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Best verkochte Tesoro detector vøn de

løøtste 6 rrtøønden

Let op! De LOBO Super TRAQ is de

beste landdetector die Tesoro ooit gemaakt heeft! Een kombinotie van

lmporteur Benelux en Scandinavië

Fa. Detect - Gert Gesink

Schurinksdwarsweg u
754 Af Enschede
Tel. (o53) 43oc512
(bezoek op afspraak)
Fax (o53) 44 55 58
http://www ar. n I /bed rijven/detect/

com p utergestu u rde a utom atische gro n dbala ns en een sp eci øle elli ptische f 47s,-
widescan schijf heefi geleid tot een onovertrofen gevoeligheid en dieptebereik!

. Super TRAQ computergestuurde o Echte o discriminatie!
automatische grondbalans . t7,5k9z frequentie

. 25cm ellipt. widescan zoekschijf ¡ Threshold
¡ Uitwisselbare zoekschijven o Alle metalen met basistoon
o 3grondbalansstanden: oWerktop8xr,5Vpenlight

- normale grond batterijen
- alkali (gemengde grond) ¡ Ombouw heupmodel is mogelijk
- zwaar gemineraliseerde grond o Diepteaanduiding d.m.v. toon-

¡ Max Boost gevoeligheid hoogte
o Superstabiel in extreme grond-

omstandigheden

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

diepteverlíes door grondstoing. Wøør je ook zoekt, d.e Lobo Super TRAQzal
zich nø een pøør keer op en neer ponxpen volled.ig Øq.npøssen a.øn de grond-
omstøndigheden!

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

25 cm schìjf en de gevoeligheìd voor kleine voorwetpen van een 70 cm schijfl

Gewicht 999 gram!
Dit is de detector voor U.
Met deze d.etector krijg u geen tennis- of detectorørm! Pøst in elke reistøs of kofer, køn

dws mee op vakøntíe zonder løstige vrøgen te krijgen vøn gezinsleden (moet døt ding
weer rnee!) Geen stress over ileløstíge bediening. Kortom simpel, licht en toch professioneel.

Døt is de verbeterde opvolger vøn d.e legendørische Sílver Søbre Il wøør Eric Løwes zijn Romeinse schøt mee vond.

O NT D EK D E O NW EERSTAA NBA RE AA N TREK.

KTNGSKRACHT VAN DE POWERLIFT zo

BEGIN AAN EEN NIEUW AVONTUUR!
Y'SSEN IN KANALEN, HAYENS EN GRACHTEN

MET DE POWERLIFT zo.

MET DE POWERLIFT HAALT U ERUIT WAT
ER IN ZIT

(ft6 korting indien u niets

inruilt)

Ervaren zoekers die mel

de LOBO Super TRAQ

zoeken zeggen nooit eer

gevoeliger detector
gehad æ hebben!

llucien Burc: in 4 maan

den vonden we meer

fibula's dan in 4 iaar
zoeken met een andere

topdetector).

AIVì|G0 ll f 649,- LASER Power Max ll I 1452, STINGRAY ll f 2195,-
CUTLASS ll pMax f 895, LASER Power Max ll gemod I 1595, L0B0 SuperTRAO f 2375,-
SILVER SABRE ¡lVìax f 1152, TOLTEC ll I 1699,-
BANDIDO ll pMax I 1380, PIRANHA {pulse induction) f 1755,- Powerlift 20 I 199,-



Detector magazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Amatetlf"
en verschijnt 6 keer per jøar.
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Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen 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 bij onze
secretaris: D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31,

8453 XC Oranjewoud, tel. (o5r3) 637978.
E-mail: a.smilde@wxs.nl

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

I Activiteitencommissie
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-
natiedagen kunt u terecht bü:
G. Lukassen, Meerpaal zr8, Groningen, Tel. (o5o) S4ßJg6

f Advertenties, Opgravertjes, Occasions
Opgave uitsluitend schriftelük aan: C.B. Leenheer,
Hanebalken 153, 9205 CL Drachten. Fax (o5rz) S4St77.
E-mail: dda@creaqpe.demon.nl

I Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen
dient u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Vangstraat 46,
8471 EX Wolvega

Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 1S3,9205 CL Drachten
Fax (o5rz) S4S7rj. E-mail: dda@creat5rye.demon.nl

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de offìciële instanties heeft gestuurd naar
ons secretariaat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud

lrl

VoonÃ/oord

Terwijl magazíne 45 nog bij de drukker ligt,
ben je a.lv)eer bezig met het volgende voorwootd.

Lekker lui onder een parasol gezeten, probeer je
weer bladvulling te verzinnen.

Nu is dit verzinnen niet echt nodíg. Er zijn de laatste
tíjd, voldoende dingen de revue gepa.sseerd, die het

vermelden waa.rd zijn.
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I Hopelijk wordt dit magazine
bij een ieder op dezelfde dag
bezorgd. Het was ons bekend
dat dit in vele gevallen niet
gebeurde. Het komt ook voor
dat er bladen wegraken. De
laatste maanden blijkt echter
dat de PTT-post niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen.
Ook binnen het bestuur
worden we ermee geconfron-
teerd dat post over verschil-
lende dagen wordt bezorgd.
Toppunt was wel een brief die
9 werkdagen onderweg was.

Dit werkt niet prettig. Geluk-
lcig zijn er nieuwe technieken
om de post te omzeilen.
Binnenkort heeft ieder
bestuurslid een eigen E-mail
adres.

Door velen werd ik geluk
gewenst met mijn volledige
baan op school. Dat dit ook
negatieve kanten kan hebben
binnen het bestuur hadden
velen niet in de gaten. Wie
gaat er nu mee naar de

besprekingen met o.a. het
A\vVl.{ en de ROB. Steeds meer

werk komt neer bij diegene
die afen toe overdag enige
uren vrij kan maken om de

vereniging te vertegenwoordi-
gen. Wanneer je naar het
midden van het land moet
voor een bijeenkomst, moet je
er overdag toch gauw mini-
maal zes uren voor uittrek-
ken. Een halve dag vrij nemen
is dan vaak niet mogelijk.
Nou ja, hoe dan ook.... we
zullen zorgen dat onze ver-
eniging bij belangrijke evene-

menten vertegenwoordigd
blijft.

Verder nog even over spier-
pijn. Dit komt bij de meesten
onder ons voor als na c1e

zomer weer met het zoeken
naar voorwerpen op de

wij gekomen ald<ers wordt
begonnen. Last van de rug,
armen en benen. Even door-
bijten en na een paar maal
weggeweest te zijn, is dit wel
weer over. Er zijn leden, die
vertellen, dat ze na een paar
weken al weer een aantal
kilo's, ontstaan door het
goede leven in de zomer,
lcwijt zijn. Zelf hoop ik geen
problemen te krijgen omdat
er deze zomer tweemaal per
week een bezoek werd
gebracht aan een sportge-
zondheidscentrum. De tijd
zal het leren.
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Nog
even
geduld
en
danooooo

U staat waarschijnlijk ook te

popelen om met de detector
op pad te gaan en heeft de

afgelopen periode al verlek-
kerd naar die grote aldcers bij
u in de buurt gekeken en
gedacht, dààr moet ik in het
najaar eens een bezoekje

brengen. De meeste zoekers

moeten het zomers doen met
een keertje zoeken naar wat
hedendaags geld tijdens het
bezoek met de hele familie
aan het overvolle strand.

Maar ja zo'n mooie ald<er is

natuurlijk toch wel wat
anders. Het mais kan gewoon

niet snel genoeg de grond
uitschieten. Zodra de vakantie
achter de rug is, begint de

spanning heel langzaam toe

te nemen. Nog even geduld
en.....

Het zoeken is gewoon een

soort verslaving. Elke keer

komt die koorts terug. Die

spanning, alsje een piepje in
de koptelefoon hoort en de

schop in de grond steekt. Aan
mensen die niet zoeken is het
moeilijk uit te leggen wat dat
voor een soort gevoel is. Het is

ook nergens mee te vergelij-
ken.

De kaarten worden alvast

bekeken en de uitrusting
wordt nog eens nagekeken.

Soms moet de oude detector

eerst nog ingeruild voor het
allernieuwste model, want u
zat al een tijdje aan een ander

apparaat te denken. Als het
detectorseizoen straks begint
moet alles natuurlijk wel in
orde zijn.
Er zijn zelfs zoekers die
's nachts in hun dromen
visioenen hebben, waarin ze

de meest prachtige vondsten

uit de grond halen.

Misschien hoopt u er ook op,

om dit seizoen eindelijk eens

een Romeinse munt te vinden,
een mooie fibula of...

Nog even geduld en het is
zover,

In de tussentijd zijn er nog
genoeg andere dingen te
doen. Het blijkt dat er toch
nog een aantal zoekers zijn,

die de expositie'schatten
onder de schotel' niet hebben
gezien. Eigenlijk iets wat ik
rne niet kan voorstellen, maar
wat wel zo is. Maar u heeft
nog de kans t/m 12 September

om de expositie in Het Goois

Museum te Hilversum te

bezoeken. Echt dit moet u
gezien hebben.

De vereniging heeft de

komende tijd weer allerlei
activiteiten voor u in petto.
De determinatiedag in Hilver-
sum, De Newbury Rally in
Engeland en natuurlijk de

eigen zoekdag in Wouden-
berg. U ziet het, het bestuur
en de activiteitencommissie
zit niet stil.

Namens de redactie en het
bestuur wens ik u een goed

zoekseizoen toe met veel

leuke vondsten.

I(ees Leenheer

Wij zoeken weer nieuwe plek-

ken om een zoekdag te hou-

den, en hebben daar een

beloning voor over.

lnl.: J. Bosma, (0512) 51 51 12

Er ziin nog enkele plaatsen vrii voor

dø Novrhvrq Kallrl
op 10 t/m 12 sefltember. I

De Newbury Ratly in Engetand. Voor de echte zoeker

iets wat je gewoon een keer mee moet maken.

Er zijn op het moment dat het magazine naar de

drukker gaat, nog enkete ptaatsen open.

Voor f 269,- kunt u ook mee naar Engeland.

Dus hééL snette bestissers moeten dan ook direct

Gerard Lukassen (050 - 54 73 396) betten.

Voor meer jnformatie over de ratty zie magazine 45.
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Hel lidmaatschap van deze vereniging
loopt altijd per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd stilzwijgend
verlengd met een jaar
Degenen die in de loop van het jaar
toetreden, ontvangen alle reeds eerder
verschenen nummers van het lopende
jaar opzegging dient uiterlijk op
r augustus schrittelijk binnen te zijn
De cont¡ibutie per lid bedraagt

f 55,- per jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korting.

aaaaaaoaooaaaaaaaaa

Ìrosilr¡r¡ii< t67 5ooo
IllfÌ lr;r.r1lr L7 ,<.io r/1 !.j()
i.ì1.v. t )i jia:;:r(ìirìi /ìtitrie:itt,
l,e¿.:tttvir; t-ir::r



Vingerhoeden en

De titel laat wellicht vermoe-
den dat een studíe vanhet
Vlaamse v ing erhoedp øtrimo-
níum reeds voorafging.
Toch níet! Wel is een ernstig
on der zo ek g estar t, d ankzíj
b o demond er zo eker s en dete c

toramateurs. Mijn dank aan
P atrick Van Wanzeele, àíe als

gemotív eerd detectoramateur met een ongelooflíjk doorzettings-
vermogen storten en graafwerken volgde op zoek naar ondermeer
vingerhoeden. En hij haalde er waardevolle items op. In leper,
steeds up-to-date in musea en tentoonstellingen, pronken sinds
jaren Patricks opgehaalde schatten. Ikzelf, a.uteur van hetboek
"De vingerhoed ín het Kunstambach( ', kon ter studie steeds
rekenen op zíjn gewaarde víngerhoedvondsten. Zo wordt traag,
maar zeker de geschiedenis vanVlaanderens middeleeuws uin-
gerhoedpatrímontum geklaard. Maar rekening valt te houden
met de vreemde overheersing die de cultuur en de economie van
Vlaanderen eeuwenlang onder druk zette.

2 Koperen vingerhoed gevonden op een diepte
van 'L 70 m tezamen met een munt van Jan
Zondervrees (1,407 -1,419), Roeselare

In]
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naarnngen rn
laat-middeleeuws

Vlaanderen

I Adríenne De Smet J

L. Open

vingerhoeden
ca. L350,
Ieper

middenvinger of de duim bescher-

men tegen naaldprild<en bij het
naaien. De naaimachine en het
confectiebedrij f maakten het
naaiwerk niet meer levensnoodza-
kelijk.... De jeugd van heden kent
dan ook nog amper het bestaan van
dit ldeine patrimonium.
Omdat het vingerhoedgebeuren
samengaat met de koperindustrie,
hier een beknopt historisch over-
zicht rond deze activiteiten in de

Zuidelijke Nederlanden, waar ook
de vingerhoedmaker zijn ro1 speel-

de. Het kopertijdperk was het eerst,
gevolgd door het bronzen, het
ij zertij dperk kwam daarna.

In onze regio's waren van oudsher
kopercentra. Geschiedkundige
bronnen vermelden, dat reeds

onder Karel de Grote een befaamd
kopercentrum in Dinant was. De

stad bleefeeuwenlang het belang-
rijkste centrum van West-Europa.
Met zeke¡heid is te stellen, dat er in
de Middeleeuwen tot in de r5e
eeuw kopercentra waren in de

Maas- en Scheldevalleien: Hoei,
Nijvel, Luik, Doornik... Verder in
Mechelen (Dijle), Oudenaarde (Leie),

het Ieperse, het Brugse, de streek
rond Roeselare... In de geciteerde
regio's worden op heden hier en

daar vingerhoeden en naairingen
opgehaald. Want waar koper ver-

werkt werd, waren ook vingerhoed-
makers. Een van de redenen waar-



a'?
.1- 4

G'Q

Kortgeb olde v r lj onr egelmatig geputte v ingerhoe den

uit leper, periode L300 - 1350. Dezelfde Iypes met
vierkant uitgebouwde top zijn ook gevonden in
Oudenburg, Brugge en Domme

om in die
centra een

bloeiende koperactiviteit was, lag
in de aanwezigheid van grondstoÊ
fen die de geelkoperlegering sterk
in de hand werlten. Enerzijds was

er zinkgalmei, een surrogaat van
zink, dat goedkoPer uitviel dan tin.
Het kleurt rood koper in legering
met galmei, geel. Daarbij had Luik
een bijzondere smeltoven die
uitzonderlijke resultaten gaf voor
het samensmelten van koPer en

galmei. Anderzijds werd ter plaatse

derlé gevonden, een uitstekende
leemsoort voor het maken van
gietvormen. Vanuit de buurlanden
kwamen koperwerkers, aangetrok-
ken door de wetkmogelijkheden en

door de nieuwigheid van het in
Neurenberg nog onbekende "geel"

koper. Vanuit de Zuidelijke Neder-

landen zwermden ook gedurende
tientallen j aren geelgieters, zowel

leerlingen als gezellen, uit in eigen

land en evenveel in de buurlanden
(Duitsland, Frankrij k, Nederland...)

op hoop van grotere verdiensten.
Dinant bleef tot in 1466 "het"
kopercentrum bij uitstek. Z1j begon
met het geelgieten en de Dinante-
zen werden geelgieters genoemd.

Zelagen aan de basis van de vele
geelkopercentra in Vlaanderen en

Wallonië van weleer. Zo waren er in
de loop van de 14e eeuw in Leuven

13zz kopersmeden, in Brussel r373,
in Tongeren t372, in Mechelen 1377

en in Doornik t442. Onder hen vele

vingerhoedmakers. Ook Brugge had
zijn koperbewerkers. Toen Dinant

na een opstand tegen Karel de

Stoute volledig verwoest werd,
streefden de daarnet vermelde
steden Dinant voorgoed voorbij en

nimmer herwon Dinant de glorie
uit de tijd van de "dinanterie" '.

Duitsland en de víngerhoed

Die Bader, Küfer, Fingerhüter,
bringen zusammen nicht viel
Güter'. In Duitsland waren de

vingerhoedmakers reeds gekend in
de r4e eeuw en dit als zelfstandige
ambachtslieden. In Neurenberg
werden ze in de kopergietersgilden
ingeschakeld rond de tweede helft
van de 15e eeuw. Spijts deze gilden
vochten de "Fingerhüters" zich wij
en hadden 5o jaar later hun eigen
gilde. Helmut Greif, Duits vinger-
hoedkundige en tevens edelsmid,
vermeldt in zijn boek "Gespräche

über fingerhüte" intetessante
gegevens over de sociale situatie
van deze ambachtslieden. Zoals in
de naburige landen, Frankrijk
(waartoe Maanderen behoorde), de

Nederlanden en Oostenrijk, kenden
de Duitse vingerhoedmakers nooit
welstand. Wel hun meesters, of
toch enkelen en dan in zekere

mate. Ze bezaten enige huizen
en konden de ene vingerhoed-
molen na de andere in werking
stellen. Voor het overige waren
ze eenvoudige lieden, zelden
uit de adel- ofpatriciërsstand,
zoals dat wel het geval was voor
de leden van de andere grote

gilden. Om het te begrijPen is het
nodig het specifieke gildewezen

met zijn verordeningen in de

tddsgeest van de late Middeleeu-

wen te plaatsen. Alles wat verband
hield met het werlcmidden, de

meester en de werkman, was onver-

biddelij k gereglementeerd door een

ldasse van adelldken en patriciërs,

die tot in het stadsbestuur, in een

nooit gekende machtsPositie alle

Kortgebolde
onregelmatig
geputte geelkoperen
vingerhoeden,
gevonden omgeving
Komenpoort ín de'

verdronþen weiden
te leper. Petíode

1-300 -1350 Ze zijn
duidelijk veelvuldig
ín qebruik geweest
Bij de onderste
vingerhoed is het
uerkstuk er dwars
doorheen gegaan
Aan debinnenþant
zit eenbraam van
ca.2 mm

[']



4. Koperen en

bronzen
vingerhoeden
14e tot 76e

eeuw, Ieper

Koperen en br onzen vingerhoe den
'L4e tot L6e eeuw,IepeÍ

Even de onvergetelüke Molière
aanhalen in zijn satirische verzen
die de wouw hekelden:
"@l elle soit d'une ignorance extrême

Et c'est assez pour moi, à vous enbien
parler, De sayoir prier Dieu, m'aimer,
coudre et filer."

En verder nog:
rLeurs ménages étaient toutleur docte

entretten et leurs livres: un dè, du fíl et
des aiguilles Don't elles trayaillaient au

trousseau de leurs filles."

De Fransen zouden de vingerhoed
reeds gebruiken in de 13e eeuw.
Bewijzen daarvan worden gegeven

ondermeer door de egrmologische
studie van het woord "dè".

Het oudfrans voor vingerhoed
luidde en werd geschreven naar
gelang de tljd, streek en auteur als:
deel, deil, del, deau, detz, deis,

deex, deyl, dex, does.

Nog meer bewijzen van de Franse

vingerhoed in de Middeleeuwen
zijn te vinden in teksten van de
wetgeving in voege onder Lodewijk
de rx, die ondermeer het vinger-
hoedmaken reglementeerde. Etien-
ne Boileau, provoost van Parijs,
schreef "Code des métiers", waarin
hij handelt over de Parljse gebrui-
ken in de gilden. Zo hield destijds
het vingerhoedmaken verband met
ondermeer knopenmakers, makers
van haken en ogen en van allerhan-
de sluitsels, soms ook met koper-
draadtrekkers. Het vingerhoedma-
ken kon dus deel uitmaken van
diverse ambachten. Ook de Franse
vingerhoedmaker, in activiteit voor
de Renaissance, scheen een onbe-
duidende ambachtsman te zijn.
Hij kwam er moeizaam toe zijn
familie te onderhouden.

touwtjes in handen hielden. Zo kon
een gilde bron zijn van prestige,
macht, orde, nimmer echter van
gelijkheid ten overstaan van de
kleine man, die wenste in een of
ander bedrijf hogerop te komen.
Deze werkelijkheid had ook op de

vingerhoedmakers, en vooral op
hen, een grote weerslag. Ze bleven
weinig gewaardeerde mannen.

Neurenberg, koperbewerkers,
vingerhoedmakers, gilden, r5e
eeuw: alles bleef aanvankelijk
samen. De vernietigingvan Dinant
(r5e eeuw) bracht ondermeer in
Neurenberg, ook in Aken, een
enorme expansie van nieuwe nu
"geelgieterijen", geboren uit de
woegere Dinantse glorie. Vanaf de
16e eeuw werd de Duitse vinger-
hoedproductie, in principe steeds

in handen van de roodkopersme-
den, nu tweesoortig: de makers van
roodkoperen vingerhoeden die in

gietvorm produceerden en deze van
geelkoperen vingerhoeden, die uit
koperplaat dreven.

Frankrijk en de vingerhoed

Een auteur uit de r9e eeuq Coche-
ris'had de moed een eerste werkje
samen te stellen over naaituigjes,
waaronder de schaar, de els, de
naald en de vingerhoed door de
eeuwen heen. Dit boeiende werkje
"Histoires sérieuses sur une pointe
d'aiguille ou les outils de nos
mères" onderstreept in het hoofd-
stuk van de vingerhoed de werke-
lijkheid van het bestaan en het
gebruikvan dit naaituigje in Frank-
rijk en dat sinds vele eeuwen.
Cocheris zette hail studie in eigen
Franse sfeer. Langs literaire parel-
tjes wordt het belang van het
naaiwerk en toebehoren, waaron-
der de vingerhoed, in reliëfgezet.
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De Noordelijke
Nederlønden en de

vingerhoed

Ze hebben een boeien-

de en schitterende
vingerhoedgeschiede-
nis. Deze begon echter

na de Renaissance.

Zo was de r7e eeuw
hun glorieperiode. Ze

streefden Neurenberg niet voorbij,

maar wel werden ze aan dit Duitse

centrum gelijk. Voor die Periode
werden hun werkvingerhoeden
ingevoerd uit de Duitse centra en

ook uit de Zuidelijke Nederlanden
van toen. Een studie over de vinger-
hoeden in de Noordelijke Nederlan-

den komt in het najaar.

Engeland en de vingerhoed

Kan er in Duitsland en Frankrijk
teruggegaan worden tot de r3e

eeuw voor wat het werkvingerhoed-
maken betreft. Engeland kende het

artisanaal van de gewone koPeren

vingerhoed veel later. Dergelijke
vingerhoeden werden er voor de

Renaissance ter plaatse niet
gemaakt. Ongeveer alles werd
ingevoerd. Van die handel rnet het
continent zijn documenten en

bewijsstuld<en. Deze invoer bereikte
tot 2oo duizend vingerhoeden Per
jaar. Na de Renaissance begint ook
daar een bloeiende ontwild<eling
zowel voor de werk- als de luxevin-
gerhoed in edele metalen.

Soorten vingerhoeden in de

løte Míddeleeuwen

Er waren koperen en bronzen
naairingen'. Ze waren log, laag en

dik en bestemd voor de duim van

een mannenhand, (foto's I en 6).

De woegst opgegraven rlngvlngel-
hoeden waren van brons. Ze waren
een noodzaak voor de gordelma-

kers, de schoenmakers, de zadelma-

kers, de harnas- en zeilmakers.
Deze vaklieden moesten, om raP en

zeker te werken, over een dergelijke
en degelijke vingerbeschermer
beschikken. De naairingen uit die

periode vertoonden in onze streken

geen versiering. De hoogte van dit
genre naaituigje was verscheiden.

De oudst opgehaalde naairingen
droegen van twee tot vijf rijen
putjes, die het uitschuiven van de

naald moesten beletten. De Puties
gingen spiraalsgewijs op naar de

bovenboord. Een meesterteken kon

zich bevinden bovenaan (zoals in
Neurenberg), of aan het begin van

deze spiraal. De putjesPatronen
waren gevarieerd volgens atelier,
gebruikt instrument en tijdsperio-
de: driehoekig, staafl esvormig,

wafelmodel....

Er werden uit de late Middeleeu-
wen ook gesloten topvingerhoedenu

opgehaald. Ze konden ajuinvotmig
zijn, wat wijst op Byzantijnse

invloed, ook bij enkorfuormig, die

de Moorse invloed bevestigt. Ze

waren, als de naairing, zwaar van
structuur en gewicht en weinig
comfortabel. Hun bestemming was

zwaar mannenwerk waaronder het
naaien van sandalen, ruiterslaar-
zen, zadels.....

In onze stteken werden uit de laat-
middeleeuwse periode kortgebolde
items opgehaald (foto 3, 4 en 5).

Soberheid kenmerkte de bronzen
en koperen vingerhoed uit die

periode, hoogstens soms een merk-
teken van streekafkomst en varia-

ties in het putjespatroon. De toP

kon bol of halfbol zijn en Plat?. De

top, de merktekens en het Putjes-
model gaven aanwijzingen voor
datering in de tijd en indicaties van
het koperatelier waar ze vervaar-

digd werden. Het specimen oP foto

s, met op de top drie uitgesneden
lij nen waartussen drie ldaverblaad-
jes, is een uniek stuk uit de late
Middeleeuwen door Van Wanzeele

opgehaald in de streek Oudenburg.

Hier houdt de beknoPte en dus

onvolledige voorstelling van de

vingerhoed uit \4aanderens late

Middeleeuwen oP. Veel valt nog te

zeggen over de vingerhoed uit die

periode. Het zou te ver voeren om

de moderne tijden erin te betrek-
ken.

Notities
1 "De vingerhoed inhetKunstombacht" -

uitgeveríj Vecruysse' 7992., Diksmuidse-

heirweg 36, 8200 St.-AndneslBrugge

2 Dinanterie: het woord is karaktenstiek

voor de Zuid'Nederlandse cultuw' van de

late Middeleeuwen en duidde alle

voorwelpen aon inkoper enbrons uit de

streken van Dinant, het gebied van

Samber enMaas. De naam evolueerde als

w oordaanduiding eerder p ej oratief -

Tegenwoordig duidt " dinanterie" alle

voorwerpen aan die verwijzen naar een

gecombineerde w erkwij ze v an kop ertech-

nieken

3 Duitse spreuk: De heelmeester, de kuiper

en de vingerhoedmoker kennen zelden

weelde

4 Cochens P.W. París - Lilr. Ch. Delagrave -

1897

5 cf "De vingerhoed inhetKunstombacht"

blz 10 en12

6 cf "De vingerhoed inhetKunstombacht"

blz 11

7 cf "De vingethoed inhet KtLnstambqcht"

blz.50

8 cf "De vingerhoed inhetKtnstambacht"

blz.17

A71e bodemvondsten P. Van Wanzeele

6 . Gegolen bronzen open naaíringen 14e

- 'l-se eeuw,Brugge en Damme

5 Vinger-
hoedmet

op de top drie
uitgesneden

lijnen,
daartusen

drie klauer'
bloadjes,

L5e eeuw,

Oudenburg.
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van

inds r983
ben ik
verknocht

aan het zoeken rlet
de netaaldetector.

Nu ik al wat bij elkaar
heb gevonden, doe ik het

vanaf mei tot september wat ka1-

nler aan. Deze periode wordt meest-
al gebruikt om op verl<enning re

gaan naar nieuwe zoekstekken of
wat infornatie te verzamelen over'

vondsten en hun histolische achtel-
gronden.
De Romeinse overheersing van onze
gewesten en c1e naburige ianden
heeft mij altijcl al geboeÍd. Zelf heb
ik uit cleze periocle we1 al enkele
afgoclsbeeldj es, fibulae en mllnten
gevonden. Het is dan ook niet

*.'-* 
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Hadrianus
verwonderlijk dat een documentai-
re op de Nederlandse rv over keizer
Haclrianus nijn belangsteiling
wekte.
Vooral het stuk over clie lange
verdecligingsmuur nabij de Schotse
grens sprak mij enorm aan.

Via Internet verzanelde ik verder'
inlichtingen over de mLlrlr van
Hadlianus en besloot er niteinde-
lijk eens een weel<endje met mUn
vroLlw naar toe te gaan.

Omclat een weekend nogal kort is,

leek het vliegtuig het neest aange-
wezen tlansportmiddel, rnaar
natuurlijk niet het goedkoopste.
Na een uurtje vliegen ovel de

Noordzee langs de Engelse kust

!'a ,i
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arriveerden wij op Newcastle Air-
port. Hier kan je bij het plaatselijk

toeristenbureau al verschillende
brochures krijgen met info over de

muur en hoeje deze kan bezoeken.

Nadat we ons hadden geÏnstalleerd

in een bed- and breakfastPension

vertroldcen we de volgende dag met

de trein naar Hexam. Hier kan je de

Hadrian's Wallbus nemen met gids,

die je tijdens de rit alles vertelt over

de muur en de Romeinse forten.

Waar je van de bus staPt, bePaal

jezelf. Dan kies je de Plaats, die je

het meest aanspreekt. Wij staPten

af te Housesteads waar je een

museum en een Romeins fort kan

bezoeken voor 2,8 Pond.
Ook heb je hier een bezoekerscen-

trum waar j e iets kan eten en

drinken en een paar souveniers

kopen. Ik kocht hier o.a. de sleutel-

hangers met exacte koPieën van

Romeinse sestertii voor de prijs van

r pond per stuk.

Na het bezoek aan deze site wandel-

den wij over een afstand van 3 nijl
langs de muur en voor een deel

langs de Romeinse militaire weg

naar de volgende bezienswaardig-

heid. Op

deze

tocht
passeer-

denwij
een ldein
meertJe
waar vol-
gens de gids

tienduizen-
den munten
uit verschil-
lende Romein-
se periodes
waren terugge-
vonden, die
door de legio-
nairs waren geofferd. Er lagen zelfs

zoveel munten dat de Plaatselijke
bevolking ze soms gebruikte om ze

over het wateroppervlak te laten
kaatsen. Dit verhaal ldonk fantas-

tisch, vooral als je weet welke

moeite je soms moet doen om
Romeinse munten te vinden. Ik kon

het dan ook niet nalaten om even

langs de kant van dit meertje in het

water te kijken. Misschien kunnen
er nog wel wat muntjes worden
uitgehaald.

Verder hebben wij nog een Romeins

kamp bezocht met een museum
waar de grootste collectie Romeins

lederen schoeisel van EuroPa te

zlen ls.

Ik zou natuurlijk nog veel meer
over dit bezoek kunnen vertellen,
maar mijn bedoeling was aan te

tonen dat je met metaalzoeken
zoveel richtingen uit kan en voor

hen die ooit eens in de buurt van

de muur van Hadrianus mochten
verzeilen........ het is echt de moeite

waard om deze te bezoeken en afte
wandelen over de afstand vanje
voorkeur.

Hadrianus gafhet bevel tot de

bouw van deze muur in het jaar

722 toeÍ hij Brittannië bezocht.

De bouw ervan duurde zesjaar en

de muur, die loopt van kust tot kust
is rr7 km lang en op sommige
plaatsen 5 meter hoog. Deze muur

[']

werd beschouwd als de grens

tussen de Romeinse beschaving en

de woeste wereld van de barbaren.
Langs deze muur waren 15ooo

soldaten gelegerd uit alle gebieden

van het rijk, Spanjaarden, Galliërs,

Cermanen, en zelfs SYriërs en

Daciërs. Hij won hun sYmPathie

door ze na z5 jaar Romeins staats-

burger te maken. Het was een grote

prestatie van Rome om oP deze

manier mensen tot Romein oP te

voeden en als burger te assimileren.
Door deze politiekvan Hadrianus
slaagde hij erin van het afgelegen

Engeland een vreedzame Romeinse

provincie te maken. Hadrianus
hoopte dat binnen deze zwaar

verdedigde grenzen de weldaden
van de Romeinse beschaving een

garantie zouden zijn voor blijvende
rust en wede in het Rijk.

Denarius uit eígen collectie:

voorzijde: buste uan de Keizer

keer zij de : Romeíns galjoen
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Wie vertelt
me een
verhaal?
de grond het bestaan ervan herlei-
den. We spraken af dat ik de volgen-
de ochtend "vroeg" aan de slag zou
gaan, want de tuin moest de
komende dag nog ldaar. Het was
meteen de eerste mooie dag van het
jaar, dus dat viel enorm mee.
Alleen was het zwaar om na een
feestje, zo vroeg signalen van een
detector te moeten verwerken.....,
enfin!

Het dorp is zo'n t5o jaar geleden
tijdens de vervening ontstaan en de
bevolking bestond destijds voorna-
melijk uit arme veenarbeiders. Dit
schiep een beeld over de te ver-
wachten vondsten. Je weet natuur-
lijk nooit van te voren wat je zult
vinden, maar je verwacht toch
zeker wel wat bierdoppen, zilverpa-
pier, centen en dubbeltjes te vin-
den. Al snel bleek dat de tuin niet
erg verontreinigd was, waardoor er
goed gedetecteerd kon worden.
Na een uur zoeken waren er wat
centen, een stuiver en toch al wel

Ir]

et was 27 maart van dit
jaar toen ik bij mdn ouders
in Erica op visite was en

besloot om eerst nog even bd m'n
wiend Joost langs te gaan om wat
bij te praten en daarna naar een
feestje te gaan. Hij had met zijn
wiendin net het nieuwe huis bij
het landbouwbedrij f betrokken en
omdat het voorjaar was, waren ze

driftig in de tuin aan het spitten.
Toen we wat later aan de koffie
zaten, kwam hij met de vraag "Heb
je hem bij je? Dan mag je wel in de
tuin zoeken, al het gras gaat er toch
ook nog uit.". Hij bedoelde natuur-
lijk mijn Spectrum xlr die al 4 jaar
met me mee gaat, zodra het mooi
weer wordt.

Eigenlijk had ik voor het weekend
andere zoeþlannen op een locatie
waarvan ik zeker meer verwachtte,
maar die plek blijft nog wel een
tijdje, dus besloot ik orn dit aanbod
niet te laten varen.

Joost wist me te vertellen dat in zijn
tuin daar en daar ooit één van de

eerste huizen van het dorp zou
hebben gestaan en omdat de grond
op enkele plaatsen al wat dieper
was bewerkt, kon je aan sporen in

wat rommel verzameld, tot ik op
een plek liep waar zo te horen
meerdere dingen bij elkaar in de

grond lagen. Daar vond ik een

ldeine broche met een enkele steen

erop in goede staat, gevolgd door
wederom een ldeine broche met
nog maar 4 steentjes van de 6 in
zeer slechte staat en twee niet te
bepalen zilveren muntjes.
Een ldeine meter verder vond ik
een kaarsendover, een zegel met
initialen AH, een tinnen lepel met
daarop 3 zegels en een tinnen
lepeltje met daarin een man met
pup.

Ikvond het op zich wel weemd dat
er zoveel "oude" voorwerpen ii een

tuin van een r5ojaarjong dorp
lagen.
Na een goed middagmaal te hebben
genoten, vond ik na weer een

kwartier zoeken een antieke fiets-
bel op 35 cm diepte en ongeveer

een halfuurtje later kreeg ik een

mooi zuiver signaal met code 9o
(zilver) op de display, mmm...



Die S alzbur ger Emigr ation

In hetbegin van de t\e eeuw, is naast het gewone Lype pen-

ning, in Zuid.-Duitsland het gebruik van een zogenaamd'e

Schraubtaler oftewel schroefpenning in zwang gekomen.

Het penningvormig doosje waarvan voor- en achtetzijde uan

elkaar afgeschroefd konden worden, bezaten een inhoud van

kunstzinnig gegraveerde, bijgekleurde en ineen gevouwen

aJbeeldingen. Op de ingelegde gravures þomen o.a. aJbeelàin-

gen voor van Ferdinand ilr, wapens van Augsburg en Zutd-

Duitse þled.erdrachten. De bekendste uersie is wel de als

herdenkingspenning gemaakte schroef doos met daarin het

v erhaal v an de Salzburger emigratie.

In de spannende jarenvan ry3o wordtheel

Europa opgeschrikt door een golf van

godsdienstige vervolging: d,e Salzbur -

ger emigratie De emigratíe van 1732

waaraan ongeueer 2o.ooo pefso-

nen deelnamen, vindt zijn

oorsprong in de voortijd, van d.e

hervorming wanneer in r5t7
Mar tin Luther met zijn nieuw e

leer een tweespalt in de kerk

Op ca zo cm diep mmm... Ik dacht
nog: dat is raar, zilver hier in deze

tuin?
Gericht groef mijn rvs steekschop

naar 20 cm diepte en er lcwam iets

zwarts en tonds met nog net een

randje zilver tevoorschijn, het leek
wel een rijksdaalder, maar nee,

daar was het toch te groot en te dik
VOOI.

Verdraaid er leekwel tekst op te

staan, iets in het Duits, maar het
was jamrner genoeg nog niet goed

leesbaar. De vondst werd zonder
schoon te maken meteen opzij
getegd ter voorkoming van bescha-

diging. Mensen die de vondsten
willen belcijken, vertel ik nadruldce-

lijk dat ze niet met hun vingers of
nagels mogen schuren, want het is
doodzonde als er krassen op zilve-

ren voorwerpen lcomen.

Verder zijn er die dag alleen nog
wat centen en wat rommel gevon-

den.

Joost had ondertussen de zilveren

vondst
eens

goed
bekeken en
trok de

conclusie dat
het toch wel dik
was voor een munt en

opperde dat het daarorn wel
eens een doosje kon zijn.
Ik hoopte stiekem dat het toch
een dikke munt zou zijn, want
wat kan een zilveren doosje in
principe nu voorstellen. Thuis
gekomen ben ik eerst eens gaan

nadenken over de veiligste schoon-

maakmethode en na circa 3 kwar-
tier had ik met een grote zachte

lcwast in lauw water alle hardneldci-
ge zandresten veilig losgeweekt en

weggepoetst.
Nu was het alleen nog bruin-zwart
uitgeslagen en kon je duidelijk oP

beide zijden de teksten lezen en

was er tevens op elke zijde een

voorstelling te zien.

Kant r : Gehe aus Deinem Lande
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veroorzaakt. Ond.er druk van de'I\rkse
invallen gaanboeren en mijnwerkers in

Salzburg zich aaneensTuiten en meàe

door de nieuwe leer vanLuther
ontsta at v anzelfspr ekend een

breuk met de aartsbisschoppe-

Iijke ov erheid. Eeuw enlang

zet deze controverse zich

door. Her v or mingsp o ging en,

b oer en op stand,en, emigr atie

en uitdrijving vormen de

fa.cetten van een lange

golJbeweging die zich tot ver in de r9e eeuw doorzet. Enþe7e

hoogtepunten hieruit zijn: de uitdrijving van Luthergezind,en

uit aartsbis d,om Salzburg in r 588, zo ook in t 686, en dan als

hoogtepunt d,e uittocht van 2o.ooo mensen onder aartsbis-

schop Leopold von Firmian in ry32.In t73z vertrokken de

mensen o.a.. naar HoIIand, Denemarken, Zweden, Engeland, en

Ameriþa maar de meesten trokken naar Pruisen Op g Januari
1733 vertrokken 78o bergwerkers uit
Durnberg naar Breskens

enkwamen daar op

9 maart 1733

aa.n.

und von Deiner Freind-
schaft Act. 7.v3

Kant z : Zeuch in ein Land das ich
Dir zeigen will. Act. 7.v3

Door met de loep het geheel eens

van naderbij te bekijken, was op de

zijkant een naad te ontwaren,
waardoor duidelijk werd dat het
toch een doosje moest zijn en wel
een doosje van 5 mm dik en met
een doorsnee van 45 mm.
Ik realiseerde me direct dat dit toch
wel een heel aparte vondst moest
zijn, omdat ik een dergelijk voor-
werp nog niet ergens anders was
tegen gekomen.

Doosjes zijn gemaakt om er iets in
te stoppen dus waarom zou hier
niets in zitten, toch? Hoe ik bij de

gedachte kwam, weet ik niet meer
maar ik ging er meteen vanuit, dat
als er al iets in het doosje zou
zitten, er dan weinig van over zou
z7jn. Zonder al te veel verwachting
was ik begonnen om het doosje op

de een of andere manier open te
maken, een gebruiksaanwijzing zat
er helaas niet bij.
Na wat draaien en treld(en kwam er
beweging in de twee deksels en
ging het doosje open. Zoals ik al
een beetje verwachtte, vond ik in
een van de deksels een ronde prop
papier die precies in het doosje
paste en de prop zag er uit alsofhet
zijn beste tijd had gehad.
Terwijl ik om me heen hoor zeggen
van "goh, dat is jammer" haal ik de
natte prop papier uit het dekseltje
en draai het om en zien we tot onze
verbazing dat de andere zijde van
de prop een gekleurd plaatje is. De
natte prop papier bleek nu een
pakketje papier opgebouwd uit
meerdere laagjes.
Voorzichtig werd laagje voor laagje
van elkaar gescheiden en elke keer
kwam er weer een ander plaatje
tevoorschij n. Uiteindelijk lagen er
13 natte plaatjes papier op tafel die
we vervolgens meteen tussen
bakpapier hebben gelegd om deze
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vervolgens een nacht te laten
drogen.
Toen we de volgende dag de plaat-
jes gingen bekijken, waren ze mooi
plat opgedroogd en bleken de

kleuren nog veel duidelijker te zijn
geworden.

Het waren r3 tekeningen waarvan
t voorstellingen met bijschrift en
z landkaartjes.
Vol bewondering keken we naar de

vondst en al snel komen dan de

wagen: wlr rs orr? veN wrE? en HoE

OUD?.

Vol goede moed ben ik eens gaan
informeren bij een aantal kenners
in mijn omgeving maar ze vertel-
den me telkens dat ze zoiets nog
niet eerder hadden gezien.
Na wat omwegen ben ik toen bij
dhr. Biesboer, zilverconservator van
het Frans Hals museum te Haarlem,
terecht gekomen en vervolgens
heeft hij me doorverwezen naar het
Koninkldk Penningkabinet te
Leiden.
Toen ik Bouke van der Veen van het



op 16 april vergaderd,en de boeren van Cadzand om hun

ongenoegen over de nieuwe werkkrachten te uiten. Hierdoor

bleven uiteindelijk slechts 4z Jamilie's met 2r4 personen op het

eiland Cadzand achter. Hier staat in Groede nog de oude

Lutherse kerk àie als enige overgebleven stichting van de

Salzburgers in gans Europa,,herinnert aan d.e emigratie van

1733. Als aandenþen en ond,ersteuning voor de emigranten die

àeelnamen aan de uittocht werd,en vele schroefpenningen

vervaardigd en meegenomen naar het nieuwe 7and. Er waren

meerdere uitgevers àie de schroefpenning maakten en ze

vertolkten allen op nagenoeg dezelfde wijze, de leer vøn de

schrtft, de vervolging en tot slot de weg naar het nieuwe land.

Kpr( een omschlijving van de vondst
gaf, kwam er zonder pauze meteen

het antwoord "dat is een penning
van de Salzburger Emigration uit
173c" '

Meteen maar een afspraak gemaakt
en daar is de vondst gedetermi-

neerd en zei men dat het qua

vondst zeer bijzonder was dat de

papieren afbeeldingen in zo'n
goede staat verkeerden.
De dag ervoor was ik nog bij een

restauratieatelier geweest om te

laten bepalen of er iets aan het
papier moest gebeuren om te
conserveren, maar men stelde me
gerust, daar de afbeeldingen en het
papier ondanks de velejaren in de

grond in goede conditie waren.

Dankzij de informatie van het r<pr<

is bekend geworden wat de vondst
voorstelt.
Het blUkt dat deze zilveren penning
met geldeurde afbeeldingen een

verhaal vertelt en wel de geschiede-

nis van de Salzburger emigranten.

Van elþe reisbestemming is er wel een schroefpennrng vervaar-

digd. Er zijn ronde en ovale penningen gemaakt van goud,

zllver, tin enhout.

De door mij gevonden ziTveren schroefpenning uit r73z ís ronà

enheeJt een diameter van 45 mm en is 5 mm dik.

Op d.eksel t staat: Gehe aus DeinemLande undvonDeiner

Freind.schaft Act 7.v3 en een voorstelling: Een man met kind

en een vrouw met een wieg op haar rug gevolgd d.oor een

echtpaar. Op de achtergrond staat paard, met wagen en àaar-

bovenhet oog van God.

Het is altijd mooi om een vondst te

doen en dan is er vervolgens met
wat fantasie altijd wel een leuk
verhaal bij maken.
Maar het is toch wel bijzonder dat
een vondst van z7o jaar oud, zelfin
staat is om haar geschiedenis in
ldeur aan jou te vertellen.

Voor mij is het zoeken met de

detector vooral bedoeld als ontspan-
ning, want vinden van voorwerpen
in de grond is leuk en gaat snel,
want als er iets ligt, dan vindt een

goede detector het zeker.

Vaak ging dan in het schoonmaken,
determineren en conserveren, vond
ik, veel kostbare zoektijd vetloren.
Maar nu met het vinden van de

zilveren schroefpenning, heeft de

geïnvesteerde kostbare tijd, een

vondst met een verhaal opgeleverd

waar ik nog lang fijn aan terug zal

denken.
Graag zou ik met deze vondst
meedoen aan de vondst van het

J aaf.

Met dank aan:

Dhr. Biesboer, Frøns HaIs museum,

Haañem
B. t I d Veen, Koninkhlk penningkabinet,

Leiden

Re st aur ati e at eli er Ri emk ap, H e emst e d e

t"l

PeterWagenaar
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Op deksel 2 staat: ZeuchineinLand

das ich Dir zeiqen will. Act. 7 .v3 en

een oud.e man Achter d.e balustrad.e zijn gebouwen zichtbaar.

een voorstelling: Koning Fried- In de binnenkant van de d.eksels zitten twee landkaartjes, een

richWilhelm t onder een van aartsbisd,om Salzburg þ.etland dat men moest verlaten)

sierkleed zittend op een troon. en een van Pruisen þet nieuwe land) In de schroefpenning

Voor hem staan emigranten, behoren 17 aJbeeldingen te zitten, in de gevonden penning

kind., man, vrouw met kind. zaten er nog maar t t , die samen de geschiedenis uan de

op haar emigratie vertellen.Vaak verwijzen de aJbeeldingen naar

arm, ' belse voorbeelden, met d - ' 'ing eenarm, oelse voor9eewen, met a. rnq een

passende bijbelse tekst. aþeel-

dingen is Daniel Hoc rmeldt
j'

è-rÈ:

î;.i;',":

Verklaring van de aþeeldíngen:

L Abrahams uittocht

2 Staupitz met twee vrienden in d,e

3

4

kloostercel (1,520).

Paul Speratus (1.520).

Onthoofd.ing van predikant Georg

Scherer op 13 aprll 1.528.

Martin Lodinger

De Salzburgers smeken de aartsbisschop

om het toestaan van Laienkelches.

Jozef Schaitberger in de gevangenis

van1685 tot 1,686

5

6

8 Inhet geheim de schriftbestuàeren.

9 Jezus, de goede herder,hier als

midd.elpunt van d,e cyclus

1.0 Verbranàing van de verboden geschrtften

11. Uittocht uit Salzburg november 173'1,

tot mei 1732

Aankomst in Augsburg.

Ontvangst in de bovenste akker van God?

Preken in Schiess gr ab en.

De Salzburgers in de St Anna þerk

Aankomst van Salzburgers in Pruisen

per boot

Huis- en landarbeid inLitauen (Pruisen)

, r- \ op hetlandkaartje vun rrußen.

\

r l)

c
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\
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1.3

1_4

1.5
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Zo udenhertr on
tkloh-Ei

Aan de rand van de Utrechtse

Heuvelrag ligt het plaatsje

Woudenberg.

Wøudenberg is in de

Middeleeuwen onstaan rond de

ûdderholsteden tìroenewoude en

Geerestein.Van kasteel Groenewoude

rest elleen nog een koetshuis en een

toegangsheþ van Geerestein alleen

nog de slottoren. Het laatste kasteel

werd tijdens de Hoekse en llabel-

jouwse twisten in de as gelegd.

In 1543 werd door Maarten van

Bossum in Woudenbery een schans

aangelegd als rugdelcking tijdens

zijn talloze plundeilochten.

Een prachtige omgeuing waar in de

Ioop der eeuwen heel wat strijd is

gevoerd.

ZO BEREIKT U DE ZOEKDAG IN
WOUDENBERG

(DE CAMB BOSRAND 15)

Vanaf de A12 afril22 Maarsbergen.

ln Woudenberg na de rotonde bij de

tweede rotonde linksaf. Eerste straat

rechts (na de met verkeerslichten

beveiligde voetgan gersoversteekplaats).

Vanaf de 428 afr¡t Leusden-zuid.

ln Woudenberg bij de eerste rotonde

rechtsaf. Eerste straat rechts (na de met

verkeerslichten beveiligde voetgangers-

oversteekplaats).
Volg de zoekdag routeborden

Zaal open en inschrijving zoelcøedstrijden
Opening door de voorzitter
Vertrek naar het zoekveld

Zoet<wedstrijden op prachtige akkers, een kinderwedstriid,
een mooie accomodatie, grote p,rtizen,, een determ¡nat¡e-
team en de allernieuwste snuf¡es op detectorgebied.
Genoeg redenen om op 23 oktober naar Woudenberg
te komen en mee te doen.
Zo'n gezellige DDA-zoekdag mag ie eigenliik niet m¡ssen en
is dan ook voor veel DDA-leden een uitie voor het gehele
gezin.

Op de akkers zijn weer een groot aantal penningen verstopt en daarmee zijn een

aantal leuke en grote prijzen te winnen.

Zoals gewoonlijk is er een uitgebreid determinatie-team
aanwezig om al uw vondsten te bekijken en uw vragen over
vondsten te beantwoorden.

Ook in Woudenberg zljn weer alle importeurs en merken
aanwezig. De nieuwste snufes op detectorgebied, allerlei
koopjes, boeken, scheppen, werkelijk alles voor de zoeker is
in grote zaal aanwezig.

Programma

lÐ

9.00
10.00
10.1s

73.45

10.30-12.00 1e zoekwedstrijd
72.00-12.30 Jeugdwedstrijd f eugd t/m 13 jaar)
72.00-13.45 Pauze, met gelegenheid om uw vondsten te

laten determineren en de diverse stands
met detectors te bezoeken
Vertrek naar het zoekveld

14.00-15.30 2e zoekrvedstrijd
16.00 Prijsuitreiking, verloting en afsluiting

Deel name zoekwedstrijden
Prijs: Leden en DDA-gezinsleden f 17,50 p.p.

Niet-leden f 3s,- p.p.

Opgave als lid op de zoekdag is mogelijk.

Locatie
"Cultureel centrum De Camp"
Bosrand 75 -17,3931 AP Woudenberg
Tel. (033) 286 47 48

Verenigingstafel
Aan de verenigingstafel zijn oude jaargangen, verzamelbanden en foto's van

eerdere zoekdagen te koop. Dit bespaart u heel wat portokosten.



Ingezonden voor de
OM MEE TE DoEN MET or "vot¡ost veN øvr ¡lrl,x" DIENT u EEN vERHAAI, v/qN TENMINSTE r5o wooRDEN,

TE scHRUvEN ovER HET DooR u cEVoNDEN oBrEcr. NATUURTITK sruuRl u DUIDELLIKE poro's valv Hrt
vooRwERp ME¡. VooRwERpEN vAN ÁtcHEoLoc¡scHE IÀ¡AARDE D.ÍENEN TE tvoRDEN ÁANGEMELD.

Arrnenpenningen
In 1996 werd in de gemeente 's

Gravenzande het marktplein gere.
construeerd. Dit plein heeft een

lange geschiedenis, die teruggaat
tot de 13e ofr4e eeuw. Het dorp
was toen nog gelegen rondom het
plein met een aantal buitenplaat-
sen. De reconstructie hield het
verwijderen van alle bestrating,
inclusief de rijweg in. Het afgraven
van de bovenste 30 tot 50 cm en het
vervangen van de riolering op het
plein en van de omliggende straten.

Na het afgraven van de

toplaag heb ik een

aantal zoekacties
uitgevoerd. Hierbd
zijn veel duiten
gevonden van een
prachtige kwaliteit
en een enkel zilver
stuivertje. Verder
nog de gebruikelij-
ke voorwerpen zoals
gewichtjes, gespen,

boekbeslag, kne
pen, bikkels, vinger-
hoedjes, leerbeslag
en een fraai stem-
peltje. Alle voorwer-
pen zijn te dateren
tussen 15oo en 18oo.

De voorwerpen waar-
mee ikmee wil doen met

de vondst van hetjaar heb ik niet
gevonden op het marktplein zelf,
maar op een locatie waar alle
afgegraven grond werd opgeslagen.

Die opslag vond plaats op een

braakliggend terrein, waar men op
dit moment woningen bouwt. De

gronddepots zijn er op dit moment
allemaal uitgespreid tussen de

woningen en opnieuw een aantal
bezoeken waard.

Hier vond ik vlak bij elkaar twee
armenpenningen van de stad Delft.
Het eerste stuk betreft een loden
armenpenning van Delft uit ca.

r45o. De voorzijde toont een lang
kruis met in de armen telkens een

leeuw en lelie, omschrift
+ MONETA NOVA

opror : onr,r. De

keerzijde toont
het Bourgon-
dische
waPen-
schild en
het
omschrift
+ SANCTVS

MARTINVS

EPISCO.

Het tweede
stuk betreft een

koperen oord van de

Heilige Geest meesters, die
met de armenzorg in de stad belast
waren. Ze hebben in de r6e eeuw
verschillende malen "armengeld"

laten slaan. Bekend zijn koperen
muntjes met de jaartallen r53r,
1543 en 1559 met gewichten tussen
1,3 en 2,2 gram.

t'4

De voorzijde toont + DEN . ARMEN .

cELT . rN . DELFT . 1543 boven het
wapen van Delft. De keerzijde
toont: DANS / urruosrNa / rancrrnn /
FTDELTB. De armen van de stad
ontvingen uit handen van de

Heilige Geest meesters dit geld om
in het levensonderhoud van zich-
zelfen hun gezin te kunnen voor-
zien. In de stadskeur van 24 septem-

ber rS59 staat vermeld dat deze

muntjes alleen in betaling aange
nomen mochten worden door
bakkers, kruideniers, kleermakers

en schoenmakers. De

winkeliers moesten
de munten eens

' per week op

zaterdag op de
, \ armenkamer

inwisselen
. E tegen

gô'Ê gangbaar
geld.

Beide stuk-
ken zijn

beschreven door
drs. BJ. van der

Veen van het K.P.K. te

Leiden.
.nY h-l A\ ,1'.

F.Wiersma
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OUICK DRAW II
Ê e b ru i kersv ri e n d e I i i k

De akker specialist

IMPORTEUR:

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige discr. stand
- M eer-toons g el uid sd isc rimin atie
- Re gelba re gevoel ig h eíd
- lndicatie meter
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cn open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- D¡g¡tale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Reg elb a re g evoeligh eid
- Regelb a re disc ri m in atie
- 3-toons geluidsdisc riminatie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Autonatische en varìabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Auto n ati s c he g ron dbala n s
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- Tiptoetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all netal en motion all metal
- s-too ns g eluid sdisc riminati e

- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom. grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

ttt/ø
Hulst (NL) - Tel. (01 l4) 370480 - fax (01 14) 370481

E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 31 I I 43 70 480 - httpl/home.wxs.nl/-detect/

Ftst{E ^rv-
DEALER VAN :

MINELAB

Detector financieríng
Bereken zelf uw maandelijkse

financieringtermijn.

f 1.ooo,- f 4t,5o
f 7.5oo,- f 62,25
f z.ooo,- f 83,-
f 2.5oo,- f 703,75
/:.ooo,- f tz4,5o
f z.soo,- f 745,25
f +.ooo,- f 766,-

Bezoek ook eens ons

EígenVondsten Museum
met een unieke collectie

bodemvondsten.

Bounty Hunter
Modellen

x Tracker ID

x Tracker IV
Tracker IV Pro I
Tracker IV Pro II
Tracker IV Pro III

* Quick Draw II
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:
Pro I met extra 4" schotel
Pro II met extra 10" schotel
Pro III met extra 4 & l0" schotel
0m op alle tetreinen de beste
resultaten te hebben.

WíI jij dealer worden!
(0114) 3z 04 80

Onze openingstijden:

10.00-18.00
gesloten
1 3.00-18.00
na afspraak
10.00-18.00
10.00-1 7.00
14.00-18.00



,\--- RELIC HAWK
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Professionele metøoldetector in VLF+ techniek, met zeet grcot

dieptebereik. (zilveren Romeinse denoñ op ruim 3z cm)

Electronico en de oploodbare loodaccu in gescheiden legetgroene

behuizing en in schulkleuren uitgevoeúe heuptøs.

De 15 inch schotel is een open widescan (zD) die er voor zorgt dat
negotieve grondinvloeden geminimoliseerd worden.

S u per lichtgewicht detectot
Aanbevolen voor de professionøl die met minder geen genoegen neemt.

IECHN'SCH E SPECI F ICAT I ES:
Knoppen en schokeløars:

- Power (oan/uit): schakeloor
- Discri mi natie: tra ploos /kn op
- All metal /disctiminotie: schakelaor
- Grondbolans: outomaot of handmatig/knop
- Gevoeligheid: traploos (diepte)
- Keuzeschakeloar: S(kleine), M (middelmatig), L(grote) voowetpen
- Pinpoint: j stonden schakelaar/ploatsbepoling van het voorwerp
- Frequentie: VLF+ 5 Khz
- Batterijen: oplaadbare loodoccu (25 uur zoektijd)
- Hoofdtelefoon met volumeregeloar (8 Ohm)
- Oplader zzoV/tzV
- R u gz a k- S ch ote lb esch er m k o p

)
.-*\

¡

// Een detecto¡ met moar liefst t7 zoek-

frequentiet Dus meer vondsÌen op vewuilde

en zwaar gemineruliseerde grond, Unieke geluids-

identificatie. Voortoon geen rommel meer, maør ølleen

goede vondfien.

rECHN'SCH E SPEC I F IC AT I ES
. Frequentie scanner von t,5 tot 255 khz.
- Gewìcht: z3 kg, als heupmodel ¡z kg. Heupmodel conversie los

verktijgbaot
- Batterijen: oplaadbare nicodcellen

- Zoektijd: 10 tot 15 uur
- Batteü'bijna leeg' indicatie
- Motion dete.tot met q zoel<frequenties

. keuze uit een open 19 cm ofz4 cm widescan (zD) schotel

- Totaøl geen løst van zwarc zout/mest mineralisatie
- Petfecte discriminolie d.m.v. BBS-techniek
- lnstelhate discriminatie, diepte, toon identificotie, volume,

plaatsbepoling, silent sea¡ch of basis toon
- llzermasku (geen ijzer bv superdun HOL goud)

- Helemaøl geen geluid op ijzer!
- Voot duikerc: ertra vetkorte ondetsteel

- o nd e¡w ater h oofdtel eþ o n

- 6o meter duíkdiepte (E atmosfeer druk)

- Grotis: pet, vondstenschort, oplader en

nicadcellen
- lJ itstekend dieptebercik
- Ery makkelijk in bediening
- n maønden gorantie

+ti*c¡
, H¡t

It

íL

Vraag het uitgebreide GRATIS

full color

's Classíc SL



Er, Wking, C.Scope, Bounty Hunter, Mínelab Souvereign XS 2 (ho), I,Iusketeer )(S (Pro), SD 22OO D, XI 78000, 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

www. ish. n l/detect/metadec
E-mail: metadec@ wxs.nl
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:ì deze d,iscussie zal iþ me

metbíjzonder veel plezier en voldoening op terug kijkt.
Zo'n plek had BasVerburg met zijn vriendin Natasja
ontdekt in Amersfoort afgelopen zomer. Bas vormt
samen met Gerard deWit, het paar zoekmaten waar ik
altijd, met veel plezier en gezelligheíd mee zoek. Helaas
ontbreekt het nogal eens aanbeschíkbare tijd, maar dat
is, denk ik, voor de meesten van ons een herkenbaar
probleem. Natasja is de geliefde vriendin van Bas die, na
geinfecteerd te zijn met het virus, inmiddels een gewa.ar-

deerd "teamlid" is geworden,

die haar overwelmende entree
heeft gemaakt met een, zeker

voor Bas, ontmoedigende portie
b eginner sg eluk. N øtasj a zal

dit op superíeure kennis en
' talent houden. maar in\\

i Anton Kruijshaar 
¡

Zo af en toe komthet
voor, dat je op een plek
stuít waar je ín hetbegin
mísschíen geen al te hoge

v erw achtingen v an hebt,

maar waar je achteraJ

waar ook nog eens sleuven rn
gegraven waren. Zodoende konden
we dus zoeken op een gigantische
lap grond, waar eventueel vondsten
uit alle tijden te verwachten waren.

Zelf zocht ik, wegens een defect aan

mijn andere detector met een

Tesoro Stingray I, die hoewel niet al
te diep, prima functioneert op het
land. Bas zocht met zijn'rA/hite's xrr
of, als Natasja meezocht met zijn
wat zwaardere Excalibur. Voordat ik
ging zoeken, hadden Bas, Gerard en
Natasja er al enkele keren gezocht

en vonclen tientallen mlrnten,
voornamelijk van na r95o maar ook
wat zilveren dubbeltjes en een

enkele duit. Tot ieders verbazing
vond Bas in het afgegraven gedeelte
zijn eerste middeleeuwse munt op
het land. Het betrofeen schitteren-
de penning van nog onbekende
afl<omst, maar in ieder geval eind
twaalfde, begin dertiende eeuw:

misschien herkent een van de

lezers deze munt?

Na de successtory te hebben aange-

hoord, heb ik daar samen met Bas

en Natasja, een keer ofdrie
gezocht. En ..... graven maar! Erg

veel recent materiaal, veel centen
en ook erg veel zilverpapier. Dat
was helaas noodzakelijk gezien het,
bij zwaardere discriminatieinstel-
ling, teruglopen van de diepgang
en met het oog op het eventueel
mislopen van interessante vond-
sten. Liever 5o keer meer graven,

dan 5 mooie vondsten laten liggen,
nietwaar?

maar niet
men-

gen.

1ot zover even de inleiding,
nu verder met het verhaal.
Zoals gezegd hadden we dus

een plek ontdekt, waar we ons

prima vermaakt hebben. Het betrof
enkele voormalige recreatie/voet-
balvelden, die middels gedeeltelijke
graafirerkzaamheden voor bebou-
wing gereed werden gemaakt. De

graafiøerkzaamheden betroffen een

voor de helft van het terrein afge-
graven en geëgaliseerd gedeelte

Þ'l

ç,-t*lt(-'



Mijn Tesoro reageerde afen toe
bijzonder enthousiast op wat
grotere stuld<en ijzer. Maar dit
bleek ook een voordeel te zijn, want
toen ik na te zijn gefloten voor de

lunch, mijzelf vlot
richting auto
begaf, plotse-

ling een

signaal...
en weeÍ
een bonk
TJzeL

Maar wel
zwaar! Ik

nam het mee en liet het aan Bas

zien en zei als grap: "Misschien wel
een kanonskogel". Bas liet het een

paar keer op straatvallen om het
van het ergste roest te ontdoen en
..... het begon er inderdaad op te
lijken. Een heus kanonskogeltje van
zo'n 6 cm doorsnee! ,{fkomstig van
een ldein huiskanon, hoogstwaar-
schijnlijk afgeschoten vanuit een

voormalig nabijgelegen soort van
kasteeltje / versterkt huis. Later zou
ik er nog een vinden. Gedurende
die paar zoekdagen hebben we van
alles opgegraven. In het lager
gelegen stuk vonden we de oudere
vondsten: duiten, enkele zilveren
stuiverstukjes, beslagstukjes, mus-
ketkogels, gespjes, en ook bijvoor-
beeld een vingerhoedje (ßelge-
eeuws) en een pijlgewichtje (zie

foto's). Op het grondniveau gelegen
grasland vonden we hoofdzakelijk
recent geld, enkele zilveren bedel-
tjes en andere sieraden (uiteraard
werd als eerste door Natasja een
gouden zegelring gevonden). Ook

hier werden een paar zilveren
dubbeltjes gevonden.

Op een gegeven moment heb ikzelf
op dit terrein ook een heel prettige
vondst gedaan, zoals wel vaker
gebeurt aan het eind van de dag als

je wat sneller begint te zwaai-
en, vlakvoordatje de

detector uit wilt zetten.
Ik ontving wederom
een ldein maar helder
signaaltje. Een schepje
in het zand, dat afkom-

was uit de ernaast gelegen sleuf en

hé, een ldein schijfie! Voorzichtig
oppald<en en ook ik hield mijn
eerste middeleeuwse penninkje in
rnijn hand! Mijn eerste sinds zo'n
ro jaar detectorplezier. Gemengde
blikken (verrast en ook zeker

gegund) van Bas en Natasja. Het
bleek een penning te zijn van Graaf
Floris v uit tz56 - tz59 (zie foto).
Typerend vond ik het stilistisch
vormgegeven hoofd van deze, later
vermoorde, graaf. Dat was dus de

tweede middeleeuwse munt, en
daarmee was de eerste, gevonden

door Bas, geen toevalsvondst! Later
is door een andere detectoramateur
ook nog een derde penning gevon-

den. Opmerkelijkvond ikwel dat
naast de twee door ons gevonden

middeleeuwse muntjes verder geen

andere middeleeuwse vondsten zijn
gedaan. Te Amersfoort, stad van de

non, hebben we onze vondsten
aangemeld bij de stadsarcheo-
loog die enthousiast opkeek
van voornamelijk de middel-
eeuwse penninkjes.

Helaas is het terrein nu
ontoegankelijk, maar voor ons

is het een leuke herinnering
met erg veel leuke vondsten. Op

naar de volgende zoekstek.

Na dit wel zeer onderhoudende
stukje te hebben geschreven, wil ik

Bas, Natasja en Gerard bedanken
voor het afgelopen j aar vol gezellig-

heid en hoewel dit literair werkje
door mij werd geschreven, wil ik
nog even benadruldcen dat de

superieure foto's gefabriceerd
werden door Bas en Natasja.

stig

þn



Leiden,
DirkV,

1,061,- ????

Rijnsburq, Dirk IV, 1,039-1,049

Uúechrse beleninq,
(?) , 1071.-107 6 Vlaardingen,

Floris II (de Vette) ,
109L-L1.21.

l/. Post i

overleed in Utrecht. Maar het kan
een munt hebben opgeleverd: een
g4)e waarmee Koenraad van Zwa-

ben zijn muntslag vervolgde.

Dirk v heeft wel degelijk munt
geslagen. Ik vond een afbeelding in
de algemene geschieclenis cler

Nederlanden. Ik nummer dus door:
na het Utrechtse intermezzo de

derde graaf die munt sloeg. Tegen

de eeuwwisseling kregen de mun-
ten in alle gewesten de neiging
kleiner te worden. Ik neem aan dat
Holland die tendens volgde. De

grootte van dit tussentype zou ik
als uncia willen benoemen. Inmid-
dels was het zwaartepunt van het
graafschap wat meer naar het
zuiden komen te liggen, vanwege

de te innen tol op de grote rivieren.
De opvolger werd Floris rr, die graaf
van Maardingen werd genoemd.

Inderdaad is er een munt bekend
met het opschrift: Comes Flardinga.

We vullen in dat dit Floris rr, de

Vette, moet zijn geweest (rogt-
rozz). Misschien heeft hij nog meer
geslagen, maar die zijn onder
voorbehoud.

De volgende in de rij is Dirk vr.

Evenwel moest hij strijden met zijn
jongere broer Floris (de Zwarte) om

De gravenvanHolland
ophunnrtmmer gezet

ls er geen detector-
amateurs waren
geweest, die hun

vondsten hadden doorgege-

ven, dan was dit stukje
niet geschreven. Op eigen
houtje had ik de graven van

Holland voor mijn boek
opnieuw op een rijtje gezet.

Daarvoor had ik numismatische
literatuur doorgenomen en in
mindere mate historische litera-
tuur.

Onlangs kreeg ik het historische
werk van Cordfunke en De Boer in
handen. Zij toonden bij hun
geschreven gravenportretten ook
munten en ze bleken dezelfde
mening te huldigen over Dirk rv en
Floris t. Vervolgens zeggen ze dat er
honderd jaar geen munt is geslagen

en tonen dan zo pagina's verder
een munt van Floris rrr. Hier was ik
het rnee eens. Ik was zelf ook tot de

ontdekking gekomen, dat die
munt niet van Floris rv

kon zijn. Die Floris
stond namelijk nog
bij Van der Chijs
te boek met een

muntje met op
de keerzdde een

kort kruis. Onge-

twijfeld afgekeken

van de Engelse munten die na t9o
werden geslagen. Floris rrr overleed
datjaar, weinig kans dat ze door
hem waren uitgegeven. De korte
kruispenningen moesten dus wel
door een latere Floris zijn uitgege-
ven.

Maar zeggen Cordfunke en De Boer,

in de tussentijd hebben de Holland-
se graven blijkbaar geen munt
geslagen. Tussen 1049 en 1157 was

er niets geweest, terwijl Holland in
die periode nujuist zo roerig was.

Dirk rv overleed in ro49 en werd
opgevolgd door Floris t, die we

beiden als muntheren kennen.
Toen Floris door een sluipmoord
om het leven kwam, schonk de

keizer het graafschap aan de bis-

schop van Utrecht. De weduwe van
Floris zocht steun, ze vond die ook
door te trouwen met Robrecht, een

zoon van de graaf van Maanderen;
dit om de erfenis voor de jonge
Dirk v veilig te stellen. Robrecht
werd onverwacht graaf van Maan-
deren en had daar problemen
genoeg. De bisschop had ook pro-

blemen. Tweemaal woeg hij om
assistentie en die kreeg hij van de

hertog van Lotharingen, Godfried
rrr, tweemaal rustte die een leger
uit en werd tweemaal verslagen.
Bij de laatste werd hij verwond en

þ4

Leiden,
Floris I,

L049-1"06L

Floris de

ZvJarte,
(Egmond?),

voor L129 (?)



W aar s chij nlijÞ Dirk V I,
Theodricus Flardinga,
L121-11s7

de erfenis, waarbij
moeder Petronilla

Floris steunde. Tussen

1129 en 1131 Werd Floris
graaf genoemd. Later is Dirk

weer alleen graaf. Moeder Petronil-
la, in het nauw gedreven door
slecht beheer in het ldooster
Egmond, moest haar steun aan

haar lievelingszoon intreld<en.
In t3z verzoenden Dirk en Floris
zich met elkaar. Bij graafi,verkzaam-
heden in Rottetdam werd een munt
gevonden met twee koppen aan een
zijde. Ik neem aan dat deze uncia
de bezegeling van de verzoening is.

De primitieve eenlijnportretten die
voornamelijk in het noordelijke
deel van het graafschap Holland
zljn gevonden, schrijf ik toe aan
Floris de Zwarte toen hij in opstand
was. Een grafelijke munt is niet
aanwijsbaar. En dan pas komen we
aan de munt toe die Cordfunke en
De Boer afbeelden van Floris rrr,
maar de publicatie waarop dit is
gebaseerd is mij onbekend.

Ik reageer op D.E.H. de Boer en
E.H.P. Cordfunke: Graven van Hol-
land.
Daarnaast gebruikte ik Van E.H.P.

Cordfunke en F.W.N. Hugenholtz:
G¡avin Petronilla. Holland in het
begin van de rze eeuw

Floris III,
(anoniem),
1-1-57-1,1,90

TUssen

en frbula
1.4 juli 1.999 ging ik met mijn zoek-

maat Piet naar een opgraving. Deze

opgraving was in het gebied, waar in
L944 de slag om Arnhem woedde en

wearvan de sporen duidelijk terug te
vinden waren. De eerste þeer dat iþ er

kwam,liet men mij de vele Engelse en

Duitsehelmen zien, die toeuallig

werden gevonden. Ooklag er een

container die de geallieerden aan een

parachute naar beneden dropten,

evenals gasmaskers. Er waren ook al
enkele granaten gevonden, àie door d,e

Explosieuen Opruimingsdienst zouden

worden geruimd,.

De opgraving...

Het was een opgraving uit de Romein-

se tijd. Behalve graven waaruit
compleet aardewerk kwam, werden er

ook fbulae, munten, greppels en de

no dige gr ondsp or en gev onden. P iet
ging helpen met het graafwerk, ik had
meer zin om te zoeken op de stort.Ik
vond al gauw een Romeinse munt.
Deze was jammer genoeg erg afgesle-

ten.Toen zei een van d,e leden van het

opgravingsteam dat ik maar eens bij
een put even verderop moest kijken,
waarbij hij wees naar een uithoek

aan de linkerkant.Tot mijn uerbazing

haald,e ik een groot stuk parachute-

stof en andere delen van een parachu-
te uit de blubber. Het is toch verba-

zingwekkend dat zoiets na 54 jaar in
de grond nog goed is!

Hiema ging ik zoeken met een detec-

tor die eigendom is van de archeologi-

sche dienst. Het uas wel even wen-
nen aan zo'n andere d,etector.Inhet
begin vond ik wat hulsjes en scher-

ven, echter niets bijzonders. Daarna
heb ik even geholpen methet uitgra-
ven van een greppel. Toen dit gebeurd

was,ben ik weer op d,e stort terecht-
gekomen. Rond een uur of haff uijf

was het raak: ik haalde met d,e Tesoro

eenboogftbula en zeer kort daarna
eenbijna completehaakfbula uit de

grond,. Ik heb de voorwerpjes afgege-

ven enben daarna naar Piet gegaan.

Zijn resultaat mocht er ook zijn: hij
had o.a. een prachng versierde

inheemse scherf en een groot frag-
ment van een wrijfschaal gevonden.

Niet lang daarna togen we tevreden

huiswaarts.

Tip: als je in de zomermaanden een

tekor t heb t a an zo eÞpl a ats en, help

dan mee met een opgraving. Je moet

de vondsten wel afgeven,maar in ruil
daarvoor kun je een hoop leren, kun je

nieuwe mensenlerenkennen en als

allerbelangrijkste: je kunt met je
metaaldetector mooie vonàsten doen.

Wouter van àenBrandhof

pøTø,chute

Þ'l



4000 jaar metaal in Nederland
Ter gelegenheid van de expositie in

het Fries Museum, Het Burgerwees-

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

zíjn + 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 kunthetboekje ook bestellen

door f 20,- (íncl. porto) over te

maken naar postbank nr. 1675000 of
ING Bank nr. 67 80 04 900 t.n.v.

De Detector Amateur, met vermel-

ding van'boekje expositie'.

Het boekje wordt u dan z.s.m.

toegezonden.
(, ."",

'' ùhù l¡¿dd

* 
-.¿¡ 

*"jua ød lt@!4

Verkoop, verhuur, reparalie, moàificalie van

melaalàelecloren,
Conaurrerenàe prijzen, echle aàviezenl

(Wil) Hofman Elektronica O24-6n 4063

Zoekt U
gewoon een detectonrerkoper
of een detectordeskundige?

Atlantis Metaaldetectoren, \¡r/w\{/.xs4all.nU- hofmanpa/atlantis
Onze merkàeþecþorâ øaan 15% àieper àan normaal àankzij e?eciale tuningl Øell

N

R

Speelmansweg 9,81 I I MH Heeten,
Tel. (0s72) 38 22 96

COMPASS - GARRETT - DETECTOR PRO
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Een b eetj e detectorqmateur heefi thuis een aardige

boekenkast gevuld met allerleiboeken die regelmotig

worden geraadpleegd als er weer ietsleuks is

gevonden. lnhet verleden zijn er diverseboeken

verschenen die voor een detectoramatanheel

interessant zijn Ínoar die niet meer in de boekwinkel

liggen. ln een srie artikelen zal Frans Breibach een

aantal v an deze bo ekm b esptreken. Wij denken dat

het de moeite waard is, te probren zo'nboek

bijloorbeeldbij een mak als'de Slegle' of eet

boekontiEtoiaot te pakken te krijgm.

P elgnmsinsigne Wolfgang
zui d Duitsland, vlakrelíëJ

nnllood, 7475-7525

oor hen die van mening
zijn, dat ze nooit genoeg

lectuur in huis hebben,
kunnen eens uitkijken naar het
duitstalige boek "Zinn - Kataloge
des Kunstgewerbemuseum der
Stadt Köln - Band rrr". Neen, u zult
het beslist niet in de eerste de beste

boekwinkel tegenkomen, aangezien
het bedoelde boek hetjaartal 7976

vermeldt. Los van het feit dat het
gewoon een interessant lees- en
kijkboek is over kleine en grote
tinnen voorwerpen in het alge

Pelgrimsinsigne
Loreto ulakreliëf

nnÂood
Ø9cm.

meen, kan het ookvoor detecto-
ramateurs een welkome aanvulling
betekenen. Het boek toont een

overzicht van de tincollectie van
het museum bestaande uit de

meest fraaie voorwerpen die men
zich maar wensen kan. De beschre
ven voorwerpen, waaronder een

aantal bodemvondsten, zijn alle
voorzien van a¡¡art/wit afbeelding,
datering, afineting en andere
relevante gegevens. Zo komen o.a.

enkele vondsten, waaronder kinder-
speelgoed, uit Romeinse opgravin-
gen aan bod, welke hun oorsprong
vinden in de re tot 3e eeuw Vervol-
gens zien we en aantal uit Frankrijk
afkomstige (pelgrimsampullen) uit
de r4e eeuw.

Een hiervan (zie afb.) is bolvormig
gegoten, voorzien van reliëfdecor
aan de voorzijde en vlakke achter-
kant. Het heeft een gedrongen

brede hals, met aan beide zijden
een oog. Op de gewelfde voorzijde
geordende ornamenten met cirkel
in het midden, een rozet, omgeven
door balk met onleesbaar opschrift.

Op het gebied van profane.en

t.]

pelgrimsinsignes is het museum
met een vijftigtal exemplaren ruim
vertegenwoordigd. Sommige van
deze uiterst fiagiele voorwerpen
zijn fragmentarisch gevonden,

andere daarentegen zo goed als

kompleet en vaak bljzonder fraai
van uitvoering. Een van die fiaaie
exemplaren (zie afb.) is een openge-

werkt insigne in vlakrelièf voorstel-
lende de heilige Wolfgang. In de



rechterhand een kerkmodel, in de

linker een bisschopsstaf en een bijl
vasthoudend. Aan de onderzijde de

tekst: s.s. WoLFGANG.

Een ander imposant insigne is een
geheel opengewerkt rond model
(zie afb.) in vlakreliëfwaarin twee
engelen de kapel van LoREro vast-

houden. Daarboven de figuur van
Maria met Kind. Onder de kapel
een cherubijntje. Het omschrift in
hoofdletters: + sANcrA + MARIA +

DELORETO + ORAPRON,

Een tamelÜk onbekend insigne is
die van de heilige uencanErua (zie

afb.) uitgevoerd in vlak reliëfdecor
in een gewaad met lange mouwen,
lange haren, nimbus, de handen
gevouwen, het kruis omhooghou-
dend. Voor haar, de langstaartige
gevleugelde draak, met duivelsuit-
drukking.

Een naar rechts liggende hond met
halsband wordt omschreven als

amulet (zie afb.). Van zijn kop
uitgaande onder de poten door,
slingerend, een spreukband met
opschrift in hoofdletters: BrEN rA
qVI ME PORTE.

Als laatste nemen we nog een

insigne op van de heilige Joris. Het
vlakke reliëfinsigne (zie afb.) toont
St. Joris in wapenuitrusting, op een
paard zittend, de lans in de geopen-
de bek van de draak stekend, die op
de grond ligt. Rechts van het paard,
knielend, de heilige Margaretha. De

kop van de ridder is afgebroken.
Aan de achterzijde van het insigne
een aansteeknaald.
Het boek toont zo een vijftigtal
verschillende ty¡ren insignes en
speldjes. Van de meeste exemplaren
wordt een datering tussen de t3e

en de r6e eeuw aangehouden.

Vervolgens passeren een aantal
miniatuur tinnen lokfl uitjes,
speelschijfes en andere varia de

revue. Na het "kleinere spul" zien
we de rest van het boek gevuld met
een scala aan uiterst kostbare
tinnen drink- en schenkkannen,
veldflessen, schalen en borden en
tabaksdozen. Verder zien we een

aantal verlichtingsarmaturen,
schitterende siervoorwerpen waar-
onder drinkbekers en kerkelijk
materiaal. Van de beschreven
objecten worden eventuele huis-
stads- of keurmerken bij het voor-
werp afgebeeld.

Ampul, Fr anknjk, 7 4e eeuw
ttnÂood, h: 4,5 cm, b: 3,2 cm.

Het in mijn bezit zijnde boek heb ik
zeker al tien jaar oflanger en
destijds voor betrekkelijk weinig
geld op de kop getikt. Voordien wist
ik van het bestaan van het boek
niet af. Toevalligerwijs werd mij
een exemplaar aangeboden uit een

kleine partij overtollige handels-
voorraad.Ja, soms moet je r¡azzel
hebben, toch? Hoe dan ook, het is
gewoon een kostelijk boek om erbij
te hebben en daarom de moeite
waard om er, zeker als u eens in
Duitsland bent, naar op zoek te
gaan in de verschillende tweede-
hands boekwinkeltjes.

F rans Br eib och, D or dr e cht

Pelgnmsinsigne Mar garetha
vlaÞrelìëf tin/lood

1-47 5 -1-525, hoogte: 4,3 cm

Pelgrimsinsigne St..loris
FronkrijÞ, ulckrelíëf dn4ood

7450-7500, h: 2,5 cm, b: 2,9 cm.

Insigne Hond & spreukband
FrankrijÞ, vlakr eliëf tinÂoo d,

7400-7450, h: 3,4 cm, b : 5,5 cm

lr4



VneecnAAK

Inzenàingen graag sturen naar:

hetVraagbaak-team, p/a Dick Eekhof ,
Vangstraat 46,847L 8X Wolvega

Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd.

voorzien van duídelijke zwart-wit tekenin-

gen (niet op lijntjes papier) of foto's.
Vermeld. bij uw vraag, het materiaal, eventueel

g ew ícht en m aten. P otlo o d. - ov ertr ekken v an bv.

munten, en donkere fotokopieën zijn niet bruikbaar

voor determinatie en het afdrukken in het magazine.

Inzendingen dienen te zijn voorzien van een gefran-

keerde retourenvelop. Vønwege d.e grote hoeveelheid

inzenàingen en/of de moeilijkheid van ULU vraag kan het
antwoord soms wel eens wat langer op zich laten wachten.

In deze vraagbaak weer veel door onze leden gevonden voorwer-
pen. Iedereen kan zijn vragen opsturen naar de vraagbaak.Vol-
gende keer streven u)e er naar om en aantal E-mail adtessen te
geven waat men zijn of haar vraag naartoe kan mailen.

Vraagbaakteam,
Hierbij stuur ik u een paar tekenin-
gen van een gevonden voorwerp
van brons. Aan de boven- en onder-

zijde is roestvorming, waardoor ik
velmoed dat de ker-n van ijzer is of

in ieder geval

gedeeltelijk.
Ik hoop dat u
meer weet
over de date-

ring en welk
voorwerp het
rs geweest.

P.S. De voor-

en achterzijde
hebben dezelÊ

de afbeelding.
Groetjes,

Jos Hanssen,

Haelen

Beste Jos,

Afgaande op je tekening en je

beschrijving heb je een handvat van

een degen of dolk gevonden. Datering

is laat t 6e eeuw, Renaissance.

Hetlijkt ons de moeite waard om dit
aan te meldenbij de v.on.

spijker

maroon
rood

Van Anne de Boer uit Sneek de

volgende voorwerpen, die zijn
gevonden in het noord-westelijk
gedeelte van Friesland.

Nummer r laat een

mooi stuk bronzen
Karolingisch leerbe-

slag zien uit de 9e

eeuw.

Nummer z is een

btonzen Romeins
leerbeslagstuk, uit een stuk gego-

ten, o-4oo, maar vermoedelijk ze-3e-

eeuws, omdat in die periode de

rozetversieringen in zwang waren.

Nummer 3 is ook van brons en
toont ons gezien de fijne afiuerking
een boekbeslag uit de periode r575-
r6oo.

Nummer 4 komt uit diezelfde
periode en is ook een mooi stukje
boekbeslag.

Nummer 5 Iaat een Romeinse
knikfibula zien uit de re-ze eeuw.

gal

rechts

[*]



Vraagbaakteam,
Hierbij stuur ik u een potloodteke-
ning van een door mij gedane

vondst. Ik zou graag de datering
willen weten en waarvoor dit
voorwerp werd gebruikt. Bij voor.
baat hartelijke dank.
Het voorwerp is gevonden in Zeist

op een stuk akker vol met stort uit
de stad Utrecht. De meeste vond-
sten waren uit de r7e tot de 2oe

eeuw. Het materiaal is van koper en
het zijn twee horizontaal draaiende
delen. Ik vermoed zelf dat je er
vormpjes mee kan maken.
Fredenk van Eck, Zeist

Als het inderdaad een sleutel is dan
heb ik de volgende vragen:
- Is hij compleet?
- Wat voor soort sleutel is het en

hoe werkte hij als sleutel?

Groeten Chns Nieuwenhuize, Ap eldoorn

Beste Chris,

Helaas is jouw voorwerp geen sleutel.
Het is namenlijk een geleider voor
tussen een rail en roedestang wa,ar-

aan gordijnen etc. werden opgehan-
gen. In de ronde opening bevinden

zich stelboutjes waarmee je de gor-
dijnstang kon v astdr aaien.

D atering begin 20e eeuw.

Geachte heer Eekhof,
Ongeveer ro jaar geleden heb ik iets
gevonden, waarvan ik tot nu toe
nog niet weet wat het is. Ik heb een

tekening achtjaar geleden ook
opgestuurd naar de Coinhunter.

Daar kreeg ik geen goed ant-
woord van, dus heb ik het maar

in de oude
doos met
"weet ik

niet" erop
gestopt. Maan-
dagn-4-99
was ik weer

aan het zoeken
toen ik eenzelfde

voorwerp vond op
dezelfde plaats en
waarschijnlijk in
hetzelfde gat. Nu

blijkt dat ze bij
elkaar horen. Ze zijn

van btons en er zit een

bloemmotief op, er loopt
een pijl doorheen en ze

zljn op sommige plaatsen r cm dik.
Ro elof Ensing, D e n H el der

Beste Roelof,

Vaak is het moeilijk om aan

de hand van een fragment
een voorwerp te deter-

mineren.In jouw geval

denken we eruit te

zijn gekomen.De

door jou gevonden

voorwerpen a)n
ornamenten

vøn een

kaarsen-

kroon of van

een petro-

leumlamp.

Bijhet
uiteinàe van

hetbladmo-
tief zul je zien

dat deze gebrokkeld, is (afgebroken).

Hier was hijbevestigà aan de kroon
of de lamp.

Dergelijke lampen zijn te bezichtigen

in diverse musea. Ookkun je een

afueelding vinden in het boek "Koper

enBrons" van Onno ter Kuile; een

uitgav e v an het Rijksmuseum te

Amsterdam. Een precieze datering is

moeilijk,maar houdhetmaar op de

1.9e eeuw.

\

É->

Erederik, Het door jou gevonden voon)Jerp is niet om vormpjes mee te maken,
maar het is een snuiter. Om volledig te zijn eenkaarsensnuiter. Dit is een soort
schaar om de te lange pit van een kaars af te knippen. Datering is begin L9e
eeuw.

a e t a a a a a e t ¡ a a o a a a a a a a 9 a a a ô o a o oc a e c ê a e aa a a a a a a a a a a q I c

Aan hetwaagbaakteam
Op de tentoonstelling "4ooo ¡"",
metaal in Nederland" kwam ik een
voorwerp tegen, dat lijkt op het
hieronde¡ afgebeelde (ware groot-
te). Het werd daar een laat-middel-
eeuwse sleutel genoemd. Hierdoor
herinnerde ik me dat ik in mijn
onbekende voorwerpenbak ook
zo'n geval had liggen. Ik heb het
enkele jaren geleden in Zeeland
gevonden in r5e- eeuwse context,
maar ik heb me altijd afgewaagd of
het niet om een modern machine-
onderdeel ging. Een sleutel heb ik
er nooit in herkend. e

a

a
o
a

ô
ô

lnl



Geacht waagbaakteam,
Bijgaand stuur ik een foto met
daarop de helft van een voorwerp
waarvan ik denk dat het een kogel-
gietmal betreft. Het materiaal lijkt
uit brons of geel koper te bestaan.

Ik heb dit voorwerp in lGopswolde
gevonden. De kogels die waarschijn-
lijk in deze mal zijn gegoten, heb-

ben een doorsnede van 31 mm en
zijn gemaakt voor een ldein type
kanon.
Ik zou graag de juiste datering van
dit voorwerp willen weten en waar
het volgens u voor is gebruikt. Ik
dank u alvast van harte.
All ar d S chipp er, Ho o ge z an d

Geachte heer Eekhof,
Graag zou ik van de volgende
vondsten iets meer willen weten.

B. v.d. Raymond, Streefterk

Voorw erp L, materiaal messing

Beste Allard, Het door jou gevonden voornrerp is geen kogelgietmal. Het is

volgens ons de helft van een koperen knop van een kast of een lade. In het bolle

gedeelte zit een gat. Als je hier een zelfde gedeelte bij denkt dan kon men hier

een b out in v er w erken zo dat men het met een mo er uast kon zetten. J e kunt een

identiek exempTaar vinden in het boekje Dete (cto)rminatie van D. Eekhof en wel

op pagina 40, foto 72. De datering is 'J-9e-eeuws.
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Voorwerp 4,

materíaa\ messing
Speldjewaantan?
wie weetuaatuit
aanbeidekanten
vleugels Þomen?

Daterinq?

Beste v.d. Raymond,

Hieronder volgen de antwoorden op

jouw vragen omtrent de vijf voorwer-
pen.

Voorwerp I doet denken aan een

vingerhoed of naairing.Echter àe

kenmerkende putjes ontbreken. Op de

tekening is wel een Jlensrandje te
zien.We gøan ervan uit dathet een

beschermrand is geweest om een

houten uiteinde van vermoedelijk een

mesje.Een juiste datering is zo niette
geven. Neemhet eens mee na.ar een

determinatiedag.

Voorwerp 2 is en gesp, zoals die

regelmatig door zoekers worden
gevonden. Aan de afmetingen te

ooràelen is de gesp aJkomstig van een

paardentuig. De datering is 20e eeuw.

Voorwerp 3 is een muntgewichtje uit
de 'l-6e eeuw. Hetkan van een Cava-

lier d'or zijn, doch uw tekening ishier
voor te onduidelijk. op àe keerzijde

lijkt mij de letter m te staan, ook hier

weer te veel onduidelijkheden.

Voor een juiste determinatiekun je

het sturen naar hetKoninklijkPen-
ningkabinet te Leiden of hetlaten zien

op een determinatiedag.

Voorwerp 4 is ook onduidelijk, echter

naar de vorm te zienlijkthet ons een

leger- c.q. een vliegeniersspeldje.

Voorwerp 5 is een siernagel oJ tuigna-
gel omkleding of een voorwerp aan

op te hangen. Datering 20e eeuw.

Voorw erp 2, materiaaT brons,
b íjv ond,sten Romeins aar de -

werk Datering gesp?

Voorwerp 5,koper

Otr ::::,i;'kir,z::i,ä:
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Vraagbaakteam,
Van Earl Specht uit Zwaag kregen
we onder andere nog de volgende
wagen binnen.

Als eerste een zilveren munt,1,9 mm,

afgelopen maart gevonden in Fries-

land. Volgens het nieuwe boek van

J an P ost ov er zilv er en munten komen

we uit op Gerard deVierde van

Hoorne, L261-1.304. Graafschap Horn
is gelegen tegenover Roermond in de

provincie Limburg.

Aanmetden van vondsten
Vooruitlopend op het nieuwe vondstaanmeldingsformulier 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.

Friestand:
Provincie Fries[and,

afd. Ruimtetijke ptannen

Dhr. G. de langen (GiLLes)

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Tet.: (058) 292 59 25 (alg.)

Fax: (058) 292 5t 25

Groningen
Provincie Groningen,

Dienst Ruimte en Mitieu

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 Wetzijn

Dhr. W.A.B. van der Sanden

(Wijnand)

Postbus 122

9400 AC Assen

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

Fax: (0592) 365 777

Op de munt staat verder Horn //
GERRARD VS OM D HORNE // A /L
/O / S. Sizaine.

Voor zij de Hoor ne, keer zij de Alost
oftewel Aalst in Vlaanderen.

Wij raden je aan om deze munt aan

te melden bij het kpk te Leiden.

Tentweede eenvraag over een

valse(?) USAmunt.Het gaathier om

een dime gev onden in het wisselgeld

in 1,965 inHong Kong.De voorkant
lijkt precies op een normaal tiencents

stuk maar de achterkant heeft in

plaats van de tekst United States of
America, One Dime, de tekst Hong

Kong Beattful.

Toch vreemd dat mensen zo ver ga,an

om valse munten te maken, die

toentertijd een waarde hadden van

f O,36.Weten jullie of er veel valse

munten in omloop zijn.

Zolang er munten worden gesløgen,

worden ze nagemaøkt. Navraag bij
numism aten (v er z amel a ar s v an

munten) leverde op datbij hen niet
bekend was, dat de dime op grote

schaal zou zijn nøgemaakt.We
denken echter dat jouw exemplaør

destijds uitgegeven is als recTameob-

ject.

0verijsseI
Het Oversticht

Mw. 5. Wentink (Suzanne)

Postbus 531

8000 AM ZwotLe

Tel.: (038) 421,32 57 (alg.)

Fax: (038) 42't 81.84

Gelderland
Dienst REW AfdeLing

Monumenten en Archeologie

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)

Pythagorastaan 101

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

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

Fax: (030) 258 21. ?3

Noord Ho[[and
Provincie Noord Holtand,

Afd.Zorg, WeÞijn en Cuttuur

Mw. A. Van Duinen

(Annebeth)

Dhr. M. van Poecke

(Martijn)

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Tet.: (023) 574 37 43

Fax: (023) 51.4 30 30

Zuid Holland
Provincie Zuid Hottand. Bureau

Cultuur

Dhr. W. van der Kraan (Wim)

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Tet.: (070) 4a1 66 11 (atg.)

Fax: (070) 441 78 23

Zeetand
ProvinciaaI Archeologìsch

Centrum ZeeLand (PACZ)

Dhr. R.M. van Dierendonck

(Robert)

Armeniaans Schuitvtot 1

4331 NL MiddeLburg

Tet.: (0118) 62 37 32 (aLg.)

Noord Brabant
Provincie Noord Brabant,

Afdeting Welzijn, Educatie

en Cultuur

Dhr. M. Meffert (Martin)

Postbus 90151

5200 MC's-Hertogenbosch

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

Fax: (073) 614 It 75

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[and
Provincie Ftevoland,

Afdeting SPV

Dhr. A.A. Kerkhoven (André)

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Tet.: (0320) 265 ?65 (alg.)

Fax: (0320) 265 260



Waarom naar
Dirk Jan Laan?

. goede / eerlijke voorlichting

. sinds 1980 een vertrouwd adres

. ruim assoftiment uit voorraad leverbaar

. 3 jaar garantie op C.Scope & Fisher

. steeds goede occasions met garantie

o goede inruilprijzen

Daarom!!

Dirk Jan Laan
Pieter lvl aatsslraal 1 2

1777 AP Hippolytushoef
Tel. 0227 593286
Fax0227 593286

DETECT GERT GESINK
Tef : O53-¿+3OOS|2 Fax 4345554
mnmnr=B'oE;KlE,fù|;amnr-n

Munfen enpenningen
BINI (]ÀTAI OCUS'DENEDEBI.ÀNDSE MTNTEJ VÄIt

180ótothedq Mwi6 1999

BOOS CATALOGUS. DE MIJNTE¡Í VÁN BELGIE 179GI997

B.O9 I(I,NINER DEUTSCIIER MUNTZCÄTALOG i87I-I997
Bo13 MIINTBOEK Ì'AN PIET ITRXADE (15'lGl79Ð
B0l5 MttNTGElvl(ltTËN Y/D NEDERLANDE{, door G Houbø
8044 V.D.CHIJS BEELDE{Aâ& Nedqlsndæ mtq tot 1576

IlO52 GOLDCûINS OITTIIEIVoRLD, 6tato$6 mdp¡ija r'æ goudm

mulæhdewcdd-vuaf Ruejßtotnu 73ó p€g-

8062 DE STEDELIJKE MTJNT VAN NIJMEGE¡Í
8063 N(X)RD NEDERLANIISE MUNTGÐ|VIGTEN dæ¡ Arat Pol .

BO75 MIINTEN VERTTT .Ì.N HIJN GESCUIEDE¡II¡¡
hÀtu¡ie ¿clrtq <lc Roueirse nrurtøq lurk lxxkjg 2û1 ill

8003 ÂTLAS DE MONNAIF,S GÂULOISES ftachuk 1996)

BO05 ROMISCIIE MUNZU{ VON FoMPEJUS BIlt ROMULUS 5?0 Psg
Duitstalþc ethalogu, gocd aftmticfvær Rmm CqiN

8006 DE Z¡LVEREN Bf,NELI.ü d€É12 97 pag opb¡qeÉFija
BI4ô IIANDBOEKNEDERLANDS KOPERGELD 152}1797
BI47 STATDÄRD CATÀIÆG OF GERMÄN COINS TflT TO PtrESE¡IT
Bl7ó JEIONS, MEDALErS A¡rD TOI(n\aS. Ded I Mùlddawsepeiode

relørpcminga e rI. Wst Euopa o Nelrobug gebontlur 704 pag-

Bl77 JETONS, MEDÀLETS A¡aD ToKB{S. Ded 2 Frukiß q de Lage

Lmtla (Nedqt q Mmd ) 1550-1914. 1568 pegninas Miùine

Dderminúíe van hooÍdz mdalen voorwerpen
B07l LONDON MUSEUIII CÄTALOGUÍ 1940 320 pag methondsdm

a$eddinga w Miclddæ mdala v<w.
BO78 VERBORGEN STEDE{, STADSARCIIEOLOIJIE IN NEDERLAND

hadttbo€k md hondada foto's vm vwø1nq
stadsplaüegmnda a opSfÀvi¡gst@inql 6 , hml tâû -. - 36,-

8085 EE{ EIGEìV¿INNIG VERjZ¡IMELA.AB 94 p€8 ¡otrdÈd4 foto's

wmdalavæmcpellondd¡æ,pijpwoaæ,ti¡Lø - 12,50

B0gLROMEINEN FRIEZEN aERAIIKEN inhethadvuNededmd
Èadrtbæli vm vm Es - .19,95

B092NERINGE{VERM.ÀÂK,opgLl,leffimð*tinÁm6Êtod: - 49,95

B09óDETECTORFINDS1 t0opag. l000illusuati6 - 15,-
Bo9IIIIMBLES.VlrgahoedmruafdeEo€gstetijdFroibo€k - 39,'

B15l rlr:lr rG E{ PRoFÄAN' standa¡¡dwert v Y BÐi¡8q 342 p¡ßr - 139'-
BI0oIIEILIGENPROFÀÀì l04Pa8,ovqtima(pdgrim$ißign6 - 28,-

B10? BRONS UIT DE OITDIIEID, 94 pag. Ned€dmdstalig - 28,50

B1O8 ABOIEOLOGIE % MIDDELEEUWS NEDERI,AND, 96 p¿g - 2a'fi
BIogDEROMEINSETUDinNedølmd,96peg - 23,50

Bl I 0 ÀRfafi'OLOGIE ru FRIESLAND, 230 pag, ved <i,áectowocl - 49,95

BII3DETECTORFINIIS2, loopag loooilbstr. - 35.--

Bl ló IIEILIGEN UIT DE MODDER, pÉdtttro* ova pdgrinsiroþs - 27,fi
Bl17 GELD UIT DE BEl-T,Midddburgshuiswilvondst4lssGLsTo ' 2r,50

Bl l8 GRAVEN NAAR FRIESE KONINGE¡¡, næibod{e ovcde opgnvinga
opdetqpEWijnald¡m,72pag vedfoto'smmda¿Ivondstsr - 18,50

Bl 19 HISTORY Bn\EAIII OUR FEET, 2 12 pûg; A4 fomæt I¡ hm histo-

riscfrc voþordc bdmddd dc sctui!'a duimdm mdalm væm'qpq - 47,50

8156 BUcKLf,S l2s(LlEXl, (.A'4 boek ova gepø¡ mæi naslagwe*) 125 p- - 39,90

Bl2O CLEA¡¡INGùdRESTORINGCOINSandARüFÀCTS,40 blz - 13,50

BI64DETECTORIINIX¡3, (ndHtrsplÂt4)^4fmüt - 39,90

Metaaldetætors
8001 SUCCESVOLZ)EKn¡ MnT DE META.{LDEIECIOR dærH

Gci¡rl, 229 p¿g homlatlø folo's , æk vur vo¡ulslq
Bl32 MODERN METAL DETECTORS doorChs¡16 Gúd
BIT] METALDETESTING OT{ IIIE COAST
8087 SIINKEII IREASURE HO\I'TO FIND lT d@r Robqt Ùfffi
Bl,u IREASURD IIAORDS, þÊchtbo€kBBd inklu ova schatvondslør)

Ni.euw boel¡¿n
816TMEESTERTEKENSOPIIETDAIG bo€kovqtots€lodq64pag - 20,-
BlTSCATAI,(XìIIS,Paningøv/rlHmrlahdaslingi/hBdastingmtrserm - 2o,-'

BlTgBRoIr¡i¿EAGEMETÄIwoRKbrcnlijdvæwqÞ464pag: - 15,--

Bl80 STEDET{ IN SCEERVf,N, vondstq uitbq¡ttqin Dwata, Nlimego
Do¡<t¡edrtqTid(l25Gl9û0)in2geb bo€*ø.húdlsfr 1075Pag! - 129,50

B18f 4lxn JÄARMETA.ALINNEDERLAI{D,túIænSL ddectoryondst4 - 17,50

Bl3zPARTEFÀC'T,rÈtaMtiotrforbegiruËi 52pag Zë¡rtqöËìt! - 17,50

BESTEL: Via Giro+verboeking op grro 48.38.918
MAAK HETTOTAAIBEDRAG VAN DE BESTELLING +
f6,. VERZENDKOSTEN OVER OP ONS GIRONUMMËR
T N \'. DDIICT DNSCIIEDE (B6telnlmæ t adrs vmddøl)

Telefonisch of via fax. uw bestelling wordt
ONDER REMBOIJRS VERSTUURD VERZENÐKOSTEN F 20,.

Vanuit België: per Eurocheque of postw.

- 16,95

- 23.50

- 23,50
- 39,50
- 36,-
- 169,-

- 120,-
- JÚ$

- 31.25

- 17,-

f 53,--
- 89,--

- 30,--
- 95,-
- t27.20

- 249,50

- æ9,50

- 89,-

- 3490
- 59,50
- 3450
- 59,50
- 39,90

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 uit ziin privécollec-

tie. Dit boekje heeft een zeer toepasselijke naam: Dete(cto)rmi-

natie. Van alle vondsten wordt uitleg gegeven.

De prijs van dit boekje is incl. verzendkosten: f 24,95, l\4aak dit bedrag over naar

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

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

lr^o"'tminøúe
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Drie nieuwe modellen Bounty Hunter

Voor debeginnend,e

zoeker.

De Fast Tracker is een eenvou-

dig te bedienen detector. Door
de geluidsdiscriminatie hoort
u gemakkelijk of u met goede

of slechte voorwerpen te
maken heeft. De toondiscrimi-
natie geeft een lage toon bij het
detecteren van ijzer, trekrin-
gen, zilverpapier en sommi-
ge geldstukken van nikkel.
Een hoge toon wordt hoor-
baar bij het detecteren van
munten en zilver. De detector
kan zo ingesteld worden dat bij
het detecteren van trekringen
een onderbroken toon hoo¡-
baar wordt. Zo wordt het
mogelijk om nikkelgeld en
dunne gouden ringen te vinden
samen met de andere munten.
De grondbalans bij deze detec-

tor wordt automatisch gere.

geld.

Technis che sp ecificoties
. Geluids discriminafie.
. Regelbare geweligheid.
. Regelbare discriminatie.
. Lichtgewicht uitgevoerd.
. Inlengle verstelbare steel.
. Armsteun model.
. 27 cm. open schijf.
. Batterijen controle d.m.v. geluid.
. Kopteleþonaansluiting.
. Mogelijkheid om schotels te

verwisselen.

Sharp Shooter II:
Digitaal beeldscherm.

De Sharp Shooter II is
uitgevoerd met een

digitaal beeldscherm.
Dit geeft u de mogelijk-

heid om via de digitale uitle-
zing uw gedetecteerde voorwer-
pen te herkennen. Met de

montage van een 25 cm. scho-

tel vergroot u het dieptebereik
van deze detector met 30%.

Deze detector is uitgevoerd met
drie-toons discriminatie, no
motion alle metalen stand.

Gemakkelijk te
bedienen. Selecteer
alle metalenstand en
de detector produceert
een medium toon, selecteer
discriminatie stand om ijzer te

discrimineren en gewilde
objecten te vinden door middel
van de drie toons geluids
discriminatie. Selecteer Notch
om ijzer en trekringen te
discrimineren, maar nog steeds

nikkelgeld en andere waarde.
volle zaken
ofvoor-
werpen te
kunnen
detecteren.
Selecteer Auto Notch en de

detector negeert automatisch
de vele rommel, terwijl hij de

meeste goede voorwerpen zal
blijven aangeven.

Te chni s ch e sp e cific ati e s

. LCD beeldscherm.

. Armsteunmodel.

. Verwisselbare schotel.

. Verctelbarc steel.

. Tiptoetsen bediening.

. Regelbore Discriminøtie I Notch.

. Regelbare gevoeligheid.

. Automatische grondbalans.

. Koptelefoonaansluiting.

. 27 cm. Open schotel.

. Let. batteríjencontrole.

. Lichtgewicht uitgevoerd.

LandRanger:
Digitaal gestuurd.

Deze detector met zijn digitaal
beeldscherm heeft vele moge
lijkheden. Een van de voo¡de.
len is dat men in een oogopslag
de instellingen op het beeld-

scherm kan aflezen. Deze

instellingen zijn d.m.v. tiptoet-
sen eenvoudig te wijzigen.
De Land Ranger heeft de moge-

lijkheid om zowel in de no
motion alle metalen of
motion alle metalenstand te

zoeken. De motion alle meta-
lenstand heeft de mogelijkheid
om op vier levels ijzer op grote
uit te schakelen. De Land
Ranger is uitgerust met
een zogenaamde
Blanker. Met
deze stand is
het mogelijk
om de eerste 5

tot 10 cm. van de

bovenste afte zoeken laag
volledig uit te schakelen, zodat
het mogelijk wordt om de

dieper gelegen goede voorwer-
pen te detecteren. Buiten de

hierboven genoemde mogelijk-
heden bied deze detector u nog
veel meer instellingsmogelij k-

heden.

T e chni s ch e sp e cifi c atie s
. LCD Beeldscherm.
. Armstzun model.
. Verwisselbare schotel.
. Verstelbare steel.
. Tiptoetsenbediening.
. AJleesbare diepte.
. Constante batt. controle.
. Licht gewicht detector.
. SmørtTrack Ground Control.
. Microprocessor gestuurd.
. 3-toons audio discrímínatie.
. AÍleesbare loorwerp waarde.
. Kopteleloonaansluiting.
. 27 cm. open schotel.

Voor meer informqhe oyer

deze detectorenkunt u
terechtbtl:

Ste enb er gen D ete ctor s Hulst
Bontehondstraat 3-5

4s61BA Hulst (NL)

Tel: 0714 - 370480

Tel: vanuit België:

00.31.11.43.70.480

E-møil: detect@wxs.nl

Homepage:

http : I þome.wxs.nl I 
- dete ct I
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Alleen particulieren (leden) kunnen gratis
"Opgravertjes" pìaatseD, door deze voor de

sluitingsdarum naar de redactie op te sturen
Aangeboden voonverpen van archeologisch

belang dienen altijd te zijD aangemeld

a a aoaoa aa aa a a aaoa a a a a aa a a aoa aoa a a aa a aaa a a aa a aa a

TE Koop: HET BoEK "OPGRAVTNGEN rN TE Koop AANGEBoDEN: C-ScopE CS 2 M,
AMSTERDAM, 20 rAAR STADSKERNoNDER- 2,5 /AAR ouD, ZEER GoED, F 5oo,-.
zoEK"vANJ.BAARTEA JH.CArs,rEL.(o23) *76846 (rar8.oo
GEVRAAGD: LoDEN GEwIcHTEN MET UUR)
STADSWAPEN VAN MONNICKENDAM
(uowllrr MET KNUIIEL) oF WATERLAND TE Koop: wEcENs vrsuELE HANDrcAp,
(zweau urr KRooN oM DE HALS). CoMpAss CotNscANNER, NrET VEEL
M.A. OUWIHAND,TÊL. (o2gg) 652879 GEBRUTKT, rN pRrM¡. srÂAr.VRAÁcpRrrs F

55O,_ INCL. OPLA¡,DBARE BATTERIJEN,
TE Koop GEVR-AAGD: wATERVoNDSTEN, DRAAGTAS EN BEscHERMscHorEL.
zILvER, (sloop)couD, NEPSTERA-DEN EN j.W.VosMEt ER, (o57o) 65r58o or o6-
ROMMELBAKKEN 23326301
E W. HINDRTKS, rEL. (o5r3) 636676

TE KooP AANCEBoDEN: METAALDETECToR
TE Koop A,{NGEBoDEN vooR DE LIEFHEB- MTNELAB SovEREIcN. PRrrs f 650,-
BER: HET BOEK "opcR.AvrNcEN rN AMSTER- Tel. (o76) 52or837
DAM,,, ZIE OOK DETECTOR MAGAZINE 45
BLz.3o/3t.
D.WEsrERrNK, rEL. (0525) 68413r

GgzocHT: zoEKMAAT IN DE oMcEvING
UTRIcHT

,ANVENDER¡oS, rEr. (o3o) 2448875
E-MArL: tANvEN@KNoWARE.NL

zondag 5 september 1999 in het
Eoois Museum te Hilversum

Determinatiedag

ln het Coois Museum wordt

op zondag 5 september a.s.

een determinatiedag gehou-

den. Dus als u nog niet 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 niet
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

[*]

op

Ook dit jaar gaan we uiteraard
door met de rubriek'vondst van
hetjaar', alleen in een iets andere
opzet. Omdat er in 1998 voor
enkele categoriën niet of weinig
werd ingezonden, zijn we over
gegaan naar 5 categorieën.
Nogmaals willen wij Ll er op
wijzen dat het ons niet gaat orn
alléén de unieke gouden munt of
het plachtige bronzen beelclje.

Nee, ook de vondst van bijvoor-
beeld een mooie of interessante
vingerhoed of gesp, een riemtong
of gewicht is uiteraarcl leuk om in
te zenclen.

Om mee te doen dient u een

verhaal te schrijven van ongeveer
150 woolden (mag ook langer)
over het dool u gevonden voor-
werp of munt. Uitelaald dient clit
verhaal velgezeld te gaan van een

of nreelcler foto's c.q. tekeningen.
Zoals altijd dienen voorwerpen
en munten van archeologische
waarde aangemelcl te zljn.
Het verhaal en foto stuurt u op
naar de redactie met de duidelij-
ke vermelding van 'vonclst van
hetjaar 1999'.

Categorieën

O Munten tot 1500

€) Munten vanaf 1500

€) Gebruiksvoorwerpen

algemeen (geen metaal)

aardewerk, stenen brll enz.

() Gebruiksvoorwerpen

algemeen (metaal)

Vingerho e d, Romeins b e eldj e,

speerpunt, sleutel, zonne-

wijzer, sieraden enz.

€) Icedingaccessoires

fubila' s, knop en, gesp en,

pelgrimsinsignes enz.



Ko oistr a Meta aldete ctor s
Compass / Gawelt/ C.Scope
Tesoro / Fisher / Detector Pro

Buorren 774, 8408 HP Lippenhuizen
tel. (0513) 46 50 93

. Lankman detectoren/
Grondvondstenmuseum
White's/Minelab/CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren
v. d. T[ukstr a at 2 6, N o or dw olde
tel. (os61) 43 32 L3

DSG Metaaldetectoren
Groningen
White's / Viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstr aat 26, 9965 RK Le¿ns
tel. (0s9s) s7 77 49
email Þadijk@freemail.nl

. Fa' Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurínksdu;arsu.¡eg 71, 7523 AT Enschede
tel. (os3) 430 os 72

t Salland Detectors
Garrett / Compass / Detector Pro
Verhuur / Inmil / Diepzoekers
Onderwater detectors
Speelmansweg 9, 8L77 MH Heeten
tel. (0572) 38 22 96,fax (0s72) 38 22 96

Tt Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o.a. \¡y'hite's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporingservice
Kerkpad lS, 8316 DB Marknesse N.O.P.
tel. (Os27) 20 39 29 / o6-s29 743 80

t Hofman Electronica V.O.F.
Alle grote merken /
Eigen servicedienst
Wingeràstraøt 6, 6@7 BN Beuníngen
tel. (o2a) 677 N 63

ESKA detecttesystemen
Minelab /White's / Ceia
Opsporingsservice / Verhuur
Haver dreef 79, 7 006 LH Doetinchem
tel- (æ7Q 39 74 56,fax (03L4) 3e L4 24
E-mail: eska@lycosmail.com

D.J. Laan Metaaldetectors
C.Scope / Fisher
Pteter Maatsstraat 72
7777 AP Hippolytushoef
tel (0227) 59 32 86, fax (0227) s9 32 86

HamstrøV.O.F.
Garrett/ Compass /
C.Scope/Detector Pro

Kleine Haarsekade 779
4205 NA Gorinchem
tel. (0183) 62 Ls oo

r FARLA
Tesoro

Ammunittehaven 56'1.

251.7 XR DenHo.ag
tel. (o7o) 36s 84 s2

. lan van Beraen'Meta 
aldetecior s, ar cheolo gíe

enbodemvond.sten
Tesoro

T

Tanneskampke 73,5227 BT Den Bosch
tel- (073) 63L 73 so

P. van der Putten
C.Scope / Fisher
Hutakþet 3, 5552 CJ Valþensw aard
tel. paQ 204 77 1,7 / (oû) 207 s9 92

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope/Compass / Fisher /
Garrett
Stationsst/oat 732- 734, D eurne
tel. (M93) 31.44 6s

t Steenbergen D etectors Hulst
' Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C.Scope/Pulsestar/CeltidPuìse/
Technolo gylVikin g/CEIA Detectie-
poorten/Diepzoek app./Pulse Inductie
/Ve¡huu¡-Verkoop/Detector fr nancie-
ringlBnz.

Bontehondstroat 3-5, 4561 BA Hulst
Tel.: (0174)37M80 Fax: (O714) 370481
Mobiel: 06-53.82.58.69,
E-mail detect@rrxs.nl

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

Stationsstraat 732-734, Deume
tel. (0493) 31.44 6s

Steenbergen Detectors Hulst
' Eigen Vonilsten Mus eum'
Bounty Hunter/White's / Minelab/
Fisher/C.Scope/GarreVPulse-star/
CeltidTesoro/Goldspear/Pulse Technolo-
gylViking/Bounty Hunter/cE[A Detectie-
poorten/Diepzoek app./Pulse
Inductie/Verhuur-Verkoop/Detector
frnancieringÆnz.

Bontehondstraat 3-5, 4567 BA Hulst Holland
Tel. : 0O.31.1.1..43.7 O.48O,
Fax:0Q 37.11.43.70 481
Mobiel: 06-53.87.58.69, E-mail detect@uxs.nl
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AANMELDINGSFORMUTIER
METAATVONDST
DATUM: LIDNR:

NAAMVINDER:

ADRES

TELEFOON:

GEVONDEN OBJECT:

MATERIAAL;

OMSCHRIIVING OBIECT:

AfMETING/C Q. GEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: JAlNEE DOOR:

VINDPLAATS / COORDINATEN:

GEMEENTE,/ PI-A,A.TS

HANDTEKENING:

DEdetectoreunr.un

SITUATIESCHETS VINDPIAATS CEVONDEN OB,IECT:

AFBEEIDINC GEVONDEN OB,/ECT;

HET GEVONDEN OB,JECT BTUFT IN TEDER GEVAL TOT 3 MA,{NDEN NA AANMELDING IN DEPOT BU DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldings-
formulier te gebruiken?
Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën,
zodat u altijd een aantai 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. beilen.

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

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

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

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

Romeinse schenren.

Eventueel kunt u de vindplaats nogverduidelijken 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 pr ov incí a a,l ar ch e ol o g en
(zie pag. 31)

Konin klij k P enningkabinet (I(PK),
Rapenburg 28,
Postbus 1'1028,2301. EA Leid.en
Telefoon 07'1. - 5 1.207 48

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te
vullen 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:
Materiaal:
Omschrijving object:

t.]



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

Dieper dan
anderen!

bij de officiële
Fisher dealer.

GEN
METAALDETECTIESYSTEMEN

GELAN Metaaldetectiesystemen BV

Bedrijvenweg 17, 527 2 PA Sint-Michielsgestel
Tel (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58

E-mail gelan@worldonline.nl



Leden 5alô korting Alle nteuv.te apporatuur vtordt geleverd

met Ned. gebruiksaonwrjzing, 2 laar gorantte, bescherm

kop en hoofdtelefoon

t(ØØt,TßÂ
Buorren 1.l4, 8408 HP Lippenhuizen
Tel, (0s13) 46 s0 93
Fax (0513) 46 30 67

www. ko o i stra - d ete cto rs. c o m

f t7+?,
f 157t,-

C-omyaÇÇ

a \/eri Chte 'leter ¡,et D e

f 71 ?t,-
7

rri 7GÍrf . \';ã{ a¡l

Ftçher
o 0¡ler,,,';rc ci¿t¡¡t¡' ¡,e a'ir:) :; ÈJIÊt¿
': ir a I ron E oe ! ajs 0¿.i i ¡ai e :y),¿ef
o I LeC s \ sreel dcíìI i r;i,e :,,'sreer- ;
'-' c_ , I t. :l .r .. 

_, :lJr".

¡ Ccecje crc; d¿fsre i iq'rùoi zo!r1 erl ¡ Ít

f ¿ r5¿i e
r

C.omyaÇÇ
o \ : .'it"'a ì.ro qro rri,.r a-. o
nsieo úsc| o Drrktoeisen,./oor¿ fiera

ec irash oLrt o B¿sistoon a!aoillat sciì

(ziarrett
a PoWer r ¿ster arrcutir,, voor extTa

i eote o T otoersen voor lte0lealtng

a rJ ..e'r ... 1'v/ ü/¿noa Jeplê
al 5a r ì rr¿'r e rleIt ilc¿r'e batter 1eI
i¡¡icl- enz o Ärii ¡'boosl artonr qrondba

¿ns erz a Cr¿r s ilsirLrLI e! de¡

(ztarrett
¡ Pov,'er i¡aster circuÌtry o TiptoetsbedÌen ng

mer 256-sraps fÌjnafstelling ¡ Uniek k eure¡

LCD scherm voor afiezing van o a d epte, drscr

m nat e dentrficatie, batterlen, notch e¡z o

Autorn en instelb qrondba ans enz o Ce uids

dent f cat e o B zoekfrequenties o Zouh,/ater

ontstoring o Cratis instruct evideo

(zarroÌt
o À.4 cr¡p,¡cessor q;esr!trrd O LCD-schcrr'¡ mei

du clelrtl'e ¡'ezr¡o ia¡ frer d epr-"be,e k

vorros:ice;rr ftl¡t e er¡ ci scr m ¡¿t elcslc rìq

a Autor;¿i scre E.c¡¡;l; ans per[ecte û ],
pornrlic a Ee¡ orofessro¡e e derectoT tei
veer lìo0eir,i.iece¡ oLrr eea heel lage pl s

d epteaf ez ng o Arrciir i -r,riì

i.r¿¿r s alnstelb dsc, a3,¡o',r
c;e r csd s¡r o Airlc notcit o DrLrl. ce:

s¿¡ ,c¡r ¡l metai er rr¿sir oL : a B.riIÈ'l
c: ;ad a;ns L, t ;rç;

Otarrett
a i\¡rcroprocessor qestuurd o Automat sche

drscf m natre en grondba ans

0ndanks de lage pr js een perfect aÉìp¿raat

en dus de¿¿ voor de beg nner

f 1?s,-

q)

a,)

(l)-E5È()
Èsi
Qlcr\S o-O
ôKH
n. È {.¿

ìsls* $\t-*a
C¡J(l)O\^.'\\ U:Et
Èì*Èg I*'o, Iü31


