

Silver Sabre ll
uoo, f. 34, I 5 per maand

STEENBERGEI{ DE,TE C TORS
U kunt alle detectors bij ons op afbetaling kopen, ook 2e-hands detectors

Wilt u meer weten, bel ons dan even STEENBERGEN DETECTORS HULST 0114 - 31,97.56. Vanuit belgie 00 3l .l 1 .43 I 9,756

þrl



DETECT GERT GESINK
TEL: (053) 430 05 I 2, FAX: (053) 430 21 92

BOEKEN

B2 CATAIOGUS, Dt NIDERI,ANDSE IVIUNTEN VAN 1806 tot heden, Mevius 199ó .....,..,...14,95
B 4 CATAIOCUS VAN DE ZII.VEREN MUNTEN i PROVINCIEN 1 54ó-1 /95

deel 1 (West Nederland) 17,25

B9

844

851 b,

852

B6l
866

871

871

VD.CHlJS BEELDENAAR, af beeldingen vroegste

Nederlandse munten tot 1576. (een standa¿rdwerk!) 159 -

879

882

887

,AARBoEK MUNTTN tN PENNTNCEN DER NEDERT_ANDEN 1988 ..,,,....,..,,25,

G0LDC0INS 0t THt. W0RLD, catalogus van de gouden munten uit

de hele wereld van de Romeinen Lo[ nu, hard kaft,736 pagina's 120,-
NOORD NEDERLANDSE I\4UNTGEWICHTEN doorArent PoI 31,25

PROVINCIE VAN ÊEN lMPERlulll door P Stu¿rt,

lT9blzmethonderdenfoto'svanRomeinsevooruerpen(koopje) .25,-
LOND0N IVIUSEUM CATAL0CUE 1940, 320 pag met honderden af b.

N4iddeleemse met¿len voorw. (GEPROLONCIERD) ..... .. 69,

r.Es rlr0NNArEs Dr BRABANT (1598-1i90)

munten v. Brabant v Nederl. en Belg. +Z.Limb. met pr¡izen 29,90

B/5 IVIUNTEN VERTELTEN HUN GESCHIEDENIS,

historie ¿chter de Romeinse munten, leuk boek 200 illustraties . 17,-
877 BR00CHES 0F ANTIQUITY door Richard H¿ttatt. lvlantehpelden iizertijd,

Romeìnse tijd tot in de lvliddeleeuwen, 406 pag , herdruk v/e standaardwerk!....,,,,,,..,,,,....,,..,,, 98,-
878 VERBORCEN STEDEN, STADSARCHEOTOCIE IN NEDERLAND

Prachtboek met honderden fotot van voorwerpen,

stadsplattegronden en opgravingsterreinen, Geb,, Hard kaft 36,-
ROMAN CO|NS, alle Romeinse munten, met prijzen., Ceb., hard kaft 116,-

SUNKEN TREASURE, How to find it, 390 bÞ. Zeer goed boek van Robert lr4arx

over alle facetten van het wrakduiken, veel kleurenfotot m€t vondfmateriaal ...,,,,,,..,,,,.....,...,,,49,-

888 lRoN AGt AND Ro¡/AN BR00CHÊ5, cloor Rkhard Hattat,

één van de 4 standaardwerken over mantehpelden,,...,,,,.,,,, . , 72,50

889 DRESS ACCESS0RIES (1150.1450),400 pag. gebonden.

Een schat aan informatie over middeleeuwse kledingaccesoires,

duizenden metaalvondsten, gevonden bij opgravingen in Londen, afgebeeld 139,-
890 ROMAN ARTEFACTS, a4 formaat, 100 pagina's,

300 afb. veel khur, 400 waarde aanduidinqen. spotpriþ! 27,50

B9l ROMElNtN,FRlEZENENFRANKENinhethartvanNederland,PrachtboekvanvanEs.....49,95
893 VtSTINGWERKtN EN SCHANSEN lN GR0NINGEN. 1 50 pag ...,,,. ..,,,, ,. ....,,,......,...,, 49,95

894 VOIKSAARDEWIRKlNNIDER|AND,sedertdelatemiddeleeuwen,250pag geb.,,,...,,,,..,,,45,
896 DETICTOR IINDS l, 100 pag.1000 illustraties...,,,.... 25,

899 THIMBIES, vingerhoeden vanaf de vroegste tijd, zeer fraai boek, veel kleur . . . . 39,-
B1 00 HEILIC [N PROFAAN, samenv¿tting lezingen, 1 04 pag. veel albeeldingen van insignes 28,-
810l CATALOCUE0tïHEANCL0.sAX0N C0LLECTI0N5 1993. Engelse

collectìesvan kleine non-feno metalen (700.1100), A4formaa! 277 pag, ,. ..,,,, 139,-
Bl02 CUIDE CATH, 0FTHE BRONZEACE COLLECTIONS 1980, 258 pag.

standaardwerk bronstijd metalen voorwerpen ,,,..., ,, ,.....,,.....,,,..,,, 39,

B1 04 ANCIENT AND RoMANo BRITISH BR00CHE5, door R Hattat

Een van de 4 standaardwerken over fibulae 69,

Bl06 MEDIEVAL PlLGRll\4 & StCUI-AR BADGES, door lvlitchìner

Standaardwerk over(pelgrim$insignes,28/ pag., hard kft, A4 geb 95,-
B1 0/ BR0N5 UIT DE 0UDHtlD, 94 pag, Nederlandstalig ....,,,..,,,,..,,,,.....,,,,..,,,,.....,.,,,,,,...,,, . , . 28,50

Bl08 ARCHEoI0CIEv,|\4IDDEIEEUWSNEDERI-AND,9ópag ,,,...,,....28,50

8109 DE RO|\4E|NSE TIJD in Nederland, 96 pag. ,..,.. .. , . 28,50

B1l0 ARCHEoLoC|IvanFRltSLAND,230pag,,veeldetectorvondsten 49,95

8'112 00RD EN DUIT UIT N00RD EN ZUID, doorWS,8os . . 39,90

Blll DETICToRtlNDs2,l00pag,l000illustr....,,.,,...,,,.. 25,-
Bl18 GRAVEN NAAR FRIESE KONINGEN, mooi boekjeoverdeopgraving

op de terp van Wijnaldum, 72 pag, veel fotot van met¿alvondsten , 18,50

Bll9 H|SToRY BENEATH oUR ttEI 212 pag, A4 formaat ln hun h¡stor¡sche

volgorde behandeld de schrijver duizenden metalen vooruerpen ., ,,,....,,,.. 47,50

CIEANINC AND RESToRTNG Co|NS AND ART|FACTS, 40 bþ , . ,,,,....,,,... 1 1,50

BRITISHMUSEUMCUIDET0EARLYIRONAGEANTIQUITIES,l925 Geb enhardk¿ft 49,95

TREASURES AND TRINKETS, Jewellery in London from

pre-Roman times t0 the I 930's, 207 pag,, veel foto's, ....,,...,,,,..,,,, ... . , . 39,95

Bl29 TRIASURERECOVERYtR0MSANDANDSLq,CaTTett 49,50

_ NIEUW - NIEUW _ NIEUW - NIEUW - NITUW _ NITUW - NIEUW - NIIUW - NITUW _
8130 tDENTjFYTNC Sr\4Arr METALTC oBJECTS

B14O ARCHEOLOCISCHTALI\4ANAK

B1 20

8126

Bt 28

25,-

(wie, wat, waar in de Nederlands archeologie, zeer informatief! .................24,90
814'l TREASURE HOARDS (zeerwarm aanbevolen)......,,,,....,,,...,, 34,90

B0l5 MUNTGTWICHTEN V/D NEDERI,ANDEN (geprolong.) ,...,, 3ó,-

Na telefonische oßprook kunt u de boeken ook olholen.

BESTELLEN:

TELEIONISCH OF VIA FAX:

Bel (053) 430 05 12 of fax (053) 430 21 92, De bestelling wordt direkt
onder rembours toegezonden, verzendkosten f 15,-,

GIRO.OVEREOTKING:

maak het totaal bedrag van de bestelling + f 5,.. verzendkosten over op
ons gironr. 48 38 918 t,n.v. Detect te Enschede, bestelnummers vermelden!

óro*^t*a,

Alleen particulieren (leden) kunnen gratis 'Opgravertjes" plaatsen, door
deze voor de sluitingsdatum naar de redactie op te sturen. Aangeboden
voorwerpen van archeologisch belalg dienen altijd te zijn aangemeld.

aaaaaaaaoaoaaaaaaaaaaoaaoaaaoaa

Te koop: 20 muntkoeriers,
50 stuks de Verzamelaar, 2
hoofdtelefoons, 1 batterijlader,
1 schopje, 1 muntalbum, 200
munthouders, 25 muntstrips,
1 muntcatalogus, 3 landkaar-
ten,1- draagbare radio en 100
plastic bladen.
Alles nieuw voor f 100,-.
A. van der Bolt,
tel. (0486) 4s1.&o

Te koop nu ofnooit:
Tesoro Bandido II + grote
schotel z,E a.n. f 7 5O,-.
M. Bíljardt,tel. (Os7O) s6242O

Te koop: Tesoro metaal-
detectorToltec 100 met een
nieuwe 18 cm spoel (eerste
model). Prijs f 450,-.
Tel. (os98) 326s99

Gewaagd: iemand die mij iets
kan vertellen over ervaringen
heeft met het zoeken in
Australië.
R. Kuyer, tel. (030) 6056366

Gevraagd: welke detector-
amateur kan mij helpen aan
een duit van Elburg. Wilt u er
afstand van doen, neem dan
even contact oP met
Dick Westerinþ
tel. (0s2s) 684'L37

Te koop aangeboden: metaal-
detector Minelab Sovereign,
adapter, bescherrnkap,
gebruiksaanwijzing e.d.. Zeer
weinig gebruikt, als nieuw.
Van f 1900,- voor f 1600,-.
E. Landsbergen, tel. (O7 6) 5775922

Te koop aangeþoden: Tesoro
Bandido II, 15 maanden oud,
volledig en in perfecte staat.
Verkoop i.v. m. tijd gebrek
door studeren, t.e.a.b..
Roeland vanHattem,
tel. (0343) 41.6s19

Kado-idee
voor St. Nicol a,as

Voor f 50,- ma.a.kt u
uw zoekma,at ook líd

Hoeft híj uw blad ook

þrl
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DurucroR NrEUws

Garrett
GTI 2OOO

Deepseeker
Net in Nederland: de Garrett
crr deepseeker. Een geheel
nieuw model detector met
'open' schotel en een grote
'zeer' duidelijk afleesbare
digitale meter. Via verschil-
lende rnenu's kunt u alles
met touchpads instellen.
Het apparaat heeft
verschillende standaard zoek-
programma's, maar u kunt
ook zelf uw eigen programma
instellen en opslaan.

Vers chillende zoekfrequen-
ties, grondsoort, wijwel alles
is in te stellen en op de meter
afte lezen. De naam geeft het

al aan: de zoekdiepte is

enorm.
Prijs: t f 2ooo,-

Inl. Kooistra Metaaldetectors
Tel. (0s13) 46 s0 93

Zoekdag-aanbiedittg
Detection Systems Holland heeft tijdens onze
zoekdag in november een aantrekkelijke aanbie-

ding. Een l¡Vhite's Coinmaster Classic Irt Plus

incl. Bluemax 95o deepscan schotel voor slechts

f z¿g,ss inclusief z jaargarantie (op is op).

Voor de kleinere beurs is eL de Coinmaster

Kooistra is Hagerty dealer
Sinds kort is Kooistra metaal-
detectors dealer geworden
van Hagerty reinigingsmidde-
len. Silverclean, Jewelclean,
Silver Dip, Silver Foam, Silver
Cloth en Hagerty special voor
ultra sonics. De schoonmaak-
middelen zijn uitstekend te
gebruiken in combinatie met
een tumbler.

Op r november heeftJan van Bergen een nieuw
adres. Op het nieuwe adres is een grotere ver-

koopruimte gerealiseerd, waarbij naast de voor-
raad detectors ook een grote collectie archeologi-
sche vondsten wordt geëxposeerd.

Ian van Bergen verhuist
Het nieuwe adres is:

Jan van Bergen Metaaldetectors,

Tanneskømpke 13, 5221 BT

Den Bosch, tel. (073) 63 11 350.

white's
Beachbug II en III
De legendarische Beachcom-

ber is weer terug op de markt,
maar nu ln een nleuwJasJe.
Er zijn 2 types, nl. de Beach

Bug rr en ln. De r wordt niet
geleverd omdat deze niet dis-

crimineert. White's heeft er
voor gezorgd dat dejongeren
ook met een goede'vVhite's

detector (en onder de / 5oo,-
geprijsd) het veld en het
strand op kunnen. Het is een

rR systeem en bij de Beachbug

IIr zit een reset knop om de

instelling te corrigeren en

een discriminator. Tevens

wordt deze metaaldetector
aanbevolen voor rivierzoe-
kers, gravers en 'zeer vervuil-
de stadsgrond' zoekers. Uiter-
lijk lijkt de Beachbug op de

Classic serie, en heeft dan ook
een verplaatsbare kast en de

sr steel uitvoering. De Beach-

bug rr heeft één g-volts batte-
rij en de Beachbug rn heeft er
twee. Geluld<ig geen draadjes-

aansluiting meer, maar een

batterijhouder die je er zo in
en uit schuift. Uiteraard zijn
deze apparaten op de zoekdag
bij de White's stand le zien en

uit te proberen.

Classic r voor slechts

l-*"È



Vitrine's
Kooistra metaaldetectors heeft sinds kort
een aantal modellen houten vitrinekastjes
in het assortiment.
De kastjes zijn uitgevoerd met een

schuifbare glasplaat en rode velourstof.
Prijs: f 6o,-, verzendkosten:f ro,-.

Zílversmid op zoekà.ag
Heeft u kapotte zilveren ofgouden voorwerpen?
Tijdens onze zoekdag is op de stand van
Detection Systems Holland een goud- en
zilversmid aanwezig om u van dienst te zijn.

Gratis schotel
Kooistra metaaldetectors heeft een mooie
herfst-aanbieding. Alle Garrett cx (rr en rrr)
modellen worden t/m 3r december naast de

standaard schotel, geleverd met een gratis
grote schotel (r2,5 inch).

Reperaties of modiftcatíe
Reparaties? Wil Hofman van Hofinan Electroni-
ca is op de zoekdag in de'rA/hite's stand
aanwezig om uw problemen op te lossen.
Heeft u vragen over modificaties dan kunt u
ook bij Wil terecht.

Vondsten schoonma.ken
Kooistra metaaldetectors heeft daarvoor
handige slijp- en polijst machines. Boren,
slijpen, schuren en polijsten enz., met een

machine. Afgebeeld modelf 239,-, incl.
accessoires. Er is reeds een model, zonder
koffer voor f r79,-

OCGASIONS

Classic III Plus, 3 mnd. oud

Classic I

Bandido II
1280X Aquanaut

Compass Coinscanner

Viking 5DM

Micronta goed werkend.

Tesoro Grote schotel, met steel

Maro detectte, tel (071) 364 78 21 b q g. 06 26 400 200

27 novernber
I Afdeling Zuid-Salland - Ijssels-

treek - Oost-Veluwezoom.
Mw. W. Groenman-van Waat-
eringe (lPP) De Gietscherman.
Deventer Stadsarchief,
Klooster 3, Deventer,20 00 uur.

f Afdeling Lek- en Merwestreek.
A. Ca¡bol (Archeoplan DeÌft).
Het restaureren van aardewerk
Vest 94a, Dordrecht, 19.45 uu¡.

2 decenber
I Afdeling De Nieuwe Maas T.

Hazenberg (ROB). De Limes in
Leiden-Roomburg. St. robsweg 7

(tegenover de Mullerpier),
Rotterdam, 20 00 uur.

9 december
r Afdeling Rijnstreek. r.A. Waas-

dorp (Afd. Archeologie gemeen-
te Den Haag). Ockenburgh na
Holwerda Filmzaal Rijks-
museum van oudheden,
ingang Papendrecht 29,
Leiden,20 00 uur

1L december
I Afdeling Utrecht. B. Goudswaard

(ROB). Archeologie en de
Betuwelijn. Pieterskerk,
Kapittelzaal, Achter St. Pieter 5,
Utrecht, 20.00 uur.

14 december
I Afdeling Amsterdam en

omstreken. Studiedag. (Voorma-
lige) Herman Heijermansschool,
Pandora 1, Amstelveen.

f /00,
350,

900,-
1,000,-
400,-

White's
l/,/híte\
Tesoro

Fisher

Fisher

Compass

C-Scope

C-Scope

r260x
,\U 2000, demo . 700,-
Metad.ec 400,-

1)ç

300,-
100,-

75,

175,

220

a a a a a t r a a a a a a a a c Õ r a a ô a t a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a
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1 november
I Afdeling Zeeland. B. Schaap.

Prehistorisch grotonderzoek.
Zeeuwse bibliotheek,
Middelburg, 19.30 uur.

7 november
I AfdelingAmsterdam en omstre-

ken W.J. Hogestijn (ROB). Laat
neolitische bewoning in de kop
van Noo¡d-Holland. He¡man
Heijermansschool, Pandora 1,
Amstelveen,20.00 uur.

12 november
I Afdeling Zaanstreek-Waterland

en omstreken: r. Scheffer en
W. Rem Opgraving te Wommels
(Fr.). Werk en expositieruimte,
Dorpsstraat 370, Assendelft,
20 00 uur.

L3 november
t Afdeling Utrecht. C.w. Koot

(lPL Leiden). IJzertijdbewonin g
in het moeras. Pieterskerk,
Kapittelzaal, Achter St. Pieter 5,
Utrecht, 20.00 uur.

I Afdeling Lek- en Merwestreek.
Mw. A. van Dongen (Museum
Boymans-van Beuningen, Rot-
terdam). Het gebruik van pré-
índustriële gebruiksvoorwerpen
in het Museum Boymans-van
Beuningen. Werkruimte, Vest
94a, Dordrecht, 19 45 uur.

21 november
I AfdelingVallei en Eemland.

G.H.P. Dirx (Staringcentrum) en
mw. C Soonius (R {,tP) Histo-
risch geografrsch en archeolo-
gisch onderzoek in het land-
inrichtingsgebied De Leyen
Museum Flehite, Westsingel 50,
Amersfoort, 20 00 uur.
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AANMELDINGSFORMULIER
METAATVONDST
DATUM: LIDNR:

NA,AM VINDER:

ADRES

POSTCODE / WOONPLAATS:

TELEIOON:

GEVONDEN OBJECT

MATER]A'A.L

OMSCHRI,JVING OB,JECT:

AFMETING/CQGEWICHT

DETERMINATIE VERRICHT: JAlNET DOOR

VINDPLAATS / COORDINATEN:

GEMEENTE / PLAATS

VONDSTOMSTANDTGHEDEN

tector AMATEUR

SITUATIESCHETS VINDPI,AATS GEVONDEN OB-IECT

AFBEËIDINC CEVONDEN OBJËCT:

HËT GEVONDEN OB,IECT BL'FT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING JN DEPOT BI,J 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. beilen.

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: wouwenkop met
omschrift, keerzijde beschadigd.

Afmeting/c.q. gewicht: Ø 2O mm
Determinatie verricht: nee
Vindplaats/coördinaten: de weg of st¡aat waar b.v. de akker

ligt en eventtreel 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 wa.ar u het formulier naar toe kunt sturen:

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemond.erzoek (ROB),
Kerkstraat t,
3877 CV Amersfoort
Teleþon 033-634233

Voor Noord Holland:
P r ov incíe N oor d Holland,
afdeling Cultuur en Educatie,
Houtplein 33,
Postbus 3OO7,

2OOl DA Haarlem
TeleJoon (O23) 514 35 46

Koninklíjk P enningkabinet (KPK),
Røpenburg 28,
Postbus 71028,
2301, EA Leiden
Teleþon 071,-5120748

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te vul-
len 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 weten wat er zoal aangemeld wordt.

Gevonden object:
Materiaal:
Omschrijving object:

t.]
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Ko oí str a Met a aldetec to rs
Compass / Garrelt/ C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter
Buorren 714, 8408 HP Lippenhuizen
tel. (0s13) 46 50 93

Lankman Detectors
White's /Viking
u.d. Tuukstraat 26, N oor dw olde
tel. (0s61) 43 32 73

DSG Metaaldetectoren
Groníngen
White's / Viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatríxstraat 26, 9965 RK Leens
tel. (0s95) 57 77 49

t HollandDetect
Metaaldetectors voor hobby,
industrie en beveiliging
Tvamwijkzz6S
7831 GK Nieuw Weerdínge
tel. (0s91) s2 24 20

D etectíon Systems Holland
White's /Viking/Tesoro / C-Scope
Fisher / Goldspear / Electroscope
CËIA/ Beveiligings c.q. hand detect.
Pulsinductie / Diepzoek app.
Tevens verhuur
Veerpad2,8276AP Zalk
tel (038) 363 65 97, fax (038) 363 64 80
autotel.O6-532 7M 46
email detect@pi.net

. Fa,. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher /Viking /
Goldspear / Laser /White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinkdruarsweg 71,, 7523 Æî Enschede
tel. (os3) 43o os 72

r Fleuo Detect - Wilco Rook
white's /viking
Kerkpad 78, 8376 DB Marknesse
tel. (os27) 20 39 29

Blankeboom Detectors
Tesoro ,/ Viking / White's
Kornhorst 65, 7041, HL's-Heerenberg
tel. (ß7Q 66 44 70

Hofman Electr onica V. O. F.
Detectortechniek
P rimulastraat 6, 6647 BV Beuningen
tel. (02! 677 40 63

Emíle Heiin
Metaaldetectors
White's / Tesoro /Viking
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemsteàe 58, 3608 TH Maarssenbroeþ
tel (0346) 56 30 37 (tot23.Oo uur)

t Goldrush
White's / Depthmaster /
Detection Design
Palemb angstraat 5, 709 4 TA Amsterdam
tel (02O) 668 29 68,b.9.9.06-54786333

. D J. Laan Metaaldetectors
C-Scope / Fisher /Viking
Pieter Maatsstrøat 72
1777 AP Hippolytushoef
tel. (0227) s9 32 86

r GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De Rozenilíjk 29, 7791 PD Den Burg,Texel
De Cnmpen 9, 7927 BW Akersloot
tel. (o2s7) 37 39 s8

t Zoetmuliler m¿taaldetectors
Metaaldetectors voor hobby,
industrie en beveiliging
Grote Hout].ueg 97
7944 HB Beverwijk
tel. (o2s7) 22 s4 s7

. Hamstra V.O.F.
Garrett / Compass / C-Scope
Bounty Hunter
Kleine Haarsekade 7'1,9

4205 NA Gorinchem
tel. (0183) 62 7s oo

Maro detectie
Tesoro / Yiktng / C-Scope
Fieldmaster / Fisher /White's
,lan Kloosstraat 16
2207PW Noordu.rijk
tel. (O71) 36a 78 27,b.9.9.06-s26 4O0 20

t Hoeveline
Tesoro / C-Scope

Burg Bauwmannlaan 90a
3043 AP Rotterdam
tel. (01.0) 47s 76 49

r WDV Metaald,etectoren
White's /Viking / CEIA Det. app.
Diepzoek & Beveiligings app.

Carnisselaan 55,3083 HB Rotterdam
tel. (O7O) 487 76 77

r W. Munsters
Metaaldetectors
Viking / Tesoro / White's
Keepstraat 2, 57 02 LH Helmond
tel. (0492) s4 47 82

. Ian van Beraen'Metaaldeteclors
Tesoro

TanneskampÞe 1,3, 5227 BT Den Bosch
tel. (073) 637 73 so

P. van der Putten
C-Scope / Fisher
HutakÞer 3, 5552 CJ ValÞenswaard,
tel. (ù4o) 2M 17 t7 / (o4o) 2ot s3 47

HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope / Altai
Compass / Fisher / Garrett /Viking
Stationsstraat 732 -'1,34, D eume
tel. (0493) 37 44 6s

t Steenb er g en D etector s
\Ã/hite's /Tesoro /Vrking/ Laser
Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Technology
Pulse Inductie / Diepzoek app.
CEIA Detectie poorten
Bontehondstraat 3-5,4567 BA Hulst
tel. (O774) 37 97 56

r HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope / Altai
Compass / Fisher / Garrett / Viking
Spoorstraat 56-58, Boxmeer
tel. (o48s) s7 7s 76

ZL Metaaldetectors
Garrett

Julíanaweg 77,6265 AH Sint Geertruid
tel. (043) 4O8 36 77 na 78.3O uur
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DIT ZUN DE REDENEN WAAROM
ANDERE KOPERS U VOORGINGEN:
. Crootste assortiment detectors
.Vakkundig, eerlijk en gratis advies
. Alle modellen op voorraad
. Bij storingen snelle reparaties dankzij

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

verkoop van metaaldetectors
. Coede gebruikte exemplaren voor

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

verhouding
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U houdt het niet voor

mogel ijk, maar Kooistra

heeft vrijwel alles op het

gebied van metaaldetec-

tors wat in Nederland =
Í.;', 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 DETECTORS
Buorren 1 14,8408 HP Lippenhuizen,
tel. (0s13) 46 s0 93, fax (0s13) 4630 67

E Niet voor níets de grootste von Nederlond! 
ËËnuilrve. surcbndo-rurrlvg . surorrdo. sNoogrrdo) . Nr))vdcwm. NrssvrdnrH. N:rddrHls Nrruoos Ar0 . Nrrrd . NrrourcNo


