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Best verkochte Tesoro detector vøn de

løøtste 6 møønden

¡ Uitwisselbare zoekschijven
. 3 grondbalansstanden:

- normale grond
- alkali (gemengde grond)
- zwaar gemineraliseerde grond

¡ Max Boost gevoeligheid
o Superstabiel in extreme grond-

omstandigheden

Tesoro's LOBO Super TRAQlost één vøn de grootste detectieproblenxen op:

díepteverlíes door grondstoñng. Wøør je ook zoekt, de Lobo Swper TRAQzøl
zich na een paal keer op en neer ponxpen volledig aa'npøssen øan de grond-

omstøndighed.en!

De speciale 25 cm ellìptische widescan zoekschijf heefi het dieptebereik van een

25 cm schijf en de gevoeligheid voor kleine voorwetpen van een 10 cm schiif!

Gewicht 999 gram!
Dit is de detector voor U.
Met d.eze detector knjgt u geen tewnis- of detectorønn! Pøst ín elke reistøs of kofer, kan

dus mee op vøkøntíe zonder lastige vrøgen te kríjgen vøn gezínsleden (moet døt ding

weer mee!) Geen stress over de løstige bediening. Kortom simpel,licht en toch professioneel.

Døt ís de verbeterde opvolger vøn de legendørische Silvør Sobre Il wøør Eríc Løwes zijn Romeinse schøt mee vond.

-f 47s,-
(f/o korling indien u niets

inruilt)

Ervaren zoekers die mel

de LOBO Super TRAQ

zoeken zeggen nooit eer

gevoeliger detector
gehad te hebben!

(Lucien Bure: in 4 maan

den vonden we meer

fibula's dan in 4 jaar

zoeken met een andere

topdetector).

lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg ll
754 NI Enschede
Iel. (o53) 43o0512
(bezoek op afspraak)
Fax (o53) 44 55 58
http://www.ar. nl/bed rijven I deTecI I
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O NT D EK DE O NW EERSTAA NBARE AANTREK.

K,NGSKRACHT VAN DE POWERLIFT zo

BEG'N AAN EEN NIEIJW AVONTUUR!
Y'sSEN 

'N 
KANAIEN, HAYENS EN GRACHTEN

MET DE POWERLIFT zo.

MET DE POWERLIFT HAALT U ERUIT WAT
ER IN ZIT

Let op! De LOBO Super TRAQ is de

beste landdetector die Tesoro ooit gemaakt heeft! Een kombinatie van

. computergestuurde automatische grondbalans en een speciale elliptische

widescan schijf heeft geleid tot een onovertrofen gevoeligheid en dieptebereik!

. Super TRAQ computergestuurde o Echte o discrimlnatiel
automatische grondbalans . tT,Skïzfrequentie

. 25 cm ellipt. widescan zoekschijf . Threshold
. Alle metalen met basistoon
. Werkt op 8 x r,5 V penlight

batterijen
. Ombouw heupmodel is mogelijk
o Diepteaanduiding d.m.v. toon-

hoogte

AMIGO II
CUTLASS ll pMax

SILVEB SABRE ¡tlVìax
BANDID0 ll UMax

LASER Power Max ll
LASER Power Max ll gemod

TOLTEC II

PIRANHA (pulse induction)

STINGRAY II

L0B0 Super TRA0

Powerlift 20
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Detector maga.zine is het
verenigingsblad. van
" De Detector Amateu.r,,
en verschijnt 6 keer per jaar.
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Adressen!
Veel brieven, wagen enz. konen nogal eens bij de verkeerde
personen van de vereniging terecht. Vandaar
dat we de adressen weer eens oP een rijtje zetten'
Wilt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellen?!!

I Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bÜ onze

secretaris: D. Smilde, Pr. Bernhaldweg 31,

8453 XC Oranjewoud, tel. (osr¡) 63t978.

E-mail: a.smilde@wxs.nl

I Ledenadministratie
Opgave van leden, adreswijzigingen, vragen over de

contributie bij:
W Woudstra, Melkemastate 16, 8925 AP Leeuwarden'

I Activiteitencommissie
Voor vragen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-

natiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal zr8, Groniugen, Tel' (o5o) 54ß396

Advertenties, Opgravertjes, Occasions

Opgave uitsluitend schriftelijk aan: C.B. Leenheer,

Hanebalken 153, 9205 CL Drachten. Fax (o5rz) 545777.

E-mail: dda@creatYPe.demon.nl

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen

client u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op

te sturen naar: D. Eekhof, Vangstraat 46'

8471 EXWolvega

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

Fax (o5rz) S 45717. E-mail : dda@creatype.demon.nl

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar

een van de offìciële instanties heeft gestuurd naar

ons secretarlâat:
D. Smilde, Pr Belnhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud

Mensen die ovel een internet-
aansluiting beschild<en raad

ik aan geregeld de intelnet-
pagina van c1e ROB te raadPle-

gen omtrent de allerlaatste

nieuwtjes.
Van het ROB-front kunnen we

melden clat men daar druk
bezig is met een nieuw aan-

meldingsformulier. Over het

hoe en wat kun je in een

volgend magazine meer

lezen.

De tentoonsteliing " Schatten

oncler de Schotel" is inmid-
dels naar het Goois Museum

in Hilversum verhuisd.

Daarnaast woldt nog gewelkt

aan een determinatieclag oP 5

september in dit zelfde

museun1.

Vijf leden hadden de moeite

genomen om de ledenverga-

dering in Elburg te bezoeken.

Nog eens hetzelfde aantal

had bij voorbaat al te kennen

gegeven niet aanwezig te

kunnen zijn. Van de mensen

die met de 'Vondst van het
jaar' een hoofdprijs hadden

gewonnen, was er tenminste
één persoon die een fax
stuurde clat hij nict aanwezig

zor zljn. De prijzen,boeken-

paldcetten ter waarde van dik
honderd gulden, zijn inmid-
dels naar de winnaars ver'-

stuurd. Geluld<ig konden we

een lid blij maken met een

reis naar de Newbury RallY in
Engeland. Hij was de winnaar
van de ledenwerfactie.
Een positief geluid was te

horen uit monde van de

kascommissie. Hierin had een

echte vaknan Plaatsgenotnen
die onze penningneester
Wim Woudstra een comPli-

nrent gaf,voor zijn manier
van boelchouden.

Omdat voor bovenstaande

activiteiten heìaas zeer wei-

nig belangstelling bestond

zullen we dit waarschijnlijk
volgend jaar op een andere

manier gaan doen.

J. Koning

Voor'\ /oord
' Maakthetbestuur overuren? Je zou het soms

t 
d'enken. Tochben ik van mening dat dit niet zo

HET BESTUUR is. Besturen kost nu eenmqa'l veel vriie tijd, vooral

'" ' bii een vereniging die in beweging is' Zo zijn er in

i:i' d.e laatste periode gesprekken gevoerd met het AwN

en de ROB. Vast staat datbinnenkort deze gesprekken

een vÍuchtbaar gevolg zullenkriigen' Ook waren we

a'anwezigopeensNA.auondovefdewetvanMaltadiein
Amsterdam w et d gehouden.

Ve¡.t

I

I

Ir]

Grote computerstoring legt magazine plat!

Net als mensen en detectors hebben computers wel eens kuren Van het

ene op het andere moment lopen ze vast, komen er bommen op het

beeldscherm en doen niet wat er van ze verwacht wordt' En ook altijd

op ongelegen momenten Dus kwam de opmaak van het magazine ook

in de verdrukking en ging het later naar de drukker' Ondanks dat we, al

zeggen we het zelf, toch behoorli.jk wat verstand hebben van computers

en alles wat daar bjhoort, duurde het toch even voordat we wisten wat

de oorzaak was. Nieuw systeem installeren, enz' enz

Computers zijn ideale dingen als ze het doen, maar soms geven ze een

hoop ergernis. Het scheelde ook niet veel of de verantwoordeliike compu

trer was in de grote sloot achter m|n woning verdwenen Zoiets lost

natuurlíjk niets op, en is ook niet erg milieuvriendeltlk, maar op een

gegeven moment heb je toch de neiging om zo'n apparaat een geweldi'

ge schop te geven en de boel het raam uit te'.."""' "
Maar goed, het leed is weer geleden, het magazine ligt weer voor u en

wj gaan bilna op vakantie.

Kees Leenheer



Detectorzoeken

Johan Koning haalde al even

de gesprekken met de ROB

aan in zijn voorwoord.
De Detector Amateur (DDA)

heeft zich sinds de oprichting
van de vereniging ingezet
voor een betere samenwer-
king met de ROB en andere
archeologische verenigingen,
zoals het AWN. Dit was een

moeizaam en langdurig
proces. Een paar stappen
vooruit en dan weer een stap

achteruit. Er was een enorme
grote kloof tussen beide
werelden gegroeid.

Wij hebben geprobeerd het
aanmelden van vondsten te

stimuleren en onze leden
bewust te maken van hun
verantwoordelij kheden ten
opzichte van ons cultureel
erfgoed.
Op onze jaarvergadering in
1997 hield mevr. Ellen Vre-

negoor, als afgevaardigde van
de ROB een toespraakvoor de

leden van de DDA. De ver-

standhouding tussen de DDA

en de ROB is daarna enorm
verbeterd. Er zijn het laatste
jaar regelmatig gesprekken in
Amersfoort waar de proble-
matiek rond het detectorzoe-
ken, zoals o.a. vondstaanmel-
dingsprocedures en zoeken in
de bouwvoor aan de olde
komen. De Detector Amateur
word gezien als serieuze
gesprekspartner. Er wordt
naar elkaars standpunten
geluisterd en er is de wil om
in de toekomst te komen tot
een goede samenwerking en
aan werkbare oplossingen.
Omdat er nog volop gepraat
wordt is het nog te vroeg om
over nieuwe ontwikkelingen
mededelingen te doen. Na de

vakantie, in september zijn er
weer 2 gesprekken met de
ROB gepland en wordt er
verder gepraat. We hopen u

dan ook z.s.m. op de hoogte te

brengen van de ontwild<elin-
gen. Ook met het A'vVN wordt
gepraat over samenwerking
en zijn er nieuwe ontwildce-
lingen. Al met al, zo net voor
de vakantie, toch wel positie-

in het midden van
het land
ln het volgend numme¡ leest
hier mee¡ ovet

in de toekomst
ve berichten.
Indien u de metaaldetector
op vakantie naar het buiten-
land meeneemt, stel u dan
altijd ter plekke op de hoogte
van de eventueel daar gelden-
de verboden en/of verordenin-
gen.

Namens de redactie en het
bestuur wens ik iedereen een
prettige vakantie toe.

Kees Leenheer

Determinatiedag
zondeg 5 september 1999 in het
Eoois Museum te Hilversum

ln het Goois Museum wordt

op zondag 5 september a.s.

een determinatiedag gehou-

den. Dus als u nog n¡et in staat

bent geweest om de expositie

"Schatten onder de schotel" te

zien, en u heeft ook nog allerlei

vondsten (incl. steentijdvond-

sten) liggen die nog níet

gedetermineerd zijn, hebt u

een mooie kans om dit te

combineren.

ln het museum zijn diverse

deskundigen van ondermeer

de DDA aanwezig.

Openingstijd: rz.oo-r 6.oo uur.

Kerkbrink 6,tztt BX Hilversum

Ir]

ij.si-rtlr
; i Voorzitter:

J. Koning
Roodborststraat zo
8916 nc Leeuward.en
Tel. / fax (o58) z16 55 73

i l Vice-voorzitter &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer
Hanebalken r53
9zo5 CL Drachten
Tel (o5rz) 54 53 77

(rva r8.oo uun)
Fax (o5rz) 54 5r 17
E - ¡ø aru dda@ cre aty pe.demon nl

i,i Secretaris:
D. Smild.e
Pr Bernhardweg 3r
84yXC Oranjetuoud
TeI (o5r! 63 t9 78
Fax (o513) 63 z9 z7
E-van a.smilde@wxs.nl

I I Bestuurslid:
I. Bosma
Zwemmer 13

9zo4 GA Drachten
TeI. / fax (o5rz) 5t 5r rz

ri Bestuurslid:
D. Eekhof
Vangstraat 46
847r EX Wolvega
TeI / fax (o56r) 61 85 79

, r Bestuurslid
,1. Huls
Tuindersweg t4
827 t PK IJsselmuíden
Tel. (q8) 33r168r

: I Penningmeester &
ledenadministratie
W. Woudstra
Melkemastate 1.6

8925 AP Leeuwarden
Tel. (o58) 266 t8 t8
Fax (o58) 266 46 46

j,ir,l L, l:r lr r.:; i-; i r l l l;
Het lidmaatschap van deze vereniging
loopt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd stilzwij gend
verlengd met een jaar
Degenen die in de loop van hetjaar
toetreden, ontvangen alle reeds eerder
verschenen nummers van het lopende
jaar. Opzegging dient uiterlijk op
r augustus schriftelijk binnen te zijn
De contributie per lid bedraagt
f 55,- per jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korting
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'ç Or-htendç wakksr worden door de 
Sevr

van gobakkon bacon en øiøron. Je ontt5t en

Troviand voor do komende da7 k)aarmakr'n.

Troberon jo øon

boo[o te waÇÇøn bJ

oon kraan, øn dan

znekc'n o7 de enorrne

fot" akkorÇ in oen

çc-hilte'rende

omgeving- waar jo
¿ø algavw tontg,waant

irr woØöero tgdøn.

Voor vool z-ookorÇ

inmiddelc do
drloc-tordroorvt dio

- -'l
Gep[a nde vertrektijden,l
opstappLaatsen en I

I aan komsttijden
I

J*"t!:þ: n"?*rondo
- e nof wtllon Mßçon.

Vertrek Aank.

1019 1319

I

I

I

lner-hrSffonnvlior Nevvbvrl Kalll' 99

ik wil mee naar Engeland.

IIIII-IIITI

¡ Drachten, Lawei 05.45 07.00

' Heerenveen, NS station 06.10 06.30

I ZwoLLe, NS station 07.00 05.45

I Utrecht. Jaarbeurso[. 08.30 04.15

-.: Breda, NS station 09.50 03.00

I Breda, Hazeldonk 10,15 02.30

I

| ,orr"o" de totale reisduur en het I

I reistijienbesluit van de chauffeur kan I

I niet van de route worden afgeweken. I

L-IIIIII-J

(,)

Het formulier voor 6 augustus
opsturen naør:
G. Lukassen, Meerpaal 218,
9732 AM Groningen

lnlichtingen:
Gerard Lukassen
Tel. (o5o) 548396

M/v



Zo is er geen grote markttent meer
met deaters. De meeste deaters
komen wel maar gebruiken hun
eigen tent. Dit houdt echter ook in
dat er zaterdagavond geen grote
tent is. 0ok is er zaterdag geen
wedstrijd met tokens.

De [aatste jaren werd er attijd
gezocht ten noorden of ten noord-
westen van Newbury. Ditjaar wordt
er gezocht op 'nog niet afgezochte,
akkers (t 375 acres) bij Upper
Chute, (t 25 km onder Newbury en
t 15 km boven Andover) een ktein
dorpje in de North Wessex Downs.
In deze prachtige heuvetachtige
omgeving zijn diverse prehistorische
monumenten te vinden, zoats o.a. de
steencirkets van Stonehenge en
Avebury. Daarnaast zijn er diverse
ijzertijdforten en heuveLs met de
bekende witte paarden. Zonder
garantie op leuke vondsten te
geven, denken we dat er dit week-
end toch wel een aantaI interressan-

te dingen gevonden kunnen worden.

HEENREIS
Vertrek vrijdagochtend 10 september
van diverse opstapptaatsen in
Nederland. Na de oversteek (Catais-
Dover) per ferry zijn we tegen de
avond in Upper Chute.

ZATERDAG
0p zaterdag is er géén wedstrijd met
verstopte tokens maar zijn er grote
akkers rondom Upper Chute beschik-
baar waar naar natuurtijke vondsten
gezocht kan worden. De ervaren
ra[lybezoekers weten dat de akkers
in Engetand ook echt groot zijn.

ZON DAG

0p zondag moeten we eerst een
stukje (t 1 km) wandeten. Er wordt
gezocht op grote akkers (bij New
Zeatand) [angs de Chute's Causeway,
een oude weg die waarschijntijk at
vóór de Romeinse tijd gebruikt werd.
Gezocht wordt zondags naar

verstopte tokens.
Na de laatste wedstrijd is er de
prijsuitreikìng met ook dit jaar weer
een ruim gevutde prijzenpot van
duizenden guldens. Wie weet va[[en
er wéér een aantal Nedertandse
deelnemers in de pnJzen.

Gekampeerd wordt op een eenvoudi-
ge campingsite. U dient dus een
klein tentje met diverse kampeer-
sputlen, zoals een staapzak en
eventueel een kookstettetje mee te
nemen. 0p het terreìn kunt u ook
terecht voor een echt Engets ontbijt,
chips, hamburgers en andere Engetse
snacks (de prijzen zouden lager zijn
dan vorig jaar). En natuurtijk kunt u
's avonds van een Engelse pint
genieten. 0p het terrein zijn een
aantaI eenvoudige sanitairwagens
aanwezig, Uiteraard is er ook ditjaar
weer onze eigen DDA-tent waar u bij
Gerard een kopje koffie kunt knJgen.

TERUGREIS

Vertrek zondagmiddag 12 september
+ 16.00 uur uit Upper Chute. Ver_
wachte aankomst in Nederland
maandagochtend 13 september.

INSCHRIJVING
Inschrijving vóór 6 augustus.
MaximaaI aantaI deelnemers 64
personen. Deetname atleen door
leden en betalende DDA-gezinste-
den van "De Detector Amateur,,.
Inschrijving door het opsturen van
het formulier (1 per persoon).
Na ontvangst daarvan krijgt u
z.s.m. een acceptgirokaart. U bent
pas definitief ingeschreven voor
de Ralty na ontvangst van uw
betating.
I.v.m het eventueel gezamentijk
reizen naar en van de opstapplaat-
sen, wordt er een paar weken voor
vertrek, tezamen met de laatste
informatie ook een deetnemers-
tijst met te[.nrs. toegestuurd.

Het organiseren van grote rally's in Engeland wordt steeds
moeilijker, omdat de verschiltende dearers minder bereid zijn om
grote prijzen ter beschikking te stellen. Enkete dealers hebben
i.v.m de kosten zelfs besloten om geen rally's meer te bezoeken.
Desondanks gaat de Newbury Rally'99 gewoon door, al is er ten
opzichte van vorige jaren, om toch hetzelfde prijzengetd te
houden, op een aantal dingen bezuinigd.
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4. Liudmork van 24 stuivers

3. Sterling of pond

lussen 1247 en 1276

eld en gewicht hebben met
elkaar te maken. De hele

middeleeuwen door kom je

muntnamen tegen als Pond en

mark en zo heet de Engelse munt
nog altijd pond. Wat was nu een

pond? Dat was een gewicht met een

massa van ongeveer een Pond, een

tegenwoordig afgeschafte term,

waarvan er twee in een kilo gingen.

Naar tijd en plaats varieerde die

pond nogal. Het Parijse Pond woog

in hedendaagse grammen uitge-

drukt 491 gram, het Keulse Pond
was 456 gram en het Engelse Pond
was 453 gram. De mark was de

helft van een pond, dus reken maat

uit.

Uit de mark nu werd in navolging

van het pond munt geslagen. Uit
een pond 240 stuks en uit een mark
de helft lichter, maar ook 240 stuks.

Dat kwam wel goed uit in de tdd
van zilverschaarste. Ik heb een stuk
voor me uit de dertiende eeuw de

Husingoer keuren, toen er bdna

geen zilver viel te bezetten voor de

munters. Aan de munten is dat te

zien'. ze zijn bijzonder ldein. En in
ons land was het muntje dat in
Utrecht werd geslagen de norm: et

werd betaald in Marca van Traiec-

tens of Daventria. (Utrecht of
Deventer), waar de bisschoP zijn
muntwerkPlaatsen had.

Heel veel stuld<en uit die

tijd kennen de betaling in

Utrechtse of Deventer
penningen. Er moest wel

bijstaan van welke Plaats, om te

weten hoeveel zilverje uitbetaald

kreeg, want daar draaide het uitein-
delijk om: het zilver. Een stuk dat in
1252 is opgesteld, kent evenwel nog

een soort munten. Dat zijn de

Groninger munten, die echter heel

weinig zilver bevatten, want omge-

rekend gaan er een 30 Penningen
"greningslachte" in een mark wit
zilver, maar welke munt dat is staat

er niet bij. In datzelfde stuk worden

ook nog genoemd: zoveel Ponden
en zoveel merkum.

Er waren rond 1250 volgens dit stuk

dus 3 munten in omlooP. Dat kan

ldoppen want het was een over-

gangstijd. Vijfjaar eerder was de

Engelse sterling hier voor het eerst

gezien en de greningslachte mun-

ten zouden weldra verdwijnen, met

als blijvers de Utrechtse en Deven-

ter munten. Maar de benamingen
zijn gelijk gemaakt aan een stuk

var.7448 uit Hunsingo. Waar staat:

"So zal men de mark betalen met

anderhalf lood wit zilver". Daar is

aan toegevoegd in Keuls gewicht en

als de tdd mocht verslechteren de

prds die men te Groningen en

elders ervoor zou geven.

Iu]

6. Groninger marco
"hwites silueres"

Nu werd een Pond ingedeeld voor

16 lood, dus was een mark 8 lood.

Wat dus wil zeggen dat 3/16e van de

munt uit zilver bestond. Er moet

dus in 1448 iemand zijn geweest die

het 13e-eeuwse stuk heeft ver-

knoeid. Aan de munten is niet
meer te zien dat het stuk in werke-

ldkheid uit de 13e eeuw stamt'

De vewalsing is tot nu toe niemand

opgevallen. Aangezien we wel

weten welke drie munten worden

bedoeld, nemen we de terminologie

van een belendend gebied over.

Ook Langewold, nu een deel van

het Groningse Westerkwartier heeft

in de 13e eeuw zijn eigen wetten

opgesteld.

We kunnen aan de grootheid van

de bedragen aflezen, dat het stuk

van Langewold uit 1207 rekent in
penningen greningslachte. Later is

de hoogste boete 30 mark en dat

moet men lezen als Deventer

penningen. Want de honderdtallen

5.Buddrager - Pond



sloegen op eenvoudige misclrijven.
De Langewoldse Keuren kennen een
wat latere versie die zowel de zonet
bedoelde muntjes kent als een

nieuw type dat wordt benoemd als
pond. En dat zijn dan de nieuw
ingevoerde en hier ook nageslagen
munten, die sterling worden
genoemd, geweest.

In het Hunsingoose stuk kunnen
we dus nu invullen greningslachte
voor de kleinste muntjes, mark
voor de middelste en pond voor de

grootste soort. En dat ldopt zo

ongeveer met het gewicht per stuk:
240 penningen die pond heten
leveren een pond zilver op. Even
zovele marca's een mark en kleine
gemerkte blikjes heten vanwege het
rnerken ook mark.

Wat heeft de vervalser van 1448

voor ogen gestaan? Een gouden
munt van 24 stuivers, elders liud-
mark genoemd had de waarde van
24 schilling ofbuddrager, die kende
de vervalser wel. Deze munt ook
buddrager genoemd, had als zilver-
inhoud zo'n 1,,9O gram per stuk.
Het blijkt dat in deze grote munten
met veel koper evenveel zilver zit
als in de Engelse sterling lit 1.252,

reden om ze beide pond te noemen.
De mark, doe overigens minder
zilver bevatte, is de helft ervan en
daarvan beelden we de keerzijde
van de Groninger variant af, die de
anonieme veryalser uit 1448 kende
als in Groningen geslagen munten.
De enige omschrijving die ik heb
gekregen van de greningslachte
penningen is deze: een plaatje roest
met enige schrapjes en misschien
een dwarsbalk.

Aanmelden van vondsten
Vooruitlopend op het nieuwe vondstaanmeldingsformutiel dat
eerdaags verschijnt en de nieuwe procedures die daar bij horen,
publiceren we alvast de adressen van de provinciaal archeologen.
Vondsten die voorheen bij de ROB in Amersfoort werden gemeld
dienen voortaan te worden aangemeld bij de provinciaal archeoloog
van de provincie waar de vondst gedaan is.

Fries [a nd:
Provincie Friestand,

afd. Ruimtetìjke ptannen

Dhr. G. de Langen (GìLl.es)

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Tet.: (058) ?92 59 25 (alg.)

Fax: (058) 292 51.25

Groningen
Provincie Groningen,

Dienst Ruimte en Milieu

Dhr. H.A. Groenendijk
(Henny)

Postbus 630

9700 AP Groningen

Tet.: (050) 316 49 11 (atg.)

Fax: (050) 376 44 39

Drenthe
Provincie Drenthe,

Afd. Cultuur en Welzijn

Dhr. W.A.B. van der Sanden

(Wijnand)

Postbus 122

9400 AC Assen

Tet.: (0592) 365 555 (atg.)

Fax: (0592) 365 777

0verijsseI
Het Oversticht

Mw. 5. Wentink (Suzanne)

Postbus 531

8000 AM Zwotte

Tet.: (038) 42t 32 57 (alg.)

Fax: (038) 42! 81.84

Je vondÇten

een Heiriø

Geldertand
Dienst REW, Afdeting

Monumenten en Archeotogie

Mw. F. de Roode (Femke)

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Tet.: (026) 359 91 11 (atg.)

Fax: (026) 359 94 80

Utrecht
Bureau RSM, Dienst Ruimte

en Groen, Afd. R0

Mw. K. van der Graaf

(Karen)

Pythagoraslaan 101

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

Tet.: (030) 258 91 11 (atg.)

Fax: (030) 258 27 23

Noord Holtand
Provincie Noord Holtand,

Afd. Zorg, Wetzijn en Cultuur

Mw. A. Van Duinen

(An nebeth)

Dhr. M. van Poecke

(Martijn)

Postbus 3007

2001 DA Haartem

Tet.: (023) 514 37 43

Fax: (023) 514 30 30

Zuid Hotland
Provincie Zuid Ho[[and,

Bureau Cuttuur

Dhr. W. van der Kraan

(Wim)

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Tet.: (070) 441, 66 1,1, (aLg.)

Fax: (070) 441.78 23

Zeeta nd
Provj nciaaI Archeo[ogisch

Centrum Zeetand (PACZ)

Dhr. R.M. van Dierendonck

(Robert)

Armeniaans Schuitvtot 1

4331 NL Middetburg

Tet.: (0118) 6237 32 (alg.)

Noord Brabant
Provincie Noord Brabant,

AfdeLing Welzijn, Educatie

en Cuttuur

Dhr, M. Meffert (Martin)

Postbus 90151

5200 MC's-Hertogenbosch

Tet.: (073) 681 28 12 (atg.)

Fax: (073) 61.4 11.1.5

Limburg
Provincie Limburg,

Hoofdgroep WeÞijn

Mw. G. Jansen (Gemma)

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Tet.: (043) 389 99 99 (atg.)

Fax: (043) 361 80 99

Ftevo[a nd

Provincie F[evotand,

Afdeting SPV

Dhr. A.A. Kerkhoven

(André)

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Tet.: (0320) 265 265 (alg.)

Fax: (0320) 265 260
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dagochtend in de auto en op zoek

naar ons stekje. Hetviel nog niet
mee om een oude kaart te vertalen
naar de huidige situatie. Dus veel

vragen, tot een oud boertje precies

wist wat wij zochten. Wij onze

spullen uit de auto gepakt, geinstal-

leerd en erop los. Een duitje hier,
een vingerhoedje daar en nog veel

meer leuke dingen.

Tegen elven wat gerammel in de

maag, dus even een broodje met
wat koffie. We waren heel blij moet
ons stekje en besloten nog even te

blijven. Na de korte pauze er weer

op los. Mijn maat nam het ene veld
en ik het andere. Na een tijdje
begon de natuur mij te roepen, ik

n voot
' . allo mede-metaaldetector-
:, ,.,,. fanaten. Hier een verhaal

, uit het noorden van het
land. Ik ben nog niet zo heel lang
bezig met het (professionele)

metaaldetectoren. Het echte werk
begon zo'n beetje afgelopen zomer,
toen ik hoorde dat er bij ons een

leuk stekje was waar veel leuke
munten en voorwerpen gevonden

werden. Omdat het om een groot
terrein ging, konje daar wel enige

weken volop zoeken. Dus toen maar
eens diep in de buidel getast en een
leuke metaaldetector gekocht. En

erop uit! Ja hoor, feest. Eerst wat
moderne lcwartjes en dubbeltjes en

toen mijn eerste duit. Yes! Wat is dit
een leuke hobby en wat werkt dit
verslavend. Vaak als ik aan het
zoeken was, was er ook een andere
jongen druk bezig met zoeken.

We maakten altijd even een praatje
en lieten elkaar zien wat we die

dag gevonden hadden. We hadden
het altijd wel gezellig en veel lol,
dus we besloten om er eens samen

opuit te gaan. Dus wij met de

neuzen in de oude boeken en
landkaarten op zoek naar een leuk
stekje. We vonden een plek waar
heel vroeger wat huizen hadden
gestaan en besloten om daar eens te
gaan kijken. Dus wij op een zater-

[']



Philipsdaalder lcwam naar boven.
Mijn maat, die ver van mij weg
stond. zag niets. Ik legde mijn
detectol neer en liep naar hem toe.
Hij keek mij eens aan met een blik
van: waar is hij nou weer mee
bezig. Toen ik bij hem was, deed hij
zijn l<optelefoon af en woeg mij wat
er was. Ik vroeg hem: "Heb jij stalen
zenuwen?". "Meestal wel", ant-
woordde hrj heel koel. Ik rammelde
eens met de munten in mijn jaszak.

Hij keek mij aan met een blik van:
heb jij daar vaker last van. "En?",

vroeg hij. Ik haalde een greep
Philipsdaalders uit mijn jaszak. Ik
dacht even dat hij spontaan flauw
zou vailen. "En er ligt nog veel
meer", zei ik. "Let's go", hoorde ik

hem nog net zeggen, toen hij in
draþas naar mijn schep en detector
liep. Nadat we elke centimeter 10

keer hadden gecontroleerd, zijn we
naar huis gegaan.

Eenmaal thuis gekomen, wij druk
boven c1e wasbak. A-lles eerst een
beetje schoon gespoeld en daarna
geteld. 148 ziiveren Philipsdaalders
(1555-1576, 6 þ) en nog diverse
brold<en zilver. Toen besloten we de
vrouwen te bellen. De vriendin van
mijn rnaat was nog aan het werk en
geloofde er helemaal niets van.
Zelfs niet toe ze het zilver door de
telefoon hoorde rinkelen. Mijn
worlw die op onze ldeintjes paste,
geloofde het ook niet, maar wou
voor de zekerheid wel even komen
kijken. Binnen 5 minuten stond ze

bij ons op de stoep en schrok zich te
pletter bij de aanblik van die berg
munten.

Nadat we met zijn vieren enige
dagen bezig zijn geweest om cle

munten te reinigen en te beschrij-
ven, hebben we ze hoogstpersoon-
lijk afgeleverd bij het IGI( (hele
aardige mensen overigens). Zij
waren best wel blij met de vondst,
omdat zoveel dezelfde munten hen
de gelegenheid bood om de boeken

[']

moest even plassen. Ik besloot naar
de kant van het veld te lopen, om
daar wat bomen te bevochtigen.
Helaas, mijn blaas moest even
wachlen want een stevige piep in
mijn koptelefoon gaf aan dat ik
moest gâan graven. Even een mooi
vierkantje uitsteken en huppa, krijg
nou wat: een mooie Philipsdaalder
lachte mij toe, Ik was zo blij als een
1cind, wou verder lopen, naar nog
geen stap verder weer een piep en
ja hoor, weer zo'n mooie grote
munt van onze Spaanse vriend.
Tjonge jonge wat een geluk heb ik
toch. Nou vlug even plassen. Ja
daaag, een meter verder piepten
nij de oren van het hoofd. Ik maar
graven en de ene na de andere



DE MUNTEN
De hele en halve philipsdaalders staan beschreven in H.E. van Gelder en M. Hoc, Les Monnaies des Pays-Bas

Bourguignons et Espagnols, Amste¡dam 1960. Deze catelogus is afgekort als 'vGH'.

Nederlanden, Philips
Brabant (Antnerpen)

Brabant (Antrterpen)

Brabant (Antuterpen)

Brabant (Antu)erpen)

Brabant (Annserpen)

Bro.bont (Antwerpen)

Brabant (Antwerpen)

Brabant (AnEterpen)

Brabant (Maastricht)

Brabant (Maastricht)

Brabant (Maastricht)

Gelderland

Gelderland

Gelderland

Vlaand.eren

Vlaanderen

Vlaanderen

Holland

Holland

Holland

Holland

Utrecht

Utrecht

Ouerijssel

Ouerijssel

Nederlanden, Philips II
Brabant (Antwerpen)

Holland

HoIIand

ouerijssel

II (1555-1598), philipsdaalder
1ss7 [3],1.ss8 [s],1s5e [2]

7ss7 [4]

7ss7 [7],7sss? [1]

1-s6L [s]
7s62 [2]

7s72 [1,],1s73 [s],1.s74 [6],1s7s [2],1.576 [1]

7577 vervalsing [1]

7777 cLss7) [2]

7ss8 [2], l,sss [1]

1ss7 [s],1ss8 [6]

7572 [7],7s73 over 1.s72 [1.]

1ss7 [7],7ss8[4
1.ss7 [s]

7s67 [76], Ls73 [1.],1s7s [3], 1.s76 [2]

7ss7 [2]

1ss7 [8J, 1ss8 f8.l

1,s63 [3]

vGH 210-1,b 70

vGH2IO-7c 4

vGH21O-1d 2

vGH 210-'l.e 9

vGH27O-Lf 2

vGH210-Lg L5

vGH210-L 1

vGH27O-7? 2

vGH2LO-2a 3

vGH270-2c 11

vGH 21.0-2e 2

vGH 21.O-6aa 74

ûGH 2'l.O-6a 7

vGH21O-6b 22

vGH 210-7b 2

vGH27O-7c 76

vGH27O-7d 3

vGH27O-77a 2

vGH27O-77b 77

vGH 210-71,b/a 7

UGH 2'LO-77c 3

vGH 2'LO-76a 7

vGH 27O-76b '1,

uGH27O-77a 1

vGH27O-77b 3

742

1ss7 [7],7ss8 [7]

1,ss7 [e],1ss8 [2]

1ss7 [1]

1s62 [1],1s63 [2]

7s74 [7]

7s7s [1.]

7s62 [1,]

1,s63 [3]
totaøl hele philips daalders

(155 5-1598), halve philipsdaalder
1.s71. [7],1s7s [1]

zj (7s62-1s67) [t]
1s73 [2]

1s63 [1.]

totaal halru e philíp s d aalilerc

4i

vGH 211-1q

vGH 277-IIa

vGH 277-77b

vGH 277-L7a

2

7

2

1

6

De 8 stukken zilver
Naast de 148 munten bevat de schat ook acht slordig gevormde stukken zilver met een totaal gewicht van 388,281

gram. Vier stukken, met gewichten van 188,88 - 75,283 - 37,718 en 16,362 gram, maken de indruk gevormd te zÜn van

gesmolten zilver dat wij willekeurig is uitgegoten op een onregelmatig oppervlak. BÜ het grootste stuk is van de

uitstekende zijden een stukje efgevijld opdat het net door de halsopening van de kruik paste.

Drie andere stukken, met gewichten vaD 68.024 - 12,359 en 9.003 gram, hebben bij stolling een gladde, rondige vorm

gekregen alsofzij zijn uitgegoten in houtskoolpoeder.

Één stuk zilver, met gewichten vaî 50,622 gram, is niet versmoten en verkeerde nog in de vorm van een vlakke plaat

toen de schat werd samengesteld. Omdat dit stuk te groot was om door de halsopening van de kruik te gaan, heeft de

bezitter de hoeken van de plaat omgevouwen zodat hü gemal&elijk in de kruik paste.

De waarde in de tijd van verberging
De vroegere waarde van de munten kan worden bepaald aan de hand van het munttariefvan 1577. Hierin zijn de

philipsdaalders gewaardeerd op 42 712 stuiver. De waarde van de zilverbrokken is afhankelijk van het gehalte. Bij

aanname van een zelfde gehalte als de philipsdaalder (0,833) zou het smeltzilver 1 1/4 stuiver per gram waard zijn. Bij

een hoger oflager gehalte is de waarde natuurlilk hoger oflager.
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388 gram

à 42L/2stuiver/stuk

à 27 1/4 stuiver/stuþ

it 7 1,/4 stuiver/gram

301, gulden 15 stuiuer

6 gulàen 7 l/2stuiver

24 guld,en 5 stuiuer

332 gulden 7 7/2 stuiver

philþsdaalders

halve philípsdaalders

smeltzíIuer

totale waarile van munten en smeltzilver



Schatzoeken

over deze Philipsdaalders eens te
herzien. Nadat ze alles voor ons
uitgezocht hadden, en ook een paar
leuke ontdekkingen hadden gedaan
(bijvoorbeeld een eigentij dse verval-
sing), werden de munten netjes en
persoonlijkweer bij ons thuisge-
bracht. Van het Fries museum
kregen we de vraag of ze de munten
mochten exposeren. Wij vonden
dat wel een leuk idee en stemden
toe. We werden ook daar met open
armen ontvangen. We mochten zelf
de munten rangschikken en een
vil.rine indelen. Nadat deze exposi-

tie was afgelopen, hebben we de
munten ook nog uitgeleend aan het
historisch museum 'Het Burger-
weeshuis' in Arnhem. Nu zijn we zo

ver dat de expositie daar is afgelo-
pen. We gaan ze laten veilen, eind
dit jaar, door veilinghuis Shull-
mann in Bussum. Wat het ook
oplevert, het maakt niet uit.
Door deze belevenissen zijn wij
vrienden voor het leven en dat is
toch het belangrijkste.

{'r ¡t il i,; :r ;l
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in de

Míddeleeuwen
De Middeleeuwen zijn een ideale
voedingsbodem voor legenden en
sagen. Vele verhalen over cluivels en
heksen, verclwenen kastelen en
schatten stamnen uit cleze periode,

Je kunt je werkelijk voorstellen dat
in een tijd waarin zich steeds kleine
oorlogen en schermutselingen
afspeelden, toen er nog geen ban-
ken met kluizen waren, maar wel
marcherende soldaten en rondtrek-
kende roversbenden, het goud en
zilvelbezit van menig rijk man uit
angst vool roofin de kelderbodem
of een gat in de muur verdween.
Sornmigen hebben de daaropvol-
gende subtiele verhoormethoden
van de plunderaars niet overleefd
en namen hun geheirn mee in het
graf. Dit soort feiten brengt de
fantasie van de mensen van ouds-
her op hol. Schatgravers probeer-
den en proberen steeds weer met
min of meer deugdelijke materia-
len de rijkdommen terug te vinden.

In de bijgelovige tijclen in de Mid-
deleeuwen was het niet ver weg om
de geesten, goede en slechte dienst-
baar te maken. Vermaard waren de

tovenaars uit Venetië. Daar bestond
zelfs een Duivelsleerstoel in de
magie, waar college werd gegeven

over het zoeken naar schatten.
Boeken met in geheimschrift
genoteerde aanwijzingen over het
opsporen van vermogens stonden
hoog aangeschreven. De aanwijzin-
gen zijn veelvuldig en meestal niet
eenduidig; rijkdommen kunnen
overal begraven zijn. Daar waar het
gras bijzonder groen en mals is, of
juist daar waar het kommervol
groeit. Waar de sneeuw direct smelt
en ook waar je 's morgens geen
dauw op de bladeren vindt. Waar
een meteoor terecht komt en
uiteraard aan het eind van de
regenboog. Lang niet iedereen was
toentertijd in de wieg gelegd om
schatgraver te worden. Een zon-
dagskind moest je zijn of op kerst-
avond geboren. Reine mensen

,-" . t.;
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zonder zonden, onschuldige kinde-
ren, maagden en kuise jongelingen

maakten de meeste kans.

Als aan al die voorwaarden was

voldaan, dan kwam het op de juiste
uitrusting aan. Professionele schat-

zoekers maakten gebruik van een

aardspiegel ofeen wichelroede. De

beste wichelroedes groeiden aan

hazelstruiken. Gebroken werd de

roede, wanneer de zon in het
dierenriemteken Leeuw stond.

Wanneer je dan vervolgens goucl

wilde vinden, gold de zonclag als

ideaal tijdstip en wanneer men op
zilver uit was. de maandag. In ieder
geval moest men al voor zonsop-

komst aan het werk gaan, omdat c1e

toverkracht van de roede dan het
sterkste werkte. Een ander methode
was dat men garen in een mengsel

van was, wierook en zwavel hing
om daaruit een kaars te maken.

Met het licht van die l<aars ging
men dan iedere plek waar een schat

verborgen zou kunnen liggen

belichten. Daar waar de vlam
plotseling doofde, zou het geld

begraven zijn. Ook varenzaad, in de

Johannesnacht (2a juni) verzameld,

kon helpen. Gelukskinderen zou-

den daarmee alle schatten aìs

blauwe vlammetjes herkennen.
Maar men moest voorzichtig zijn,
Vaal< konden dwaallichtjes een

schat aangeven, waar deze niet was.

Voordat men het in de gaten had,
was men dan in een moeras verzon-
ken.

Ook heel belangrijk was het kiezen
van hetjuiste tijdstip: de kerstnacht
bleek voor het schatgraven even

gunstig te zdn als de Johannes-
nacht op 24 juni. Ook Silvester (31

december) en Bartholomeus (24

augustus) werden aanbevolen. De

Walpurgisnacht (op 30 april) ging
ook nog. Op al deze nachten zott-

den de schatten onbewaakt zijn. De

heksen en duivels waren dan aan

het feestvieren op de Brocken, in de

Harz of op een andere manier
bezet. Tot slot nog twee gemald<e-

lijk aanbevelingen: op Palmzondag
en Goede Vrijdag zouden zich
gedurende de tijd dat in de kerk de

passie gezongen werd, voor een

kort moment de bergen waarin
schatten verborgen lagen zich
openen. Maar er schuilde een

gevaar voor de schatzoekers op deze

momenten. Wie te lang draalde bij
het vergaren van de rijkdommen,
zag zic}:r voor altijd opgesloten in de

berg.

De tweede tip schijnt de eenvoudig-
ste te zijn. De schatzoeker in spé

moest zich slechts in de kerstnacht
of in de Matthiasnacht (24 februari)
op het geestenuur op een kruisweg
begeven en daar geluidloos wach-
ten, ongeacht wat er aan hem
voorbijging. Om één uur verscheen
dan de duivel, die hem of meteen
geld zou overhandigen ofhet
geheim van een schat verraden.
Maar wanneer men maar het
geringste geluid maakte, sprak of
slechts maar niesde, dan had de

aspirant miljonair zijn geluk ver-

speeld. Een ernstig stilzwijgen was

dus geboden.

Ik denk dat ik toch maar een stel

nieuwe batterijen in mijn detector
doe, dat schijnt ook wel eens te

helpen in het geval je niets vinden
kunt.

A Folkerts

Ëxpositåe:

"schatten onder de schotel"
t/nr r2 septeffiber a"s" in h*t
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fldressen t'drl luletdnldetectiesites 0p het intemel

www.ish.n/detect ( De NederLandse detectiesite)

www.ish. n /detect/m etadec/ ( Detecti on System s H o lla nd )

www.xs4a[[.n[/-hof man pa/attantis/ ( Atla nti s m eta o ld etecto re n )

www.gelan.nl ( Gelo n m eto o Ld etectí esy ste m en )

www.al.nybedrijven/detect (Fo. Detect - Gert Gesìnk)

home.wxs.n/-detect/ ( Stee n b e rg e n d etecto rs )

www.ibmai[.n/-geertman (SalLand detectors)

www. kooistra-detectors.co m ( Ko oi stra M eta a ldete cto rs )

www.creawpe.demon.n/expo

moeito!
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(Síte van de expositie van de DDA)



Het Goois museum laat de geschie-
denis van het Gooi en zijn bewo-
ners zien. Dit cultuur-historische
museum is gehuisvest in het oude,
fraai gerestaureerde raadhuis van

Hilversum, in het centrum van de
stad. De archeologische afdeling
begint met de gebruìksvoorwerpen
van de vroegste bewoners van het

een detector gevonden
ln de vaste opstelling van het
museum wordt tevens aandacht
besteed aan de akkerbouw en de
textielnijverheid in het Gooi.
Ook aan de modernere tijd wordt
gedacht met de presentatie
"Wonen en Werken in Hilversum
van 1 850 tot 1 9ó0".
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Gooi, de jagers. Daarna volgen de
eerste boeren, waarvan diverse
sier- en gebruiksvoorwerpen te zien
zijn. Een van de bevolkingsgroepen
gedurende de bronstijd in Noord-
west-Europa heet de Hilversum
cultuur, genoemd naar de plaats
waar de eerste aardewerken scherf
van deze cultuur werd gevonden en
herkend. ln het Gooi zijn dankzij de
lange bewoningsgeschiedenis veel
belangrijke vondsten gedaan, ook
met metaaldetectors.
Een van de pronkstukken uit de
collectie van het museum, een
rituele bronzen bijl, is in 1988 met

Hiernaast zijn er
Loosdrechts en

Amstelporselein geêx-
poseerd en is er een keuze uit de
topografisch-historische atlas te
zien. Per jaar zijn er vier tijdelijke
tentoonstellingen met onderwer-
pen op het gebied van historie,
kunst en cultuur.

Tot 12 september is mede dankzij
hulp van de Detector Amateur de
reizende tentoonstelling
"Schatten onder de Schotel"
te zien.

DE EXPOSITIE BEZOEKEN OP HET INTERNET

www. creatype.dem on. n l/expo
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zoEKEN rN Frønkrqk "Zoekt u

De oude
man keek
mu vra-
gend,
maar ook
een beetje
n1eewaflg
aan, want
de over-

vloedig
gevallen
regen
zorgde
voor een

kabbelende waterstroom in de

greppel. Na de bui was ik de detec-

tor nog even gaan uitlaten op een

leuk en stil pad tussen bos en akker
daar in Noord-Frankrijk. Ik had ai
even ogen in mijn rug gevoeld,
voordat die oude dorpsgenoot
nieuwsgierig naar mij toekwam. Ik
deelde hem mede dat water zoeken
nu niet nodig was, maar dat het de

bedoeling was om oude munten te

vinden. Als bewijs daarvan kon ik
hem een zinken r franc oorlogs-
munt laten zien van 1945 en een 25

centimes muntje (met een gat in
het midden) uit r928. Dat vond
mijnheer wel interessant, hoewel
hij niet heel erg onder de indruk
was. Hij vertelde dat hij zelf eens

een grote zilveren munt met de

beeltenis van Louis Philippe had
gevonden, zomaar aan de kant van
het pad. "Waar was dat dan wel?",
woeg ik natuurlijk.
"Oh, ergens daarginds", en hij
wuifde over zijn schouder vaag in

westelijke richting. Hij maakte elke
dag een lange wandeling, voegde

hij eraan toe, naar dat hielp me

ook niet op weg. Die middag vond
ik nog slechts de gebruikelijke
patroonhulzen en granaatscherven.

Wat ik later op de dag in een tijd-
schrift las, is evenwel interessanter
dan de ontmoeting op het bospad
en daarom wil ik het u niet onthou-
den.

In Detector Magazine no. 38 vertel-
de ik u over dat kleinejongetje, die
in het bos van Montmorcy één

zilveren rrunt vond en zijn vader
met een Garrett detector de rest: in
totaal 4o6 zilveren munten. Het
kind, ofliever de ouders, hebben
zijn deel allang toegewezen gekre-

gen, maar de andere helft is al
geruime tijd inzet van een heftige
juridische strijd.
Zowel l'Office National des Forêts,

zeg maar Staatsbosbeheer en de

geneente Domont, waar het bos

oncler zou vallen, betwisten elkaar
het eigendom en daarbij gaat het
allang niet meer om het bos, maar
om de zilverschat. De verwachting
is dat de kosten van c1e strijd de

uiteindelijke baten zullen overtreÊ
fen. Tel uit.je winst.

Dan ons Detector Magazine no.43.
U weet nog dat generaal de Charet-
te injuni r795 6ooo gouden Louis
ontving van de Engelsen om in de

Vendee oorlog de strijd tegen de

Republikeinen te bekostigen. Van

die nauwkeurig beschreven gelcl-

zending is nooit één munt terugge-
zien, dus moet die nog ergens

verborgen Iiggen. Een groepje

detectoramateurs in de Vendee

heeft zich kortgeleden voorgeno-
men intensief naar de 6ooo goud-

stuld<en te gaan zoeken. Zij hebben
daarbij de hulp ingeroepen van een

historicus die gespecialiseerd is in
de Vendee oorlog. Wie zich bij de

club wil aansluiten is van harte
welkom, zo las ik. Mocht u interesse
hebben, dan kan ik u het adres

leveren. Wie weet!

Als u dan toch in FranloijÌ< bent en
u wilt toch wat neer gericht gaan
zoeken, dan kunt u zich laten
informeren door minitel. Minitel is

een verre voorloper van Internet en

is alleen in Frankrijk werkzaam. U

vindt de apparatuur naast de

telefoon in veel hotels, postkanto-

ren, restaurants en bij veel particu-
lieren. Ook de meeste restaurants

[*]



water?

langs de snelwegen beschikken
erover. Op minitel vindt u, gerang-
schikt per departement o.a. een lijst
met "schatten" die daar nog op te
sporen zijn. Bovendien heel veel
rubrieken over detectoren, tech-
niek, boeken, determinatie, wed-
strij den, recente vondsten, vragen-
rubriek enz.. Het nummer waarop
u dit alles kunt vinden is: 3615-
lTRrsoR. U moet daarvoor wel even
naar Frankrijk, maar ook op Inter-
net kunt u terecht, maar dat wist u
natuurlijk al. Voor de goede orde:
http //www.1 tresor.com en dan
heeft u ook weer een uitgebreid
assortiment. Of de Franse historici
en ook de detectorzoekers geboren
optimisten zijn, kan ik bevestigen
noch ontkennen. Zij verkondigen
de hoopgevende mening dat, als er
op een terrein regelmatig losse

munten worden gevonden, er
ergens een grote poet in de grond
moet zitten. En wij maar hopen dat
ze gelijk hebben. Als het gezoek op
Internet of minitel u niet zo ligt,
dan heb ik hieronder nog wat
aanknopingspunten om de hierbo-
ven genoemde stelling op juistheid
te gaan testen.

Om te beginnen maar liefst drie
plaatsen in het departement Dor-
dogne (24). Bij Coulouneix-Cha-
miers bevindt zich een plaats die la
Vieille-Cité wordt genoemd (de

oude stad) dus. In de grond zijn
daar namelijk de restanten van een
heel oude nederzetting gevonden.
Er is tot op heden nog niets archeo-

logisch onderzocht maar op het
terrein zijn er sinds 1870, in totaal
ruim zo Gallische gouden staters
gevonden.
In Boulazac is er een plek genaamd
Croix-Bertrix en die is bekend
geworden door de mooie bronzen

,, Romeinse munten die daar één

voor één worden gevonden. In
Cenac-St. Julien doet zich hetzelfde
voor op een plaats die Ville-de

Quinte wordt genoemd, maar daar
zijn de munten van goud.

Het departement Landes.

Veel Nederlanders zoeken daar de

Atlantische kust op met de mooie
zandstranden en de eindeloze
bossen. Bij het dorp Gourbera werd
een perceel ontbost en op dat
inmiddels boomloze terrein zijn
sinds 1985 ongeveer 6oo bronzen
Romeinse munten gevonden. De
eerder genoemde historici zijn er
stellig van overtuigd dat de gedane

vondsten "nog niet compleet" zijn.
Het kadasternummer van het
bosperceel is: t8lz7z blad ¡.
Bij Pissos levert een zandduin al
heel lang met grote regelmaat
enkele gouden munten per jaar.
Het is bekend dat twee herders in
1851 daar voor het eerst een hele
mooie, grote Romeinse munt
vonden en in datzelfde jaar kwam
er nog een tiental tevoorschijn.
Sindsdien k¡¡¡amen de munten één
voor één tevoorschijn, onverstoor-
baar enkele per jaar. Het betreffen-
de duin is ter plaatse bekend onder
de naam "Lande de Citran".

Tenslotte het departement Meuse
(ss)

Ergens in de buurt van de stad
Verdun moet een boerderij staan
genaamd "Ecurie Watrin". Aan het
eindvan de 18e eeuw woonden
daar de gezusters Watrin, Anne van
z5jaar en Hélène z3 en Louise-
Henriëtte zz.
Deze dames bezaten elk een bruids-
schat van 5ooo zilveren Ecu's.

Tijdens een of andere oorlog was
Ve¡dun en omgeving, een paar
dagen slechts, bezet door Pruisi-
sche troepen en wel van 29 augus-
tus tot z september t79z.De jonge-

dames hadden het kennelijk
aangelegd met een drietal Pruisi-

sche officieren, maar dat kwam
hen duur te staan. Toen de Pruisen
weer verdreven waren, werden de

dames van verraad beschuldigd
door de openbare aanklager Fou-
quir-Tinville en nog in tTgz werden
ze geëxecuteerd. Hun totale bruids-
schat (r5ooo stuks dus) moet nog
ergens in de stallen van de boerde-
rij ofin de grond rondomverbor-
gen liggen.

J.H. Cats
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4000 jaar metaal in Nederland
Ter gelegenheid van de expositie ìn

het Fries Museum, Het Burgeruuees-

huis en het Goois Museum heeft de

DDA in samenwerking met boven-

genoemde musea een catalogus in

een beperkte oplage uitgegeven.

ln dit in full-color gedrukte boekje

zijn + 2OO voorwerpen uit de

expositie, afgebeeld en beschreven

Een boekje dat eigenlijk bij geen

enkele zoeker of archeoloog in de

boekenkast mag ontbreken.

Prijs: / 1ó,50 gedurende de

expositie bij de 3 musea

U kunt het boekje ook bestellen

door f 20,- (incl porto) over te

maken naar postbank n¿ 1675000 oÍ
ING Bank nr. 67 B0 04 900 t n.v

De Deteclor,4mateur, met vermel-

ding van'boekje expositie'.

Het boekje word¿ u dan z.s m

toegezonden

Verkoop, verhuur, re?aralie, moàifrcalie van

mel,aalàeleatorcn,
Conaurrerenàe prijzen, echle aàviezenl

(Wil) Hofman Elektronica 024-677 4063

Zoekt U
gewoon een detectonrerkoper
of een detectordeskundige?

Atlantis Metaaldetectoren, w\ü'w.xs4all.nU-hofmanpa/atlantis
Onze merkàeþeclore øaan 15% àieper àan normaal àankzij ø?eaiale ïuningl6elt

@@@ffi

.n

DETECTOR PRO,
N

R

GOED
ZEL

Speelmansweg 9,81 | | MH Heeten,
Tel.(0572) 382296

COMPASS - GARRETT - DETECTOR PRO
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OUICK DRAW II
Ê e b ru i ke rsvri en del i j k

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle netalen
- Volledige discr- stand
- M e e r-toons g elu id sd isc ri min atie
- Be gelba re gevoel ig h eid
- Indicatie meter
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Regelbare gevoeligheid
- Re gelba re disc rimi n atie
- 3-toons g eluidsdisc ri minati e
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Automatis c he g ro ndba I a ns
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- lrptoetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en notion all metal
- 3-toons gelui dsd isc rimi natie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom. grondbalans
- Verwisselbare 21 cm open schotel

MP.RTE 
Øøeolorç flt/ø

Bontehondstraat 3-5, 4061 BA Hulst (NL) - TeL l0l l4) 370480 - fax (01 14) 3t048t
E-nail:detect@wxs.nl - lnt.00 3l ll 4370 480 - http://home.wxs.nl/-detect/

DEAIEß VAN :

FISI{E ,v-
MINELAB

Detector financiering
Bereken zelf uw maandeLijkse

financieringtermijn.

f r.ooo,- f 47,50
f t.soo,- f 62,25
f z.ooo,- f 83,-
f 2.5oo,- Í 78,75
/ g.ooo,- f 1.24,50
f z.soo,- f t+s,zs
f +.ooo,- f 1.66,-

(

Bez ons

EígenVondsten Ìúuseum
met een unieke collectíe

bodemvondsten.

Bounty Hunter
Modellen

* Tracker ID

* Tracker IV
Tracker IV Pro I
Tracker IV Pro II
Tracker IV Pro III

* Quick DrawII
Quick Draw II Pro I
Quick Draw II Pro II
Quick Draw II Pro III

* Land Star
Land Star Pro I
Land Star Pro II
Land Star Pro III

* Time Ranger
Time Ranger Pro I
Time Ranger Pro II
Time Ranger Pro III

Pro uitvoeringen:
P¡o I met extra 4" schotel
Pro II met ext¡a to" schotel
Pro III met extra 4 & 1 O" schotel
0m op alle teveinen de beste
resultaten te hebben.

WiI jij dealer worden!
(ott4) 37 04 80

0nze openingstijden:

Maandag 10.00-18.00
Dinsdag gesloten
Woensdag 13.00-18.00
Donderdag na afspraak
Vrijdag 10.00-18.00



,L-- RELIC HAWK
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1'q
Professionele metaaldetector in VLF+ techniek, met zeer groot

dieptebereik. (zilveren Romeinse denari op ruim jz cm)

Electronico en de oplaadbore loodaccu in gescheiden legergroene

behuizing en in schutkleuren uitgevoerde heuptøs.

De t5 inch schotel is een open widescan (zD) die er voor zorgt dat
negatieve gro n di nvloeden gemi ni m aliseerd wo rden.

Su per I ichtgewicht detecto r
Aanbevolen voor de professionol die met minder geen genoegen neemt.

rECHN'SCH E S PEC' F ICAT I ES:
Knoppen en schakeloars:
- Power (aan/uit): schøkelaar
- Discrimi notie: tra ploos /knop
- AII metal /disuiminotie: schokelaor
- G ro n dbola ns: a utoma at of ha ndmatig /k n o p
- Gevoeligheid: troploos (diepte)
- Keuzeschakelaor: S(kleine), M (middelmatig), L(grcte) vootwerpen
- Pinpoint:3 standen schakeloar/plaatsbepaling van het voorwerp
- Frequentie: VLF+ 5 Khz

)

.,M*¿

It

,/ Een detector met moar liefst t7 zoek-

frequenties. Dus meer vondsten op vervuilde

en zwaor gemineraliseerde grond, Unieke geluids-
- Batterijen: opløadbare loodoccu (25 uur zoektijd)
- Hoofdtelefoon met volumeregelaor (8 Ohm)
- Oplader zzoV/rzV
- Rugzak- Schotelbeschermkop

identificotie, Vooitoøn geen rcmmel meer, maar ølleen

goede vondsten.

TECH N ISCH E SPECI F ICAT I ES
. Frequentie scanner van ¡5 tot 255 khz,

- Gewicht: z,j kg, als heupmodel r,z kg. Heupmodel conversie los

verkrijgbaor
- Botteiljen: oplaodbare nicadcellen

- Zoekijd: 10 tot 15 uut
- Batterij'bijno leeg' indicatie
- Motion detector met q zoekfrequenties
- keuze uit een open ry cm ofz4 cm widescan (zD) schotel

- Totaal geen lost van zware zout/mest mineralisøtie

- PerJecte discriminotie d.m.v. BBS-techniek
- lnslelbote discriminatie, diepte, toon identificatie, volume,

ploatsbepaling, silent search ofbos¡s toon
- lJzetmasker (geen ijzer bv supedun HOL goud)

- Helemoal geen geluid op ijzer!
- Voot duikers: ertn verkorte ondersteel

- On de rw ater h oofdtel efo o n

- 6o meìer duikdiepte (8 atmosfeer druk)

- Grctis: pet, vondstenschort, oplader en

nicadcellen
- lJitstekend dieptebereik
- Ery makkelijk in bediening
- e moanden garantie

ÆA
Vraag het uitgebreide GRATIS

full color in.

's Classíc SL II, TM 808, 6000 Di, Tesoro, I



Er, WHng, C.Scope, Bounty Hunter, Minelab Souvereígn )$ z (Pro), Itlusketeer )(S (ho), SD 2zoo D, XT 7Ùooo, Golden Hawk.
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IMPORTEUR:

DETECTION SYSTEMS HOLLAND
(Ruud de Heer)

Veerpad 2,8276 AP Zalk
Tel. (038) 363 65 91, fax (038) 363 64 80
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Ruud de Heer [4. Folkerts ]

ms Holland),

t

,ll

ln 1998 hebben we als
vereniging een grote

ledenwerfactie gehouden
waarbij we de medewer-
. king vroegen van de
importeurs en dealers.

De.impoÉeur met de
. 'meest'aangebrachte

ledçn zou een yerhaal
geplåatst krijgen in het

Detector Magazin{.
Onderstaand hCt verhaal

over Ruud de Heer van de
firma DSH te Zalk.
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. oeken met een metaaldetec-
tor is een hobby met fantas-

'tisch leuke aspecten: span-
ning bij de jacht op allerlei
metaaltjes in de bodem en weugde
als de speurtocht met succes wordt
bekroond. Ook de determinatie
heeft erg leuke kanten. Zoeken met
de metaaldetector brengt je ook
onherroepelijk in contact met
andere zoekers, soms varr ver
buiten Nederland. Sommigen
zullen vrienden voor het leven
worden en anderen worden alom
bekenden, zoals Ruud de Heer. Wie
kent hem eigenlijk niet; een mar-
kante persoonlijkheid op alle
evenementen waar metaaldetecto-
ren aan de orde komen. En als je
nog nooit van hem gehoord hebt,
wat ik me haast niet voor kan
stellen, kijk dan maar in dit blad.
Zijn advertenties zijn in de loop der
jaren gegroeid van simpel een paar
regeltjes naar twee pagina's full
colour detectorinformatie.

vanwege m'n haarclracht. Ik houd
wel van muziek, maar daar hebben
we het nu niet over.'

Ruud de Heer deelt (als mede-
oprichter van de ooa) dezelfde
passie als de meeste andere leden
van de ooe. 'Ik ben altijd al geïnte-
ressee¡d geweest in archeologie. Ik
woonde met mijn ouders in Olde-
broek en heb van hen mijn eerste
detector gekregen, je weet wel zo'n
ding dat drie centimeter diep ging
en alleen maar spijkers opleverde.'
Terugrekenend zoekt hij al zo'n
zevenentwintig jaar serieus. Ooit
was Fisher (niet te verwarren met
Fischer) de eerste detector, die deed
het alleen maar wanneer je een
koptelefoon had aangesloten. Je
weet wel dat model met dat grijze
conservenblik erop en een enorme
schotel eronder, nu met recht een
museumstuk, daar is hij heel
Europa mee door geweest. 'Mensen

die me wat vroegen over die cletec-

tor verwees ik allemaal door naar

Jaap Oosterling uitVierhouten de
detectorgoeroe uit die dagen. Ze

dachten destijds dat ik van alles
deed met dat futuristische ding;
Dat varieerde echt van mollen
vangen tot radioactiviteit meten en
kanten maaien. Er was toen nog
heel veel te vinden, dat was letter-
lijk een keer zwaaien en vijf keer
"graaien". Het lag er bij wijze van
spreken allemaal bovenop. Tegen-
woordig moet je wat meer moeite
doen om nog leuke dingen te

'lk ben nu bijna vijftig jaar'vertelt vinden maar met wat doorzettings-
Ruud. 'Na mijn schoolopleidingen vermogen, wat verder kijken en
ben ik naar het buitenland vertrok- logisch denken ligt er nog meer
ken want de sfeer in het Nederland dan genoeg.'
van de zestiger begin zeventiger
jaren was verstikkend burgerlijk.' Ruud is zelfstandig ondernemer, hij
Zoals zoveeljongeren heeft hij in had na terugkeer in Nederland een
Frankrijk en Spanje gewerkt en eigen bedrijf,e in de tuinarchitec-
gewoond, en was toen al na het tuur en later is hij in het financiële
dagelijkse werk in de wijnbouw wereldje terecht gekomen, dat is nu
met de detector op pad. 'Ik ben echt zijn brood. .De detectors bleven
van de flowerpower generatie, dat mijn hobby, want het is een fantas-
waren mooie tijden, maar daÍ zal tisch tijdverdrijf. Toen kwam ik op
iedereen wel over zijnjeugdjaren het idee van het importeurschap
zeggen.'Desgewaagd veftelt hij van'vVhite's (mijn favoriete merk),
lachend; 'nu is mijn aard meer het ik ben nooit echt een dealer
wonen op ons boerderijtje in Zalk. geweest. Dat komt, denk ik, omdat
Ik ga echt niet naar Pink Pop festi- mensen van mijn generatie een
vals en zo.Mij zien ze daa¡ niet ook beetje rebels waren. Ik had gewoon
al denken sommige mensen dat geen zin aan de gevestigde orde.

Daar zaten dingen niet helemaal
zoals ik het wilde. Wat il< miste was
wat in de detailhandel zo mooi
betiteld wordt als after-sales.
Gewoon de extra service om uit te
leggen hoe en waarom eeu detector
wel of niet werkte. En als t'ie dan
echt stuk was, dat ik een echt goede
eigen reparateur had die het ding
weer aan de praat kreeg. Eerst was
dat Gertjan Kool en nu al weer
jaren Wil Hofman, die de elektro-
techniek echt in de vingers heeft en
samen zorgen we ervoor dat een
iecler die bij ons een detector heeft
gekocht met het zekere gevoel 'een
backup' te hebben, op pad kan
gaan.'

De elektronicatechniek gaat al
jaren met sneltreinvaart vooruit, je
kunt nu heel veel leuke dingen met
je detector doen, die woeger niet
konden, en het kan volgens Ruud
nog veel verder. 'Ik wil gewoon heel
innovatief bezig blijven' zegt hij.
'Na de turbo van de afgelopen paar
jaar is er nu de strand-stand waarbij
alle rotzooi wordt gediscrimineerd
(tot bierblikjes aan toe) enje alleen
de goede dingen vindt. En ook: hoe
adverteer je. Je moet waar mal(en
wat er staat en het moet ook geen
"droogldoten zooi" worden.' Daar-
om zit hij nu ook zo uitgebreid op
het Internet. Er is namelijk nog een
fijne kant aan het detector zoeken:
het opzoeken van achtergrondinfor-
matie. Uit welk jaar dateert de
vondst? Wie zou het gemaakt
kunnen hebben? Hoe werd het
gemaakt en waaryoor gebruikte
men het voo¡werp precies? De
antwoorden staan soms in boeken
en anders moet je eens gaan
snuffelen op de web site van Ruud.

De detector is zo ongeveer het enige
waarbij je nog iets voelt van het
avontuurlijke j achtinstinct in een
wereld die bol staat van wetten en
regeltjes. Natuurlijk moet je vond-
sten aanmelden en kan je niet
zomaar overal zoeken. Maar het is
de avontuutlijke spanning die je
tijdens het zoeken hebt; wie wil er
niet iets moois vinden? Ruud: 'We

hebben \fhite's weer helemaal op
de rails gekregen nadat hetjaren in
een dal gezeten had en ik heb
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Minelab er bij genomen omdat
enkele detectoren van dit merk
volgens een geheel ander principe
werken, dat bleek een gat in de

markt". Mede omdat er veel detec-

tors zijn die de mineralisatie niet
aankunnen (en daardoor niet diep
gaan) is bv de Sovereign van Mine-
lab een uitgesproken terp detector.

De rest is eigenlijk allemaal met
dezelfde techniek, met een ander
plaatje erop of een knop meer of
minder. Je kunt echt met iedere

detector die we verkopen erg leuke
dingen vinden, als je met wat
doorzettingsvermogen de goede

plek gevonden hebt.'

De meeste Minelabdetectoren zijn
altijd al gebouwd om te werken op
grond met een flinke mineralisatie.
En toevallig toen ik er mee begon is

er een nieuw eigentijds jasje geko-

men en moderne technieken, het
multi ÍÌequentie gebeuten is bij-
voorbeeld al een techniek uit de

tachtiger jaren die nu geperfectio-

neerd is. Minelab is een Austra-

lisch/Amerikaanse detector, ontwor-
pen om te zoeken in zwaar
gemineraliseerde grond, zulke
grond vind je bijvoorbeeld ook in
Zeeland en in de kop van Friesland

en Groningen. Met een andere

detector mag je blij zijn wanneer je
er tien centimeter diep mee komt.
De techniek van Minelab is daar

onmisbaar. En nu deze is meegege-

gaan met de tijd zijn dat geweldige

detectoren geworden, geschikt voor
alle omstandigheden, je merkt dat
echt tijdens het zoeken. Zelf zoek ik
nu ook met een Relic Hawkvan
Minelab, echt een beestvan een

detector.

Tot slot vertelt hij dat hij op het
Internet zo'n 3oo bodemvondsten
heeft gezet. 'Ik heb samen met
Wilhelm Bos vier maanden gewerkt

om een goede internetsite oP te

zetten. Je komt o.a. een kaart tegen

van Zalk uit het jaar 16oo met
pictogrammen van de logo's van
diverse detectormerken. Daarmee

kun je virtueel gaan zoeken op die
kaart om voorwerpen te vinden.

Je klikt een detectormerk aan, en je
gaat vewolgens zoeken. We hadden

ergens een digitale schat verborgen,

die is nu eindetijk na vier maanden Je vindt Ruud op www.ish.nl/detect/
gevonden door PeterJonkman. metadec en uiteraard ook nog

Hij kdjgt een prijsje, uiteraard. gewoon op het Veerpad 2 te Zalk,

We geven beginnersinfo en uiteraard tel: 038-3636591 indien je nog meer

alles wat je maar wilt weten over wil weten over metaaldetectoren of
Minelab, \,1/hite's en andere merken. bodemvondsten'

Alleen particulieren (ìeden) kunnen gralis
'OpgEvertjes" plaatsen, door deze voor de

sluitingsda¡um naar de redactie op te sturen.
Aangeboden voorueçen van archeologisch

belang dienen altijd te zÜn aangemeld.
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TE Koop AANGEBoDEN: VooR IEMÂND DIE SA.MEN TE KooP vooR f r5o,-. EGHT EEN

IN HET WATER wtl GAÁN zoEKEN. EEN KooprE.VooR TEMAND DIE sNEL REAGEERT.

HAGELNIEUW WA.ADPAK vAN ALBATRoS, Wrc = W¿c!!! INTERESSE?

scHoENMAAT 45 EN EEN NIEUWE WAAD- BEL NA r8.oo uuR.TEL. (o5r5) 5767o6
scHoP MÉT t.eNGr srrrl (z-orlrc).
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Whitet TM 800, z g sI,6 mnd gar. . . .. .......
Garrelt GTA 1000, demo,L2mndgat..
Tesoro Stíngray II,bijna als nieuw,12mnd gar.

Tesoro Piranha, demo,24 mnd gar. . ...
FA. DErEcr - GERr GESINK,TEL.9o53) 43oo5rz

Tesoro Cutlass.....
Tesoro Amigo It
Tesoro Stingray landhtater . ...
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375,-
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-549,-
749,-

L075,-
1495,-
1.499,-

f 98s,-
600,-
500,-
500,-
495,-

Fisher 1280XB
Garrett GTA 500
Tesoro Amtgo.....
Tesoro Siluer Sabre.. . . .

Bounry H Tracker IV, z.g a n
DErEcrroN SysrEMs HoLLAND, TEL. (o38) 363 65 9r

C.Scope VLF TR 1000.
Cscope 77OD . .... .

C.Scope 2MX. ...

C Scope CS 220, als nieuw
Bounty H. Tracþer lV........ ...

Bounty H Tlacker III
Bounty H. Landstar... . .. ...

noury U Time ranger,ot, nieuï.
Compass XP 350, 6 mnd oud.... ..

Compass Gold,scanner

Compass Golàscanner Pro met meter
Compass Coin Pro met toon ID en meter ..

Compass Challenger X-200,1- jaar ouà.
Fisher 1-280-X,Iand/water inkolfer
Fisher 1.280-X, Iond/water in kolJer
Fisher Pulse,land/water inkoffer

Garrett GroundhogVLF'TR
Garrert FreedomIII
Garrett GTAL000
Garrett CX III met sprqakmodule inkoffer

f 250,-
300,-
500,-
2so,-
250,-
300,-
700,-
950,-
900,-
850,-

1.1.50,-
L250,-
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950,-
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900,-
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rMhite's AF 1.0'J.

White's Classic II... .......
White's Classic ID, Blue max en turbo
White's SurJmasterllland/water. ...
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C-Scope 3000 ADC, oud model zelf opknappen
C Scope CS 550, demo, 1'2 mnd' gar.
Tesoro Cutlass II, z.g st, 6 mnd' gat. ..

C Scope CS 660, demo, 1'2 mnd gar..

Protovale PI,z.gst,4mndgar. .. .. ...

Tesoro Royal Sabre, g.st, 4 mnd gar.
I'¡/hite's CL III, z.g.st, 6 mnd gar. . . .
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ieuwe detectors van Garrett
nog groter dieptebereik en
een zeer nauwkeurige voor-
werpidentiñcatie.
Ook de GTAx 750 vervangt
de bestaande GTAx 1000.
De GTAx 550 veruangt de
GTAx 500.Alle GTA model-

voorwerp en de
diepte waarop het in de
grond ligt, is af te lezen.
Ondanks de tientallen
instellingsmogelij kheden
zijn de detectoren niet
ingewikkeld, maar

voorwerpen wordt met
deze nieuwste generatie
detectoren dan ook steeds
eenvoudiger gemaakt.

In de inmiddels bekende en
veel verkochte GTA serie
zijn er 3 nieuwe modellen
bijgekomen, de GTAx 1250,
de GTAx 750 en de GTAx 550.
De GTAx 1250 vervangt de
GTAX 1000 en is evenals het
duurdere cTI 2500 broertje,
uitgerust met de DSP pro-
cessor, die zorgt voor een

len hebben verbeter-
de zoekschijven,
nieuwe connectors
en een nieuwe
verbeterde kabel.
De betrouwbaarheid
en de stabiliteit van
het systeem is met
deze verbeteringen

verder vergroot.

Meer informatie,
prijzen en de uitgebreide
Garrett brochure kunt u
krijgen bij:
Kooistra Metaaldetectors,
Tel. (0s13) 46so93

Natuurlijk kunt alle Garrett-
modellen en alle prijzen ook
bekijken op:
www.kooistra-detectors.com

Garrett heeft onlangs het
assortiment metaaldetec-
tors uitgebreid door een
aantal nieuwe modellen uit
te brengen.

In de GTI serie zijn er de GTl
2500 en de GTI 1500 bijgeko-
men.Zij vervangen de GTI
2000 en zijn uitgerust met
de nieuwste DSP processor
en software. Deze zorgl.voor
een nog zorgvuldiger en
snellere verwerking van de
signalen en aflezing op de
schermen.
Beide detectoren beschikken
over enorm veel instellings-
mogelijkheden voor de
grondbalans, discriminatie
(accept/ reject), zoekfre-
quentie en voorwerpidentifl -
catie. Alles is ook goed en

duidelijk
afleesbaar
op de
gote LCD
scher-
men.
Zelfs de
afmeting
van het

Magneet cadeau
Omdat het nu wat moeilijker wordt om in
gedurende de maand juli een kleine actie.
merk) boven de f 1850,- geven we een su
trekkracht van 50 kg t.wv. f 759,- cadeau
DDA. We sturen regelmatig (via interneVemail) een nieuwsbrief met de laatste
wetenswaardigheden op detectorgebied naar al onze internetklanten. wil je
ook op de hoogte worden gehouden stuur ons dan een email

Aanbieding:
wegens magazijnopruiming hebben wij nog achtien oplaadbare packs voor de
XLT. Prijs normaal f 195,-, nu f 135,- (op is op).

Info: Detection systems Holland, Tel.: (038) 3636591,, e-mail: nmetadec@wxs.nl
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Recente archeologische prospectie
en slagveldonderzoek

langs de kanaalzone

P. vanWønzeele
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Op 2 juli's moTgens vroeg uras op 20 meter
van de dug-out een graafmachine de teelaarde
aan het verwijderen net boven het nieuwe
wegtracé De þníeën van een sþelet werd.en

blootgegr av en (1). Bij onder zoek bleek dat het
om een solàaat met een Franse identiteit ging,
die totaal verhakþeld dooreen lag Met àe

metaaldetector werd een volleàig gevulde
kogeltas ontdekt, Franse gespen, knopen, het
identifcatieplaatje (2) en bij het gebit lag een

Russische gouden munt (3).

De beeltenis u)as van tsaar Alexander III
(1881.- 1,89 4) Ev en later kw am nog een

vollediq skelet teuoorschijn (4) . Nadat beíde

skeletten v erwíj derd w aren bleken er nog
twee anàere onder te líggen DanÞzij het
militair naamplaatje, "FRANcors METzINGER

r9oo" met op de achterzijd.e "colvsr¿wrr¡¡r
r35" werd een stukjewo r drama ontcíjferd

François Metzinger was van de klasse 19OO

enbehoorde tot het Frûnse leger (keurtroepen)

zoeoven van I'armeé d' AJrique, gelegerà in
Constantine Tecruteringscentrum '1.35 in het
noorden van Algarije.

In het recruleringscentrum 135 lag een deel

vanhet 7de tirailleurs algeriens en een deel

van het 3de zoeoven. Dit 3àe zoeavenlag op

het momentvon d,e gasaanval van 22 april
1.915 in Zuidschote Op 28 april 191.5 werden
ze ingezetvanaf de voart ten zuíden van
Boezinge. Waarschijnlijk is François Metzinger
gesneuveld þort na 28 april 19'J.5.

Bov enaanzicht dug - out en Loop gr aaf

Als er iets is uit de període van het rccent archeologísch patrimo-
nium (WO I) waar wij nog regelmatíg aan terugdenken, dan is
het wel aan de d.oor ons, per toeval ontdekte gave dug-out op het
grondgebíed v an Boezinge.

De sítuering is te plaatsen ten oosten va,n het kanaal lepev-Boe-
zinge, ongev eer centraal tussen de Boezingse kanaalzone, de
Moortelweg en de Poezelstraat.
Deze, tijdens WO I gebouwde ondergrondse, Britse schuilplaats
werd toen met succes in Jebruari 'l-992 door "de Diggers,' (p. Van
Wanzeele, D. Vandekerckhove, M. Dejonckheere en J. Vandewalle)
opgegraven, gefilmd en opgemeten. De ontdekkíng van deze site
haalde ook uitgebreid d,e pers.
Landbouwer Bernard DeTavernier (Klein Zwaanhofl had ons víjJ
weken de kans gegeven om deze gedurende 75 jaar verborgen
gebleven ruimten te onderzoeken. Tot op vandaag is dit één van
de gaafst geconserveerde en compleetste constructies uit WO I;
een ond,ergronds monument dat alle aandacht verdient.

f¡l
F
f¡l

N

edio 1998 heeft het
landbouwbedrijf van De
Tavernier volledig plaats

moeten ruimen voor de verder
opruldcende Ieperse industriële
expansie. Dat wij ons daar zorgen
bij moesten maken is evident. De
economische vooruitgang krij gt
uiteraard voorrang op de archeolo-
gische waarde van dit gebied, maar

Tracé van de

neuwe weg
dug-out
Loopgraaf
Bodemvondsten:
ontsteþer, geweer
en ampullen
Schuttersput en
geweerrurmte
PístoolÍoeàraal
Voorraadhand-
granaten op bankje

daarom hoeven wij nog niet te
aanvaarden dat alles vernietigd
wordt door een verkaveling.

Dat de vernietiging van dit patri-
monium zeer snel kan gebeuren,
kregen we in het voorjaar van 1998
reeds te zien (en te verwerken) toen
oprukkende rioolgraafmachines
meteen de beuk erin zetten, dwars
door de "Romeinen", dwars door de
loopgraven en dwars door de skelet-
ten vân gesneuvelden uit het
"Machine Gun Corps". Op amper 15

meter van de dug-out werden de
werken voorlopig stopgezet; echter
niet zonder eerst met de grote
graafbak in de onder water staande
uitgang van de dug-out even "rond
te scharrelen". Resultaat: een
gedeeltelijk vernielde uitgang met
de daaraan verbonden loopgraaÊ
constructie die zelfs volledig wegge-
graven werd. Dat er zoiets bestaat
als het decreet van 30 juni 1993,
houdende de bescherming van het
archeologisch patrimonium, zou
men niet voor waarheid durven
nemen. De archeologische wetge-
ving wordt blijkbaar in Zuid-West
Vlaanderen totaal verkeerd inge-
schat met alle desastreuze gevolgen
vandien.

Geluldcig verplaatsten de graafma-
chines zich voorlopig tot net naast
het kanaal leper-Boezinge, waar ze

minder schade konden aanrichten.
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Zijaanzicht A

42 CM

Aan het te volgen riooltracé was nu
duidelijk te zien, dat de dug-out
zich net onder de nieuwe weg zou
bevinden. Vanafhet ogenblik dat
we dat bemerkten, hebben we

onmiddelijk hiervan melding
gemaakt bij het stadsbestuur van
Ieper'. Kort daarop werd besloten
om eens rond de tafel te gaan zitten
met verantwoordelijken van de

W.I.E.R. om de problematiek rond
de dug-outs te bespreken.

Over het slagveld en dwars er

doorheen...

Het ganse voorjaar werden er
rioleringen aangelegd naast het
kanaal Ieper-Boezinge. Begin april
ging het haaks, richting Moortel-
weg, waar we met de materiële
resten van het slagveld in aanra-

king krøamen. Sterk geroerde
grond, loopgraafconstructies,
versplinterd hout, massa's geweer-

patronen, onontplofte springtu igen

en ..... skeletten.
Hier moesten we verbouwereerd
vaststellen dat er zich ook gravers

aangeboden hebben, die helemaal
geen respect toonden voor de

gesneuvelden uit WO I. In de tijd-
spanne van amper enkele weken

Brits insigne uan de West Riding Divìsie

werden er een tiental skeletten van
hun uitrustingsstuldcen en kente-
kens beroofd en totaal verhald<eld
zonder scrupules terug de klei in
gestampt! Hiervan werd toen mel-
ding gemaakt bij het stadsbestuur
van Ieper dat direct actie ondernam
om dit clandestien graafi,rrerk tegen

te gaan. Inhoudelijk werd iedereen

die geen vergunning kon overleg-
gen, radicaal verboden om het
terrein nog te betreden.
Eind mei groef men zich dwars
door de Moortelweg en dwars door
een stuk niemandsland om dan
halt te houden bij de Duitse linies,
en om daarna opnieuw zuidwaarts
afte slaan in de richtingvan leper.
Begin juni verpaatsten de graafma-

chines zich met en snelheid van 15

[^]

Zilveren eetvork met tekst
"luollAlA sttwx cúw" /

.rt'

meter per dag, opnieuw in de

richting van de dug-out. De beddin-
gen werden 5 tot 6 meter diep
uitgegraven, opnieuw dwars door
de Moortelweg en dwars door de

eerste Britse linie, waar vooral
soldatenschoenen aan de opper-
vlakte kwamen.

Twee dagen later ontdekten we een

door de Fransen aangelegde loop-
graaf en doorsneden we voor het
eerst in deze zone ook Romeinse
sporen. Het IAP dat ingeschakeld
was voor het verzamelen van de

vele skeletten uit WO I, kon deze

sporen intekenen. Enkele dagen
later doorsneden we opnieuw een

Frans-Britse loopgraag. Zowat alle
loopgraafattributen kwamen
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Onò,erstel van een gasverlichtíng
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Ammoni ak amp ull en (4 cm)

om de hoofdingang op te sporen
met één van de graafmachines. Dit
bood ons een unieke gelegenheid
om een volledig complete dug-out,
samen met het loopgravenstelsel op
te graven. Deze mogelijktreid kon-
den we niet voorbij laten gaan.

E en co mmunic atiel o op gr a af

Woensdagmorgen 18/06 graafden
we met een machine van de firma
Verheyen langzaam de teelaarde
boven een welbepaalde zone van-
daan. Het was de bedoeling om zo

gaaf mogelijk de loopgraafconstruc-
tie en meteen ook de hoofdingang
van de dug-out wij te maken. Na

enig graafi,verk konden we op zo'n

Helmftting van
Pruisische

Pínhelm

Britse geweermunitie &
scheerzeephouder

i
(

opnieuw aan de oppervlakte: lies-
laarsen, gamellen, bajonetten,
geweermunitie, handgranaten en
een SRD-lcuik. De volgende dag
verzamelden de mensen van de IAP
opnieuw de lestanten van een niet
meer te determineren gesneuvelde.
Enkel een scapulier was nog tussen
de schamele resten zichtbaar. Dat
was reeds het 14e skelet op het
tracé van de riolering. Halfivegjuni
was er ontrent de stabilisering,
bescherming of invulling binnen
het globaal velkavelingsplan van de
dug-out nog helemaal niets uitge-
werkt, De graafmachines waren
nog amper op een paar honderd
meter afstand. Blijkbaar wilde of
lcon niemand een beslissing nemen.
De verantwoordelijke van de

Duitse unrformÞnop

.,*
Franse munt van 191,5

W.LE.R. (m. R. Pauwels) en de firma
Verheyen leverden ons wel een
pompsysteem om de constructie
opnieuw uit te pompen. Dit stelde
hen in de mogelijkheid om zelf de
problematiek eens in te schatten en
om eventuele interventies of
beschermingsmogelijkheden uit te
denken. Op vrijdag 12 juli werd de
dug-out leeggepompt en lcwam de
VTM in aanwezigheid vanJ. Vande-
walle beelden maken van het
gangenstelsel. De volgende dag
bracht ook Channel 4 een bezoek,
waarbij ze in samenwerking met
"de Diggers" nog enkele geplande
opnamen maakten voor de belang-
rijke documentaire over WO I waar
de zender momenteel mee bezig is.
Ook regelden we met m. Verheyen
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60 cm diepte vrij duidelijk de

contouren van de loopgraaf onder-
scheiden. Na ongeveer 2 meter
veranderde deze van richting, om
dan verdet in noordelijke richting
zijn beloop te vewolgen. Na onge-

veer 8 meter graven was het zand-

leemachtig spoor opeens verdwe-
nen en doorsneden door een ander
type loopgraaf . D eze vroegere
smalle loopgraaf was duidelijk
afgebakend aan de zijkant met
bruine roestsporen: restanten van
plaatselijk aangewen de versteviging
van de loopgraafivand. De diepte
was 60 cm met loopplank op de

bodem.

Bij het verder afgraven van dit stuk
hadden we duidelijk geluk, daar
enkele meters verder dit spoor ook
doorsneden werd door een nieuw
spoor (90 cm breed). Zo wisten we
meteen dat we de ingang van de

dug-out ontdekt hadden. De volgen-
de dag kwam m. Wijfels de blootge-
legde sporen intekenen voor het
I.A.P..

Heel recent heeft men ook het
ondergronds recent archeologisch
patrimonium (waaronder dug-outs
en loopgraven) aan het op te volgen
beleid toegevoegd. Een samenwer-
kingsovereenkomst in verband
hiermee wordt nog tussen "de

Diggers" en de stad Ieper afgeslo-

ten.

onderstel loopgraaf en loopplank

De daaropvolgende dagen graafden

we langzaam de met klei volgestor'-

te loopgraven weer wij. Wat we te

zien kregen, was een gave geprefa-

briceerde constructie om "u" tegen
te zeggen. Een illustratie van het
vermogen en het vernuft van de

Britse loopgraafbouwers van na
1915! We troffen complete "duck-

boards" aan, gedragen door een

houten gestandaardiseerd snel-

bouwsysteem, in elkaar gezet met
nagels en staaldraad. Aan de wand-
zijde afgeschermd door blild<en
golþlaten (hoogte 60 cm) en stabiel
gehouden door de daarop gebouw-

de zandzaldcen De duck-boards met
afmetingen van187 x 42 cm, telden
19 tot 23 draaglatten. Tussen deze

latten lagen tientallen stuks
geweermunitie. Dit is een duidelijk
merkbaar fenomeen in de Britse
loopgraven: een enorme overvloed
aan verloren geweerpatronen.

Tot de schaarse vondsten behoorde
dan wel een lederen pistoolfoedraal
met korte poetsstok en een zilveren
eetvork met daarop de tekst: Monta-
na Silver O&W. Bij de ingang van de

dug-out vonden we met behulp van
de metaaldetector een Duitse
uniformknoop en een Franse munt
uit 1915. Slechts één artilleriegra-
naat had de loopgraaf getroffen.
Broldcen ijzer in de wand, een

ontsteker, een krom geweer, ver-
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P istoolfo e dr aal en poetsstok

band, ammoniakampullen en een

herstelling (bredere loopgraafplan-
ken) wezen hierop. Waarschijnlijk
had hier ook iemand medische
zorgen nodig gehad. Omdat de

ingang van de dug-out een lange
aanloop neemt vanuit de loopgraaf
(een erg ldeine helling) graafden we

op 2/7, nogmaals met de machine
van de firma Verheyen, het reste-

rende stuk loopgraaf wij.

De volgende dag kregen we meteen
de grote verrassing te incasseren.
Het gehele, nog afte werken stuk
loopgraafen de ingang waren door
onbekenden overhoop gespit en de

grondstructuur verwoest. Blijkbaar
was men goed geinformeerd over
ons werkschema. Waarschij nlijk
beseffen deze lieden niet welke
grote archeologische schade ze

hiermee aanrichtten. Hoewel deze

individuen bij de acheologische
autoriteiten bekend zijn, is er
voorlopig geen methode om hen
een halt toe te roepen. Enkele
dagen later hebben we de ganse

loopgraafen ingang verder opge-

graven en laten opmeten door het
I.A.P.. Na het opkruisen van de

bodern bleek dat zowel de helft van
de duck-boards als de draaglatten
verdwenen waren (meegenomen

door verzamelaars). Het resultaat
van de meting was dat over een

lengte van 40 meter de loopgraaÊ
constructie horizontaal uitgegraven
was (verschil 1 cm) en dat wij voor
het eerst in Maanderen het volledi-
ge grondplan van een dug-out en

een communicatieloopgraaf op

kaart konden zetten.

We danken m. Aure| Sercu van de

heemkundige kring uit Boezinge voor de

medewerking.
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Een beetje detectorsmateur heefi thuis een aardige

boekenkast gevuld met allerleiboeken die regelmatig

worden geraadpleegd als er weer ietsleuks is

gevonden. Inhet verleden zijn er diverse boeken

yerschenen die voor een detectoramateur heel

interessant zijn maar die niet meer in de boekwinkel

liggen. In een serie afükelen zalFrans Breibach een

aantal von deze boeken bespreken. Wij denken døt

het de moeite waard is, te proberen zo'nboek

bijvoorbeeldbij een zoak als'de Slegtre' of een

boekantiquanaat te pakken te krij gen.

mster
anneer er in onze hobbysec-

tor een toptien ranglijst
zou bestaan van de meest

gezochte boeken dan zou "Opgra-

vingen in Amsterdam" daarbij
vermoedelijk heel hoog eindigen.
Misschien zelfs wel met stip..... Zij
die al wat langer aan bodem
snuffelen doen, kennen het boek
vast en zeker ofhebben het naslag-
werk misschien al jaren op de

boekenplank staan. Bij mij was het
in ieder geval één van de eerste

g {Þ€e

boeken en diende als rechterhand
bj het determineren van mijn eigen
vondsten. Talloze malen heb ik het
boek dan ook als leidraad gebruikt.
Voordat dit boek op de markt
verscheen, was er op dit gebied

eigenlijk weinig of niets waaruit
een detectoramateur zijn informa-
tie kon halen. Ik heb het boek, een
heuse dikke pil van 524 bladzijden,
gebonden en voorzien van een
harde stevige omslag, er nog eens

bijgehaald. De uitgave isvan7977
en behandelt 20jaar stadskernon-
derzoek en opgravingwerslagen
over de aanleg van de oostelijke
metrolijn en is destijds uitgeven
door Fibula-Van Dishoek te Haar-
lem. Dit boek is zeer gedetailleerd
met vele foto's en tekeningen. Het
team, onder leiding van Jan Baart,
beschrijft talloze vondsten, waaron-
der een bijzonder groot aantal
voorwerpen van metaal. Een uitge
breide index van de verschillende
vondstcomplexen is opgenomen.
Het boekwerk verschaft ontzaglijk
veel informatie over allerhande
aardewerk, tegeltj es, pijpenkoppen,
leder, zoals schoenen en messche.
den, houten- en benen voorwerpen.

trrl

Zo zien we op het gebied van
metaalvondsten gedetailleerde
informatie over boekbeslag, dolken,
gereedschappen, gespen, kledingha-
ken, knopen, kogels, kolfsloffen,
lepels, loden, mantelspelden,
messen, mondharpen, munten,
muntgewichten, muurhaken,
naalden, nestels, pelgrimsinsignes,
penningen, priemen, riembeslag,
ruitersporen, sleutels, sloten,
speelgoed, tappen, tin, vingerhoe-
den en vorken. Het boek kostte
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destijds in de winkel zoiets van om
en nabij de zes tientjes. Na verloop
van tijd wist de bekende Amster-
damse boekhandel "de Slegte" de

hand te leggen op een partij van
het bewuste boek. Zij die wel een in
één van de landelijke filialen
komen, weten dat dan iets nog
maar weinig of niets kost. Voor een
fractie van de oorspronkelijke prijs
worden daar vaak kostbare publica-
ties gedumpt. Hun slogan zou
kunnen zijn: "Vraag niet hoe het

kan, maar profiteer ervan". Slim-
meriken met een fijne neus voor
"handel" in het detectorcircuit
zagen er destijds wel brood in en
kochten voor weinig geld meerdere
exemplaren voor de ruil- of doorver-
koop. Daar is niets mis mee. Ook ik
ben zo voor een prikkie aan mijn
boek gekomen. Achteraf maar goed

ook, want kort daarop vernam ik
dat de Amsterdamse "de Slegte"
door een fatale brand was getroÊ
fen. Niet alleen de winkel maar ook
de magazijnen met boekenvoorraad
gingen in de vlammenzee verloren.
U hoort mij niet zeggen dat dit
boek om die reden tot de moeilijker
te verkrijgen objecten is gaan
behoren. Het zal echter niet mee
vallen om er nog aan te geraken
tenzij u daarvoor een aanzienläk
bedrag wilt uittrekken. Hier en
daar zijn er mogelijk nog bibliothe-
ken die het, ondanks dat de publi-
catie al bijna 25 jaar oud is, nog in
de uitleen hebben. De waag is

alleen, hoe lang nog..... ? Diegene
die het boek alsnog in hun bezit
willen krijgen zullen de adverten-
ties met vraag en aanbod goed in
de gaten moeten houden of hun
geluk proberen bij tweedehands
boekenwinkels of antiquariaten en
stilletjes hopen op een mazzeltje.

Frons Breibach
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Waarom naar
Dirk Jan Laan?

. goede / eerlijke voorlichting

o s¡nds 1980 een vertrouwd adres

o ruim assortiment uit voorraad leverbaar

. 3 jaar garantie op C.Scope & Fisher

o steeds goede occasions met garantie

o goede inruilprijzen

Daarom!!

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12
1777 AP Hippolytushoef
fel.0227 593286
Fax0227 593286

Dete(cto)rminatie

Dick Eekhof, bestuurslid en vraagbaak specialist heeft een heel

leuk boekje over bodemvondsten gemaakt. Dit boekje heeft 100

pagina's en bevat 175 foto's van voorwerpen u¡t zijn privécollec-

tie. Dit boekje heeft een zeer toepasselijke naam: Dete(ctolrmi-

natie. Van alle vondsten wordt uitleg gegeven.

De prijs van dit boekje ¡s incl verzendkosten: f 24,95 Maak dit bedrag over naar

bankrekening nummer 33 47 65 781 van de Rabobank te Wolvega, onder vermel-

ding van fotoboek Dan zal het zo snel mogelijk naar u toegezonden worden

ilr"r"'olrminofie
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Vermeld bij uw vraag, het materiaal, eventueel

gewicht en maten. Potlood-overtrekken van bv.

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

Inzendingen dienen te zijn voorzien van een gefran-

keerde retourenvelop. Vanwege de grote hoeveelheid

inzendingen en/of àe moeilijkheid von uw vraag kan het

antwoord soms u;el eens wat langer op zich laten wachten.

Inzendingen graag sturen naar:

hetVraagbaak-team, p/a Dick Eekhof ,
Vangstraat 46, 847 1 EX Wolvega

Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd
voorzien van àuidelijke zwørt-wit tekenin-

gen (niet op lijntjes papier) of foto's.

of zoiets, maar het kanaal dat loopt
van bovenaf door de steel is niet
zwart of met roet, het is schoon. Als
dit iets blijkt te zijn, ben ik best
bereid een verhaal over het hoofd te
maken en het op te sturen. Ik schat
het hoofd lond 1900 ofiets ervoor.
Heb je zoiets al eens eerder gezien?

Groetjes, Earl

Beste EarI,
Om zekerheid te hebben, moeten wij
het voorwerp in de hand houden en

het zelf bekijken Waarom zul je

denken Ten eerste om vast te stellen

of het voorwerp uit één stuk is uer-

v aardigd. Vanuit jouw v erhaal maken

wij op dathethier om eenbijzonder
mooie pijpenrager gaat, gemaakt van
been, voorstellende Koning Willem III.
De foto's laten een prachtig stukje
snijwerk zien We gaan er vanuit dat
het object in de periode 1.849 - 1,890 is

gemaakt. De mogelijkheid dat het

voorwerp is samengesteld uít een

benen pijpje met daarop een ivoren

kopje achten wij kleín. Zo zie je maar
dat er naast metalen voorwerpen ook

bij zonder mooie bijv ondsten kunnen

worden gedaan

Van Pascal Jacobs uit Nijmegen
ontvingen wij het volgende.

Ik heb een aantal foto's meege-

stuurd, met de vraag of iemand mij
kan vertellen om wat voor voorwer-
pen het gaat.

Mocht u er achter kunnen komen
wat het is dan zal ik dit gaarne van
u vernemen. Bij voorbaat dank.

Pascal,

Op foto'l- ís een Keltische oorring te
zien, die zeer zeker aangemeld dient

te worden.

Op foto 2 zien we een speld of broche,

dit is niet duidelijk te zien, uoorstel-

Iende SintJoris met de draak

Op de laatste zoekdag heeft Pascal

zijn voorwerpen meegenomen om ooþ

aan het determinatieteam te laten

zien. Dit is ook gebeurd. Om betere

foto's voor het blad te verkrijgen zijn
buiten op het terras Joto's van de

voorwerpen gemaakt. Als Pascal 's

avonds thuiskomt,blijkt dathij de

Keltische oorring niet meer in zijn
bezit heeft. Navraag in Ootmarssum

Ievert niets op. Onze laatste hoop is

nu dat iemand het heeft gevonden,

niet wetende wat het is maar het toch

maar heeft meegenomen. Pascal is

zeer gedupeerd en zag gaarne een

positieve reactie tegemoet. D aarnaast
was het de bedoeling om de hanger te

betrekken bij een ond,erzoek naar
v er s chillen / ov er e enkomsten

tus s en/ met v ikingoorhang er s.

Voor vraagbøqk 45 komen de

vragen ook al via het e-mail-
adres van de redactie binnen.
We zijn a,an het onderzoeken

wat de mogelijkheden zijn om

tot een vast e-ma,ila.dres voor
de vrøagbaak te komen.

Van ons lid Earl Specht uít
Zwaag kregen we de volgende

vragen per e-møil binnen.

Tijdens het
zoeken in
Amsterdam naar
rìunten stond ik
op een noment
oog rn oog met
iets in de aarde.

Het was een

mooi kopje. Het
is waarschijnlijk
van ivoor. Op de

top van het
hoofd is een gat,
8 mm rond en 16

mm diep. Op de

bodem van dit
gat rs nog een

kleiner gar, !2
mm, dit gaat
naar een lange
steel. Het lijkt
mij gezien de

schuine onder-
kant een soort
sigarettenhouder
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Van Earl Specht uit Zwaag
kregen we nog een e-maíl
bínnen.

Beste Kees,

Sorry dat ik weer schrijf, maar de

vondsten blijven gevonden worden.
Ik heb alsnog drie leuke dingen
gevonden (tenminste leuk voor mij).
Misschien ook interessant voor
anderen. Als het uniek is dan zal ik
ook aan de vondst van hetjaar mee
willen doen. Maar daarom stuur ik
jou de foto's, ik weet niet of ze

uniek zijn. Als je zegt dat ik deze
dingen aan moet melden dan doe
ik dat, maar ik wil het Penningkabi-
net niet bestoken met te veel gevon-
den spul als je begrijpt wat ik
bedoel.

Foto 1: dit leuke ding vond ik bij
mij in de buurt. Het lijkt mij een 8
stuiver noodrnunt, het is van lood.
Ik vind het leuk om een paard op
de munt te zien. Ik zelf kan het niet
goed zien maar er zijn wel letters
op de zijde met het paard te zien.
Op de andere zijde is een grote M te
zien en lükt mij een J79 en een
andere letter ofsy-rnboot (9?) en de
letters 8s (8 stuiver?)

Foto 2: deze munt is in Noord-
Holland gevonden, toch mijn eerste
zilveren 2 stuiverstuk van 1680.

tijkt mij van Nijmegen of zoiets.
Maar ik denk dat deze niet schaars
zlJn.

Foto 3: lijkt mij ook een noodmunt,
met een 6 erop gestempeld (dat kan
ik niet goed lezen, maar lijkt op

iemand die ergens op zit). Het is
een gewoon stuk lood, wel erg leuk.
Ik heb nu 3 stuks noodmunten
gevonden maar je leest er weinig
over.

Groetjes, Earl Specht

Earl,

Om mee te doen aan de vondst van
het jaar behoef je niet een zeldzaam
voorwerp te hebben gevonden Elk
voorwerp met eenleuÞ verhaal of
anekdote kan meedoen. Verder schrijf
je dat je nu al uerschillende noodmun-
ten zouhebben gevonden en dat er
weinig over wordt geschreven. A,ls je
de beschrijving uan je gevonden
voorwerpen leest zul je zien dat het
geennoodmunten zijn.

Op foto 'L zien we een loodje met het
jaartal 1,799, I stuiuers waard. In het
boek'Vuur enbakenloodjes voor een

veilige vaarweg op de Zuiderzee'
uitgegeven door het ROB,/NISA staat
onderaan op bladzijde 86 ook zo'n
loodje beschreven afkomstig uit een

scheepswrak Navraag bij onze eigen

specialist op dit gebied,Alex Kussen-

drager,leverde het volgende op.

Waarv oor het loodje met het p aard
heeft gediend is mij (nog) nietbekend,
dus ook niet of dit echt eenbaken-
Ioodje betreft. Deze loodjes worden
nogal eens gevonden. Ik kenhiervan
1.6 exemplaren van L73L-1831. (De M
zou. voor Middelburg kunnen staan)
Maar dit is nergens op gebaseerd.

Opvallend is dat er verhoudingsge-
wijs nogal u)at van deze loodjes in de

omgeving vanWaspik en in Noord-
Brabant gevonden zijn, maar even
goed in Friesland en Zeeland. De

waarde variëren van 6 tot 24 stuiver.

Foto 2 laat een dubbele stuiver zien
van de stad Nijmegen, jaartal 1.686.
Vo or zij de ; klimmende g ekr o onde

leeuw met zwaard enpijlbundel
tussen 2 en S. Keerzijde; muntmees-
terteken tussen 2 punten, NOVIO
MAGVM en jaartal. Muntmeesterte-
ken; negerhoofd.

Foto 3 tool,rt ons een loden rechthoek
met een 9 en een instempeling van
een persoon die een handeling ver-
richt. Dit kan het b ew erken v an het
land voorstellen maar ook wel werk-
zaamheden die met de scheepvaart te

maken hebb en. In de Titer atuur
konden we tot heden niets vinden wat
zekerheid geeft omtrent het v oorw erp.
Het kan zelfs zijn dat het een-vierde
gedeelte van een lood betreft Sugges-
ties zijn van harte welkom bij het
vraagbaakteam.

Van Erik Wíeman uit Waldsee,
Duitsland kregen we het vol-
genàebinnen.

Geachte Hr. Eeckhof,
Bij deze stuu¡ ik U een paar foto's
ter determinatie voor de vraagbaak.
Het stenen voorwerp dat er uit ziet
als een stenerì bijl, is een oppervlak-
tevondst (geploegde ald<er). Gevon-
den heb ik het enige tijd geleden in
Nederland.
Beide zijden lijken bijna identiek

bewerkt. Zou u mijn vermoeden
kunnen bevestigen dat dit een
prehistorische stenen bijl is?

trl



DETECT GERT GESINK
Tel: O53-43OO512 Flax 4345554
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28,50
28,50

28,50

49,95

15.--
21,fi
21,50

36,-

r2,50

l 8,50

41,50

39,90

l3Þ0
39,90

Op het 2e voorwerp, overi-
gens gevonden op een akker
in Duitsland, staat'Calenda-
rium', met in het Duits de

verschillende dagen van de

week. Misschien een (eerder)

19e- of 18e-eeuws kalender-
tje? Het draagoogje is overi-

gens afgebroken. Materiaal : waar-

schíjnlijk koper.

Het derde en laatste voorwerPje is

waarschijnlijk brons. Op dezelfde

uitgestrekte akker werden nog twee

Karolingische (schij f)fibulae gevon-

den. Mijn vermoedens gaan uit
naar leer- of houtbeslag uit die tijd
of misschien uit de Romeinse tijd.

Beste EricWieman,
Het voorwerp waarin jij een stenen

bijl vermoed is vanaf de foto's niet

met zekerheid te determineren. Het
lijkt ons een steen die door de natuur
zo is gevormd. Een zogenaamde

windkønter. Om zekerheid hier ov er te

hebben verzoeken wij je om de steen

op een van onze determinatiedagen te

laten zien of bij een museum in de

buurtlangs te gaan.

Voorwerp 2laat duidelijk een caTen-

darium of kalendermedaillon zien.

Heden ten dage hebben we ons

horloge met datumaanduiding. Een

collega-zoeker uit het midden van het

land liet ons vorig jaar op onze

jaarvergadering in Elburg een zilve-

ren exempla.ar zien van dezelfde

grootte. Datering midden L8e eeuw.

Voorwerp 3 lijkt ons uit éé.n stuk
gegoten. Leerbeslag. Dit is óók weer

typisch een voorwerp dat vragen

oproept. Gezien debijvondsten zou je

het kunnen dateren als vr oegmiddel-

eeult s, 4OO - L000 na Chr. Identieke

exemplarenkomen ook in de 18-L9e

eeuvJ voor. conclusie: meenemen en

laten zien op een determinatiedag.
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Kooistra Metaaldetector s
Compass / Garrett / C.Scope
Tesoro / Físher / Detector Pro

Buonen 174, 8408 HP Lippenhuizen
tel. (0s13) 46 sO 93

. Lankman detectoren/
Grondvondstenmuseum
\Mhite's / Minelab / CEIA
Puls Star/ verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren
u.d. Tlluþstro,at 26, Noordu.¡olde
tel. (0s61) 43 32 1.3

DSG Metaaldetectoren
Groníngen
White's / Vlking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatríxstraat 26,9965 RK Leens
tel (os9s) s7 77 49
email kadijk@freem ail.nl

. Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinksdwarsu.r eg 77, 7 523 AT Enschede
tel. (os3) 430 Os 1,2

t Salland, Detectors
Garrett / Compass / Detector Pro
Verhuur/ Inruil / Diepzoekers
Onderwater detectors
Speelmansweg 9,81,1,7 MH Heeten
tel. (os72) 38 22 96, fax (0s72) 38 22 96

¡

. Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingservice
Kerkpad 1,8,831,6 DB Marknesse N.O.P.
tel (0s27) 20 39 29 / 06-529 743 80

Hofman Electr oníca V. O. F.
Alle grote merken /
Eigen servicedienst
WingerdsÍaat 6,6647 BN Beuníngen
tel. (02Q 677 Æ 63

ESKA detectiesystemen
Minelab /White's / Ceia
Opsporingsservice / Verhuur
Hauerdreef 79, 7006 LH Doettnchem
tel. (æ7Q 39 1-4 56,fax (0314) 39 74 24
E-mail: esÞa@lycosmail.com

. D.]. Laan Metaaldetectors
C.Scope / Fisher
Píeter MaatsstTaat L2
7777 AP HippolytushoeJ
tel. (0227) 59 32 86,fax (0227) 59 32 86

Hamstra V.O.F.
Garrett / Compass /
C.Scope/Detector Pro

KleineHaarsekade 71.9
42O5NA Gorinchem
tel. (01-83) 62 7s OO

¡ FARIA
Tesoro

Ammunitiehaven 567
251.7XR DenHaag
tel. (o7O) 363 84 s2

. ]an van Berqen
Metaaldete{or s, archeologíe
enbodemvondsien
Tesoro

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

P. van der Putten
C.Scope / Fisher
Huto,þþet 3,5552 CJ Valkenswaard
tel. (M0) 20417 1-7 / (oN) 207 s9 92

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope/Compass / Fisher /
Garrett
Stationsstraat 132-734, Deume
tel. (0493) 37 44 65

Steenb er gen Detectors Huls t
'Eigen Yondsten Museum'
Bount¡r Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C. Scope/Pulsestar/CeìtidPulse/
Technolo gylVikin g/CEIA Detectie-
poorten/Diepzoek app./Pulse Inductie
/Ve¡huur-Verkoop/Detector 6nancie-
rrr]glEnz.

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst
Tel.: (o774)37O4aO Fax: (0774) 370487
Mobiel: 06 - 5 3.87 .5 8.69,
E-moil detect@wxs.nl

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass / Fisher /
GarretvDetector Pro

Stationsstraat 732- 734, D eume
tel. (0493) 37 44 65

t Steenb er gen D etector s Huls t
' Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C.Scope/caûetvPulse-star/
Celtic/Tesoro/Goldspear/Pulse Technolo-
gylViking/Bounty Hunter/CELA Detectie-
poorten /Diepzoek app./Pulse
Inductie/Verh uur-Verkoop/Detec tor
frnancieringÆnz.

Bontehondstraot 3 -5,4561, BA Hulst Holland
Tel.: OO 37.77.43 7O-48O,
Fax: 0O.31.77.43.7 O.487
Mobiel: 06-53.87.58.69, E-moil detect@rrxs nl

t
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AANMELDINGSFORMUTIER
METAALVONDST

LIDNR

NA.AM VINDER

ADRES:

POSTCODE / WOONPLAATS

TELEFOON:

GEVONDEN OBJECT:

MATERIAÂL:

OMSCHRUVING OBJECT:

AFMETING/CQ.GEWICHT

DETERMINATIE VERRTCHT; jAlNEE DOOR:

VINDPLAATS / COÖRDINATEN:

GEMEENTE / PLAATS:

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

HANDTEKENING:

oe dete ctor AMATEUR

S]TUAT]ESCHETS VINDPLÂATS GEVONDÈN OBJECT

AFBEELDING GEVONDEN OBJECI:

HET GËVONDEN OB]ECT BII,JFT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT BIJ DE VINDER

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

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. In het algemeen kunt u voorwerpen of mun-
ten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en
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;

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.

Het formulier kunt u opsturen naar:

Adr e s s en p r ov inci a, a.l ar che olo g en
(zie pag. 9)

Koninkhjk P enningkabinet (KPK),
Rapenburg 28,
Postbus 'l-L028,2301. EA Leid,en

Teleþon 07'1. - 5 1. 20 7 48

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te
vuÌlen houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregi-
stratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.
Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de
vereniging, want het bestuur van de vereniging wil natuurlijk ook
graag weten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMETDEN,
EEN KTEINE MOEITE!

Gevonden object:
Møteriaal:
Omschrijving object:

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

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

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

Romeinse schen¡en.

t.]



GEN
METAALD ETECTIESYSTEM EN

GELAN Metaaldetectiesystemen BV
Bedrijvenwe g 17, 5212 PA Sint-Michielsgestel

Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 b6 bB

E-mail gelan@worldonline.nl

GELANINItr@
Fisher CZ 7a Pro Quicksilver
De CZTa gaat diep
Dieper dan

anderen!

bij de officiële
Fisher dealer.
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(zarrett
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Leden 50Á kotting Alle nreuwe apparatuur vtordt geleverd

met Ned. gebruiksaonwrjzing, 2 jaor gorontte, bescherm-

kap en hoofdtelefoon.

I(ØØT5TßA
Buorren 

.l.l4,8408 HP Lippenhuizen
Tel, (0s13) 46 s0 93
Fax (0513) 46 30 67

www. k o o i str a - d ete cto rs. c o m

ontsroilnçl . Cratrs nstruct evrdeo
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