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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,-)

de beste

lmporteur Benelux:
Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg 11

7523 AI Enschede
Tel.: (053) 430 05 12 (bezoek op afspraak)
Fax: (053) 43O 21 92

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

Jan van Bergen, 's-Hertogenbosch, (073) 631 13 50, Koo¡stra Detectors, Lippenhuizen, (0513) 46 50 93, Fa. Detect - Gert Gesink, Enschede,
(053) 430 05 12, Steenbergen Detectors, Hulst, (01'14) 31 97 56, Blankeboom Detectors,'s-Heerenberg, (0314) 66 4470 oÍ 06-54714797,

C.C.T., West Terschelling, (0562) 442628,rl/f.aro Detectors, Noordwijk, (071) 364 7821 of 06-52640020, S.F.W., Slootdorp, (0227) 58 18 03,

Willie Munsters, Helmond, (0492) 54 47 82 of 06-53409096, Emile Heijn Metaaldetectors, Maarssenbroek, (0346) 56 30 37



Detector møgazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Amateuf"
en verschijnt elke 2 maanden.
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Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bij de verkeer-
de personen van de vereniging terecht. Vandaar
dat we de adressen weer eens op een rijtje zetten.
Wilt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellen?l!

I Vragen
Vragen over de vereniging lcnnt u kwijt bij onze
secreta¡is: D. Smilde, Torr.nentil 17,

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

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

Activiteitencamrni ssis
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal 278,9732 AM Groningen

Advertenties, Opgravertj es, Occasions
Opgave uitsluitend schriftelijk aan: C.B. Leenheer,
Hanebalken 153,9205 CL Dlachten. Fax (o5rz) 53o4o3.

Vraagbaak
Voor dete¡minatie 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.

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

I Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de officiële instanties heeft gestuurd naar
ons secretafraat:
D. Smilde, Tormentil 17,8445 RP Heerenveen

T

T

Zo ongemerkt glípt de tijd
tussen jevingers door en

als je dan weeY achteYom

kijkt, denk je: zijn we al

weer zo ver?

Vijfjaal geleden zatelÌ we

rnet zo'Ì1 zo ntensen in eert

zaaltje in Oldenbloek rond
de tafel. Een aantal nellsen
was van mening dat er een

vereniging moest komen, clie

zich zou inzetten voor het
zoeken met de detector op

lange termijn en clie zon pro-
beren een goede verstand-
houcling met de officiële
archeologie op te bouwen.

Op die avond zijn er bepaalde
afspraken gemaakt en de

bestuulsfu ncties verdeeld.
De eelste weken was het een

tijd van vergaderen en het
uitzetten van de lijnen.
Het formuleren van de doel-

stellingen, statulen en huis-
houclelijk reglement nam de

noclige tijd. Tevens moest
alles bij de notaris vastgelegcl

worden. Met inspanning van
de importeurs, dealels en

vele anderen groeide c1e

"c1ub" erg snel en het
bestuur legde de eerste voor-

zichtige contacten met
archeologische instant jes,

zoals de aw¡I.

Uiteraard werden wij met de

noclige argwaan bekeken,
vooral uit de "officiële hoek".
Maar alles ontwild<elde zich
met vallen en opstaan tot
wat we nu zijn: een grote

bloeiende vereniging waar
natuurlijk heel veel zaken
nog beter kunnen en rrìoe-

ten, maar dat kan alleen met
de hulp van u allen. Laten we

proberen er met z'n allen iets
goeds van te maken, zodat
wij ons bestaansrecht blijven
behouden.

Iedereen, die meegeholpen
heeft om te realiseren, wat
wij nu zijn, bedankt en op

naar de volgende vijfjaar.

L. Haak



+ T2OO pøsína's
U had het magazine nog niet
in huis ofhet begon inder-
daad te vriezen en de 'elfste-

dentocht' ging door.
Een lange winter met ijs, dus

zonder zoeken. Uiteraard heb
ik zoals zovelen genoten van
de tocht der tochten. Ik heb
geen vooruitziende blik,
maar voortaan zal ik de weer-
goden niet in verzoelcing
brengen door van te voren
over ijs en kopij te schrijven.
Nou ja, ik heb wel veel kopij
gekregen voor het magazine,
dus....

Het jubileum-nummer is een

speciaal nummer geworden,
ten eerste zeer veel inzendin-
gen voor 'de vondst van het
jaar 1996', met daarin diverse
schitterende vondsten, en ten
tweede 8 pagina's in fuIl
colour. Tja als je het eerste

nummer van 5 jaar geleden
en het laatste nummer verge-
lijkt is er wel het een en
ander veranderd. We hopen
uiteraard dat u het mooi
vind, wij hebben onze uiter-
ste best gedaan er iets moois
van te maken. Het andere
omslag had u natuurlijk al
verwacht. "Mooi?". U zult er
in ieder geval het hele jaar
mee moeten doen.

5 JaAr, 30 nummefs, 112oo

pagina's. In het begin uiter-
aard heel enthousiast begon-
nen, niet overziend hoeveel
werk er in ging zitten, regel-
matig in de weekenden en
's avonds tot in de late uurtjes
achter de computer stulcjes

schrijven tekst bewerken, ont-
werpen en de layout doen. Ik
heb mezelf wel eens voor gek
verklaart, zaterdagmiddag
iedereen lekker aan het zoe-

ken, en ik zit weer achter de

computer. Ons hele leven
werd beheersd door het
magazine en andere bezighe-
den binnen de vereniging,
Het hele gezin werkte altijd
mee en ook nu we de laatste
hand leggen aan het eerste
nummer van de volgende 5
jaar zijn we nog altijd
enthousiast.

Ook de andere bestuursleden
van de vereniging werken
altijd in de avonduren aan
het verenigingsgebeuren.
Vergaderen, brieven beant-
woorden, organiseren van
zoekdagen, determineren,
administratie enz. Tientallen
dingen waar u niets van
merkt en waarschijnlijk geen
weet van heeft. Ik deel in
ieder geval een verdiende
pluim uit aan de hele organi-
satie.

Vondst van het jaar ry96
Zoals u in magazine nr. z8
heeft kunnen lezen zou er in
dit nummer een verkiezings-
antwoordkaart worden mee-
gezonden. Om eenjuiste
keuze te kunnen maken kunt
u het beste, de inzendingen
er nog eens op na slaan en de

vondsten nog eens bekijken.
U lcunt op bijgaande

cië1e archeologie, verbetering
van de verstandhouding tus-
sen detectoramateurs aan de

ene kant, en archeologen aan
de andere kant, het kweken
van respect voor het werk van
de ander enz.

We proberen het zoeken met
de metaaldetector uit de illi-
galiteit te halen, en laten zien
dat wij als zoekers, ondanks
dat wij geen geschoolde

archeologen zijn, op onze
manier toch van waarde zijn
voor de Nederlandse archeo-
Iogie en de instandhouding
van het cultureel erfgoed in
Nederland, en ook een plaats-
je binnen de archeologie ver-
dienen.
Hoewel we er nog lang niet
zijn, is er de laatste 5 jaar veel
verbeterd: overleg, meer aan-

meldingen, samenwerking
enz.

Ook de komende 5 jaar gaan Wij gaan in ieder geval met
wij enthousiast door, omdat goede moed de volgende 5

we als bestuur nog steeds ach- jaar tegemoet.
ter onze idealen staan.
Samenwerking met de offi- Kees Leenheer

antwoordkaart uw keuze voor
elke categorie kenbaar
maken, door het desbetreffen-
de vakje aan te kruisen.

De kaart dient gefrankeerd te
worden geretourneerd aan:

J. Koning, Nieuwmarkt 26,

87or r<r Bolsward.
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detectorAMATEUR

Be:;tr-¡ri:i'
Fì Voorzitter:

L. Haak
Zetveld tz
gzoz LM Drachten
Tel (o5tz) 5z z8 o4

Li Vice-voorzitter:
T. Kolkman
Rembrandtstraat z3

739r BB TweIIo
Tel. (o57 r) z7 zB 37

l ; Secretaris:
D. Smilde
Tormentil 17

8445 RP Heerenveen
TeL (o5r) 63 19 78

i Bestur-rrslid:
D. Eekhof
Pealskar 47
85ot TL Joure
Tel (osr:) 4t 66 7o

Bestuurslid:
J. Koning
Nieuwmarkt z6
87or KL Bolsurard
TeI (o5t5) 57 25 02

Bestuulslid &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer
Hanebalken r53
9zo5 CL Draclr.en
Tel. (o5rz) 53 04 03

Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt
altijd per kalenderjaar en
wordt zonder opzegging
altijd stilzwijgend verlengd
met een jaar.
Degenen die in de loop
van het jaar toetreden,
ontvangen alle reeds eerder
verschenen nummers
van het lopende jaar.
Opzegging dient uiterlijk op
r augustus schrifteìijk bin-
nen te zijn. De contributie
per lid bedraagt f5o,- per
jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korting.

Ledenadministratie:
Wim Woudstra
Melkemastate t6
8925 AP Leeuwarden
Tel. (o58) 266 tB tB
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Officïeel dealer van:
Altai, Bounty Hunter, C-Scope,

Compass, Fishe4 Garrett, Viking
Keuze uit 25 modellen, met uiterste korting!

Geopend uolgens norrnale winkeltijden.
Na 18.00 uur, tel. (0492) 33 14 51

Zíe d.e d.eølerpagínø aoor regío uerhoop

DETECT GERT GESINK
TEL: (053) 430 05 12, FAX: (053) 430 21 92

B1

B2

B4

B9

844

BOEKEN
SUCCESVOL ZOEKEN MET DE MET¡ÁIDETECTOR, door Cert Gesink, 229 pag, 200 foto\ 34,90

CATAIOGUS,DtNEDERI,ANDSEI\4UNTENVAN'l806totheden,tv1eviusl996,,,...,,,,... 14,95

CATALOGUS VAN DE ZILVEREN I/UNTEN 7 PROVINCIEN 
'I54ó.1 

/95,

deel I (West Neduland) , ,,,,..,....,,,,...,,,...,,.... 17,25

CATALOGUS, KLtINER DTUTSCHER MUNZCATAIOC vanaf 1871 ,.,,...,,,,,..,.,... 20,

V.D.CHl|S BEELDENAAR, af beeldingen vroegste

Nederlandse munten tot 1576 (een standaardwerk!) ,,,, 159,-
851b, JAARBOTK I\4UNTEN TN PENNINCEN DER NEDERI-ANDEN 1988 25,_
852 GOLDCOINS 0t THt WORLD, catalogus van de gouden munten uit

de hele rvereld v¿n de Romeinen tot nu, hard kaft, 736 paginat

N00RD NEDERLANDST MUNTCEWICHTtN door Arent Pol ...

lln
11,25

PRoV|NClt VAN EEN IMPERIUM door P 5tuad,

li9blzmethonderdenfoto'svanRomeinsevoorwerpen(koopje) ......,,,....,,.....,,.......25,-
tONDON MUSEUIII CATALOGUt 1940,320 paq met honderden afb

lVliddeleeuwse metalen voonv. (GEPROLONGEIRD) . 69,-
t E5 tvtoNNAtEs DE BRABANT (1598.1 790)

munten v, Brabant v, Nederl, en Belg, +Z.Limb. met prijzen ,,...,,,...,,....,,.. ........................... . 29,90

I\4UNTEN VERTTI.I"EN HUN GESCHITDENIS,

historie achter de Romeinse munten, leuk boek 200 illustraties ,, .. ,,. ., . ...,.,,..,,...,,,...,,,,...,,,,,, 1 7,

BR00CHtS 0t ANTIQUITY door Richard H¿ttatt túantelspelden iizedijd,

Romeinsetrjdtotindelr/iddeleeuwen,406pag,herdrukviestandaardwerkl .,,..,,,,,,,98,-
VERBORCEN STEDEN, STADSARCHEOI.OCIE IN NTDERI-AND

Prachtboek met honderden fotot van voorwerpen,

stadsplattegronden en opgr¿vingsterreinen, Ceb., Hard kaft ..,,...,,,...,,,..,.,,,....,,..,,,....,,...,,,... ... 36,-
ROMAN COlN5, alle Romeinse munten, met prijzen., Ceb., hæd kaft ...,.,,,....,...,,....,,,...,,,..... 1 I 6,-
DE MUNTEN vAN Dt GRAVEN VAN VTAANDEREN lll (1555-1780), 145 pag. ,,,....,,...,,,........,36,

SUNKEN TREASURE, How lo find it, 390 blz, Zeer goed boek van Robert Marx

over alle facetten van het wrakduiken, veel kleurenfotot met vondstmateriaal ........49,-
lR0N ACE AND R0l\4AN BR00CHE5, door Richard Hattat,

één van de 4 stand¿ardwerken over mante|spe|den,,,.......,,,,....,,..,,,....,,,.,.,,,,,..,,..,,,,...,,.....,.......i2,50

DRTSS ACCESSORIES (l 150-1450), 400 pag. gebonden,

Een schat aan informatie over middeleeuwse kledingaccessoires,

duizenden metaalvondsten, gevonden bij opgravingen ìn Londen, afgebeeld .,,..,,,....,,....,,......1 j9,

R0MAN ARTEFACTS, a4 form¿¿! 100 paginat,

300 ¿fb veel i<leur, 400 waarde aanduidingen. spotpr¡isl 12,50

RO¡/E|NEN, FRIEZEN EN TRANKEN in het hart van Nederland, Prachtboek van van [s 49,95

VTSTINGWERKEN EN SCHANSTN lN 6R0NINGEN. 150 pag .. . ,., .. 49,95

VOLI(SAARDEWERK lN NEDERLAND, sedert de late middeleeuwen, 250 pag geb 45,-
DETECTOR FINDS l, 100 pag.1000 illustraties .. 29,50

THlMBL[S, vingerhoeden vanaf de vroegste tijd, zeer fraai boek, veel kleur ,,,..,,....,,,...,,.,..,,,,,, 39,-
H tlLlG EN PROFAAN, samenvatting lezingen, 1 04 pag. veel afbældingen van insignes ...,,,,,,, 28,

CATAIoGUE 0t THE ANGL0-SAXoN CoLLECTIoNS 1993. Engelse

collecties van kleine nonJerro metalen (700-'1100), A4 formaat,2Tl pa9.,.,,,,.,,,..,,,,..,,,....,,,., 139,-
CUIDE CATH, 0t THE BRoNZE AGE CoILECT|oN5 '1980, 258 pag

fandaardwerk bronfijd metalen voorwerpen 39,-
ANCIENTAND ROMAN0 BRITISH BR00CHES, doorR Hattat

Een van de 4 stand¿ardwerken over fibul¿e .................69,

l\4EDlIVAL PlLGRlM & StCULAR BADGES, door lvlitchiner

Standaardwerk over (pelgrims)ìnsignes, 287 pag,, hard kaft, A4 geb. ....,.,,,...,,..,,,....,,...,,,......,, 95,-
BR0N5 UIT DE oUDHtlD, 94 pag, Nederlandstalig ,.........,.,, .,, ...,, 28,50

ARCHEOIOCIE v. MIDDEIEEUWS NEDERLAND, 96 pag 28,50

DE RO|I/EINSE TIJD in Nederland, 96 pag ..,,,,..,..,, 28,50

ARCHE0LOGIE van tRlESl.AND, 230 pag, veel detectorvondsten 49,95

00RD EN DUIT UIT N00RD EN ZUID, door WS Bos . ..,,,,...,,...,,.....,.,....,,,..,,.....,,..,,,....,,,,, 19,90

DETECTORtlNDs2,lO0pag,,1000illustr ,.....25,-
GRAVEN NAAR FRItSE KoNINCEN, mooi boekle over de opgraving

op de terp van Wijnaldum, 72. pag., veel fotot van metaalvondsten 18,50

HISToRY BENEATH oUR FEEf, 21 2 paq, A4 formaat In hun hhtorische

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

8120 CIEANINGANDRESTORINGCOINSANDARTIFACTS,40b|z ....,,,,,13,50

8126 8RlTlSHMUSEUtulGUlDET0EARLYlRoNAGEANT|QU|T|ES,l925,Ceb,enhardkaft.,,,,,,49,95

Bl 28 TREASURE5 AND TRlNKtT5, lewellery in London from

pre-Roman times to the 1 930t. 207 pag., veel fotot. ,,,,,,,,.....,,..,,,....,,,...,.,,,...,,...,,,,..,,,... ,,,, , 39,95

8129 TREA5URERECOVERYTROI/SANDANDSEA,Carrett,,.,....,,,..,,. 49,50

Br30 TDENTTFYTNG SMALI MITAUC oBJECTS 25,-
B14O ARCHEOLOGISCHEAI.MANAK

(wie, wat, waar in de Nederlands archeologie, zeer informatief! 24,90

B14l TREASURE HOARDS (zeerwarm aanbevolen) ,,..,,.....,,.....39,95

8015 MUNTGTWICHTEN V/D NEDERLANDEN (geprolong,) ,,,...,,.....,,,,.... 36,-

871

873

875

877

878

8ó3

ß66

879

882

887

888

889

890

ß91

893

994

896

899

Bt00

810l

B1 04

Bt06

8107

Bl08
8109

B1 t0
8112

Bt t3
Bl l8

B',il9

BESTELLEN:

TELEFONISCH OF VIA FAX:

Bel (053) a30 05 1 2 of fax (053) 430 21 92. De bestelling wordt direkt
onder rembours toegezonden, verzendkosten f 15,-.

GIRO.OVERBOTKING:

maak het totaal bedrag van de bestelling + f 5,-- verrendkosten over 0p

ons gironr. 48 38 918 t.n.v. Detect te Enschede, bestelnummers vermelden!

No telefonßche oßprook kunt u de boeken ook o[hllen

GETAN UW PARTNER
f \,TErAAT,

' 
DETECTIE

JAPP,AR,{T1IIR IN SCHATZOEKEN

Voor vrijblijvende informatie en/of demonstrat¡e:

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

In]



Om mee te d.oen

met de "vond.st
vanhet jaaf'díent

u een verhaal, van
tenmínste r50 uroor-

den, te schríjven over het
door u gevonden voor-

werp. Natuurlijk stuurt u

/ a"iaåi¡aifotJ"ítanhetvoor-
w erp mee. Voorw erpen v an

archeologische waarde dienen te
worden aangemeld..

Ongeveer 2 jaar geleden wild,en
mijn maat Peter Veldhuizen en

ond.eYgetekend,e íets meer doen
op het gebíed van
metaaldetectie en d.e

geschiedenis

van
onze

streek,
namelijk
de gemeente

\Meststelling-
werf, in d.e zuid-
oosthoek van
Friesland.
Omd.at we toen al
geruime tijdlíd
waren van deVerení-
ging Historie Weststellin-
gerwerf kwamen we bij hen
met de vraa.g wat zíj hieraan
deden.

LT;:I I;;
al snel ter ziele was gegaan. Dat dat
was gebeurd, was niet zo weemd,
omdat er in onze gemeente heel

weinig gedaan werd aan archeolo
gie en dan zijn er natuurlijk ook
weinig gegevens over vondsten e.d.
Ookwerden er geen metaaldetec-
tors gebruikt. Daar mijn maat en ik
als metaaldetectoramateurs altljd
zeer actief bezig zljn, vonden wij
dat er nieuw leven in de werkgroep
geblazen moest worden. Dat liep
geweldig en nu hebben we 7 werk-
groepen en zoeken met 4 detectors,
determine¡en, registreren en heb-
ben zeer goede contacten met het
Friesch Museum, het FryskWurld
erban en ook met de nos.

Onlangs gingen we een tip onder-
zoeken van een onzer leden, om
eens te zoeken in een bepaalde
streek van onze gemeente, omdat
daar in 1989 veel scheryen gevon-

den waren, gedateerd vanaf de 14e
eeuw. Ook moest er in de middel-
eeuwen al bewoning zijn geweest

en ook had e¡ een kerk gestaan.

De plek van de kerk was snel gevon-

den, omdat het oude kerkhofnog
steeds aanwezig was. Dit onderzoek

is nog steeds
gaande,

maar toch wil ik u een
paar mooie vondsten niet

onthouden.

Drie dagen heeft het onderzoek tot
nu toe geduurd en de eerste dag
zijn we met 4 detectoren het land
opgegaan. Deze eerste dag leverde
het bekende metaal op zoals een
viertal zilveren munten, aan elkaar
gekoekt en niet te determineren,
een zilveren kwartje van 1848, een

koperen trommelslotsleutel uit de
1Se eeuw en verder nog wat duiten
en andete voorwerpen.

De tweede dag begon met regen en
het leek niets te worden, dus al snel
verplaatste ons onderzoek zich naar
een naastliggend perceel. Ook hier
was het rustig in onze koptele-
foons, maar toen toch een

sch¡eeuw, want mijn maat haalde
een hele mooie zilveren broche
naar boven. Hè, hè, toch nog wat,
werd er gezegd.

Ik voelde me toch wel een beetj e

jaloers, wantje hebt van die dagen,

dat de een alles vindt en de ander
niets. Nou ja, niets.... deze dag
bracht toch wel het een en ander
op, zoals leerbeslag, gespen, duiten
etÌz..

Bronzert

[']

en een

Friese

Maar...... omstreeks 13.oo uur werd
er geroepen, datwe gingen eten.

Iedereen liep richting boerderij en
we hebben het allemaal wel eens
meegemaakt, tijdens het lopen
kreeg ik een knetterend signaal op
mijn Spectrum. Normaal loop je
door, want het zal wel ijzer zijn,
maar iets hield me tegen en wat dat
is weet ik niet, maar ik begon te
graven en ..... een schreeuw.... Ze

keken allemaal om en begonnen
terug te lopen en trots als een pauw
haalde ik heel voorzichtig een bron-
zen bolpot, ofivel graper naar



boven, bijna helemaal gaaf.

Deze dag kon voor md al helemaal
niet meer stuk.

De derde dag hebben we nog even

de voorgaande percelen bezocht,
maar zijn na een korte periode
overgegaan naar weer een ander
perceel. Ook hier hetzelfde liedje,

een aantal dui-
ten, gespen enz..

Wel werden er
op dit perceel

veel leien gevonden en we kwamen
er na enig beraad achter, dat dit het
dak van de oude kerk moest zdn
geweest. Ze hebben woeger, rond
r8z5, de oude kerk afgebroken en

de troep over het land
gegooid.

Met dit gegeven in ons

hoofd werd het misschien
toch nog interessant. Maar

nee, de gehele dagbleekhet
gewone op te brengen en tegen
r7.oo uur besloten we om toch
maar richting huis te gaan.

Maar om een of andere reden,
terwijl iedereen het apparaat
uitzette, liep ik nog even bij de

slootrand langs en alsofde
duivel ermee speelde ..... een

signaal....
Het signaal was zo zuiver dat het
zong in mijn koptelefoon. Maar de

kriebels kreeg ik pas, toen ik ging
pinpointen, want het bleek te gaan

om een voorwerp van wel 3o of4o
cm. Ook de displayvan mijn Spec-

trum gafeen diepte aan van wel 5o
cm. Iedereen was ondertussen wel
naar mij toegelopen. En weer

mocht ik onder grote belangstelling
een hele mooie en unieke vondst
naar boven toveren nl. een Friese

halfrnengel, jammer genoeg geen

deksel, waar het stempel van de

maker in behoort te staan, maar
wie let daar op zo'n moment op.

Deze vondsten heb ik gedaan als lid
van de Werkgroep Archeologie
onder de Vereniging Historie West-

stellingwerf en zullen dan ook in
de vitrine van onze werkgroep te

bezichtigen zijn in de Oudheidka-
mer te Wolvega, gemeente Weststel-

lingwerf. Ook wilde ik graag met
deze vondsten meedingen naar de

Vondstvan hetjaar.

A.R. L ankm an, N o or dw ol d e

Detection Systems Holland - Tel. (oSA) 36 36 591

ALTUD DE BETERE KËUS
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PROFICIAT MET 5 JAAR
GRENZELOOS
ENTHOUSIASME

Dirk Jan Laan
Tel.0227 593286
Fax 0227 593286

FISHER C-SCOPE

U\øIMPORTEUR
FELICITEERT

DE DETECTORAMAIEUR
MET HET 5.JARIGBESTAAN

GELAN Metaaldetectoren B.V

Wij bedanken a[[e zoekers, die de

afgetopen 5jaar bij ons hebben
gekocht voor hun vertrouwen en

wensen atten een goed 'SZ

Detedion Systems Holland / MAR1 detedie / Hofman / Heyn

Blankeboom / Suyderzee detect. / Flevo detect. / Lankman

ADSG / Holland detect / Steenbergen / WD / GoLdrush / Eorderline

r,ÛtrïtËs

Wìj feliciteren al uw
medewerkers met het S-jarÍg
bestaan van uw en onze
prachtige verenígíng

HAGRO Metaaldetectors
Derme 0493-374465
Boxmeer 0485-577516

Al 5 jaar SAMEN zoeken
proficiat mede namens

Blankeboom Detectors
Kornhorst 65,'s-Heerenberg

METAAT

Proficiat.... Kooistra Metaatdetectors

DETECTORS

Gefeliciteerd...........Fa. Gesink Detect
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Een niet alledaagse vondst
van éên der bekendste Leeuw arder

zílversmedenJohannes van der Lely

Het was in het voorjaar vøn
rggs toen ik er weer eens op

de ftets met míjn detector op

uit trok.
Míjn doel was een maisveld
niet ver van Bolsward, verwij-
d.erd. Daar aangekomen heb ik
eeßt een praatle gemaakt met
deboer. Tljdens dít gesprek

bleek al gauw dathetbedoelde
maisveld. net de vorige dag
was omgeploegd, in verband
met de aanleg van een níeuwe
hoofdgasleíding door het land
van deboer.

j..' .i., .,, etend dat het op omge-

heb ik toch toestemming gewaagd

voor een bezoekje aan het veld.
Het was zwaar werken, lopen op en
in de ploegvoren. Vele meters
maken was bijna niet mogelijk en
iets yinden was zowiezo nog moei-
lijker.
Een verrotte duit van Hollandia
plus wat loodafl¿al was het eerste

resultaat. Tot er een moment aan-

brak dat ik vaag een apart toontje
hoorde. Na enig heen en weer
gedoe met de schotel werd de
plaats bepaald waar de schop de
ploegvoor in moest. Het duurde
enige tijd maar uiteindelijk werd
gevonden wat ik zocht. Een ldomp-
je klei met een blank metaalachtige
inhoud hield ik in mijn hand.
Nadat de klei was verwijderd, bleek
het om een zilveren driedubbel

[']

gevouwen, bewerkte lepel te gaan.

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt

en dus werd de directe omgeving
nogmaals grondig nagelopen.
Dit leverde helaas niets meer op.

Na dus zo nog een uurtje te hebben
gezocht, heb ik de fiets gepakt en
ben op huis aan gegaan.

Thuis gekomen, heb ik de lepel ver-

der gereinigd. Het bleek toen dat
het om een roomlepel ging, wat
weer te zien was aan de haakvorm
aan het bovenstuk.
Mijn wouw was het meest nieuws-
gierig en is gelijk de volgende dag

naar een plaatselijke juwelier
gegaan om te wagen wat een repa-

ratie moest gaan kosten. Ook werd
gewaagd of men iets kon vinden
om er achter te komen wie de

maker was geweest.

Na de reparatie kwam pas het mees-

terteken aan het licht.IJ. Koning]



De kosten werden geraamd op
t / roo.-, waarbij men gelijk mee-

deelde dat het dit wel waard was en

zo geschiedde.

Na veertien dagen wachten was het
zo ver en op vrijdagavond hebben
we samen de lepel opgehaald.
Wat we toen te zien kregen, over-

trof onze stoutste verwachting:
blinkend en zo mooi.
Helaas kon men ons op de waag
van het meesterteken geen ant-
woord geven.

Nu ben ik ook lid van de Numisma-
tische Ifting Friesland, afdeling
"Mr Jacob Dirks" en ik heb de lepel
meegenomen naar een bijeenkomst
die toen nog werd gehouden bij
Westerhof in Sneek.

In de pauze toonde ik de lepel en al
gauw werden de boeken op tafel
gelegd en de maker gevonden.
Het bleek te gaan om Johannes van

der Lely en zo was er weer een raad-
sel opgelost rondom deze lepel.
Het enige wat we nu nog niet weten
is hoe de lepel daar midden in een
weiland is beland en wie de eige-
naar is geweest met de initialen
A.c. op de voorkant van de room-
lepel.
In het kort zal ik iets overJohannes
van der Lely vertellen.
Wie echter meer wil weten over de

zilversmeden van de familie van
der Lely raad ik aan het boek"Lelie
in het zilver" van Marlies Stoter te
lezen. Het is uitgegeven door de

Walburg Pers te Zutphen onder
rsBN 90-6o11-64S-3.

Johannes van der Lely was de enige
zoon van Frederik van der Lely.
Hij is geboren omstreeks 1674.

Zijn meesterproef legde hij al af op
21-jarige leeftijd.

Johannes trouwde in 1694 te Hui-
zum met Rinske Cabes en samen

kregen ze drie kinderen.VanJohan-
nes is bekend dat hij na r75o is

overleden.
In veel musea waaronder het Fries

Museum te Leeuwarden kun je
werk van hem aantreffen. Wie in
Leeuwarden komt moet eens een

kdkje gaan nemen in de zilverkel-
der van eerder genoemd museum.

Je kijktje ogen uit.
VanJohannes zijn onder andere
bekend ; brandewijnkommen, thee-
potten, theebusjes, zoutvaatjes,
kandelaars, proefbekers en nog veel
meer.

Lepels van hem waren bekend maar
in deze stijl was nog niet eerder iets
gevonden.
In de schep van de lepel zitten,
tegen geruigde grond, gedreven
typisch Lodewijk r4e/r5e-achtige
ornamenten.
Op de buiging van de steel zijn de

letters A.G. gegraveerd.

Buiten wiest het
9 graden en binnen zit

DickEekhof
proberen op een van de weilanden
waar ik elke dag langs rij. Om bij
het weiland te komen moest ik
mijn bus aan de kant van de weg
zetten. Maar omdat ze daar druk
doende zijn om een nieuwe snel-
weg aan te leggen en er constant
wachtwagens met zand langsscheu-
ren besloot ik toch maar verder te
rijden. Aan de rechter kant zag ik
een strook land liggen waar ik
regelmatig diverse zoekers had zien
zoeken en waar ik ook al eens toe-
stemming voor had gewaagd. Dit
hou ik bij in een boekje. Ik stapte
net mdn Fisher tz66x het land op
en na een slag ofro kreeg ik een
groot signaal.
Een hoefijzer was mijn eerste

Normaal begin ik met "koud
hè" als iþ een stukje schrijf.
Het was aoþ.berekoud, maer
d.e vond,sten díe ik deed maak-
ten me weer warm.

et wâs büna weekend, om
precies te zijn wijdagmid-
dag om 15.oo uur. Ik mocht

van de conrector van de school
waar ik werk een uurtje eerder
naar huis. Aangezien het winter is,
is het al wij gauw donker en heb je
dus veel minder tijd om te zoeken.
Ik besloot om het toch nog even te

GoudenEscudo
geslagen te Seuilla

Johanna en Karel
L506 - 1516

['"å



Zilveren Florijn
(28 stuivers) van
Zwolle

Jaartal onleesbaar
(167e-7686)

GoudenDukaal
van Kampen
Ferdínand en
Eliza,beth

(1.47s -1.s04)

gedachte. Ja hoor het wâs een hoeÊ

ijzer. Na hem in mijn zoekschort
gestopt te hebben, kreeg ik nâ 2 sla-

gen weer een tnooi signaal. wat ik
toen onder in het gat op zo'n 40 cm
diepte zag liggen, had ik in al die 16

jaar dat ik zoek nog nooit gevon-

den! Een gouden nlunt.
Na determinatie bleek dat het een

Escudo van Johanna en I(arel (1506-

1516) was, geslagen te Sevilla in
Spanje Trillend pakte ik hem eruit
en gaftegelijk een schreeuw, zo van
'yes'. Of je het wilt geloven of niet,
it< had dc tranen in mijn ogen. mijn
eerste gouden munt. Voorzichtig
cleed ik het muntje in mijn potje
zalf met watten, en ging door met
zoeken. Je weet lmmers maar nooit
of er nog meer liggen. Na wat dui
ten (23 stuks), waar je zowat door
heen kan kijken, een loden gewicht.
Dhr. Holtman zal wel weer zeggen;
"hij het er weer een!". Binnen een

halfuur was het te donker om nog
verder te zoeken.

Thuisgekomen ben ik onmicldellijk
de boeken in gedoken om te kijken
wat voor soort munt het was, maar
ik kon hen niet thuisbrengen.
's Avonds heb ik mijn zoekmaat
opgebeld en ik vertelde dat ik ein-
delijk na 16 jaar .. Ik had mijn zin
nog niet uitgesproken ofhij zei;
"goud, heb je een gouden munt
gevonden?".

Zaterdagochtend moest ik met mijn
dochtertje van 8 jaar naar gymnas-
tiek wedstrijden in St. Nicolaasga.

Ja wat moet je als de wedstrijden
o1lr 9 uur beginnen en de prijsuit-
reiking pas om 12 uur is. Ik had
geluk, naast mij zat de moeder van
een vriendinnetje van mijn doch-
ter, die aanbood om mijn dochter
na afloop weer thuis te brengen.
Hier kon ik geen nee op zeggen.

Ik stond om 10 uur weer op het
'gouden weiland'. Ik liep naar de

plek waar ik de vorige dag gestopt
was en draaide de knop van de

detector om en maakte een paar
slagen. Wee¡ een sterk signaal en
weer een hoefijzer. Nog geen meter
verderop weer een diep signaal.
Wederom een munt, en niet
zomaar een. Ditmaal een grote zil-
veren munt. Nadat ik voorzichtig

l-101

c1e oxiclatie er afhad geveegd kon ik
het opschrift lezen. Een zilvelen
florijn (28 stnivers) van de stad
Zwolle (t679-t686) zoncler j aartal
met een klop (pijlenbundel). Een

paar siagcn verder weer een paar
doorkijkers en op zo'n zo cm diepte
een zilveren w-dubbeltje (Willem I)

uit 1828, gslagen te Brussel. Na nog
een aantal doorl<ijl<ers. opnieuw
een diep signaal en op zo'n 40 cm
diepte lag.... ja hoor.... weer een gou-
den munt.
Mijn tweecle gouden munt. Ik werd
helemaal bedroefd en blij tegelijk.
Puntgaafen niet gesnoeid, alleen
een klein puntje in een hoek. Het
opschrift en de afbeelding waren
duidehjk, zodat ik de munt geiijk
herl<ende. Een gouden Dukaat van
I(ampen op naam van Ferdinand
Elisabeth (t475-l 5o4\. Ik ben ter-

pleld<e op de grond gan zitten en

heb dit in mijn eentje gevierd rnet
een bak koffie en een snee brood.
Na nog een uur cloorgezocht te heb-

ben, ben ik maar naar huis terug
gegaan want ik kon de concentratie
niet meer opbrengen. Een kleine
strook langs de snelweg, maar wel
een gouden strook.

Het totale resultaat: z gouden mun-
ten, r z8-stuiver stuk, r dr.rbbetje uit
:.828, z dubbeltjes uit 1849, zo'n 68

doorkijkers of wat vroeger duiten
waren, en 3 hoefijzers. De 3 mun-
ten zijn aangemeld en gedetermi-
neeld dool. het I(PI(.

Geluk?

Wat is geluk? 3 hoefijzers?
Ik betwijfel het, ik vind ze regelma-
tig en ze brengen op de rommel-
markt nog een rijksdaalder per stuk
op.

Ik geloof meer in de juiste metaal-
detector, eigen ewaring en geduld.

Om deze 3 munten te vinden heb ik
wel r6 jaar gezocht. Het was mij
vroeger al eens voorspeld, enje ziet
het: 't komt wel.

Met dank aan B J van de Veen van het xpr
te Leiden

Dick Eekhof



Om mee te d.oen

met de "vondst
van het jaat'' dient

u een verhaal, van
tenminste r50 woor-

den, te schríjven over het
door u gevond,en uoor-

werp. Natuurlíjk stuurt u/'
/ duidelijke Joto's van het voor-

werp mee. Voorwerpen van
archeologische waard.e dienen te

worden aangemeld.

mer

Als je dan ook nog weet, dat in de

omgeving van het bouwterrein
oude nederzettingen zijn geweest,

kun je leuke vondsten verwachten.
Mits je zorgvuldig en geduldig te
werk gaat natuurlijk. Dit is de
gedachte, die mij inspireerde om
juist op dit terrein te gaan zoeken.

Uren zocht ik op een gedeelte van
dit terrein, waar grond was opge-

bracht. Enkele muntjes en wat prul-
letjes, niet noemenswaardig en niet
oud, vond ik. Na zo'n 3 uur zoeken,
voor mij normaal, kreeg ik einde-
lijk weer eens een goed signaal.
Voorzichtig graven, en jawel hoor,
een beugelachtig voorwerpje, rijke-
lijk versierd. Dit moest een gelijkar-
mige fibula zijn, ik herkende het
omdat ik soortgelijke mantelspel-
den weleens had gezien in boeken
en magazines.

Nog geen vijf minuten na deze

vondst kwam de stadsarcheoloog
toevallig langsrijden enwe maak-
ten een praatje. Ik liet hem het
voorwerp zien en hij bevestigde
mijn vermoedens. Een mooie
vondst, een bronzen Karolingische
gelijkvormige fibula met diep uitge-
sneden christelijke motieven, rijke-
lijk versierd met steentjes (nog 5

aanwezig) en waarschijnlijk inge-

vond
ry n het voorjaar ging ik op een

$ roosterwije dag zoeken op een
Å plaats waar een nieuw stads-

deel in hoog tempo werd opge-
bouwd. Op zulke terreinen worden
grote hoeveelheden grond ver-
plaatst. Voorwerpen en munten, die
normaal buiten het bereik van de

detector vallen, kunnen danjuist
binnen het bereik zijn.

["]



legd geweest met goud. Een pracht-
exemplaar, dat goed bewaard is
gebleven gedurende de eeuwen dat
het verbleefin één van de diepere
grondlagen.

Met de stadsarcheoloog maakte ik
de afspraak, dat ik het exemplaar
enige tijd afzou staan voor nader
onderzoek, o.a. door de nos.
Na deze vondst zocht ik geregeld in
dit gebied.

Diverse keren meldde ik vondsten
aan bij de stadsarcheoloog, die op
zijn beurt de vondstgegevens in

kaart bracht en het onderzoek
doorspeelde aan RoB en r<lr(.

Over het gebied was inmiddels al
een boek geschreven waarin de

stadsarcheoloog het archeologisch
en historisch onderzoek van dit
gebied beschreef. Ook heeft een col-

lega-zoeker een apart hoofdstuk in
dit boek geschreven over metaal-
vondsten.
Enkele al eerder door mij gedane

vondsten staan hier ook in afge
beeld en beschreven. Dit geeftje
dan toch een bepaalde voldoening.
Het boek zelf heb ik al diverse

malen doorgelezen.
Voor leden die interesse hebben, is
dit boek te bestellen via de boek-

handel of bij de Stichting Archeolo-
gie IJssel[/echtstreek, Postbus r87,
8260 AD Kampen. rsBN nr.: 90-

7 2883-e613. trefi¡¡oord: Nederzet-
tingsgeschiedenis, Archeologie,
Zutphen.

Met de vondsten, die ik na uitgeven
van het boek gedaan heb, is dit ver-

haal pas compleet.
De vondsten zijn:
- mrjn tweede bronzen beer met

boomstam in nek en armen;
- een merovingische fibula (6e

eeuw);
- een draadfibula en nog 4

Romeinse munten, waaronder

3x een zilveren denarius en een

bronzen halve aes van Keizer
Magnentius (type votum);
duiten en een middeleeuws zil-
veren muntje van het bisdom
Utrecht waarschijnlijk (sede var-
ante martinus);
diverse voorwerpen met als uit-
schieter een 1se-eeuws gegoten
vingerhoed in perfecte staat.

Voor dit gebied opmerkelijke
Romeinse vondsten, omdat hetver
boven de grote rivieren is.

Helaas is nu een een einde geko-

men aan mijn bijdrage aan dit
onderzoek, omdat de wijk bijna
klaar is. Niet alleen de vondsten
zijn leuk, maar ook de goede

samenwerking en adviezen van de

stadsarcheoloog vind ik belangrijk.
Tevens konden door een goede

sarnenwerking rnet de archeoloog
je diensten als detectoramateur
worden gewaagd bij opgravingen
en zodoende wordt je kennis over
de archeologische aspecten van
onze hobby ook nog eens verrijkt.

Ben Oonk

aaaaaaaaaaaoaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaa

begeleider
Mercurius

et was woensdagmiddag. Ik had een 'baaldag'

en had vrij genomen van mijn werk.
Bovendien was het in de Betuwe ook nog

eens druilerig weer. Toch maar gaan zoeken.

Gehuld in een dikke jas met capuchon, een plastic
zak om mijn Bandido er opuit. Normaal zoek ik met
dit weer niet, maar omdat ik chagerijnig was, stapte
ik de glibberige ldei op. De akker was pas ontdaan van
zijn bieten en overal lag het vol met nat groen drassig
loof.
Het begon al goed met de eerste piep, ..... een frbula.

l'4



Om mee te doen

met àe "vond.st
van het jaøf' àient

u een verhaal, van
"tenmínste r5o woor-

den, te schrijven over het
d,oor u gevonden voor-

uterp. Natuurlijk stuurt u

/ duíàelijke foto's van het voor-
w erp mee. Voorw erp en v an

archeologísche wqarde dienen te
worden aangemeld..

Toen z uur niet veel soeps, maâr
het regenen was gestopt en de zon
begon te schijnen. De akker begon
te stomen, dus jas los, capuchon af,
een hapje eten en zoeken maar
weer, Weer een .... piep. Een brokje

Kleur: groen/bruin
+ l.Ommdik
Gewicht 35 gram

klei, met iets groens erin, dus in de

zoektas ermee. Na nog een haar-
naald en een kapfibula steeg mijn
humeur ten top.
Mijn maag knorde, want het was
een uur of vijf, dus liep ik de aldcer
afnaar de auto.
Daar zat ik nog even mijn vondsten
te bekijken en vond ik weer dat
brokje ldei. Na wat gepeuter met
mijn autosleutel had ik een beeldje
in mijn hand. In het begin dacht ik

dat het bij een speelgoed boerderij
hoorde, maar daar was het toch
weer te zwaar voor.

Na wat zoekwerk en een bezoek aan
het museum Kam te Ndmegen
bleek dat het geitebokje de begelei-
der van de Romeinse god Mercurius
was.

M. F.vers

Waarom worden de vondsten
van de stort langs de ez
níet aangemeld?

Toen enkele zoekers de materialen aanmeldden, bleek dat dat nog niet gedaan was door hun collega-zoekers
De zoekers die dit niet hebben gedaan, dienen dit alsnog te doen. Munten aanmelden bij het KPK te Leiden.
De rest van de vondsten bij Hans Jansen, archeoloog van Den Bosch.

Vondsten aanmelden, kleine moeíte, groot plezier.

Detection Systems Holland - Tel. (ofA) 36 36 591

De laatste maanden is er op de stort
langs de A2 in Den Bosch door diverse bekende zoekers gezocht. Er zljn daar
veel munten, middeleeuwse voorwerpen, waaronder messen en pelgrimsin-
signes enz. gevonden.

I

ALTTID DE BETERE KËUS
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Gezichtjes?
Op een dag kwam mijn buurman, Fred. Brands, bíj ons en liet vol trots zijn
aankoop zien: een metaaldetector. Meteen was ik enthousiast: "Zo'n ding wil ik
nou ook altijd al!". Als kind líep ik van alles van de grond te rapen. AIs we

aard,appelen gingen rooien, raapte ik geen kluiten van de band, maar de mooie
stenen en pijpenkoppen verdwenen in mijn emmertje.
Fred demonstreerde het apparaat achter in onze tuin en natuurlijk piepte het
aan alle kanten: een stuiver, een schaar, eenlepeltje.
Ik was verkocht. Samen met Fred ging ik naar Leo Kooistra en kocht een simpele

detector; lekker licht en een kleine zoekschijf (ik zoek er nu nog mee!).

þr
F

werp. Natuurlijk stuurt u
duid.elijke Joto's van het voor-

werp mee. Voorwerpen v an
archeologische waarde dienen te

worden aøngemeld.

het dorp te fietsen. "Wat zullen de

mensen wel niet zeggen?", "Dat doe
je toch niet als wouw zijnde.".

Maar dat gevoel was snel over.

.41 gauw weet iedereen het, ieder-
een kentje en iedereen geeft tips:
"Hé, Annemiek, daar moet je ook
eens gaan zoeken" en "Hé, Anne-
miek, ik ben wat verloren, wil je
even komen zoeken?". \Me krijgen
ook altijd van iedereen toestem-
ming om te zoeken. Ik ben iemand
die de hele omgeving afstruint,
want mijn mening is, dat overal wel
wat ligt en kom je vandaag niet aan
dat stuk land toe, dan ligt het er
volgend jaar ook nog wel. In de 4
jaar, dat ik nu zoek, heb ik al een

hele verzameling bij elkaar gepiept
en ben ik al veel van onze historie
aan de weet gekomen. In het begin
herken je geen enkel voorwerp en
weet je absoluut niet in welke tijd
je een voorwerp moet plaatsen.

Even een voorbeeld: al na een

maand of z vond ik een grijs plat
dingetje met tekens erop. Ja, iets
van woeger, maar wat. Het ging in
de kast en pas na een halfjaar wist
ik dat dit dingetje een deel van een

zilveren Romeinse munt was. Door
veel aan andere zoekers te uagen
en veel op te zoeken in de boeken
krijg je de geschiedenis wel op een

rijtje. Maar nu mijn vondst van het
jaar.

Ik liep op zomaar een landje in Vin-
kega. Vooraan lagen veel muntjes in
het verlengde van de huidige weg
over een strook van ongeveer 10

t'.1

e wonen in Steggerda,

{/ dus land genoeg om te
# zoeken. In het begin

moest ik best wat schroom overwin-
nen om in mijn "ouwe kloffie" door

Foto: Fries Museum

meter breedte. Ik denk op zo'n
moment dan al: "Hé, hier heeftwoe-
ger natuurlijk het pad gelopen,
leuk.". Daarna vond ik niets meer.

Ik deed steeds een paar slagen en

sloeg dan weer een strook over.

Afen toe lag er nog een gesp, knoop-
je of muntje. Op een gegeven

moment viste ik een raar voorwerp
uit de grond. Mijn hart begon alweer
te bonken. spannend! Dat het iets

aparts was, zag ik ook wel. Een dikke
knobbel, een driehoek eraan en het
was zwaar. Ik ging er rustig bij zitten
en ontdekte dat die knobbel uit 4
gezichtjes bestond. Ikheb de mid-
dag nog afgemaakt en ben vervol-

gens naar huis gereden. Meteen heb

ik het voorwerp aan Fred laten zien.
"Kijk, zie je dat het 4 gezichtjes

zljril"."Je fantasie is weer met je aan

de loop", was de mening van Fred.

Zo ookvond mijn gezin: "Daar heb
je Annemiek weer.".

Om mee te doen
met de "vonà.st

van het jaal' àient
u een verhaal, van

tenmínste r5o woor-
d.en, te schrijven over het



Na een trjdje ben ik naar Leo I(oois-
tra gegaan met een aantal voorwer-
pen, die ik niet in een tijd kon
plaatsen en de knobbel nam ik ook
mee. Leo viste dat voorwerp er
meteen uit en zei dat dit een bij-
zondere vondst was. Het was een

wartel en middeleeuws wist Leo.

Hij had er nog nooit een gezien met
4 gezichtjes erop; wel met een of
twee. Ik apetrots weer naar huis.
"Zie je nou wel, vier gezichtjes.".

Daarna heb ik het voorwerp opge-

stuurd naar de non. Ik was stomver-
baasd, dat zij er nog nooit van
gehoord hadden, laat staan dat ze

er een gezien hadden. Kooistra weet
wat het is, ergens in Friesland ver-
zamelt iemand die dingen en bij de
RoB weten ze van niets. Inmiddels is
het voorwerp in het Fries museum.
Evert Kramer heeft het voor onder-
zoek en dateert het omstreeks 13oo.

Ook hij heeft er nog nooit een
gezien met 4 hoofdjes en ook hij
zegt dat het als riemverzwarÍng
diende. Ikwacht nu maar afwan-
neer het hele verhaal rond dit voor-
werp boven tafel komt. Dit is toch
het leukste van onze hobby: wat is
het, waar diende het voor en in
welke tdd hoort het in onze
geschiedenis?

Tot slot wil ik een compliment
geven aan de samenstellers van ons
blad: grote ldasse en zeer professio-
neel.
Ik wens iedereen weer veel zoeþle-
z7eÍ.

Annemiek Engw er da uit Ste gger d a

Het voorwerp betreft waarschijnlijk
een verzwaarder voor het uiteinde
van een riem uit omstreeks r3oo.

Uit Friesland en Groningen zijn er
nog een aantal bekend. Voor verder
onderzoek en publicatie zoeken we
eerder gedane vergelijkbare vond-
sten.

drs. E. Kramer, hoofd collecties
Fries Museum
Postbus rz39,89oo cr Leeuwarden,
Tel. (o5B) 2r2 30 ot

Vondsten uit
de Tweede
Wereldoorlog
Het oorlo gsmuseum BezeVbev nj d' 4o -

'45 te Rotterd,am zoeþt voor uitbreiding

van hun collectie vondsten uít deze njd.
Uiteraard. is dit musuem nu al te bezoe-

ken.

Inlichnng en : A. Fol kerts,

Oorlogsmuseum Bezeübevnjd' 4o: 45,
Veerlaan 8z-92, 3o7 z zz Rotterdam,

tel. (oro) 48 48 yr

Gelderland
lanceert nota
Archeologie-
beleid
Beesd, - Onder het motto 'Verled.en

behouden v oor de toekomst' presenteerde

de provincie Gelderlond,haar nota
Archeologiebeleid. Er bestond al een nota

Monumentenbeleid die het resultaat is

van het Monumenten Inventansatie Pro-

ject, dat tussen ry87 en ry93 werd uit-
gevoerd, Maar er is veel meer d,an de

zichtb are monumenten. Het njke v erle -

den van Gelderland, d,at eenpaar hon-

derdduizend jaar teruggaat, zit voor het
grootste deelin de grond.De archeologie

heeftlange njd, in een soofiverdomhoek-
je gezeten. Met hetverdrag van Malta
datin r99z door deEuropese lidstaten is

ondertekend, is daar een eind aan geko-

men.In de nota. Archeologiebeleid staat

aangegeven hoe bij allerlei plannen reþe-

ning moet worden gehouden met ons

'archeologisch erfgoed' . In het Streek-

plan, d,at op z5 september door de

Provinciale Staten is behandeld,, zijn per

streek cultuurhistorisch belangnjke
gebieden nu globaal aangegeven.

Bijvoorbeeld bij de onnnikkeling van de

plannen v oor de Betuw elijn zagen t't s en

de overheid. in dat je het bodemarchief

niet ongezien kunt omspitten . Hientoor

werd de àeskundigheid uan de Rijks-

dienst u.h. Oudheidkundig Bodemonder -

zoek ingehuur d. Tij dens het v oorlopige

onderzoek in de Betrtwe is veel gevon-

den. Onze streeklag nu eenmaalheel
gunsttg om er te wonen enom erhandel

te dnjven àoor de eeuwenheen. Hier liep
in de Romeinse njd al de limes, oftewel de

njksgrens. Het gaat om het v erhaal ach-

ter àe archeologische uondsten. Dus hoe

de mensen leefden, wat ze aten, of ze vee

hielden en of ze contac:ten onderhíelden

en h andel dr ev en. Die leef w ij ze w or dt
onderzocht en gepubliceerd,, maa¡ de res-

ten moeten bovenal beschermd, worden.

Beloning f too,-
Om regelmatig zoekd.agen te kunnen

organiseren hebben we zoekvelden met
goede accommo d.atie nodig. D aar heb -

ben we uw hulp bij nodig.

Waar moet zo'n zoekdag-locatie aan

voldoen:

- De zoekveldenkunnen bestaan uit
akkers, grasland en/of stranden.

- Eénofmeerdere zoekvelden (8-rz
hectare), groot genoeg om z of 3
wedsnyden met + r 50 personen te

kunnen houden. U iter aard. moeten

nøtuurlijke u on ds ten g e daan

kunnenworilen.
- Op loopafstand moet een accommo-

datie (x.5oo-75o mz) zijn;bíjv. een

restaurant, sportzaal, camping of
v er eniging s g eb ouw, w a ar de

imp orteur s hun stand kunnen

plaatsen, en o.a. de prijsuitreiþingen

plaats kunnen vind.en.

- In de zaal moet een geluidsinstal-

latie metmicrofoon aanwezig zijn

en vanzelfsprekend ook een horeca-

gelegenheid..

- Natuurlijk moeten er ook genoeg

p arke erplaats en a anw e zig zijn.

Wij zoeken locaties verspreid over het
geheleland. Stuur uuJ bnevenmet
beschrijving van de zoekd ag-locatte met

ev entueel platte grond en/ of tekening

naar hetbestuur van de vereniging.

Als uu; locane wordt uitgekozen voor

een zoekd,ag, en deze wordt op uw plek

georganiseerd., dan ontuangt u als belo-

ning f rco,-, en eenverzamelband

voor uu) magaztnes.

J.Koning,
Nieuwmarkt 26,

87ot xt Bolsruard
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Paardenbel
Als we met de auto na.ar het noorden rijden is
het voor ons gebruikelijk dat we via
's Hertogenbosch, Hedel enz. gaan (richting
Utrecht).
Bij het terugrijden zag ik steeds bij Rosmalen een

mooi stuk droogland,waar de grondbouwríjp
gemaakt werd. Mijn gevoel was, dat daar wel
eens iets zou kunnen zítten.
's Hertogenbosch, een moerasstad, en dan een

mooi stukj e dr oge gr ond, buiten schootsaf stand,
døt moest het zijn.

Natuurlijk heb ik dit voorwerp toen
meteen gemeld. Het is wel een pro-
bleem, dat je ondanks tientallen
boeken lang niet alle metalen voor-

werpen kent.

C.M. Mutsaers

t,, , werp. Natuurlijk stuurt u
,) / duiàelijke foto's vqn het voor-

/ werp mee.Voorwerpen van
' archeologische waarde díenen te

worden aangemeld.

Om mee te doen
met d.e "vondst

van het jaaì' dient
u een verhaal, vøn

tenminste r5o woor-
den, te schrijven over het

d.oor u gevond.en voor-

k heb een snipperdag genomen
en ben erheen gereden. De uit-
voerder was snel gevonden en

zoekrechten gauw verkregen.
Het was waar, wat ik vermoed had.
Ik vond veel bronzen mortierkop-
splinters en een groot model mus-
ketkogels. Verder vond ik ook nog
een autootje en wat duitjes.
Opeens kreeg ik een flinke toon in
mrJn oor.
Met mijn voet schopte ik wat zand
weg en wat was het?

Een vierkant belletje op pootjes
met een fors oog met een groot gat.
Nawaag over wat het lcon zijn,
leverde niets op. Om dit bij de non

te melden, zou volgens mij belache-
lijk zijn.

Nadat enige maanden voorbij
gegaan waren, kreeg ik op mijn ver-
jaardag het boek "Het kops pla-
teau". Op blz. g7 zag ik de belletjes
staan. Ik schrok me lam (je wilt het
zo goed mogelijk doen).

Exposrrr E meta.o.ldetectorv ondsten FRrES MUSEUM

Het Fries Museum te Leeuwarden is van plan om volgend jaar, in samenwerking met onze

vereniging een expositie te organiseren op het gebied, van'metaaldetectowondsten' .

Er wordt gedacht aøn een reizende expositiq die in uerschillende Nederlandse steden

en misschien zelfs inhetbuitenland tebewonderen zal zijn.

Voor onze vereniging en onze hobby een unieke þans om te laten zien, dat de metaaliletectte
en de'Detector Amateur' , een niet meer weg te denken plaats innemenbinnen de

N e derlandse archeolo gie.

Voor deze expositie vra.gen we de medewerþing van onze leden om 'topstukken' uit
hun collectie voor een bepaalde tijd uit te lenen. IJiteraard zijn d,eze vondsten in deze

tijà verzekerd,.

Uw brieven zien wij graag tegemoet op het volgend,e adres:

L. Haak, Zetveld. tz, g2o2 LM Drachten

[*]



Skelet vanlnsetseof

ijdens het zoeken krijg ik
vaak de waag: "Wat zoek
je?" Nou eigenlijk alles wat

interessant is! Met de deteco¡ vind
ik de'normale dingen'. Maar ik
houd altijd mijn ogen goed open en

dan zieje een hoop, zoals kleipij-
pen, botten (bewerkt), leerresten,
scherven en flesjes. ook heb ik een

aantal verschillende inktpotj es

(glas) gevonden. Een andere bijzon-
dere vondst is een rode baksteen
(zie foto), die ik uit de stortgrond
van Deventer, tijdens riolerings-
werkzaamheden heb opgegraven.
Vermoedelijk r7-r8e eeuws.

Tijdens een andere zoektocht was
ik samen met Freddybij dijkwerk-
zaamheden bij Deventer aan het
zoeken. Na een aantal munten en
musketkogels zag Freddy opeens

een gat in de grond, en begon
nieuwsgierig het gat te onderzoe-
ken. Het bleek de bovenkant van
een menselijke schedel. We gingen
in de omgeving voorzichtig graven
en lo¡¡amen nog meer botten tegen.
Toch wel wat weemd, dus we staak-

ten verder onderzoek en besloten
het verder over te laten aan de offi-
ciële instanties. De aw¡r was niet te
bereiken. Dan maar de politie, en
die schakelde de recherche in.

Pruisische solda,at

Toen die vervolgens het skelet bloot
legde werd snel duidelijk dat het
om een oud skelet ging. Devolgen-
de dag werd de awN ingeschakeld
die hetverder onderzocht. Bij het
skelet werden alleen een paar mus-
ketkogels en duiten gevonden. Later
bleek dat het waarschijnlijk het ske-

let van een Engelse ofPruisische
soldaat betreft die in de winter van
1795 in Deventer is omgekomen.

D.l. deWitt, Enschede

Skelet
0ssenwaard
waarschänläk
soldaat uit U9õ
DWENTER - Hct skelet'
dat deze zomer ls gevon-
den in de Ossenwaarde-n"

sol-
van

1795 in Deventer is otnge-
komen. Dit concludeert
stadsarcheoloog Michel'
Groothedde oP basis van
eerdere vondsten in De-

venter.
Toen Þatriottische en
Franse froePen in 1794 en
1795 ons land veroverden,
werden die vooral l¡estre-
den cloor Engelse en Prui-
sische troePén. Die leden
in Brabantdesash'euze nÈ
derlasen. De resten van

, het u"iteengeslagen geal-
I lieer<le leger, minstens

tieltduizend soldaten'
trokken zich over de.Rijn

ZuÍ-
hun
leeF
lijke

omstandigheden in ten'
ten.
In de stlenge winter moe'
ten toen enl<ele <luizeu-
den solclaten zijn omgeko-
ulen <10ctr koude en e¡ritle- '

mieën. De lijken wertleu
naakt l¡uiten de sta<ls-

ossenwaard is naakt be-

craven.Meteen lengtcvan'
i,70 m"t"r moet het een

ì

Gloothedde, dat ook het
ovelblijfsel in de Ossen-
waald in omgekomen in
die verschrikkelijke witt-
ter.

Rodebaþsteen,
vermoedelíjk
L7-18e eeuws,
qevonden in Deventer

t"l



psy chologísche oorlogvoering via

De oud.e Romeinse keizers gebruíkten hun munten al
als propagand,amíddel en dat is iets, wat d.e Nazi's

ook u¡isten. Heel geniepig voerden zij hun ras-
cistische propagand.a voor het Ari-

sche Herrenuolk uia het d,agelijk-
se wisselgeld, en daarnaast

probeerden ze ons teberoven
v an w aard.ev olle metalen,
door het vooroorlogse geld te
vervangen door geld van een waarde-
loze metaalsoort: zink. Mijn vader
weet nog te vertellen, dat ze wel eens

zo'n zinken centlíeten smelten op de

kachel en dat gebeurde echt niet methet
koninkrijksg eld v an v oor

de oorlog.

geliefd.

die dus hetjaartal r94z dragen,zijn
uiterst zeldzaam.

Het zinken kwartje is geslagen van
1.941. -1.948. Het heeft op de voor-

zijde een zeilschip (Noorman-

nenschip) op een woelige
zee, met daarachter een

donkere wolkenpartij.
Hierboven op een

ingeknipte banderol
- Nederland-. De ban-

derol vormt een cirkel,
de zon voorstellend.
De ontwerper, die ken-

nelij k s¡rmpathis eerde

met de bezetter, ene Nico de

Haas, zegt: " AlIe vijf de mun-
ten dragen min of meer verborgen
een zonnes)¡rnbool, hetgeen in deze

tijd de uitdrukking moge zijn van
ons aller hoop op een grote toe-

komst voor ons volk en tevens voor
ons Godsvertrouwen". De Nazisti-
sche ideologie was ondermeer geba-

seerd op een teruggrijpen op de

Germaanse symbolen, die overigens
altijd uit de context werden gerukt
en een heel andere betekenis kre-
gen in hun bombastische denkwe-
reld. Het zeilschip is daarom vol-
gens de ontwerper "een

afspiegeling van onze speciale
geaardheid als zeevarend volk en
van het harde maar ongebroken
leven aan de kusten", het werd als

ijdens de Tweede Wereld-
oorlog werd gepoogd al het
gouden, zilveren en bron-

zen geld ingewisseld te krijgen.
Dit is maar op heel kleine schaal
gelukt: de meeste mensen hielden
het geld achter, begroeven het in de

tuin, stopten het achter een schot
ofonder de vloerplanken. Soms

vindt iemand dat nog wel eens

terug na al diejaren. De zo ontsta-
ne behoefte aan pasmunt werd
door de bezetters gedekt door zink-
geld. Van dit goedkope materiaal
werden kwartjes en dubbeltl'es
(voorheen van zilver), stuivers (voor-

heen van nildsel) en z rlz en 1 cent
stukken (voorheen van brons)
geslagen. Voor de gouden tientjes
en vijf es en de zilveren rijksdaal-
ders en guldens kwam papiergeld
in de plaats. Het zinken oorlogsgeld
was en is bij het grote publiek niet

Vooral
dez!z
cent was
dat niet,
omdat deze
wijwel dezelfde
grootre had als het dubbeltje (resp.

r7 en 18 mm). De z r/z cent had wel
een gladde rand, in tegenstelling
tot het dubbeltje, dat een kartel-
rand had, maar dit bleek toch niet
afdoende te zijn om verwarring te

vermijden. Men heeft ook overwo-
gen het z lz centstuk van een gat
te voorzien, maar dit werd van
hogerhand als kitch (!) afgewezen.

Vanwege de algemene aversie tegen
de z lz cent is deze na r94r eigen-

lijk niet meer geslagen. De stuldcen

die in r94z geslagen zijn, zijnwlj-
wel allemaal weer omgesmolten.
Een heel ldein aantal is de smelt-
kroes ontsprongen. Deze stukken,

r1
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de portemonnee

een soort waterzinnebeeld
beschouwd. Op de keerzijde van het
lcwartje ziet men twee twijgen,
waar 25 tussen staat en daaronder,
op een tablet, cnxrs. Hieronder
staat hetjaartal; rechts van de z5

staat het teken van de muntplaats
Utrecht, de mercuriusstaf.

Het zinken dubbeltje is eveneens
geslagen in de periode 1947-7943.

Een eerste ontwerp werd afgekeurd,
omdat het niet Germaans genoeg

was. De tweede, goedgekeurde ver-
sie heeft aan de voorzijde 3 gesti-

leerde tulpen met daaronder op
een ingeknipte banderol NEDER-

raNo. Om het geheel is een cirkel,
weer de zon voorstellende. Op de
keerzijde staat de waarde ro. Verder
is de keerzijde als het kwartje en de

rand is gekarteld. De voorstelling
op het dubbeltje is volgens ontwer-
per De Haas "een zeer verbreid Ger-
maansch/Nederlandsch zinnebeeld,
de driespruit, het teken dat in onze
volkskunst voor de oud Man-rune
staat". Hier is de driespruit een
"heilsteken, dat kracht en wucht-
baarheid voor volk en bodem
beduidt". Wat onze Nationaalsocia-
listen blijkbaar niet wisten, is dat
ironisch genoeg op de Joodse sildcel
uit de eerste opstand (66 - 69 na
Chr.) ditzelfde symbool voorkwam.
Zo lcwam eenJoods teken op een
heel anders bedoelde manier
terecht in de Nazipropaganda.
Lekker puh, denkje dan.

De zinl<en, vierkante stuiver met
afgeronde hoeken is ook geslagen
van 1941 tot 1.943. Op de voorzijde
staan twee Saksische paardenkop-
pen onder dit keer een stralende
zon, het geheel in een vierkant, het-
welk geplaatst is op een kruisvormi-
ge versiering. Aan de onderkant is

een

omge-

krulde
banderol met
daarop NEDERLAND.

Het Saksenros is volgens Nico de

Haas het symbool van de "derde

stam" in ons volk, namelijk de Sak-

sen. De zon moet ons aller hoop op
een grote toekomst voor ons volk en
ons Godsvertrouwen uitdruld<en.
Op de keerzijde staat in een cirkel,
alweer het zonnesymbool, op een
gearceerd veld, de waarde Sc; Iinks
zijn negen golfles, die de zee moe-
ten voorstellen en rechts de mercu-
riusstafvan Utrecht en een kore-
naar als symbool voor het land.
De rand is glad.

Het zinken z t lz cent stuk is zoals
gezegd eigenlijk alleen in r94r
geslagen, omdat r94z officieel
nooit is uitgegeven. Op de voorzijde
heeft men het Friese ûlebord afge-
beeld met cirkels, wederom de zon
symboliserend, erboven. Op een
banderol NEDERLAND. Op de keerzij-
de staat de waarde z r/z cent met
daarnaast vier golven voor de zee,

waarop dit keer een korenaar. Daar-
onder op een opgekrulde banderol
hetjaartal en daaronder de mercu-
riusstaf. De rand is glad. Over dat
Ftiese ûlebord schrijft de ontwerper
"als tweede beeldenaar is het oele-
bord verwerkt, het vermaarde Frie-

sche stamsymbool, dat heden ten
dagen nog door heel het Friesche
land wordt aangetroffen in duizend
variaties. Ook hier een paar zonne-
vogels, ditmaal als zwanen gekarak-

teriseerd, die de tulp
of driespruit flanke-
ren, het zinnebeeld van
het onverwoestbare

Ieven van ons volk."

Het zinken 1 cent stuk is
geslagen vart i,941-1944, eer'

jaar langer dan het kwartje, dubbel-
tje en de stuiver. Op de voorzijde
staat een kruis met in het midden
een cirkel en aan de uiteinden
halve cirl<els, alle de zon symbolise-
rend. Onder de hele cirkel een

omgekrulde banderol met daarop
NEDERLAND. Op de keerzijde staat
de waarde r ct. In het midden van
de munt vier golfles, waarop een

korenaar, daaronder op een omge
krulde banderol hetjaartal en daar-
onder de mercuriusstaf. De rand is
gekarteld. Op alle zinken oorlogs-
munten staat het muntteken van
Utrecht, het muntmeestersteken
ontbreekt echter.

De Nederlandse regering in balling-
schap liet in oorlogstijd munten in
Amerika slaan. De plaatsen waren
Philadelphia (n) en San Francisco (s)

Over dat geld en over hoe de geld-
circulatie na 5 mei 1945 weer op
gang kwam, moet ik nog informa-
tie verzamelen.

'\Ibert Folkerts

[rt]



AJb 7

lr4



Kort geleden kwam er een ken-
nis naar me toe die zei, d.at er
bíj hem naast de deur een sleuf
was gegtaven. "Dathoor ik
wel vaket'', zeí ik nuchter.
"Nee", zei hij, "dit is wel wøt
voor jou, er liggen veel scher-
ven tussen". Hoewel ík wel
níeuwsgíerig was had ik
toch ook zoíets van: het zal
wel loslopen. Het zal niet
d,e eerste en zeker niet de
laatste keer zijn dqt het een
paar vierkante meter ís
waar niets uit komt. Uit-
eindelijk won de nieuwsgie-
righeíd het, want wat
noemt hij een sleuf en wat
als het echt vol ligt met
scherven?

oen ik samen metJudith en
kleine Mart op een zondag-
middag in de buurt van het

land was waar de bewuste sleuf zou
liggen, ben ik toch maar eens gaan
kijken. Ik ben niet zo gauw meer
onder de indruk maar dit was toch
wel bijzonder.
Er staken overal scherven uit de
grond en dat over een behoorlijke
lengte. Het eerste wat in me op
kwam was, dat er een oude sloot
was gedempt met kapot pottebak-
kers-afual uit de r7e eeuw. Dit heb
ik wel eens eerder meegemaakt,
maar niet over zo'n grote afstand.
Toen ik het terrein op liep, zag ik
dat er ook slachtafual tussen de
scherven lag. Door de botten kwam
mijn eerste gedachten op losse
schroeven te staan.

De volgende dag ben ik met mijn
detector eens op mijn gemak het
terrein gaan verkennen het bleek al
gauw dat het een veelbelovende
plek zou worden. De eerste munten
dienden zich al snel aan, voorname-
lijk duiten.
Diezelfde dag lcwam er ook nog een

ijzeren mes uit de rulle grond.
Wat wel opviel, was dat van de

munten die er uit lcwamen, voorna-
melijk de duiten uit de 'latere'
periode van een slechtere kwaliteit
waren. Dit valt misschien te wijten
aan het feit dat ze bloot hebben
gestaan aan diverse weersomstan-
digheden zoals regen, droogte en
vorst, en aan grondverzuring.
Let maar eens op als het gevroren
heeft, hoe gemakkelijk het glazuur
van Delftsblauw aardewerk er af
gaat. Het viel ook op dat alle voor-
werpen, dus metaal en aardewerk,
die van een 'hogere' ouderdom
waren, in veel betere staatverkeer-
den.
Na de eerste zoekdag heb ik Dirk
gebeld om hem over deze plek te

vertellen en wat mijn ervaringen
waren. Na een paar dagen te heb-
ben gezocht kwam er toch een rede-

lijk beeld van wat het misschien
zou kunnen zijn geweest. Door het
ontbrekenvan puin, dus bakstenen
e.d. zou dit weleens een heel oude
vuilnisstort kunnen zijn.

Na overleg met de stads-archeoloog
zijn we (Dirk zocht regelmatig mee
en had ook al veel spullen gevon-

den ) alles gaan beschrijven.
Naar ons inzien is de stort tussen
1550 tot rTSo in gebruik geweest.

Er werden een aantal bijzonderen
munten gevonden. Een vervalste
Patagon van Albert en Isabella die
bestaat uit een koperen kern (afb.

r), en een overslag op een Fries oord
(afb. z).

Verder lcwamen er z arend- en 4 rij-
derschellingen uit de grond, diver-
se duiten en in verhouding veel oor-
den.
Tevens werden er drie fraaie reken-
penningen van rond 1600 gevon-

den.
Twee gildepenningen getuigen van
de vissers (vishandelaars) in de

regio, een ronde (afb. 3 ) en een
meer bekend type (afb.4).
Van de lakenloden zijn er zeker
twee met Delft verbonden (afb. 5),

een aantal uit Amersfoort en Lei-

den (afb. 6).

Van de knopen was er een van zil-
ver en helemaal bewerkt (afb. Z).

Tot de overige afgebeelde gevonden

AJb.s

I M. Hoffmannj
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voorwerPen behoren: een fraaie
muurhaak (afb. 8), tap en kraan
met meesterteken (afb. 9), een
prachtige kaartpasser (afb. ro) en
een weemd koperen boekje (afb.

11).

Omdat er de laatste tijd nog een

aantal vondsten bij zijn gekomen,
die nog niet zijn beschreven en
gefotografeerd, volgt er in een later
artikel een totale
lijst van de
gevonden voor-
wefpen.

Afbeelding: r, 3,

5, 8 collectie
D. deJong
Afbeelding: 2, 4,6,7,9, 1-o,7L

collectie M. Hoffinann

G er aadple e g de liter atuur :
Baart'77, Oord enDuit, Schans op de Grens.

Foto's:
Wouter van denBos, gemeenteDelfr, sectie
Algemene Zaken,
Monumenten en Ar che olo gie.

Metdanþ. aan:
Epko J. BuIt, gemeente Delfi, sectíe Algemene
Zaþen,
Monumenten en Archeolo gie.
BJ van derVeen, Rijksmuseum het Koninklijk
Penningkabinet (xrx).
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Supa Mag

egens omstandigheden
kon de beloofde test
van de Supermagneet

in het vorige nummer van de Detec-

tor Amateur helaas geen doorgang
vinden, maar zoals u nu kunt lezen
is het ons toch nog gelukt de mag-
neet aan een kleine test te onder-
werpen.

Wat als eerste opviel bij het uitpak-
ken van de magneet was zijn for-
maat. De eerste gedachte die dan
bij je opkomt is hoe kan er uit zo
een kleine magneet zo een ongelo-
felijke kracht komen. Je gaat bijna
twijfelen aan zdn kunnen, totdat je
er een metalen voorwerp aan laat
hangen en dan eigenlijk pas merkt
wat een ongelovelijke kracht deze
magneet bezit.
Binnenshuis werden een aantal
voorwerpen aan de magneet gehan-
gen waaronder het op de foto
getoonde breekijzer met een

de Su

gewichtvan ruim 6 kilo wat er ove-

rigens moeiteloos aan bleef hangen.

De magneet wordt geleverd aan een
8 meter lange drijvende lljn wat
natuurlijk zeer handig is wanneer
deze lijn onverwachts uit je handen
mocht schieten. De leverancier van
de magneet adviseert wel om deze
lijn te verlengen zodat hij ook van
wat hogere bruggen afgebruikt kan
worden. Er moet dan wel voor een

nylon lijn gekozen worden met een
dikte van 4 à 5 milimeter, omdat
het namelijk regelmatig voor zal
komen dat er grote en zware voor-
werpen met de magneet mee
omhoog komen. Het is wel aan te
raden om aan deze lijn een extra
drijvende piepschuimen bal te
bevestigen om de lijn in geval van

een bruggetje over een ldeine wete-
ring. De magneet werd te water
gelaten waarna het de kunst is om
hem met kleine huppeltjes over de
bodem te laten springen. Echt lang
hoefden we niet te wachten, want
na enkele seconden bleef de mag-
neet aI vast zitten. Wat er naar
boven kwam waren een tweetal
dopsleutels, tezamen met een leeg
blikje cola.

Na ongeveer een lcwartier werden
de volgende voorwerpen naar boven
gehaald:

z dopsleutels, 3 schroevendraaiers,
z lege cola blikjes, r gulden en r
kwartje, een achterwiel van een

brommer, een fietsbel, een leeg
geldkistje en een ondersteel van
een tuinschep.
Buiten deze voorwerpen werden
ook nog een aantal niet te identici-
feren voorwerpen gevonden.

Natuurlijk is het zo dat er op de ene
plek meer te vinden is dan op de

andere, maar het is wel opvallend
dat er vooral bij bruggen veel leuke
dingen gevonden kunnen worden.
Als je eenmaal met deze manier

nood altijd nog uit het
water te kunnen vissen.
Deze piepschuimen bal-
letjes zijn bij bijna iede-
re hobby of naaigarnitu-
ren winkel te koop.

De beste manier om met
een magneet te "vis-

sen", is om hem te
gebrui ken vanaf bijvoor-
beeld een brug, steiger
of kademuur. Werpen
met een magneet ver-
hoogt de kans op
beschadiging en tevens

wordt de kans op het
vast blijven hangen van
de magneet groter.

Tijdens de test die ove¡i-
gens sterk werd gehin-
derd door het op vele
plaatsen aanwezige ijs,
werd er gezocht vanaf
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van zoeken begint, krijgje vanzelf
allerlei ideeën over plaatsen waar
deze magneet nog meer te gebrui-
ken is. Er kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan oude sluisjes ofbrugge-
tjes waar woeger en misschien nu
nog steeds door middel van een

ldomp geld wordt gewaagd voor de

doorvaart, waarbij er ongetwij feld
wel eens wat geld in het water
terecht is gekomen. Overigens blij-
ven alle Nederlandse munten aan

de magneet hangen, behalve de

stuiver. Een andere leuke plek is bij-
voorbeeld een jachthaven waar
ongetwijfeld wel eens iets over
boord valt.
Tijdens het gebruik van de magneet
is het wel aan te raden om (rubbe-
ren) handschoenen te gebruiken
om het omhoog tillen van (zware)

voorwerpen te vergemald<elijken.

Helaas konden we de magneet niet
nog wat uitgebreider testen dankzij
het ijs dat op diverse veelbelovende
plekken aanwezig was, maar het is
zeker een leuke bezigheid, die onge-

twijfeld net zo spannend kan zijn
als het zoeken met een metaalde-
tector.

Voor vragen over de Super magneet
kunt u terecht bij:

Gold Rush Metaaldetectoren
Palembangstr.5
1.c94TA Amsterdam
Tel: ozo-6682968

Tel. mobiel: 06-54Z 86333

Vraøgbaak
Vele lezers zullen ook deze keer de'vraagbaak' weer missen. De laatste

tijd zijn er te weinig inzendingen binnengekomen om te plaatsen en bij de

inzendingen die binnen kwamen, zaten ook nog eens een aantal gevallen
waar v,¡e niet uit kwamen. Ook komen er regelmatig potloodschetsjes binnen
die niet duidelijk genoeg zijn om te determineren en/of te publiceren.

Omdat de'waagbaak' een belangrijk onderdeel van ons blad is, is het
bestuur druk bezig om het determinatie-team uit te breiden met een aantal
deskundigen. We hopen in de toekomst dus al uw vragen op het gebied van
determinatie van metaalvondsten, munten, militairia en stenen voorwerpen
op te kunnen lossen.

Om toch deze rubriek elke keer te kunnen plaatsen hebben we uw inzen-
dingen natuurlijk wel nodig.Voor een goede determinatie van uw vondsten
is het belangrijk dat u een duidelijke kleuren- of zwart-wit foto of zwart-wit
tekening (niet op lijntjespapier) met een beschrijving opstuurt. Een vermel-
ding van eventuele bijvondsten met datering kan bovendien de determinatie
vaak vereenvoudigen. Wilt u de foto's retour gestuurd hebben, doe er dan

een gefrankeerde envelop voor de retourzending bij.

Inzendíngen aan: Dick Eekhof , Pealskar 47 ,850'J. TL Jowe

ALTTID DE BETERE KEUS
Detection Systems Holland - Tet. (oSA) 36 36 591
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Om mee te d,oen

met de "vond.st
van het jaat'' dient

u een verhaal, van
tenminste r5o r¡roor-

d.en, te schrijven over het
door u gevonden voor-

werp. Natuurlijk stuurt u
duidelijke foto's van het voor-

w erp mee. Voorwerpen van
archeologische waørd.e díenen te

worden aangemeld..

Sínd.s r 992 ben ik besmet
gerao.kt met het detectorvirus.
Nu zoek ík wekelijks 4 tot 8
uur. Door bemíddeling van
zoekers in míjn dorp ben ik in
conto,ct gekomen met Jos, míjn
zoekmaat.

Jos heeJt míj op zijn beurt weg-
wijs gemaakt in d.e Betuwe,
zíjn zoekterrein. Nu heb ik de

kans omhem tebedanken
want dankzij hemheb ikreeds
enkele mooíe voorwerpen ín
mijnbezit.

p een doordeweekse dag in
de winter waren we samen
op pad in de buurt van Nee-

rijnen. Na ongeveer z uur zoeken
hadden we beide wat bronzen frut-
seltjes in onze zoektas.
Plotseling hoorde ikJos fluiten.
Toen ik opkeek, zag ik dat hij zijn
arm in de hoogte stak. Dit is het
teken dat er wat moois is gevonden.
Ik veranderde mijn koers richting
Jos en kreeg toen zelf een signaal.
Op die plek liet ik mijn schop en
detector achter. Jos had een mooie
'as' geborgen. Na even gepraat te
hebben, liep ik terug naar de plek

van mun prep.
Ikwipte de klei om en daar had ik
een driehoekig ding in mijn hand.
Toen ik de ldei erafwreefzag ik dat
het een fibula was, en wat voor een.
Het leek wel een space-shuttle,
maar het was een vlieg-fibula.
Nu was het mijn beurt om naarJos
te fluiten.
De fibula is tot op de naald na hele-
maal intact en zilverkleurig.

Marc Eyers, St. Oedenrode

Zijkant

o
o
a
o
o
a
o
o
o
o
o
o
a
o
a
o
a
o
o

Onderzíjde Bovenzijàe
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verloren
D etectorfabrikanten zullen niet snel toegev en

dat hun producten ook hun zwakþe kanten
hebben. Immers binnen het advertentie-
cultuurtje van d,eze branche is het brallerige
"onze detector is de beste en de rest is shit"
niet van de lucht.
Opvallend, is dat in het nieuwsblad van
Fisher (World Tleasure News) een artikel
stond over het onvermogen vøn hun cz-
detectors om met too% zekerheid gouden

ringen te kunnen identiftceren. Dat is een

eerlijkheid, in uoo rl ich t ín g w a ar colle g a- f abr i-
kanten een voorbeeld aan kunnen nemen.

rvaren zoekers weten het al
lang: gouden ringen, trekrin-
gen en stukken zilverpapier

lijken voor de detector precies op

elkaar. Dezelfde geleiding van rin-
gen, zilverpapier en trekringen
tesamen met een wijde variatie aan
grootte, vorm en samenstelling
maken het wijwel onmogelijk voor

--'"24{s de beste detectorçn om alleen
het \ud er tussen uit te vissen.

Daar lèomt nog bij dat de trek¡in-
gen niet allemaal exact hetzelfde
zijn. Soms is er het lipje af, of zijn
ze wat gecorrodeerd. Daardoor ver-
schillen ze qua geleiding en mag de
arme detector dat proberen uit te
zoeken. Dat lukt dus niet.

De mannen van Fisher die zich
bezig houden met de ontwikkelin-
gen van de cz-Quick Silver hebben
zich daar eens flink over gebogen.

Het lukte hen niet de cz-serie op die
gewenste roo% succes te brengen.
Omdat zij het goud niet van de

troep konden scheiden, begonnen
ze met de troep te gaan onderschei
den.Zlj verdeelden de rommel in 4
categorieën: ijzer, ronde trekrin-
gen, zilverpapier en rechthoekige
trei<ringen. Dit vanwege het feit dat
ze wisten dat vrijwel iedere gouden
ring binnen deze categorieën zou
vallen. In de bijgevoegde tekening
kunje zien hoe een Fisher cz detec-

tor 259 gouden ringen analyseerde.

Deze ringen waren allemaal ver-

schillend van vorm, gewicht en
gehalte. Niet een van de gouden
ringen werd gedetecteerd als 'ijzer'.

5r ringen werden gedetecteerd bin-
nen het gebied van de ronde
trekringen.

9z gouden ringen werden gelocali
seerd in het gebied van zilverpapier.
Opvallend was dat het merendeel
van deze ringen dunnere'dames'
rlngen waren.

75 ringen vielen binnen het gebied
van vierkante trekringen. De rest
van de ringen (4r stuks) viel in het
niet-gediscriminee¡de gebied.
Het is wel weer eens duidelijk: wie
zijn discriminatie op het niveau zet
dat hij/zij geen enkele trekring wil
vinden, vindt slechts 41 van de zS9

rrngen.

Mensen met een Fisher cz detector
kunnen voor zichzelf beslissen
welke troep zij zullen opgraven als

ze een bepaald percentage gouden
ringen willen vinden. Ik ga er van-
uit dat deze percentages ook ruw-
weg overeenkomen met andere
merlcen detectoren. Een optie is om
alleen ijzer te discrimineren. Theo-
retisch zouden zij dan alle 259 rin-

Het is vervelend maor waat de meesfe gouden ringen lijken voor de detector op (ronde en vier
kante) trekrinqen en op zilverpapier. Maar daarmee is niet alles verloren zoals blijkt uit de test
met een Fisher CZ 5/6a I D meter en 259 verschillende gouden ringen

[rr]

gen correct kunnen identificeren
en vinden.
Of, aftrankelijk van de hoeveelheid
troep, kan de gebruiker de discrimi
natie op ijzer en ronde trekringen-
afirdjzing zetten.

Daarmee worden er 5r gouden rin-
gen opgeofferd. Maar dat is slechts
zo% van het totaal. Daar is mee te
leven. Een andere optie is datje
ijzer, ronde trekringen en zilverpa-
pier discrimineerd. Dan vind je
altijd nog bijna de helft van het
totaal aantal ringen.
In extreem vervuilde omstandighe-
den kun je er voor kiezen om in de
"coins-only" stand te zoeken.
Dan zul je niet veel gouden ringen
vinden (4r) en zul je hoofdzakelijk
brons, koper en zilver vinden (als

we ons even beperken tot de inte-
ressantere metalen).

Al met al is deze informatie van
nut als je een echte goudzoeker
bent.Je kunt dan je keuze maken
hoe en wat je wilt vinden. Je kan je
kans op goud afivegen tegen het
doorwerken van de berg troep.

Wil Kuypers

Met danþ aan Fisher-importeur Gelan voor
het qebruik van tekening en tekst



Van boterhamzak-
clipje naar

Allemaal lopen we wel eens te
pielen met deknoppen vøn
onze detector.

Ie denkt d.an d.athet apparaat
stuk is omdat je al tíjden geen

sígnaal meer hoort. In de

meeste gevallen mankeert er

Na de ring veilig opgeborgen te
hebben ben ik snel naar huis
gegaan..

Thuis gekomen heb ik de ring
nog eens goed bekeken. Qua stijl
en ldeur goud kwam bij mij het
vermoeden op dat het wel eens
om een erg oude ring zou kun-
nen gaan.
Wat nu te doen. Eerst maar eens
naar de plaatselijke juwelier om
de ring weer in zijn juiste model
te krijgen. Nadat dit was gebeurd
kon je zien dat de ring aan de
binnenkant niet was afgewerkt,
en nog ruw was.

De eerstvolgende zaterdag ben ik
even langs gewipt bij de heer

J. Zijlstra, amateur-archeoloog te
Leeuwarden. Deze belde terstond
met de heerJ. Bos van het n.e.r. te
Groningen. Na onderling overleg
bleek het te gaan om een gouden
ring, het tweede bekend zijnde
exemplaar uit de merovingi-
sche/ottomaanse tijd gevonden in
Friesland. Gelijk werd een
afspraak gemaakt om de ring in
Groningen te tonen. Alleen ben je
dan je ring wel enige tijd kwijt
voor nader onderzoek en fotogra-
fie. Uiteindelijk kreeg ik hem
terug met een datering van rond
de 9e eeuw na Chr.

Toch niet gek voor een boterham-
zakclipje.

níets aan je troetelkínd.
Gewoon omdat er

niks te vínden is.

o ook op een
november-mid-
dag in 1995.

Zoeken op een terreintje waarje
al zo vaak bent geweest en hier
overkwam mij het zelfde.
Twee uur zoeken en niets verza-
melwaardigs gevonden.
Dan maar voor de laatste maal
door een tractorspoor gelopen
richting warme kachel. Opeens
een geluidje wat je interesse
wekt. Geluidje horen dan weer
weg, dan weer geluid en dan
weer weg.

Uiteindelijk de plaats bepaald en
gegraven.Ja hoor, daar kwam in
een stukje klei een geel-achtig
stukje materiaal naar boven.
Mijn eerste reactie was dat het
een clipje was om boterhamzak-
jes dicht te maken. Nadat echt
alle klei was verwijderd bleek het
om een plat gereden gouden ring
te gaan.

[]. Koning] . . . . . . . . . . . . . . o . . .
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Ii=T;**
Dit werd georganiseerd d

Brabants Regionaal Geschiedkun-
dig Instituut.
Deze cursus vond plaats op het
voormalig kasteelterrein "Cranen-

donk", dat ligt tussen Maarheeze
en Soerendonk in Oost-Brabant.

De leidinggevende archeoloog was

Nico A¡ts uit Eindhoven. Voor aan-

vang van de cursus zouden de sleu-

ven worden gegraven, en met een
graaffnachine werden de sleuven
aangelegd. Ik mocht van Nico vast
de stort afzoeken met mijn Ban-

dido. Tot mijn teleurstelling leverde
dit eigenlük niets op!Aan het eind
van de dag tegen half vier, mocht ik
door de uitgegraven sleuven lopen,
maar ik mocht niet graven i.v.m. de

grondsporen.
Er zaten veel goede signalen.

[r]



Toen ik over de oude grachtrrulling
liep, had ik plotseling een knal van
een signaal.
Het piepte over een lengte van een

halve meter.
Ik riep tegen de archeoloog dat er
een zwaard in de grond zat.

Nieuwsgierig lcwam hij lcijken en ik
mocht proberen om het ding uit de
grond te halen.
Nadat ik wat aarde had verwijderd,
kon ik met mün vingers iets van de

vorm voelen.
Op het eerste moment dacht ik te
maken te hebben met een musket-
geweer en ik riep om hulp.
Nico sprong samen met een assis-

tent in de put en bekeek wat ik
bloot gelegd had.
Voorzichtig begonnen ze de grond
weg te spoelen met water. Er kwam
langzaam een grote vorm zichtbaar.
Na drie k'¡¡artier werd een 90 cm
lange kruisboog geborgen.

Beschrijving kruisboog kasteel Cla-
nendonck (Maarheeze, N.-Br.).

De gevonden kruisboog is een
zwaar militair exemplaar van ca. 93
cm lang. De datering ligt vermoede-
lijk in de r6e eeuw, een preciezere
datering is op grond van de archeo-
Iogische gegevens niet mogeldk.
Toen de boog in de gracht werd
gedumpt, was deze al oud: er bevin-
den zich houtwormgaatjes in en de

boog is ook met vuur in contact
geweest. De houten lade van de

boog is in twee stuld(en gebroken
door een brok puin. Hierdoor kan
het inwendige mechanisme goed
bekeken worden. Tijdens het vin-
den zat de hertshoornen tuimelaar
achterstevoren en ondersteboven in
de lade gestopt, die was dus al eens

uit de boog geweest.

Het wapen is op de r cm dild<e sta-
len boog en de pees na compleet.
De ijzeren onderdelen (voetbeugel,
gleufen aftrekbeugel) zijn erg goed
geconseryeerd. Ook het hout is in
goede staat.

Het spannen van de boog gebeurde
met een draailier dat aan een ijze-
ren haakje op de houten lade werd
bevestigd. Dit exemplaar zal een
forse schietkracht hebben gehad.

Volgens laatmiddeleeuwse bronnen
bedroeg de schietafstand van dit
type boog zo'n 3oo tot 3So m.
De kruisboog stond in de middel-
eeuwen bekend als een wapen dat
je niet hoorde of voelde. Je merkte
pas datje geraakt was wanneer de
pijl reeds dwars door je heen was
gegaan.

Na het vinden is de boog gewassen,

getekend en opgeborgen in de diep-
wies. Hij ligt momenteel ter conser-

vering bij de non te Amersfoort.
Deze conseryering gebeurt in lnc
en duurt ca. r,5 jaar. Ook de hout-
soort zal te Amersfoort ìMorden
gedetermineerd. Het ligt in de

bedoeling een replica te maken van
authentiek materiaal.

Marc Eyers

ectaccaoooÔaeooSa¡eaoaSaoaaaaoaaaaaoaaaaaaaaceaaaaaaooooao

ie middag was zoekmaat
Willem aan de telefoon
met de waag of hij

s' avonds langs kon komen om mij
'iets moois'te laten zien. Natuurlijk

was hij welkom.
Nieuwsgierig
geworden, infor-
meerde ik naar het-
geen hd mij wilde
komen laten zien.
"Nee joh, niet zo

zeuren, je ziet het
straks wel" sloot hij
het gesprek af.

Op de afgesproken tijd stond Wil-
lem op de stoep. Mijn nieuwsgierig-
heid werd nog even op de proef
gesteld tot na de koffie. Uiteindelijk
was het dan zo ver. Zijn handen gin-
gen richting binnenzak. Tergend
langzaam om de spanning nog wat
op te voeren haalde hij daar tenslot-
te zij n kostbaarheid tevoorschijn.
Hij overhandigde mij z'n geheim.
Tussen twee laagjes plexiglas ter

grootte van een briefl<aart zaten
enkele voorwerpen geldemd die het
aanzien méér dan waard waren.
In de doorkijk-lijst zaten twee
bewonderenswaardige stukken. Het
ene stuk was een prachtige impo-
sante adelaar, het andere stuk een

zo goed als compleet religieus insig-
ne. Beide voorwerpen van lood/tin-
legering had hij die middag gevon-

den in afgevoerde stadsgrond uit
Dordrecht. "En.... heb ik iets teveel
gezegd?" woeg Willem.

AJbeelding: od,elaar
Vindplaats: Dordrecht

Afm.:h:48mm
br.:45mm

Datering:1,375 - 1425

"Willems

IFr. Breibach]
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"Willems Nee, dat had hij
zéker niet. Het reli-
gieuze insigne,
Maria met Kind,
was opengewerkt
en omgeven door

Bijna onvoorstelbaar dat zo'n flin-
terdun tinnen voorwerpje met nog
bijna alles erop en eraan zó gaafuit
de grond komt. Oké, één kruisje
ontbreekt en aan de rechterzijde
van het zitbankje mankeert een

miniem gedeelte. Nou en .... !Een
kniesoor die daarop let.
Veel detectorzoekers hebben een

droom om hét perfecte stuk te vin-
den waar niets, maar dan ook hele-
maal niets aan ontbreekt. Natuur-
ldk is een geheel intact insigne in
een vitrinekastj e veel attractiever
dan een fragmentarisch exemplaar.
Historisch gezien is dat minder
belangrijk en eigenlijk van onderge-
schikt belang. Het andere stuk in
Willems kijkdoos sprak mij in 't bij-
zonder aan en wel om reden van de

buitengewoon mooie donkerldeuri-
ge patina. Een imposante adelaar zo

fraai en fijn van detail: een juweel.
Aan de achterzijde van de vogel een
gesp-naald ter bevestiging aan bij-
voorbeeld mantel of hoofddeksel.

Heraldisch gezien wordt de adelaar
gezien als het symbool van macht,
méér nog dan de leeuw. In veel
heraldische wapens van oude adelij-
ke families komt men wapenschil-
den tegen waarop de adelaar is
opgenomen als een van de symbo-
len. Ook verschillende landen, denk
bijv. aan één onzer buurlanden,
gebruiken de adelaar als teken van

Ð¡mboliek in wapens en vlaggen.
De gevonden speld hoeft met dit

voorgaande hoogstwaarschij nlijk
niets te maken te hebben. Méér
voor de hand ligt het dat de speld
gewoon is gekocht tijdens een mid-
deleeuws kermisfeest of bij een of
andere marsk¡amer die toevallig
langs de deur kwam. Hoe dan ook,
het is en blijft een prachtig stuk
historie.

Even simpel als vernuftig (tip?) was

het door Willem toegepaste 'kijk-
doosje' gemaakt van stukjes aÊral

plexiglas ofhoe dat spul ook heten
mag. Bij voornoemde categorie tin-
nen voorwerpjes kan men niet voor-
zichtig genoeg zijn.Ziet u het al
voor u. Met bloed zweet en tranen
heeft u eindelijk eens wat leuk
gevonden. Collega zoeker: "Mag ik
ook even lcijken?". 'Ja wel .... maar
voorzichtig hoor!". "Natuurlijk...".
IGak... "O, jee... kijk nou eens. Sorry
hoor, datwas niet de bedoelingl ".

Nét nou je eindelijk eens iets heb

wat met méér dan voorzichtigheid
behandeld moet worden, verprutst
een ander het even.'Kijken met de

handjes' is een euvel waar ik mij-
zelfook nog wel eens op betrap.

Willem overkomt zoiets niet, die is
slim.....

Literatuur:
Heilig en Profaan, rooo Laat-middeleeuwse
Insignes uít de collectie HJ E. van Beuningen
rsBN 90-9006169-8

Kíjkdoos"

AJbeelding:'Maria met
þind'
Vindplaats: Dordrecht
Afm : h:68 mmbr.:33 mm
Datering:1.350 - 1,450

een kaderrand met daarin wafel
motieven. Aan de bovenzijde een

drietal torens met kruisjes. Of het
insigne, welke in de r4e of r5e
eeuw kan worden geplaatst, ooit
voorzien is geweest van een achter-
wand met geldeurd papier of glas is
niet geheel uitgesloten gelet op de

extra bevestigingslippen aan weers-
zijden van de randlijst. Het insigne
valt niet toe te wijzen aan een spe-

cifieke plaats of pelgrimsoord.
Insignes uit de categorie 'Maria met
Kind' komen wel vaker voor.
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Onder staande v oorw erp en zíjn
Weet u de betekenís, herkomst,

uoor ons eenraadsel.

gebruík van deze voorwerpen,

2

of heeft u suggesties, schríjf even eenbriefie naar de red,actíe.

22 mm

Materiaal: zilver
Riemtong, riemuiteinde of mantelhaal0

Materiaal: brons of
brons/koper legering.
Bdvondsten: Romeins en
woeg-middeleeuws.
Gevonden op diverse
plaatsen in Nederland.

Zilveren muntje,
niet te deter-
mineren door
het KPK.

Diameter: 16 mm
Wie heeft een dergelijke
munt in een meer gedetaileerde
uitvoering gevonden?

33
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Ruilbeurs
Hemrik

15 maart l.997 zal
er weer de jaarlijkse

ruil-verzamelaars
beurs worden gehouden

in Dorpshuis de Bining in
Hemrik. Voor f 1o,- per

tafel kunt u overtollig vondst-
materiaal of andere spulletjes
ruilen ofverkopen. Op deze

dag kunt u tevens uw detec-

torvondsten laten determine-
ren door enkele deskundigen
die deze dag aanwezig zullen
zijn. Vol is vol, dus wees er
snel bij. Tel. (o5r3) 46 so s3

aaaaaaaaaaaa

650,-
650,

950,-
?qq 

-

C-Sco¡r 55o

VrKNc 5D

FTSHER r235x

FrsFEn ¡266x

695,

1495,-
850,

?qq 
-

125,

225,

850,

MtNEw Souueregn 900,-
LegerdeLecLor , in Þist 249,

STIENBERGEN DErEcroas, ru (ort4) 3t9756

c-scoPE cs99o, incl beschemkap

met 3 jaar gar , demo 655,-
c-scoPÊ csr22o, tncl beschemÞap

met 3 jaar gar , demo 815,-
FTIHER r 21 2x, íncl beschemkap

met r jaar gar , demo 695,

v¡sNc C¡oun, incl hooßLeleþon,

met r joar gaÍ , d.emo 225,

BouwH Tracker [t, z jaar gar

òemo 520,

wH¡rE's TM8o8, àiepzaeþer ToL

6 m z jaar gar . d.emo 1650,

HAGRo M¡rMrDErEcroRS, rËr (oay) 314465

OCGASIONS

automatisch is maar met uit-
eindelijk het resultaat als

ware het handmatig gedaan.

Als de detector aanstaat,
beweegje de schotel enkele
malen vlak boven de grond
op en neer (zonder verdere
handelingen te verrichten)
en na enkele seconden is de

electronica ingesteld op de

bodemgesteldheid. Mald<elij -

ker kan het niet. Dit betekent
in feite dat de detector in de

optimale zoekstand wordt
gebracht.

De Quantum is met een con-

centrische, dichte zo cm
schotel uitgevoerd, maar er
kan zondermeer een Blue-

m¿rx 95o deepscan op aange-

sloten worden, (Quantum xr
uitvoering) hetgeen een extra
diepte van 3o% tot 4o% ople-
vert. Het batterijsysteem
bestaat uit een cassette met 8

penlites en staat voor 25 uur
zoeken. De Quantum heeft z
jaar garantie en wordt gele-

verd met een Nederlandse
handleiding (ablz.).
Meer info of demo bij Detec-

tion Systems Holland en
onze officiële dealers.

l::::::1'::::'. . .. . . . . .

Nieur,u e dealers
'vVhite's heeft er drie officiële
dealers bij gekregen.
Wij wensen Suyderzee detect
(Hans Dijkstra) te Emmeloord,
Holland Detect te Emmen en
Borderline detect (Huub
Evers) in Ootmarsum veel
succes

¡aoaa

Alleen particulieren (leden)
kunnen gratis "Opgravertjes"
plaatsen, door deze voor de

sluitingsdatum naar de redactie
op te sturen. Aangeboden voor-

werpen van archeologisch belang
dienen altUd te zijn aangemeld.

aaaaaaaaaaaaaa

TE KooP: AUTHENTIEKE WELFARE

BISCUITKISTEN UIT DE TwEEDE

WERELDooRLoc. PRACHTTG DEcoR

VOOR U\v VONDSTMATERIA.AL,

PRrrs PER srux f 7,5o.
TEL (o48r) 371759.

TE KOOP AANGEBODEN: FISHER

r28oX LAND- EN oNDERWATERDE-

TECTOR + OPLADER EN BESCHERM-

KÁP. OoK wEL RUILEN vooR EEN

Pc (486Dx2-66) MEr 4 SPEED cD-

ROM EN I6 BITS GELUIDSKAART,

.l DE VRrEs, rrl (o598) 6188o9
(na r8 oo uun)

TE KooP: C-ScoPE 660, r

coEDE srAÂT. f 5
TEVENS BoEKEN

PENNINGEN DER

re88 (f 3o,-)
STEN UIT 19 E,

E KLoKGIETERS,

390978

GÊVRAAGD: P

DE REGISTRATIE VAN BODEMVOND-

STEN EN VOORAL MUNTEN.

A DE BoER, rr;-. (o5r5) 418757

TE KooP AANGEBoDEN:

DETECToR MAGAZINE

xn r r/v 30, sAMEN f roo,-
M.C GoLVERDINGEN,

'rtr. (or83) 562757

KoNTAKT GEzocHT MET zoEK-

ve(a)r(rx) oM Ar EN roe sAMEN

TE ZOEKEN EN SAMEN CLUBDAGEN

TE BEZOEKEN.

J. BI.IMAN, WocNutvt (NH),

rtL (ozz9) 57t4r9

TE KooP AANGEBoDÊN:

THE CoTNHUNTER NR 2r, 26, 30
ex 36 r/v 59, SAMEN f roo,-.
M.C. Go¡VERDTNGEN,

'rtt. (or83) 562757.

TE KooP AANGEBoDEN: ZoEK-

scHorEL CoMPASS 40 cM. +

BEScHERMKAP WEINIG GEBRUIKT

f 2oo,- P.sr.

,. VERMEU¡EN, "rcL. (o76) 5or4or5.

TE KooP GEvRAÂcD: LucHTForo
ATLAS vAN NooRD-HoLLAND.

J. BTI:,ø.P;"I,'rxr (ozz9) 57 r 4r9.

Tesono Eldorado

t¡sono Bandido

TEsoRo Toltec

wHn¡'s 39oo

wH¡rE's Coin rI Plus

wÉtrE s xn, demo

C-ScoPE 2w
c-scot[ 660

TlsoRo Toitec Il

lEsoRo Stingroy I

wqrrq s Speclrum met

hothead. schotel

wstrE s SpectÍum Sierra,

opgevoerd

c-Sco?r cs66o (nieuwe demo)

c-scorr csr22oxD (nieuwe d.emo)

wgrrE s Spectrum, met

nteuwe BIue max

TrsoRo Schotel ø lo cm

TEsoRo Schotel ø 17 cm

wEtîEs Schotelø 20cm

HorHEÐ Schotelø 25cm

vær de spectrum 295,

V/rrLY MuNsrERs, rx (o492) 544782

1250,-
1,295,

1075,

1,175,-
499

1,1,99,-

1000,-
100,-
700,

125 -

850,

990,

650,-
900,

1000,

650,

700,

wqrrl s Surfmaster il
GÁrcn CTI

coMrÆs Coinscûrrer

wH¡rE's 59oo Pro, demo (nieuw)

wxrrË's 6000 Pro, demo (nieuw)

wE¡rE's TM 600, dieptezoeker

¡ISHER I 2DOX

wH¡rE's Spectrum x[T, demo

DETEcÎoN SYsrËMs HothND,

rrL (oz8) z6z6sgt

aa a aa aoa a a a a aa a a a a a a a aaa a a a aaa a aa a a a a a aa a a a

Nieuur:

White's QuøntumII

Deze detector heeft 3 basis-
programma's, die heel erg
maldcelijk naar eigen idee ver-

anderd kunnen worden.
Vanzelfsprekend geven wij er
drie programma's bij, die
voor Nederland erg geschikt
zijn en die er zo ingezet kun-
nen worden. De discriminatie
is een geheel nieuw 8 block-
zone filtersysteem. Revolutio-
nair is de grondbalans.
Normaal gesproken zijn er
twee grondbalans-systemen.
De automatische en de hand-
matige (waar met een potme-
ter de instelling verkregen
wordt). De Quantum heeft
echter een systeem dat vol-

[*]



AANMELDINGSFORMULIER
METAALVONDST

DATUM LTDNR

NAAMVINDER

ADRESj

POSTCODE / WOONPLAATS

TELEFOON:

CEVONDEN OBJECT:

MATERIAAL:

OMSCHRIJVING OBJECT

AFMETING/ C Q GEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: JA / NEE DOOR:

VINDPLAATS / COÖRDINATEN:

GËMEENTE / PIAATS:

VONDSTOMSTANDIGHEDEN:

HANDTEKENING:

tector AMATEUR

SITUATIESCHETS VINDPTAATS CEVONDEN OBJECT

AFBEELDING GËVONDEN OBJECT:

HET GEVONDEN OBJECT BLI]F'T IN IEDER GEVALTOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT BI,J DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldings-
formulier te gebruiken?
Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën,
zodatu altijd een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. In het algemeen kunt u voorwerpen of mun-
ten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en bron-
zen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis. Bij twij-
fels kunt u altijd even naar de R.O.B. of het K.P.K. bellen.

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

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

Adressen waar u het formulier naar toe kunt sturen:

R ij k s d iens t v o or het Ou dheidkun dig Bo demon der zoek
(RoB),
Kerkstraat'J..,
381.'1. CV Amersfoort
Teleþon 033-634233

Kon in klij k P enningkabinet (I(PK),
Rapenburg 28,
Postbus'1.1028,
230l EALeiden
Teleþon 071.-1.20748

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.

VONDSTEN AANMETDEN,
EEN KTEINE MOEITE!

Gevonden object:
Materiaal:
Omschrijving object:

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

AJmeting/c.q. gewicht: Ø 20 mm
Determinatie verricht: nee
Vindplaats/coördinaten: de weg of straat waar b.v de akker

ligt en eventr¡eel de coördinaten.
Vondstomstandigheden: geploegde akker met veel

Romeinse schen¡en.

["]



Verkoop, Verhuur, Advies
Fijnafregeling, Opvoeren, Modifi catie

van alle grote merken

Waarom u bij ons het beste advies

en de beste service krijgt?

Hofman Elektronica VOF

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

.R8"\'<J
viking

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

Spectrum XLT
uoo,f' 46 r45 0",. maand

Silver Sabre ll
uoo, f. 34r15per maand

STEE I{BE RGE,N DETECTORS
U kunt alle detectors bij ons op aflcetaling kopen, ook 2e-hands detectors

Wilt u meer weten, bel ons dan even STEENBERGEN DETECTORS HULST 0114 - 31 97.56 Vanuit belgie 00.31 11 43 19 756

Zeg møør wøt u wilt.,.,

wij maken "r" 14 L L I þll& KlN. .

een wØønzinnige øønbieding ! !
TEI/ENS ËEN RUIME KEUZE A AN ACCESSOIRES EN BOEKEN.

KEEPSTRAAT 2 5702 LH HELMOND 0492 - 5114782

t'.1



Dealer.
Koois tra Metaaldetectors
Compass / Garrett/ C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter
Buorren'L'14, 8408 HP Líppenhuizen
tel. (0s73) 46 so 93

t Grondvondsten Museum /
Lønkman Detectors
\Ã/hite's / Electroscope
ook verhuur
v.d. Tuuþ.straat 26, Noordurolde
tel. (0s67) 4s3273

DSG Metaaldetectoren
Groníngen
White's / viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatríxstraat 26, 9965 RK Leens
tel. (0s9s) s7 17 49

t Holland Detect
Metaaldetectors voor hobby,
industrie en beveiliging
TramwijÞ zz 68
7 831, GK Nieuw Weerdínge
tel. (0s91) s2 24 20

Ð etectíon Systems Holland
White's /Viking/Tesoro / C-Scope
Fisher / Goldspear / Electroscope
CEIA / Beveiligings c.q. hand detect.
Pulsinductie / Diepzoek app.
Tevens verhuur
Veerpad,2,8276AP Zalk
tel. (038) 36s 65 97,fax (o38) 363 64 80
autotel.06-529 268 25
email detect@pi.net

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinkdu¡arsr¡eg 77, 7523 Æ1 Enscheile
tel. (os3) 43O OS 12

. Flevo Detectors
ll/ilko Rook
White's detectors voor hobby,
beveiliging en industrie / verhuur
Kerþ oà 78, 8376 DB MarÞnesse N.O.P.
tel. (os27) 20 39 29 / 06-529 743 80

t Blankeboom Detectors
Tesoro / Viking / White's
Kornhorst 65, 7041, HL's-Heerenberg
tel. (0374) 66 44 70

Hofman Electr onica V. O. F.
AIle grote merken /
Eigen servicedienst
Primulastraat 6, 664L 8V Beuningen
tel. (024) 677 40 63

Aemile Heiín
Metaaldetóctoren
White's /Tesoro /Viking/ Fisher
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemstede 58, 3608 1}I Maarssenbroek
tel. (æaQ 56 30 37 (tot 23.00 uut)

Goldrush
White's / Depthmaster /
Detection Design
P alemb angstr aat 5, 709 4 T A Amstet dam
tel. (o2o) 668 29 68

. D J. Laan Metaaldetectors
C-Scope / Tesoro / Fisher / Viking
Pietet Maatsstraat 72
7777 AP Hippolytushoet
tel. (0227) 5e 32 86,Jax (0227) ss 32 86

GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De Rozendijk 29,779L PD Den Burg,Texel
De Cnmpen 9, 7927 BW Ákersloot
tel. (O2s7) 37 39 58

Hamstra V.O.F.
Garrett / Compass / C-Scope
Bounty Hunter
KeineHaarsekade 779
4205 NA Gorínchem
tel. (0783) 62 7s 0o

. Maro Detectie
Tesoro / Viking / C-Scope
F-ieldmaster / Fisher / White's
tan Kloosstraat 16
22O7PW Noordu.rijk
tel. (O77) 3æ 78 27,b.9.9. 06-526 4OO 20

T

I

T

t
T

pagtna
Deco Home Hoeveline
Tesoro

Burg Bauwmønnløan 90a
3043 AP Rotterdam
tel. (010) 475 76 49

r WDV Metaaldetectoren
Verkoop / Verhuur / Opsporing
Diepzoekers / Hobby detectoren
w.o. CEIA detectiepoorten
White's / Elecüoscope /Viking
Pulsinductie etc.

Carnisselaa¡n 55, 3083 HB Rotterdøm
tel. (o7o) 466 73 84

. Ian van Beraen'Metaald,eteítors
Tesoro

Tanneskampke 73, 5 227 BT Den Bosch
tel. (o73) 637 73 so

. P. van iler Putten
C-Scope / Fisher
Hutakker 3, 5552 CJ Vàlkenswaard
tel. (oaQ 2M77 77 / (04Ú) 2o7s3 47

HAGRO Metaaliletector s
Bounty Hunter / C-Scope / Altai
Compass / Fisher / Garrett / Viking
Stationsstraøt'132-734, Deume
tel. (M93) 37 & 6s

t Steenb ergen D etector s
White's /Tesoro /Viking/ Laser
Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Technology
Pulse Inductie / Diepzoek app.
CEIA Detectie poorten
Bontehondstraat 3-5,4567 BA Hulst
tel. (077a) 37 97 s6

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



Waarom kíezen
toch steeds meer zoekers
voor een GAffett?

Misschien vanwege de lage prijs,
het enorme dieptebereik,
en de vele instetmogetijkheden?
0f dankzij de goede uitleg en service van de
dealer/importeur?

Maak eens een afspraak, dan komt u er vanzelf achter.

0f bel voor een folder en prijslijst met daarin het grootste
assortiment van Nederland.

METAAT DETECTORS

Buorren 114,
8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 50 93
Fax (osrr) 46 30 67
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De offícíële d,ealersvan Kooìstra Metaaldetectors staan op de dealerpagína


