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Tijdens de laatste
Newbury Rally in Engeland
werd er een heuse schat
bestaande uit 75 zilveren
munten met een geschatte
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waardevantf175.000,gevonden door 2 zoekers.
De één zocht met een Tesoro
Golden Sabre, de ander met
Silver Sabre ll van Tesoro.
Toeval? /\leel
Teso ro - g eb ru i ke rs wete n
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al lang, dat een Tesoro
detector het
meest
geschiktst is
om kleine
muntjes van
kopen zilver
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lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink
Schurinksdwarsweg

11

7523 AT Enschede
Tel. (053) 430 0s 12

(bezoek op afspraak)
Fax (053) 43021 92
http://www.a
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l/bedrijven/detecU

gepubliceerde test van
de Londense detectorclub
'The Premier Metal Detecting Club'
met verschillende merken en
modellen metaaldetectors,
bleek dat veruit de
meeste'hammered coins'
(met de hand geslagen zilveren
munten) door zoekers met een
Tesoro of een Laser waren
gevonden!

of fax ons en we sturen u de
test gratis toe.
Bel

Í 1452,t' 1595,IOLTEC tl
f 1699,PIRANHA (pulse induction) f 1195,ll

LASER Power Max
LASER Povr¡er Max ll

gemod.
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Detector magazine is het
verenigingsblad. van
"De Detector Amateur"
en verschijnt elke 2 maand.en.
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VoonÃ/oord
ESTUUR
Ttjdens de voorbereidíngen van deze
uitgave van ons
ledenmagazíne zullen
v ele leden gekluister d.
zitten aan debuís om de

verrichtingen van ons Nederlands elftal te volgen. Hun
lø'atste v oorb er eidingen ging en
goed, gelet op de resultaten van d.e

Net zoals het Nederlands
elftal zijn het bestuur en de

activiteitencommissie druk
de weer met de voorbereidingen voor een reis naar

in

Engeland en de zoekwedstrijd voor de herfst. Ook wij
gaan niet over een nacht ijs.
Vele telefonische gesprekken
en faxen naar binnen- en

het materiaal dat was uitgeleend aan musea voor exposities was aanwezig. Alle voorwerpen gingen van hand tot
hand. Daarnaast werderl er
nog andere vondsten getoond.

Al met al een gezellig slot van
deze morgen, die voor herha-

ling vatbaar is.

buitenland zijn nodig om dit
in goede banen te kunnen

Een ieder die aanwezig was,
heeft een exemplaar van de

leiden.

voordrachtvan mew.

Adressen!

Zoals zo vaak, en niet alleen
bij onze vereniging, werd de

Veel brieven" wagen enz. komen nogal,

jaarvergadering 1998 te
Elburg zeer slecht bezocht.
Een positief geheel hierop
werd gevormd door de leden
die waren uitgenodigd voor
de prijsuitreiking voor de

Vreeuegoor, gehouden op de
vorige jaarvergadering, mee
kunnen nemen. In dit magazine leest u er meer over.

la atste o ef enw e d str ij den.

personen van de vereniging terecht
dat we de adressen weer eens op
Wilt u zoveel mogelijk schrijven itr plaats

I

Vragen
vragen over de vereniging

kuntiti

I

Wathebbenwe kunnen
genieten. Iedereen had zijn,

Ik wens iedereen alvast een
goede en gezonde vakantietijd toe en mocht je iets tegen
komen in binnen- of buitenland dat interessant kan zijn
voor onze vereniging, laat
wat van je horen.

zoals nu toch bleek, kostbare
vondsten meegenomen. Ook

J.Koning

vondst van het jaar 1997.

secretaris: D. Smilde, Pr.
8453 XC Oranjewoud, tel. (oSr¡)

Ledenadministratie
Opgave van leden, vragen over de

E.

W Woudsfra, Melkemastate 16, 89z5ltli.

I Activiteitencommissie

:

Voor wagen, suggesties eDz. over
natiedagen kunt u terechtbij: ,- ..,l.,lri
G. Lukassen, Meerpaal zr8, Grotting-e!.,i

I
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Advertenties, Opgravertjes, Occasioîb- -+
Opgave uitsluitend schrifte{jk aan:

Hanebalken rs3, gzo5 CL
E-mail : dda@creatype.demon.f

Verkoop bladen
en mappen

il
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Vraagbaak
Voor determinatie van door u
dient u eeu foto of duidelijke
te sturen naar: D. Eel¡hof, PealskaÈ,

r

Kopij

Jaargangen 1992

Verhalen, inzendingen voor d3
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken
Fax (o5rz) 545777. E-mail:

I

Vøzendíng

Losseblailm
gm 1995 f 6,fl) per blad

Jaargang1996- f6,50perblad
Jaaryang1997- fZ00perblad
Jaargang1998- fZ50perblad

Vondstaanmeldingen

los blad
Jaargang
T\ueejaargangen

Mappen
f18,00 per stuk
inclusief veuen dì¡ g f 24,95
f35,00 twee stuks,
inclusief venendirg f 42,5O

Stuur een fotokopie van het
een van de ofñciële instanties
ons secretariaat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453.
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FIUI SHOUDELI/K REGLEMENT
aVraag altijd toestemming tot
zoeken aan d.e lanàeígenaar of
beheerder uan de grond.
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Maak alle gaten weer netjes
dicht enwel zo, àat er geen schaàe
zichtbaar is þijvoorbeelà aan een
eventuele grasmat).

I

Legítimeer je met je
lidmaatschap sk aar t (e denp as)

I

Wees uoor onze verenigíng

"de Detector Amateur" een
àetectorambassadeur.

a Laat munitie

liggen; indien
nodig de plaats markeren en de

I

schapp elijke cultuurhistorische

waaràe zijn, moeten binnen drie
dagen gemelà worden bij de
burgemeester van àe plaats
w a artoe het gebie d b ehoor t.
ondsten
moeten eveneens worden aangemeldbij d,e àesbetreffende archeologische in-stanties, zoals d.e ROB

Neem zoveel mogehjk het

B

ov eng eno emàe v

enhetKPK.
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metalen aJval, zoals lood. en koper
mee Denk omhetmilieu.
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Vondsten, waaruan men
redelijkerwijs kon aannemen of
vermoed.en dat deze van weten-

I

Zoek nooit op archeologische
terreinen, mits je toestemming
hebt verkregen van de bevoegàe
instanties om mee te help en bij
e en ar che olo gi s che op gr av in g
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politíe waarschuwen.
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Het's nachts zoeken zonder

toestemming van àe lanàeigenaar
is uerboden.Iemand die's nachts
zoekt is verdacht bezig
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Verkort overzicht van
debelangríjkste
werkzq.amheden
d.oor de bestuursleden van de
De Detector Amateur.
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: Vice-voorzitter &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer

Hanebalken r53
9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54 53 77
(rva r8 oo uun)
Fax (o5rz) 54

ar ch e olo gis che instantie s. M aken
en yerzenden van de ledenpassen.
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Secretaris:
D. Smilde
Pr. Bernhardweg

3r

84y XC Oranjewoud

de archeolo gie betrok-

ken instanlies. Besprekingen met

Tel (o5r3) 63 19 78
Fax (o5r3) 63 z9 z7
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J. Koning
Roodborststraat 20
8916 ac Leeuwarden
Tel. / fax (o58) z16 55 73

r

Koning, voorzitter
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I Voorzitter:

PR,

Pealskar 47

Leenheer, vice-voorzitter
ct

e

u

ve r ze

r,

Adver t entie

nding magazi

a

85or TL Joure
Tel / fax (o5r3) 41 66 7o

c-

ne,

l-, Penningmeester &

contacten andere verenigín-

ledenadministratie

gpn. Besprekingen met archeologische insLanLies. Eenmaal per

W. Woudstra
Melkemastate 1.6
8925 AP Leeuwarden
TeI / fax (o58) 266 rB tB

jaar

organisaLie Newbury Rally reís.

W. Woudstra,

penningmeester
N a ast het p enningme e ster s ch ap

het verzorgen van de ledenadmin-

Van de redactie

stratie.

D. Eekhof, bestuurslid
Verzorgen van de ttraagbaak.

Het is zondagavond, ondanks
het warme weer hebben we
de hele dag aan het magazine
gewerkt. Het voorwoord is
altijd het laatste gedeelte van
het magazine. Alleen nog dit
stukje en het magazine is
weer ldaar- Op de kamer waar

ik zit is de temperatuur
inmiddels gestegen tot ... Veel
te warm dus om werken. Ook
de voetbal gaat straks beginnen. Ik hou het deze keer dus
kort. De vorige keer heb ik al
om kopij geleurd, wat wel
heeft geholpen, want we
hebben diverse leuke artikelen binnengekregen. Lang

niet genoeg natuurlijk, dus...
Over aanmelden hoef ik ook
niet te beginnen, want daar
kunt u een stukje verderop al
genoeg over lezen. Dus ik
wens iedereen alvast een

prettige vakantie met leuke
vondsten. Eventueel tot ziens
in Engeland op de Newbury
Rally ofop onze zoekdag in
het najaar.
Groeten,
Kees Leenheer
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Nøzending en b eheer y an het

materiaal t.b.y. exposities.

met een jaar.
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sprekingen,

v on

altijd per kalenderjaar en
wordt zonder opzegging
altij d stilzwij gend verlengd

D. Smilde, secretaris
ín- en uitgaande post,
e
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Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt

magazine en y erz amelb anden.
Beheer
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d

e-

dst-

øanmeldingen.

Degenen die in de loop
van het jaar toetreden,
ontvangen alle reeds eerder
verschenen nummers
van het lopende jaar.
Opzegging dient uiterlijk op

Daarnaast zijn de voorzitter

r augustus schriftelijk

en de vice-voo r zitter bezig
met het van de grond tillen
van de tentoonstelling in

binnen te zijn. De contributie per lid bedraagt f 5o,-

1999. Het bestuur vergadert
eenmaal per maand op één
van de eerste maandagen van
de maand bij één van de
bestuursleden thuis.

korting.

per j aar. Voor gezinsleden
geldt een aantrekkelijke
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Metaaldetectíe
ín de toekomst
A

(gehouden op zaterdøg 37 meí 1997 door
Ellen Vreenegoor, R.0. B.).
Bewerking door Jan von Dalen, R.0.8.

Geachte

aanwezigen
Archeologie is wijwel dagelijks in het
nieuws. De aandacht in met name de
lokale en regionale pers geeft aan dat
mensen hechten aan een tastbare
band met het verleden in de eigen
omgeving en met het verleden in het
algemeen. Mensen die die band
tastbaar maken heten archeologen.
Om onderscheid te maken tussen hen
die zich beroepshalve met de archeologie bezighouden en hen die zich er
in hun wije tijd mee bezig houden
wordt er gesproken van beroepsarcheologen en amateurarcheologen.
Allebei zijn we echter archeologen en
als zodanig hebben we een gemeen-

schappelijk belang: het toegankelijk
maken van het verleden.

Met name tussen beroepsarcheologen
en de amateurarcheologen die
gebruik maken van metaaldetectors
zijn er echter in het verleden wrijvingen geweest die nog steeds doorwerken. Ook de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek
viert dit jaar een jubileum, en wel

Vooroordelen van beroepsarcheologen werden gevoed door vernielingen
op opgravingen door detectorgebruikers die zich niets aantrokken van
regels en de wet.
En ook de manier waarop detectorgebruikers in de pers lcwamen was
vaak van een hoog schatgraversgehalte. Men vond dat archeologie en
detector-hobbyisme elkaar beten en
dat men detectoramateurs op zijn
minst zeer argwanend tegemoet
moest treden. Daar willen we veran-

dering in brengen. Daarbij moeten we
wel bedenken dat vooroordelen vaak
moeilijk zijn te bestrijden en dat er
nog vaak van beide kanten argwanend naar elkaar gekeken zal worden.
Beroepsarcheologen zullen ongewild
bij iedere vernieling op een opgraving
of een monument de hele detectorgemeenschap erop aankijken.
Volgens de nieuwe lijn, een lijn die in
verschillende provincies al wordt
gevolgd, wordt in de eerste plaats
gestreefd naar contacten met alle
amateurarcheologen, via een correspondenten netwerk ofvia vertegenwoordigers van clubs en een enkele
maal ook op individuele basis.

haar vijftigiarige. In die vijftig jaar
zijn inzichten veranderd en dat is ook

We hebben vooroordelen ten opzichte

de reden van deze voorzichtige

turaal: De detectoramateur ziet de
beroepsarcheoloog als een geleerde

toenadering. Dat was een aantal jaren
geleden niet mogelijk geweest als
vertegenwoordiger van de rijksdienst.

van elkaar en die zijn vaak erg karika-

die alleen geïnteresseerd is in het

wetenschappelijk belang; of als

In]

ambtenaar met de monumentenwet
onder de arm, die roept dat ze misda-

dig zijn.
De beroepsarcheologen denken bij

een'metaaldetectorpiloot' aan
iemand die met een detector en schep
rond rijdt in een oude auto en grote
gaten spit om aan archeologische
schatgraverij te doen.
Het is voor ons allen zaak om dit
beeld te nuanceren en te streven naar
een goede samenwerking op korte

termijn.
We zullen proberen het beeld te

nuanceren:

Beroepsarcheologen

-

Mrjn dienst, de ROB, is als uitvoerende dienst van het ministerie
van O C&W een rijksdienst, die
zich richt op de Archeologische
Monumentenzorg, die behoud van
het bodemarchief als doel heeft.
Opgraven is vernietigen en wordt
alleen toegepast als behoud niet
meer mogelijk is. Het bodemarchiefbestaat uit sporen en vondsten. Ze horen onlosmakelijk bij
elkaar en vertellen samen, in
context, het verhaal over hoe er in
het verleden geleefd werd. Een
Iosse vondst kan een aanwijzing
zijn voor een bepaald soort context, bewoning, begraving, een

-

religieus gebouw etc. en geeft een
datering.
Andere beroepsarcheologen met
een opgravingsvergunning werken
bij gemeenten met een archeologische dienst, universiteiten en

binnenkort ookbij de provincies.

Amateurarcheologen
Een amateur-archeoloog is iemand

die zich in zijn wije tijd met archeologie bezig houdt. Het woord amateur
betekent beslist niet dat hij of zij er
rnaar weinig van weet. Integendeel,
met name op lokaal gebied weet de
plaatselijke amateurarcheoloog over
het algemeen heel wat rneer dan de
gemiddelde beroepsarcheoloog. In de
archeologie zijn specialisaties net zo
gewoon als in andere vakgebieden en
de plaatselijke amateurarcheoloog
kan vaak met recht een specialist op

de ald<ers geldt dat men daar gemiddeld 2x per jaar overheen loopt.

In feite zljn deze amateurarcheologen
de oren en ogen van de beroepsarcheologen, die proberen allerlei
instanties op tijd van informatie te
voorzien, zodat archeologisch waardevolle terreinen een vorm van
bescherming krijgen of in het slechtste geval kunnen worden opgegraven.
Mensen met een metaaldetector
maken wel wat meer kuiltjes dan die
zonder detector, maar zolang de
kuiltjes alleen in de bouwvoor gegraven worden kan dat geen kwaad.
Ter¡einen met een dunne bouwvoor
of terreinen zonder akkerlaag (verdronken landen) zijn echter zeer
la¡¡etsbaar. Elke schop in de grond, al
is die nog zo ldein brengt ernstige
schade toe aan het bodemarchief.

zijn gebied genoemd worden. Er zijn

De organisatievorm van âmateurarcheologen is zeer divers. Sommige

amateurarcheologen met of zonder
metaaldetector. Zij lopen over vers
geploegde aldcers, langs slootranden,
kijken in bouwputten of nieuw
getrold<en sloten, storthopen etc.
Zij doen aan veldkartering. De een
raapt scherven op, de ander metaal
en sommigen beide.
De locaties waar zich vondsten
bevinden worden vastgelegd op
topografische kaarten. Voor geploeg-

zijn verenigd in clubs, zoals de uwe,
maar er zijn er ook die liever alleen
opereren. Ook de resultaten zijn zeer
divers: men beschrijft vondsten en
vindplaatsen (in Arbase ofop een
Archis formulier met foto en tekening - reeds 36 leden van uw vereniging doen dat al met enige regelmaat
-); schenkt ofgeeft in bruikleen of
verkoopt vondsten aan musea, oudheidkamers en dergelijke; of heeft

een eigen collectie (privé museum);
helpt mee bij opgravingen, enzovoort.
Kenmerk van amateurarcheologen is
dat ze zich proberen aan de monumentenwet te houden en regelmatig
samenwerken met beroepsarcheologen.

Schatgravers
Daarnaast is er helaas nog een groep
van mensen die zich amateurarcheoloog noemt, maar dat beslist niet is,
dat zijn zogenaamde schatgravers.
Lieden die zich onder het mom van
archeologische interesse proberen te
verrijken of belangrijk willen zijn.
Er zijn schatgravers met en zonder

metaaldetector. Dit is natuurlijk ook
een hobby, maar met een andere
drijfueer: dollartekens in de ogen of
het belangrijker gevonden worden
door anderen. De monumentenwet is
er niet voor hen. Ambtenaren en
politie zijn de enige redenen om de
benen te nemen, niet het gezonde
verstand datje met gaten graven op
lcwetsbare plaatsen alleen maar
archeologie en het bodemarchief
vernielt voor een paar vondsten, die
zomaar uit de grond geen wetenschappelijke archeologische waarde
hebben, en dus alleen een geldelijke.
Archeologen hechten niet aan een
geldelijke waarde, maar vooral aan de

Aanmelden
die vondst
Eindelijk is de voordracht van
Ellen Vreenegoor, vertegenwoordiger van de ROB, gehouden op onze
jubileumdag vorig jaar, gereed
voor publicatie in ons magazine.
De meeste aanwezigen waren erg
benieuwd naar wat een archeoloog van de ROB op een jubileumdag van 'De Detector Amateur'
had te vertellen. Dit was voor het
eerst en men wist eigenlijk niet

wat men zich ervan voor moest
stellen. Dus werd er door de

aanwezigen aandachtig geluisterd. Gaandewegzagje hier en
daar wat instemmend geknik en
werd er gefluisterd. Dit was toch
iets anders dan men eigenlijk had

een snel tempo. Ook in de archeologie wordt er anders gedacht dan
een paarjaar geleden en is er een
nieuw beleid.

verwacht.

Dit wil niet zeggen dat vereniging
De Detector Amateur nu direct
omaûnd wordt. Nee, zoals u kunt
lezen zijn er nogal wat dingen
waar de ROB zijn op- en aanmerkingen over heeft. Maar het begin

Deze voorzichtige toenadering
was een paarjaar geleden niet
mogelijk geweest. In de archeologische wereld was over het algemeen grote weerstand tegen de
detectorhobby en werden de

detectoramateurs argwanend
bekeken.
De hele maatschappij verandert in

[']

is er in ieder geval. Er is een opening en er wordt gestreefd naar
een samenwerking. om te kunnen
samenwerken moet er van twee
kanten begrip zijn en moet gepro-

context waarin iets gevonden wordt.
(Bijvoorbeeld: van de duizenden
pelgrimsinsignes weten we nog steeds
niet meer dan iets over de heilige die
afgebeeld wordt). Schatgravers opereren vaak alleen en soms in ldeine

3. Het museum

zijn, maar dat bepaal je niet
alleen). Het ldinkt misschien
belerend, maar een beerput kan
als hij niet aangetast wordt door
graafi,rrerk, gewoon bewaard
worden onder een laag beton.
Over 2000 jaar kunnen we
vermoedelijk uit zo'n putïeel
meer informatie halen dan nu.
De plaats moet dan wel worden
vastgelegd in Archis.
Andere veel gehoorde drogredenen
ztJïr:.

2.

De beroepsarcheologen doen niets

(dat komt voor, want die hebben
maar 24 uur in een dag en slechts
twee handen). Samenwerking en
contact is dan van groot belang.

beerd worden de vooroordelen die
er zijn weg te nemen.

In het artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen;
1. De beroepsarcheoloog, die
beroepshalve opgravingen en
onderzoek doet.
2 De amateurarcheoloog, die met
of zonder detector vondsten
doet en zijn vondsten en vindplaatsen beschrijft en aan-

meldt.

3

De schatgraver, die graaft op

voor hem verboden terreinen
en alleen geTnteresseerd is in

niet geïnteres-

de handel in. Vergeet, dat alleen

munten een dagwaarde hebben,
en edelmetaal een gewichtswaarde, maar dat voor alle andere
zaken geldt'wat de gek ervoor
geeft'. De prijzen worden bepaald
door 'Tussen Kunst en Kitsch', de

clubjes. Echte verenigingen zijn er bij
mijn weten niet. Het is een circuit
van ons kent ons, maar wel met de
regel 'Met zijn allen voor ons eigen'.
Voor het schatgraven naar archeologische voorwerpen wordt meestal als
drogreden aangevoerd:
1. We redden zaken die toch vernield
worden ofwegspoelen (dat kan

is toch

seerd dus gaat het zonder overleg

antiekhandel en particulieren die
elkaar proberen te overbieden.
De hele situatie kan vergeleken
worden met de stroperij. Het grote
probleem bestaat uit de aantrekkingskracht die deze categorie uitoefent.
Vrije jongens die door regel noch
gebod zich laten tegenhouden om te
doen wat ze leuk vinden. Die aantrekkingskracht maakt het dat dit soort
misdaden door het grote publiek als
weinig stuitend wordt ervaren.

Verhalen over stropers gaan nooit
over hoe slecht die mensen zijn maar
meestal over hoe slim. Ämateurs die
op een foute manier aan hun vondsten komen worden min of meer in
hetzelfde licht gesteld. Mensen die in
een uitzending van "Tussen Kunst en

Kitsch" doodleuk komen vertellen dat
ze in Zuid{talië hoorden dat er een
opgraving was en toen ter plekke met
een schopje gingen zoeken worden
met een aanmoedigende glimlach
toegehoord en krijgen een goedkeu-

4

de geldelijke waarde van de
vondsten.
De halve schatgrayer, zoekers
die hun vondsten doen aan de
opPervlakte, in de bouwvoor en
op de stort, maar toch een
beetje illegaal bezig zijn, omdat
deze vondsten niet worden

aangemeld.
Ëen onderscheid waar ik toch wel
even op wil ingaan. ik vind het
altijd een beetje gevaarlijk om
mensen in vakjes te plaatsen.
De één is goed, de ander minder
goed, en nog een ander misschien

[']

rende schouderklop voor hun mooie
vondsten. Het kwalijkste is nog dat
deze persoon naar mijn idee niet eens
wist dat deze actie illegaal was en
met gevangenisstraf wordt bestraft.

Daarbij komt uiteraard nog dat
mensen die bij monumenten of
opgravingen gaan zoeken helemaal
niet slim zijn.
Slim ben je als je zelf iets vindt.
Als je aftrankelijk moet zijn van
anderen om je de plaatsen voor te
kauwen ben je en erg dom, en een
schatgraver die niet uit is om iets te
vinden maar om iets te jatten. Andere
amateurs die het wel goed doen, met
vondsten uit de stort van bouwputten
en dergelijke worden met deze

kwaadwillende lieden op een hoop
gegooid en dat zorgt voor vooroordelen ten opzichte van de hele groep.
Even een korte uitleg over de
Monumentenwet:

-

-

Het is verboden te graven naar

oudheidkundige voorwerpen.
opgravingsvergunning: alleen
instellingen met opgravingsbevoegdheid mogen opgraven, dat
zijn: de ROB, gemeentearcheologen (onder bepaalde voorwaarden)
en straks ook de provincies.
eigendomsrecht: werk je op een
opgraving dan horen de vondsten

slecht.
Juist dat bevordert weer alle¡lei
vooroordelen en wantrouwen.
Een uitzondering maak ik uiteraard voor de groep schatgravers.
Het zal voor iedereen duidelijk
zijn dat schatgravers niet in onze
vereniging thuis horen. \Me hebben daar al vaak over geschreven,
dus daar zal ik verder niet op
ingaan.
De term'halve schatgraver' vind
ik toch een negatieve klank hebben en vind ik niet passen bij die

grote groep zoekers die daarmee

bij de opgraving; vindje iets opje
eigen grond dan ben je vinder en
eigenaar (recht op 100% van de
waarde; vind je iets op het terrein
van een ander dan benje vinder
(recht op 50% van de waarde).

-

meldingsplicht:elkeoudheidkundige vondst dient te worden
gemeld bij de gemeente
(burgemeester) of ROB.

Halve schatgravers
Naast de amateurarcheologen van
goede

wil en de schatgravers pur sang

is er ons inziens een grote tussengroep. Mensen die enerzijds zich

houden aan de regels wat betreft het
zoeken zelf, maar niet aan de regels
van wat er daarna moet gebeuren.
Ik bedoel diegenen die hun legale
vondsten niet aanmelden (en daarmee dus toch een beetje illegaal bezig
zijn). Ik denk dat dit artikel met
name bedoeld moet zijn voor deze
groep, om te proberen hen over de
streep te trekken.
Om even te herhalen: vondsten,
gedaan aan de oppervlakte ofin de
bouwvoor ofop de stort, zijn volledig
legaal en u zult ons daar dan ook
nooit over horen ldagen. Gericht
graven naar archeologische voorwerpen onder de bouwvoor ofzoeken

bedoeld wordt. Detectoramateurs
doen hun vondsten over het
algemeen in de bouwvoor, maar

melden hun vondsten jammergenoeg niet of niet altijd aan.
Natuurlijk, dat laatste moet in de
toekomst anders en beter worden
en we zullen ons er dan ook sterk
voor maken om dat meer te gaan
stimuleren.
Er is echter ook een grote groep

zoekers die nóóit wat aan te
melden heeft. Zij zoeken op
akkers in de bouwvoor. Akkers die
eeuwenlang zijn bemest. Wat
vinden zij in het algemeen? Dui-

naar voorwerpen bij beschermde
monumenten zijn bij wet verboden.
Dat wij van dat laatste dan ook wat
zullen zeggen, zal u dus dan ook niet
verbazen; wij verbieden dat niet,
Justitie verbiedt dat, en beroepsarcheologen (en alle anderen van goede
wil) zrjn het daar alleen maar van
harte mee eens. Dat brengt me op een
ander punt wat waarschijnlijk het
grootste struikelblok zal zijn in een
mogelijke samenwerking. Het is ook
bij wet verplicht om vondsten waarvan de vinder redelijkerwijs het
vermoeden kan hebben dat het
archeologische waarde heeft als
vondst aan te melden. Dat kan bij de
ROB of bij de burgemeester van de
gemeente waar de vondst werd

Wij hoeven er hier niet om
heen te draaien dat het hieraan bij
detectoramateurs over het algemeen
wel een beetje schort. Uit de artikelen uit uw clubblad blijkt ook dat u

zelfs al het moois in de zak steekt.
Daar hoeft u niet bang voor te zijn.
Ook hoeft u niet bang te zijn dat wij
uw informatie aan collega-detectorzoekers doorgeven. Archis is een

informatie-centrum met een beperkte
toegang. In eerste instantie is ze
alleen toegankelijk voor professionele
archeologen die een goede reden
hebben voor het opvragen van infor-

matie. Met andere woorden: informatie die aan A¡chis wordt geleverd,
wordt vertrouwelijk behandeld.
Informatie wordt niet lukraak verstrekt aan een ieder die erom vraagt.
Daarom hoeft ook niemand bang te
zijn dat door hun geleverde informatie bij collega detectoramateurs
terecht komt.

gedaan.

huiverig bent voor het doen van
specifieke vindplaats oms chrijvingen.
Dat is begrijpelijk. U wilt geen concurrentie op uw steldde. Een vindplaats is voor u, daar wilt u geen
anderen zien die (uw) vondsten
weghaalt. Vandaar dat u ook huiverig
zal staan tegenover het weggeven van
dergelijke informatie aan beroepsarcheologen. Voor u het weet staat er
een heel team dat u wegstuurt en

ten, centen, kogels, knopen, een
tapje en gespen. Als ze geluk
hebben vinden ze een zilveren
dubbeltje of een zilveren knoop.
Leuke en mooie vondsten, maar
géén vondsten dus van archeologische waarde. Zijn dit halve

Nogmaals, wij zijn niet geïnteresseerd
in het hebben van uwvondsten. Wat
wij willen is een determinatie (moge-

lijk dooiåns verschaft) en de locatie
in coördinaten van de vondst. Daarmee hebben wij weer een stukje
informatie dat ons helpt de geschiedenis van Nederland in kaart te
brengen. De feitelijke vondst is
daarbij van secundair ofzelfs tertiair
belang. Wat daarmee verderg ebeurt
is geheel zaak van de vinder' (in
samenspraak met de eigenaar van de
grond).

er alleen van om zoiets te vinden.
De topvondsten in het magazine
zijn echt geen alledaagse vondsten. Natuurlijk heb je uitzonderingen; er zijn mensen, die regelmatig met de meest mooie dingen
thuiskomen.

schatgravers??
De vereniging probeert al vanaf

Het is een groot misverstand om
te denken dat de doorsnee zoeker
regelmatig een fibula, beeldje,
Romeinse, Keltische of middeleeuwse munten vindt. ste¡ker
nog, veel zoekers hebben nog

nooit zoiets gevonden en dromen

lrl

het ontstaan van de vereniging,
het aanmelden van vondsten van
archeologische waarde en de
vondstgegevens door middel van
o.a. het aanmeldingsformulier en
artikelen zoveel mogelijk te stimuleren. Van veel zoekers horen

hij

Het grootste verschil tussen de visie

de Maas gevonden is, draagt, al is

van beroepsarcheologen en amateurdetectorarcheologen is waarschij nlijk
een materiële. Als een beroepsarcheoloog moet kiezen tussen het lorijtraken van een vondst en het kwijtraken

nog zo mooi en gaaf, niets bij aan wat
we weten over de Romeinse aanwezigheid in Nederland. Dat er Romeinen
langs de Maas gelopen hebben weten
we nu ook wel zonder die fibula.
Maar als we weten waar precies, op
welke akker die fibula gevonden

van de determinatie en de vondstomstandigheden zal hij zonder naden-

ken kiezen voor het verlies van de
vondst zelf. Na de beschrijving van de
vondst en het vastleggen van de
vondstomstandigheden wordt een
vondst bij ons een nummer in een
depot of in het beste geval een museumstuk. Archeologen zijn in de
meeste gevallen geen kunsthistorici
die uitgaan van het materiaal zelf,
maar van wat de combinatie vondst
en vondstomstandigheden hem
vertellen over het verleden. Op het
moment van vinden zijn die twee

informatiebronnen in evenwicht. Na
de beschrijving van de vondst verplaatst het zwaartepunt zich naar de
documentatie. Alle informatie is dan
immers uit de vondst gehaald, de
vondst zelfis dan alleen van belang
voor eventuele latere onderzoekers
die de eerste determinatie niet
vertrouwen.
Maar als de documentatie van de
vondstomstandigheden wegraakt:
wat vertelt alleen de vondst ons dan
nog? Een Romeinse fibula, waarvan

werd, dan wordt diezelfde fibula een
puzzelstukje in de archeologische
kaart van Nederland samen met alle
andere vondsten. Alle informatie die
uit een losse vondst gewonnen kan
worden kan uit het voorwerp zelf
gewonnen worden, behalve de plaats

waar het gevonden is. Die informatie
moet door de vinder geleverd worden,
dan pas wordt de vondst compleet,
dan pas kan het stukje op de juiste
plaats gelegd worden.
Bij de detectorâmateur is het in de
meeste gevallen de vondst zelf waar
het om draait, waar en hoe hij gevonden werd, is van minder belang.
De vondsten zelf vormen de kern van
de hobby. Niemand hangt zijn vondstendocumentatie in een vitrine
zonder de bijbehorende vondsten.

we alleen weten dat hij ergens langs

Daarmee hebben detectoramateurs
een meer museale ldjk op archeologische voorwerpen dan de meeste
beroepsarcheologen. Laten we echter
niet vergeten dat het nog niet zolang
geleden was dat ook beroepsarcheolo-

we echterdat vondsten in plaats
van bij de ROB, bij de provinciaal
archeoloog ofbij een plaatselijk
museum worden gemeld, omdat
daar meer belangstelling is voor
de vondst dan bij het ROB.
Of omdat die contacten makkelijker lopen.

niet precies duidelijk is wat een
voorwe{p van archeologische
waarde is, en of men het moet
aanmelden of niet. Wat voor
munten moet men aanmelden?
Romeinse munten, de handvol
duiten die men wekelijks vindt?
Wat moet je met de meldings-

Jammergenoeg worden nog niet

plicht'elke oudheidkundige
vondst' dient te worden gemeld
bij de gemeente þurgemeester)

alle belangrijke vondsten aangemeld. Men neemt er niet altijd de
moeite voor, men gaat misschien
liever zoeken. Meestal gemakzucht. Misschien gebeurt het ook
niet uit onwetendheid. Omdat

of ROB. Elke knoop en elke gesp?
Het word nu toch echt een keer
tijd dat daarover gepraat gaat
worden. Ik denk trouwens dat de
burgemeester ook niet zoblij zal

[']

gen zo tegen de archeologie aankeken
en dat de meeste voorwerpen uit de
(oudere) archeologische musea
verkregen zijn door middel van
methoden die beroepsarcheologen
nu verafschuwen.

Afsluitend zou ik willen zeggen dat:
1. Voor het gebruikvan detectors een
aantal regels zouden moeten
gelden.

Algemene regel: toegestaan op
akkers, mits niet onder de bouwvoor gespit wordt, storthopen,
bouwputten; en op voorwaarde dat
de vindplaats en vondsten (wij
geven niets door, zeker geen
coördinaten) gemeld worden.
Specifieke regels in overleg met de
archeoloog betreffen het:
- meehelpen op opgravingen;
- controle op kwetsbare terreinen;
- controle van bekende vindplaatsen
(archeologische monumenten).
Kwetsbare terreinen kunnen met een
Algemene Politie Verordening worden
beschermd. Goede afspraken met de
amateurarcheologen zijn van groot
belang. Dit kan leiden tot goede
vormen van samenwerking, voorbeeld project strand van Westenschouwen. (het terrein werd
beschermd door de Algemene Politie

zijn als ik wekelijks met een
handvol verrotte duiten enz. bij
hem op de stoep sta.
Ik hoop dan ook dat er door de
toekomstige samenwerking, met
een gezamelijke aanpak van
problemen, er betere richtlijnen
en duidelijkheid komt ten aanzien
van de vondstmeldingen en

vindplaatsinformatie. Dit zal het
aantal meldingen denk ik ook
doen toenemen.
Meestal worden in het magazine
bij de vondsten van het jaar de
vondstlocaties niet gepubliceerd.

Verordening; controle vindt plaats
met behulp van de archeologische
werkgroep. Gedurende een halfjaar
werd op 2 zaterdagen per maand met
goed tij door 6 personen gezocht.
Daaryoor werden een aantal regels
opgesteld). Er werden zeer veel vondsten gedaan en aangemeld. Het
museum heeft een eerste keus.

Vooroordelen moeten aan beide
zij den worden weggenomen.
Er moet begrip zijn voor elkaar
(begrip voor de tijdsdruk, vondsten
hebben niet altijd de hoogste
prioriteit vanuit de beroepsarcheoloog). Je hobby uitoefenen en
tegelijk zinvolle gegevens verzame-

len voor de kennis overje eigen en
ons aller verleden is een mooi

doel.

Daarbij zijn registratie en documentatie de sleutelwoorden.
Op zeer korte termijn zal iemand
bij de rijksdienst worden aangesteld die zich alleen bezig gaat
houden met vondstmeldingen.
Vondsten kunnen dan snel worden
gedetermineerd, getekend en

ru

soms

veel te lang).
De basis voor onze samenwerking is
de volgende:

Wij hebben kennis

naam van een hele groep. Het is zaak
om gedragingen van individuen niet
de hele groep aan te rekenen.

en dergelijke die wij graag willen
hebben. Daar moet iets uit kunnen
komen. Daarbij moet u bedenken dat
aanlevering van vindplaatsinformatie

Ook zullen op korte termijn afspraken worden gemaakt om eens met
elkaar van gedachten te wisselen.
Een club die al vijfjaar bestaat heeft
wel bewezen bestaansrecht te hebben.
Wij feliciteren u met uw jubileum.

eenrichtingsverkeer voor

2. Samenwerking is van groot belang.

gefotografeerd (dat duurt

het gebied van determinatie, conservering en dergelijke in huis waar u
gebruik van wilt maken.
U heeft informatie over vindplaatsen

op

Het zal duidelijk zijn waarom.
Men wil geen andere zoekers op
zijn plekkie, maar niet omdat men
deze gegevens niet aan de
beroeps-archeoloog kwijt wil.
Bij de detectoramateur ging het
vaak in hoofdzaak om de vondst
en in mindere mate om de
vondstomstandigheden. Door de
vondsten wordt de geschiedenis
meer tastbaar en gaat deze ook
meer leven. 's Avonds wordt er in
de boeken naar vergelijkbare
voorwerpen gezocht en wordt op
die manier veel over de manier
van leven van onze voorouders

t

zal z1jn.

Wij nemen uw informatie op maar
geven geen informatie uit.
Dat kan vervelend zijn voor u
persoonlijk maar daarmee weet u ook
dat anderen geen misbruik kunnen
maken van uw informatie. Ook zal in
principe iedere informatie betreffende determinatie en dergelijke alleen
worden verstrekt in ruil voor de

vindplaatscoördinaten. Wij zijn er om
het Nederlandse bodemarchief te
beschermen en te documenteren.
Dat kan alleen met specifieke coördinaten. In vondsten waarvan we niet
weten waar ze vandaan komen zijn
we niet geinteresseerd, en daar zullen
we dan ook geen tijd aan besteden.
Voor wat hoort wat.
Als u iets van ons wilt, zal daar wat
tegenover moeten staan. Vooroordelen moeten verdwijnen en het zal best
nog wel een tijd duren voordat die
geheel zullen zijn verdwenen.
Er zullen altijd personen blijven
(beroepsarcheologen niet uitgezonderd) die een smet werpen op de

geleerd. Musea worden bezocht
om meer over de voorwerpen en
de archeologie te weten te komen.
Daar moet nog één ding bijkomen;

aanmelden van de vondsten.
De doorsnee zoeker is, denk ik,
best bereid om vondsten aan te

melden, maar moet alleen nog
over de streep gehaald wo¡den.
Veel detector-amateurs zijn de

laatste jaren tevens lid geworden
van plaatselijke of regionale
arche olo gische vereni gi n gen.

Waaruit blijkt dat velen niet
alléén belangstelling hebben voor
alleen maar de vondsten.

Ter afsluiting nog een paar dingen. De indruk wordt misschien
gewekt dat ik niet blij ben met de
inhoud van de gehouden Ìezing.
Jawel, ik ben er zelfs heel blij mee.
Het is een opening, er is wat meer
duidelijkheid en ik denk een begin
van een samenwerking.
U kunt trouwens ook zien dat

taat.
Namens hetbestuur,
Kees Leenheer
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wij

als bestuur geen gezelligheidsclubje zijn maar ons bezig houden
met belangrijke dingen, met de
voorgaande voordracht als resul-

Dick vanVeelen,

van twee
o

*

7979

Het volgende artíkel is
niet bedoeld als lofzang
op diegenen, die in dit
artikel voor het uoetlicht

treden.In d,e eerste
plaats is hetbedoeld. als
v er sl a gle g ging v an utintig j aar deteûorgebruík,
waarbij uooral de eerste
jaren tot de pioniersjaren
gerekend kunnen worden. Naast hetpraktische veldwerk zijn er tal
v an nev enactiuiteiten,

o

IDick vanVeelenl

die dezehobby minstens

zo interessant maken en
díe inhoge mate voldoeníng geven als het praktische werk door omstandigheden op eenlaag

pitje staatIn dít artíkel ga ik ín op:
- hetcontactmetd,e
wereld van debeYoeps-

WilKrypers, x.7979

archeologen;

-

het uitlenen van vondsten tenbehoeve van
wetenschappelijk
onderzoek en

-

Ir]

wetenschappelíjke
publicanes;
het uitlenen van vondsten tenbehoeve van
tentoonstellíngen.

afgesloten met een deksel.
In tegenstelling tot onze verwachtingen bleek deze pot afl(omstig uit
de Tweede Wereldoorlog.
De inhoud bestond uit granaten en

de trouwe lezers van dit blad
beter bekend als redactielid, een
advertentie in de krant ontdekte,

ontsteldngsmechanismen, daar
zoals ons later door mensen van de
Explosieven Opruimings Dienst
(EOD) werd verteld mogelijk verstopt door een verzetsgroep en om
onbekende redenen nooit meer
naar boven gehaald. De granaten
zijn onschadelijk gemaakt. De pot
is nog lange tijd in mijn bezit
gebleven en enkelejaren geleden
afgestaan aan het Airborne Museum te Oosterbeek. Dit relaas dient
om aan te tonen, dat er ook risico's
en gevaren op de loer liggen. In
mijn huidige woonplaats Oosterbeek en in de gehele gemeente
Renkum is het bd Algemene Politie
Verordening verboden om met
metaaldetectors te zoeken vanwege
het gevaar te stuiten op oorlogsma-

waarin metaaldetectors te koop

teriaal.

et moet begin 1976 zijn
geweest, dat mijn toenma-

lige collega Wil Kuijpers,

bij

werden aangeboden. De enige
kennis die wij toen bezaten over
metaaldetectors was het feit, dat zij
waren afgeleid van mijndetectors.
De nieuwsgierigheid naar het
nieuwe en het onbekende deed Wil
besluiten een dergelijk apparaat
aan te schaffen en ik volgde gaarne

in zijn kielzog.
De gekochte detector werd een CScope, een Engels fabrikaat, type
TR-400, een basaal instrument,
zonder ook maar de geringste

technische snuf es, die we heden
ten dage op de apparatuur tegenkomen. De enige knoppen waren de
aan- en uitknop en de volumeregelaar van de grondtoon. Maar goed,
de basis voor een veelbelovende
hobbywas gelegd.

Toentertijd woonachtig te Veenendaal werd de omgeving verkend op
potentiële vindplaatsen. Er werd
gezocht op oude zandpaden, in
slootkanten e.d., echter met weinig
schokkend resultaat. Eén van de
eerste locaties die voor enige opwinding zorgden, was Kasteel Zuylenstein te Leersum. In de veronderstelling oude munten en Middeleeuws
materiaal te vinden, liepen we op
tegen een koperen pot, hermetisch

Een andere -meer succesvollelocatie werd gevonden in Renswoude. Daar werden uit U70 daterende
huisjes van de zogenaamde "Nieuwe Buurt" aldaar gerestaureerd.
Dankbare zoekobj ecten, vooral
omdat de vloeren van deze huisjes
waren verwijderd. De onder deze

vloeren aanwezige (kruip)ruimten
kunnen soms ware "spaarpotten"
vormen. De houten vloeren, die
door de werking van warmte en
koude of rot in de loop der j aren
flinke l<ieren en gaten gingen
vertonen, lieten menig muntje,
knoop ofander voorwerp door.
De vondsten waren talrijk, met
name provinciale duiten en koninkrijksmunten. Ook trokken we de
aandacht van de plaatselijke pers,
politie en de Oudheidkundige
Vereniging "Oud-Renswoude", met
onze in die tijd niet alledaagse
hobby.
De pers kopte: "Veenendaalse

schatgravers vinden waardevolle
munten in de Nieuwe Buurt".
De politie stond twijfelachtig
tegenover onze goede bedoelingen,

maar met hulp van de burgemeester mocht het onderzoek doorgang
vinden, mits de vondsten werden
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afgestaan aan de plaatselijke Oudheidkamer. Een journalist van de
Scherpenzeelse Krant van 22 aprll
1976 schreefeen beeldend verslag
over onze manie¡ van zoeken: "Als
men met touwen een bepaald

strookje grond heeft afgezet, wordt
met de metaaldetector de grond
afgetast en kan men al naar gelang
één van de heren de detector
bedient, horen "okee Dick" of"hier

Wil" hetgeen dan voor

de ander het
teken is van even de pioniersschop
in de grond, aarde op de zeefen
zoeken. Vele malen kwam het

echter ook voor, dat een uit de
muur getroldcen spüker -veelal fiks
verroest- een nieuwe vondst deed
vermoeden. Tijdens hun naspeuringen hebben de heren Van Veelen en
I(uipers toch al enkele leuke vondsten gedaan, die straks een plaatsje
zullen krijgen op de Oudheidkamer
en die zeker niet aan het licht
gekomen zouden zijn als de beide
heren niet met hun naspeuringen
waren gestart. En zo meldde een
trotse voorzitter van de genoemde
vereniging in de Rijnpost van 11
augustus 7977:"Bij de laatste
onderzoekingen door twee heren in
de woningen van de "Nieuwe
Buurt" zijn er enkele bijzonder
aardige muntjes naar boven gekomen. We hebben nu een Duit van
Gelria, van Zeelandia en van

Utrecht uit de tijd van
1770 tot 1780, hetgeen
Precles overeenkomt met de bouw
van de "Nieuwe Buurt",
die ook omstreeks deze tijd

heeft plaatsgevonden".
Achteraf beschouwd was de
melding van onze activiteiten in
de pers voor de voortgang van
onze hobby van cruciaal belang.
Via deze krantenartikelen
namelijk troldcen we de
aandacht van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken. Deze vereniging hield
zich bezig met archeologisch onderzoek in de
buurt van Bunnik. Aan
ons het verzoek om
hen daarbij te
assisteren,

waarbij het

en later konden door de schrijver

tahijke Romeinse oudheden uit

de

lste-3de eeuw geborgen worden" en
"De uitgegraven en afgevoerde
grond trok al snel de aandachtvan
talrijke verzamelaars. Deze hebben
de storthopen bij het viaduct over
de Mereveldseweg tussen april7977
enjanuari 1980 grondig doorzocht
en vele duizenden scherven van
aardewerk en glas, circa 200 munten en vele voorwerpen van hout,
been, Ieer en metaal opgeraapt".

Opmerkelijk is het feit, dat de
auteur met geen woord rept over
het gebruik van de metaaldetector.
Het zal duidelijk zijn, dat in die tijd
binnen de archeologische wereld
het gebruik van deze apparatuur
zelfs op verstoorde grond nog
nauwelijks bespreekbaar cq. acceptabel was. Het zou echter niet lang
duren of de discussie over metaaldetectorgebruik zou in "Westerheem" en de archeologische wereld
zijn plaats krijgen.
uit

de

C-Scope

Jolder uit de

Dupondius Hadrianus
Vindplaats: Vechten
Foto: R o B.

begin jaren
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vooral ging om het gebruikvan de
toen nog wij onbekende metaaldetector. En zo duikelden we terug in
de tijd, van 1700 naar het begin
van de jaartelling, want de grond
waarop gezocht werd, bleek
Romeinse grond te zijn. De archeoloog C,A..(Cor) Kalee, toentertijd
werkzaam bij de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), besteedde in zijn artikel
"Romeinse vondsten in Vechten,
'1,977:1,980" ruime aandacht aan de

vondsten en vondstomstandigheden van de vindplaats. (Westerheem, XXIX4-1980, uitgave: Archeologische Werkgemeenschap voor

Nederland): "In april en mei 1977
vonden nabij het terrein van de
Romeinse legerplaats Vechten, in

verband met een verbreding van
Rijksweg 12 wij omvangrijke graafwerkzaamheden plaats. Langs de
zttidzijde van de weg werd een
strook grond over een afstand van
circa 400 meter met de dragline tot

op de "vaste

grond", dat wil
zeggeî tot ongeveer
meter diepte afgegraven.
De breedte bedroeg ter hoogte van
3.5
de

fortweg 12 meter en liep naar het
oosten en het westen geleidelijk af
tot enkele decimeters. De uitgegraven grond, bestaande uit een bruingrijze, ongeveer 1 meter dikke,
ldeiige bovenlaag en venige lagen
met Romeins nederzettingsafual in
de diepere niveaus, werd bij het
viaduct over de Mereveldseweg
gedeponeerd en in de loop van
1,97911.980

in de noordelijke taluds

van Rijksweg 12 direct ten oosten
van het viaduct verwerkt. De wijze
van graven maakte het wijwel
onmogelijk om waarnemingen te
verrichten. Besloten werd daarom
vooral aandacht te besteden aan de
afgevoerde grond bij het viaduct
over de Mereveldseweg. Tijdens vele
verkenningen verricht in april 1977

l'4

Al snel haakte de Historische
Kring Kesteren en Omstreken
af, deze vindplaats lag te ver
buiten haar rayon. Maar het
zal duidelijk zijn. dat wij
verknocht raakten aan deze
plek. En als eersten maakten wij
gebruik van de metaaldetector en
dat heeft zijn vruchten ontegenzeggelijk afgeworpen. In het begin
wekte het apparaat en het gebruik
ervan nogal eens hilariteit en
twijfel op bij collega-zoekers.
Maar zij wisten niet dat de grond,
die zij met veel moeite naar boven

werkten vanuit hun reusachtige
kuilen, nog menige vondst bevatte,
die er alleen met het gebruik van
de metaaldetector uitkwam. Vanwege bovengenoemde redenen achtten wij ons niet geroepen hen
daarop te wijzen. Waar zij met
voornamelijk aardewerk en grote
metalen voorwerpen naar huis
gingen, verzamelden wij een prach-

tige collectie "klein-brons".
Het prachtige, kunstzinnige bronswerk, waar de Romeinse cultuur zo
om wordt bewonderd. De fibulae
(mantelspelden) in allerlei vormen,
de vingerringen, het leerbeslag,
sleutels, fallus-symbolen en niet te

dhr. G.E.HaÞkers demonstreert zijn C-Scope

Detectorgebruik
in Nederland
Zoals gezegd is in Nederland de metaaldetector in het begin van de zeventigerjaren nog
nauwelijks bekend. Eén van de weinige
gebruikers was de heer Alfred Wucherpfennig
uit het Gelderse Eerbeek, die toen al zo'n
twintig jaar actief was op het gebied van de
schatgraverij. Hij noemde zich graag "schatzoeker" en hield zich voomamenlijk bezig met
het zoeken naar in de grond verborgen zaken
uit de TWeede Wereldoorlog, toen -nvintig jaar
na de oorlog- nog actueel. Wucherpfennig
haalde in die tijd met zijn opvallende bezigheid enkele malen de publiciteit, onder andere
verscheen een artikel van hem in de "Nieuwe
Revue". In een artikel zette Wucherpfennig het
succes van de hobby in Amerika af tegen de
voorzichtige intrede van de detector in Nederland: "Hoewel van wijwel elke vondst van
kostbaarheden hier te lande nogal veel ophef
wordt gemaakt, mist de Nederlander volgens
Wucherpfennig de juiste instelling om schatgraven tot een nationale liefhebberij te maken
zoals bijvoorbeeld in de V.S. wel het geval is.
Hier in ons land heerst nog te veel een koopmansmentaliteit die kosten en opbrengst
tegen elkaar afweegt, wat in de schatgraverij
in het begin altijd in het nadeel van de
opbrengsten uiþakt. "In Amerika is schatgraven een soort nationaal avontuur. Daar huren
hele families een "camper" en trekken dan
een paar maanden lang stranden, woegere
missieposten en pleisterplaatsen af op zoek
naar kostbaarheden en antiquiteiten. Daar
hebben ze gewoon schik in de bezigheid en als
ze dan nog iets vinden ook is 't helemaal
schitterend. Hier staat het resultaat centraal
en als dat er niet vlug is geeft men er al gauw

brui aan. Natuurlijk met een verwensing
aan het adres van de detector die dan de
de

schuld krijgt".
Eén van de eerste Nederlandse importeurs
van detectors was de heer G.E. Hakkers uit
Voorburg. Hij ontdekte tijdens zakenreizen de
schatzoekers in Engeland en zette in Nederland een handel op met het Engelse merk
C-Scope. En zijn advertentie -in 1976- werd
het begin van ons verhaal.

àhr.Wucherpfennig
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vergeten de prachtige Romeinse
munten. Gaaf geconserveerd gebleven in de eeuwenlang onverstoord
gebleven veenlagen. Hierdoor
kwamen ook zelfs de aan bederf
onderhevige ij zeren voorwerpen
nog in bijzonder goede staat tevoorschijn, zoals messen, spijkers,
slotbeslag, schrijfstiften, sleutels,

katapultpijlen e.d. Eén van de
mooiste grote bronzen vondsten
was een gelaatsmasker, gevonden
door Wil en behorend bij een
bronzen helm, die (helaas) door een
ander werd gevonden. Onbegrijpelijk, maar pas aan het einde van de
zoekperiode Vechten (eind '79)
verschenen nog enkele lieden met
een metaaldetector. Het gebruik
ervan bleef echter in die periode

minimaal.
In deze periode kregen we intensief

contact met de beroepsarcheologen. Contacten die tot op de dag

van vandaag zijn voortgezet. Bijzondere interesse in onze vondsten had
de al eerder genoemde archeoloog
Cor I(alee. Hij publiceerde meerdere vondsten in het blad "Westerheem". Momenteel is hij bezig met
een inventarisatie van onze collecties versierd terra-sigillata, het
beroemde rode Romeinse gebruiksaardewerk. De bedoeling is dat ook

hiervan een publicatie verschijnt.
Ook werden de vondsten regelmatig uitgeleend ten behoeve van
archeologische tentoonstellingen.
De meest aansprekende was wel de
tentoonstelling "Van speerpunt tot
kanonschot" in Slot Zeist, georgani
seerd door de Zeister I(unstkring
voor de 40-jarige Van de Poll-Stichting van 3 augustus t/m 22 septem-

VC;#H

Ot

ber 1991. Na lange tijd werden de
vondsten van Vechten weer eens
voor het publiek toegankelijk
gemaakt en het was tijdens deze
tentoonstelling dat helm en gelaatsmasker voor het eerst na bijna 2000
jaar (tijdelijk) werden herenigd.
Een fraaie catalogus met veel
fotomateriaal van de vondsten
vergezelde deze tentoonstelling.
Al eerder vond een groepstentoonstelling plaats van vondsten van
Vechten onder de titel "Messen van
Vechten". Deze tentoonstelling
werd georganiseerd door de Historische Ifuing "Tussen Rijn en Lek" in
Dorpshuis "De Grund" te Houten in
-t978.

De mogelijkheid om op deze vindplaats te zoeken duurde "slechts"
tot eind 1979. Toen maakte asfalt

Ov er zicht v an'

Oo

-

klein

fúulae
utngemngen
follussymbolen
epileerapparaatle
víshaokjes (ijzer)

Vindplaats: Vechten
Foto: R.o.B.
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Enkele Friese sceatta's

Vindplaats: Maurik

een einde aan deze unieke stek.
Het werd echt afldcken, want waar
vond je weer een zoekplaats als
deze? Een plaats die zoveelvoldoening, vondsten en contacten had
opgeleverd. Toch werden vrij snel
nieuwe vindplaatsen gevonden.
Met name werd onze aandacht
getrold(en door baggerwerkzaamheden in Maurik en Rijswijk, twee
plaatsjes in Gelderland gelegen
langs de Rijn en Lek. In zowel

Maurik als Rijswijkwerden we
verrast door bijzondere vondsten

uit

diverse tij dvlaldcen. Romeinse

vondsten in de vorm van munten,
fibulae en aardewerk, maar minstens zo interessant was de vondst
van meerdere ldeine zilveren

muntjes, de zogenaamde Friese
sceatta's.
W. Op de Velde beschrijft in zijn
artikel "De in Nederland voorkomende sceatta's" in "De Beelde-

naar" van maart/april en mei/juni
7982 deze muntjes als volgt: "Er
komen omstreeks 680 (het jaar vV.),
zilveren muntjes in omloop met
een gewicht van ongeveer 1,2 gram,
die men thans algemeen aanduidt
onder de naam sceatta (uit te
spreken als "sjatta"). Deze sceatta's
werden in Engeland en Nederland
geslagen. Het zijn kleine, dildce
zilverstukjes met een opvallend
geprononceerd relief. Zij dragen bij
uitzondering leesbare opschriften

/ Rijswijk

in Latijnse
letters of
runentekens.
Wij zien er
vaak sterk
gestileerde

voorstellingen
op zoals een portret ofeen dierenfi-

guur". In dit artikel werden ook
onze (24\ sceatta's beschreven. Ook

werden alle sceatta's aangegeven bij
en vervolgens gedetermineerd door
het Koninldijk Kabinet van Munten,
Penningen en Gesneden Stenen te
Den Haag. Met name de heer A. Pol
heeft zich hiervoor ingespannen.
Vandaar dat deze muntjes een
plaats kregen in het Jaarboek voor
Munt- en Penningkunde 69 (1982).
De Romeinse vondsten waren
afl<omstig uit de nederzettingen
Mannaricium (Maurik) en Levefanum (Rijswijk). Nog even werd het
spannend toen prof. dr. WA. van Es,
toentertijd directeur van de ROB,
zich met de vondsten ging bemoeien. Al voor onze komst hadden de
baggermachines Romeinse helmen
naar boven gebracht en met onze
vondsten ontstond bij hem het idee,
dat hier mogelijk het Romeinse
castellum Wijk bij Duurstede zou
kunnen zijn ontstaan, dat heden
ten dage aan de andere kant van de
Lek gesitueerd is. Het aantal vondsten bleek echter te gering om deze
theorie vast te houden. Ook kon
moeilijk onderzoek gedaan worden

["]

naar grondlagen, vondstomstandigheden, etc. Vermeldenswaardig is
het feit dat de fibulae, gevonden te
Vechten en Maurik, gepubliceerd

werden in Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden (OMRO), Sup-

plement 65 1984-85, Leiden 1986.
Deze publicatie "Fibulae uit Maurik" werd geschreven door de
archeoloogJ.K. Haalebos en is
heden ten dage een veel geciteerd
standaardwerk waat het gaat om

determinatie van fibulae.
In diezelfde periode belandden we
op zoek naar nieuwe vindplaatsen
in het Gelderse Wijchen bij Nijmegen. Daar werd onze aandacht
getrold<en door opgespoten land ter
voorbereiding van aldaar te plegen
nieuwbouw. Het zand werd opgebaggerd uit het Wijchense Meer,
ofivel het Wijchens Maasje, een
overblijfsel van de rivier de Maas.
Wil Ituijpers doet in zijn artikel:

"Bijl uit de Bronstijd" in "De Coinhunter" van juni 1.987 op zijn
geheel eigen wijze verslag van één
van de vondsten: "Sommige detec-

torgebruikers zijn gezegend met

Kokerbijl
gevonden
door Dick te

Wijchen
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Overzichtuan
"de uondsten von
het jaar 7997"

PRIJSUITREIKING

Vondst van
het jaar

a997
GnHoUDEN oP DE JeeRVERGADERING IN ETnURG
De verkiezing werd mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven
die de volgende prijzen beschikbaar stelden:

.
.

o

.

Kooisua Metaaldetectors, Lippenhuizen
tw e e zilv er en metaal dete ctortj es.

Gelan Metaaldetectorsystemen, St.- lt¡ichielsgestel
tas met uitgebreiàe scheppenset.
Fa. Detect- Gert Gesink, Enschede
boek

N

ederland gezien d,oor luchJoto's.

Daarnaast werden nog drie prijzen in de vorm van boeken
beschikbaar gesteld door de Detector Amateur.

waren in acht catagorieën prijzen te winnen, maar voor catagorie 8,
religieuze voorwerpen, waren geen inzendingen.
Er

dhr.l. Beijk, Weert - bronzen armband
catagone'J.,, voorwerpen

van archeologische waard,e.

de Jong, Oostermeer - gouden
catagorie 2, sierad.en (oud/nieuw).

dhr.

P.

dhr.

P.

nng9e/

10e eeuw

Scherjon, Noordbergum - gouden muntflbula

catagor ie 3, mantelsp elden.

dhr. K. Beks, Breugel - gouden triens 7e eeuw
cøtøgorie 4,muntenI tot 7400.
Sebastiaan Eekhof, Joure - diverse zilveren munten
1,400 - 1800.
dhr. B. Geertman, Raalte - munten uit de schuilkelders

catagones,muntenll

.
De uondsten gaonuan hand tot
hand en worden alom bewonderd.

catagorie 6, munten III na'J,9OO.

dhr. G. de Wit, Almere - zilveren lakzegelstempel met tandenstoker
catagone 7, g ebr uiksv o on erp en.

De vondst van het jaar verkiezing is voor alle leden. trÃ/ie de prijzen aan

het eind van hetjaar verdienen, wordt bepaald door onze eigen leden.
Alle inzendingen voor de vondst van het jaar doen mee, mits vergezeld
van een kort verhaaltje ofverslag.
J.Koning
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van de
helmkamfragmenten

uitHallum,
opname: Foto

Dikken &
Hulsinga.

In de vroege middeleeuwen
ij v er

d

en An

g el s

aksí sch e pr e dí -

kers voor het christelijk geloof
onder de Fríezen. De zuiderburen va.n de Friezen, de Franken,
wa.ren al gekerstend. Friezen
en Franken stonden niet op
goede voet met elkaar en aangezien de chrístelíjke geloofspredikers soms als bondgenoten va,n de Franken werden
gezíen, vond het christendom
bij de Friezen aanvankelijk
geen blijvende ingang.

ierin kwam verandering
toen de Flanken de Fliezen
in 734 versloegen en het
christendom als staatsgodsdienst
invoerden. Vanaf dat moment werd
niet al1een de geloofscultuur opgelegd, maar werd ook de oude religie
uitgebannen. Enerzijds werd een
deel van c1e oucle religieuze gebrui
ken verboden, anderzijcls werd een
deel ingebed in de christelijke
religieuze praktijk. Hoe het voor-

christelijk geloof door de Friezen
werd beleden, is nagenoeg onbekenc1. Cultuspleld<en zijn niet
bekend en religieuze voorwerpen
zijn schaars. Verder lieten de oude
Friezen, afgezien van enkele runeninscripties geen geschreven bronnen na. Al met al zijn er maar

hoge hangertje van brons, dat ooit
volledig verguld was, door Friezen
zelf is gemaakt of via contacten
met Scanclinavië, of andere gebieden hier terecht is gekomen. Verder
rijst de vraag waar dit voorwerp
voor diende.

weinig aanknopingspunten met het

De stijl dateert de hanger in de
Vikingtijd, de late Sste tot de 10e

heidense geloof.
Een onlangs

in centraal-Westergo

gevonden voorwerp voert ons
echter naar de Germaanse goden,
en wel direct bij de oppergod der
Germanen: Wodan of Odin.
Het gaat om een miniatuurmasker

met de vorm van een gestyleercle
manskop (afb. 1). De kop heeft snor
en baard en op het hoofd een soort
tooi, nret aan weerszijden twee
clieren. Het voorwerp diende waarschijnlijk als hanger, maa¡ het kan
ook een beslagstuk zijn geweest.
Soortgelij ke voorstellingen van
Odin zijn uit het Scandinavisch
gebied bekend, ofgebieden waar
Scandinaviêrs zich vestigden.
Nu is het

I ^^

¡

L¿ZJ

c1e

vraag of dit 4.1

cn

eeuw. Dit betekent dat het gedragen is in een periode juist voor de
kerstening, ofnadat de Friezen
gel<elstend waren. Het kopje is zeer
waarschijnlijk een uiting van

religieuze beleving; een persoonlijk
band tussen de drager en de oppergod. Misschien dateert het uit een
tijcl dat de Germaanse goden nog
volop vereerd werden. Het kan
echter ook gedragen zijn als reactie
op de christelijke invloed. De drager
gafaan de oude goden te prefereren.

Odin stond bij de meeste Germaanse stammen bekend als Wodan.

Onze doordeweekse dag "woensdag" is hiernaar genoernd. Doordat
de Germanen het schrift nauwelijks

beheersten, is er nauwelijks kennis
over Odin. De Romeinen identificeerden hem als Mercurius.
Misschien geeft de Romeinse interpretatie aan dat Odin een god was

die mogelijk oorspronkelijk niet als
oppergod werd gezien, maar na
verloop van tijd deze plaats innam.
Odin werd vereerd in verband met
de krijg, dood, magie, wijsheid,
extase, cultuur en zelfs dichtkunst.

Vooral dankzij de Scandinavische
variant van de Germaanse oppergod is er kennis van de mythische

In de Germaanse godenwereld is
een drietal het meest prominent.

Dit is de godentrias: Wodin-DonarTius. Deze goden worden vereenzelvigd met bepaalde natuurverschij nselen. Zo veroorzaakt Donar de
donder en bliksem, is Tius de god
van de zon en wordt Wodan met de
maan geassocieerd. De attributen
van de goden en de verschijnselen
waar ze mee te maken hebben,

variëren. Zowordt de mansfiguur
met bijl van Kinnekulle in Västergotland als Donar geïnterpreteerd.
Later heeft Donar echter een

gestalte Odin. Hij was de stamvader
van het godengeslacht der Asen.
In de Scandinavische religie waren
er twee godengeslachten die zich
verenigden. In de voorstelling van

wuchtbaarheid.

de Scandinaviërs bewoonden de
goden Asgaard, oftewel, de hemel.
De wereld der mensen was Midgaard en onder in de aarde bevond

Odin/Wodan werd vereerd met offers en men
gedacht hem in mythologische verhalen.

zich de onderwereld. De drie
wereldafdelingen waren verbonden
door een reusachtige es: Yggdrasil.
Kennis van Odin bestaat dankzij de
oud-Noorse gedichten in de 13eeeuwse Edda van Snorri Sturluson.
Hierin wordt hij vergezeld door
verschillende helpers: de raven
Hugin en Munin clie hem influisterden wat ze gehoord en gezien
hadden, de wolven Geri en Freki en
het achtvoetige paard Sleipnir.
Gezeten op zljn troon Hlidskjalf,
die dicht bij Yggdrasil stond, kon
Odin alles zien wat er op de wereld
gebeurde. Gewapend met zijn speer
Gungnir kon hij ieder doel treffen.

Odin aanvankelijk een god waar
alle doden terecht kwamen, ook de
eerlozen. Op den duur was er bij
Odin slechts plaats voor de dappersten onder de krijgers. Hierdoor
werd de god belangrijk in een
krijgscultuur. Al in de laat-Romeinse tijd organiseerden krijgers in de
Germaanse stammen zich tot
groepen, die hierarchisch georganiseerd waren. Aan het hoofd stond

hamer, Mjölnir, waarmee hij
kwaadaardige reuzen
bestrijdt. Donar of Thor was
de god van de boeren en de

Het offer bracht een mens
de goden. In

in contact met

hun offerzin konden de
Germanen ver gaan. In

extreme omstandigheden,
bijvoorbeeld ten tijde van
oorlog, werden mensenoffers gebracht. De
cultus werd bedreven
op heilige plekken.
Een steen ofeen boom
kon deze plek markeren. Een boom wor-

telde in de bodem, de
ondergrond en zijn

Afb.1 Foto

takken strekten tot in

van de
Odinhanger
uit centraal

de hemel.

In de Scandinavische prehistorie
werden er mogelijk al Asengoden
veteerd, of voorlopers daarvan.

Voor hen was de kans altijd groot
het leven te verliezen op het slagveld. De dode kon dan terecht
komen bij Odin. Waarschijnlijk was

Westergo,
opname: M.
Kooistra.

Als god van de dood was

Odin belangrijk voor krijgers.

þ'1

de rijkste persoon. Door het schen-

ken van goederen binnen zijn
krijgsschaar bond hij deze troepen
aan zich. In ruil voor giften stonden
de krijgers hun hoofdman bij in de
strijd. De hoofdman hield ook
feesten, waarbij geestrijk vocht
werd geschonken. Dit kon de deelnemers in een roes brengen, die
men associeerde met Odin. Na de

strijd selecteerde Odin de helft van
de gesneuvelde helden, en liet ze
wonen in het Walhalla, zijn paleis
met 540 deuren. Deze krijgers had

hij nodigvoor de strijd tegen demonen uit de onderwereld, die het
einde van de wereld zouden teweegbrengen.
Heeft in Friesland een krijgscultuur
bestaan, die geassocieerd kan
worden met Odin? UIt Friesland
zijn uit de heidense tijd maar
weinig gegevens voorhanden, die
hierop duiden. Voorwerpen die met
het krijgsbedrijf en feestgelagen uit

maken hebben, zijn
ronduit schaars. \Manneer Friesland
onder Frankische invloed komt,
cleze periode te

nemen deze voorwerpen toe.
Belangrijke voorwerpen die direct
te maken hebben met de Odincultus zijn resten van een Vendel-

helm (afb.

2).

Niet alleen krijgers vereerden Odin,
de god was eveneens een reizende
god en werd daarom aanbeden
door handelaars. Misschien is dit de
reden, dat de Romeinen hem
gelijkstelden aan hun god Mercurius. Verder is het

waarschijnlijk geen

toeval dat Angelsaksisch en Fries
geld, datvooral in het Noordzeegebied circuleerde, de zogenaamde
sceatta's, voorzien werden van een
manskop die Odin voorstelt. De kop
op het Odinmasker vertoont grote
overeenkomst met de kop op de
Wodan/monster-sceatta's.
Wat vertelt dit alles ons nu over de

Odinkop uit centraal Westelgo?
Uit Friesland zell zljn geen equivalenten, of nauwelijks andere attributen van de Odin-cultus bekend,
zodat we hier, meest waarschijnlijk,
te maken hebben met een impuls
uit Scandinavië. Hoewel in de

Vikingtrj d betreldcelijk intensief
handelsverkeer bestond tussen
Friezen en Vilcingen is de verbreiding van religieuze ideeën moellijk
aantoonbaar. Dit godenmaskertj e
zou hier niettemin op kunnen
wrJzen.
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Stadsplattegrond
van Kampen vóór
1649 van J Blaeu

t

I drs. W.G. vanWalraven ]

Een gesprek met Kees Leenheer

op de zoekdag in Hoogersmilde
over metaalvondsten met de
detector en met het blote oog,
is de aanleiding voor dit artíkel. Kampen heeft al veel
"b o dem s chatten" op g elev er d
v oor detectoramateurs uit
Kampen. Zelf ben ik de gelukkige die met hetblote oog een
oude munt vond in de tuin.
De stad,
De naam l(ampen duikt voor het
eerst op in een archiefstuk uit 1227.
Tussen 1200 en 1500 groeide Kampen uit tot één van de machtigste

steden in Noord-West Europa.
Het behoorde tot het Hanzeverbond, een verenigingvan handelssteden onder leiding van de stad
Lùbeck. Erg trouw was l(ampen niet
aan haar lidmaatschap, zij was
slechts lid voor zover het goed

Wetenswaardi¡
over Kampen
schafte de stad de mogelijkheid om
een onafhankelijke politieke koers
te varen. I(ampen had tussen 1397
en 1696 haar eigen Munt waar
munten werden geslagen. Dit feit

getuigt van de economische macht
die er bestond. Die macht verschaÊ
te de stad tevens een mogelijkheid
om op oer-Hollandse wijze haar
gebied uit te breiden. Door inpolderingen langs de lJssel verwierf de
stad in de loop der tijden een
grondbezit in vol eigendom van

zo'n 5500 ha.
In7997 had Kampen ruim zes
miljoen aan huren en pachtresultaten ter versterking van de gemeentelijke kas. Op een kleinigheid na
bijna tweehonderd gulden per
inwoner. Geen gek resultaat, indien
men bedenkt dat Kampen na de
Franse bezetting van af 1672 eigenlijk alleen maar inboette aan economische macht. Nadat de stad zich
had wijgekocht van de Franse
bezetting, was l(ampen blut en
ontredderd.

uitkwam. De grote rijkdom ver-

Þ.1

Vandaag de dag heeft Kampen zo'n
8200 arbeidsplaatsen en dit aantal
stijgt licht. Dit is verheugend want
aan het eind van de tachtiger j aren
leed de stad een belangrijk functieverlies als studentenstad. Twee
HBO-opleidingen gingen naar
Zwolle en het aantal studenten op
de twee theologische universiteiten
vermindert. Er zijn nu nog ongeveer duizend studenten over.

De musea
Er zijn in Kampen een drietal
musea, waarvan één met een
uitgebreide vaste collectie en een
ander dat ruimte verschaft aan

afi¡¡isselende tentoonstellingen.
In de voormalige synagoge aan de
IJsselkade worden wisselende
tentoonstellingen georganiseerd.
De musea met een uitgebreide
vaste collectie zijn het Kamper
Tabaksmuseum en Museum
Gotisch Huis, in de wandeling het
Kamper Museum genoemd.
Doel van het Tabaksmuseum is om,

Duû van Ko.mpen geslagen
op groot muntplaatje uit 1,671
alv e Ar en àr ijks à a al d er
van Kampen uit 1596
H

;heden

ondanks de sterk verminderde
consumptie van tabak, de gedachte
aan dit kwij nende cultuurverschij nsel levendig te houden. De Stichting
Synagoge I(ampen heeft als doel de
nagedachtenis aan de door de
Duitsers vermoorde I(amperse
joden in stand te houden. Door de
nieuwe functie van expositieruimte
die het gebouw thans heeft, is men

hierin

geslaagd. De synagoge leeft
de gedachten van de Kampe-

T::"i
Het stedelijk museum - voorheen
I(amper Museum - is ondergebracht
in het Gotisch Huis aan de Oude
Straat. Hier wordt de gemeenschappelij ke collectie kunstvoorwerpen
en gebruiksvoorwerpen tentoongesteld. Met schilderijen, prenten en
foto's laat men zien wat er in de
loop van de tijd zoal is geweest in
Kampen. Speciale aandacht wordt
er gegeven aan de beruchte Kamper
brug. Voor zowel schippers als
weggebruikers een dagelijkse
ergernis. De weggebruikers vinden

het vervelend dat naar hun idee
deze brug altijd open staat.
De schippers vinden het niet leuk
dat de brug altijd voor hen moet
worden omhoog gedraaid en dat de
doorvaart zo smal is. Dat betekent
vaart minderen en dat kost tijd.
De nieuwe brug die thans in aanbouw is, zal geen van beide partijen
geheel teweden kunnen stellen,
maar die nieuwe brug wordt wel
fraaier en breder en heeft een
ruimere doorvaart.
Het stedelijk museum geeft met
raadsbekers, schilderijen, prenten,
stempels en andere voorwerpen een
goede indruk van de zaken die
vroeger in het stedelijk bestuur een
rol hebben gespeeld. Een afzonderlijke verdieping van het stedelijk
museum geeft een indruk van
handel en nijverheid in het verleden. Wanneer u het museum
verlaat, kunt u een herinnering aan
uw bezoek krijgen, door eigenhandig en op ldassieke wijze een munt
te slaan. Van de munten die er
tussen 1397 en 1696 in Kampen zijn
geslagen, zijn er vele bewaard
gebleven. Erg bijzonder is het feit
dat de stempels waarmee eertijds
die munten werden geslagen nog
worden bewaard in het stedelijk
museum.

D

e
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ouwkundige monumenten

Met uw eigenhandig geslagen munt

Kampen telt 561 Rijksmonumenten, waarvan er thans 66 volledig
zijn gerestaureerd. De overige
worden in stand gehouden tot
betere tijden voor restauraties
aanbreken. Vrijwel alle bouwkundige monumenten zijn voorzien van
een koperen plaatje waarop staat
wat het is geweest. Zij liggen op
Ioopafstand van elkaar aan de
IJsselkade (4), Voorstraat (57), Prinsenstraat (28) en Oudestraat (15).

G

eme entelíjke monumenten

Er zijn 257 gemeentelijke monumenten in I(ampen in een bonte
verscheidenheid. 10 voormalige
stadsboerderij en, 13 bedrijfsgebou-

wen, 1 plantsoen en een sluis en
één brug. De bedrijfsgebouwen
bestaan uit een restaurant, een
trafohuisje, gebouwen voor onderwij sdoeleinden, fabrieken, een
postkantoor en een pakhuis.
Toen Kampen nog garnizoenstad
was, waren er zo'n 3000 militairen
gelegerd in drie kazernes in de
binnenstad. De militairen zijn door
reorganisatie verdwenen, de kazernegebouwen zijn blijven staan.
Zij hebben alle een andere functie
gekregen. Als bouwkundig monument zijn zij beeldbepalend in de

binnenstad.
I(arnpen, een stad met ruim 31000
inwoners op 8200 ha grond, je kijkt

erje

ogen uit.

komt u de deur van het stedelijk
museum uit en dan staat u gelijk
temidden van de monumenten.
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TEST NU GRATIS EN GEHEEL
VRIJBLIJVEND DE NIEUWE
Misschien dringt het wat beter tot u door
als wij eens een echt

Fisher CZT

GROTE

of de

SMOEL

C-SCOPE sSST
(tast m.b.v. microprocessor

100x per seconde de grondcondiiie
af en past zich daarop aan)

opzetten!

Met onze detektoren vindt u duiten tot op 38cm
en zilveren dubbeltjes tot ruim 18cm diepte!
Hofman Elektronica Beuningen, 024-61 1 4063.
Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12

1777 AP Hippolytushoef
Te|.0227 593286
Fax0227 593286
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Dick Eekhof, bestuurslid en vroogbook speciolist heeft een heel

leuk boekie over bodemvondlen gemookt. Dil boekie heefi 100
pogino's en bevol I

/5

folo's vun voorwerpen uit ziin privécolleclie.

Dit boekie heefi een zeer toeposeliike noom:

Detektolrminotie.

Von olle vondlen wordt uitleg gegeven.

in
33.

De priþ von dit hoekie is

noør

honkrekening nunmer

rmel-

ding von folohoek. Døn zal

tr]
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Bewaar nu uw detectoÍmogazine nummers
in een speciale verzamelband en uheefi een
prachng naslagwerk in de boekenþast
De verzomelband ís voorzien van een

72-pens mechaniek, waardoor u 12 bladen
zonder te beschodigen makkeljk kunt
bevesttgenDe buitenkant is uitgevoerd, in
bl auw - zw or te b e druÞkin g en u o or zi en

uan milieuuriend elijke folie.

U kunt deze verzamelband bestellen door
overmaking van f 24,95 of f 42,50 voor 2 ex
(incl.verzendkosten) op Postbank 1675ooo oJ
ING Bank 67 8o o4 9oo t.n.u. De Detector
Am ateur, ondent ermelding v an
'Verzamelband'.

OGCASIONS
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TE KooP: META¡,LDETEcroR MrNËr.A'B
SouvERxrcN XS,2 TAAR ouD. PRrts
F rroo,-. Inr. (o76) S2or837

TE Koop: WHrrE's BEi{cH Buc IIL GEwoNNÊN OP DE ZOEKDAG, IS DUS NTEUIÀ' EN
MET r
GARANTTE. PRrrs F 3oo,-.

W. Bos,'AAR
rEL. (og3) z9876z9
TE Koop A.ANGEBoDEN: vooR TEMAND DrE
¡N HET WÂTER ZOEKT OF WIL GAAN
ZOEKEN. EEN SPIKSPLINTERNIEUW \Ã/AADPAK vAN ALBATRoS, scHoENM.A,q,T 45 EN
EEN NIEI'WE V/AADSCHOP MET LANGE

sr*r, (z-orlrc),

Alleen particulieren (leden) kunnen gratis
"Opgravertjes" plaatsen, door deze voor de
sluitingsdatuun naar de redactie op te sturen.
Aangeboden voorwerpen van a¡cheologisch
belang dienen altijd te zUn aang€meld.

NTEUwwAAÌDË F

27o,-

NU SLECHTS TEZAMEN VOORF r75,-.
ECHT EEN KooPrE vooR TEMAND DrE SNEL
RIAGEERT, WXG = wEG!!
INTEREssE? BEL NA r8.oo uuR, TEL. (o5r5)

r280 X (coMPLEET). AANcEBoDEN
KoITEERA?IARAAT (2 rAÂR ouD, z.c. sra.nT)

Sprcrnuv

cÀ'rrË E

27r-

.

1,266X

korting

Tesoro

Bandid,o

f 17s0,750,500,-

I.

Coinmaster I
Spectrum.

TE KooP: METÁALDETEcroR, WHrrE's
CLAssrc II MET BLUE MAx PLUS srANDAARD scHorEL. PRrrs F 4oo,G. FREDERTKS, TEr. (o5zr) 5ro73o

BounLy Hunter Tracker L.......... - -

Micronta

2A<

700,-

-

.

1t\

-

Ã(

4001,

-

Schotels:

TE KooP: FTSHER r 266 X, 4 ,AAR ouD, rN
PRIM^ STAAT r 85o,-.
Ttt. (o74) 2662946

'lesoro

17,5 cm. conc. als

Tesoro

17,5 cm

w

nieun
nieuu;
als nieuw

75O,-

L50,-

scan als

Tesoro 25 cm. conc

225,-

DEr¡croRs HuLSr, Tbt (orr4) 37 o4 8o,

STEENBERGEN

vANUIT BErcrÉ oo

TE Koop AANGEBoDEN: TEsoRo ToLTEc II
METAALDETECTOR, IN STAAT VAN NIEtrl^/,

Garrett

3r rr

+3 70 48o

.

f 1-1-50,f 1,1-50,White's Classic III SL 6 mnd oud (als nieuw) f 1000,Tesoro Cutlass ii (nieuu.f
f 599,Tesoro Sidewinder (nieuw)
..
f 999,Grandmaster Hunter

Fisher Aquanaut

GEvRAAGD: META-AIDETEcroR. rK BEN
ERIK, 8
EN HELP MI.JN VADER AI EEN
HET ZOEKEN NAAR MUNTEN. MA.A,R
,AAR BI''A.AR
NU SPÂÂR IK ZELF VOOR EEN GOEDE,
LICHTGEWICHT METAAIDETECTOR MET
DTSCRIMIN/TTIE. WIE KÂN MIJ DAARAAN

1.280

CXIil (àígiÌaal)

X

..

Schotels:

V/hitet

Maxíma

1,500

Tesoro concentric

Tesoro

HELPEN?
ERrK TERPSTRÂ, TEL.

825,-

Fisher CZ6A, als nieuw

Fisher

white's

FooN. PRrrs N.o.T.K.
R. vAN RrET, TEL. o6SSrS22rt
E-MAIL: RVDRIET@wEsTBR.A¡ANT.NET

DRTIvERs). A.ANcEBoDEN:

aa(

(0227) 59 3z 86

White's

COMPLEET MET SCHOP]E EN HOOTDTELE-

sLrIpMAcHrNE, NrEttw IN Doos. PRlrsrNDr-

CSSSSL demo 3 jr. gar. interess.

LAAN MErA¡,LDErEcroRs,TEL.

NA rg.oo uuR.

DEN: ZV/ARX PROFESSIONELE MOTORKETTrNczAAc DoLMAR PS gooo (Nw.pRrts
r 285o,-/ 2.IAAR ouD). TE RUrL
GEVRAAGD: coED WERïENDE TEsoRo
ST¡NcRAy (coMpLEET). A.ANcEBoDEN
MOUNTAINBIKE GEZEIIT IMPULSE NEXT
(r ¡aen ouo). PRrJsrNDrcATrE F r r 5o,-.

KUNsrsroF

C-Scope
DJ

PRrJsrNDrcATrE: F r25o,-.TE RUIL
cEvRq¡,GD: TEsoRo BANDTDo II (2.c.
sra-a.T, coMpLEET). Aelcraoorn: luxr
rAx EN KoPIEER vooR A4 pAprER. PRrrsrNDrcATrE F 75O,-.
HR.WIGGERS, rEL. (o575) 530888

XLT (uw. ruoorl, coMpLEET). AANGEBo-

TE RUrL GEVRq-â,cD: SUPERMAGNEET
(SUPAMAG INcL. LEREN HoUDER EN

1300,-

..

C-Scope CS4ZX (motion/non-motion), '1, jaar gar.
White's Classic SL III (9/97)
Fisher CZ 7, demo 3 jr. gar. interess þorting

TE RUIL GEVRAAGD: GoÈD WERKENDE
FTSHER

f s5o,-

1212X

C-Scope CSSMX,2 jaar qar. als nru.

a a o

5767o6.
TE RUrL cEvR.A¡.cD: WHIrE's

Fisher

aaaaaaaaa

(o5r5) 3325o7

Garrett

1,7,5 cm

f 250,-

.

f 125,f 1-25,.. f L25,-

.
Scorpion.

concentric'l,O cm
S" crosftrevoor

MuNsrERs DErEcrrE TEr (o492) 577419

Tesoro Stingray in
HoFMAN ErEKrRoNrcA,
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Speef mansweg 9,81 I

I MH

Heeten,Tel. (0572) 38 22 96

COMPASS - BOUNTY HUNTER. GARRETT

ltl

995,-

TEr (oz4) 6774o63
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Busreis met luxe tourìngcør noor Engelond voor leden en gezínsleden
vqn 'De Detector Amøteur'. Gereìsd wordt er in een veílíge luxe
touríngcar (67 personen) met toilet, vìdeo, enz.

.t

Heenreis
Vertrek vrijdagochtend 4 september van
diverse opstapplaatsen in Nedertand.
Na de oversteek (Catais-Dover) per ferry
zijn we tegen de avond in East Garston.
Terugreis
Vertrek zondagmiddag 6 september
t 16.00 uur uit East Garston. Aankomst
Nederland maandagochtend 7 september.

Deetnemers aan de Newbury Ra[[y van vorig

jaar praten er nog regelmatig over: de enorm
grote velden, de gezetLigheìd, de vondsten
en natuurlijk'de grote schatvondst' (zìe
magazine nr. 36).
Dìtjaar wordt er op akkers (350 acres)
gezocht bij East Garston, Een klein dorpje
tr5 km. noordwestelijk van Newbury.
In deze prachtige heuvelachtige omgeving
met o.a. de 'Ridgeway' (tro.ooo jaar oude
weg) en de Whjtehorse Hi[[ worden regelmatig
Keltische, Romeinse en bronstijd vondsten
gedaa n.

detecto r

AMATEUR

Gezocht wordt er naar de verstopte pennin-

gen, waarmee grote prijzen (getdprijzen en
detectors) zìjn te winnen. TotaaL prijzengeld

!

f ri.5oo,-.

Wìjzígí ngen voorbehouden.

To Wantage

e

Þu¡du*nu

Reir¿r

To
Ab¡ngdon

Overnachten (eenvoudig kamperen) doen we op een stuk grasland. U dient dus een
ktein tende met diverse kampeerspu[[en. zoals o.a. een slaapzak en eventueel een
kooksteltetje meete nemen. 0p hetterrein staat een tentwaar door een scoutinggroep o.a. een Engels ontbijt, avondeten, hamburgers en andere snacks worden
bereid. In de grote tent hebben de Engelse deaters en importeurs van metaaldetectors hun waren uitgestatd. 's Avonds kunt u gezellig bijpraten met andere zoekers en
eventueel genìeten van een Engelse pint. Ook deze keer kunt u in de DDA-tent weer
een gratis kop koffie krijgen.
0p het terreìn zijn z sanitairwagens aanwezig.

Stockcross
lo

-t:Tn',;-

90 kilo munten
dat de "Gouden Driehoek" ergens in Azië ligt? Dat klopt, maar
U meent te weten

Dit

Va nwe g

e dí ve rse

p

I

rìjsve r ho gí n g en

De vereniging 'De Detector Amqteur' kon niet
verøntwoordelijk worden gestetd voor schode oon
personen of goederen door diefstal of ongevoL.

en omdat we voor een ruìmere bus
hebben gekozen, hebben we de príjs t.o.v.
voríg jaor ìets moeten verhogen.

er is er ook één die veel dichterbij ligt.
In het Noorden van Frankrijk, dicht bij de
stad Sedan, ligt het dorp Noyers-PontMaugis. Al door de eeuwen heen werden
daar op een bepaalde akker regelmatig
munten gevonden, vrij zeldzame en altijd
van koper. De bevolking noemde die aldcer
dan ook "ia terre à I'argent", het geldland.
Mede door die regelmatige geldvondsten

hield een historicus zich met dit terrein
bezig. Op grond van zijn onderzoek meende hij dat de gevonden munten waarschijneen

Omdat de desbetreffende akker een enigszins driehoekige vorm had (en nog heeft)
noemde hij het in een wetenschappelijke
publicatie "de Gouden Driehoek". De inkt
van zijn artikel was bij wijze van spreken
nog niet droog, of de vondst der vondsten
werd gedaan.

Vertrek Aank.

Plaats

4/e
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le

Lawei
05.45
Heerenveen, NS station 06.10
Zwol.[e, NS station
O7.Oo

06.30

Utrecht, Jaarbeurspt. 08.30
Breda, NS station
09.50
Breda, Hazeldonk wegr. 10.15

o4.75
03.00
02.30

Drachten,

07.00
05.45

Op een zondagavond, eind augustus 1997,

liep mijnheer Benoit met zijn zwager en
zijn twee kinderen door het "geldland" op

Inschríjving
Opgave vóór rZ

weg naar een bevriende agrariër. Ze liepen
door het spoor van een tractor op de
gedeeltelijk omgeploegde akker toen ze
potscherven vonden en een groot aantal
geoxydeerde en aan elkaar ldevende munten.
Enig speurwerk leverde nog een aantal,
vlijwel onbeschadigde, aarden potten op,
die tot de rand gevuld waren met heel veel

juli.

Maximaal aantal deetnemers 67
personen, dus vol is vol. Deelname
alleen door leden en gezinsleden
van de vereniging 'De Detector
Amateur'. Als u het inschrijfformulier (r per persoon) opstuurt,
ontvangt u zo snel mogetijk een
acceptgirokaart. Na ontvangst door
de DDA van uw betaling bent u
ingeschreven voor de Raþ, en
ontvangt u tezijner tijd een bevestiging en alle andere informatie.
INLICHTINGEN: G. Lukassen

(050) 54t 33

FORMULIER OPSTUREN NAAR: G.

munten. Nader onderzoek bracht aan het

licht dat het gaat om meer dan

Lukassen, Meerpaa[ 218,9732 AM Groningen
.T

Inschrijfformulier Newbury Rally'98

i
I

i

Naam:

rik

wl

mee naar Enserand.

_

_..
tidnr.:
Leeftijd:

I
I

M/v i

de munten niet van hoge muntwaarde zijn,
maar wel erg zeldzaam, terwijl er op een
aantal dieren staan afgebeeld die sporadisch worden aangetroffen.

Omtrent de herkomst en tijdstip van het
verbergen van de potten is niets met enige
zekerheid te zeggen. De vondst lag op een
diepte van ca.40 cm, maar men vermoedt
dat er al eeuwen geleden één ofmeerdere
potten door ald<erwerkzaamheden stuk
zijn gegaan en de inhoud over het land is
verspreid. Dat verldaart de woegere vondsten van losse munten. Hoewel hier geen
detector aan te pas lcwam, toch een leuke
vondst.

Straat:
Postcode/Woonplaats:
0pstapplaats:

-

470.De meer dan 90 kilo wegende muntvondst wordt op dit moment (maart 1998)
nog opgeknapt en de determinatie is nog
in volle gang. Men kon al wel meedelen dat

96

t-

14.000

koperen munten, Gallo Romeins uit 275

o.v.v. Newbury Ralty

å$ JU

de "kruimels" zouden zijn van
tot dusver niet gevonden groot fortuin.

iijk siechts

Geplande vertrektijden, opstapplaatsen en aankomsttijden

J.H. Cats

toil[rn

DnrucroR Nruuws
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Munsters Detectie is voortaan
bereikbaar via een ander tele
foon- en fax nummer.

Tel. (0a92) s7 47 94
Fax (0492) s7 43 03

Berícht uít Spanje
Van onze oud-voorzitter Theo
Kolkman vernamen we het
voLgende. GebLeken is dat de
po\itie in het p\aatsje Salou
(Costa del Sol) ín de buurt
van het Spaanse Barcelona
controleert op het gebruik
von de metaaldetector op het
strand. Er schíjnt een polítieverordening te zijn met de
voLgende i n houd: Tussen
8.00 uur en 19.00 uur is het
verboden om met de metaaldetector op het strand te

u00RBEH0uDt

TOTKIIAG

Ill OKT||BTR
t0il[tn uooRBIHOu[t

Hofman Elektronica
is verhuisd.
Het nieuwe adres is:
Wingerdstraat 6,

6641 BN Beuningen

zoeken.

S1IINGRAY [I

SURFAAASTER
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waadschep 2-delig RVS

II

waadschep 2-delig RVS

TUMBLER

N¡eu\\'e f)etector kopen? ßel ons \oor scher¡re prijzen
Keepstr¡at 2 571)2 LH Helnronri (N B) Tel: 0192-574525
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Dealer.

pø,gtna,
r WDV Metaald,etectoren

t

Ko oístr a Meta aldetecto rs

t

Metaaldetectoren / diepzoekers/
detectiepoorten / portofoons voor

Flevo Detectors, Wilko Rook

Compass / Garrett / C-Scope
Tesoro / Eis}:er / Bounty Hunter

Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diepzoekers en opsporingservice

Buonen 774, 8408 HP Lippenhuizen
tel. (0s13) 46 so 93

1,8, 83L6 DB Markness¿ N.O.P.
tel. (Os27) 20 39 29 / o6-s29 743 80

verkoop & verhuur
Kreehplein 33, 3079 AB Rotterdam
tel. (o1o) 292 7 I 3O, fax (o1,o) 292 78 32
gsm 06-51275533

Kerkpad

I Lankman detectoren/

Grondvondstenmuseum

t

Zoetmulcler meta.aldetectors
White's / Minelab /Viking

White's/Minelab/CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur

CEIA detectiepoorten

beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren

T

d. TUUþstr aat 26, N oor dw olde
tel. (0s61) 43 32 73

v.

Hofman Electr onica
Alle grote merken /

Grote Houtweg 97, 1944 HB Beverwijk
tel. (o2s1) 22 54 57

V. O. F.

Eigen servicedienst
Winger d straat 6, 6&7 BV Beuningen
tel- (024) 677 40 63

.Ian
van Beraen
'Metaaldeteítors
Tesoro

DSG Metaaldetectoren

TanneskompÞe13,5227 BT Den Bosch
tel. (O73) 637 73 so

Groníngen
White's / Viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten

t

AemileHeän

Metaald,etéctoren
White's / Viking / Minelab

Beatrixstraat 26,9965 RK Leens
tel. (0s9s) s7 77 49
email Þ a dijÞ@fr e em ail.nl

¡

P.

Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemstede 58, 3608 TH Moarssenbro€k
tel. (æaQ s6 30 37 (tot 23.OO uur)

Drenthe

van d,er Putten

C-Scope / Fisher
Hutakker 3, 5552 CJ Valkensw aard
tel. (oaQ 2o417 77 / (o&) 2o7 s3 4L

r HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope

Holland Detect

/

Metaaldetectors voor hobby,

Compass / Fisher

industrie en beveiliging

Statíonsstraat 732-734, Deume

Pieter Maotsstraat'12
7777 AP Hippolytushoef
tel. (0227) 59 32 86, fax (0227) s9 32 86

D etectíon Systems Holland
White's / Minelab /Tesoro / CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur

t

beveiliging / diepzoekers

Grote Houtweg 97, 7944 HB Beverwijk
tel. (025L) 22 54 s7

Veerpad2,8276AP Zalþ
91-,

fax (o38)

363

Ø

Zoetmulder metaaldetectors
White's / Minelab /Viking
CEIA detectiepoorten

onderwater & landdetectoren
tel. (o38) 363 6s

tel. (M93) 3'J,44 65

D J. Laan Meto.aldetectors
C-Scope / Fisher

alingerbrink 48, 7 872 SK Emmen
tel (0s91)61.2s 20

B

80

email àetect@pi.net

Garrett / Viking

t

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
White's / MinelabÆisher/C-scope
Pulse-star/Celtic?Goldspear/Pulse
Technolory/Vrkin g/CEIA Dete ctie
poorten/Diepzoek app./Pulse Inductie
/Verhuur-Verkoop/Detector f nancie-

nng/Enz.
Bontehondstrûat 3-5,4567 BA Hulst
Tel.: (OL74)370480 Fax: (0774) 37M87
Mobiel: 06 - 5 3.87.5 8.69,

E-mail detect@urxs.nl

id-Holland

t

- C,ert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Fo.. Detect

Hamstra

Kleine Haarsekaàe 779
4205 NA Gorinchem
tel. (0783) 62 75 OO

Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurínkdu¡arsrpeg 77,
tel. (0s3) 43o OS 72

7

523

AT

V.O.F.

Garrett / Compass / Bounty Hunter

Goldspear / Laser / White's

Enschede

T FARTA

T HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher/ carrett/Viking
Stationsstraot 732-734,
t€l. pa%) 37 14 65

D

eume

Tesoro

t

Ammunitiehaven 567
XR DenHaag
tel. (o7o) 363 84 52

Salland Detectors
Garrett / Compass ,/ Bounty Hunter
Speelmansweg 9,877'J.
tel. (Os72) 38 22 96

t

MH

Steenbergen Detectors Hulst

Deco Home Hoeveline

Eigen Vondsten Museum'
White's / Minelab/Fisher/C-scope/GarretVPuls e - s tarlCeltidTesoro/Goldsp e arlPulse Tecbnolo gylVikin glBounty

Heeten

.

Kortbeeþ. Detectoren
'White's verhuur
/
verkoop / beveiliging
Hondorpstraat 7, 7721,
tel. (os43) 47 86 96

25L1.

KA Aalten

Tesoro
Burg Bauwmannlaan 9Oa

3O43AP RolÎ,etdam
tel- (o7OI 475 76 49

'

Hunter/CEIA Detectie poorten /Diepzoek
app./Pulse Inductie/VerhuurVerkoop/Detector fi nanciering/Enz.
Bontehondstraot

3

-5,4561 BA Hulst Holland

Tel. : 00.31.'1.7.43.7O.48O,

Fax:00.31.11 43.7O.ß7
Mobiel: 06-53.87.58.69, E-maíl detect@Ìrxs.nl

Een bloeiende

Betuwse boomgaard
als historisch
beeldenboek
indelijk weer voorjaar. Een
mooi zonnetje bracht me
naar een van de boomgaarden van de fruitteler waar ik m'n
appeltjes haal en die me
toestemming heeft gegeven om
tussen zijn bomen mijn detector uit
te laten. Op naar het licht glooiende land van een oude stroomrug.
Een landbouwgebied met een
verleden van vier a vijf eeuwen oud
en zeker nog veel ouder. De eerste
vondst plaatst me ruim vijftig jaar
terug in de tijd. Een zinken dubbel-

tje uit de Tweede wereldoorlog, net
als zovele gedateerd 1942. Daarbij
hoort het beeld van stampende
laarzen en angst voor deportatie.
Een schoonmoeder die in haar
eentje een gezin draaiende moest
houden omdat mijn schoonvader
ondergedoken zat om niet naar
Duitsland te hoeven gaan om te
werken in de oorlogsindustrie.

om zijn brood uit te venten. Mijn
overgrootvadel gebruikte in die
jalen zo'n hondenkar in zijn functie als 'pietereuliekerel', het uitventen van petroleum voor lampen.
Niet lang daarna een halve cent uit
1853, koning Willem III regeert.
Hoe kort is Willem II maar koning
der Nederlanden geweest. Dan een
cent uit 1.827 met als muntmeesterteken een palmtak, geslagen
in Brussel. Belgie bestond
\
nog niet. Het koninkrijk
der Nederlanden grensde

in het zuiden nog aan
Frankrijk. Utrecht had in
die jaren een fald<el als
muntmeesterteken.
Dan volgen een handvol kogels van
musketten en pistoletten.

Zijn broer werd
opgepalt en verdween in een werldcamp. Een stukje
verderop weer een dubbeltje.
Dit keer van koningin Wilhelmina
die in 1898 de troon besteeg. Helaas
geen loshangend haar maar een
stevige knot

uit

1936. Een tdd van

economische malaise. Een tijd ook
waarin onderwijzers gewoon een
paar maanden zonder salaris
werkten om een baan te bemachtigen en waarin de bakker met zijn
hondenkar langs de deuren ging

Die wapens werden in de Franse
tijd gebruikt door de musketiers.
Een beeld verschijntje voor ogen
van mannen met zwierige hoeden,
opvallende laarzen met zilveren
gespen, sjerpen en pluimen die op
hun paarden over de Lingedijk
galopperen. Uiteraard vind ik ook
lakenloodjes. Een eryan uit Leyde.
Twee ronde schijf,es metaal verbonden door een lip, met aan de ene
kant een gat en op de andere een
pin die daar doorheen steekt. Bij
het dichtklappen van dat lood voor
het stempelen heeft er ooit een
mooi stuk laken aan vast gezeten.
We zitten al in de zeventiende

70 cm diepte,

soudenen z,lveren munten selectieknop,
gouden armband filter, bla bla ....
Ja... ja..., toch maar eens Hagro bellen!!
Hag

ro Metaa ldetectors,

Stationsstraa t 1 32- 1 34, Deu rne

tel. (0493) 31 44 65 (winkeltijden), na 18.00 uur (0492) 33 14

51

Officieël dealer van: Altai, Bounty Hunter, C-Scope, Compass, Fisher,
en Viking.

Garrett

t-]

eeuw de eeuw van de grote meesters waaronder de in Leiden geboren Rembrandt van Rijn. Hij was
daar leerling en meester. Naderhand verhuisde hij naar Amsterdam. De oude lakenhal van Leiden
waar dit lood ooit gestempeld is,
doet nu dienst als museum.
Dan een ldedinghaakje. Een simpel
opengewerkt ding van koper ergens
uit de vijftiende eeuw. Daarmee

zijn we in de late Middeleeuwen
aangeland. Sieraden hadden toen
vooral een praktische functie zoals
het sluiten van de ldeding. Alleen
de Hoge Adel kon zich sieraden
zonder praktisch gebruik veroorloven, en dan nog het liefst van goud
of zilver. De gewone man en de lage
adel moest het doen met verguld of
verzilverd spul ofgewoon koper.
Uiteraard zit alles nog dik onder de

klei die de Betuwe zo vruchtbaar
maakt. Dan een ldein stukje zilverpapier, dat dacht ik. Het bleek een
dubbelgeldapte munt te zijn. Ik ben
geen numismaat, maar het ding is
toch heel wat eeuwen oud. Moet ik
nu nog uitleggen wat de detectorhobby betekent voor mij?
A. Folkerts

www.ish .nUdetect
e

'

geoefende internetge-

: bruiker zal z'n hoofd wel

geschud hebben, maar de
site wel hebben gevonden. De naam
stond de vorige keer niet helemaal
goed afgedrukt in het magazine.
Voor leden die geen computer
hebben, of indien ze wel een computer hebben, maar nog niet op het
Internet zijn aangesloten, is het
hele internet-gedoe misschien wel
adacadabra. E-mail, @ (apestaartje),
site, mailbox, inloggen, het zijn
allemaal nieuwe kreten. Ik zelf ben
ook nog niet zo'n geoefend internetgebruiker maar ben wel gelijk
enorm enthousiast. Het is een
nieuw medium met enorm veel
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mogelijkheden. Ben je ingelogd op
de site dan

vindje

een overzichtspa-

gina (zie foto), van waaruit men
verder kan gaan naar andere pagina's of rubrieken, w.o. vondsten, de
club, de auteur, sites (NL), sites

manler om zo Je ervarrngen te

(Eng), fabrikanten, dealers, forum

delen en uit te wisselen. Ben je

enz.
ICik je op de knop'vondsten' dan
kom je op een pagina met allerlei
ldeurenfoto's van voorwerpen en

benieuwd wat een importeur of
dealer te vertellen ofte verkopen
heeft, ofwat er aan de andere kant

munten. De vereniging heeft uiteraard ook een aantal pagina's met
o.a. adressen, detectornieuws,

aanmeldingsformulier enz. Een
nieuw onderdeel is het 'forum'.
Geopend op 17 mei, maar het wordt
nu al druk gebruikt. Vragen over
ewaringen met een bepaald qpe of
merk detector, een leuke vondst die
je vandaag gedaan hebt en aan
anderen wil laten weten en antwoorden daarop. Het is een leuke

van de Noordzee in Engeland
gevonden wordt, of in Duitsland, of
de USA ? Binnen een ogenblik zit je
aan de andere kant van de wereld
en kan je daar vondsten bekijken of

bijvoorbeeld testrapporten van
detectors en andere informatie
ophalen. Nu al wordt de Nederlandse site gemiddeld zo'n 10 keer per
dag bezocht, met uitschieters van
25 keer.

Ditzal in

de toekomst

media, zoals kranten en allerlei
ander magazines. Ik denk het niet
maar het zal wel een heel grote
plaats innemen in de informatievoorziening. De Nederlandse detectorsite wordt gemaakt door
dhr. W Bos, een lid van onze vereniging die nog niet zolang zoekt,
maar wel gelijk mogelijlcheden zag
om zo iets op te zetten. Een enorm
goed initiatief en ik denk dat deze
site een goede toekomst tegemoet
gaat.

alleen maar toenemen. Is dit nu
een vervanging van de andere

["]

Kees Leenheer

tector

AANMETDINGSFORMUIIER

METAATVONDST
DATUM:

LIDNR

AMATELJR

SITUATIËSCHETS YINDPLAATS CEVONDEN OBIECT:

NAAM VINDER:
ADRES:
POSTCODE / WOONPLA,q.TS:
TELEFOON:
GÊVONDEN OBJECT:
MATERI.AAL:
OMSCHRI,IVING OBJECT:

AFBEEIDING GEVONDEN OB,IECT

AFMETING/CQ.GEWICHT:
DETERMINATIE VERRICHT:,JA / NEE DOOR
VINDPLAATS / COÖRDINATEN:
GEMEENTE,/ PLA,A.TS:

HANDTEKENING:

HET GEVONDEN OB/ECT BtilFT iN IEDER GEVAL TOT 3 M.AANDEN NA AANMELDING TN DEPOT BU DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldingsformulier te gebruiken?

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.

Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën,
zodat u altijd een aantal formulieren op voorraad heeft.

Adressen waar u het formulier naar toe kunt sturen:

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 munten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse

vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en
bronzen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis. Bij
twijfels kunt u altijd even naar de R.O.B. of het K.P.K. bellen.
Het invullen van dit formulier is heel eenvoudig.
Na eerst uw persoonlijke gegevens, zoals naam en adres
ingevuld te hebben, kunt u als u bijvoorbeeld een Romeinse
munt op een akker gevonden heeft, het volgende invullen;
Gevonden object:

munt

Materiaal:
Omschrijving object:

vermoedelijk brons

Rijksdienst

v oor

het Oudheidkundig Bodemonderzoek

(RoB),

Kerkstraat'1,,
Postbus 'J-600,3800 BP Amersþort

Teleþon 033-463 42 33
Fax 033-465 32 35

Koninklíjk P enníngkabínet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus 'l-'J.028,2301. EA Leíden
Telef oon 07'1. - 5'l.. 20 7 48
Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te
vullen houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregistratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.
Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de
vereniging, want het bestuur van de vereniging wil natuurlijk ook
graag weten wat er zoal aangemeld wordt.

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

Afmeting/c.q. gewicht: Ø 2O mm
Determinøtie verricht: nee
Vindplaats/coöràinaten: de=weg.of straat waar b.v. de akker

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

Romeinse schen¡en.

þ.1

VONDSTEN AANMETDEN,
EEN KIEINE MOEITE!

GETAN[N[F@
EUWF

GEÉÁN
M

ETAALDETECTI ESYSTEM EN

G ELAN Metaaldetectiesystemen BV
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel
Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58
E-mail gelan@worldonline.nl

f

Het waterzoekseizoen staat voor de deur.
Vraag gauw de folder van de nieuwe
CS7 o n d e rwaterd ete cto r a a n

Øarvolt
a

l OOO

diepte. o Tiptoetsen voor bediening.

van lD en diepte oTiptoetsbediening
oAutom en instelb grondbalans o lnstelb
en autom notch a No motion all metal en
motion all metal o 3 toons geluidsdiscr

o. LCD-scherm voor aflezing van o.a. diepte,
dìscri m i natie, identifi catie, batterijen,

notch enz¡ Ò Audio-boost, autom. grondbalans enz.

f

6Th

Power master circuitry voor extra

o

C-ompaÇÇ

(aoldçc.anner 7ro

o Meter met lD- en diepteaflezing
oAutom. en instelb grondbalans
o lnstelb discr o lnstelb basistoon in all
metal stand. a Druktoetsen voor all metal
en trash out

Crat¡s.i¡ttruct¡ev¡deo.

179t,-

f 199î,

(zatrott (z-11 TOOO
¡

Power master circuitry o fiptoetsbediening

met 256-staps frjnafstelling

¡

Uniek kleuren

LCD-scherm voor aflezing van o,a. diepte, discri-

minatie, identifrcatie, batterijen, notch enz o

Autom en instelb grondbalans enz

¡

GmpaÇÇ

Geluids-

hin 7ro

identificatie o 8 zoeklrequentres . Zoutwateronlstoring o Cratis rnstructrevideo

o Verlichte meter met lD- en
diepteaflezing..Autom grond-

,ê .

balans. o lnstelb. discr. .3-toons
geluidsdiscr. o Auto notch. o Dtuhoet-

sen voor

all metal en trash out a Batter¡j-

oplaad aansluiting

f
CorvpaÇÇ
o Vari-lilter o
lnstelb discr

lans.

7191,-

(aawul*1t
a M¡croprocessor gestu
discriminatie en
Ondanks de lage prijs
en dus ideaal voor de

Øarvott ârandmaçter
llvnter CXll

o

a

Druktoetsenvoorall metal
en trash out o Basistoon automatisch

.

Tiptoetsen voor bedieninq.

o D-meter voor ailezing van
I

o.a. diepte,

identificatie, batterijen enz. o Celuidsidentificat¡e, 2-knops discr. instelling, autom.
grondbalans enz.

9ovntu lltLnter
I

Qvick Draw

ll

o Microprocessor qestuurd o Aflezing van

119s,-

.

Autom
lD, diepte, notch en batterijen,
grondbalans, instelb en autom notch,
a 3-standen ilzerdiscr a 3 toons geluidsdiscr

f 99t,Leden 50/o korting. Alle nieuwe apparatuur wordt geleverd

met Ned. gebruiksaanwijzing en 2 jaar garantie..
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Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0s13) 46 s0 93
Fax (0513) 46 30 67

