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Tijdens de laatste
Newbury Rally in Engeland
werd er een heuse schat
bestaande uit 75 zilveren mun-
ten met een geschatte waarde
van t f 175.000,- gevonden
door 2 zoekers, waarvan de één
was uitgerust met een oud
model Golden Sabre, de ander
met een Sabre ll.

Toeval? lVeel Tesoro en
Laser detectors zijn nu
eenmaal
uitermate Stingray llhet weer een

yMax Cutlass

lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg 11

7523 AT Enschede
Iel. (053) 430 05 12
(bezoek op afspraak)
Fax (053) 430 21 92
http ://www.a 1 . n l/bed rijven/d etecV

geschikt voor
het vinden
van o.a.
zilveren
munten.

Uit een onlangs in Engeland
gepubliceerde test van
versch i llende merken metaal -
detectors, bleek dat de
meeste "hammered coins"
(met de hand geslagen
zi lveren mu nten) werden
gevonden met LaserlTesoro
detectors.

Ook in Nederland worden er
opmerkelijk veel zilveren
munten met een Tesoro en
de sinds kort leverbare Laser
detectors gevonden.

AMIGO II

pMax CUTLASS
SILVER SABRE II

pMax SIDEWINDER

f 1380,-
f 1380,-
f 1510,-
f 1699,-

f
f
f
f

649,-
795,-
995,-

1 195,-

pMax BANDIDO ll
LASER 83 Power Max
yMax BANDIDO NL Mod.
TOLTEC II

PIRANHA (pulse induction) f 1995,-
STNGRAY l f 2't95,-
LOBO Super TRAQ f 2375,-



Detector magazine is het
verenigingsblad. van
"De Detector Amateuf"
en verschijnt elke 2 maanden.
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Voon^/oord Ben ik

l-
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ESTUUR
Het is maar een

geluk dat ik als voor-
zitter een goed stel

bestuursleden om mij
heenheb. Mocht ik iets

vergeten, zoøls het op tijd
inlev er en v an het' v o or uJ oor d'

dan herinneren zij mij er wel
aan. Watkan ik ub.v. vertellen?

Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bij de verkeer-
de personen van de verenigiDg terecht. Vandaar
dat we de adressen weer eeDs op een rijtje zetten.
Wilt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellen?ll

I Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
secretaris: D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31,

8453 XC Oranjewoud, tel. (0513) 65a978.

I Ledenadministratie
Opgave van leden, vragen over de contributie bij:
W. Woudstra, Melkemastate 16, 8925 AP Iæeuwarden.

I Activiteitencommissie
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bd:
B. Tigelaar, Ornmerweg 77,7707 AS Balkbrug,
tel. (o523) 6s7z73

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

Hanebalken 153, 9205 CL Drachten. Fax (o5rz) 53o4o3.

I Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerPen
dient u een foto of duidelijke zr¡vart-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar4T, 85or 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 off,rciële instanties heeft gestuurd naar
ons secretariaat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud

lrf

Er zijn enkele aanmeldingen
maar nog lang niet genoeg.

Er zijn wel eens activiteiten
waar wd als bestuur graag

acte de precence zouden wil-
len geven maar beslist niet
kunnen. In dergelijke geval-

len zou een regiovertegen-
woordiger de vereniging kun-
nen vertegenwoordigen. Dus

als u belangstelling heeft, bel
mij dan even op.

De expositie in het Fries

Museum belooft een topper
te worden, maar wij zoeken
nog meer vondstmateriaal.
Dus ook in dit geval, bellen.

Helaas kon ik niet mee met
de door ons georganiseerde
reis naar de Newbury Rally,
maar ik heb gehoord dat het
een groot succes was en dat
er alweer plannen l,Caar lig-
gen om ook volgend jaar de

oversteek naar Engeland te

maken.

Onze eigen zoekdag staat
voor de deut, waar ik u hoop
te mogen verwelkomen. Niet
alleen de prijzen zijn de

moeite waard, maar ook en
misschien vooral de onderlin-
ge contacten.

Nu de herfst weer is begon-
nen kan er weer volop
gezocht worden. Geniet
ewan maar hou u aan de

regels. Met het in acht
nemen van de normen, waar-
den en wetgeving valt en
staat onze hobby. Mensen
veel zoekplezier en tot de vol-
gende keer.

LuitzenHøak

Zoals u in het krantenartikel
kunt lezen, zal er waarschijn-
Iijk eerdaags een detectiever-
bod rondom 'fort Vechten'
ingesteld worden. Waarschij n-

lijk kreeg u tijdens het lezen
ook een gevoel van onbeha-
gen over u. Als je deze en

andere berichtgeving over het
verbod leest, zoujeje als

goedwillende zoeker nauwe-
lijks meer in het openbaar
met een detector durven te
vertonen. Ben je als je met
een detector loopt een misda-
diger?
Moet je straks steeds omkij-
ken of er geen politie achter
je aanzit, en is er straks een

nog groter cellentekort?

Op verjaardagen moest je zo

wie zo altijd al uitleggen dat
je geen schatzoeker bent, en
dat je het ook leuk vindt als
je alleen een duit, een knoop
ofeen gesp vindt en dat je
niet rijk wordt van deze

hobby, maar dat het je alleen
maar geld aan benzine en bat-
terijen kost. Nu moet je het
onderwerp zoeken maar lie-
ver helemaal zien te vermij-
den, want de kans is groot
dat je nu gelijk voor een mis-
dadiger wordt aangezien, en
dan moet je weer uitleggen
datje niet op archeologische
monumenten loopt te zoe-

ken, maar alleen op akkers
waarje geen eventuele grond-
sporen meer kan verstoren,
omdat de bovenlaag waarin je
zoekt al jaren door de boer
wordt geploegd. Dat een
metaaldetector niet een munt
op een diepte van 1 meter
kan opsporen, en maar een

diepte heeft van maximaal
3O-4o cm.

Is het nu al zover, dat een

archeologisch zo belangrij kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



3en misdadiger?

FortVechten

met onzorgvuldige en onvolle-

loevino over dit on(þrwerp en

"uñO 
uañ z"rcn rond het voorma-

c¡êmmolex aan de Burgweg vra-
en wetÌÌouders uw a^an-

voloende.
ræk- van de Provinciaal ar-

buroeÍìeester en wethou-
zijñ vergadering van 30

lÍen om een detectiever-
een gebied rondom Forl

wordt genomen
in dil arctEG
g,eb¡ed tegen

is Fort Fect¡o a!

niel naar

Gemeentehu¡s, SingelPark'1
3984 NC Odiik
Postbus 5. 3980 CA Bunn¡k

dit zou niet terecht en eerlijk
zijn ten opzichte van al die
zoekers die zich wél houden
aan regels. Je kunt niet die
criminelen en gewone zoe-

kers op een grote hoop
gooren.
Een zoeker is per definitie
geen misdadiger, maar
gewoon iemand met een

leuke, ontspannende hobby.

Iemand die net als de meeste
anderen ook zijn verantwoor-
delijkheden kent.
Maar ja, zulke krantenartike-
len zijn wel 'voer'voor behou- Ikes Leenheer

dende stromingen binnen
archeologische kringen, om
nieuwe ontwild<elingen en P.S. Voor leden van de D.D.A. was

visies over het gebruik van de er zo wie zo, al jaren een yerbod

metaalcletector en regelge- om zonder toestemming op

ving op dit gebied, proberen archeologische monumentente
tegen te houden of op zijn zoeken. (zie ons Huishoudelijk
minst te vertragen. Reglement)

Een goede samenwerking tus-
sen detectoramateurs en de

archeologie met een daaruit
voortkomendewerkzame ..r.r.......r...ô....

regelgeving voor beide kan-
ten, moet kunnen als beiden
zich daarvoor inzetten.
Aan de ene kant de zoeker die
belangstelling en respect
heeft voor het cultureel erÊ
goed en het behoud ervan,
die zich wil houden aan een
werkbare regelgeving, die
graag wil helpen bij opgravin-
gen en die ook zijn vondsten
wil aanmelden.
De archeologische instanties
aan de andere kant, die de

zoekers accepteren en respec-

teren zoals ze zrjn, als zoekers

dus, die de aangeboden hulp
van detectoramateurs ooi(
daadwerkelijk aanwenden bij
diverse projecten, en die
vondstaanmeldingen van de
zoekers proberen te stimule-
ren door deze ook serieus te
behandelen en de zoekers na
zijn vondstmelding, dan ook
na verloop van tijd op c1e

hoogte brengen van hun
bevindingen.

U hoeft zich dus niet veront-
rust te voelen, u bent geen

misdadiger, en ach, die
samenwerl<ing die komt er op
een gegeven moment wel.

Criminelen, die zullen er
altijd wei blijven, detectorver-
bod of niet.

terrein als fort Vechten in de

toekomst alleen beschermd
kan worclen tegen illegale
schatgravers, door een detec-

tieverbod. Ja, jammer genoeg

wel. Il< hoop dat de dreiging
van gevangenisstraffen en

boetes c1e climinelen, met
alleen maar'dollartekens' in
de ogen tegenhoudt, maar ik
ben bang van niet. Het is een

groep zoekers, die zich niet
aansluit bij een vereniging.
want die zeuren toch alleen
maar over regels.

Geld, wat brengen mijn vond-
sten op in het illegale circuit,
dat is het 'enige'wat ze inte-
resseert. Vaak zijn zij net als

andere criminelen 's nachts
bezíg.

Onze hobby krijgt weer eens

een trap. Ik hoop dat ondanks
zulke gebeurtenissen, de alge-

mene gedachtengang bij de

officië1e archeologis che
instanties over detectorzoe-
kers niet verslechtert, want

[']

Bestuur
F Voorzitter:

L. Haaþ.
Zetveld. tz
gzoz LM Drachten
Tel. (o5rz) 5z z8 o4

H Vice-voorzitter:
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87ot KL Bolsward.
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F Secretaris:
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85or TL Joure
Tel./fax (o5r) 4t 66 7o
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I Penningmeester &
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Lidmaatschap
Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt
altijd per kalenderjaar en
wordt zonder opzegging
altijd stilzwij gend verlengd
met een jaar.
Degenen die in de loop
van het jaar toetreden,
onwangen alle reeds eerder
verschenen nummers
van het lopende jaar.
Opzegging dient uiterlijk op
r augustus schriftelijk bin-
nen te zijn. De contributie
per lid bedraagt f 5o,- per
jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korting.

oaaoaaaaaaoaaaaaaaaa
Postbank r675ooo
ING Bank 67 8o o4 9oo
t.n.v. De Detector Alttateur,
Leeur¡arden



Gnomic verses

The ship must be nailed
the shield framed

from the light linden.
But how loving the welcome

of the Frisian wife
when floats offshore

the keel come home again!!

She calls him within walls,
her own husband

- hull's at anchor!-
washes salt-stains

from his stiff shirt
brings out clothes

clean & fresh
for her lord on land again.

Love's need is met.

AJb.3

Drs. K. P. H. Faber

Afb 2

^Jb.1

De Sceatta's
Een volksaard is een variabele konstante; wiskundig is dit onzin,
maar ikbedoel ermee døt in die reusachtige genenpool van
een volkbepaalde eigenschappen sluimeren, die onder bepaalde

omstandigheden weer een kans kríjgen. \Møt ik het meest

bewonder ín onze geschiedenis is de ondernemíngszin.
Het eigen initiatief (en wel particulier) het erop uít trekken,
het zeegat uit.

Aþ. sa

e zitten nu eind 20e

eeuw; in (nog) een ver-

zorgingsstaat. Het parti-
culier initiatief krijgt veel minder
kans in onze overgeregelde, voor-
schriftrij ke bureaucratie, die voor
de meeste burgers ondoorzichtig is,

met een belastingstelsel dat stelsel-

matig een boete zet op onderne-
mingsdrang. Dat was anders in de

7/8e eeuw Voor 'het buitenland'
waren wij toen 'Friezen' omdat de

meeste kooplui uit'Friesland-Frisia'
kwamen (Noord Holland, Friesland,
Groningen, Drente, Ostfriesland en

Nordfriesland (zie afb 1).

Holland (Noord-Zuid Holland nu)
neemt vanafca. 1200 die rol over en

nu zijn we 'Hollanders'voor het
buitenland. Hoewel "Pays Bas",
"The Netherlands", je hoort het
vaker tegenwoordig.

De Noord-Nederlanders ('Friezen')

hadden aI een oude traditie in zee-

vaart; in het piraat annex koopman
spelen. In deze periode gebruikten
ze voor overzee een soort voorkog
(zie afb. 2 en 3). In Birka bij Stock-

In]

holm werd de haven daar al in ca.

850 naar dit scheepstype 'Kugs-

hamn' genoemd, nu Koghaven.
Het'Friese' (lees; Noord-Nederland-
se) schip wordt tijdens Alfred de

Grote (Angelsaksisch vorst van 871-



AJb.4

899) scherp onderscheiden van het
'longship' uit Skandinavië.
Het "longship" was langer en snel-
ler en kon meer mensen vervoeren;
het was een oorlogs- en transport-
schip. Het Friese schip was logger,
langzamer, meer een vrachtbootje.
Niet dat de Friezen (lees Noord-

Nederlanders) niet konden knok-
ken; Alfïed gebruikte op zijn rype
schip, dat de voordelen van de

beide voorbeelden kombineerde,
Friese vechtjassen, zoals Aebba,

Aethelhere en Wulftreard. Ze sneu-
velen zelfs aan de christelijke kant!
(Annalen 893-6).

[']

'Onze handel' doet sterk denken
aan vormen uit later tijd en de han-
delsverbindingen ook al. Afb.4
toont wat routes. In de zomer voer
men o.a. over de "Friese"=Noordzee

naar Hamwik (bij Southampton).
Er waren Oostzeeroutes en ook van-
uit Skandinavië liepen er routes
naar de Baltische staten (nu), naar
de Wolga e.a. rivieren bij de Ross

(Russen) en naar Byzantium, de Ara-
bische wereld.

Sceatta's worden gevonden langs de
Rijnroute, langs de Rhôneroute tot
aan Massilia (Marseille) toe. 's Win-
ters werd er niet gevaren en kon
men leldcer van de 'buit' genieten,
van slaven bijvoorbeeld. De Friezen
waren slavenhalers
(slaaÊservus=Serven). Het waren
rauwe j ongens. Alkwin, leermeester
van Karel de Grote, beldaagde zich
wel over het nachtelijk gedrag van
de kooplui in Dorestad; "the natives
were restless that night".
Waarmee betaalden ze? Ook met
sceatta's. Het waren eigenlijk pen-
nies (denarii) van een klein dik kali-
ber; in GB (bij de Angelsaksen) geï-

nitieerd maar door de Friezen in
productie genomen en tot een suc-
cesformule gemaakt.



Voor de sceatta-periode werd er
betaald met triënten (=I/3 solidus)
die de Friezen met veel verve imi-
teerden naar Frankische (Merovingi-

sche) en Byzantijnse voorbeelden.
De intrinsieke waarde ervan was

wij hoog voor grote aankopen (een

paard kostte een paar triënten, een

gijzelaar één triënt).

Met de sceatta (meest zilver maar
ook scrap-restmateriaal) kwam de

pasmunt. Ze werclen op grote
schaal geslagen. Er is een vloeiende
overgang van goud naar zilver van
ca. 650-690. Dat is vooral bij de

Dorestad-Madelinus types goed te
zien(zie afb.5a). Hele generaties

hebben overvloedig het oorspronke-

lijke Madelinus (een'erkend mone-
tarius)-type geimiteerd; van goed
goud naar zilver, tot zelfs minder
dan zilver. Het muntje op afb. 5b is

practisch een protosceatta qua
gewicht, samenstelling en uitvoe-
ring. Over continuïteit gesprokenl

Bij de productie kwam er trouwens
geen koning ofgraafofenig ander
toezicht aan te pas. Het was alle-
maal particulier initiatief, de plaat-

selijke'niet erkende' goudsmid was
er goedvoor. Hij draaide naar een
paar voorbeelden, mogelijk naar
opdracht, een hele serie in elkaar,
wellicht handelde hij met eigen
product.

Strikt genomen zijn sceatta's geen

munten volgens strak numismati-
sche definitie; een geldstuk door de

overheid gegarandeerd qua metaal-
waarde. Hier wordt niets gegaran-

deerd. Van allerlei zilver (met soms

een'te hoog' goudgehalte) werden
de 'skatten'gemaakt. Skat is eigen-

lijk een leuke benaming. Behorend

tot de familie der penny-achtigen
had men voor deze analfabete,
krachtige, barbaarse groep geen

betere term kunnen bedenken.
Het Fries ervoor is skat terug te vin-
den in het Hollandse 'schat' of
'schatting' en in het oude Friese

spreekwoord 'In alde fleon is in
grutte skat' (de restvan Nederland
moet dit maar begrijpen). IGachtip
Moderne kunstenaars zijn nogal
gek op dit soort vormen, hoewel ik
van ldassiek gevormden onder mijn

Afb.6

AÍb.70

[u]
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gehoor bij lezingen we1 ander kom-
mentaar kreeg. Mij fascineert de

vormgeving, die "rather free" is in
iedel geval. El bestond bij groepen
zonder schdftelijke cultuur, die
niet beinvloed waren door de

Grieks/Romeinse neiging tot mens-
vornige beelden (antropomorf),
een voorkeur tot abstracties (kracht-
lijnen). Vooral het animistische den-
ken, d.w.z alles bezield, alles heeft
'mana', werkt daarmee.

Het Friese type dat men in GB por-
cupine (stekelvarken) noemt, is

claar een voorbeeld van (zie afb. 6).

Vermoedelijk gaat het orn een gesti-
leerde, of voor mijn part een gebar-

bariseerde buste.'Stekelvarken' is

er een ludieke term voor. Maar de

vorm werd weer veel geïmiteerd,

¡l'.oq

Ç
f

t
:

r&,

¡.o'

t\

Afb 1.1

^Jb 
e

ook door de 'meer alfabete'Angel-
saksen. Er zijn parallellen van dit
soort'krachtiijn'-imitaties. Verge-
lijk (afb. 7) c1e lers-Noorse imitatics
van de pennies van Aethelred
(9e/10e eeuw). Of dichter bij huis;
de inheemse Fortuna met de

Romeinse Fortuna. Dit even buiten
de numismatiek om (vondst Neder-
lands-Duits grensgebied). Je nroet
het maar mooi vinden.

Nu kennen we uit ons gebied uit de

latere periodes vooral het aange-
nunt-nagemunt complex: een suc-
cesformule van een ander werd
overgenomen. Men bleef heel dicht
bij het voorbeeld. Eigenlijk werd er
zo weinigveranderd, datje het net
geen valsemunterij kon noemen.
Dit alles onder het motto 'onbe-

kend maakt onbemind'. Voor een
grotendeels analfabete bevolking

AÍb 1.2

moest een meer of minder gelijke
afbeelding een idee van iets ver-
trouwds geven. Een paar lettertjes
anders: geen haan die ernaar kraai
de. Vergeleken bij dit soort werk
kon een sceatta een verademing
zijn. Soms was er bijna sprake van
een innovatie, zoals afb.8, het zgn.
Wodanmonster-type, dat nu door
de Denen 'geclaimd'wordt na
recente vondsten, maar als Noord-

[']
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AJb 16

Fries kan worden getypeerd.

Niet dat men in Friesland niet kon
imiteren (afb. 9/10). Een recente
vondst uit Kollumerzwaag, een Frie-
se imitatie van een triënt uit Mar-
sal. De leek zal van me moeten aan-
nemen, dat de meeste

beeldelementen van het Marsal-
voorbeeld terug te vinden zijn op
de Friese imitatie. Vergeleken daar-
mee kan het Wodanmonster-t¡,?e
(hoewel het zijn voolbeelden bij de
A/S sceatta's heeft) bijna 'zelfstan-
dig'worden genoemd.
De in Denemarken gevonden sceat-
ta (afb.11 ) vertoont beeldelementen
van afb. 9/10.

Hoe de filiaties (aftakkingen) nu
moeten worden uitgezocht? Werk
aan de winkel voor numismaten.
Iconografisch onderzoek (iconogr-a-

fie : afbeeldingengeschiedenis),
maar ook conclusies uit de samen-
stelling van (schat)vonclsten moeten
de kluwen proberen te ontwalren.
Wat valt er bijvoorbeeld te vinden
over c1e circulatie?

Belangrijk is, dat el sinds enige tijd
een paar fotografische methoden

bestaan, die stempelkoppelingen
kunnen aantonen. Een stempelkop-
peling houdt in dat de voorzijde
van munt A identiek (qua stempel)
is aan voorzijcle ofkeerzijde van
munt B. Omdat er naar verhouding
erg veel stempels gebluikt zijn br.¡

de sceatta's is zo'n fotografische
methode onontbeerlijk. De gebrui
kelijke conclusie is ook bij de sceat-
ta's: 30 exemplaren van stempel A
in Friesland, 3 in GB. Productieplek
waarschijnlijk in Friesland om
maar een heel simpel voorbeeld te
geven. Er zijn uit de numismatiek
voorbeelden van exportmunten die
veel vaker in Polen en Rusland
opcloken, dan bij ons waar ze gepro-
duceerd werden. Maar voor de 11e

eeuw gold dan toch een uitzonde-
ringssituatie. Export naar een prak-
tisch muntloosgebied: die relatie
kende ons gebied niet t.o.v. GB in
deze periode.

De hoofdindruk tot nu toe (te beves-

tigen cloor onderzoek) is deze. In GB

begon men rnet kleine series pen-
nies (denarii/sceatta's). De iconogra-
fie ervan is boeiend; kennelijk was
het Keltische en Romeinse verleden

Afb 1s

îog zo levend dat allerlei beeldele.
nenten uit deze periode herken-
baar zijn. Maar ook de Germaanse
Oudheid laat zich gelden. De wolf
op afb. 12 vertoont overeenkomst
met de weerwolf (mythe van een
'avondwolf; 'kveldulfl in de Egilsa-
ga) op de schede van een n¡¡aard en
de helmplaat op afb. 13 (sterkver-
groot). Vooral Odin-aanhangers had-
den merlcwaardige vermogens naar
verluidt; 's nachts konden ze van
vorm veranderen naar een
(weer)wolf. Odin zorgde voor hun
vermogen tot dichten, gaf hun de

bezieling dat ze berserk konden
worden. Een berserk werd dan zo
sterk als zes anderen, gedurende
een korte tijd. Jammer genoeg
gebeurde dat ook tijdens een drift-
l¡ui, waarin medemensen afge-

maal<t werden (een mooi
'excuus'?). Odin ging over de zee;

voolal'adelijken', die'viking'
(=piraat) gingen, zagen hem als
'schutspatroon'.

Odin lijkt de noordelijl<e variant
van Wodan (=woede), die evenals hij
de zielen van gedode krijgers in het
Walhalla (hal van de Alvader)
bracht en ontving, Het christendom

In]



AJb.17

heeft later deze grimmige wereld
weggeveegd, maar iets van de 'hui-
ver'van die tijd zien we op de helm
uit de Vendeltijd (6/7e eeuw) in
Skandinavië (afb. 1 ).

Afb. 15 toont, sterk uitvergroot,
Odin op Sleipnir (zijn paard). Het
fantasiedier op de helm (afb. 16)

doet denken aan het zeepaard oP

de fibula (afb. 17). De kop op het
'vizier'van de helm is niet ongelijk
aan de Wodankop (afb. 18 A en B)

en de'kop'op de sceattavan afb.8
(Wodanmonster). Zijn die beelden

met elkaar te identificeren? In de

Noordzeecultuur van deze tljd (6'7e

eeuw) veronderstellen we een

gemeenschappelijk bezit aan verha-

len/mythen over goden. Zelfs de

Edda (13e eeuw) ademt nog de eer-

bied voor de oude goden, hoewel in
de christelijke wereld opgetekend.

De saga's van het noorden, de oud-

ste Angelsaksische gedichten, de

missie vanuit GB naar ons gebied

werpen wat licht op de geschiede-

nis van de 'sceattaperiode' eind 7e

eeuw (ca 750160l; de protogeschie-

denis van Nederland. Geen bericht-

geving van eigen bodem/bevolking
met als mogelijke uitzondering wat
Bonifatius (vnl. uit Fulda) berichtte
over de zending van Willibrord
onder de Friezen en wat het heili-
genleven van Liudger indirect ver-

telt over 'hier'. Met zo'n 5000 sceat-

ta's hier gevonden fiaarlijks komen
er tientallen bij) is er 'massainfor-

matie', al is het dan met slecht geÏ-

miteerde runen en gebarbariseerde

bustes etc. Waarbij nog niet vast-

staat hoe groot de sceattafamilie
eigenlijk is;

Vergelijk afb. 19, een zgn. Franki-
sche denarius (een grote groep zil-
veren muntjes schijnbaar ontstaan
onder invloed van de Merovingi-
sche trièntes; onleesbaar opschrift)
gevonden in Wijnaldum met afb. 20

(Boso-triënt uit Maastricht).

De buste en het omschrift suggere-

ren een voorbeeldfunktie van de

triënt ( B O (,/.l¡ N') leesbaar op de

denarius ofsceatta?

Het onderzoek (promotie-onder-
werp voor ondergetekende) hoopt
een stukje muntgeschiedenis in te
polderen voor de leek, de verzame-

laar en de munthandel, die nog wat
onwennig tegen het verschijnsel
sceatta aanstaren.

OPROEP
I.v.m. ztln promotxe-lnderzoek, is
het de opzet om aITe sceatta's in
parhculier bezit te registreren.
Een foto en beschrAving worden
grahs geleverd.

Drs.I(. Faber, tel (0525) 62 1.4 77

rd''è¡ ¡,

ALTTID DE BETERE KEUS
Detection Systems Holland - Tet. (oSA) 36 36 591
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Determínatíedag
Rotterdøm
op 23 november 1997

Op zondag 23 november a.s. organiseert het Rotterdams
oorlogsmuseum 'Bezet - Bewijd '40:45'in samenwerking
met de Detector Amateur een determinatiedag voor detec.
torvondsten. Op deze dag zijn een aantal bekende leden
van ons determinatieteam aanwezig om uw vondsten te

*,':."ì)d'

bekijken. Voor mensen die geen
detector hebben maar wel geïnte-
resseerd zijn in deze hobby is er
informatie verkrij gbaar. Het muse-
um is uiteraard op deze middag uit-
gebreid te bezichtigen.

Oorlogsmuseum

Bezet - Betrijd '40:45,

Veerlaan 82-92,

307222 Rotterdam

Openingstijd: 1.2.00 tot 16.00 uur.

Toegangsprijs: f 2,50

Informatie: TeI. (010) 484 89 31

\Ès

DETERMINATIEDAG

HJ.E. vanBeuningen

(alle soorten

middeieeuwse

insignes, spelden)

R. Holtman

(gewichten e.d.)

G.Itr/. Gesink

(diversen en munten)

Zaterdag
6 December
Van 11.00 tot L5.00

In onze detectorzaak:
Detect- Gert Gesink
Schurinksdwarsweg 11

7523 AT Enschede

(iedereen is welkoml)
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"f#,xAsH#$JD E LrJ K RE GLE M E NT
L V r aag altij d to e stemmin g
tot zoeken aan de land,eiqe-
naar of beheerder van d.e

grond

2 Legitimeer je met je
lidmaatschapskaart
(eàenpas).

3 Wees voor onze vereniging
"de Detector
Amateur" een

detector amb ass ad,eur.

4Laat munitie líggen; índien
nodig de plaats markeren en
de politie waarschuwen

5 ZoeÞ nooit op archeologi-
sche terreínen, mits je toe-

stemming hebt v erkr e g en v an
de bevoegde instanties om
mee te helpenbij
een archeologische
opgravlng

6 Neem zoveel mogelijkhet
metalen afua\ zoals lood en
koper mee.

Denk omhetmilieu

7 Maak alle goten weer net-
jes àícht en wel zo, dat er
geen schad,e zichtbaar is þij-
voorbeeld aan een eventuele
grasmat).

8 Vondsten, uJa.arvan men
r e delijkerwíj s kan aannemen
of vermoeden dat

deze v an w etens chapp elijke
cultuurhistorische waarde
zijn, moeten binnen drie
dagen gemelà wordenbij
de burgemeester van àe
plo,ats wo,artoe het gebied.

behoort.

9 B ov eng eno emde v onàsten
mo eten ev eneens w or d,en

aangemeldbij de desbe-
tr effende archeolo gische ín-
stanties, zoals àe ROB en het
KPK

10 Het's nachts zoeken zon-
der toestemming van de
lanàeiqenaar is verbod.en.
Iemand, díe's nachts zoekt is
verdachtbeziq

["]
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Officïeel dealer van:

Altai, Bounty Hunter, C-Scope,
Compass, Fishe4 Garrett, Viking

Keuze uit 25 ntodellen, met uíterste horting!

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

Zie de d,ealerpøginø aoor regio aerhoop

DETECT GERT GESINK
TEL: (053) 4300512, FAX: (053)43021 92

879

882

B8/

890

891

893

894

896

899

B1 00

B1 06

BOEKEN

B I SUCCESVOL ZoEKEN IVIET DE METAALDETTCTOR, d00r Ced Cernk, 229 pag, 200 folo s ,,, 34,90

B 2 CATALOGUS, DE NEDERLANDSE l\4 UNTEN VAN I 806 tot heden, Mevius I 99ó I 5,95

B 9 CATALOGUS, KIEINER DEUTSCH tR M UNZCATALOG vanaf 1 8i1 . ., 20,

844 V.D,CHllSBttLDENAAR,afbeeldingenvroegste

Nederlandsemuntentot15T6 (eenstandaardwerkl).,. 169,-

852 C0LDCOINS 0t THt W0RlD, catalogus van de gouden munten uit

de hele wereld van de Rom€inen tot nu, hard kaft, i36 paginat ., ,, , 120,

863 N00RD NEDER|ANDSE MUNTGTWICHTEN doorArent Pol 31,25

871 LONDON MUStUl\,| CATALOGUE 1940, 120 paq met honderden afb,

Middeleeuwse metalen voom (CEPR0L0NC[ERD).,,, , , 89,-
873 LEs ¡,loNNAtES DE BRABANT (1598.1790)

munten v. Brabanl v Nederl en Eelg +Z.Limb. met prilzen ,.,,..... ,..,,,,,,,...., ....,. 29,90

875 I\4UNTEN VERTEI.LEN HUN GESCHIEDTNIS,

historie ¿chter de Romeinse munten, leuk boek 200 illustraties , 17 ,-
878 VERBORCEN STIDEN, sIADsARCHEOLOGIE IN NEDTRLAND

Pr¿chtboek met honderden fotot van voorwetpen,

stadsplatteqronden en opgravingsteneinen, Geb, Hatd kaft .,,,.., , 36,

RO|\4AN C0lN5, alh Romeinse munten, met prijzen., Geb , hard kaft 1 1 ó,-
DElvlUNTtNVANDEGRAVENVANVI-AANDERENlll(1555.1780),I4spaq 36,-

SUNKTN TREASURE, How to find it, 390 blz Zeer goed boek van Robert [4¿rx

overallefacettenvanhelwrakduiken,veelkleurenfototmetvondstmateriaal,,.,,,......,,,.,..,..,.,,59,50

R0¡/AN ARTEFACTS, a4 formaat, 1 00 paqinat,

300 afb. væl kleur, 400 waarde aanduidingen spotpriþl , , 34,50

R0¡/ElNEN, IRIEZEN EN TRANKEN in het hart van Nederland, Prachtboek van van Es 49,95

VESTINGWERKEN EN SCHANSEN lN GRoNINGEN.150 pag. ,,..,,. 49,9s

VOLKSAARDEWERK lN NEDERI-AND, sede( de late middeleeuwen, 250 pag, geb 45,

DETICIoR FINDS 1, 100 pag 1000 illustraties , ,,,....,, 32,50

THIMBLES, vingerhoeden vanaf de vroegste tijd, zeet ftaai boek, veel kleur 39,-

l\4EDlËVAL PltGRll\'l & SECULAR BADGES, door Ny'itchiner

Standaardlerk over (pelgrims)insignes 28i pag, hard kaft, A4 geb. ..,,,,.,,,....,,,, , ,,,,, 95,

B10i BRONS Ull DE OUDHE|D,94 pag Nederlandstalig ,..,,, , .,.,,,,,, ,, 28,50

8108 ARCHIoLoCIE v, MIDDEIEEUWS NEDERI-AND,9ó pag 28,50

8109 DE ROIMEINSE TIJD in Nederland,96 paS ,....,,,,,,, ,,..,,,,,,..,,,,,,,,,,28,50

Bl I2 00RD EN DUIT UIT N00RD EN ZUID, door W.S. Bos ,,., ,, . ,,,,...,,,,...,,,,.,,,, 19,90

B11l DETECToRF|NDS2,100pag.,1000illustr 32,50

B1l8 CRAVTN NAAR tRlESt KONINCEN, mooi boekje overde opgraving

0p de terp van Wjnaldum, 72 pag, veel fotot van metaalvondsten ,,.,,,,,,,.,,,,....,,,, . ,,. , ,. 18,50

8119 H|STORY EENEATH OUR FEEI 212paq,A4fotmaat ln hunhistorische

volgordebehandelddeschtijverduizendenmetalenvoorwerpen,,,...,,.,.,, 59,50

8126 BRITISH MUSEUIVI GUIDE T0 EARTY lRON ACE ANT|QUlTltS, 1925 Geb en hard kft ...... 59,

8128 TREASURES AND TRINK[TS, Jewellery in Londonfrom

pre-Romantimestothel930\ 20Tpag,veelfoto's, ,.....,,,,,...,,,,....,,,,.......49,50

B'129 TREASURE RECOVERY FR0l\4 SAND AND SEA, Carett ,,,,..,,,,,...,,,,,,,,,,,59,50

81l0 |DENTTTYTNCSI\4ALL|\4ETALICoBIECTS ,,,,...,. 25,-

8140 ARCHËOTOGISCHE ALIIIANAK

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

8141 TREASURE HOARDS (zeerwarm aanbevolen) 39,95

8015 MUNTGEWICHTEN V/D NEDIRI,ANDEN (geprolong,) ,,,...,,,.,..,....,., 36,

NIIUW.NIEUW.NIEUW-NIEUW-NIEUW.NIEUWNIEUW

8156 EUCKIES 1250-1800. boordevol fotot van gespen ,,..,,,,,, . ... ,, ........ 19,90

8159 THE IEWEILERY 0t ROMAN BRITAIN (geb, hard kaft 255 pag )..,,,,..,,,,. .,. 95,-

8160 RoMANJEWEIIERY(gebhardkaft,A4formaat2l9pag,),,..,,,,89,50
8l6l CATALOCUE0FRINCSI930(VictorianandAlbertmuseum) ,,..,,,,...,,,,,. 69,50

ß162 PLAYTH|NGS0tTHEPASf,boekjeovermiddeleeuwsspeelgoedvantin .,,,,,,26,95

81 63 METAL DETECTING 0N THE COASI (behandelh U K Frankr, Spanje en Portugal) 14,50

8164 DETECTOR FINDS 3 (met kleurenplaten) .,,,,....,,. , 39,90

B'l 65 ANTIQUE BOTTIES COLIECTORS ENCYCIOPAEDIA (boordevol fotot) ..,,. ...,,,, ., 59,50

816ó DE RotVtEtNSE R||KSCRENS TUSSEN MoEZIL EN NOoRDZEEKUST 45,-

BESTEILEN:

TELEFONISCH OT VIA TAX:

Bel (053) 430 05 1 2 of fax (053) 430 21 92. De bestelling wordt direkt

0nder rembours toegezonden, verzendkosten f 15,-.

GIRO.OVERBOTKINC:

maak het totaal bedrag van de bestelling + f 5,--verzendkosten over op

0ns g¡ron¡.48 38 918 t,n.v. Detect te Enschede, beslelnummers vermelden!

Na telefonische ohp¡ook kunt u de boeken ook ofholen.

GETAN UW PARTNER
I METAAL

' 
DETECTTE

JAPPARATUIR IN SCHATZOEKEN

Voor vrijblilvende informatie en/of demonstrat¡e:

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

De heer P.P. Steijn, Populierenlaan r 2, 37 gS LH Bosch en Duin,
heeft zích gedurende vele jaren verdiept in het kleine d.och íntríge-
rendebouwonderdeel. Ca. rooo trotseerloodjes konden d.oor hem
reeds worden geregístreerd., waarvan het oudste, afkomstig uít
Haarlem, d,ateert uit ca. r55o.
Niettemin roept híj graag de hulp in van lezers voor het verstrek-
ken van informatíe over loodjes in hun bezit of exemplaren waar-
van zij hetbestaan weten.

Bezoekers van d.e zoekd.ag op 8 november in Amerongen,kunnen
de d.oor hun gevonden exemplaren ter plekke door de heer Steijn
laten registr eren. (reà.)

rotseer- of daldoodjes zijn
schildvormige loden plaat-
jes, toegepast bij loodbekle-

ding op o.a. daken en dakkapellen
op plaatsen waar ten behoeve van
bevestigingen door middel van
nagels gaten ontstaan. De plaatjes
worden als ldepjes boven de gaten
vastgesoldeerd, zodat het regenwa-
ter er overheen kan lopen. Het
woorddeel 'ftotseer' spreekt aldus
voor zichzelf, aangezien het loodje
vochtindringing op de bewuste
plaats moet trotseren of vermijden.

AJb A
Een gedeelte van het dak van de Grote- of St.-BavoÞerk te Ha,arlem
Op de dakkapel en het loden bekleding van de toren zijn duidelijke

s chil dv or mi g e 1o o dj e s zichtb a ar.

AJb.B
Giettang voor het vervaardigen van trolseerloodjes Hethier afgebeelde exemplaar ìs de

wafeltang van het loodgietersbedrijf G Vos te Deuenter (eigenaar J A E Kamerman)
Documentatíeblad van de Gemeentelijke Archiefdienst te Deventer

Een verkenning naar hun verschijningsvorm
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Dakloodjes zijn a priori een con-
structieonderdeel. Dit zou men uit
het oog kunnen verliezen, wanneer
men nagaat hoeveel - schijnbaar
onnodige - aandacht soms aan de

vormgeving is besteed. Hier geldt
dan duidelijk dat het nuttige met
het aangename is verenigd. Het
aangename bestaat o.m. uit de

mogelijkheid voor de meesters van
het loodgieters-, leidekkers- en pom-
penmakersgilde om hun werk te
signeren, er hun stempel op te
drukken. Behalve de vermelding
van de naam en de dateringworden
wij algemeen de meest gehanteer-

de gereedschappen afgebeeld. Spe-

ciale aandacht verdient de hoofd-

vorm omdat uit onderlinge vergelij-
king van diverse vormen en illustra-
ties interessante conclusies kunnen
worden getrokken.

Vaststaat dat in de tijd van het gilde
de dakloodjes practisch alleen wer-
den toegepast op leien daken. Ten

zuiden van de grote rivieren werd
een andere vorm gebruikt om lek-
kage te voorkomen, b.v. een lood-
doP.

In sommige grote steden zoals

Amsterdam, Den Haag en Utrecht
zijn weinig ofgeen loodjes gevon-

den gedateerd voor r8oo. Dit is

mogelijk het gevolg van intensief
stadsherstel en/of het toepassen van
andersoortige constructies. Over-

vloediger zijn de gegevens uit Gro-

ningen, Friesland, de IJsselstreek,

Noord- en Zuid Holland en met
name de stad Haarlem.

Hoofdvorm
Feitelijk zonder uitzondering is de

grondvorm van de dakloodjes die

van het wapenschild. In Friesland
bestond zelfs de gewoonte het
schildje op heraldische wijze in te
delen waarbij soms de halve Habs-

burgse adelaar wordt afgebeeld
(afb. r). De schildvorm varieert van
streek tot streek in de loop der tijd.
Er is een zeker systeem in de vorm-
ontwikkeling te herkennen, waar-

AJb 1 Friesland,+1650,
u ermo e delijke v indploats Oldehov e,

Leeuward,en

AJb 2. Amsteràam, x.1798,
dak huis van de stadsmetselaar

VermoedelijÞ van looàgieter Godtfried Cremer

1,

AJb. 3. Delft, 17 65, I van Stolberg

Afu.4a Delft,1724,IV.SB
(ook I uan Stolberg)

AJb 4b Deventer,1663,
v ermo e delijk G Hendr iks e

(ook geuonden rnwijk bij Duurstede)

Afb 5 Enkhuizen, monogram
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door het soms mogelijk is om lood-
jes die op zich weinig aanknopings-
punten bieden nader te localiseren.
Er zijn evenwel ook loodjes, met
name in Amsterdam (afb. z) die
door hun rTde eeuwse cartouche-
vorm enige afstand nemen van het
wapenschildmodel.

Naamgevíng
De namen van de loodgieters wer-
den ofivel voluit (afb. 3), ofivel in
initialen (afb.4a en 4b) c.q. monù
gram (afb. S) afgebeeld en slechts
zelden door middel van een huis-
merkteken (afb. 6). De belettering
varieert van sierlljk (8c en 8d) tot

onbeholpen (afb.Z). Hoewel er zeer
fraaie exemplaren bestaan, is het
aanleggen van duidelijke artistieke
maatstaven niet juist. Dit neemt
niet weg dat door hun kloeke vorm
en uitvoering de oudere loodjes
meer charme bezitten dan die uit
latere tijden. Het is boeiend om uit
de afkortingen de volledige naam te
releveren. In Haarlem lukte dat
voorbeeldig met het geslacht Keün
(afb. 8a, 8b, 8c en 8d). Gedurende
een periode van meer dan een eeuw
hebben de loodgieters Keùn - eerst
Dirk Keün alleen, daarna in maat-
schap met zijn zoon Pieter en
laatstgenoemde vervolgens zelfstan-
dig en tenslotte samenwerkend met

Van Gurtzgen - hun bedrijfgaande
gehouden. Dirk en Pieter hebben
zodoende alleen al meer dan 50 ver-
schillende loodj es toegepast.

Datering
Hetjaartal is naast de naam dik-
wijls een vast gegeven, maar wordt
eerder dan de naam achterwege
gelaten. Tot dusver zijn b.v. uit de
r7e en l8e eeuw in Friesland geen
gedateerde voorbeelden waargeno-
men. Feitelijk moest voor elk jaar
het loodje van een nieuwjaartal
worden voo¡zien. Als voor de ver-
vaardiging van loodjes een giettang
(vergelijkbaar met een wafeltang)

Afu 6 Moníkkedam,
v ermoe delijÞe vindplaats 1,6 49,

Johannes Merlens

Afu . 7 Haarlem, bodemvondst
vermoed,elijk 1,7e eewJJs, vindplaats in

'tKrom

Afu 8a Haarlem, Dírþ Keün, 17 49

Afb. 8b Haar(em, Dirk Keün, 17 58

Afu. 8c. Haarlem, Dirþ Keün en
Pieter Kei)n in comp(agnonschap) 1778

Aþ. 8d. Pieter Keün & Zn,1-833.
vinàplaatsen 8a t/m 8c o a. St. Bauo kerk

en toÍen, Nieuwe kerktoren

8c

8d8b

DKEPK

,lÌ
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(afb. n) werd gebruikt, was dat een

kostbare zaak. Er zijn twee manie-
ren om ditjaartalprobleem op te
lossen; men maakt een gietmal met
verwisselbare cijfers of men laat de

twee laatste cijfers achterwege en
slaat deze later met losse cijferstem-
pels in het loodje.

Versíeringsmotíeven
Er is hiervoor reeds gewag gemaakt
van het afbeelden van gereedschap
pen. Het voornaamste hieronder is
de leihamer. Dit werktuig verenigt
in zich drie functies: de kop heeft
een scherpe punt voor het slaan
van spijkergaten in de lei, een stom-

pe punt voor het slaan van spijkers
en bovendien heeft de steel van de

hamer een verbreed bovengedeelte
met snijkant, waarmee de leien
kunnen worden behakt. Het afbeel-
den van een pomp - enkel- ofdub-
belwerkend - wijst op het nevenbe.
roep van pompenmaker. Het
samengaan van leihamer en pomp
komt ook voor (afb. 9a en 9b).
Naast werktuigen vindt men ook
heraldische motieven of combina-
ties daarvan, zoals kronen (afb. ro),
stadswapens (afb. z, ua, ub en
rrc), een zwaan (afb. l.zl.Deze
motieven kunnen een verwijzing
zijn naar een woonplaats, huis-
naam of- in geval van de Lutherse

zwaan - naar religieuze gezind-

heid.

In Hoorn is op de achterzijde van
de wijzerplaat van de Oosterkerk
een loodje gevonden met een

afbeelding die zou kunnen voorstel-
len een ridder met schild en in een
hand een drinkbeker (afb. r3a). Zon-
der meer ludiek is de afbeelding
van een tamboer op de loodjes die
in 1968 zdn vervaardigd ten behoe
ve van de restauratie van de Her-
vormde kerk in Hoogeveen (afb.

r3b). Men heeft hier kennelijk oude
plaatselijke traditie willen vereeu-
wigen. In Hoogeveen was het name.
lijk nog niet zo lang geleden de

AJb 11b Hoorn, 177 1, stadswapen
Frederik van Zanten

Afu 1-1c Enþhuizen,17e eeuw, stadswapen,
vp Dr omme d ar i s Enkhuizen

77b

AJb 9a Leiden,'1.ge eeulx

AJb 9b Haarlem, 1736 Phílippus àe Graaf.

9a

Afb. 1,0 Deventer, 1.7 99, gevonàen
met 6 verschillende jaartallen

AJb 11,a Alkmaar,1,762, stadswapen AVDB
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gewoonte om 's zondags al tromme
lend door de straten de gelovigen

tot het vervullen van hun kerkelijke
plichten op te roepen. Zo zal achter
elk loodplaatje wel een interessant
praatje schuilgaan.

In de laatste jaren zijn opmerkelij-
ke bodemvondsten gedaan. Zo werd
een loodje uit 16o7 in een bouwput
in het centrum van Rotterdan
gevonden (afb.r4a). In r99o werd in
de verplaatste grond t.b.v. het trein-
tunnel-tracee een kleiner loodje
gevonden van dezelfde leidel¡lker
met datum 16o6 (afb. r4b). De ewu,
afdeling Haarlem, heeft in de voor-
malige slotgracht van Huis ter Kleef

Afb 1.2 Hoorn, 17 61,, vermoedelijk
P. Kuyper, Lutherse þerþ

AJb 13a Hoorn, Oosterkerk,
vermoedelijÞ 17e eeuw

een r6de eeuws loodje aangetroffen
met de tekst P. Reder en de illustra-
tie van een afgehakte zwijnskop
boven brandende takken (afb. r5)
Dit laatste was een bijzonder
wapenteken van de familie van Bre
derode die in dit kasteel heeft
gewoond. Huis ter Kleef is door de
Spanjaarden in 1573 opgeblazen.
Dit loodje moet dus dateren voor
deze datum en is daarmee het
oudst bekende exemplaar.
De afbeeldingen tonen de grote ver-
scheidenheid aan trotseerloodjes.

AJb 13b Hoogeveen, 1968, stadsomroeper,

AJb 1,4a en 14b Rotterdam, bodemvonàsten,
GI, pompstok, huismerþ, kroon, Ieihamer,

1-606 en 1607.

r3b

Recentelijk is uitgegeven door uit-
geverij xsN in Cuijk het boek 'Mees-

tertekens op het dak, een verken-
ning naar de verschijningsvormen
van trotseerloodjes' van P.P. Steijn.
In dit boek worden wetenschappe-
Iijke feiten en achtergronden van
het fenomeen trotseerloodjes
beschreven. De ruim 37o illustraties
maken dit unieke boekje voor ieder-
een toegankelijk en prettig lees-

baar. Het boekje is te bestellen bij
de heer P.P. Steijn, voor J[ 19,75 excl.

/ 5,- verzendkosten (tel. o3o-

69zo3r$.
Uiteraard kunt u het boekje ook op
onze zoekdag in Amerongen kopen
bij de schrdver.

AJb 15 Haarlem, 1,6e eeuw, P. Reder, afgehak.
te zwijnekop, uindplaats slotgracht Huis ter

Kleef.

14b
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VEENE.NDAAT_

DE detecto r AMATEUR

Centraal gelegen tn Nederland, dus voor iedereen gemakkelijk en
snel te berelken. B.v. Den Haag 45 min., Alkmaar 60 min.,
Assen 85 min., Zwolle 45 min. Nijmegen 30 min. Breda 50 min.

Op zaterdag 8 november is het weer zover, zo'Í:'
gezellige'Detector Amateur-zoekdag', met
natuurlijk zoeken op akkers naar de
verstopte . . , €D kans op het winnen van
prachtige prijzen, zoals o.a. geld, munten
en . 3 metaaldetectors, beschikbaar gesteld
door DSH te Zalk.

De bekende importeurs van o.a. Fisher, White's, Garrett,
Tesoro, C-Scope, Compass, Minelab, Bounty Hunter, Viking,
en Laser zijn aanwezig om u de allerlaatste nieuwtjes op het
gebied van metaaldetectie-apparatuur en de bijbehorende
accessoires te demonstreren, en hebben op deze dag diverse
mooie aanbiedingen voor u.

DETERMINATIE-TEAM (onder voorbehoud)
H. van Beuningen, pelgrimsinsignes / D. Dijs, algemeen /
K.P.H. Faber, Keltisch, Romeins, sceatta's / G. Henzen, munten/
R. Holtman, gewichten / E. Kramer, algemeen / L. de Moulin,
algemeen / J. Steijn, dakloodj es / J.ZljIstra, algemeen.

DEELNAM E ZOEKWED STRI/DEN
Prijs: Leden en gezinsleden f 17 r5O p.p.

Niet leden f 35,- p.p.

LOCATIE
Het Dorpshuis te Amerongen

RHENEN



Alle merken onder één dak, dus als u er toch al aan dacht om
een andere detector te kopen, is er nu aanleiding genoeg om
deze dag niet te missen. Boeken, schepjes, batterijhouders,
munthouders, schoonmaakmiddelen, extra zoekschotels
er7z., enz., bijna alles is hier te koop.

Gezellig bijpraten met andere zoekers over de hobby, tips en
enraringen uitwisselen, contacten leggen en natuurlijk vond-
sten bekijken.
Heeft u thuis nog voorwerpen, waarvan u nog niet weet wat
ze voorstellen, een uitgebreid determinatieteam is in de zaal
aanwezig om uw vondsten te bekijken.

Ditmaal is er ook een ruil- en verzamelbeurs, voor niet alleen
detectorvondsten maar bijv. ook suikerzakjes, dinky toys,
kaarten enz.

PROGRAMMA

Zaal open en inschrijving zoekwedstrijden.
Begin ruil- en verzamelbeurs.
Determinatie detectorvondsten.

L0.00 Opening door de voorzitter.
1,0.1,5 Vertrek naar zoekveld.

10.30-1,2.00 1e zoekwedstrijd.
12.00 - 1230 Jeugdwedstrij d (j eu gd tl m \3 j aar).

L2.00-13.45 Pauze, met gelegenheid om de ruil- en

13.45

verzamelbeurs te bezoeken en uw vondsten te
laten determineren.
Vertrek naar zoekveld.

L4.00-15.30 2e zoekwedstrijd.
1.6.00 Prijsuitreiking, verloting en afsluiting door de

voorzitter.

RUIL- EN VERZAMETBEURS
Tafels per stuk: f 10,-, reservering bij B. Tigelaar,
tel. (0523) 6s 72 73

(Nederlandse vondsten van archeologische waarde dienen vanzelfsprekend
te zijn aangemeld.)

Nøtuurlijk hopen en rekenen wíj op een grote
opkomst. Neem daarom ook uw zoekmaten díe
misschíen nog geen lid van onze
vereniging zíjn, mee na,ar deze gezellige dag.

Spoxsons: DETECTToN Sysrrus Horraxo rN ZALK
Koorsrna METAALDETEcToRS IN LrppENHUrzEN
Fn. Derncr - GERT Grswr rN ENscHroe
GEreru MerneroETEcroREN B.v.

9.00

9.30
SCEATTA'S
Op de zoekdag in Amerongen kunt u bij dhr. drs. K. Faber,
i.v.m zijnpromotie-onderzoek, de in uw bezit zijnde
sceatta's laten registreren. Een foto en beschrijving
worden gratis gemaakt.

DAKLOODIES
Op de zoekdag in Amerongen kunt u bij dhr. P.P. Sreijn,
auteur van het artikel'Dakloodjes, een verkenning naar
hun verschijningsvorm', de in uw bezit zijnde dakloodjes
laten registreren.
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DST
OM MEE TE DoEN ¡r¿rr ¡r fuo¡,¡osr vÂN HET ,AAR" DIENT u EEN vERH.áAL, vAN TENMINSTE r5o
wooRDEN, TE scHRIrvEN ovER HET DooR u csvoNDEN oBrEcr NATUURLT.,K sruuRT u ouloe¿tlxs roto's
vAN HET vooRwERp MEE. VooRwERpEN v/qN ARcHEoLocIscHE WA,{RDE DIENEN TE woRDEN IqANGEMELD

VAN ',!ìa.

Gevonden munten:

'1. zilveren gulden van Koning Willem Il uit L842

2 zíIveren guldens van Koning Willem II uit 1845

1. zilveren gulden van Koning Willem II Ltit 7846

2 zíIveren guldens van Koning Willem II uít 1847

2 zilveren guldens van Koning Willem II uit 1848

3 zilveren guldens van Koningin Wilhelmina uit 791,4

1 zilveren gulàenvan Koningin Wilhelmina uit 1915

2 zilveren guldens vanKoningin Wilhelmina uit'19L6

2 zilveren guldens van Koningin Wílhelmína uít 1,923

scherven opsporen die een beetje
ijzerhoudend waren, wat op zich
ook wel leuk is, vooral als er een

hele pot in de grond zit dieje er
dan onbeschadigd uit kunt halen.
Goed ik was dus druk aan het zoe-

ken dicht bij een landweg, komt er
een man aan fiet-
sen die zat te
kijken wat ik aan
het doen was. Hij
fietste een stukje
verder en draaide
toen het nederzet-
tingsterein op en
lo¡¡am in mijn rich-
ting. Hij sprak mij
aan en vroeg wat
het kostte om een

keer bij hem te
komen zoeken.

De munten uit
de schuílkelder?
Dinsdag 14 juli na de vakantie ging
ik's avonds nog even naar het

opgravingsterrein
waar wij bezig
waren met een

Germaanse neder-
zetting van rond
het jaar'nul'om te
kijken of ik nog wat
metaalvondsten
kon vinden. Aange-
zien de ouderdom
natuurlijk goed

mogelijk. Het was

een officiële opgra-
ving uitgevoerd
door de R.o.B. met
wat amateur-
archeologen, waar-
onder ik. Tot dan
toe hadden wij geen

metaalvondsten van
belang gedaan. Het
was eigenlijk een

vrij schone neder-
zetting. Wel kon je
met de metaalde-
tector aardewerk-

Ik woeg daarop of hij wat verloren
was of zo. "Nee dat niet" zei hij,
"maar ik denk dat je bij mij op de

boerderij nog wel wat kunt vinden,
want op een zonnige dag zag ik op
het land in de zon wat glinsteren
en toen ik het opraapte, bleek het
een zilveren gulden te zijn van
Willem z uit 1846". De boer vond er
later nog een op ongeveer dezelfde
plek, en dacht daarom dat er wel
eens meer kon liggen. Dat was op

zich een leuk verhaal om te horen.
We hebben nog wat verder gebab-

beld en de volgende dag tegen het
einde van de middag ben ik naar de

boerderij toegegaan. Het was heer-
lijk weer om te zoeken. De boer
woeg mij of ik binnen wou komen
en onder het genot van een glaasje
drinken liet hij mij de munten zien.
De munten waren behoorlijk zwart
maar zagen er nog goed uit.
Volgens de broer of zuster van de

boer zat er nog wel meer in de

grond. Dat soort kreten hoorje wel
vaker maar soms zijn ze inderdaad
waar. Toen ik mijn drinken op had
gingen we samen naar buiten en

vertelde hrj mij waar hij de munten
gevonden had. Dus daar gingen we

het eerste zoeken. Na wat recentelij-
ke troep kwam toch al snel de

eerste zilveren gulden naar boven,

het was een Willem z uit r84S.

Ik had hem ongeveer 4 meter van
de plek gevonden die hij aanwees

en ik keek er eigenlijk verwonderd
van op. Een tijdje later nog een en

nog een. Dit kon geen toeval meer
zijn, allemaal zilveren guldens uit
18oo en r9oo. Ik keek op mijn horlo-
ge en zag dat het half7 was, dus

hoogste tijd om een hapje te gaan
eten. Ik zei tegen de boer dat ik
deze week wel een keer terug zou
komen. Dat werd dus zaterdagmor-
gen. De boer was even weg maar de

wouw van de boer zei dat ik wel

Þ'l



mocht gaan zoeken. Zo gezegd zo

gedaan, en al gauw had ik met mijn
Classic ur plus met Blue.max scho-

tel, mijn eerste munt al weer gevon-

den. Ik moet zeggen dat het een
prima metaaldetector is, voor een

redelijke prijs. Tegen koffietijd
kwam de boer thuis en woeg of ik
even een ba$e mee kwam drinken.
Aan tafel legde ik de munten neer
die ik gevonden had, een stuk of
tien en allemaal guldens maar nu
ook een paar uit 1923. Toen loøam
het verhaal op tafel. Hij had die
week visite gehad van familie en
hen over de munten verteld. In de

laatste oorlog hadden ze namelijk
schuilkelders in het grasland
gehad. Na de oorlog zijn die weer
vergraven en is de grond terecht
gekomen in een lager gelegen
gedeelte van het land. In de oorlogs-
tijd hadden ze in die schuilkelders
ook wel eens geld in blikjes, ver-

stopt voor de Duitsers. Het zou dus
goed mogelijk zijn dat een van die
blikjes is blijven liggen en later in
het lager gelegen gedeelte van het
land is terechtgekomen. Toch blijft
het typisch, dat mocht het geld uit
de oorlogstijd zijn, dat bijna alle
guldens van vóór r9z3 zijn. Voor
mij is het laatste woord er dus nog
niet over gesproken.

Benno Geertman

Zíjn eerste dog,

Goudzoekersogen waren gericht op
een leuk beginnersprijsje; een aar-
dige detector. Uitgerust met laar-
zen,,l<optelefoon, schepje en een
zeefe, zoals een kind, dat een dag
naar het strand gaat: zo zou het
eruit gaan zien. Dit werd zljn nieu-
we hobby. Een leuke combinatie:
vrij in de natuur met zijn vijf hon-
den en zijn zesde'ijzeren hond",
die hij sporen zou laten zoeken.
Een hobby waar veel rust en geduld
vanuit moet gaan. Zenuwelijers
(Haags) moeten hier niet aan begin-
nen. Die krijgen hier spontaan een
fobie van. Urenlang zilverpapier-
g'es, blikjes enz. omhoog graven, is
geen kinderspel, dat vraagt concen-
tratie en geduld.

Maar goed, terug naar de eerste

dag. Om de detector te testen, zou
hij een bezoekje aan de zandbak
gaan brengen en daar zou hij zljn
eerste piepje krijgen, als bewijs dat
hij werkte.
Een duiveltje stak bü mij de kop op;
ik kon het niet laten. Ik zei tegen
hem dat ik nog even de honden
ging uitlaten en nam gelijk een

oude ring mee, die ik in het zand
stopte. Toen ik thuiskwam stond
mijn man al klaar in de kamer. Een

lichte aarzeling bespeurde ik in zijn
houding. Dat begreep ik direct, zo

introvert als hij ook is. Hij voelde
zich nu toch wel belachelijk met

zijn vliegende schotel in zijn hand
en de koptelefoon op, hopend op
contact met de Aliëns. Want ja, als
je het gezoem de ruimte ingooit,
krijg je misschien onnodig bezoek
en dat vond hij nu ook weer niet
nodig.

Op mijn duivels plekje aangeko
men, wees ik zo onverschillig moge
lijk, met de woorden "hier kan je
het beste zoeken", een klimrek aan.
Waar veel op de kop wordt gehan-
gen valt tenslotte het meeste. Even

instellen ....... bingo. Schepje, zeefie,
grote ogen, open mond, verbazing
..... mlin goedkope zirkonia-ring
werd r8 karaats met loepzuivere
briljanten. Hij zocht oogcontact om
telepatisch de boodschap door te
geven, maar hd moest mij wel zoe
ken. Zeker 1 meter kleiner, op mijn
knieën slaand, zat ik op het zand
de groeten te toen aan de zon. Dub-
bel van het lachen, ik kon niet
meer. Make-up prikte in mijn ogen
en door een waas van tranen bleef
ik naar zijn gezicht kijken.
Hij begreep mijn lachen en lang-
zaam kwam er een voorzichtig lach-
je tevoorschijn, als van een boer die
kiespijn heeft. Dat is mijn ring, zei
ik toch nog overbodig. Humor nam
de overhand. Zijn eerste dag, zijn
eerste piep: nooit zal hij die verge
ten.

Groetjes van

Møria de Vries, Zoetermeer

zíjn eerste píep...

ALTIID DE BËTERE KËUS
Detection Systems Holland - Tet. (038) ¡0 g0 Sgr
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Ameriþaanse
naam-
plaatjes

Amerikaonse
en Duitse
eremed,ailles

Mei t945, de oorlog in Europa
was gesfieden. In de bevrijde
en bezette gebieden veYbleven

duizenden soldaten, die nu
spoedig naar hun vaderland
zouden terugkeren.

ooral voor de Amerikanen,
die hier een enorme massa

strij dkrachten hadden,
moesten plaatsen gevonden worden
voor het inschepen van hun troe-
pen. En dat werd de haven van Ant-
werpen. Maar voor ze daar in kon-
den schepen, moest er nog een

kamp gevonden worden, tot de

schepen aan de haven lagen. Die
plaats werd gevonden op de linker
oever in de polders van het land
van Waas, die vol waren gespoten

met zand, afl<omstig van bagger-
werken in de Schelde. Dit gebeurt
nu nog steeds. De grootte van het
kamp moet ongeveer z op r km zijn
geweest.

In juni 1945 namen de werken een

aanvang. Ook krij gsgevangenen

moesten er we¡ken. Het voert te ver
om details over de inrichtingvan
zo'n kamp en het dagelijks leven
daar te vermelden. Iedereen heeft
wel een voorstelling van hoe het in
zo'n soldatenkamp toeging. Een

beknop verslag over het aantal dat

þrl
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Duitse
naam-
plaatjes

Amerikaanse
en Duitse
emblemen

hier verbleef en in Antwerpen inge-
scheept werd kan nog wel.

5oo Liberty- en Victoryschepen wer-
den ingezet om 3oo.ooo manschap-
pen naar hun vaderland terug te
brengen. 15.ooo tot 45.ooo per
maand tot de sluiting in de zomer
van 1946 toen het kamp ontman-
teld werd. Er werden bomen
geplant en nu is het dus een bos.

4o jaar later ben ik er met mijn
metaaldetector begonnen te

zoeken, als een van de eersten.

Het resultaat ziet u op de foto's.

Van de naamplaatjes van de Ameri
kaanse soldaten moet ik vermel-
den, dat er niemand van gesneu-

veld is. De oorlog was afgelopen,
toen ze dat plaatje verloren. Van de

Duitse soldaten weet ik het niet, er
kunnen er gesneuveld zijn op de

terugtocht naar Duitsland, nadat ze

de Schelde bij Antwerpen wij gege-

ven hadden. Ze hadden in het bos

ook Tooo landmijnen geplaatst, dat
ben ik kort geleden te weten geko-

men.

Ik ga geen lijst of aantal vermelden
van wat ik zoal gevonden heb, maar
laat de foto's voor zich spreken.
De meeste munten zijn van zink

'\ /^ -/t'
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(oorlogsgeld). Ooit vond 1l< 4z aht. z

franc stuld<en faartal 1943) op de rol
verpakt en nog splinternieuw. Halve en

kwart dollars, zelfs Nederlandse, zilve-
ren munter heb ik in grote getale
gevonden. Ook de in zilverpapier ver-

pakte condooms ontbreken niet. De

radiozender en -ontvanger die r7 kilo
weegt zat ongeveer 8o cm diep.

Ik ben nu 66jaar, vroeger zojaar foto-

amateur geweest. Ik had een eigen
doka. Na 15 jaar onderbreking ben ik
helemaal opnieuw begonnen om mijn
vondsten te kunnen fotograveren.
U ziet het resultâat.

Met vùendelqke groet,

Goddaert lozef

Amerikaan-
se, Engelse,

Nederlandse
en Belgische

zilveren
munten

Duitse
qespen

BTonzen

hakenkruis
1.5 mm àik

De grootte
van deze uit-

stalling ìs 2

bij 2meter
Munten,
gespen,

autosleuteis,
knopen,
vorken,

Iepels,

messen,

spaden,
helmen,

gammels,
aanstekers
en allerlei

prullen



UW PARTNER
IN SCHATZOEKEN

C.Scope
Voor vrijblijvende informatie en/of demonstratie:

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

Bij aankoop van een

C-SCOPE CS 6 Pulse lnductie
(zie magazine 28)

of een

C-SCOPE CS .1220 
XD

(zie magazine 32)

een ultrason¡c cleaner
(winkelwaarde f 295,-l

grat¡s

CS 6 Pl en CS 122OXD zijn in principe steeds
uit voorraad leverbaar
Voorraad ultrasonic cleaners is beperkt, dus op=ep

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
fel. 0227 593280
Fax 0227 593286
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BeuJaar nu uw d,etectormagazine nummers
in een speciale verzamelband en uheeft een
prachtig naslagwerþ in de boekenþast

De verzamelband is voorzienuan een
1,2-pens mechaniek, waardoor u L2 bladen
zonder te beschadigen makkeljk hunt
bevestigen.

De buitenÞant is uitgevoerd in
blauw -zw arte befu uhÞíng en voorzien
uan milieuuriend elijke folie

U kunt deze verzamelband bestellen àoor
overmaking van f 23,95 (incl. verzendÞosten)
op Postbank ß75ooo of
ING Bank 67 80 04 goo t.n.v. De Detector
Amateur, ond ent erm el din g v an
'Verzamelband'

Dete(ctolrminotiç

Dick [ekhof, bestuurslid en vr00gb00k speciolist heeft een heel

leuk boekie over bodemvondfen gemookt. Dit boekie heefi ì00
poginot en bevol I 75 foto's von voorwerpen uil ziin privécolleclie.

Dit boekie heeft een zeer loeposseliike noum: Dete(co)rminotie.
Von olle vondten wordt uitleg gegeven.

De príis vøn dit boekie is ind. verzendkosten: f 29,95. lllook dit hedrog over nløt
honkrekening nummer 33.47.65.781 von de Rabobonk Ie loure, onder vermel-

ding von fotohoek. Dan zol het zo snel mogeliik noør u toegezonden worden.

ilt"Otolrminoúe

[^]
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Inzendingen graag sturen naar:

hetVraagbaak-team, p/a Dick Eekhof ,

Pealskar 47, 8501 TL Joure.

Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd
voorzien van duidelijke zwart-wit tekenin-

gen (niet op lijntjes papier) of foto's.
Vermeld. bij uw vr aag, het materiaal, ev entueel

g ewicht en maten. P otloo d.- ov er tr ekken v an bv.

munten, en donkere fotokopieën zijn nietbruikbaar
voor determinatie en het afdrukken in het magazine.

Inzendingen dienen te zijn voorzien van een geJran-

keerde retourenvelop. Vanwege d.e grote hoeveelheid

inzendíngen en/of de moeilijkheid va.n uw vraag kan het

antwoord, soms wel eens wat langer op zich laten wachten.

Geachte redactie,
Is het mogelijk de navolgende vondsten voor c1e rubriek'vraagbaak'
te determineren?
1. I0ein type zegelstempeltje (draagoogje bovenop afgebroken).

Datering?
2. Materiaal lood met opdruk van drie vissen met nummer.
3. Materiaal koper/brons met leerresten tussen de plaatjes.

De vondsten van afbeelding nr.2 heb ik enige tì.jd geleden oP een

akker in Neder'land gevonclen. Nr. 1 en 3 heb ik in Duitsland op

akkers gevonden.
Eric Wieman, Waldse c, Duitsland

Geachte heer Wieman,

1, Het door u gevond.en zegelstempel dateren wij op laat

L8/L9e eeuw.

2. De foto toont oÍrs twee lantaarnlood.jes van de stad Enk-

huizen. Een aJbeelding daarvan kan men vinden ín het boek

'Vuur- enbakenlood,jes voor een veilige vaarweg op de Zui-

3 derzee' . Dit boek is een uitgave van het Nederlands Instituut

voor Scheeps- en onderwaterarcheologie / ROB (NISA) Voor

een juiste date-

ring hebben we contact gezocht met de

auteur, A Wijsenbeek, van ditboek en 2

komen d,an op het volgenàe uít Het Iín-

ker loodje komt waarschijnlijk uit 1906,

en het rechter loodje uit 1797 Beid.e

loodjes zijn op een akker gevonden.

Waren ze nu in of nabij een scheeps-

wrak gevonden dan is vaak een meer

precieze d.atering te geven Door de

naam van het schip of d.oor bijvond.sten

uít het wrak

3 Het voorwerp op foto 3 doet ons

19/20e eeuws aan.Waar hetvoor
qebruíkt werd. is ons onbeþend

[*]



Geachte heer, Zoals u zelJ al zegt, is lood.

een zeer zacht materiaal Het werd dan

ooþ vaak gebruikt om eerst eenlod.en

gietmal te maken Wanneer men vond

d,at er nog iets aan veranderd. moest

worden, kon men dit vanwege de mak-

kelijke b ew erkb aarheid heel simpel

7

doen. AIs het produkt goeà bevonden

was, werd er pas een aJgietsel in brons

gemaakt. Het is dus waarschijnlijk een

gietmodel We kennen dit verschijnsel

ookbij de fibuae Regelmatig worden er

Iod.en fbulae gev onden.

Geachte redactie,
Hierbij voeg ik een foto (1) van een

door mij gevonden loden voorwerp.
Volgens mij is dit een Romeins
loden dolfijnvormig handvat, zie
het bijna identieke exemplaar uit
het "Musée de Bavai" (2). Wat is dan
het probleem zou u zeggen. De

handvaten die ik tot nu toe zag zijn
van brons. Weet u van het bestaan
van 'loden'handvaten, omdat lood
zeer zacht is? Breedte 20 cm, hoog-

te 6 cm, gewicht 190 gr.
R. C., België

Geachte heer Düvel,

Voorwerp 1. is inderdaad een peper- en

zoutbusje . U v ermeldt er niet bij , om

wat uooÍ materiaal het gaat Waar-

schijnlijk gaathet om eenbusje van

vóór d.e Tiueede Wereld.oorlog Bij de

sleutel d.enken we aan een l9e-eeuwse

kastsleut¿1.

Beste redactie,
Hierbij een aantal foto's voor deter-
minatie. Voorwerp 1 vond ik in een

stuk bos in Woudenberg. Zou het
kunnen dat dit een Engels peper-
en zoutbusje is uit de Tweede

Wereldoorlog. Van de sleutel zou ik
graag willen weten hoe oud deze is,

en of het een kastsleutel is?

H. Düvel, Groenlo

ALTTID DE BETERE KEUS
Detection Systems Holland - Tet. (038) ¡0 gO Sgr
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Het gebruík Dit is natuurlük zeer persoonlijk en staat d.us

per defenitie open voor discussie; iÞ besef vol-
ledig dat mijn persoonlijke mening niet àe

mening hoeft te zijn van collega-amateurs
En toch u-ril ik mijn persoonlijke mening blij-
ven geven, omdaT deze mening meestal rede-
lijk onderbouwd, is en omdat vooral minder
erv aren amateur s er v aaþ toch w at bruik-
baars uitþunnenhalen

Dus her en (of dames) importeur s, indíen u

vindt dat ik uw product te weinig positief laat
uitkomen, geef me àan a.u b een aantal posi-
Iieve dingen die uw product kunnen helpen
(Zonder dat ik hoef te jokþen uiter aar d!)
En omgekeerd,, vindt u àat bepaalde merken of
typen juist te florissant worden weergegeven,
geef me dan negatieve aspecten van die detec-
loren, zodat een zo eerlijk mogelijk totaalbeeld
op te bouwen is

En dls laatste; iþ vermeld nooit merken of
Lypen Als u desondanks toch weet ouer welþe
typen en merken iþ schrijf , betekent dit àom-
weg dat iÞ de bewuste detectoreigenschappen
cor r e ct heb omschr ev en!

willen daarom het liefst de te
kopen detektor een middag uitpro-
beren. Overweging: veel vondsten:
goede detector, weinig vondsten =

k¡rudde detector.

Dat dit geen objectieve methode is,

wil ik met het volgende (overdre-

ven) voorbeeld aantonen:
U wil een veilige nieuwe fiets.
U pakt merk A en steekt daarmee
geblinddoekt 1ox een snelweg over.

Per stom toeval overkomt u niets.
U pakt merk B en herhaalt het expe-

riment. Bij de tweede oversteek al
wordt u aangereden.
Conclusie: Fiets ¡ is veel veiliger
dan fiets e.

Oordelen over detectoren aan de

hand van een zoekmiddag is bijna
net zo absurd. Iedereen weet dât
voor leuke vondsten een dosis geluk
de voornaamste factor is. Ikzelf heb
meermaals ondervonden dat ik
m|n beste vondsten doe in de eer-

ste 15 tot 30 minuten zoeken.
Hoe komt dit nou? Zesde zintuig?
Bovennatuurlij ke hulp? Batterij en

bijna leeg? (grapje).

W. Hofman

-------------'t

aluminium buis
pal boven de

d,etektiezone!

Metøa,ldetectortechníek
Dit is alu;eer het deràe artiþel over metaalde-
tectorlechnieþ dat ik uoor ons blad schrijf.
Op het tLleede artikel (over de juiste keuze bij
het kopen van een detector) , heb ik vrij veel
reacties gekregen.Vandaar dat ik er straks
nog wat extrû woorden aan wil wijden.
Verreu)eg de meeste bellers wild,en naar aan-
leiding van het vorige artiþel wat meer àetails
over het een oJ ander, soms uit níeuwsgierig-
heid, soms om de voor hen meest optimale
detector te kunnen vinden Een van de bellers
verweel mij partijdiqheià bìj de beoord,elíng

van detectoren; ik zou als belanghebbenàe en

niet als objectief waarnemer schrtjven

Ik vind het jammer dat er zo wordt geàachl,
en om de zaken nog eens duidelijk te stellen
hetvolgende: Iþ stel dat ik puur als TECHNI-
CUS schríjf over eigenschappen uan àetecto-
ren. Inhoudelijk valt hieraan dan ooþ niet te
Iornen Tenzij ik hierin fouten maak of onvolle-
digben Het risico uan onvollediqheid is hierin
groter dan het risico van onjuistheid,
Daor staattegenover datik als DETEKTOR
AMATEUR schrijJ over nul of on-nut van
dere ctor eig en s ch app en

ftguur 2

Testen en vergelijken
va.n detectoren:
Een van de leukere reacties leidde
tot de vraag hoe je nou de prestatie
van detectoren moest meten en
beoordelen. De luchttest is zoals

bekend slechts een indicatie voor
de bereikbare diepte. Sommigen

Þ'l



De "ronàe" zwaai tilt de

schotel aan de zwaaieinden
veel te hooq op

1u.r^!¡iai/.útÀf-¡-,( 
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Nee, wil je echt conclusies treld<en

omtrent het dieptebereik van een

detector, dan zul je tests moeten
doen die reproduceerbaar zUn.

Bijvoorbeeld diverse vondsten
ingraven in een proefterrein en

enkele detectors beurtelings uitpro-
beren op die voorwerpen. Pas dan
wordt echt duidelijk wat de ver-

schillen in dieptebereil< zijn.
Om het echt eerlijk te doen, zul je
voorafvoor elke detector een nor-
male werkzame afstelling moeten
zien te vinden van de sensitivity en

disc knoppen. Dit is met een korte
wandeling redelijk te cloen. Alleen
zo kunje in korte tijd keiharde con-

clusies treld<en omtrent het diepte-
bereil< van een detector.

Daarnaast kun je proeven nernen
om b.v. de maskering door ijzer te

testen, door een spijker op enige
afstand naast het gewenste object te
begraven. De test zâl dan laten zien
dat kleinere schotelt'?en en ook de

2D spoel wat minder last hebben
van maskering. Ook kun je een bak-
steen bovenop het object begraven,
om te zien in hoeverre de detektor

door zware mineralisatie kan "kij-
ken".

Al deze tests zijn zeer leerzaam,
maar alleen bruikbaar als e/n verge-
lijlcingstest tussen twee of meer
detectoren. We zijn druk doende
met een proefireldje op de zoekdag
in Amerongen. Als dit doorgaat
kunnen amateurs hun detector en
hun instellingen toetsen aan de
praktijk.

Het zou ook mooi zijn als we een
soort van universeel testprotocol
konden bedenken, waarin alle
belangrijke parameters vân detect-
orgedrag worden gechecked. Hier-
aan wordt inmiddels gewerkt. Alle
suggesties hieromtrent zijn wel-
kom!

Dan nog even over de regenbesten-
digheid van detectoren. In het vori
ge nummer schreef ik dat ik dit
niet zo belangrijk vind. Ikzelf zoek
niet graag bij regen. Anderen moge-
lijk wel. Als reparateur daarentegen
kom ik echt zeer zelden detectoren
tegen die door regenwater schade

hebben opgelopen. Vandaar dat ik
een normaal solide kastje al gauw
vind voldoen.

Dit brengt me bij een interessant
onderwerp:Wat zijn de belangrijk-
ste storingsoorzaken bij detectoren?
Ik kan niet echt een top tien van
clefecten opnoemen, dit is namelijk
ook nogal melk- en typeaftrankelijk.
Wat regelmatig voorkomt, kan ik

wel opsommen: draadbreuk bij de

batterijen, slecht sluitende batterij-
clips, afgebroken schakelaars en
knoppen (valschade!), corrosie in
printcontacten, storende schotelka-
bel. Echt dure reparaties (oftotal
losses) ontstaan vaak door eigen
schuld: Opgeblazen elektronica
door "hobbyen" met accu's, aange-

weten elektronica door hevig lek-
kende batterijen, eigen "reparaties"
met behulp van s39 soldeervloei-
stof, losse kabelpluggen zelf (fou-
tief) monteren. Een detector is nu
eenmaal geen ding waar een door-
snee Nederlander zelf in moet rom-
melen.

Nu we het toch leldcer over uw fou-
ten hebben, kunnen we meteen
eens uitwijden over gebruiksfouten.
Herhaaldelijk zie ik amateurs zoe-

I(en met een achterstevoren gemon-
teerde zoekschotel. (zie fig. 2)

Naar men zegt, is dan de gewichts-
verdeling prettiger. Dit zal best
ldoppen, maar bij veel detectormer-
ken "ziet" de schotel zo een belang-
rijk deel van de aluminium steel.
Dit leidt onherroepelijk tot diepte-
verlies.

Dan hebben we nog de mensen die
erg veel nrsc gebruiken, waardoor
zeker de ldeinere vonclsten flink
benadeeld worden. Een variant
hierop is de te hoge grondbalansaÊ
stelling: bij naderen van de grond
moet de basistoon (in all metal)
lichtjes toenemen. Onnodig verho-
gen van de grondbalans levert een

.f
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Zorq voor voldoende overlap
b ij achter e env olq en de zw a aien

Fiq 4

schijnbaar rustige detector op,

maar een erg hoge afstelling maakt
dat grote dildce zilveren munten
worden gediscrimineerdl Om dit te
begrijpen moet ik weer gebruik
maken van de lineaal. (fig. r)
U ziet aan de linkerzijde de grond-
balanspijl. Verschuiven van de pijl
naar links is meer grondontstoring.
Nu komt het: Als je de pijl links van
de lineaal zou afschuiven, ver-

schijnt hij rechts op de lineaal weer
in beeld! De lineaal is dus in werke-

lijkheid eigenlijk een ring; kop en
staart zitten aan elkaar vast.

Ook nu is het zo dat alles wat zich
rechts van de grondbalanspijl
bevindt onhoorbaar wordt, waaron-
der die dildce zilveren munt!
Zonde toch?

Zwaaitechniek; nog een terrein
waar menig amateur de mist
ingaat. Sommige mensen zie je aan

het eind van de zwaai hun schotel
tot zo'n z5 cm optillen. (fig. 3)
De effectieve zoekstrookwordt zo

gereduceerd tot een wij smal pad

waar de schotel redelijk laag boven
de grond beweegt. Beter is het om
te lcijken naar de ouderwetse boer
met zijn zeis: door mee te draaien
met zijn lichaam bl¡f de zeis mooi
op constante hoogte, en de gras-

stoppels worden dus allemaal even

lang. Iets vergelijkbaars moet met
de detector ook gebeuren. Kijk
maar eens kritisch naar uw eigen

zwaaitechniek. Dat c1e ene zwaai de

andere een stukje moet overlappen
spreekt voor zich. (fig. ¿)

De zwaaisnelheid is ook een belang-

fiquur 1

grondbalans
instelling

grondmineralísatie ijzerachtige uonàsten

i discrímínatie
,j instelling

wel signaal

.g meergrondonstonng

tr]

meer discriminatie _+

altijd, signaal



Fig s

rijke parameter. De beste zwaaisnel-
heid moet per detectortype zelf
worden bepaald. Probeer gewoon

uit op een ingegraven vondst welke
zwaaisnelheid de beste signalering
oplevert. Belangrijk is wel dat tij-
dens de zwaai de snelheid redelijk
constant is. Dus niet topsnelheid in
het midden en sukkeltempo aan

het einde van de zwaaien.

Overigens is de zwaaisnelheid ook
sterk aftrankelijk van schotelfor-
maat en schotelt¡re. ICeinere scho-

tels wagen een lagere zwaaisnel-
heid. Ook zo schotels moeten
meestal rustiger worden bewogen
dan concentrische. Dit is makkelijk
te begrijpen; in fig. 5 ziet u de

"hete" detectiezone van de zo en
van de concentrische schotel.
De zo heeft een smalle detectie-
strook waardoor die korter en hefti-
ger op een vondst zal reageren dan
de grote brede zone van de concen-
trische schotel, vooral voor vond-
sten dicht bij het oppervlak.
Uitproberen is ook hier zeer leer-
zaam.

Dezelfde verschillen tussen 2D en

concenttic zij n verantwoordelijk
voor het verschil in maskering door
ijzer. In fig.5 zljn een munt en een

spijker ingetekend bij beide schotel-
typen. U ziet dat bij de zo schotel
de munt in de detektiezone ligt en
de spijker niet. Bij de concentrische
schotel liggen beide voorwerpen
tegelijkertij d binnen de detectiezo-
ne, waardoor de detector niet echt

in staat zal zljn de munt te laten
horen. Meteen wordt ook duidelijk
waarom op aftalhopen een piep-
ldein schoteltje interessant is; door
het ldeine formaat zal de schotel de

doelen als afzonderlijke voorwer-
pen laten horen. Dit piepldeine
schoteltje mag dan gerust concen-

trisch zijn. Een piepklein zo scho-

teltje heeft het practische nadeel
dat die extreem kleine metaalsnip-
pertjes en b.v. hagelkorrels laat
horen.

Bij sommige merken werken ver-

schillende schoteltypen ook op ver-

schillende werkfrequenties.
Dit is een extra parameter die de

detector andere eigenschappen
geeft. Lage frequenties dringen
beter door de bodem heen, maar
zijn ook erg gevoelig voor ijzer.
Hoge frequenties geven betere
eigenschappen voor goud, maar

dringen minder diep door in de

bodem.

De meeste detectormerken passen

inmiddels vrij lage frequenties toe
(ca. 3 tot r5 kuz.) voor allround hob-
bydetektoren, en hoge Ítequenties
(ca. 50 tot r5o knz.) voor gouddetec-
toren. Het effect van de werkfre-
quentie op de algehele detectorei-
genschappen is een zeer complexe
zaak. We zullen hierop ingaan in
een later artikel.

Intussen zijn uw reacties, wagen
en suggesties van harte welkom tus-
sen 19.oo en 21.oo uur.
Tot ziens op de zoekdag!

l------------ ---------------alllr

2D (wid.escan)

detektiezone

Concentrisch Klein Concentrisch

J
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-Agenda
11 november:
I Afdeling Amsterdam en omstreken:

R.S. Kok {gemeentelijk archeoloog
Gouda) De twaalfde eeuwse boerderij;
in de Oostpolderbij Gouda.
Prinses Marijkeschool, Prinses
Marijkestraat 1, Diemen, 20.00 uur.

12 november:
I Afdeling Utrecht en omstreken: mw.

W. Metz (IPP) Luchtfoto-archeologie.
Kapittelzaai van de Pieterskerk,
Pieterskerkhof 5, Utrecht, 20.00 uur.

I Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelder-
land: mw. M. Smit (gemeentelijk
archeoloog Arnhem) Gemeentelijke
archeologie in Kampen. Cultureel Cen-
trum de Coehoorn, Coehoornstraat 17,
Arnhem, 19.45 uur, 2,50 p.p

17 november:
r Afdeling Kennemerland: D.C M Rae-

maekers (lPL). Van Wateringen over de
duinen naar Haarlem
Het Midden-Neolithicum in het
Hollandse Kustgebied. Archeologisch
Museum Haarlem (Kelder Vleeshai),
Grote Markt 18, Haarlem, 20.00 uur.

18 november:
f Afdeling Zaanstreek-Waterland en

omstreken: I C Besteman (lPP) De
zilverschat van Wieringen in het licht
van de Noormanneninvallen. Werk- en
expositieruimte, Dorpstraat 370,
Assendelft,20.00 uur

19 novembe¡:
I AfdelingVallei en Eemland A.D.

Verlinde (ROB). De cermaanse
nederzetting in Raalte/Heeten.
Museum Flehite, Amersfoort, 20 00 uur.

25 november:
I Afdeling Nijmegen en omstreken:

L.B M. Verhart (RMO). List en bedrog,
vervalsingen in de Nederlandse
archeologie. Museum Kam, Museum
Kamstraat 45, Nijmegen, 19 30 uur.

26 november:
I Afdeling Lek- en Merwestreek: mw.

A van Dongen (Museum Boymans -
Van Beuningen). Het bestuderen van de
functie van pre-industriële gebruiks-
voorwerpen aan de hand van schilde-
rijen, prenten en tekeningen.
werkruimte, Vest 94a, Dordrecht, 19.45.

28 november:
I Afdeling Zeeland: mw. W. Groenman-

van Waateringe (lPP). De gletscherman
uit het Otztal Zeeuwse Bibliotheek,
Middelburg, 19.30 uur.

8 december:
I Afdeling Kennemerland: J. de Koning

(lPP). De opgravingin de Pandhofvan
de O.L.V -Kerk te Maastricht.
Archeologisch Museum Haarlem
(KelderVleeshal), Grote Matkt 18,
Haarlem, 20.00 uur.

10 december:
I Afdeling Utrecht en omstreken: L.B.M.

Ve¡hart (RMO). List en bedrog, verval-
singen in de Nederlandse archeologie.
Kapittelzaal van de Pieterskerk,
Pieterskerkhof 5, Utrecht, 20 00 uur.

I Afdeling Lek- en -Merwestreek: mw E

Vreenegoor (ROB). Verdronken dorpen
in Zeeland en bedreiging van het
bodemarchief. We¡kruimte, Vest 94a,
Dordrecht, 19 45 uur

GRONDVONDSTEN
MUSEUM
NOORDWOLDE

ds. v/d Tuukstraat 26,
Noordwolde
Tel. (0564) 43 32 43

Uitsluitend na tel. afspraak.

Detector Magøzíne
Jøargang 7992

NR. r,3EN4 fotokopieënverkrijgbaar
NR.2,5 EN 6 nog maar enkele exemplaren

J aargang 1993,'1,994, 1995 en 1,996

ALLE NuMMERS voorlopig nog leverbaar

Bestelling door overmakrng van f 42,5O þer
jaargang, incl. porto), oÍ f 7,25 þer los nummer,
incl. porto) op gironummer 7675O0O of ING Bank
67 80 M 9æ t.n.v. De Detector Amateur, onder

àevermelding van de desbetrelfende jaarqang.

þrl



a a a aa a a aa a a a a aa aaa a a a a a aa a a a( OCGASIONS
lto(

850,-
650,-

1100,-
850,-
800,-
975,-

1150,-
L975,-

1950,-
250,-

a aaa a aa a aa a a aaa a a a a aa a a aa aa a a

Tesoro

Compass

Garrett
Garrett
Garrett
White's
White's
White's

Fisher
Bounty H.

Fisher
C-Scope

Toltec II
Goldscanner Pro

Garrett GTA 500
Fisher 1,212X

825,-
cot

475,-
675,-

1475,-

475,-
?o(

950,-
950,-

L095,-
LL50,-
1295,-

MuNsrERs DErEcrIE, TEr (o492) 54 47 8z

Altai MD 2OO (voor kind,eren) . . f 1,75,-
C-Scope CS L220 ... f 775,-
Garrett FreedomAce Plus ................... . f 550,-

GTA 5OO

GTATOOO J
EagleIISL .. . f
Eagle Spectrum .. J
SpectrumSíerra (opgevoerd) . Í
CZ 20 (onderwater det) .. I
Tracþer I (meter defect) . f
CZ 6 Quick Siluer (als níeuw).... f
770D...... .. .. I

Viking 7MX incl beschermkap
Víking 8MX incl beschermkap.

White's TM 808 diep2oeker................. .. ..

Op al deze nieuwe demonstralíemodellen volledige garantie

C-Scope 3 jaar,Eisher 3 jaar,Víking 2 jaar,White's 2 joar

HAGRo MEr¿.ArDErEcroRs, TËt. (o4y) 3t 44 65

White's 3900, als nieuw,12mnd garantie. ... .......
C-Scope 1200, qoede st , 03 mnd garantie .

¡J/hite's Spectrum, z.goede st ,06 mnd garantie .

Fisher 1266X,2 goede st,06mnd garantíe.. . .

C-Scope CS 5MX, demo,12 mnd garantie
Tesoro Stingray I, z.g staat,'1,2 mnd garantie ..

White's TM 800, z.g. staat, 1-2 mnd garantie
FA DErEc'r - GERr GEsrNK, TEr". (o53) qo o5 tz

f
J
J
f
J

AÌleen puticulieren (leden)
kunnen gratis " Opgravertj es"
plaatsen, door deze voor de

sluitingsdatum naar de redactie
op te sturen. Aangeboden voor-

werpen van archeologisch
belang dienen altijd te zijn aan-

geneld.

a
a TE KooP: GAÌRxrr crA 3So,
¡ BI/NA NIET GEBRUIKT.

a VAsrE PRrJs t 25o,-
a H. v. furswrrK, HErLUsr-
a srR.AÂT 28,6466 CH KERK-
. RADE, rEL. (o45) 542 49 z3
o
o Eutt¡ousr¡srE zoEKER rN
o stzlt vex XLT, zoEKT vooR

' csz¡tttcgrrD EN/oF rNFo-o utrwtsseuNc coNTAcra
. UIT

. NG.

a
a
a
¡ Tr xoor GEVR¡,AGD: ENGELS

. BOEK.KNIVES AND scAB-

. BARDS' VAN,. COMGILL,
a M. DE NEERGA-A.RD EN

N. GRIFFITHS, U¡TGAVE vAN
HET BRITTISH MUSEUM.
HET LIEFST oRIGINEEL.
Prurs NA-DER oVEREEN TE

<OUTN. W.H.G. HILHORST,
NIEUWENDIIK IIo,
5712 EP SoMEREN,
rrr. (o493) 49 24 28

GEzocHT 'DETEcroR
MAGAZTNE NR. r r/M 27 EN
AARDEWXRK; BRONSTI'D T/M
r/E EEU\Ã¡S (OOr SCnrn-
vEN). Brt vooRKEUR vRoEcE
EN LATE MIDDELEEUWEN.
MICHEL MENS,
LOMBARDIJEWEG I9,
1827 CB ArKMA-AR,
SEMAFooN 06-59815257.

GEzocHT: ZoEKMAAT rN
WYCHEN oF oMGEvrNc.
BEN IN BEZIT vAN AUTo
EN DUIKBREVET.
INLICHTTNGEN:
ERIK GRoTEN STEENWELLE,
rEL. (o24) 6423377

TE KooP A¡,NGEBoDEN:
GARxrr crA 5oo, DEMoN-
SrRAT¡EMoDEL (ous wrrrrc
GEBRUTKT) f 7ao,-
TEVENS rE KooP: TEsoRo
ToLTEc II MET oPEN sPoEL
(ous urrn orrrrr!!)
f 7oo,-
E. KLoKGIETERS
rEL. (0499) 39c,978

ExPOSITIE FnIES MUSEUM
Voor de volgend jaar in het Fries Museum te houden expositie over 'metaalvondsten'

zoeken we nog tOpStUkken.

Aanmeldingen:
L. Haak, Zetveld 72, 9202 LM Drachten

ALTTID DË BËTËRE KEUS
Detection Systems Holland - Tet. (038) ¡0 g0 Sgr

t"l
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DuunCron Nrnuws

:i -',

C-Scope

Ape Serienr.

cs-sso Qo28876
cs-550 Q0288s9
cs-550 Q028870
cs-sso Q033497
cs-550 Q034604
cs-660 s 031851

cs-660 s 03L745

cs-6Pi E 007182

cs-2M v 03664L

cs-2MX Y 038912

Fisher

Type Serienr

L212-X L5814

1266-X 23302

cz-s 14461

cz-5 14884

cz-6 42L66

Zoals je van ons door de jaren
heen gewend bent, zal Detec-

tion Systems Holland als offi
cieel importeur van White's
en Minelab vanzelfsprekend
weer uitgebreid op de zoek-

dag in Amerongen aanwezig
zijn. Orn je als klant en zoe-

ker van dienst te zijn zal onze

'vl/hite's reparatie/serwice-
dienst weer door Wil Hoflnan
(Hofman electronica) ver-

zorgd worden. Technische
wagen en uitgebreide tests

van de Coinmaster TURBO

detectoren zullen door Wil
behandeld worden. XLT bezit-
ters (XLT bij ons of bij een van
onze dealers gekocht) kunnen
gratis hun programma's laten
nalcijl<en of vernieuwen.
Tevens kunje onze revolutio-
naire onderwaterdetector de

EXCAIIBUR bekijken. Na uit-
gebreide tests, concluderen
we dat dit wat ons betreft

TER KENNISGEVING:
Door sommige publicaties is

misschien de indruk gewekt,
dat Tesoro detectoren ook
door andere reparateurs, dan
de officiële reparateur van
importeur fa. Detect gerepa-

reerd mogen worden.
Dit is niet het geval.

Voor reparaties aan Tesoro
detectoren dient u zich uit-
sluitend tot de fa. Detect te
wenden. Ook voor modifica-
ties op Tesoro detectors kunt
u het best contact met ons
opnemen.
Fa. Detect - Gert Gesink
Tel: 0534300512.
Op modificaties of reparaties
verricht door derden kunnen
we geen garantie geven!

echt de beste onclerwaterde-
tector is. Naast alle detectoren
die wij je zullen laten zien,
kunnen we ook deze zoekdag
weer rel<enen op Sander
Medendorp, onze zilver en
goudsmit. Dus eventuele
kapotte of beschadigde zilve-
ren en gouden voorwerpen
kunnen bij hem gemaakt wor-
den. En heb je nog voorwer-
pen of munten, die gereinigd
dienen te worden dan kuntje
dit zelfin onze Ultrasoon cle-

aner c1oen. Vanzelfsprekend
hebben wij weer bodemvond-
sten bij ons, dus (ver)kopen of
ruilen behoort ook tot de

mogeÌij lchede n. Zijn er detec-

toraccessoires die je wilt
kopen, bel nog even van te
voren zodat we die in ieder
geval bij ons hebben. Graag
zien we je 8 november in
Amerongen.

a a a a a a aa a a a D a c a ç a at a a t a a aa a a a a a t a o a6 a ¡ t a a a e
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Metaaldetectors
gestolen

Detection Systems Holland Detect's Boekennieuws

Onlangs is bij een van de

C-Scope dealers ingebroken
en zijn er een aantal C-Scope

en Fisher detectoren gestolen.
Langs deze manier waar-
schuwt de Importeur Gelan
Metaaldetectiesystemen u
voor eventuele heling van
deze detectoren en in het
algemeen voor het kopen van
nieuwe of zogoed als nieuwe
detectoren zonder serie-
nummer.

Informatie: Gelan Metaal-
detectiesystemen,
tel. (073) ss 1.2 949

Engelstalige boeken over vondsdeterminatie; veel amateurs heb-
ben er al enkele in de boekenkast staan. Door het dure pond zijn
de meeste uit Engeland geïmporteerde boeken echter een stuk
duurder geworden. Op de boekenlijst van 'Detect' elders in dit
blad, komt dit dan helaas ook tot uitdrukking. Verder raken een

aantal titels uitverkocht, o a. de 3 standaardwerken van Richard

Hattat over f,bula's. Detect heeft nog 2 setjes van 3

delen op voorraad, alleen per setje te koop.
Pri)s f 275,- incl. portokosten.
In de serie Detector Finds 1 en 2 en Roman Finds, zijn er twee
titels bij gekomen: 8159 Detector Finds 3 (gedeeltelijk in kleur)
en 8156: Buckles 1250-1800 (gedeeltelijk in kleur). Nieuw ook is

het Engelstalige boekje B 158: Metaldetecting on the coast van
Edward Fletcher. prijs f 24,50 Hierin tref je de geheimen van het
strandzoeken. Ook zijn er een paar interessante lijsten met Brit-
se, Franse, Portugese en Spaanse stranden in opgenomen! Het is
me opgevallen, dat steeds meer zoekers aan het eind van het
zomerseizoen of in en om de herfstvakantie hun (zoek)vakantie
plannen in Spanje ofPortugal om de stranden afte zoeken, voor
deze doelgroep is dit boekje uitermate informatief!
Gelukkigis er ook nog een boek in de Nederlandse taal op de

boekenlijst bijgekomen: 'De Romeinse rijksgrens tussen Moezel
en Noordzeekust, gebonden met hard kaft, 119 pagina's. Zeer

informatief boekje met veel foto's en gedetailleerde kaarten over
aangetoonde en vermoedde Romeinse legerplaatsen in Duits-
land en Nederland.

[r-]



AANMELDINGSFORMUTIER
METAALVONDST
DATUM: LIDNR

NAAMVINDER:

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS:

TELËFOON:

GEVONDEN OBJECT:

MATERIA,{L:

OMSCHRIJVING OBJECT

AFMËTING/CQ.GEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: JA / NEE DOOR:

VINDPLAÂTS / COORDINATEN:

GEMEENTE / PLAATS:

HANDTEKENING:

tector AMATEtJR

SITUATIESCHETS VINDPIAATS CEVONDEN OBJECT

AFBEEIDING CEVONDEN OB,TECT;

HET GEVONDEN OB]ECT BLI]F'T IN IEDER GEVAL TOT 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,
zodat u altijd een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bij wat voor vondsten dient u dit formuiier 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 iaten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en bron-
zen tijdperk zíjnwel van archeologische betekenis. Bij twij-
fels kunt u altijd even naar de R.O.B. of het K.P.K. belien.

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 invuiien;

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 na.ar toe kunt sturen:

Rijksdienst v oor het Oudheidkundig Bod,emonderzoek
(RoB),
KerksÛaat'J..,
38'1.1. CV AmersÍoort
Teleþon 033-634233

Koninklijk P ennín gk abi n et (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus 'l-'1.028,

2301. EA Leiden
Telef oon 0 7'l- -'l- 20 7 48

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: vrouwenkop met
omschrift, keerzijde beschadigd.

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

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

Romeinse schen¡en.

[rr]



Kole..-
detektor
(lVlisschien wordt het eens ti.id dat u de mond

gaat spoelen en daarna WiÏ Hofman belt!)
Hofman Elektronica VOF:

024-6774063

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

*RtÊ*TYJ
viking

Kornhorst 65,'s-Heerenberg
0314) 66 4470

Spectrum XLT

uoo,f. 46 r4íper maand

S¡lver Sabre ll
uoo, f. 3411 Sper maand

STEE NBE,RGEN DETECTORS
U kunt alle detectors bij ons op afbetaling kopen, ook 2e-hands detectors

Wilt u meer weten, bel ons dan even STEENBERGEN DETECTORS HULST 0114 - 31.97.56. Vanuit belgie 00 31 11.43 19.756

Ztg møør wøt u wilt....

een w Øã.nzinnigt øønbieding ! !
TEI/ENS EEN RLT]ME KEUZE AAN ACCESSOIRES EN BOEKEN.

I

KEEPSTRAAT 2 5702 LH HELMOND 0492 - 5114782



Deø,ler.

Koo is tra Meta aldetector s
Compass / Garrett / C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter
Buorren 174, 8408 HP Lippenhuizen
tel. (os73) 46 so 93

r DSG Metaaldetectoren
Groníngen
\Ã/hite's /Vikíng / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstraal 26, 9965 RK Leens
tel. (0s9s) s7 1.7 49

Holland Detect
Metaaldetectors voor hobby,
industrie en beveiliging
Balíngerbrink 48,78L2 SK Emmen
tel- (0s91.)61.2s 20

D etectíon Systems Holland
White's /Viking/Tesoro / C-Scope
Fisher / Goldspear / Electroscope
CEiA / BeveiJigings c.q. hand detect.
Pulsinductie / Diepzoek app.
Tevens verhuur
Veerpad2,8276AP Zalk
tel. (038) 363 65 91,fax (o38) 363 6480
autotel. 06-529 268 25
emoil detect@pinet

t Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service

Schurinkduarsweg 77, 7 523 AT Enschede
tel. (os3) 43O 0s 72

t Borderline
White's detectoren
Hobby, beveiliging en industrie
U elser dijk/Bouw manw eg 2, Ootm arsum
tel.(os4l) 29 s4 27,fax (0s41) 29 36 32

Pø,gtna
TI Blankeboom Detectors

Tesoro / Viking / White's
Kornhorst 65, 7047 HL's-Heerenberg
tel. (æIQ 66 44 70

H of m an Electr oníc a V. O. F.
Alle grote merken /
Eigen servicedienst
Primulastr aat 6, 6641, BV Beuníngen
tel (024) 677 4063

AemíleHeiín
Metaaldetóctoren
White's / Tesoro / Viking
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemstede 58, 36O8 TH Maarssenbr oeþ
tel. (0346) 56 30 37 (tot 23.oo uur)

r Goldrush
White's / Depthmaster /
Detection Design
Palembangstraat 5 , 7094 TA Amsterdam
tel. (020) 668 2s 68

D J. Laan Metaaldetector s
C-Scope / Tesoro / Fisher / Viking
Pieter Maatssttaat 12
7777 AP Hippoþtushoef
tel. (0227) s9 32 86,fax (0227) se 32 86

GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De Rozendijh 29, 179L PD Den Bwg,Texel
De Cnmpen 9, 1921 BW Akersloot
tel. (o2s7) 31 39 s8

t Zoetmuliler metaaldetectors
Metaaldetectors voor hobby
industrie en beveiliging
Grote Houþneg 97, L944 HB Beverutíjk
tel- (02s7) 22 s4 s7

. Maro Detectíe
Tesoro / Viking / C-Scope
Fieldmaster ,/ Fisher / White's
,lan Kloosstraat 16
2207 PW Noordurijk
tel. (077) 364 78 27,b.9.9. 06-542 477 28

. Deco Home Hoevelíne
Tesoro

Burg Bauwmannlaan 9Oa
3M3 AP Rotterdam
tel. (o1,o) 47s 76 49

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

Carnisselaan 55, 3083 HB Rotterdam
tel- (o7o) Æ6 73 84

T

T

. Ian van Beraen'Metaalàeteítors
Tesoro

Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingservice
Kerkpad 78,8376 DB Marknesse N.O.P.
tel. (0s27) 20 39 29 / O6-s29 743 80

. Hamstro,V.O.F.
Garrett/ Compass / C-Scope
Bounty Hunter
KleineHaaßekade 71,9
4205NA Gorinchem
tel (01.83)627s00

Tanneskampke L3, 5227 BT Den Bosch
tel. (o73) 637 73 so

. P. van der Putten
C-Scope / Fisher
Hutakker 3, 5552 CJ Volkensw aaú.
tel. (o4o) 2o4 77 77 / (o4) 2o1 s3 47

r HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope / Altai
Compass / Fisher / Garrett /Viking
Stationsstraat 732- 134, D eume
rcl. pa%) 37 44 6s

t Steenb er gen D etector s
White's /Tesoro /Viking/ Laser
Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Technology
Pulse Inductie / Diepzoek app.
CEI.A Detectie poorten
Bontehondstraat 3-5,4567 BA Hulst
tel. (0774) 37 97 56

r HAGRO Metaald,etectors
Bounty Hunter/ C-Scope
Compass / Fisher / Garrett /Viking
Spoorstraat 56-58, Boxmeer
Þ1. pass) s7 7s 76

T
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Waaromkíezen
toch steeds meer zoekers
voor een GAffett?

Misschien vanwege de lage prijs,
het enorme dieptebereik, :

en de vete instelmogetijkheden?
0f dankzij de goede uitteg en senrice van de

deater/importeur?

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

0f bel voor een folder en prijstijst met daarin het grootste
assortiment van Nederland.
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goMETAAL DETECTORS

Buorren 114,
8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 50 93
Fax (osrr) 46 30 67

De officíëIe dealers van Kooistra I,Ietaald.etectors staan op d.e dealerpagína


