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Bandido ll yMax

U zoekt een geavanceerde en
toch lichte detector, dan is deze Bandido
dat wat u zoeh. Met variabele discriminatie
en tune voor een optimaal dieptebereik. Voor
wat extra dieptebereik koopt u deze met een 25 cm. schijf
i.p.v. zo!ro kHz 

f ,4g9,_

Silver Sabre pMøx

De meest verkochte klassieker is

verkleind! Toppunt van professionaliteit,
eenvoud en hanteerbaarheid. Aanzetten en

zoeken. Weegt slechts 999 gram. ro kHz.

f n69,-

- Laser Powermox Il

Krachtige detector en zeer populair in
Engeland. Werkt op 8 penlitebatterijen.
Eenvoudige bediening. Uit te breiden met
groundknop en zoekschijfschakelaar.

f t:,gg,-

Sand Shatk

Nieuwste onderwaterde-
tector van Tesoro. Pulse
lnductie. Geschikt voor de zout-
waterzoekers/dui kers. Geen last van zouteffec-
ten!

f tgg5,,-

Stingray ll

Zoetweterdetector. Uiteraard zeer gevoelig, ook voor heel
klein goud, gebroken ringen, kettingen, oorbellen e.d.

Heeft Motion zowel als TR discrimínatie.

f t7g|,,-
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Lobo Super TRAQ

f 4gg,-
Dit is de detector om naar Romeinse en Middeleeuwse voorwerpen te
zoeken op klei-, terp- en stadsgrond. Dit is de gevoeligste detector voor
kleine voorwerpen van brons, zilver, goud en tin. Zeer stabiel door zelfre-
gelende grondontstoring en door de elliptische wide scan zoekschijf.
Eenvoudige bediening.
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FA. DETECT. GERT GESINK

POWERLIFT zo
(zie ook www.detect.nl)
Supersterke bergingsmagneet.
Trekt z5 kilo met een minimum
aan contact!
Geschikt om naar geld, gereed-
schappen en Militaria te vissen in
kanalen, havens en meren. Com-
pleet met Nederlandstalige hand-
leidins

.l t99,-

Schurinksdwarsweg rt 7523 AT Enschede
Tel. (o53) 43o oSt2, Fax loSll +g+ 55 58 (Bezoek op afspraak)
E-mail: sales @detect.nl

Als u een detector koopt voor een

van uw familieleden of als back-up, denk
dan eens aan deze detector. Enorm goede

prif s/kwaliteìtsverhoudin g!
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Kleine krachtpatser voor beginners.
Maar ook zeer goed voor in de bouwput

TORTON Tumblers

Model r-5 .f t7g,-
Model 3.o f zz5,-
Met Nederlandsta I i ge gebru iksa anwijzing

lmporteur van Tesoro en Minelab



Minelab Detectors
De Austrolische fabñkant Mìnelob onder-
scheidt zich door het bouwen van detectors

dìe in stoat zijn, ìn de moeilìjkste soorten grond door te dringen en
toch gelijktijdig discúmìnatie toe te passen. Veel modellen werken
mel 17 of meer frequenties tegelijN olle detectors zìjn uìtgerust met
Wide Scon (DD) zoekschìjven.

Sovereign XS-z PRO
Crote broer van de XS-PRO, zelfde
model, maar met oplader, z5 cm.
schijf en
digitale
meter.

t̂e
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Moderne uitvoering van
de oude Sovereign, de enige succesvolle

detector waarmee op verdronken land (door de
zee weggespoelde dorpen) kon worden gezocht (inmid-

dels verboden).- Supergoed dus op zeer lastige gemineraliseerde
grond en alle zout- en zoetwater stranden.

f ,tgf,,*
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SDzzooD
MPS detectors, zeer geavanceerd met

veel nieuwe technologie. Nu met ¡iz€rdiscrim¡nat¡e
aan de oppervlake. Vooralsnog bekend als de ultieme

nuggetzoeker met een extreem dieptebereik.

f 7sro,-

T 4r9r,-
Relic Howk

Professionele detector, met een
groot dieptebereik voor zowel grote

als kleine voorwerpen (munten).
Uitgerust met een z-D schijf van 38 cm! Traploze discrimi-

natie. Wordt geleverd met: opladeç hoofdtelefoon, rugzak en beschermkap.

Exælibur rcoo

De en¡ge (onderwater)detector, waarmee je letterlijk overal
goed kunt zoeken en rommel kunt discrimineren, zonder

gehinderd te worden door zouteffecten, zwere miniralisatie ofeen
kombinatie hiervan. Zoekschijf z5 cm. Wordt geleverd met hoofdtelefoon,
oplader en beschermkap.

f 3tgs,-

Sovereign XS-z

- Wordt geleverd met hoofdtelefoon,
twee opladers, zoekschiifstand aard, z5 cm.

llide Scan zoekschijfen div.
software: o-a- Smartfind

discriminatie

'MAZ' Hoofdteleþons
De Silver Sound en de Big Blue:

robuuste hoofdtelefoons met extra dik
en lang krulsnoer en volumeregelaar,

passen op elke detector
Kwa liteitshoofdtele.
foons uit Engeland,

speciaal gemaakt
voor de detectoramateur

(weatherproof).

Je hoort meer, je vindt meer!
Silver Sound, kleur: grijs -f l4g,So
Big Blue Deluxe, kleur: blauw f 't7g,So

www.deteCt.nl (nu wekelijks vernieuwd)

Bestellingen onder Rembouß kunnen de volgende werkdag bezorgd worden.

Muskaee¡ Colt
Coedkoopste detector van de !:,lusketeer serie, 5kHz.
Zeer goed dieptebereik en p.iiii:.ìþvoeligheid.

Zoekschi.if zo cm,

Minelab Explorer XS
Digitale revolutie van Minelab, ongekend dieptebereik, ongekende
stabilite¡t en discriminatie!
\)lerkt op een totaal nieuw systeem, FBS geheten (Full Band

Spectrum). Deze nieuwe technologie zendt gelijktijdig tot
z8 verschillende frequenties uit, variërend van t.5
kHz tot roo kHz, waardoor
zowel het dieptebereik als

de discriminatie-precisie
wordt verbeterd

f ,rg:,,-
or dìgitaal? Bel dan nu

o53-43oo5tz!

Musketeer XS Pro
Professionele detector met een zeer goed dieptebe-
reik, werkfreq. 5 kHz. llide scan 25 cm
schiif, oplader. Heeft grondont-
storingsknop
Zeer goed op
alle akkers!

Musketeer XS
Zie XS Pro, maar dan met zo cm zoek-
schijf en met gewone
batterijen-

.f tigg,-
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ç Van het Bestuur

Voorwoord
In uw hønd.enlígt het eerste Detector Møgøzine vøn het nieuwe

míllennium. Hoe de omsløg er dit jøør uit zøl zien, weet ik nu ook

nog niet. Elk jøør weten Kees en ztjn zoon Niels Leenheer hier echter

iets moois vøn te møken.

Wøt dit jøør ook verøndert, zijn de lødenpøssen. Momønteel wordt
gewerkt øøn led.enpassen op cred.itcardformøøt. Makkelijk mee te

nenlen en geen gepløk meer vøn jøørstickers. De huidíge computer-

mogelíjkheden zorgen eruoor døt we døgelíjks en overøl kunnen

beschikken ov er bijgewerkte ledenlijsten.

Bínnenkort en dfi z;t wel zijn øIs het blød. bíj u in d'e bus ligt,

beschikt de DDA over een eigen internøtsite. Nømelíjk
MwÀ,4et9ctplS!Løt9u!.!Ll . Op deze n'¡ønier willen wíj ons duidelijk
prof.leren. Voorheen wøren wij te vinden onder de site vøn ons lid
Willem Bos. Willen+ heefi dit øltíjd grøris voor ons gedøøn naql ons

øller tevredenheíd. Dus bh.jf ook die site bezoeken.

Wat we grøøgverønderd zouden willen zien, is døt niet a.lleen de

verhølen die øønsprekøn gelezen worden, møør ook de rest van het

blad. Te vøøk gøøn er dingen mís doordøt nxen contø'ct probeert tu
zoeken met bestuursleden die døt wøørover u belt niet ín het taken-

pøkket hebben. Bel/føx/e-møil je vrøgen, gegavens of verhølen øøn de

døørvoor q,Øngewezen bestuurslød.en. Onze nieuwe íntemetsite køn
je hier strøks ook van dienst bij zijn.

Dit voot'woord wil ík øfsluiten m.et drotnen over mooie zoekstrønden

in een schitterende on+geving in de vøkøntíe en over de Newbury
RøIIy, wøkker wordend op een nxornent døt het stormt en høgelt om

je rcnrje da.ør in Engelønd.

Johøn Koníng

H uishoudel¡ik reglement
I Vraog altijd toestemming tot zoeken oan de

landeigenaar of beheerder von de grond

I Legitimeer je met je lidmaatschapskaart

(ledenpas)

I Wees voor onze vereniging "de Døtector

Am ateu r" een detecto rq m b assa d eu r.

a Loat munitie liggen; indien nodig de plaats

markeren en de politie waarschuwen

I Zoek nooit op archeologische terreinen,

mits je toestemming hebl verkregen van de

bevoegde instonties om mee te helpen btj

een a rch eol ogi sche o pgrav i n g.

I Neem zoveel mogel1k het metalen afvol,

zools lood en koper mee Denk om het

milieu

I Maak alle gaten weer netjes dicht en wel

70, dal er geen schade zichtbaqr is

(bijvoorbeeld oan een eventuele grasmat)

I Vondsten, waaruan men redelijkeruijs kan

oonnemen ofvermoeden dqt deze van

w et e ns ch a p p el ij ke cu I t u u rh i sto r i s ch e

waarde zijn, moetøn binnen dríe dagen

gemeld worden bij de burgemeester van de

plaals woortoe het gebied behoort

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld btj de desbetrffinde

archeologische in-stanties, zoals de

provinciaal archeologen en het KPK.

I Hel 's nqchts zoeken zonder toestemming

van de landeigenaar is verboden Iemand

dic 's nsuhts zoekt is verdacht bezig



QVan de redactie ü' I nternet

Ik kan me best voorstellen dat u deze keer denkt wat hebben ze

in het bestuur weer een hoop te schrijven, ik heb liever een

goed artikel. Toch is het belangrijk dat u een artikel zoals '3-

2:+r' Eoed leest, het gaat over waar het bestuur mee bezig is, de

gesprekken met overheidsinstanties, kortom over de toekomst
van uw en onze hobby.

In het nieuwernagazine treft u een aantal pagina's advertenties
meer aan dan voorheen. Dit betekent meer inkomsten voor de

vereniging, waar we \Meer een aantal leuke dingen mee kunnen
doen. Natuurlijk moet het magazine geen advertentieblaadje
worden, daarom zijn we aan het onderzoeken ofwe voortaan
meer pagina's gaan drukken of dat we een aantal þagina's met
arlikelen in full colour gaan drukken. In ieder geval is de vorm-
geving alvast aangepast, zodat er meer tekst en afueeldingen in
geplaatst kunnen worden.
Zoals u gewend l¡ent is ook de voorkant weer anders dan vorig
jaar. We hopen uiteraard dat het in de smaak valt.

Zoals gewoonlijk treft u in het eerste nummer weer een aantal
inzendingen voor de mbriek 'vondst van het jaar' aan. Wat dat
betreft is 1999 een goed jaar geweest voor de zoekers want het
aanlal,ínzendingen is hoger dan in 1998. Ook dit 1'aar verzoe-

ken wij u om de meegezonden antwoordkaart in te nrllen met
de door u gekozen winnaars.

Het is al weer een tijd geleden dat we een oproep hebben
gedaan om kopij voor het rnagazine. We krijgen de laatste tijd
natuurlijk veel inzendingen binnen voor de rubriek 'vondst van
het jaar', maar we willen natuurlijk ook andere artikelen plaat-
sen. Lijkt het u leuk om regelmatig een artikel over het zoeken
of voorwerpen te schrijven neem dan eens contact met mij op.

Eventueel op de zoekdag in Noordwolde. Ook gebruikservarin-
gen van zoekers met hun detector zijn welkom.
Albert Folkerts, u vast wel bekend als auteur in ons magazine
zoekt zoekers die een mooie collectie hebben en die d.m.v een
interuiew inhelmagazine hun verhaal kwijt willen.
Voor informatie: Tel. (q41) 6ßo67

Het lijkt misschien nog ver weg, maar de voorbereidingen voor
de Newbury Rally in Engeland zijn inmiddels alweer begonnen.
Er is sprake van dat het op dezelfcle locatie plaats vindt als
afgelopen jaar. Uiteraard wel op geheel nieuwe nog niet afge-
zochte akkers..Dat belooft dus weer een heleboel mooie vond-
sten. Zodra we meer weten wordt het in het rnagazine gepubli
ceerd.

We hopen dat u weer een hoop leesplezier heeft en zien u
misschien op de zoekdag in Noordwolde.

I(ees Leenheer

G ratis mee naar de Newbury-
r a I I y I Ond"r de 'inzenders van de antwoordkaart'
van de verkiezing van de 'vondst van het jaar' wordt een
reis verloot.

A1 in eind 1995 stond er een melding in het Detector Maga-
zine, dat we ook op internet stonden. Van de website is nooit
wat gekomen, rnaar e-mail is inmiddels onmisbaar gewor-
den binnen de vereniging.

Vanaf begin 1998 stonden wij prominent vermeld op de
website van Willem Bos, te vinden op www.ish.nl/detect.
Wij willen hem dan ook hartelijk bedanken voor de steun in
de afgelopen jaren.

Onze vereniging is nu druk bezig met de voigende stap op
de digitale snelweg. We zijn bezig met het bouwen van een
eigen website, onder een eigen naam, namelijk:
www.detectoramateur.nl. Dit niet als vewanging van de
website van Willem Bos, maar als aanvulling, met meer
mogelijkheden voor ons om direct te communiceren met de

leden. De website is niet alleen interessant voor leden, maar
ook voor niet-leden, zij kunnen informatie opvragen over
het zoeken, oyer de vereniging en zich natuurlijk opgeven
voor de vereniging. De website geeft ons ook de mogelijk-
heid om ons te profileren bij de officiele instanties en
andere archeologische verenigingen en stichtingen.

'lVanneer de website precies open gaat is nog niet helemaal
bekend, maar tot die tijd kun je je e-mail adres achterlaten
op www.detectoramateur.nl. Dan krijg je direct bericht zodra
de site klaar is!

'We kunnen nog niet alles verklappen wat allemaal mogelijk
is met de website, maar een tipje van de sluier kunnen we
alvast wel oplichten: ieder lid van de vereniging kan een
eigen e-mail adres krijgen. U kunt deze lezllnefüjd opvra-
gen bij de website. Het e-mail adres is in de vorm van:
uw.naam@detectoramateur.nl. Dit is niet alleen leuk, maar
ook nog eens makkelijk. Naast deze extra service hebben we
natuurlijk een aantal oude, verlrouwde rubrieken op de
website gezel, :namelijk de opgravertjes en detectornieuws.

Zit u ook elke z maanden te wachten bij de bdevenbusl
Op de nieuwe website kunt u precies zien wanneer het
volgende rnagaziîe in de bus valt. U kunt zelfs al een ldeine
selectie van de nieuwe artikelen lezen, zelfs voordat het
magazine naar de drukker gaat!

Het onderhoud van zo'n website is natuurlijk erg tijdrovend
en dat kunnen we niet alleen. Vandaar de volgende oproep:
Leden die interesse hebben in het bijhouden van (een
gedeelte van) onze website kunnen zich aanmelden op
dda@creat¡pe.nl. U moet natuurlijk wel de beschikking
hebben over een computer met internetaansluiting, voldoen-
de vrije tijd en kennis van Nederlands. Ervaring met het
bijhouden van websites is overigens niet nodig.

Ideeën en suggesties kunt u natuurlijk altijd sturen naar
dda@creatype.nl.



De gesprekken met de overheid 3 - 2 = +I

In magazine nummer 48 stond een ingezonden brief van
Wil Kuypers,
Omdat wij hierover eerst binnen het bestuur van gedachten
wilden wisselen, konden wij toen nog niet reageren.

'trel beloofden wij om in het volgende Detector Magazine
hierop terug te komen.
Deze wisseling van gedachten heeft inmiddels plaatsgehad,

en gfaagvertel ik u hier meer over.

Het stuk lokte verschillende reacties uit. Een enkeling was

het in grote lijnen met het stuk van Wil Kuypers eens, maar
er waren ook leden die zich niet in het stuk konden vinden.
Verder hebben we gemerkt dat het standpunt uit een inge-
zonden brief gemakkelijk aangezien kan worden voor het
standpunt van het bestuur. Graag wil ik dit misverstand uit
de weg ruimen.
Het bestuur is van mening dat als er een ingezonden brief
voor het magazine binnenkomt, deze in principe geplaatst
moet worden . Tenzij er in die brief dingen staan die een
ander kunnen beschadigen.
Een ingezonden briefvertegenwoordigt nooit het vereni-
gingsstandpunt, maar slechts de mening van de schrijver(s).

Om zowel de brief van Wil, alsook het standpunt van het
bestuur goed te begrijpen lijkt het mij nuttig om deze bin-
nen een breder kaäer te bekijken. Ik realiseer mij dat een

deel van o.a. de voorgeschiedenis al eens eerder in Detector
Magazines geplaatst is, maar omdat de vereniging met
name de laatste jaren veel nieuwe leden heeft gekregen is
het goed dat ik deze geschiedenis toch meeneem in dit stuk.

In zljnbríef zegI V/il onder andere het volgende: "Een

doelstelling om de contacten met de overige oudheidkundig
geïnteresseerde verenigingen en instanties te verbeteren,
onszelf te laten kennen, en onszelf binnen die wereld een
plaats te geven". Hoewel ruim vertaald, geeft dit stuk toch
een deel van onze (statutaire) verenigingsdoelstelling weer.
Deze doelstelling loopt als een rode draad door de geschie-

denis van onze vereniging.

Vanafhet begin hebben we gestreefd naar een goede ver-
standhouding met archeologische instanties, en andere
(amateur) archeologische groepen. Dat dit een proces is van
vallen en opstaan, is meermalen gebleken.
Met name in de beginjaren van de vereniging moest er hard
gewerkt worden om de vooroordelen en de argwaan ten
opzichte van het zoeken met de metaaldetector weg te
nemen. Ook kostte het vaak moeite om orrze vereniging
naamsbekendheid te geven, en anderen te overtuigen van de

goedwillende en serieuze bedoelingen vart onze vereniging.
Elke stap voorwaarts kon tenietgedaan worden door wange-
dragvan enkele detectorcriminelen of door een sensationeel
"schatgravers" verhaal in de krant. En zo kon het gemakke-
lijk gebeuren dat een grote goedwillende groep veroordeeld
werd voor de misdragingen van enkelen. Al moet ik hierbij
wel zeggen dat er ook in die begintijd archeologen waren
die wel onbevooroordeeld naar ons keken ofons in elk geval

het voordeel van de twijfel gaven.

4

Als vereniging hebben we er van alles aan gedaan om de

algemene beeldvorming te veranderen. En te laten zien daI
wij een serieuze gesprekspartner vormen. Er zljn brieven
geschreven, het rapporl Malta en de Metaaldetector werd
uitgebracht (zie ook Detector Magazine z5), hier en daar

vond een gesprek plaats, en zo ontdooiden de betrekkingen
geleidelijk.

Deze verbetering van de betrekkingen werd onder andere
zichtbaar doordat de Detector Amateur eind 1996 lid kon
worden van de Stichting voor de Nederlandse Archeologie
(s.N.A.).
En tijdens de jubileumdag van onze vereniging op 3r mei

ry97,hieId Mw. E. Vreenegoor van de ROB een voordracht.
Alleen al het feit dat zij op deze dag aanwezig kon zijn werd
door ons gezien als opnieuw een belangrijke stap voor-
waarts. Deze stap voorwaarts werd nog eens onderstreept
door de standpunten die in deze voordracht werden
genoemd. Vanaf dat moment raakten de ontwikkelingen in
een stroomversnelling.

Hoe gaat het nul
Er zljn momenteel grote veranderingen gaande binnen de

archeologie. Een en ander vloeit onder andere voort uit het
Verdràg van Malta en de manier waarop dit verdrag ingepast
dient te worden in de Nederlandse situatie.
Een andere verandering betreft een grote reorganisatie en

heroriëntatie binnen de ROB.
Het is goed om te weten dat wij als Detector Amateur
betrokken worden bij deze veranderingen. Regelmatig
hebben afgevaardigden van het bestuur, waaronder ikzelf,
gespreldcen met de ROB en ook met andere geledingen
binnen de archeologie. In deze gesprekken worden onder
andere de ontwikkelingen in de archeologie besproken net
a1s de uitwerking van het Verdrag van Malta en de mogelijke
consequenties die dit verdrag kan hebben voor onze hobby.
Als vereniging hebben wij zo de gelegenheid om ons uit te
spreken over de ontwikkelingen, en kunnen wij de visie
vanuit de "Detectorhoek" inbrengen. Ik ben van mening dat
wij zeker serieus genomen worden door onze gesprekspart-
ners. Er wordt naar ons geluisterd, en het overleg werpt
steeds meer wuchten af. En, integendeel tot hetgeen Wil
Kuypers schrijft, is men wel degelijk geinteresseerd "in ons

potentieel aan ervaring, kennis, kunde en mankracht". Te

zljner rljd, zalhier ook verder invulling aan gegeven worden,
maar eerst wil men binnen de archeologie het eigen huis op

orde hebben.

Nou is hetzo, dat er vanwege de genoemde veranderingen
binnen de archeologie onzekerheid bestaat over de wijze
waarop deze veranderingen ingevoerd gaan worden. En dit
is natuurlijk logisch, ook veranderingen I reorganisaties
binnen commerciële bedrijven brengt immers onzekerheid
met zich mee.
Tijdens gesprekken met de ROB, hebben wij gezamenlijk
afgesproken om pas met nieuwe ontwikkelingen naar bui-
ten te treden op het moment dat daar meer zekerheid over
zouzijn.



Doen wij dit niet, dan kan er grote verwarring ontstaan als

bepaalde zaken toch anders geregeld worden dan voorgeno-
men, en daar is niemand bij gebaat.

Ik ben mij er hierbij zeker van bewust dat er de laatste tijd
enkele zeer kritische artikelen over onze hobby zijn versche-
nen. Met name Patrick van Domburg betoont zich een groot
tegenstander van onze hobby. Van meerdere leden ontvin-
gen wij hierover verontrustende reacties. We kregen vooral
vragen in de trant van: fullie laten je in het Detector Magazi-
ne nou wel positief uit over de ontwikkelingen met betrek-
king tot de archeologie, maar daar zienwij tot nu toe niet
zoveel van terug. Terwijl we wel enkele kritische artikelen
over onze hobby in sommige andere bladen tegenkomen.
Hoe zit dat nu preciesl
Gezien deze vraag,lijkt het mij goed als ik hier iets verder
op m ga.

De bewusle artikelen zijn geschreven door een medewerker
van justitie, en niet door een archeoloog. Het is dus niet
terecht om archeologische instanties zoais de ROB, te gaan
wantrouwen of te mijden als gesprekspartner, omdat een
medewerker van justitie bepaalde uitspraken doet.
Toch zet Wil in zljnbrief met name richting de ROB een
kritische toon. Hij zegt onder andere; "Men doet geen uit-
spraken ofhet nu wel ofniet is toegestaan om in de opper-
vlaktelaag te zoeken, men neemt geen standpunt in over de

plaats van onze vereniging. ....... Etc.".
'Wat betreft de eerste zin; de ROB is een uitvoerende en
adviserende instantie, en geen wetgever. De ROB kan dus
nooit een rechtsgeldige uitspraak doen over het zoeken in de

bouwvoor. Zelfs niet a1s zij dat zou willen.
Wel kan de ROB advies hierover uitbrengen aan de minis-
ter.
Mede daarom is het voor ons van belang dat wij in gesprek-
ken met de ROB laten zien dat cultuurbescherming en
metaaldetectie, mits binnen bepaalde regels, goed samen-
gaan. Zelfs zo, daI metaaldetectie een verrijking kan beteke-
nen voor het cultuurbehoud.

Wat betreft de opmerkingen over het niet Ientg zien van de

positieve ontwikkelingen wil ik nog het volgende kwijt.
Zoals eerder opgemerkt; we kunnen niet eerder naar buiten
treden met ontwild<elingen dan voordat ztj rond zijn. Ik weet
dat het wel eens lastig kan z1jn, en het duurt ons soms ook
langer dan wij graagzoudenwillen, maar we moeten er
rekening mee houden dat de archeologische instanties
afhankelijk zijnvan de politiek.
Met name veel vernieuwingen binnen de archeologre zlln
afhankelijk van het geld dat het rijk hiervoor wij kan en wil
maken. En u weet dat politieke besluitvorming nou eenmaal
zljntljd nodig heeft.
Er zljn echter genoeg positieve ontwikkelingen die u zelf wel
kunt zien en ervaren.
Zo za7 op onze zoekdag de I(PK aanwezrgzljn orn uw mun-
ten te determineren. Verder hebben wij de ROB uitgenodigd
om op deze dagte komen kijken, en zij hebben deze uitno-
diging aangenomen.

Ook horen wij steeds vaker van een goede samenwerking
hlssen stads- of provinciaal archeologen en Detector Ama-
teurs.

Tenslotte
Als bestuur kunnen wij niet achter de brief van Wil I(uypers
staan. En wij distantiëren ons met name van de eindpassa-
ge, waarin Wil zich afvraagt of het niet eens tijd wordt dat de

vereniging "een gezonde Engelse "Fuck You"- houding" gaat
aannemen ten opzichte van de ROB. Ten eerste omdat de

gegevens waarop lnlj zljn brief baseert niet volledig en soms
ook achterhaaldzljn. Een aantal standpunten die Wil inzijn
brief inneemrzljndan ook op verkeerde gronden ontstaan.
Verder is de toon van zljn brief wel erg heftig. Je kan kritiek
ook op een minder felle toon naar voren brengen.
Bovenstaande wil echter niet zeggen dat het bestuur geluk-
kig is met alle ontwikkelingen binnen de archeologie, of dat
wij ons niets van de ongerustheid van Wil kunnen voorstel-
len.
. Met name de kritische arlikelen van Patrick van Domburg

worden door het bestuur met grote bezorgdheid gelezen.
Inzljn artikelen geeft dhr. Domburg blijk van slechts een
oppervlakkige kennis van het detector gebeuren. En het
lijkt erop dat hij al helemaal nooit gehoord heeft van onze
vereniging, en de doelstelling waar wij voor staan. Het is
te betreuren dat iemand die dergelijke artikelen over onze
hobby schrijft zich niet beter heeft verdiept in de achter-
gronden. Als bestuur zouden wij graag eens een gesprek
met hem hebben om de aanwezige misverstanden uit de
weg te ruimen.

. Ook vinden wij het jammer dat een aantal gemeenten in
politieverordeningen onze hobby verbiedt, omdat een
enkeling zich misdraagt. (Voor alle duidelijkheid, ik heb
het hier niet over APV's die slechts het beschermen van
een bepaald monument ten doel hebben.) Het is niet
redelijk om een hele groep te straffen voor het wangedrag
van een enkeling. Bovendien werken deze verordeningen
vaak averechts. De misdragers die men met het politiever-
bod wil treffen, blijven echt wel doorzoeken, en de goed-

willende zoeker wordt in zijn hobby belemmerd.
o Verder vinden wij het jammer dat het tot stand komen van

beslissingen binnen de archeologie soms zoveel tijd nodig
heeft. Ook al hebben wij begrip voor de beperkingen waar
archeologische instanties mee te maken hebben.

Bovenstaande ontwikkelingen worden door het bestuur
nauwlettend gevolgd, en waar mogelijk, zullenwij zeker
onze stem laten horen..

Voor alle duidelijkheid, deze reactie is beslist geen aanval op
\Vil I(uypers zelf. Door zijn brief echter, kwamen er. een
aantal misverstanden boven water, en deze misverstanden
wil ik graag rechtzetten door dit artikel.
Als lid van de redactie, en als medeopsteller van het rapport
Malta en de metaaldetector, wordl Wil uiteraard in een vroeg
stadium van de ontwild<elingen op de hoogte gebracht. Dit
gebeurt meestal schriftelijk.
I(ennelijk is er in deze communicatie iets misgegaan, en



Nieuwe ledenpassen

heeft V/il een passage uit een verslag van mij verkeerd
geinterpreteerd. Dit misverstand, en de hierboven genoem-
de punten hebben bij Wil de indruk gewekt dat wij a1s

vereniging niet geheel serieus genomen worden binnen de

archeologie. Dit heeft op zljn beurt weer geleid tot de inge-
zonden brief.

Ik heb uiteraard contact gehad met Wil, en op grond van de
gegevens waarover hij beschikte kan ik mij wel voorstellen
dat hij zichzorgen maakte. \Vil betreurt het dat zijn artikel
mogelijk onnodig onrust veroorzaakt heeft bij een deel van
onze leden.

Vanafhet ontstaan van de vereniging tot nu, is er grote
vooruitgang geboekt in de omgang met de archeologie. Het
bestuur gaat graag verder op de ingeslagen weg. Natuurlijk
zal daarblj niet alles altijd even gemaldcelijk gaan, en van-
zelfsprekend zullen wij ook wel eens tegenslag ontmoeten.
Maar zolangwij meer stappen vooruit gaan dan achteruit,
zit er een positieve ontwikkeling in de gespreld<en met de

overheid. Als bestuur vertrouwen wij erop dat de huidige
positieve ontwikkelingen zich voortzetten. Dit is echter niet
a11een afhankelijk van de opstelling van archeologen, maar
ook van u. Als vereniging vinden wij dat metaaldetectie een
verrijking kan betekenen voor het cultuurbehoud, en wij
zouden het daarom ook terecht vinden als de ROB aan de

wetgever een advies geeft waarin ook ruimte is voor het
zoeken met een metaaldetector. Het is echter aan u en mij
om te laten zien dat wij een dergelijk advies waard zijn.
Meld daarom alstublieft uw vondsten aan, en geef ook in uw
omgeving een positief beeld van onze hobby.
Laat ons als bestuur uw er-raringen weten. Zowel positief a1s

negatief. Uw ervaringen kunnen wij dan meenemen in onze
gesprekken. Want echt, er wordt naar ons geluisterd.

Nøm.ens het bøstuur,

Dirk Smilde

De huidige ledenpas gaat voor veel leden alweer een aantal
jaren mee en is dan ook vaak aan vervanging toe.
Daarom starten we dit jaar met de uitgave van nieuwe leden-
passen op het bekende creditcard formaat. Op deze pas staat
geen jaartal meer gedrukt, en u hoeft er voortaan ook geen
jaarsticker meer op te plakken. De complete invoering van
deze ledenpas voor alle leden zal ongeveer een jaar duren.
Leden die onlangs pasfoto's voor een ledenpas hebben
opgestuurd krijgen direct de nieuwe pas toegestuurd.
Leden die een nieuwe pas willen, dienen een pasfoto, de
oude pas en een postzegel van/ o,8o te sturen naar

f . Koning, Roodborststraat zo,8916 AG Leeuwarden.
Graag duidelijk op de achterzijde van de pasfoto de naam,
en op de envelop, naam en adres vermeldenl Buitenlandse
leden hoeven geen postzegel bij te sluiten. Omdat het voor
ons onmogelijk is om alle r3oo leden in één keer van een

pas te voorzien, vragen wij van u een beetje geduld.

J. Koníng, (o58) xG 55 7j

Ledenvergadering
Op z7 rnei a.s. zal in Elburg de jaarlijkse ledenvergadering
worden gehouden. DitzaT ook dit jaar gecombineerd worden
met de uitreiking van de verkiezing 'vondst van het jaar'.

E-mail adres van de redactie
Sinds kort is het e-mail adres van de redactie gewljzigd.
Het nieuwe adres luid: dda@creatype.nl.

4 maart 2000 fuøkÅeö- Noordwoldø

Hoofdprijs:

White's Spectrum XLT of

White's 6000 Pro XL

Aangeboden door:
Detections Systems Holland



Enquête Newbury Rally. Lidmaatschap

Het plaatsen van de enquête behorend bij het reisverslag in
m. 4T heeft bij diverse Engelandgangers tot reacties geleid.
Niet bij de redactie, het adres waar je dit kwijt kan maar bij
de importeur van Tesoro/Laser. Een ldant had zich dood
geërgerd aan de enquête gegevens. Er zaten fouten in, en
sommige zoekers zouden alle munten en rommel hebben
opgegeven, terwijl andere zoekers alleen de mooie vondsten
hadden genoteerd. Tesoro/Laser kwam bij een eerste oogop-
slag niet zo gunstig uit de bus.
Reden om nog even op de enquête terug te komen. Hoe is
een en ander gegaan en waarom is het verhaal geplaatsil

Op de terugreis van Newbury naar Holland is er in de bus
op verzoek van Wilhelm Bos een ldadblok rond gegaan met
het verzoek om daarop de detector waarmee gezocht wordt
en de vondsten die tijdens de reis gedaan zljn op te schrij-
ven. Waaroml Gewoon leuk om wat informatie over de

resultaten bij het reisverslag op de internetsite van Wilhelm
Bos te zetten. Niets meer en niets minder. Alles gebeurde
bovendien geheel vrijwillig.
Op de zoekdag in Woudenberg heb ik tijdens een gesprek
met Wilhelm Bos gevraagd of ik het reisverslag en de cijfers
mocht gebruiken voor het Detector Magazine. Ook leuk voor
de lezers om te zien wat er zoal gevonden is, en met wat
voor detector. Het was geenszins de bedoeling om deze
cijfers als test te publiceren.

Bij het lezen van met name het staatje 'Vondsten per detec-
tor samengevat in de volgende tabel' vielen mij natuurlijk
ook de grote verschillen per merk detector op. Omdat ik zelf
met een Laser detector zoek en in Engeland toch wel een
aantal heel leuke dingen heb gevonden (Romeinse slange-
ring, Romeinse munt, r zilveren hammered coin, r zilveren
6 pence, r zilveren knoop en diverse bronzen munten en
vingerhoeden en rommeltjes) vond ik het resultaat voor o.a.

de Tesoro/Laser groep wel wat tegenvallen. Ook Fisher viel
wat tegen.
Maar na goed naar de complete lijst gekeken te hebben en
een sommetje gemaakt te hebben kwam bijvoorbeeld Tes-
oro/Laser er geheel niet slecht vanaf. In tegendeel zelfs, de
meeste zilveren munten waren immers gevonden met een
Tesoro/Laser detector. Het bevestigde mijn mening over
mijn eigen Laser detector.
Maar goed het was maar een ldein onderzoekje en geen test
waar je allerlei conclusies aan kon verbinden.

Dat er toch mensen zijn díe zich geërgerd hebben aan het
geplaatste artikel vind ik jammer. Misschien was het van
rnljnzllde naïef om zulke cijfers te plaatsen. Er zaten inder-
daad wat onvolkomenheden in. En ik had misschien moeten
inschatten dat sommige leden het lijsqe zouden gebruiken
in hun waardeoordeel over de verschillende merken. Het is
spijttig dat daardoor bepaalde merken misschien ten
onrechte als slecht werden beoordeeld.

Kees Leenheer

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt altijd per kalenderjaar en wordt

zonder opzegging altijd stilzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in

de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers

van het lopende jaar. Opzeggingdient uiterlijk op r augustus schriftelijk binnen

te zijn De contributie per lid bedraagtr[ 55,- per jaar. Voor gezinsleden geldt

een aantrekkelijke korting

Postbank r675ooo, INC Bank 67 8o o4 9oo t.n.v. De Detector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke 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?!!

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

!V. lloudstra, Melkemastate r 6,

8925 AP Leeuwarden

E-mail: woudstra w@hetnet nl

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretaris:

D. Smilde,

Pr. Bernhardweg 3r,

8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3) 63r978

E-mail: a.smilde@wxs.nl

Bestuursleden

Activiteitencom m issie

Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: C. Lukassen,

Meerpaal z'r8,9732 AM Groningen,

Tel (o5o) 54r3396

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5rz) 545rr7.

E-mail: dda@creatype.nl

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwad-wit

tekening op te sturen naar:

D. Eekhol Vangslraar 46,
847r EX llolvega

Vootz ¡tter

J Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

rel. I fax (o58) 2.t655-73

e-mail jkoning z@hccnet nl

Vice-voozitter & hoofdredacteur

C.B. Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) S4W7 (na r8.oo uur)

Fax (o5rz) 545rr7
e-mail dda@creatype.nl

Bestuurslid

D. Eekhof

Vangstraat 46
847r EX llolvega
Tel. / fax (o56r) 6r8579

Bestu urslid

JHuls
Tuindersweg t4
8z7t PK ljsselmuiden

Tel (o38) 33rr68r
e-mail j.huls@hetnet nl

Bestu urslid/coördinator

activiteitencommissie

J. Bosma

Zwemmer t3
gzo4 CA Drachten

Tel / fax (o5rz) 5r5rrz
e-mail johandetect@hetnet nl

Secretaris

D. Smilde

Pr. Bernhardweg 3t

8453 XC Oranjewoud

Tel (o5r3) 631978

Fax (o5y) 632927

e-mail a smilde@wxs nl

Pen ningmeester & ledenadministratie

W. lfoudstra
Melkemastate r6

8925 AP Leeuwarden

Tel (o58) z6618r8

Fax (o58) 2664646

e-mail woudstra w@hetnet nl



Ingezonden voor de
Om mee te doen met de "vondst van het iaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorden,

te schrijven over het dær u gevonden object. Natuurlilk stuurt u duidelijke foto's van hel
vooruerp mee. Voomerpen van archælogische waarde dienen te worden aangemeld.

Het geheim
van een
lakzegeldoosje

Toen ik op een woege zaterdagmor-
gen opstond, dacht ik: Zo, nu ga ik
vandaag maar eens vlakbij ons dorp
zoeken en geen honderden kilome-
ters rondrijden om een zoekplekje
te vinden. Het was een droge, maar
frisse morgen, dus eindelijk eens

geen regen. Omdat miin lieve
wouw het brood en de koffie aan

het klaarmaken was, heb ik mijn
detectorspullen in mijn auto
gedaan en heb daarna nog even van
een lekker woeg kopje koffie geno-

ten. Hierna ben ik, vol hoop op
succes en een goede en vooral leuke
vondst, verfrokken. Na wat te
hebben rondgereden en op enkele
akkers, die
alweer behoor-
lijk waren
afgezocht (te

gegooide gaten) en op een akker
waar minstens vijf zoekcollega's
bezig waren, te hebben gekeken,
zonk de hoop om een leuke akker

te vinden me toch wel wat in de

schoenen.

Maar ik gaf de moed niet op en
bleeftoch nog even zoeken en
uiteindelijk kwam ik bij een veld
waar ik toch maar, na mijn auto
netjes in de berm geparkeerd te

hebben, ben gaan zoeken.
Het was er erg modderig, vanwege
al die regen, die de laatste tijd
gevallen was. Eerst zocht ik in de

lengte van het veld. De vondsten
waren niet bijzonder, op een paar
halve leeuwencenten na. Verder
een paar halfverroüe duiten en de

traditionele stukjes lood. Ik nam
eerst maar eens een paar stukjes
brood en een kop koffie. Daarna
besloot ik om in de hoeken en langs
de slootkanten te gaan zoeken,
omdat de meeste zoekers die plek-
ken overslaan.

Langs de slootkanten vond ik ook al
niet veel bijzonders, maar in een

van de hoeken kreeg ik een luid en
helder signaal. Na het graven lag er
een lepelvormig voorwerp van
brons in mijn handen. Ik wist niet
wat het was, maer aan de vorm te
zien vast wel bijzonder. Hierna ben
ik naar huis gegaan.

Daar hel¡ ik het voorwerp voorzich-
tig onder de kraan schoongemaakt
met een tandenl¡orstel. Tot mijn
verbazingkwam er een puntgaaf
soort doosje uit met aan de ene

kant een soort figuur en aan de

onderkant drie ronde gaatjes en hij
kon ook nog open en dicht, maar
het ijzeren pennetje was vergaan.
Het zoeken in de boeken voor de

datering en determinatie leverde
niets op. Nader onderzoek moest
dan ook maar worden gedaan door
een archeoloog van het Friesch
Museum.
Dhr. A. fager kwam tot de ontdek-
king dat het hier een Romeins
lakzegeldoosje uit ongeveer zoo na

Chr. betrof. Het is nog in zeer.

goede staat en uniek omdat het nog

compleet is. Meestal zijn ze stuk.
Zo zie ie maar weer: na veel gezoek

toch nog geluk.

Daøn de Jøger

zien aan de weer niet dicht Folo's: A. de Boer



Zeeelring

Op vrijdag rz november hadden wij
vrij genomen (mijn vriendin en ik)

om samen te gaan zoeken met onze
metaaldetectors.
De voorspelling was mooi droog
weer. llij wilden voor de verande-
ring op de klei gaan zoeken i.p.v. bij
ons in de wouden (Kootstertille en

omstreken).

Na wat rondgereden te hel¡ben in
de provincie, zagen we in de buurt
van Stiens aan de voet van een kerk
een aardappelveld. We gingen eerst
op zoek naar de eigenaar en na wat
rondvragen, kwamen we bij de boer
terecht van wie we toestemming
kregen om te zoeken.

Op de plek waar we de auto kwijt
konden, bleek dat we + ro minuten
moesten lopen om bii het veld te

komen (i.v.m. sloten). Toen we er
waren hebì¡en we beide detectors
ingesteld (Spectrum XLT) en kon-
den we beginnen. Na enkele duiten
en knoopjes vond mijn vriendin
een schijffibula (Karolingisch, 8e

eeuw). Vlak daama vond ik een

zilveren bezemstuiver en een

zilveren Zeelandia muntje. Dus we
hadden allel¡ei zoiets van "leuk
veld" en dit vooral omdat het veld
niet gemakkelijk bereikbaar was en
daarom waarschijnlijk dit jaar nog
niet bezocht was door een detector-
zoeker.

Nog z uur, dan zou het donker
worden, dus snel verder zoeken en

op een gegeven moment had ik een

mooie piep en tot mijn verbazing
haalde ik een bronzen zegelring
tevoorschijn, al met al een mooie
afsluiting van onze zoekdag.

Na de ring te hel¡ben schoonge-
maakt zagen we in spiegelschrift de

initialen SPF met daar boven een

kroontje onder een strikje.
We hebben de ring laten determi-

neren bij het Fries Museum en het
is gedateerd als r7e- eeuws.

Met deze vondst willen wij mee-

doen aan de vondst van het jaar

Í999.

Fred q Møscha

Kootstertille

Verdere vondsten die dag:

5 koperen knopen
15 koperen munten
r lakenlood
r kledinghaakje
r schijffibula
r koperen boekbeslag
z vingerhoedjes
r musketkogel
r bewerkt kasthaakje
r loden sierbeslag

(vorm van een kruis)
r stuk tinnen lepel
r koperenletterstempel
r zilveren Zeelandia munt
r zilverenbezemstuiver
r zilveren halve gulden 1848

r klootvulling
r vogelring rg49 me| het botje er

nog ln

duiten van slechte kwaliteit, kloot-
schietbalkernen, een peilgewicht, z

ons lood, r?e-eeuwse tinnen lepel,
diverse slingerwerpkogels van lood.
Dit soort vondsten zijn ook wel op
andere plaatsen gevonden in ons

land.

Wat niet overal en vaak wordt
gevonden is de lunulae en wat
schertste mijn verbazingl Precies in
mijn dorp lag er een op mij te

wachten. Deze beeldschone ziet er
anders uit dan er tot nu toe gevon-
den zijn. De bovenrandbezil 3

gaatjes en het sterretje heeft z
bevestigingen van koperdraad.

Het diep(je) waar deze lunulae
werd gevonden, werd in 1635

Aanvoer van eldersl
Rond het oude havengebied in mijn
woonplaats heerste grote bedrijvig-
heid. Hier moesten binnen de

kortste keren mooie huizen verrij-
zen. Mijn zoekochten daar startten
in mei van het afgelopen jaar. Dit
terrein was een paar eeuwen lang
als bedrijfsterrein in gebruik
geweest en nu alles gesloopt en
afgevoerd was, kon mijn Landstar
het werk doen. Het ene na het
andere voorwerp kwam naar boven
uit het toch wel zeer ruwe terrein,
zoals, en nu komen de cliché-
vondsten:



499?

Vervolg oAonvoer van elders?"

afgegraven en was lange tijd een

belangrijke scheepvaartroute. Het
stadsbestuur van Groningen veror-
donneerde deze route aan te leggen
met de bedoeling om het vervoer
van mensen en goederen tussen
Winschoten en Groningen te
verbeteren. Het bedrijf dat stond op

de plaats waar ik mijn lunulae
vond, handelde in bouwmaterialen
en betrok in de glorietild dakpan-
nen, allerlei bouwstenen, maar ook
zand en grind en dus kan het
mogelifk zl1n, dar mijn lunulae uit
de Maas danwel uit de Rijn is
opgevist.

De bekende plaatselijke kapper
heeft toentertijd een kuub grind
besteld bij bovengenoemd bedrijf
en vond toen een Romeins muntje.

Jo Kwipers

ik zeggen een ldein ì¡ronzen vrou-
wenhoof<ljel

Ik hel¡ nu pas ook weer een l(eltisch
muntje gevonden, maar daar schrijf
ik een volgende keer een verhaaltje
over.

Groeten en veel blíebjes

Patrick Lodewíjks

Hallo b¡epers!

Nou hier is dan eindelijk een stukje
geschiedenis van mij. Ik ben
Patrick Lodewijks en ik ben 16 jaar

en woonachtig in Eindhoven. Ik
heb al zo vaak beloofd dat ik zou
schrijven voor de vondst van het
jaar en hier is dan eindelijk miln
verhaal.

In mei 1998 pakte ik mijn White's
Spectrum en mijn fietske. Het was

prachtig weer en ik fietste naar
Gennep (een gehuchtje nabij
Eindhoven). Daar heb je altijd
mooie omgeploegde veldjes.
Ik zocht op een vrij groot veld en

na een uurtje hoorde ik een mooie
piep. lk zette mijn schepje voor-
zichtig in de grond en vond een

heel mooi gaaf vrouwenhoofdje van
ongeveer 3,5 cm groot. Ik was

helemaal wauw en probeerde nog
even het ontbrekende deel, dat bij
het hoofdje hoorde te vinden, maar
helaas. Daarna heb ik nog dagen
gezocht maar niets meer gevonden.

Ik heb het hoofdje
dezelfde week nog
aangemeld bij de

AWN en Nico Arts
wist mij ne wat speur-

werk te vertellen dat het
een hoofdje was dat aan een han-
gend wasvat, dat vroeger in de kerk
hing, had gezeten. Dit vrouwen-
hoofdje heeft dus op een lavabo
gezeten en is afkomstig uit de

Catarinakerk. Het hoofdje is een

stille getuige van de l¡eeldenstorm
die in 1566 ook aan Eindhoven niet
voorbijging. Dit hoofdje bleek ook
het enigste bekende voorwerp van
die middeleeuwse kerk en Nico
vond dat een klein persbericht in
het Eindhovens
dagblad opzljn
plaats was.

Nou dat hebben we
geweten. Groots met
foto en al in het Eind-
hovens dagblad, maar
ook in het Brabants
dagblad, in de Stratum-
mer, in hart van Neder-
land van SBS 6 en in
Café Capuccino. Wat een

klein persbericht al niet te
weeg kan brengen of moet



Alt¡jd weer sp annend!
Ook in het Huisterheidebos van de

fam. Van Eysinga mag ik zoeken (ik
heb er ooit een gouden kettinkje
verloren tijdens de marathon, maar
dit niet weer gevonden).

Het veld bij de manege, aangren-
zend aan het bos, is ook zo'n mooie
plek. Veel onderdelen van paarden-
tuigen heb ik daar gevonden, en
ook een keer een zilveren koker
voor de schaar van de chatelaine.
Zo was ik daar weer op een middag
aan het zoeken toen kennissen net
met paard en wagen het l¡os in
lo,vamen om te trainen. Een van
hen, Hennie, vroeg mij of ik wel
eens wat vond en hij vertelde van de

zilveren koker, die híj zo'n vier jaar
geleden op het grote veld was kwijt
geraakt. Ik vertelde hem, dat ik hem
blij kon maken, omdat ik die gevon-

den had. Hij vond het prachtig.
Toen hij de koker kwijt raakte, deed

hij samen metz'nvriend Siebe mee
aan de ringrijderij in St. Nicolaasga,
aangespannen met sjees en in Fries
kostuum. Het grote veld werd
gebruikt voor het inspannen en
inrijden van de paarden.

Onderhrssen zijn al heel wat men-
sen in mijn omgeving besmet
geraakt. Regelmatig l¡en ik met
broers en neven op het veld te
vinden (Roel, Richard, Fries, Hayo,
Sjoerd). Met elkaar hebben we al

zo'n 5o muntjes gevonden. De een

is wat mooier dan de ander en op
sommige muntjes is gewoon niets
meer te lezen. Ook vond ik een paar
kraantjes Arcade rond, rToo-r8oo.
Mijn broer Sjoerd heeft een mooie
zilveren gulden uit r7r5 gevonden.

Het is erg gezellig om met z'n allen
te zoeken. Als we na afloop bij
donker naar huis gaan, hebben de

vrouwen de koffie al klaar. Dan
komen alle spullen en de boekjes
op tafel om uit te zoeken wat we
gevonden hebben.

In juli 1999 ben ik voor het eerst

met de magneet op stap gegaan. De

eerste vangst was in een klein
haventje bij Broek, een blauwe
gereedschapkist met ro stuks
gereedschap van Nooitgedacht en
een dikke levende paling! Op een

andere plek heb ik vijf fietsen uit
het water gevist en nog wat fietson-
derdelen, ook lag daar zeer zwaar
metaal. Dit bleken autowrakken te
zijn en gedeeltes ewan. De waterpo-
litie heeft deze later verwijderd.

Later ben ik nog een keer samen
met mijn broer Sjoerd op de Heide
gaan zoeken en vonden we een

spinklosje, veel scherven en een

vreemd stukje metaal, zoiets had ik
nog nooit gezien. Thuis, het boek
erbij en ja hoor, het bleek een fibula
Te zljn (zie tekening). Mijn andere
broer Richard heeft hem voor me
aangemeld.

Tenslotte nog een klein stukje over
het verschepen van het land door
Ulbe Zwaga van de terp Oosterlit-
tens rond r9oo. Dit werd gedaan

om de arme landbouwgrond hier te
verrijken met terpaarde en werd
daarom hierheen gevaren. De zoon
van Ull¡e woont hier in het dorp en
was blij met het stukje geschiedenis
vanzilnvader. Hiermee zou ik
graag meedoen met de vondst van
het jaar.

Clørø Míwnema-de Jong

In juni 1998 kreeg ik van onze
jongens Ignas en Piet een metaalde-
tector voor mijn hulp in de winkel.
Op aanraden van Richard, een

kennis uit foure, heb ik een C-Scope

tzzoXD uitgezocht. Met de handlei
ding erbi¡ ben ik meteen van alles

gaan uiproberen in mijn tuin.
Machtig! Mijn eerste vondst was een

koperen traproede.

Geregeld ga ik nu het land op om te
zoeken en soms gaat mijn zwegeÍ
Sjoerd ook mee, vooral als we bij
hem in de buurt zoeken
(Snikzwaag). We hebben de metaal-
detector dan om de beurt. We heb-
ben er zo niet minder plezier om,
want dan loop ik de helft van de tijd
naar scherven en pijpenkoppen te

zoeken. Het is gezellig om samen te
gaan.

We hebben van de boeren in Snik-
zwaag toestemming om te zoeken
en ook de boeren op de Heide heb-
ben geen l¡ezwaar.'We nemen ook

altijd rommel, zoals grote stukken

rc,liï"äïi,îi::ï::iä:ï
te zoeken. Scherven zocht ik

altijd al.

Elke dag een paar uurtjes tussen de

middag als ik de honden uitliet.
Dan had ik altijd weer handenvol
scherven.



4ç9? De vondst
van mijn leven
De vondst van mijn leven deed ik
op een zondagmorgen in oktober:
het was maar een klein dun zilver
muntje, maar bracht heel wat met
zich mee.
In het centrum van Alphen a/d Rijn
ging men een heel nieuw stadshart
bouwen, dus dat betekende veel

graafiverk en onderzoek naar het
verleden van Alphen.

Er was in het verleden al Romeins
gevonden en men dacht, dat er
ergens een Romeinse nederzetting
moest wezen. Dus werden alle

bouwputten door archeologen
onderzocht, zo ook naast de kerk in
het centrum. Romeins werd er in
de put niet gevonden, wel twee
stenen grafkisten uit rzoo/r3oo
met een compleet skelet en ook
resten van kerken, die hier door de

eeuwen heen gestaan

hebben.
Net buiten de put vonden
ze bij rioolwerk wel een stuk
Romeins van een portaalingang
met inscriptie. De put werd weer
gedempt en bleef een half jaar

braak liggen. In oktober begonnen
ze met de bouw en er werd een

stukje van ro cm afgegreven voor
opvulling van zand. Dit was mijn
kans om nog even te zoeken. De

grond was verstoord, dus even

kijken ofer nog iets over het hoofd
gezien was. In de put merkte ik, dat
ze iets naar de kerk toe hadden
gegraven, iets wat de archeologen
niet mochten vanwege de funde-
ring van de kerk, dus mooi om even

te kijken.

Na vijf minuten wes het raak, een

mooi signaal en op de meter van

mijn Tesoro Toltec e stond de

wijzer opeen goed vlak, dus graven.

Ik zag de munt en werd direct
verrast door het vinden vanzo't
gave oude munt. Ik wist, dat het

een munt wes uit rooo - rroo dus

dat was een geweldig gevoel. Gauw
verder zoeken dus tot ik op een

soort wortels stuitte en ineens zag

ik een potje met het gat naar boven.

Ik haalde voorzichtig de grond
erom heen weg en ik zag tanden,
het was een doodskop. Nu moest ik
stoppen en het melden, maar waar
om 8.oo uur 's zondagsl Ik ben
naar huis gegaan en heb gepro-
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beerd een amateur archeoloog te
bellen, maar die was verhuisd. Dan
maar naar de krant, maar daar werd
niet opgenomen, dus tenslotte heb
ik de politie gebeld. Die zouden wel
even informeren hier en daar. Ik
zei dat het ook archeologisch
gemeld moest worden. Ik ben met
zaktelefoon weer teruggegaan, ze

zouden me terugbellen.

Ineens zag ik dat de wortels geen
wortels waren, maar ribl¡en van
mensen en verder lagen er nog z
doodskoppen en rugwewels en ook
nog allerlei andere beenderen. Na
een uur kwam de politie kijken en
vertelde, na het zien van alles, dat
het de andere dag bij de gemeente
gemeld zou worden. Het is te
verwachten dat hier skeletten liggen
nazo'n geschiedenis.
Verder toch nog even gezocht, maar
niets meer gevonden. Er stonden
geen hekken om de put, dus had ik
alles een beetie afgedekt voor het
gezichl.

De volgende dagen ging de aanne-

mer door met zand opvullen en er
werd een hek omheen gezer, rrraar
1k zag en hoorde helemaal niets

meer. 's Woensdags naar het KPK
in Leiden om de munt aan te mel-
den. Daar werd ik geholpen door
Bouke fan v/d Veen. Mijn muntje
had ik onderin m'n portemonnee
zitten en ik kon hem niet zo makke-
lijk pakken. Intussen dacht Bouke:
daar heb ie weer iemand met een
duitie, maar hij ging uitz'n dak. Ik
wist dat het een aparte munt $/as,

maar dat ie zo bijzonder was, dat
had ik niet verwacht. Hij vertelde
dat de munt een unieke munt was
v¡aawan hij er toevallig een boven
had liggen, maar niet zo gaaf als

deze en dat er maar een pear van
bekend waren. De zeldzaamheid zit
hem in het palmtakje naast het
hoofd en ook het goed geslagen zijn
van de munt aan twee kanten
precies in het midden, wat op de

achterkant de twee puntjes intact
laa| zien. Het is een zilveren pen-
ning of kopje lu1ttt57 - rrgo van
Floris III in goede steat, met een
kleine ombuiging, maar niet
emstig.
Ik heb de munt achtergelaten voor
verder onderzoek. Hij woeg waar
de munt gevonden was en ik vertel-
de dat het waarschijnlijk een graf-
gift was geweest, die de dode mee-

kreeg in de mond of op het voor-
hoofd om de reis naar het hierna-
maals te betalen.
Daarna moest ik naar Utrecht naar
mijn zoon die een diploma kreeg.
Later ben ik toch nog even langs de

bouwput gereden en ik zag de

archeologen een soort stenen plaat
opgraven op de plek waar ik mel-
ding van had gedaan, maar ik had
jammer genoeg geen tijd om te
stoppen. De andere dag stond er in
de krant een verhaal over de toeval-
lige vondst van een sarcofaagdeksel
(zie krantenknipsel) en dat beteken-
de dus dat er niets was gedaan na
mijn melding.
Ik wou dit weten, dus ik heb na
mijn werk geprobeerd die archeolo-
gen te spreken te krijgen, rnaar ze

waren al weg.
Nu ligt het kantoor van de krant
recht tegenover de plek waar de

archeologen andere opgravingen
deden, dus daar ben ik maar eens

gaan nawagen. Ik kreeg de schrij-
ver te spreken en ik vertelde mijn
verhaal en woeg of ze iets wisten
over zondag maar hij wist van niets
en de archeologen volgens hem ook
niet. Wel wilde hij mijn verhaal in
de krant zetten. Ik vond dat oké.
De krant kwam 's zaterdags uit en
toen brak de hel los. 's Maandags
belden allerlei kranten en ik werd
dinsdags ook gebeld door TV-West,
een regionals tv-zender; zij woegen
me voor een opname op woensdag
en dat vond ik prima.
Dinsdag kwam er een stuk in het
Leidsch Dagblad, daar stonden
dingen in, die ik helemaal niet
gezegd had. Dat ik de archeologen
had afgetroefd met mijn vondst,
terwijl ik in mijn interviews het
juist steeds had gehad over de

regels van onze vereniging en dat
we hoopten op een betere samen-
werking met de ROB en andere
archeologen. Woensdagochtend
belde de archeoloog vanZt:jd-
Holland, de heer ICinldruis, die
nogal kwaad op mij was, omdat ik
de vondst niet had gemeld en over
het stukje in de krant. Nadat ik alles
had uitgelegd en gezegd had dat ik,
als ik duistere bedoelingen gehad
had, de publiciteit niet zou hebben

13
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gezocht en het muntje dan wel
gelijk zou hebben verkocht, dacht
hij er ook anders over.

Hij vroeg ofde stadsarcheoloog
langs mocht komen voor het tv-

interview. Ik wist niet eens dat we

die hadden. De heer Ruurd Kok is z
rlz dag stadsarcheoloog van Gouda
en z r I z dag van Alphen aan de

Rijn. Hif was in het begin ook een

beetje argwanend, maar dat ver-

dween ook toen ik vertelde dat wij
bij de vereniging 'De Detector
Amateurs' regels hebben, die we
ook strikf naleven. We spraken
direct af om later nog eens informa-
tie uit te wisselen en vondsten te

laten zien, omdat hij in kaart wilde
brengen, wat er allemaal in Alphen
is gevonden. Het leverde voor zijn
werk bruikbare informatie op en ik
leerde op mijn beurt ook weer het
een en ander van hem en we hou-
den in de toekomst contact.

De tv-opname duurde anderhalf
uur en de heer Dales, een ambte-
naar van de gemeente Alphen en
wethouder van cultuur, was er ook
bij. Hij woeg in het interview aan

het Rijk geld voor opgravingen

verder in het stadshart. Hij heeft

de munt ook nog even gezien en

heeft in het interview ook gezegd

dat de gemeente Alphen geen

aanspraak op het muntje zal doen,

maar dat hil wel hoopte dat het
muntje in Alphen blijft. Ik vind
zelf ook dat dat moet. De uitzen-
ding duurde uiteindelijk trouwens
maar twee minuten.
Donderdag stond ik in de Telegraaf

en dit is extra leuk, omdat de krant
de hele wereld overgaat, wat wel

bleek toen een broer van mij die op
Italië rijdt, daar op een terras met
een kop koffie voor zich, mij
opeens in de krant zag staan.

Verder heb ik nog een interview
gehad met een lokaal krantje. Deze

wouw vertelde mij dat haar man
archeoloog was, werkzaam in
Nijmegen en dat hij mij een ordi
naire schatgraver vond, waar zijn
vrouw eigenlijk niet naartoe moest
gaan. Nadat ik van alles verteld had

over ons werk en over de vereni-
ging, over het feit dat de vondsten
veel informatie opleveren en ook
nog over het afzoeken van akkers,

vuilhopen en dergelijke (ik vertelde
dat wij meer dan 95%" op geroerde

grond zoeken, dus niet interessant
voor hun) keek ze toch wel anders

tegen onze hobby aan.

Nu las ik in het laatste magazine

dat we onze kop in de wind moes-

ten gooien. Ik denk dat nu juist
niet. Ik denk juist dat het goed is te

blijven proberen om zoveel moge-

lijk namen van provinciearcheolo-
gen, maar ook van meer plaatselijke

archeologen te publiceren, want
dan komt is de informatie gelijk op

de juiste plaats en dat werkt dan
misschien vanzelf naar boven goed

uit.
Ik ondervond zelfhoe blij de heer

Kok was met de infornatie op
papier over de streek en de

vondsten, dus ik vind dat we toch
moeten blif ven proberen.
Ik weet nu na dit avontuur hoe

negatiefze tegen ons aankijken,
mear na dingen te laten zien, keken
ze toch wel anders naer onze
hobby. Dus volhouden!

Graag wil ik dit jaar meedoen aan

de 'Vondst van het |aar'.

Va ka ntie
Ik had drie weken vrij genomen om
vakantie bij huis te vieren. Dat
noemen we ook wel luinnesije.
Lekker tijd de hebben om te zoeken
en dat deed ik dan ook: veel zoeken
en weinig tijd voor andere dingen.

Ik heb toen een aantal leuke dingen
gevonden: een schoengesp van
rond r8e eeuw en een sierspeld,
waar ik niet veel van weet.
Ik vond het ik de omgeving van

Hardegarijp waar de grond bestaat
uit veengrond. Zand en ldei komt
er zo fir en dan ook voor. Het is
van loodtin. De andere gesp is van
zilver, ook rond r8e eeuw.

Er was een stuk land over de kop
gehaald. Het was mooi kaal om op

te zoeken en het het bestond uit
vier hele grote stukken land.
Verder vond ik wat munten, een

paar duiten en een Friese met een

boer erop. Het was niet zo

goed te zíen, maar toch kon ik er
uit komen. Ik heb hem niet
opgestuurd want daar was hij te

slecht voor.

groetjes Geeft Leístrø
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Oude s leutel

Mij valt vaak de eer ten deel, dat ik
bij opgravingen aanwezig magzlin
om daar metalen voorwerpen op te
sporen. Zo ook laatst, er was een

opgraving op een heuvelrug.

Aan de voet van de heuvelrug (zie

het als een terp) begon de opgra-

ving. Er werd een moeras blootge-
legd. Iets hoger op de rug waren
paalsporen uit de ijzertijd, naarma-
te we hoger lo¡¡amen, werden de
vondsten steeds jonger: een schuur-
tje uit r5oo, een boerderijtje uit
r75o, een boerderijtje en paarden-
skelet uit r8oo en natuurlijk ook de
nodige metaalvondsten. Zoals een
kledinghaak uit r6oo, muntjes uit
r8z7 (dubbeltje en cent), halve cent
uit 1884 en rstuber uit r77o.
Zoals gewoonlijk van alles wat.
Het enige bijzondere, dat ik toen
gevonden heb, is een oude sleutel.
Hij past totaal in geen enkele

context tot de overige gevonden
voor-werpen en ook niet m.b.t. de

opgegraven sporen. De sleutel is
gedateerd tussen r2oo en r5oo en
werd gebruikt voor een hangslot.
Voor mij is dit mijn vondst van het

laar.

Met dank aan de conservator,
sloten- en sleutelmuseum Dor-
drecht.

John Kuipers

Op de zoekdag in Noordwolde is naast een

uitgebreid determinatieteam voor voorwerpen

ook het KPK aanwez¡g om uw munten te
determineren.

4 maart 2000

fuodul Noor¡dwolde

Handzame Handel
ln het museum in het kasteel van Wychen is tot en met 5 mei a.s. een interessante expositie te zien

getiteld "Handzame handel". Ondermeer zijner stenen bijlen, glazen (l(eltische) armbanden, Romeinse

lampjes en ijzerwaren te bezichtigen. Deze voorwerpen waren handzaam d.w.z. hanteerbaar en bruikbaar.

Het zullen gewaardeerde ruilobjecten of welkome geschenken zijn geweest. Hoewel inhoudelijk afivijkend,
is deze expositie geinspireerd op het gelijknamige boek van de schrijver Frits David Zeiler.

Het museum kasteel Wychen bevindt zich aan de Kasteellaan 9 te Vlychen en kent de volgende
openingstijden: vrijdag: I I.oo-l7.oo uur, zaterdag en zondag: l3.oo-l 7.oo uur.
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Lunulea

Jo Kuipen

Diverse pelgrims-
insignes -E.spæht

Hangend wasvat
P. Lodwijks

Sleutel

John (uipen

Gespen
G. Inistro

Fibula
C. Mínrenø-de Jong

Voor de rubriek 'vondst van het jaar :ç99' hebben we dit jaar r9 ¡nzend¡ngen binnen gekregen. Stuk voor stuk alle-

maal prachtige vondsten. D.m.v. het invullen van de bijgevoegde antwoordkaart kunt u uw keuze aan ons duidelijk

maken. Graag inzenden voor 20 maart a.s. U kunt de kaart ook inleveren op de zoekdag aan de DDA-tafel.

Onder de inzenders wordt een Newbury Rally reis verloot. De prijsuitreiking aan de winnaars zal plaats vinden na de

jaarvergaderingop 27 mei in Elburg.

Zegelring
Fred q Morscha

Bronzen pseudo
muntfibula -¡. sey*

Armenpenning
F.Viersmø

Zilveren penning met
gekl. afb. - P.wagewar

Overzichl. van alle ingezonden vondsten

Arendschelling van
Kampen - J. Bíjman

3t ldentiteitsplaatjes
U. Boumo

Florijn van Maria van
Brabant - H.oorc

Gouden munten
L. qJ. Wießma

Zilveren kopje van
Floris -7 vandervlug!

Bronzen kokerbijl
B. de Koeijer

4

Pelgrimsinsignes
A. Troost
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Dríe l5e eeuwse insignes
gevonden te Nieuwelande.
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Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst (NL) - Tel. (01 14) 370480 - fax (01 l4) 370481

E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 3l I I 43 70 480 - http://home.wxs.nl/-detect/

DF-ALER VAN :
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- Geluids discriminatie
- Begelbare gevoelugheid
- Re ge lba re d isc ilnin ati e

- Verwisselbare 18 cn schotel
- Batterijen controle d n v. geluid
- Ko pte lefoon a a nsluitin g

- Mogelijkheid on schotels te verwisselen

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige discr. stand
- M e e r-toon s g el ui d sdi s c ri m in ati e

- Regelbare gevoeligheid
- lndicatie nater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Re g el ba re g evoe ligh e id
- Be g e I b a re d is c rinìn atie
- 3-to on s g el u i d sd is c ri m in ati e
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Laøe spanning indicatie
- Autom atis c he g ron d b a I a n s
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- LCD beeldscherm
- Armsteunnodel
- Verwisselbare 2l cm. schotel
- nptuetsen bediening
- R eg e I b a re D i sc ri ni n ati e/N otc h

- Regelbare gevoeligheid
- Auto m atis c h e g ron d b a I a n s
- Ko pte lefoon a a n sl u itin g

- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorvverp indicatie
- liptoetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all netal en notion all netal
- 3-too ns ge lu id sd isc ri m in atie
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 21 cm open schotel



\^/HlT€'f 6000 PRo XL

Het analoge (meter) broertje van de
Spectrum XLT. lnstellingen via
knoppen. Professionele detector met
speciale knop om mineralen e.d. uit
te schakelen. Aanbevolen licht-
gewicht metaaldetector. Een echte

l

C.fCoP€ N€\^/FoKC€ Kl

Digitale lichtgewicht topdetector met
duidelijk LCD display. De program-
ma's zijn met de 2 draaiknoppen en
drukknoppen gemakkelijk te
bedienen. Vaste en vrije
programma's. Voorzien van
uniek grondradar systeem.

\^/H IT€'f f P€CTKUM YLT

Nog steeds de beste allround digitale
metaaldetector. Met de 4 door ons
ingebrachte speciale programma's is
het gebruik eenvoudig en zijn de
resultaten meer dan uitstekend te
noemen. Daar waar anderen al
geweest ziin zal de XLT blijven
vinden. De White's Spectrum ?
Al . ù ¡aar een winnaar!!

VIKINC 6D)<

Een 'low budget'detector met o.a.
een regelbare discriminatie.
Uitgevoert met een armsteun en
21 cm schotel. Makkelijk te gebrui-
ken voor de jonge en beginnende
zoeker. Super lichtgewicht detector
met een goed dieptebereik

/--... -,ì
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Gevonden met de White's XLT Spectrum door P. Kot
r Magazine nr. 45
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wHtr€'l cLÀff tc f L ilt

De meest verkochte middenklasser.
Groot diepte bereik, inbouw TURBO
(357o meer diepte) en STRAND
(uitschakeling trekringen e.d.)
uitvoering mogelijk. Makkelijk in
gebruik. Ook verkrijgbaar met
digitaal beeldscherm (lD & IDX)

Ir
\

WHIT€'f f UKFMÀfT€K II

P LVf

Land- en onderwaterdetector.
Detecteert ook gouden kettingen.
Regelbare diepte en discriminatie
met echte NULDISC. stand.
Uitvoering met 2l cm open deep-
scan schotel. Verplaatsbare kast.
De SuÉmaster: een laag geprijsde
onderwaterdetector met een
uitstekend dieptebereik.

T€fOKO LOBO f UP€K
TKÀCK

Vanwege de hogere zoekfrequentie
en speciale electronica de topper op
lzw aarl veruuilde (stads) grond.
Natuurlijk ook inzetbaar op elk ander
terrein. De LOBO? Een specialist
voor erg kleine voorwerpen en
muntjes!rlH€K ca20

met perfecte
voor zout en mineralen.

door 2 LED's en
geluid. Groot dieptebereik.

N
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MIN€LÀ8.5 €XPLOK€K
f 6L)<f

Een geheel digitale detector met een
zeer speciaal discriminatiesysteem.
Lichtgewicht detector die bijzonder
ergonomisch uitgevoerd is.
Uitstekend dieptebereik en inzetbaar op
elk terrein. Uitgevoerd met een verbeterd
multi frequentiesysteem.

¿r4':'

MPORT EN EXPORT METAALDETECTORS

2, 8276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91 ,fax (038) 363 64 80
et: www.metaaldetectors.nl E-mail: metadec@wxs.nl
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Frankische gracht in Nieuw l¡oek over archeologische vondsten in Harreveld
Duiven blootgelegd Onlangs heeft auteur Godfried Nijs een interessant boek uitgebracht geti-

Medewerkers van de Archeologi- teld "Opnieuw de grond in, aanvullend archeologisch onderzoek havezate

sche Werkgemeenschap Nederland Harreveld". Reeds in r99r heeft de Archeologische Vy'erkgroep Lichtenvoor-
(AWN) hebben in het Gelderse de onderzoek verricht op de plek waar ooit het oude internaat in het Achter-
Duiven een gracht blootgelegd die hoekse Harreveld heeft gelegen. Toen zijn de resten van de r5e-eeuwse

met een aan grote waarschijnlijk- havezate Harreveld blootgelegd. Ook in 1996 heeft er archeologisch onder-
heid grenzende zekerheid toebe- zoek plaatsgehad in de gedempte gracht van de voormalige havezate. De

hoord heeft aan een ge-eeuws vondsten die toentertijd zrjn opgegraven, zljn permanent te zien in het
Frankisch hof, het zogeheten Curtis plaatselijke Dorpshuis 't I(empken. Reeds in 1994 heeft auteur Nijs het

van Duiven. Uit de resultaten van boek "Harreveld doorgrond" gepubliceerd; een boek over de historie van

de opgraving kan worden geconciu- Harreveld. In het onlangs uitgebrachte boek worden met name de archeolo-
deerd dat Duiven in de vroege gische vondsten nader belicht. Het boek kost/ 29,5o en is uitgebracht door
Middeleeuwen een belangrijk uitgeverij Fagus uit Aalten, ISBNgo-7oor7-4o-7.
regionaal bestuurscentn-rm moet
zijn geweest. Uit eerdere opgravin- Bewoningssporen uit bronstiid ontdekt in Lienden
gen van de AWN lcwamen in Dui- Onlangs is het archeologisch onderzoek op het terrein van het woonwagen-

ven nederzettingssporen naar voren kamp Lienden, nabif de snelweg Ar5, afgerond door het Groningse onder-
yarr 22oo voor Christus. Bij de zoeksbureau Archeological Research and Consultancy in opdracht van de

recente opgraving nabij de Remi- Projectorganisatie Betuweroute. Uit de midden bronstijd zijn twee huis-

guskerk is divers Middeleeuws plaatsen blootgelegd met als opmerkelijke vondst een intacte geweibijl van

muntmateriaal opgegraven. Ook een edeihert. Ook zijn de onderzoekers gestuit op een Romeinse vondstlaag
klvam er een zilveren Romeinse waarbij men ondermeer restanten van een waterput en een mogelijk paar-

munt boven water. dengraf aantrof. Ook is een, uit Trier afl<omstige, terra sigilata schaal

geborgen.

\
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Gezocht: zoekmaat in omgeving Noord- Regelmatig lees ik dat het boek "Opgravingen Te koop wegens overcompleet:

Holland. Tevens zoek ik middeleeuws aarde- in Amsterdam" wordt gevraagd Bi¡ de Slegte r lVhite's XLT. Vraegpr¡js lrr5o,-
werk, ook scherue n o-a- BadorllPingsdorf etc. hier in Haarlem staat een exemplaar te koop Te koop gevraagd: Schans op de grens.

Dhr. M. lVlens, tel. o6-255532524 voor fl r35,--. lk vind dit (iets) boven mijn René Fricke, tel. (0493) 47oroo
begroting, maar wellicht kan ik er iemand

Gezocht: interessante zoekplekken en eventueel anders blij mee maken. Daartoe wil ik wel Gezocht: detectoramateurs uit midden
eenzoekmaat lkbensindskortlid.Wiehelpt bemiddelen.Mochtueenliefhebberzijn, Brabantomsamentegaanzoeken.
mij op wegì dan kunt u mij bellen. Hein Nouwens, Moergestel, tel. (or3) 5r3t9r8
Te koop: tegen redelijke prijs boeken over J H. Cats, tel (o4l y76846
munten en penningen. Ook determineer ik lk ben verzamelaar van religieuze hangertjes

hoofdzakelijk metalen vooruerpen. Tevens Te koop gevraagd: redeliik tot slechte kwal¡te¡t en kruisjes. Heb jij ze in je bezit en doe je er

gevraagd oude jaargangen vån Detector Romeinse emailfibulae voor resteuratie verder niets meeì lk ben er blij mee en

Magazine doeleinden vergoed de portokosten.
GerritvanHouweringen,ter.(o5zr)35r43e A.Knöps,ter (o73) 6565028 

;r,:;å:::,ä".J"1k,ïr70,4eo7v1 ..sterhour
Gezocht een zoekmaat om samen te gaan Cezocht: het boek "Het jaarovezicht munten
zoeken in Frankrijk, bijvoorbeeld de Vendee en en penningen, (r9881), met opbrengpnjzen Aangeboden: het fotograferen van al uw

andere streken waar Romeins ¡s te veeachten. gerealiseerd bij veilinghuizen, Janny Stuurman- gevonden vooruerpen, munten, gespen enz

Ook tussendoor een dag strandzoeken voor de Aalbers en Reinold Stuurman op ware grootte en tegen een redelijke prijs.

aÁlisseling Je moet wel over veel vrije tijd Prijs in overleg. A. de Boer, tel. (o5t5) 4t8757
beschikken natuurlijk, maar als je ook 65+ bent, Danny v.d. Pol, tel. (o35) 6o27693 of
hoeft dit geen probleem te zijn. lk heb de o65t67t756. E-mail: dannytanja@tref.nl. Te koop gevraagd: Bodemvondsten van

beschikking over een campel dus onderdak ¡s Rome¡ns tot middeleeuws en munten van

geen probleem. Ook voor zoeken in Nederland Te koop aangeboden: Garrett CTI 2ooo met Romeins tot Koninkrijk
ben ik in. extra: laadpack en oplader, beschermhoes, P. de Jong, tel (oto) 4r9 r3 9r
Reect¡es aan dhr. H.J. van Zee voor overleg e.d. koptelefoon en instructievideo.
De Kuiperij 4o,7$7 CV Bathmen, Zo goed als nieuw, weinig gebruikt. Te koop: llaadpak, merk Shakespeaç kleur
ter' (o57o)54z8ro 

i,1î.::ï:",Ji:it,!rZl'ir,r,rr(na r8.oo uur) iilñï"Tåiiå,ti'å:ffiii;:aadschep
lnlichtingen (o58) 21 65571.
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Een klein verschil in
het formaat van groten

In de bijdrage over de schellingen
zljn de tekeningen zeer fraai over-

gekomen door zerner3o %oIe

verkleinen. Dat is in de munt
wereld niet de gewoonte. Zewor
den op ware grootte afgebeeld ofer
wordt bij vermeld dat ze op tx oî zx
de ware grootte 211n. rco %" oî zoo
%" dus.

Reden om het dit keer eens over de

grootte van munten te hebben. Van
Hengel heeft al eens iets geschre-

ven over de dikte van de Hollandse
muntjes voor r3oo. Het bleek hem
dat de dikte zo \Mas berekend dat de

ene zijde niet naar de andere zijde
"doorsloeg".
Bij de grotere munten na 13oo zie
je soms wel dat de keerzijde vaag

door de beeldenaar heen komt. En
in sommige gevallen wel zeer
duidelijk. Het komt vaker voor bij
de ldeinere, onderprovinciale
gebieden, dan bij de offìciële munt-

slag van de provincies. Tenminste
de tegenwoordige provincies wer-
den ontwikkeld uit de vroegere
landjes die munt sloegen: Utrecht,
Holland, Brabant en Gelderland.
Het Noorden laten we even buiten
beschouwing. De eerste vier gewes-

ten sloegen in navolging van Lode-

wijk IX van Frankrijk de Tourse
groot na. Bij de eerste oogopslag
zljnlnet exact dezelfde munten.
Maar als je de munten gaat nateke-
nen, blijken de munten per provin-
cie van grootte te verschillen. Op de

bijgeleverde afbeelding staat dit-
maal niet de originele uitvoering
maar een zuid-Nederlandse variatie.

Het gaat emissie op emissie door,

elk gewest bIljfI zijn eigen grootte
houden. Bij elk nieuw tfpe munt
houdt elk gewest vast aan de eigen
principes, waarschijnlijk uit ewa-
ring opgedaan, waarmee ook de

vorige uitgifte onder het volk was

gebracht. In Holland werd aan de

eigen muntgrootte vastgehouden
tot Wìllem V. Dit hoeft ons niet te
verwonderen, want hij kwam uit
Beieren, niet voor niets begint met
hem het Beierse huis. Daar hield
men vast aan een ander systeem en

aan een ander type afbeelding.
Sinds die tijd maakte de Hollandse
leeuw op de munten dan ook plaats

voor de scheve ruiten, die we nu

nog kennen van de voetbalploeg
Baiern Munchen. Ook in andere
gewesien houdt men de eigen
grootte tot ongeveer rJ5o.

Merkwaardig is dat het geen klop-
pend systeem lijkt te zijn. De

verhouding in waarde van een groot

ten opzichte van een sizaine is in
elk gewest wel z tegen r geweest.

Twee sizaines was een groot. De

verhouding in de doorsnee is per
gewest: z6'.zz of z5: zt of z7:zz en
'27i 20.
Vanwege de onderling verschillen-
de maten is het inderdaad een

praktijkervaring geweest van elke
munt op zich, welke dikte noodza-
kelijk was om een goede en goed
ogende munt te ptoduceren. Maar
ook het zilvergehalte zou hier een

woordje mee kunnen spreken.
Misschien is hier nader onderzoek
geboden door meer ter zake kundi
gen.

Jøn Post

Opgemeten uít de uitgave van Van der Chijs: je moet tenslottø ergens beginnen als je

zelfal die munten niet bezit, hadden de groten de volgende doorsneden:

Brabant
Utrecht
Holland
Gelderland

z6 mm
25mm
27 mm
27 mm

18 mm
t7 rlìrn
18 mm
17 rnrn

22rnm
zr rnfn
22Ínm
20 mm

Jo mm
Jr mm
33rnm
29mrn



De schøt vøn de

In juli tgj6 was de Spaanse burgeroorlog

uitgebroken. Met de val van Barcelona op

zG januari ry39 was deze bloedige oorlog

nagenoeg tot een einde gekomen.

De details over deze oorlog zal ik u

besparen en ik zal mij richten op de

dingen die voor ons, detectoramateurs,

van belang zouden kunnen zijn.

Zo rond het einde van de strijd
vluchtten honderdduizenden
mensen, waaronder veel militairen
naar Frankrijk. De nationalistische
troepen sloten de grensovergang bij
La Perthus echter spoedig afen
vanaf 19 fel¡ruari was het vrijwel
onmogelijk om nog naar Frankrijk
te komen. De Franse regering heeft
destijds met grote voortvarendheid
grote baraldcenkampen gebouwd op
het strand tussen Argeles-Plage en
St. Cyprien-Plage om de vluchtelin-
gen te kunnen opvangen.
De vluchtelingen hadden over het
algemeen niet veel bezittingen mee
kunnen nemen en beperkten zich
tot wat kostbaarheden en familieju-
welen. Omdat ze die natuurlijk ook
niet altijd overal mee naar toe
konden nemen, zljn er in de zuide-
lijke hoek van Frankrijk duizenden,
zoniet tienduizenden spaarpotten
aan de aarde toevertrouwd. Zowel

het strand ais het directe achterland
van Les Pyrenees Oriëntal herber-
gen nog vele kostbaarheden, want
lang niet iedereen is in de geiegen-
heid geweest om zljn of haar eigen-
dommen weer op te halen.

Iemand die dat wel gelukt is, is dhr.
Fernando Raul. Deze onroerend
goed handelaar had lange tijd de

Republikeinse zaak fi nancieel
gesteund, maar toen de strijd
hopeloos leek, had hij zijn eigen-
dommen verkocht en de opbrengst
in goudstaafies belegd, inloraaT z7
stuks van eÌk r kg. Op het laatste
moment verkocht h1j zljn auto en
schafte zich een motorfiets aan,

omdat hij van ldeine viuchtwegge-
tjes gebruik wilde maken, daar de

grensovergang gesloten was.

Tijdens een betrekkelijk heldere
nacht begon hij aan zijn avontuur.
Zljn goudsraafies waren verpakt in



republikeinen

drie metalen lcistjes, die met rode
menie waren geverfd en bovendien
in waterdicht canvas waren verpakt.
Graafgereedschap en een zaklan-
taarn completeerden zljn bagage.
Na een bijna eindeloze tocht over
hobbelige paadjes in Frankrijk en
de bergachtige streek aan de voet
van de Pyreneeën kwam hij bij een

markant rotspunt. Een boom en
wat rotsen verderop boden een plek
die volgens Fernando wel weer
terllg te vinden zou zijn. Zorgvuldig
mat hij met een duimstok uit waar
lnij zljn spullen begroef.

Het was veel vermoeiend werk
ge¡Meest om in de rotsige bodem
door te dringen, maar toch had hij
niet alles op één plaats verstopt en
voor de drie kistjes elk een aparte

kuii van 8o cm diep gegraven.

Omdat hij niet in Frankrijk wilde
blijven, is hij naar Argentinië

verlrokken waar een oom van hem
woonde. Na een verblijf van bijna
veertig jaar is hij met zijn vrouw en

zijn enige zoon weer naar Spanje

teruggekeerd, waar hij van zijn
pensioen wilde genieten.

In ry77 ging hij met zljn zoon err

een vriend op zoek naar de plek in
Frankrijk, waar hij zijn goudstaafies
had verstopt. Gelukkig voor hem
was de nieuwe snelweg naar Spanje

meer naar het oosten aangelegd en
was de ruige streek nog vrijwel
onaangetast. Ze vonden de rots die
Fernando had uitgezocht en aan de

voet van die rots stonden ook nog
de kleine merktekenties, die hij had
ingekrast. De boom stond er niet
meer, maar na enig meetwerk
konden ze toch beginnen met
graven. De jonge Raul had als

eerste de schop ter hand genomen
en hij was maar nauwelijks begon-
nen ofer klonk een hol geluid in
het ondiepe gat. De mannen keken
elkaar verbaasd aan, want de oude
had gezegd dat hij destilds we1 8o
cm diep had gespit. Zljn zoon
werkte nog even door en haalde
toen een oude roestige suikerbus
uit het gat. Nee, dit was zeker niet
het door zljnvadet beschreven
kistje. Ze maakten de bus open en

vonden daarin een brillenkoker in
een rafelige lap verpalct. In de

brillenkoker zaten wat prullerige
sieraadjes, waaronder een goedkope
gouden ring, een armbandje en een

imitatie parelsnoer. Ze keken de

oude heer Raul aan, want ze dach-

ten dat h1j zich vergiste, Ínaar zo

gek was hij toch nietl Dit was zijn
eer te na, hij pakte de schop en
begon verwoed het gat verder uit te
diepen. En ja hoor ...... zíin poging
had succes want zowaar op 8o cm
diepte vonden ze dan toch het
vrijwel onbeschadigde pakje zoals

hij dit bilna veertig jaar geleden had
verstopt. Maar van wie was die
suikerbusl Ze besloten zich daar

niet verder dmk over te maken en

deze op dezelfde plaats weer in de

grond te stoppen. In een opwelling
besloot Fernando Raul om de wat
armoedige spulletjes een bijzonder
tintje te geven en deed er een van
zijn goudstaafjes bij. "lk wii dat
gezichtwel eens zien, als dit ooit
weer opgehaald wordt.", zeihlj.

De overige twee kistjes vonden ze

zonder verdere wetenswaardighe-
den. Of de suikerbus ooit nog is
opgehaald, is niet bekend, want
mijnheer Raul wilde zich niet als

gulle gever bekend maken en heeft
het goudstaafie zonder verder
bericht of adres achtergelaten.
In 1985 had Fernando Raul deze

geschiedenis aan een journalist
verteld omdat deze er probeerde
achter te komen, waar de enorme
oorlogsbuit van de Republikeinen
was gebleven. Vlak voor het sluiten
van de Spaans/Franse grens waren
er twaalf vrachtwagens met geld,

goud en sieraden van de diverse
banken, die dit niet in handen
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wilden laten vallen van de fascisten
vertrokken. Omdat mijnheer Raul
destijds een van de organisatoren
van het transpoft was geweest, was

de journalist bij hem terechtgeko-
men. Mijnheer Raul had het con-
vooi we1 zien vertrekken, vertelde
hij, maar naderhand waren de

vrachtwagens met hun inhoud
geleidelijk "verdampt". Er was hem
later verteld, dat gedurende de tocht
naar Frankrijk het konvooi steeds

ldeiner werd en er is er geen een bij
de geadresseerde Franse bank
aangekomen. I(orte tijd later was er
toch nog één vrachtwagen naar
Frankrijk vertroldcen, geladen met
voornamelijk sieraden, eigendom
van een aantal juweliers. De vracht-
wagen werd in Frankrijk echter
opgewacht door struikrovers, die
een oogje op de inhoud hadden. Z1j

hadden een hinderlaag gelegd en de

weg ter pleldce met springstof
ondermijnd.

fammer genoeg hadden ze niet de
juiste hoeveelheid explosieven

gebruikt, maar veel en veel te veel.

Toen de vrachtwagen de hinderlaag
had bereikt, was de knal zo enorm,
dat de auto in duizenden stukjes tot
ver in de omtrek werd geblazen en
dat niet alleen.

Ooggetuigen hebben verldaard, dat
de sieraden veel bomen in de buurt
tot glinsterende kerstbomen had-

den omgetoverd en zelfs maanden
later zouden voorbijgangers nog
hier en daar uit de hoge boomtop-
pen kostbaarheden hebben geoogst.
De schat van de Republikeinen
houdt de gemoederen bij historici
en schatzoekers nog steeds bezig,
want naast vele andere rijkdommen
moet er uit deze periode nog veel in
deze zuidelijke departementen van
Frankrijk te vinden zijn.

J.H. Cøts

Terschelling
Het is al weer bijna 7 jaar geleden dat ik een voorjaarsvakantie genoot op het
prachti ge waddenei la nd Terschel I i n g. N atu u rl ij k ging miin detector mee.

Tenslotte staat Terschelling bekend om zijn legenden en sagen over gezon-
ken schepen en verloren schatten. Denk maar eens aan de vermaarde Lutine
die vlak voor de kust van dit waddeneiland is vergaan. De goudlading van de

Lutine ligt al heel lang te wachten om teruggevonden te worden. Vele schat-
zoekers zijn bevangen door de goudkoorts en mystiek die rond de verdwe-
nen Lutine rondwaart. Eenmaal aangekomen op het eiland bleek dat het

detector-bezit onder de "eilanders" enorm hoog is. lk realiseerde me dat de
kans dat ik ergens een leuke zoekplaats zou vinden, niet gemakkelijk zou
zijn. De eerste dagen van de vakantie waren de weergoden me niet gunstig
gezind. lk besloot daarom om de binnenstad van het hoofdstadje West-
Terschelling te bekijken. Tot mijn verbazing waren er een aantal straten van
de oude binnenstad opgebroken in verband met de aanleg van een nieuwe
riolering. Toen ik met één van de stratenmakers in gesprek kwam, bleek dat
een deel van de afgegraven grond elders buiten de stad werd gedeponeerd;
ergens in de buurt van Dodemanskisten. Alleen deze naam al liet mijn
detectorhart sneller kloppen. Als een speer spoedde ik mij naar dit gebied en

al snel vond ik een terrein ter grootte van een half voetbalveld waar grond
met divers middeleeuws stadsafual was verspreid. Toen 's avonds de regen
ophield, ben ik gewapend met detector en schop aan het "struinen" gegaan.
Celukkig was niemand mij voor geweest en heb ik dat terrein minutieus
afgezocht gedurende mijn vakantieweek. Pas op de laatste dag kreeg ik
concurrentie van een eilandbewoner. De grond van dat terrein was bezaaid
met laat-middeleeuws aardewerk en fragmenten van oude wijnflessen.
Helaas lag er ook ontzettend veel aluminium- en blikrotzooi tussen. Omdat
ik de discriminatieknop bewust laag hield, betekende dat ik heel wat keren

nul op mijn rekest kreeg. Maar aan het einde van de week kon ik toch een

aardige balans opmaken: r munten waarvan de oudste op zeventiende-
eeuws te determineren viel. Voor Terschellingse begrippen ¡s dat redelijk
oud. Ook vond ik diverse gewichten en netverzwaringen en een prachtige
complete schoengesp. De mooiste vondst was een speelpenning uit Neuren-
berg met opschrift "durch Gluck und Kunst" en de letters rvoxv o.c. Aan
de ene kant van de penning is een fraai schip afgebeeld. Op de andere kant
is een portret te zien. De penning heb ik laten zien aan de plaatselif ke

archecloog Cerard de Weerdt die toen werkzaam was bij het, overigens zeer

interessante, Museum 't Behouden Huys in West-Terschelling. Misschien
kan iemand nog wat meer over de penning vertellen. Voor meer informatie
hou ik mij aanbevolen. Aan het einde van de vakantie kwam ik nog in
gesprek met de eigenaar van het huisje dat ik gehuurd had. Het bleek dat
deze man als hobby diepzeeduiken had met name in de buurt van verdwe-
nen schepen. Hierbij gebruikte hij een onderwaterdetector. Toen ik zijn
verzameling mocht bewonderen, viel mijn mond open van verbazing. Een

schitterende collectie met veel gouden munten maar ook vele complete
Middeleeuwse wijnflessen lachten mij toe. Als aandenken aan deze onverge-

telijke vakantie heb ik een "wrakkenkaart" gekocht met daarop vermeld alle
schepen die voor de kust van Terschellingziin vergaan. Todra mij nieuwe
"vondstenkamer" gereed is, zal deze inspirerende kaart een prominente plek
krijgen.

Superboer
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In - en verkoop en ruiling rran :
archeologische voorwerpen en detectorvondsten

Europese Prehistorie - Romeins - Vroeg middeleeuws - rniddeleeuws tot l8e eeuws

Grieks en Egyptisch

Bronzen sculptuur van de god Hercules, Etruskisch 3e eeuw voor Christus, hoogte : 12 cm
Bronzen sculptuur wan de godin Fortuna, Rorrreins 2e - 3e eeuw rìa Christus, hoogte : 1O cm

Ancient Art Gallery Stormbroeh
Fleezerwegl43 - 5614 HDEindhoven / telefoon 2O4O2132877 -

rnobiel z O6-54352859 - email: info@storrnbroek.nl

IGik op onze website : www.stormbroek.nl of kom langs
wij zijn geopend : dinsdag, woensdag en zaterdagvan 9.00 - 17.00 uur.

Voor verschillende nationale en internationale verzîrrtelaars zijn wij
constant op zoek naar archeologische voorwerpen en objecten.
Dit mogen losse voorwerpen zijn, maar ook gehele collecties.

Tegen kontante betaling !!

Voorwerpen dienen aangerneld te zijn, maar kunnen ook door ons worden aangerneld.

25



ze deel AWN-reeks, rrz pagina's
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Ruim assortiment uit
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Nieuw & Gebruikt
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.DETECT GERT GESINK
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lS06totheden Mevius 2000 - 16,95
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Dete¡minatíe van hooÍdz melalen voorwerpen
BoTl LONDON MUSET M CATÂLOGIIE 19,{l 320 pag. met honderd@

aIöældingøruMddelawmetaløwry. - 89,-
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Bl8l 4{XT0JAARMETAÂLINNEDEERLI\ND, dl@dettrtomndsten - I'1,50

Bl32 PÄRTT'ACT, rstauEtion for begimæ, 52 pag- zeq i¡tcGsut - 17,50

Metaaliletectors
8001 SUCEESVOL ZOEKEN MET DE METAÂLDETECIOR door Gert

Gæinl?29pag; hondsdeûfoto's,ookwvondsteûO¡¡aüitrerk) - 39,90

BI32MODERNMETALDETECTORS doo¡Cbdl6cmett - 59,50

BI73 METÄLDETECTING ON THE CI)ÂST
Bæ7 SLNKEN TREASURE mWTOFIND fT dmrRobef Mu

3450
59,50

Bl4l IREASITR.E HAOR.DS, (pruhtboek gBd in kleú over shalrcndsten) - 3q90

Níeuwe boeken-Nieuwe boeken -Níeuwe boeken
Blø ORTUNGSTECENIKfi'Prcfr5 l69psg wolfg8¡g Schi¡ler 1999

Gad ow prcfæsìonele dd@tieùechDiek@ (Duits)
Bl82 DE TEMPEL VAN EMPEL, 195 Pag A4 fom, geb NRoymæs 1994

BI83 BR.TIISE MUSEUM GUIDE T1o E.ARLY IRON AGE ÄNIIQUTTIES
l925reprint l7Opag- Geb hudkaft

Bl84 ÄNIIQUE BOTTLFÆ COLLECTORS ENCY(L. met prijslìjst, 199 pag

hrd laft, çbonden Vel foto's
BI 86 CATALOGUS ¡TEDERLANI¡SE EO¡TDNNBELASTINGPENNINGEN

dærÂ J. Kæij 1998. A4 îoúaú,212pagnias (3083 a$ældingm)
BI8TARTT,FÄCTS OF DNGI,AND & ITNIIT,DKINGIIOII4 metmærda

I 000 foto's ru rcndsten waf de stqtijd tot I 750- (+ acr p¡¡¡¡r1¡
BlS8KINDERDELIJT, middelm spælgoed in deL€geIadfl, 416pag

460 ill6trafi6, gedæhe in kleur Geb hud laÍì
BIS9MEDIEVAL ARTIFACIS, \wolgRomm A¡tefacts Full Colo¡ met

prijslijst 300 illut'atiæ doorNigel Mills
Bl90 fHE.ACETMPLISEEDARI, gouden voorerpen uit de brons$d in

Engeland en Ierland- Pnchtvod in prijs gebalwrd, nu

Blgl PTLGRTM SOUVE¡IrRS ÄlID SECUT,IIRBADGES (IüWBOOK)

?9S
39,90

5990

5S g0

17,50

6990

95,-

39,90

89,50

189,50

BESTEL: Via.Girooverboeking op giro 48.38.918
MAAK HET TOTA,ALBEDRAG VÂN DE BESÏELLING +
fE- VERZENDKOSTEN OVER OP ONS GIRONUMMER
TN-V DEIECT ENSCHEDE (Bstelnìllmes + ad¡e wmeldo!)

Telefonisch ofvia fax. uw bestelling wordt
ONDERREMBOT]RS \IERSTIJIJRD. VERZENDKOSÏEN F 20,-

Vanuit België: per Eurocheque of postw.

4000 jaar metaal in Nederland

Ter gelegenheid van

de expositie in het

Fries Museum,

Het Burgerweeshuis

en het Goois

Museum heeft de

DDA in samenwer-

ln dit in full-color gedrukte boekje zijn + 200 voorwerpen uit

de expositie, afgebeeld en beschreven. Een boekje dat eigen-

lijk bij geen enkele zoeker of archeoloog in de boekenkast

mag ontbreken.

U kunt het boekje bestel/en door f 20,- (încl. porto) over te

maken naar postbank nr. 1675000 oflNG Bank nr. ó7 80 04

900 t.n.v. De Detector Amateur, met vermelding van 'boekje

expositie'. Het boekje wordt u dan z.s.m. toegezonden

RLA,!$e

4OOO JAAR
METAAL tN
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BRUGGE ONDER-ZOCHT

stodsorcheotosts"h onråtJlJ;;lÍ

ÁrcHÊO{RI'GGf I

Redætb: Huberl Oê W'rtlê

Ern b 4je deæaarømarnur heef. thwß een aørdige boel<øtknst

gwuld. mø ailalei boelcen die regelmatígworden gnand-

plcegd als ør wær iex leulc ß gwonden. In hd verleden zijn

er díverc bæl<sn vavlwnsn dit voor wn dstælnrarnatgur

LtæJ intsressøn| zijn maar dir niet meer in de boela¡tinlce)

ligm. ln æn seriz afükdan zal Frwß Breibach een aaytal

vøn dezn boeløn besprcløn. W ij dønl<sn døt het de moeite

unørd ß, tr proberen zo'nboekbiþoorbeddbíj een zaak ds

' de Sleg¡t' of een boel<nnti4wriaa+ ta pøklcen ts krijgm.

r -zo cht
ij het zien van de titel van dit boek
zal de overgrote meerderheid van
de lezers waarschijnlijk de wenk-
brauwen fronsen. Een geslaakte

kreet zoals: "Nog nooit van
gehoord" lijkt me ook niet zo
vreemd. Het is typisch zo'n boek
dat in eerste instantie meer in
archeologische kringen gezocht
moet ryorden, dan in het wereldje
van de detectorzoeker. Toch biedt
het boek een schat aan informatie,
die voor de detectoramateur wel
degelijk van belang kan zijn. Een

van de redenen, waarom het boek
bii het grote publiek minder bekend
is, is dat het in het Belgische Vlaan-
deren is uitgebracht. Zelf heb ik
ook lang moeten zoeken naar een

exemplaar. In de daarvoor aangewe-
zen advertenties met ze-hands
boeken ben ik het nimmer tegenge-
komen. fammer, want het is beslist
de moeite waard. Het boek geeft
een l¡oeiend verslag van tien jaar
stadsarcheologisch onderzoek,
waarbij vanzelfsprekend ook
metaalvondsten horen. Onderzoek,

dat plaatsvond in de pertode 1977-

ry87 in de stad Brugge. Aan de

hand van uitgebreide beschrijvin-
gen wordt de lezer een terugblik
gegeven op de archeologische
onderzoeken.

In de loop van de jaren zeventig
groeide er in Brugge een nieuwe
visie op de stadsvernieuwing. De

aandacht ging daarbij niet meer
uitsluitend naar de restauratie of de

vernieuwbouw van alleenstaande
panden. Voortaan zou meer de

totale woon- en leefomgeving
aangepak worden, waarbij ook een

aantal totaal verkommerde panden
vervangen kon worden door nieuw-
bouw. Daarmee samenhangend
werd ook de verkeers- en de daar-
mee samenhangende parkeerpro-
blematiek opnieuw aangepakt,
vooral door het aanleggen van
ondergrondse parkeergarages.
Tenslotte werd ook aandacht
besteed aan het aanleggen van een
totaal nieuw rioleringsnet. Het
spreekt voor zich, dat al deze ont-

wikkelingen tot gevolg hadden, dat
op talrijke plaatsen de bodem - met
daarin de archeologische voorwer-
pen, die getuigen van vroegere
menselijke bedrijvigheid - diende
vergraven te worden. In een over-

zicht met doorsnede tekeningen en
profielschetsen krijgen we een

goede indruk vanaf de vroegste
tijden. Want dat Brugge al heel erg
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oud is, zien we aan vondsten, zoals

een randbijl uit de vroege en een
huisbijl uit de late bronstijd. De
grootste interesse zal voor de mees-
te lezers toch uitgaan naar metaal-

vondsten en die zijn in de publica-
tie volop aanwezig, compleet met
afbeeldingen en beschrijvingen.

Een aantal hoofclstukken wordt
gewijd aen voorwerpen van koper,
brons, ijzer en tin. Zo passeren
vervolgens voorwerpen uit de

categorie huisraad, rookgerei,
knopen, vingerhoeden, zegelmalii-
zen, boekbeslag, gespen, tasl¡eu-

gels, mondtrommen, ringen en
broches de revue. In de categorie
ttn zljn enkele voorwerpen opgeno-
men, die velen tot de verbeelding
zullen spreken, vanwege de hoge
zeldzaamheidswaarde. E en daarvan
is een tinnen kandelaartje uit de r3e

eeuw, waarop drie halve ruiterfigu-
ren twee mannen en een vrouw
dragen, die op hun beurt de vet-

vangschaal ondersteunen. Eeen

soortgelijk type tinnen kandelaartje
werd in 1985 met een metaaldetec-
tor gevonden in het Zeeuwse
Middelburg en werd door de vinder
publiekelijk onder de aandacht
gebracht tildens een uitzending van
het populaire televisieprogramma
"Tussen Kunst & Kitch". Aan
munten, muntschatten en speel-

goed is eveneens een apart hoofd-
stuk gewijd. Het boek sluit af met
een uiteenzetting over middeleeuw-
se grafkelders. In Brugge zijn bij de

archeologische opgravingen des-

tijds een aantal grafkelders blootge-

legd, waawan de wanden met
religieuze afbeeldingen beschilderd
waren.

Zoals gezegd zal het in Nederland
een hele kluifworden om een

exemplaar van het beschreven boek
op de kop te tikken. Maar zegt een

l¡ekend spreekwoord niet dat de

aanhouder wint?

"Brugge onder-zocht" telT zz5

pagina's, is gebonden en voorzien
van een harde omslag met kleure-
nopdruk. ISBN: 9o.69 2o.o33.3.

Frøns Breibøch

Verkoop, verhuur, reparalie, moàifraalie van

melaalàelecloren.
Concurrerenàe prijzen, echle aàviezenl

(W il) H of m a n Elektr oni ca O24- 677 40 63

Zoekt U
gewoon een detectonrerkoper
of een detectordeskundige?

Atlantis Metaaldetectoren rhttpzlhnembersl.arnhem.chello.nV-w.hofman/atlantis
Onze merkàetectore øaan 15% àieper ¿an normaal àankzij e?eciale tuningl tell
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VRAAGBAAK
lnzendingen graag sturen naar: het Vraagbaak-feam, p/a Dìck Eekhof, Vangslraat 46, 847t EX Wolvega Vragen voor de rubrìek

"Vraagbaak" altijd voorzien van duidelìjke zwart-wit tekeningen (niet op lijntjes papier) offoto's. Vermeld bij uw vraag, het materi-

oal, evenTueel gewicht en maten. Potlood-overtrekken van bv munten, en donkere fotokopìeën zijn niet bruikbaar voor determína-

tie en hel afdrukken in het magazìne. lnzendingen dìenen te zijn voorzien van een gefrankeerde retourenvelop. Vanwege de grote

hoeveelheid inzendingen en/of de moeílijkheid van uw vraag kan heT antwoord soms wel eens wal langer op zich laTen wachten.

3e foto;
loden pen-

ning,3,5, t769,
gekroond wapen

met 3 vissen en nog een

voorwerp. Broodpenni ngì

4e foto; lodenpenning 3

cm,1720, Suyder-

zeese Vuurbakens,

in Holl.
En Westfr.l.

Functieì Cevon-

den in de NOP.

5e foto; illegaal vuurwerk, gevonden

op Kampereiland. lnmiddels in

handen van de politie te Emmeloord

(z punt 5o patronen) Een oud baasje

te Kampereiland wist te vertellen dat

dit afkomstig was van een aangescho-

ten Engels vliegtuig boven Kamperei-

land. De munitie werd dan gedropt
om maar zo weinig mogeli,jk ballast

aan boord te hebben in een poging

om alsnog Engeland tehalen.Zozie
je maar weer dat alles zijn verhaal

heeft en dat is het facinerende van

deze prachtige hobby.

lk wens jou en het hele bestuur van de

Detector Amateur fijne Kerstdagen en

een gelukkige nieuwe gouden eeuw.

Hartelijke groeten van Robin en

Jolanda Wijkstra, Emmeloord.

Familie Dijkstra, Allereerst nog bedankt

voor uw beste wensen.

Laten we beginnen met de zilveren

mesheften op de eerste foto. Het gaat

hier om twee heften voor een opvouw-

baar mes, je kunt op de foto duidelijk de

scharnierpunt en zien, deze zitten aan

de zijkant van het lemmet. Het zijn

bijzo nder mooie stu l<jes. Vergelijkba re

hefi.en zijn te zien in het boek Klein

Zilver van B.W.G. Uttewaal, datering

t76o-t84o. Typisch t8e-eeuws met jorale
motieven.

De tweede foto toont ons inderdaad 5-

en 8-puntige ruitersporen. ln ons maga-

zine no. 12 staan op pagina 6 en 7
diverse radsporen. Uw 5-puntige is te

dateren vanafde 15e eeuw. De veelpunti-

ge is t6þ7e-eeuws.

Op de derde en vierde foto staan vuur-

en/of bakenloden. Het grootste lood met

de dríe vissen is een Croot-tonnenlood

van de stad Enkhuizen. ry67 is het jaar
waarin het gebruikt mocht worden.

Het kleinere lood met het jaartal tTzo

lijkt ons gezien de diameter van 30 mm

een klein vuurlood. Omschrift voorzijde

SUY D E RZE ES E V U U RB AKE N S,

achterzijde lN HOLLT EN WEST VLt.

Bovenstaande informatie is bovendien

ook te vinden in het boek Vuur en

Bakenloodjes voor een veilige vaarweg

op de Zuiderzee. Scheepsarcheologie lll.
Ceschreven door André Wijsenbeek.

Uitgave van het Nederlands lnstítuut
voor Scheeps- en ondewaterarcheologie

/ RoB (NISA).

Beide vondsten zouden kunnen duiden

op de liggingvan scheepswrakken omdat

als vindplaats de Noord-Oost Polder is

genoemd.

Foto 5 toont ons munitie uit de tweede

wereldoorlog. Het in het bezit hebben

van deze munitie is strafuaar.

Hallo Dick Eekhof

Craag wil ik jouw mening horen over

de vol gende voorwerpen,

Ten eerste, twee zilveren mesheften,

r met bloemmotief ongeveer 8 cm

lang, met een fraai gekrulde H erop en

r met figuurtjes erop. Zonder merkte-

kens (of er afgesleten). Eerst genoem-

de vond ik in Oosterzee, de ze te

Steenwijk, beide in r999.
Hoe oud en zijn hier meer van bekend

zijn miin twee belangri.jkste vragen.

(functie) ì

ze foto: Ruiterspoorradì Twee stuks.

De 5-puntige ster, 5 cm, vond ik in

Steenwijk, r999. De 8-puntige in tggT

te Balk, 4,5 cm. Ouderdoml Wat zijn

het werkelijkì
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Dhr. D. Eekhof

Enige tijd geleden vond ik in de

omgeving van Schiedam een loden

schijf met afbeelding van een engel en

met de tekst DES VREDES.

)aartal 't774.

Materiaal: lood.

Doorsnede: 4t
mm en z mm dik.

Cewicht: 16 gram

Zie de foto's van de

voor- en achterkant.

Aan de achterkant zitzole zien een

oog wat omgebogen is.

Dit doet mij denken aan een knoop,

maar vanwege de grootte
en hetjaartal erop, lijkt
m¡j dit niet erg waar-

schijnlijk. Kunt u mij

verder helpenl

Ook vond ik in Tiel een soort eiken-
blad met een bevestigingsknopje aan

de achterkant. De patina is groen.

Verder is er volgens mi.j niets

afgebroken.

Materiaal: messing of brons.

Doorsnede:7 cm breed en 6 cm hoog.
Verder op deze akker geen verdere

metaalvondsten maar wel wat middel-
eeuws aardewerk.

lk hoop op een reactie van u.

R. de Lange, Hoogvliet.

Mijnheer De Lange,

Veel gegevens hebt u zelfal aangedragen

bij het eerste voowerp. Het ís geen

knoop maar een draaginsigne. Deze

werden gedragen door kerkelijke hoog-

wa a rd i gh ei dsb ekleders o p h u n kostu u m
b ij bijzo n dere gel egenh ed en.

Het tweede voowerp toont ons kast-

beslag, eind tge begtn zoe eeuw.

J ugendstil.

Best vraagbaakteam,

Kunt u mij iets meer vertellen over de

volgende voorwerpenì

Nr. r: Materiaal is van

lood, op de punt
bevinden zich lichte

ijzerresten, hoogte 36
mm.

Nr z: De datering

van een Izeren gesP,

breedte 5r mm en

lengte 39 mm.

N r 3: Materiaal:

koper/messing, in
het midden lijkt een

(edel)steen ofglas te
hebben gezeten.

Bijvoorbaat dank, Ramond Streefkerk,

Rotterdam.

Van Anne de Boer uit Sneek ook weer
een vraag aan het team.

Ceacht determi natie team,

Afgelopen herfst ben ik met een

zoekmaat in de buurt van Arum aan

het zoeken geweest op een akker. De

vondsten waren niet overdadig, maar
wat wil je op velden die door de jaren

heen plat zijn gezochl's Avonds
kwamen wij tot de ontdekking dat we

allebei een klein fibulaat.je hadden
gevonden.

Tenminste dat denken wi.j. ln onze
boeken staan deze kleintjes echter niet
aangegeven. Zijn hel wel fibulae en

hoe oudì

Materiaal is brons. A is z8 mm en

B is z9 mm lang.

Met vriendelijke groeten

Anne en Daan.

Beste Ramond,

Om gelyk maar met de eersle tekening

te beginnen. Dit loden voorwerpje is een

klokgewicht, zoals je al beschrffi bevin-

den zích op de punt ijzerresten. Op deze

plaats zat het oogje om het gew¡cht aan

de kettingte hangen. Deze gewichtjes

zorgden eruoor dat het mechaniek van

de klok in werking werd gebracht. ln het

boekje Detectorminatie van D. Eekhof

staat op blz. j4 een aantal afgebeeld.

De datering is van qoo-tgoo.

Ook zijn er van deze klokgewichten

exemplaren bekend met een koperen

omhulsel, ze worden vaak los gevonden

zonder het lood erin.

Nr z, dø ijzeren gesp is een zogenaamde

type D gesp. Deze gespen zijn over het

algemeen moeilijkte dateren. Zowel in

tToo al tot aan het begin van de zoe

eeuw werden ze gemaakt. Zelfs nu kom

je ze nogtegen in modernere uitvoerin-

gen.

Nr. j is een siersluiting voor een schoen-

riem, Bij sommige klederdrachten ziet

men deze nog op de schoen zitten. Vaak

zit hier een gekleurd stukje glas in.

De datering is midden t8e eeuw.

;B

Anne en Daan,

De door jullie gevonden f bulae zijn boog-

en/of scharnierf bulae uit de ze f je
eeuw Vaak worden ze over het hoofd

gezien vooral als ze aangekoekt zijn.
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Van Herman D. Bosch uit Bennekom

kwam de volgende vraag.

Het door mij gevonden voorwerp is
gevonden in de nabijheid van de

tabaksschuren van Amerongen. lk heb

geen idee wat het is, ik hoop dat jullie

mij er wat meer van kunnen vertellen.

Zelf vermoed ik dat het van brons is.

Herman,

Wat jij gevonden hebt determineren wij

als een blindniet of popnagel. Ze worden

onder andere gebruikt om lagen leer

en/ofstof aan elkaar te bevestigen. Het

materiaal is dan ook messing. ln elke

goede ijzewarenzaak zulje ze kunnen

vinden. Her cijþr t4 kan er als ertra

v ersi eri n g i n gesl a ge n zij n.

Hallo Dick,

Tijdens het zoeken afgelopen september in Noord-Engeland kwam ik bij

een boer dit 'ding' tegen. Hij vroeg mij of ik wist wat het was.

Het was gevonden bii ziin groolvader rond r9oo, op een oud stukje
grond waar ook Romeinse en middeleeuwse scherven waren gevonden.

lk heb toen aangeboden te vragen wat het geweest zou kunnen zijn, gezien

wij bi1 mijn metaal detecting club veel experts hebben die er alles vanaf
weten.

lk mocht het'ding' mee naar huis nemen, maar gezien het gewicht heb ik

dat maar niet gedaan.

Het 'ding' is van lood, maar het totaalgewicht weet ik niet (geen

weegschaal bij me....). Hij lijkt te hebben gestaan op vier voetjes.

Heb je enig idee wat dit is geweest, en waar voor het gebruikt werdl

Croetjes, Earl Specht

Binnen het team was er niemand die hier wat zinnigs over kon vertellen.

Hebben de lezers een idee? Dan horen wij het graag.

COMPASS. GARRETT. DETECTOR PRO -TREASURE BARON

YERKooB tNRUtt EN YERHUUR

GoED EN EERTUK ADYTES

ZELF GOEDE ZOEKERVARING

Speelmansweg 9,81 I I MH Raalte,
Tef . (0572) 38 22 96, Mobiel: 06-20394524

Headhunter Diver

?



Petectornieuws
Vondsten M useu m
te
Dit jaar zalhel bodemvondstenmu-
seum te Lippenhuizen zijn deuren
voor het publiek gaan openen.
Naast de bestaande verzameling die
tentoongesteld gaat worden, zullen
ook steeds twee groLe vitrines
beschikbaar zljn voor zoekers uit
Friesland en of Nederland/Belgie
die hun verzameling een keer aan

een groter publiek willen laten zien,
we denken aan de periode van 3

maanden. Om minimaal een jaar

Lezing over
18 iaar zoeken
Zaletdag rr maart aanstaande geeft
L. I(ooistra een lezing over 18 jaar

zoeken met de metaaldetector voor
de werkgroep historie in Opsterland
(Fr1.). Hij zal een aantal vitrines
met vool-werpen tonen en tevens
ingaan op de werking van de

metaaldetector. Ook zal hif begin-
ners en gevorderden zijn eigen
ervaringen en visie op de toekomst
toelichten. Een aantal metaaldetec-
tors zal hij die zaTerdag ook meene-
men, en u laten zien wat vandaag
de dag allemaal met een metaalde-
tector gedaan kan worden.
Zeker de moeite waard em zalerdag
rr maart aanstaande, in dorpshuis
de Bining te Hemrik een kijkje te
nemen,
Iedereen is van harte welkom.

's Morgens van ro tot rz uur.
's Middags geeft I(aas Tulp uit Ure-
terp een lezing over de Historie van
Friesland.
Voor meer informatie: o5ry-465o93

tzen
vooruit te piannen, zijn we nu al op

zoek naar zoekers die hun yeÍzaÍne-

ling beschikbaar willen stellen, en
zelf de vitrine mee gaan inrichten.
In de periode van exposeren is uw
coilectie verzekerd. Ook de vereni-
gingsbìaden proberen wij zover te

krijgen dat die van elke exposant in
de detectorbladen een overzicht per

3, maanden gaan geven. Het bodem-
vondstenmuseum wìi de lezers van
de bladen en de kijkers in het
museum laten bepalen wie per jaar

de leukste verzameling heeft laten
zien.
De leukste verzameling zal een

schitterende prij s ontvangen.
Na de zomer van 2ooo verwachten
wij dat het museum zijn deuren zal
openen, vandaar dat wij nu al aan-
meldingen verwachten, om zo
minimaal 8 verzamelaars per jaar te
laten exposeren.

Voor inlichtin gen o 5q- 46 5o 93

Verandering
in het
importeurschap
van C.Scope
De Engelse fabrikant C.Scope heeft
onlangs besloten om het distributie-
beleid ten aanzien van het buiten-
land te wijzigen. De firma Gelan
blijft hoofdimpodeur voor Neder-
land. Daarnaasl zaI de firma W.
Munsters metaaldetectie, C.Scope

voor Nederland als distributeur ver-

tegenwoordigen.

Li ppen h u

C-Scope 33o -f .5o,-

C-Scope 44oD 2oo,-

C-Scope 77oD )oo,-
C-Scope 99oB 35o,-

C-Scope rzooB 3oo,-

C-Scope CSzM 55o,-

Bounty Hunter Tracker lV 325,-

Bounty Hunter Landstar 775,-

Compass Liberty r5o j5o,-

Compass XP35o 7oo,-

Compass Goldscanner Pro - mer merer r r5o,-

Compass Goldscanner 85o,-

Fisher lz66x - "t. 
n¡"* ì25o,-

Fisher tzSo - tand¡water ìooo,-

Fisher ì28o - land/war€r,, iaar oud t3oo,-

Fisher lmpulse - r"na¡""t.' r4oo,-

Garrett Treasurehunter roo 4oo,-

Garrett GTAx 4oo 6oo,-

Garrett GTA rooo 9oo,-
Carrett CX ll 85o,-

Minelab Souvereign 7oo-
Tesoro Golden Sabre Plus 45o,-

Tesoro Toltec ll roo,-
\)íh¡te's AFlol 175,-

\llhite's Classic ll 4oo,-
llhite's Spectrum XLT - s maand ou¿ 145o,-

White's Pl-tooo - wated€t€cror 650,-

op ol oîze E btuikt neøoldetæøß 1 joør go.ontì., t^ct.

hælduleþon en Nededands¿ cebilikoonvijzitg Eisen

rewrctieol¿.liûE vez¿nd¡ñg doot E¿hæl Nedulond za Eurcp

Kooistro Metaaldelectoß, tel. (0513) 465093

Tesoro Lobo Supertraq - r mndoud f tggS,-

Tesoro Amigo - zo cm s(horel, demo 595,-

Bounty Hunter Land Ranger 1495,-

Laser Powermax - bijna ni€u* ¡195,-

Compass Coinscanner Pro 95o,-

llhite's AFror 95,-

Munleß Detecl¡e, tel. (0492) 514194

Minelab Excalibur - 4 cñ open schoret f t65o,-

Minelab Souvereign XS z Pro r75o,-

White's Classic lll - rurbo/oplader 85o,-

Tesoro Toltec roo 75o,-

Detect¡on Systems Holland,

tel (oj6) j6j65st
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AANMELDINGSFORMULIER
M ETAALVON DST

DATUM:

NAAI\4 VINDER

LIDNR:

ADRES:

POSTCODE / WOONPttuATS:

TELEFOON

CEVONDEN OBJECT:

MATERIAAL:

OMSCHRUVING OBJECT:

AF¡],IETINC / C Q CEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: lA / NEE DOOR:

VI N DPT,AATS / COORDI NATEN

CEII/EENTE / PL,AATS:

VON DSTOMSTAN DICH EDEN:

HANDTEKENINC:

oe detec tor e¡¡¡rrun

SITUATI ESCHETS VINDPLAATS CEVONDEN OB'ECT:

AFBEELDI NC CEVONDEN OBJECT

H ET c EVON DEN OBJECT BLl.lFT lN iEDER c EVAL TOT 3 MAAN DEN NA AAN M ELDING lN DEPOT Bll DE VIN DER

Hoe dient u het aanmeldingsformulier
te gebruikenl
Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën,
zodat u altijd een aantal formulieren op voorraad heeft.

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruikenì
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop aan te
melden. ln het algemeen kunt u voorwerpen of munten uit de r6e
eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse vond-
sten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en bronzen ti¡dperk
zijn wel van archeologische betekenis. Bij twijfels kunt u altijd even

naar de R.O.B. of het K.P.K. bellen.

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

Cevonden object:

Materiaal:
Omschrijving object:

Afmeting/c.q. gewicht: Ø zo mm
Determinatie verrícht: nee

Vindplaats/coördinaten: de weg ofstraat waar b.v. de akker
ligt en eventueel de coördinaten.
geploegde akker met veel

Romeinse scherven.

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

Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken door een schetsje
te maken. ln het geval van de munt kunt u een tekening, foto, fotoko-
pie ofeen krastekening van de munt maken en deze opplakken.

Het formulier kunt u opsturen naar:

Adressen provinciaal archeologen
(zie magazine nr. 46)

Koninklijk Penningkabinet (KPK),

Rapenburg 28,
Postbus'no28, 23or EA Leiden
Telefoon 07r-5r60999

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te vullen
houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregistratie. U

kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.

Stuur dan geli¡k ook een fotokopie naar het secretariaat van de

vereniging, want het bestuur van de vereniging wil natuurlilk ook

graag weten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMELDEN,
EEN KLEINE MOEITE!

Vo n d sto m sta n d i gh e d e n :



"* Efitrr n
S¡ ¡/rr//l,líf D$e I

otsc 2
tr-- r :\tg I

Beginnersdetector voor
de kleinere beurs

Superdiepte

()

CS.l M 20 cm schotel
CS2M 25 cm schotel

Perfecte tonendiscriminatie Microprocessor gestuurde grondbalans

C.SCOPE NEWFORCE Rl
("n0"/r/,u/a/øpø n ófu lotøotor

Dubbele discriminatie
25 cm open schotel

!3ry,

@

POTEA-rclú,Oæ
c.Sci)PE cs8s.Sr

rfectie'
err

rnetslechts 
twe

. Perfecte zoekdiepte
o Zeer eenvoudige bediening
. LCD-D¡splay met grond-radar
o Volledige discriminatie op beeldscherm
. Tonen discriminatie (zelfs in pin-point)
. Stof en spatwaterdicht
. Akker- en strandprogramma's
. Standaard met 25+15 cm zoekschotel

BEL o 492-57 4'.Í 9 4
VOOR ONZE SPECIATE

I NTROD UCTI E.AAN B I EDI NG EN

Bezoek ook onze website WWW. REAL lTY. N t/MU NSTERS
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Kooistra M etaa ldetectors
Compass / Carrett / C.Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren r14,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5rl) 46 50 9j
E'mail: info@kooistra-detectors com
I nternet: ww koo¡stra-delectors com

Lankman Metaaldetectoren/
Grondvondsten Museum
Diverse merken, dag en nacht service

ds. v.d. Tuukstraat 26, 839r HL Noordwolde
tel. (056r) 43 32 ìl
E-mail: lankman@zonnet nl

DSG Metaaldetectoren
Groningen
White's / Viking / Eeveiliging
Verhuur diepzoeker
Detect¡epoorten

Beatrixstraat 26, 9965 RK Leens
tel. (o595) 57 t7 49
email kadijk@freemail.nl

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's lYiking
Fisher / Laser / Goldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur
lnruil / Opsporing

Schurinksdwarswe g tt, 754 AT Enschede
tel. (o5l) 4lo 05 rz, fax (o53) $455 58
E-mail: in[o@detect nl
lnternet: M.detect nl

r Salland Detectors
Carrett / Compass / Detêctor Pro

Treasure Baron / Verhuur / lnruil
Diepzoekers / Onderwater detectors

Speelmansweg 9,8rrr lvlH Raalte
. tel (o57zl 38 22 96, fax (o572) 38 zz 96

mobiel: o6-2o394524

r Detection Svstems
Holland (Rríud de Heer)
Wh¡teii/ Minelab /Viking / Fisher

C-Scoþe / Tesoro .:::

-: 
::' Veerpad z, 8276 Al /alk

tel. (o38) 363 65 9í; fax (ol8) j63 64 80

FRIESLAND

T¡ r Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van o a Vlhìte's detectors voor
hobby, beveiliging en

industrie. Verhuur van diep-
zoekers en opsporin gservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N O.P
tel (o527) 20 )9 29, mobiel o6-zzz4z848

MidHolland detectoren
White's

Zwaluw t5, 3752 Nt)l Bunschoten
tel q1299 94 9r, mobiel o6-21885695
E-mail: info@detectornl
lnternet: M.detector nl

Hofman Electronica V.O.F.
Diverse merken / Eigen servicedienst

Wingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel (o24\ 6tj 40 6j

ESKA detectiesystemen
Diverse merken land- en onderwater-
metaaldetectoren / C-Scope / Minelab
Tesoro / White's / Opsporingsservice
Verhuur van metaaldetectoren

Haverdreef r9, 7006 LH Doetinchem
tel (o3r4) 39t456,fax(q141 391424
E-mail: w.ceia-nl, lnternet: m ceia nl

D.J. Laan Metaaldetectors
C Scope / Fisher

Pieter N4eatsstraat ì 2

t777 AP Hippolytushoef
lel (ozz7l 59 3z 86, lax lozzT) 59 3z 86

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

Kleine Haarsekade tt9
4zo5 NA Gorinchem
tel (o18j) 62 15 oo

r FARLA
Teso ro

Jan van Bergen
Metaaldetectors, archeologie en
bodemvondsten
Tes o ro

I

T

T

Tanneskampke r3, 522ì BT Den Bosch
tel. (o7l) 6jr 13 50

P. van der Putten
C.Scope / Fisher

Hutakker 3, 5552 Cj Valkenswaard
tel (o4o) 2o4tt t7 I þ4o) z.o7 59 9z

HAGRO Metaaldetectors
C Scope / Compass I Fisher I
Ca rrett

Stat¡onsstraat r3z-r34, Deurne
tel (o493) 31 44 65

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / White's / lr.4inelab
Fisher/ C Scope / Pulsestar / Celtic / Pulse
Technology / Viking / CEIA Detectie, poorten
Diepzoek app / Pulse Induclie
Verhuur-Verkoop / Detector financiering I Enz

Bontehondslraat 3-5,456ì BA HulsL
Iel : (oìr4)37o48o Fax: (orr4) 37o48r
Mobiel: o6-53 87 58 69
E-ma¡l detect@wxs nl

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass / Fisher / Carrett
Detector Pro

Stationsstraat r3z-r34, Deurne
tel (o493) 3t 44 65

Steenbergen Detectors Hulst
' Eigen Vondsten M useum'
Bounty Hunter / Whìte's / Mìnelab
Fisher / C Scope / Carrett / Pulse-star
Celtic / Tesoro / Coldspear / Pulse Technology
Vik¡ng / Bounty Hunter / CEIA Detectie-
poorten / Diepzoek app / Pulse lnductie
Verhuur-Verkoop / Deteclor financier¡ng / Enz

Bontehondstraat 3-5, 456t BA Hulsr Hoiland
Tel : oo 3r ìr 43 7o.4Eo,
Fax: oo 3r r r 43 7o 48r
lr4obiel: o6-53 87 58 69, E-maildetect@wxs nl
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FLEVOLAND

GELDERLAND

LIMBURG

NOORD.HOLLAND



GELANINItr@
Een nieuw millennium,

een nieuwe verkoopstrateg ie
va n C-Scope,

Supervoordeel voor u!!
en met de bekende 3 jaar GELAN garantie

lnformeer op de GELAN stand tijdens de
zoekdag in Noordwolde op 4 maart a.s.

CS1 M
CS2MP
CS2MXP
CS122OXDP
CS6PI
CS5MX
CSsSST
NEWFORCE R1

CS90OOHPX
CSTUMD

v49,00
969,00

1129,00
1299,00*
1299,00
1299,00*
1999,00
1899,00
2099,00

NtG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW,
3 iaar GELAN garantie en u¡tslu¡tend voor clubleden!
+ Zolang de voonaad strekt.

GEN
M ETAALD ETECTI ESYSTEM E N

GELAN M etaaldetectiesystemen BV

Bedrijvenweg 11 ,5272 PA Sint-Michielsgestel
Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58

E-mail gelan@worldonline.nl



Silet ^.0*".:*r*$Ï

te e\"^"" 
5eòte\']1. Sd "Lltost^"t ti 

"Q."^ií"*'1li

horr" ' '

6&iþ nv ooþ otlzø6*riþ
. .^ \g!" - ^nKv- -..ñ9\Y t)

)

Krt Ø/fTQll iJ: ä?1 Ji i;',i3 J ?" :',iï : i i';:;,,
zÌng,2jaargarantieeneenhoofdtetefoon J e-mail: info.koOiStra-detectors,com


