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U zoeh een geavanceerde en
toch lichte detector, dan is deze Bandido
dat wat u zoek. Met variabele discriminatie
en tune voor een optimaal dieptebereik- Voor
wat extra dieptebereik koopt u deze met een z5 cm. schijf
i.p.v. zo! ro kHz

f t4gg,-

? PMox

De meest verkochte klassieker is
verkleind! Toppunt van professionaliteit,
eenvoud en hanteerbaarheid- Aanzetten en
zoeken. Weegt slechts 999 gram. ro kHz.

f n69,-

- Laser Powermax ll

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

f ,s99,-

Sand Shø¡k

N ieuwste onderwaterde-
tector van Tesoro. Pulse
lnductie. Geschih voor de zout-
waterzoekers/duikers. Geen last van zouteffec-
ten!

f tggr,-
Stingray ll

Zoetwaterdetector. Uiteraard zeer gevoelig,-ook voor heel

klein goud, gebroken ringen, kettingen, oorbellen e.d.

Heeft Motion zowel als TR discriminetie.

f t79r,-
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FA. DETECT . G ERT G ESIN K

Als u een detector koopt voor een
van uw familieleden of als back-up, denk
dan eens aan deze detector. Enorm goede

pri js/kwaliteitsverhouding!

f ggs'-

Kleine krachtpatser voor beginners.
Maar ook zeer goed voor in de bouwput

en op de stort. Een draaiknop

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.

aaoaoaaaaaoaoo¡ooaoaa

POWERLIFT zo
(zie ook wwwdetect.nl)
Supersterke bergingsma gneet.

Trekt z5 kilo met een m¡nimum
aan contact!
Geschikt om naar geld, gereed-

schappen en Militaria te vissen in
kanalen, havens en meren. Com-
pleet met Nederlandstalige hand-

leiding

f ,gg,-

Schurinksdwarsweg r, 7523 AT Enschede
Tef. (o53) 43o oSt2, Fax loSll +l+ 55 58 (Bezoek op afspraak)
E-mail: sales @detect.nl
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tORfON Tumblers

Model r.5 .f tlg,-
Model 3.o f zz5,-
Met Nederlendstalige gebruiksa anwíizing

lmporteur van Tesoro en Minelab



Mìnelab Detectors
De Australìsche fahríkont Minelab onder-
scheidt zich door het bouwen von detecto¡s

dìe in sìøøt zijn, ìn de moeilijkste soorten grond door te dringen en

toch gelìjk"tijdìg discüminotìe toe te possen. Veel modellen werken
met t7 of meer frequenties tegelijk, alle detectots zijn uìtgerust met
Wide Scan (DD) zoekschijven.

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

Sovereign XS-z

f ,6ss,-

Moderne uiwoering 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

.f ,tg:>,-
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MPS detectors, zeer geavanceerd met
veel nieuwe technologie. Nu met ijzerdiscriminatie

aan de oppervlakte. Vooralsnog bekend als de ultieme
nuggetzoeker met een extreem dieptebereik.

T 4rsi,-
Relic Hawk

Professionele detector, met een
dieptebereik voor zowel grote

als kleine voorwerpen (munten).
Uitgerust met een 2-D schijf van 38 cm! Traploze discrimi-

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

Excalibur rcoo

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

- 
gehinderd te worden door zouteffecten, zwere miniralisatie ofeen

combinatie hiervan. Zoekschiif zs cm. Wordt seleverd met hoofdtelefoon.Zoekschijf z5 cm. Wordt geleverd met hoofdtelefoon,
oplader en beschermkap.

f itsr,-

\)lide Scan zoekschijf en div.

o53-4joo5rz!

Musketeer XS Pro
Professionele detector met een zeer goed dieptebe-
reik, werkfreq.5 kHz. lVide scen 25 cm
schijf, 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.

MuskEteet Colt
Goedkoopste detector van de Musketeer serie. 5kHz.
Zeer goed dieptebereik en prima gevoeligheid.

Minelab Explorer XS
Digitale revolutie van Minelab, ongekend dieptebereik, ongekende
stabiliteit en discriminatie!
Vy'erh op een totaal nieuw systeem, FBS geheten (Full Band

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

de discriminatie-precisie
wordt verbeterd.

1,{l\ !;,"m;o'a'smartrìnd

ö ",{*?322;

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

robuuste hoofdtelefoons met extra dik
en lang krulsnoer en volumeregelaar,

passen op elke detector
Kwa l¡te¡tshoofdtele-

uit Engeland,
speciaal gemaakt

voor de detectoramateur.
(weatherproof).

Je hoort meer, je vindt meer!
Silver Sound, kleur: grijs f ,4g,So
Big Blue Deluxe, kleur: blauw .f ,7g,jo

WWW.deteCt. n I (nu wekelijks vernieuwd)

Bestellingen onder Rembours kunnen de volgende werkdag bezorgd worden.

f 7g:>o,-

niovw!

- \Jlordt geleverd met hoofdtelefoon,
twee opladers, zoekschijfstandaard, z5 cm.

f t gg,-
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ç Van het Bestuur

Voorwoord 5j
Bíj dezen wil ik viø deze weg Alexønder Jøger,lid vøn ons detenni-
na.tietsa.nx op de zoekdøgen, felíciteren met zijn benoeming øls

stødsørcheoloog vøn Kømpen. Alexønder kennende zullen vele leden

va,n onze verenigíng uit de omgeving vØn Kømpen plezierig met hem

kunnen sømenwerken.

Enkele bestuursleden díe eindelíjk weer eens tijd hødden om te zoe-

ken ondervonden øøn denlijve wøt er køn gebeuren øls een ønder
zich niet q,q.n de regels houdt. Op een zoekplek in het n+id.d.en van

het lønd wøør voríg jøør nog mocht worden gezocht wøs het nw

verboden. Ook een zoeker die ongevrøøgd. op het terrein øøn het

zoeken wa;, zow worden verwijderd. Door zijn gedrøg kwørn de jøcht
d.ie er d.ie mid.døgwøs geplønd in geva,ør omdøthij het øønwezige

wild. øl hød verstoord. Het níet vrøgen kwøm dqør steeds vøker voor.

Men hød. nw besloten om het zoeken met de metøøldeteclor te

verbieden. Een øndere reden die meespeeld.e om ongevrøøgd. bezoek

tegen te gØa.n wa;, de overlqst vønløndende en løøg overvliegende

luchtbøllonnen. Ook bij d.eze n'Lensen kon'rt het steeds meer voor døt

rnen geen begríp heef. voor de boer en zijn bedrr.jf.

Eerder genoemde feiten, niet vrøgen orn toestenxnxing, verstoren vøn
het jøchtrecht en de schøde die delwchtbøllonnen sonts øønríchten

zorgen er voor d.øt steed; nleer boeren bedenkingen krijgen.

Løøt merken døt je, øls je wordt øfgewezen, toch begrip hebt voor de

situøtie van de boer.

Døn nog dit. Bepøølde gebieden støøn bekend øls primø zoekplek-

ken. Vele leden trekken hier nøør toe. Is het døn ook niet logísch døt,

wønneer je toevøllig de tiende of de elfde bent die in korte tijd orn

toestemming vrøøg! de b oer o ok een keer neen v erkoopt.

Ongewenste reclame
Regelmøtigwordenwe gepolst onx nxee te werken aØn een ínterview

ten behoeve vøn bla,d,en of voor op TV. Meestøl werken wrj híer niet
Øøn tnee. De reden hiervøn is døt men in her ølgemeen øønstwurt op

schøtgrøvenj en schølvondsten. Dit soort øfükelen trekt mensen øøn

die snel binnen d.enken te zijn nø de øønschøf vøn een metøøldetec-

lor.Vøøk zijn het deze n+ensen die de hobby geen goed doen.

Johøn Koning

H u is ho u del¡ik reglement
I Vraag altijd toestemming tot zoeken aan de

landeigenaar ofbeheerder van de grond

a Leg¡t¡meer je metje lidmaatschapskaart

(ledenpas)

I Wees voor onze vereniging'de Delector

Amoleu r' een detectorombassa deu r.

I Laat munítie líggen; indien nodig de plaats

markeren en de politie waaschuwen

I Zoek nooit op archeologische terreìnen,

tenzijje toestemming hebt verkregen van

de bevoegde instanties om mee te helpen

bij een archeolo{tsche opgravìng

I Neem zoveel mogelijk het metalen afval,

zoals lood en koper mee. Denk om het

mílieu.

I Maak alle gaten weer netjes dicht en wel

zo, dot er geen schade zíchtbaar is

(bijvoorbeeld aan een eventuele grasmal)

I Vondsten, waaruon men redelìjkewijs kan

oonnemen ofvermoeden dat deze van

w ete n sch a p p el ijke cu ltu u rh isto ri sche

waarde zijn, moeten bìnnen drie dagen

gemeld worden bij de burgemeester van de

plaols waonoe het gebied behoort

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld bij de desbetrefende

a rcheologísche instanti es, zoals de

provinciaal archeologen en het KPK.

I Het's nachts zoeken zonder toestemming

van de landeígenaar is verboden. lemand

die 's nachts zoekL is verdacht bezig.



0 v^n de redactie Lidmaatschap

Beunhøzen

Als bestuurslid ben ik natuurlijk ook een echte zoeker. Door
drukke werkzaamheden kom ik er wel niet zo vaak aan toe om
te zoeken, maar in het najaar wanneer de akkers leeg zijn
probeer ik toch regelmatig met de metaaldetector op pad te
gaan. Op de zoektochten kom je dan ook wel eens andere
zoekers tegen. Gezellig een praatje maken en als ze nog geen

Iidzijnyaîonze vereniging, proberen ofze dat alsnog
doen.Toen ik in de Betuwe was, hoorde ik van een lid dat er
's avonds een lezing van de provinciaal archeoloog was op een

avond van de historische kring. Of we ook l¡elangsteiling had-
den. Natuurlijk hadden we dat.

De provinciaal archeoloog was verhinderd, maar de stads-

archeologe van Arnhem was er wel en gafeen lezing over het
onderzoek in de omgeving van Elst. Best interessant. Na afloop
werd er nog gepraat over de implementatie van de rvet van
Malta. En ja hoor, metaaidetectie lcwam ook aan de orde.
Door iemand van de historische kring werden zoekers
afgeschilderd als beunhazen. Die uitdrukking kende ik nog niet
met betreldcing tot metaaldetectie. Op de waag of alle zoekers
beunhazen zijn, antwoorde hij; nee niet allemaal, maar toch
had hij het er niet zo op. Door toedoen van zoekers verdwenen
er voor miljoenen aan bodemvondsten over de grenzen. 'Waar

hij deze indianenverhalen vandaan heeft, weet ik niet, maar zo

word je regelmatig geconfronteerd met het negatieve beeld dat
men heeft van de zoeker.

Zo lees ik in de krant dat er in Houten de mogelijkheid onder-
zocht word om een APV in te stellen. Enorme graafmachines
zljn daar bezíg grond te verzetten i.v.m. een nieuwe woonwijk.
Enkele zoekers zoeken deze grond af met een metaaldetector
voordat de huizen er neergezet worden. Stadsarcheoloog
O. Wittewaal is dit een doorn in het oog en gaat bekijken of er
een APV ingesteld kan worden. Dit om te voorkomen dat
waardevol materiaal verloren gaat.

Jammer, hij had natuurlijk ook het iniatief kunnen nemen om
met de zoekers om tafel te gaan en afspraken te maken. Dan
hadden eventuele belangrijke vondsten die nu onder het beton
komen, bij hem aangemeld kunnen worden.

Het is jammer dat er vaak zo'n verkeerd beeld is van de zoeker.
Door sensatieverhalen in de pers, zoals bijvoorbeeld onlangs in
de Panorama, waarin een artikel was opgenomen met enkele
zoekers wordt dat beeld alleen maar versterkJ.

Het is nu aan de zoekers om te laten ziendaThet geschetste
beeld niet juist is, dat wij serieus bezigzljn met onze hobby en
dat wij ook serieus genomen willen worden.
Dus hou je aan de regels en blijf je belangrijke vondsten aan-

melden. Ook als het wat lang duurt voordat je antwoord terug
krijgt. Dit is echt een must. Alleen dan heeft onze hobby toe-

komst.

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 j aar. Opzegging dient uiterlijk op l augustus schriftelijk binnen

te zijn. De contributie per lid bedraagt,f 55,- per jaar Voor gezinsleden geldt

een aantrekkelijke korting

Postbank r675ooo, ING Bank 67 80 04 9oo t.n.v. De Detector Amateu¡ 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. llilt u zoveel mogelijk

schrijven in plaats van bellenl!!

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

!L Vloudstra, Melkemastate r6,

8925 AP Leeuwarden

w.woudstra @detectoramateu r. n I

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwijt bij onze secretaris:

D. Smilde,

Pr. Bernhardweg 3t,

8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3) 631 978.

d.s m ilde@detectora mateu r. n I

Bestuursleden

Activiteitencommissie

Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: C. Lukassen,

Meerpaal zr8, 9732 AM Groningen,

Tel (o5o) 54r3396
zoekdag@detectora mateu r. nl

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluìtend schriftelijk aan:

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten

Fax (o5tz) 545r't7

redactie@detectoramateu r.n I

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-w¡t

tekenìng op te sturen naar:

D Eekhof, Vangstraat 46,
847r EXllolvega

Voorzitter

J. Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel / fax (o581 2t65573

j koning@detectoramateur.nl

Vice-voozitter & hoofdredacteur

C.B. Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54977 (na r8.oo uur)

Fax (o5tz) 545tt7
redactie @detectoramateu r. n I

Bestuurslid

D Eekhof

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

Bestuurslid

J. Huls

Tuindersweg t4
8z7r PK lJsselmuiden

Tel (o38) 33rr68r
j huls@detectoramateur.nl

Bestuurslid/coördinator

activiteitencommissie

J. Bosma

Zwemmer t3
gzo4CA Drachten

fel. I fax (o5r z) 51 5t t z

j bosma@detectoramateu r.nl

Secretaris

D Smilde

Pr. Bernhardweg 3r

8453 XC Oranjewoud

Tel (o5r3) 631978

Fax (o5y) 632927

d. s m ilde@detectoramateu r. n I

Penningmeester & ledenadministratie

!1. lloudstra
Melkemastate r6

8925 AP Leeuwarden

Tel (o58) z66t8r8

Fax (o58) 2664646

w.woud stra @ detectoramateur. n I



De belevenissen van een
Achterhoekse detectoramateur

Een verhaal over kunstgebitten
en Middeleeuwse degens

Keltiberische as uít Noordspanje

van de Bolskon stam. Dotering ze

eeuw voor Christus. Çevonden in

de buurt van Nijmegen.

deze opgraving vooral opviel is hoe
onmisbaar een metaaldetector
eigenlijk is: uit secuur uitgetroffel-
de grond lo¡¡amen zelfs nog piep-
kleine metaalvondsten. Daarnaast
bleek dat veel mensen het moeilijk
vinden om met een metaaldetector
om te gaan.

Toen de opgraving in volle gang
lvas ontmoette ik Paul van Dijk die
even bij de opgraving kwam kijken.
.We 

raalten aan de praat en al gauw
bleek dathij een vervent detector-
zoeker uit de omgeving van
Zwtphen is. Van het een kwam het
ander en zo za|tk een aantal dagen
later bij Paul thuis voor een inter-
view voor ons detectormagazíne.

Paul is van beroep uitvoerder bij
een bedrijf dat zich o.a bezighoudt
met wegenbouw en milieutechniek.
Hij is getrouwd, sinds kort vader en
zitzeker niet om verhalen verlegen.
Bovendien weet hij heel veel afvan
de historie van zijn omgeving.
"Toen ik ongeveer n jaar oud was

werd mijn aandacht getrokken door
een amateur-archeoloog die in de

buurt van een voormalig klooster
aan het opgraven was. Ik vond het
prachtig en je zou kunnen zeggerr

dat daar de basis voor mijn hobby
ligt". De ru 34-jange Paul kreeg
zijn eerste metaaldetector van zrjn
vader toen hlj zo'n t4 jaar oud was.
'Het was een detector van 5o gul-
den waar ik helaas niets mee vond.'

Toch l¡leef Paul warm voor het
detectorzoeken en vervolgens kwam
hij via de Wehkamp aan een Viking
vanzo'n3oo gulden en daama
lo¡¡am er een Fisher rz65x. 'Ik heb
deze detector maar een paaf maarl-
den gehad, ikvond er in de eerste

week zelß een prachtige zilveren
Keltische munt uit de eerste eeuw
voor Christus mee, maar het was

toch niet mijn t¡le detector', vertelt
hij. Daarom ruilde Paul de Fisher
bij Gert Gesink in voor een Tesoro
Golden Sabre, een detector waar hij
al vele jaren plezier van heeft.
'Ik ga het liefst's ochtends vroeg uit
bed om ergens achterafin alle rust
te kunnen zoeken. De natuur en
stilte langs de rivieren bevallen mij
ook wel'. Bouwputten in de

Zutphense binnenstad hebben zijn
voorkeur, hoewel Paul ook wel
gesignaleerd wordt in andere delen
van het land. Chiel en Sander zijn
zijn vaste zoekmaten. 'Vroeger ging
ik iedere dag met mijn detector

Degen uit
omstreeks

t68o,
waaschíjnlijk

gedragen

door een

voetsoldaat

van het

Straatse leger

G rachtvo ndst

Zutphen.

Spaaruarken
gevonden in

een rond tSoo
gedempte

gracht

Het begon allemaal bij een opgra-
ving in de Dieserstraat te Zuþhen.
Als lid van de Nederlandse Jeugd-
bond voor Geschiedenis werkte ik
mee aan deze stadskernopgraving.
De opgraving werd geleid door de

stadsarcheoloog Michel Groothedde
en leverde tal van mooie vondsten
op. Ik werd zoveel mogelijk met de

metaaldetector ingezet. Wat mij bij

Diverse munlen uít verschillende

tijdsvakken díe Paul in de loop der

tijd gevonden heeft



zoeken. Nu heb ik echter een

dochtertje waardoor het zoeken er
weleens bij inschiet'.

Na het tweede kopje koffie vertelt
Paul een wel heel bijzonder verhaal:
'Ik was een keer op een landgoed
in Twello aan het zoeken toen er
een oude wouw langs lo¡¿am.

Ze vond het zoeken maar niets.
Ze was zelfs een beetje boos op mij.
Ze zei dat ik niet mocht zoeken op

het terrein, terwijl het openbaar
was. We raakten met elkaar aan de

praat en zo lo¡¿am ter sprake dat ze

haar kunstgebit had verloren toen
ze eens moest braken. Vervolgens
heb ik het kunstgebit opgespoord',
vertelt hij lachend. 'Na een paar
seconden kon ik het gebit alweer
teruggeven en het vrouwtie was

natuurlijk heel blij. Ik heb er zelfs
een boekenbon aan overgehouden.'

Paul heeft tot nu toe drie keer goud
gevonden. Een van de vondsten is
een gouden tientje van Willem IIL
Deze munt maakte ooit deel uit van
een muntschat. 'Er werd mij
gevraagd om de restanten van een

conservenblik met gouden vijfles,
tientjes en rijksdaalders dat onder
een oud vloertje had gelegen op
te sporen. Er waren mij al twee
mensen voorgeweest maar daar-

door liet ik mij niet ontmoedigen.

Fibula van het zogenaamde

Domburgtype.

We hadden afgesproken dat ik de

eerste munt kreeg die ik vond en de

rest zouden we delen. Toen ik op de

plek met een bouwlamp aankwam
zagik al meteen een gouden tientje
liggen dat ik zo kon oprapen.
Verder is er helaas niets meer
gevonden.'

Nadat het tweede kopje koffìe op is,
ben ik toch wel nieuwsgierig gewor-
den van Pauls verhalen en we

besluiten om de verzameling maar
eens te gaan bekijken. In de zeven-

tien jaar die hij zoekt, blijh hij een

werkelijk prachtige verzameling te
hebben opgebouwd. In een drietal
vitrines zljn de mooiste vondsten
uitgestald. Wat als eerste opvalt is
een compleet (l) degen uit het einde
van de r7e eeuw. 'Dit stootdegen
werd waarschijnlijk gebruikt door
een voetsoldaat van het Staatse

leger en is afgeleid van het zoge-

naamde sierdegen dat door burger-
heren en officieren werd gedragen',

leest Paul mij voor uit een l¡rief van
het legermuseum in Delft. 'Deze

topvondst deed ik al weer een flink
aantal jaren geleden in de Zutphen-
se binnenstad. Een gedeelte van het
degen ontbrak helaas. Een tijdje
later hoorde ik van een collega-

zoeker dathij het ontbrekende deel

gevonden had. Toen ik vroeg ofhij
het fragment kwijt ¡Milde zei hij dat
hij er vijfgulden (geen grapje) voor
wilde hebben en op die manier heb
ik dit complete degen gekregen. Ik
heb het natuurlijk wel eerst vakkun-
dig laten restaureren'.

Verder ligt er op een prominente
plaats een mooi pelgrimsinsigne
dat door de n.o.s. is gedetermi
neerd en geconserveerd. 'Deze

vondst kwam tevoorschijn nadat de

archeologen in Ztlipen klaar waren
met een opgraving. Het was hele-
maal dubbelgevouwen en mis-
schien heeft iemand het zelfs wel
weggegooid omdat hij dacht dat het
gewoon een stukje lood was. Vol-
gens de R.o.B. en dhr. Van Beunin-
gen is het gemaakt in Aken in ca.

r33oi

Vervolgens toont Paul een munt-
schatje. 'Deze tvvaalf zilveren mun-
ten vond ik op een stapeltje op de

bodem van een sloot. Ze zijn vol-
gens het penningkabinet afkomstig
uit 's Heerenberg en werden gesla-

gen tussen 416 en 465.'
De contacten met de a.o.n. lijken
goed te z1jn, wanl ook deze muntjes
zljn in Amersfoort gereinigd.
De oudste munt die Paul tot
nu toe gevonden heeft is
een zogenaamde Keltibe-
rische as die werd gesla-

gen door de Bolskan-
stam in het noorden van
Spanje. Deze bronzen
munt is zo gtoot als een

gulden. Hij werd geslagen in
de ze eeuw voor Christus en
kwam tevoorschijn uit de stort van
een nieuwbouwwijk. Afge-
beeld is een mannenkop
naar rechts. Paul heeft
daarnaast een aantal
kannetjes van steengoed.

Nadat we uitgebreid de

verzameling hebben beke-

Keltkche

Quinarìus, te

eeuw voor

Christus,

geslagen in

Mìdden-

Duitsland

(Hessen) door

VANG/ONE5.

Cevonden te

Empe Gewicht

1,o93 gram-

Gevonden door

Paul en nu in

het bezí¡ van

het Penningka-

binet

Voozijde: een

gestileerd

menselijk

ftguur die twee

ringen draagt.

Keezijde:

paard naar

línks met het

hoofd noar

rechts
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Munt uit
schatvondst

von twaalf
zílveren kwort

Eroten,
geslagen te

's-Heerenberg
tussen 1416 en

1465.

ken praten we nog even na onder
het genot van een biertfe. Ik krijg te
horen hoe detectorzoekers elkaar
onderling voor de gek houden. 'Er
was eens een jongen die een inte-
ressante locatie had ontdekt. Hij

haalde meteen alle scherven weg.
Niet lang daarna kwamen er andere
zoekers. Ze dachten dat er niets te
haien was, omdat er bijna geen
scherven lagen. Daarna had de
jongen het rijk alleen en hij vond
mooie dingen, zoals een Karolingi
sche schijffibula, zonder last te
hebben van concurrentie.'

Als laatste vraag ik wat Paul nog
zou willen vinden. 'Een pot met
goud lijkt mij natuurlijk leuk, maar
met een mooie sceatta of trient zou
ik ook al heel teweden zijn.'
Zoals altijd loopt het bezoekje bi1

een collega-zoeker weer uit en rond

half twaalf ben ik weer terug op de

kamplocatie van de N¡ec.
'Warmte van een kampvuur en
gezelligheid komen mij tegemoet...

Tensiotte wil ik Paul nog veel
succes \¡r'ensen met zijn zoekactivi-
teiten en bedankt voor de gastvrij-
heidl

Wouter vøn den Brøndhof

Cartoon

U heeft de cartoon van Don Qui
Schop al gemist. De cartoon is niet
verdwenen uit het magazine. Vol-
gende keer kunt u de avonturen
weer in het magazine volgen.
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w.o.B.A.M.!!!
Werþroep - Oost - Brabant
Archeologisch - Metaal

Start weer op 5 oktober eooo a.s.!!!

Tweede avond op 3o oktober zooo.
Derde avond op 16 november
2000.

De avonden beginnen om 2o.oo
uur, in "De Villa", Wilhelminalaan
rr te Son en Breugel.

Watis deW.O.B.A.M. ¡

Een club metaaldetectoramateurs
die onderling op gezellige wijze
informatie uitwisselen op het
gebied van determinatie, datering,
conservering etc. etc.

Er is dus vaakveel te zien en te
horenM

Op de derde avond zal de heer'

J. Blok aanwezig zijn om duit-
achtige munten te determineren!!!

Interesse mail me:

4mevers@planet.nl

Gewoon binnenkomen is natuurlijk
ook prima!

Eerste Limburgse
detectorbiieenkomst
Op maandag 6 november in cafe

Louter Kabouter, Amstenraderweg

36 te Hoensbroek.
Aanvang zo.oo ttut.

Evt. determinatie, contacten
leggen, praten over de hobby,
ervaringen uitwisselen, etc.

Voor meer info, mail naar:
info@miliron.nl
ofbel (o45) 54t872

Detectorbiieenkomst
Friesland
Ook in Friesland willen we een

maandelijkse avond opzetten. Hoe,
wanneer en waar is nog niet
bekend.

Detectorbii eenkomsten
in Nederland

Mochten er in meerdere provincies
leden zijn die lniatieven nemen om
regelmatig avonden te organiseren
dan kunnen zij de gegevens als

datum en plaats natuurlijk kwijt in
het magazine. Ook kan het op onze
internetsite geplaatst worden.

Opgrøvertjes

U kunt uw opgravertjes
nu ook heel gemakke-
lijk op internet plaat-
sen.

U wilt uw detector
ruilen voor een qndere

detector, u zoekt een

detector ofu heeft er
een te koop. U zoekt
contact met een mede-
zoeker in de omgeving.
Plaats don nu uw
opgravertje op onze
internetsite.



Zoekdag Bellingwolde
Op zaterdag zr oktoberjl. trokken r66 zoekers vaak met aanhang naar

het hoge noorden. Sommigen hadden omdat het in bepaalde delen van

Nederland al herfstvakantie was een vakantiebungalow in de omgeving
gehuurd. ln Bellingwolde hadden we de beschikking over een prachtige

accommodatie en grote zoekvelden. ln de zaal was het gezellig druk bij
de diverse stands met metaaldetectoren en boeken. Veel leden namen

ook nu weer een tas met vondsten mee ter determinatie,
Het prijzenpakket was deze dag weer grandioos met als klapper, een

Minelab Explorer XS t.wv. f 3.9j, ter beschikking gesteld door Gert Gesink.

Of de zoekers daarvoor nu extra hun best deden weten we natuurli,k niet,

maar 's middags werd er tijdens de wedstrijd door een zoekster een

Middeleeuwse gouden munt gevonden. Natuurlijk was dit de vondst van

de dag. .lammer genoeg werd er voor de rest niet zo veel gevonden, maar

de sfeer was er niet minder om. Na de inmiddels bekende verloting en

prijsuitreiking was de zoekdag weer afgelopen. Nog een paar maanden

wachten en er is weereen zoekdag in hetzuiden van het land.

Zodra we meer weten kunt u dit natuurlijk in het magazine lezen.
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Er was dit jaar een hoop animo om
mee te gaan naar Engeland. Maar
liefst 6z zoekers stapten op de bus
en aanvaardden de lange reis naar
Linkenholt. De aankomst was 's-

avonds om 8 uur Engelse tijd, dus
de tenten moesten in het donker bij
het llcht van een paar autolampen
opgezet worden. Zaterdags waren
er voor dag en dauw al zoekers in
de weer met hun uitrusting, het
was stralend weer en we gíngen
zoeken op een Romeins terrein. De

organisatie had niets te veel gezegd.

We zochten met een 7o zoekers op
gigantisch grote aldcers, waarop o.a.

een Romeinse villa had gestaan,

met als resultaat dat de ene na de

andere Romein en hamme-
red coin werd gevonden.
's Avonds was het een gezellige
boel. In een kring om een lantaarn
luisteren en meezingen met Piet,

die op zijn gitaar allerlei oude
nummers ten gehore bracht. Een

pilsje bij de DDA-tent, of gewoon
bij je eigen tentje uitrusten van de

vermoeiende dag.

Want zoeken op de Engelse heuvels
is wat vermoeiender dan op de

akker thuis. Zondags was het
typisch Engels weer en regende het
zowat de gehele dag. Er werd
gezocht samen met een zoo Engel-
se zoekers op een paar enorme
grote velden. Ook hier hadden

vroeger Romeinse
villa's gelegen en waren

er eerder Keltische staters gevon-

den. Tijdens het zoeken zag je

telkens groepjes van tientalien
zoekers die allemaal bij elkaar aan

het zoeken waren. Er werden dan
op die plek diverse Romeinen uit de

grond gehaald. Ook deze dag werd
er weer veel gevonden, w.o. een

paar gouden en een zilveren Kelti-
sche stater. Nadat iedereen met de

boerenkar was teruggebracht naar
de camping kon de lange terugreis
naar Nederland beginnen. En nu
weer een lang jaar wachten op de

volgende rally.

: ìf:



ANDERS DAN GEPLAND

Als bestuur en activiteitencommis-
sie hebben we ook deze keer weer

onze uiterste best gedaan om er

voor te zorgen dat iedereen het naar

zijn zin had. Maanden van te voren

overleggen met de Engelse organi-
satie wat er mogelijk was. Dit jaar

kregen we pas laat de juiste infor-
matie uit Engeland en was er nogal

wat onduidelijkheid omdat het een

ander soort rally zou worden dan

dat we gewend waren. Het werd een

eendaagse Liefdadigheidsrally, maar
er kwamen wel dealers en impor-
teurs met stands op de zondag en

er was weer een behoorlijke prijzen-
pot. Voor de Nederlanders was er

zaterdags een speciale rally.

Toch gaat er wel eens iets anders

dan gepland. Een dag voordat we

als organisatie naar Engeland

reisden hoorden we bi,iv. dat de pub

vlakbij gesloten was. Ook kon het

uitstapje naar Avebury niet door-
gaan. Natuurlijk jammer, voor
degenen die zich daar op verheugd
hadden. Zondags waren er bijna
geen dealers en handelaren op het

rally-terrein aanwezig, en waren er

geen grote prijzen te verdienen. Dit
was uiteraard teleurstellend voor de

mensen die tokens hadden gevon-

den. Het organiseren van grote
rallies schijnt financieel steeds

moeilijker te zijn. Uiteraard hebben

we met de Engelse organisatie e.e.a.

besproken. Hoe het volgend jaar

wordt weten we nog niet. Wel gaan

we proberen de reistijd terug te

brengen door minder en/of gemak-

kelijker (dichter bij de snelweg)

opstapplaatsen te hanteren. Dit jaar

was de bus eigenlìjk te vol omdat er

en veel deelnemers waren, en er een

gi gantische hoeveel heid ïagage
meeging. We zullen bekijken of het

mogelijk is en wat de extra kosten

zijn als er een aanhanger achter de

bus wordt gekoppeld.
We hopen dat iedereen het toch een

leuke reis vonden volgend jaar weer
mee gaat. Suggesties voor volgend
jaar zijn natuurlijk welkom.
We willen Detection Systems Hol-
land, Miliron detectors, Mid Hol-

land detectors nogmaals bedanken

voor de mooie prijzen die ze hebben

beschikbaar gesteld voor de zater-

dag rally,

Kees Leenheer
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Zoeken in Frankriik

In 1485 werd "het zwijn van de

Ardennen" in Maastricht onthoofd.
De kasteelheer Guillaume de la
Marck had deze bijnaam niet
verdiend door woom en menslie-
vend gedrag, maar door een niets
en niemand ontziend wreed optre-
den. Abdijen, kerken kastelen,
boerenhoeven en kleine dorpen
werden door "het zwljn" enzljn
bende uitgemoord, beroofd en
verwoest. Zelfvoelde hij zich onbe-
dreigd in zijn onneembaar kasteel
"de Grimonster" diep in de wouden
van de Ardennen verscholen. De

autoriteiten hebben vele jaren
vergeefs jacht gemaakt op deze

bendeleider, totdat deze een fatale
fout maakte. Hij liep in een hinder-
laag toen hij op weg was om, vanuit
de Ardennen, in Luik of Maastricht
zíjn slagte slaan. Guillaume en zljn
gevangen genomen bendeleden
werden naar Maastricht overge-

bracht en zonder pardon onthooftl.

In de moeilijk doordringbare
Ardense wouden hielden zich
meerdere roversbenden op, vaak
bestaande uit verarmde edelen, die

zo gewend waren aan een luxe
leventje dat zij niets anders konden
bedenken dan roven en plunderen
om in hun dure levensonderhoud
te voorzien.
Na de dood van Guillaume de la
Marck was zijn onneembare kasteel

verlaten en de autoriteiten vreesden
dat het door een rondzwervende
roversbende zou worden ingeno-
men om de plaats van "het zwijn"
over te nemen. Daarom werd de

afbraak van het kasteel gelast en dat
gebeurde snel en grondig en al

spoedig was er geen spoor meer
van terug te vinden, totdat........

De gruwelen van de eerste wereld-
oorlog België, Noord- en Oost
Frankrijk gedurende een aantal
jaren teisterde. Hele landstreken
werden verwoest, dorpen en steden

van de kaart gevaagd, miljoenen
mensen gedood en gewond.
In r9r7 l¡evond zich een Duits
militair hospitaal in en rond het
klooster van Blanchefagne (ook wel
bekend onder de naam Barnardfag-
ne) ten zuJden van Luik. In het
ldoostergebouw werden gewonde
officieren verpleegd, terwijl (zwaar)
gewonde soldaten genoegen moes-

Na de oorloçhandelingen bleefer

niels herkenbaas van het bos over.

ten nemen met de terreinen rond
het klooster, soms in tenten, maar
de meesten onder de blote hemel.
Zodra een soldaat maar enigszins
Ì¡/as gerepareerd moest hij weer
terug naar het front. Officieren
kregen, soms, een wat langere
revalidatieperiode tijdens welke het
mogelijk was om de ellende in het
hospitaal te ontvluchten door een

wandeling in de uitgestrekte bossen
te maken.
Zo deed ook een al wat oudere
officier die, op een dag na een

aantal zware stortbuien nog even de

benen ging strekken. Het wegge-

stroomde regenwater had hier en

daar diepe sporen in de zachte

bosgrond getrokken en op andere

plaatsen rotsblokken tevoorschijn
gespoeld. Plots viel de blik van de

officier op een gladde, vrijwel
vierkante steen die iets boven de

Een crypte in de Ardennen
Zo moel de entree van de

crypte er uit gezien hebben

"Herstellings-
oord" voor

gewonde

soldaten



weggespoelde bosgrond uitstak.
"Een bewerkte steen is niet gewoon
midden in de wildernis' , dacht hi1

en onderzocht het geheel aandach-

tig. De steen was gebarsten en er

stak een grote roestige ijzeren ring
uit. Hij trok er uit alle macht aan,

maar er was geen beweging in te
krijgen. De avond viel, maar de

volgende dag ging de officier, nu
gewapend met een flinke koevoet,

terug naar de steen.

Met grote inspanning zag hij kans
de steen te verschuiven, een ope-

ning werd zíchtbaar alsmede een

stenen trap die zeven treden naar

l¡eneden ging. Hij wrong zich door
de nauwe opening, liep de trap af
en lo¡¡am in een iage gang,uitge-
hakt in de rotsige bodem. Hij moest
terugkeren omdat hij verderop geen

hand voor ogen meer kon zien. Een

paar droge taldcen fungeerden even

later als fald<el en nieuwsgierig ging
hij voorwaarts. Na enkele meters

kwam hij in een gewelfde crypte,

waar een aantal kisten en zaldcen,

min of meer vergaan, keurig netjes

stond opgestapeld.
Een vluchtige blik leerde hem dat
hier voor een een forfuin aan
juwelen, gouden en zilveren sie-

raden en kisten met gouden mun-
ten lag opgeslagen. Niets mense-
lijks was de officier vreemd. Met
beide handen vulde hij zijn zal<ken

met glimmende munten voor hij de

schatkamer weer verliet.
Zo goed en zo lo¡¡aad als bet kon,
wrikte hij de zware afdekplaat weer
op zljn plaats en dekte de entree
met grond, bladeren en takken af
en wiste zijn voetsporen zoveel

mogelijk uit. Hij bracht wat onop-

vallende merktekens op een enkele

boom aan en nam zich voor om na
de oorlog naar deze plaats terug te
keren.
De officier behoorde tot de enkele
gelukkigen die de verschrikkingen
van de oorlog overleefden. Door de

"gevonden" goudstukken was hij in
staat om verder onbezorgd te leven,
maar wat hij daar onder de grond
had gezien liet hem niet los.

Hij besloot terug te gaan naar de

Ardennen en daar trofhij een

volkomen ander landschap aan, dan

ten tijde van zljn gedwongen ver-

blijf van jaren terug. Hij had tijd en
geld genoeg maar na jaren zoeken,

besloot ln1j zljn geheim te openba-

ren. Zelf wilde hij anoniem blijven
maar allengs groeide bet aantal
helpers en min of meer deskundi-
gen die hem terzijde stonden. Het
duurde tot ruim na de Tweede
Wereldoorlog dat men intensief
probeerde bet spoor van zijn wan-
deling temg te vinden.

Het vermoeden bestaat dat de

inhoud van de schatkamer de

spaarpot van Guillaume de la
Marck betreft, maar de door de

offi cier beschreven wandeling zou
uitkomen op enige afstand van bet
kasteel De Grimonster.'$/as de

officier wel nauwkeurig geweest in
welke richting hij liep in bet bosl
'Was 

oost wel oost en zuid wel zuidl
De gegevens welke concreet en
bekend zijn betreffen: bet ldooster,
een stenen kruis, een vijfsprong
van vier verharde wegen en één

bospad, een rotsachtig dal en de

inmiddels ontdekte plek waar bet
kasteel heeft gestaan. Deze gege-

vens heeft men keer op keer op de

kaart heen en weer geschoven, tot
nu toe tevergeefs.
De anonieme offi-
cier is reeds lang
overleden.

J.H.Cøts,
Høørlem

De wandelroute zoals de

offcier die zich herinnerde

Een dergelijke ruimte heefl de oficier gezien

De ofrcìer ondezoekt de cryple
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De tEX FRISIONUM
Of : perkament onder de schotel

ie de Lex Frisionum op
het eerste gezicht moet
beoordelen, ziet er een

door en door feodaal stuk in. In de
tekst worden vier standen
genoemd: edelen, vrijen, horigen
en slaven.

Nieüemin wordt er meestal van
uitgegaan dat het stuk is opgeschre-
ven tengevolge van een uitspraak
van Karel de Grote. Hij zou de

wetten van de door hem overwon-
nen volken hebben laten opteke-
nen. Daarbij wordt gemakshalve
maar vergeten dat niet hij, maar
zijn grootvader Karel Martel het
laatste deel van Friesland onder zljn
gezag I;r acht. Strikt geredeneerd
kan het dus niet waar zijn dat de
optekening uit l(arels dagen stamt.
Maar wie bereid is zulke hindernis-
sen te nemen, kan nog wel veel
meer plooien gladstrijken om tot
het van tevoren al ten doel gestelde
resultaat te komen.

Laten we nog eens een aantal
essentiële zaken, die niet te nege-
ren zijn, noemen. Allereerst de

feodaliteit: de samenleving met de
vier standen bestond niet voor I(arel
de Grote, die tekende zich pas sinds
het jaar rooo enigszins af. De
vroegste bronnen reppen er niet
over, de Friezen schijnen allemaal
handelaar te zijn, en boer. Een

tweede punt dat samenhangt met
de feodaliteit is de eed. Deze is
inderdaad door l(arel de Grote
gebruikt, om trouw aan hem per-
soonlijk te zweren. Voornamelijk
voor zijn graven en missii - zend-
graven. Voor de eed in de hele
maatschappij was doorgedrongen
wafen er weer een Paar eeuwen
voorbijgegaan. Het schijnt dat de
vazallen, net als de graven, die zich
door een eed hadden verplicht, dit
zelfook gingen toepassen op hun

Zw¡ne Pe¡¡ ¡¡ INc
(Utrecht)

LtcHre Peru ru rrc er.r

(? Stavoren, Frieslond)

Lrcnr¡ PeruxruceN
(Holland)

Floris II Floris de Dirk VI
rogr - rrz2 Zwarte I rrz2 - rr57

ondergeschikten, en zo namen
achterleenmannen hun ge\¡/one

ondergeschikten ook de eed af, die
ze een eed lieten zweren op de

relikwieën.

Dat is het derde punt waar men in
de Lex Frisionum niet omheen kan:
er wordt gezwoten op de relik-
wieën. Onder invloed van de kruis-
tochten en tengevolge van de

behoefte eraan wegens vele kerk-
stichtingen, was het niet langer
noodzakelijk om het hele gebeente

van een heilige te hebben (transla-
tio, ofoverl¡renging van het gebeen-

te). Men kon later ook delen van
heiligen en heilige voorwerpen tot
relikwie bestempelen, mits goed
verpakt in fraaie schrijnen, reliek-

Klerrue P¡rNrxcex
(Prov. Groningen)

houders en draagaltaren. We zien
in het hoofdstuk over het godsoor-

deel, dat men ver moest lopen voor
een kerk en zo mogelijk nog verder
voor een priester. Hoewel, als die er

niet was kon ook een jongen zijn
plaats innemen, als hij zo jong was

dat hij nog geen kennis had van de

vleselijke lusten. In het aanhangsel
van de Lex wordt gezegd een jon-

gen van 12 )aar, overlgens 1n een

ander geval.

Het is duidelijk, dat zo vaak er
gezwoten wordt, dit geschiedt in
het open veld, op een rechtzitting,
een placitum generale. De plaats op

zich is ongewijd, men heeft moeten
zweren op een transportabele
reliekhouder, die speciaal voor dit

Ltcnre Pe¡r ¡t tr.rc
(Utrecht)

Otto van Zutfen



doel is meegenomen. Er zijn in de
'Wet der Friezen zoveel zaken die

erop wijzen dat het stuk na het jaar

rooo moet zijn geschreven. Ze zijn
over het hoofd gezien, omdat men
de context van de tijd niet zag.

Geen wonder dat de numismati-
sche lavestie ook alleen maar met
veel vliegwerk benaderd kon wor-
den, omdat iedere auteur de wet
veel ouder wilde zien. Prof. Siems

was de enige die er op wees: ln1j gaf
inzljn Untersuchungen aan, dat de

numismatiek wel eens de belang-
rijkste factor zou kunnen ziin om

de ouderdom van de Lex Frisionum
te kunnen bepalen.

Het zette mij aan tot het volgen van

het numismatisch spoor. In "Op

zilver gemunt' heb ik de fout
gemaakf om een Friese muntheer
niet op te nemen; de publicist Te

Boekhorst gaf inzíjnboekje "In
Friesland geslagen" de muntheer
wel aan, maar typologisch kon ik de

muntjes niet plaatsen. Ook al

omdat in een boek over Leeuwar-

den de voorbeelden in een geheel

onjuiste context waren geplaatst,

intuïtief heb ik die fout vermeden

om er een tekortkoming mee te

scheppen.
Deze tekortkoming kon ik onlangs
voor mezelf ophelderen. De munt-
jes waren gevonden in Praag op het
eind van de negentiende eeuw. Op
zijn laatst rond t4o aan de grond
toevertrouwd, maar waarschij nlijk
al tien jaar eerder, van de meeste
muntjes was de muntheer al voor
rrz5 overleden. Dat nieuws kreeg ik
in de bibliotheek van het Munt- en
Penningkabinet in Leiden te lezen.
Maar wie was nu die Otto van
ZuLfen die deze munten sloegl

Daarover lichtte een oorkonde in
het Gelders Oorkondenboek van

Sloet me in. In rro7 werd Otto van
Zutfen beleend met het gravenambt
in Friesland. Op voorspraak van

Ger-trudis, de weduwe van Hendrik
van Northeim, die in rror bij een

poging om ztjn aanspraken te
bevestigen, sneuvelde tegen de

Ftiezen. Gertrudis was de zuster

ven Egbert II, de laatste Brunoonse
graafvan Friesland, en verwant aan

de Keizer, staat er in de oorkonde.
Hoelang Zurfen Friesland had
bezeten, was tot nu toe niet zo

duidelijk, wel was bekend dat in
rr38 het graafschap van Oostergoo

en'Westergoo aan de bisschop van

Utrecht kwam. lnn45 evenwel had

Utrecht problemen, het was daar
niet duidelijk hoe de rechtspraak en
de inkomsten uit Friesland werk-
ten. Er werd een conferentie belegd,

onder meer met de vorige macht-
hebbers, of hun erfgenamen. En in
die oorkonde blijkt dat Zwrfen
inderdaad Oostergoo en'Westergoo
had bezeten in de functie van graaf,

en dat ze beide blijkbaar in Gelder-
se handen \¡/aren overgegaan. Z1j

leverden nameiijk stukken aan de

Bisschop, waar hij in het vervolg
mee uit de voeten zou kunnen.
Daarmee komt naar voren dat de

Zutfense belening zeker niet een

paar Groningse gouwen zou heb-

ben betroffen. 'Wat ook aan de

muntslag kan worden bewezen,
daar is geen Zutfense activiteit
waargenomen . Zoals in Centraal
Friesland de munten zouden ztjn
geslagen in Staveren, een paar

ervan hebl¡en een opschrift dat

begint met S T A ofO T A S ...

(vadi).

Hoe zag de muntomloop er in deze

dagen uitl Blijkbaar waren er, het
staat ook zo in de Lex, nog oude
penningen in omloop, die door
elkaar ca r gtarn wogen. De munt-
jes van Graaf Otto nagewogen,
leverden volgens de literatuur door
elkaar een gewicht van ca o,3 gram
op. In Holland werd in die dagen
door Floris II en Dirk VI munt
geslagen die, ook door elkaar geno-

men een o,4 gratn wogen. De

techniek was nier zo ontwikkeld dat

een geringe fluctuatie in het
gewicht kon worden voorkomen. In
Utrecht werden îa rr3o ook pen-

ningen geslagen van een ldeiner
formaat, ze waren lang niet altijd op

gewicht, terwijl een eerste emissie
nog o,6 gr kon wegen, wogen
volgende emissies (en of imitaties)
een halve gtarn, eî na rr5o werden
de muntjes nog lichter. Als we voor
deze muntjes een gelijk percentage

aan zilverinhoud aannemen, dan is

hun onderlinge waarde ais volgt.

Een oude penning is j nieuwe, in
Centraal Friesland, zrf zinHoT-
ìand. Tegen z over de Lauwers in
het aanhangsel. Maar in hoofdstuk
15, dat betrekking heeft op de

weergelden over de Lauwers, dan is

het weergeld van een edele daar rr
oude penningen, van een vriie 5

rlz. De helft daarvan betaalt een

horige en dat is de lieve somma van

z pond en 9 onzen. Een slaafdaar
de helft van. 'We zien dat anderhal-
ve penning r8 onzen is, dus een

penning is rz onzen. Het monetair
systeem met deze piepldeine laag-

waardige muntjes bestond in
Groningen al voor rr4o. Oorkonde-

lijk weten we dat pas na r2oo.
Hiermee zljn dan de verhoudingen
in de omloop gelijk aan die in de

Lex Frisionum. En dat zalprof.
Siems l¡edoeld hel¡ben rnetziin
opmerking. Hiermee kunnen we de

provincie Groningen nog niet
verlaten, want er speelt nog een

territoriale kwestie, evenals aan de

westzijde over het Vlie.

De kleine penninkjes werden alleen

maar in Hunsingo en in Fiveiingo
geslagen en mogelijk een korte
periode in de stad Groningen zelf.

Maar oostelijk daarvan niet, de

Zutfense belening is ietwat ldeiner
geweest dan tot de Weser, de rivier
waar Bremen aan ligt. Het gebied

zou zich inderdaad wel eens kun-
nen beperken tot een ldein gebied

over de Lauwers tot een zeearm of
slenk, die, zo rlnen wil een rivier die

de Marne van Hunsingo scheidde.

Hoofdstuk 14 biedt nog een verras-

send gegeven: over de Lauwers

komen afwijkend van de rest van

Friesland rechters bijeen in een

algemene vergadering, placitum
generate genaamd. Blijkbaar heeft
het grafelijk gezag eeî plaatselijk
recht niet ongedaan kunnen
maken. Over de Lauwers was de

Friese wijheid al begonnen voor
rro7. 'Waarschijnlijk is de instelling
van rechters geen wereldlijke zaak

geweest, maar voorgesteld door de

Bisschop van Munster, die in zijn
enclave weinig gezaghad, maar wel
graag rust wilde, evenals de bevol-
king zelf nadat de Brunonen waren

13



afgetaaid. Voorwaar iets nieuws,
want daarvoor waren de Marne, de

Hummers en ook andere gebieden
zelf graafschappen of gouwen, met
een eigen gezag,waa:- vrij zeker
geen onafhankelijke rechtspraak
door plaatselijke "judicibus" bij
hoorde.

In Centraal Friesland, de huidige
provincie van die naam, is er als we
de Wet der Friezen nalezen in het
geheel geen organisatie. Alles draait
om het rechtspreken van de graaf.
De enige hulp bij de rechtspraak in
persoon is de priester, die het
godsoordeel leidt - en die de

beldaagden laat zweren op de

relikwieën en die we als de voorlo-
per van de frana kunnen zien. De
latere Friese manier om aan recht-
spraak te komen was de rechtsom-
gang over buurten en dorpen en
tussen dorpspotentaten onderling.
In Friesland over het Vlie, het
huidige West Friesiand (b)lijkt de

rechtstoestand niet te verschillen
van het centrale deel. Ook hier
regisseerl de graaf alles. Omdat hier
het Zinkval niet het Zwin of een
eerder door mij aangewezen r¡/ater
kan zijn, Holland is al veel te ver in
de geschiedenis doorgedrongen,
moeten we op zoek naar de schei-
ding tussen Holland en West-

Friesland. Hetkan zljndal Linden-
brog er naar verwijst, toen die een
tweede maal de Lex drukte en de
originele papieren of perkamenten
nog onder ogen heeft gehad. Hij
drukt namelijk "Cincfal". Mis-
schien dat dit een sleutel bevat die
de scheiding tirssen het Friese en
het Hollandse gebied aangeeft,

ergens bij het Zijpe, misschien wel
de Rekere ofeen verdwenen priel in
die buurt.

Historie kent heel wat complicaties,
want Otto vanZulfen overleed zes
jaar na de schenkingsoorkonde.
Daarna kreeg zijn zoon Hendrik
het graafschap, en daarna had
Friesland aan de l(eizer terug
moeten komen. Iets wat waar-
schijnlijk niet gebeurd is. Zutfen
werd na rrz3 Gelders, door verer-
ving. Zulfen werd belegerd, door
iemand die ook meende rechten te
hebben: Theodorik van Winzen-
burg, bisschop van Munster. En

West Friesland werd object van de

begeerte van Petronilla, de Holland-
se gravin-moeder, voor haar andere
zoon, Floris de Zwarie. Mogelijk de

eerste poging om dat gebied bi1

Holland te krijgen. Hoe dan ook,
we horen pas onder Wiliem II en
Floris V van een andere organisatie
van de rechtspraak door asing en

geburen. Blijkbaar ingevoerd naar
het model van het aasdomsrecht.
En asing en geburen worden op
hun beurt vewangen door het
schepenrecht, dat de steden beza-

ten: een gelijkschakeling avant la
lettre.

Als in het begin van de veertiende
eeuw de Asega en de Schout in
Centraal Friesland de rechtsgedin-
gen leiden, dan is dat ongetwijfeld
ingesteld onder Hollandse invloed.
Het wijkt zeker af van de eraan
voorafgaande vormen van recht-
spraak in Friesland. Om tot het
oorspronkelijke onderwerp terug te
keren: uit de oorkonde van :-r45

blijkt dat men in Utrecht niet wist,
hoe de inkomsten uit Friesland
werden verkregen. Daartoe werd de

bijeenkomst belegd om dit uit te
leggen. Er werden zelfs stukken
overgelegd, die daar betrekking op
hadden en het zou me vanwege de

congruentie van de omloop in
werkelijkheid en de waardeverhou-
dingen in de Lex Frisionum niet
verwonderen, dat dit stuk daar bij
hoorde, nee, dat het gewoon de Lex

was.

Jøn Post

Je vondçten

oøn Heinb
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Romei nS, Vroeg- M iddeleeuws
en nog wat

Het is
alweer

een laar
geleden dat de

laatste opgravingsput werd dicht
geschoven. Het opgravingsterrein
in de Zanderij in Katwijk begint
weer aardig begroeid te raken. Je

kunt nu goed zien waar de grond
van de oude cultuurlagen aan de

oppervlakte ligt, dat blijft het lang-
ste onbegroeid. Ook later zullen aan

soort en hoogte van de beplanting
de plekken nog temg te vinden zijn.

Nieuwe bewoners
Er ziTn:u zo'n rooo jaar tussen het
moment dat de laatste bewoners
deze nederzetting op de oude
strandwal verlieten en het moment
dat de nieuwe bewoners er naar
terugkeren. Vrachtwagens, kranen
etc. rijden af en aan, ht;jzen worden
uit de grond gestampt. Een volgend
hoofdstuk wordt geschreven met
dezelfde soort mensen maar die
toch ook zo anders zijn. Elke week
maak ik even een ritje naar de

Zanderlj om te kijken of ze niet
toevallig met werkzaamheden bezig
zijn waarbil "oude grond" wordt
veÍzet. Deze week was dat dus het
geval. In de hoek, waar ik ook die
prachtige Merovingische schijffibu-
la had gevonden (zie m. 4zvan diT

blad), hebben ze de rioolputten en

rioolbuizen weggehaald die daar al

een halfjaar lagen opgeslagen.
Hierbij was van een flink oppewlak
de bovenste ro cm. grond verscho-
ven. Zoeken dus.

To be or not to be a fibula
Na een half uutje zoeken krijg ik

een helder signaal en een mooi
zwart schijfie komt uit de grond.
Terwijl ik het opberg zie ik dat het
wij is van enige corrosie en valt me
de versiering al op. Schijffibula,
misschien zilver noteer ik in mijn
hoofd en ga verder. Het zou echter
daarbijblijven.
Thuis gekomen ga ik er eens rustig
voor zitten en bekijk het schijfie
aandachtig. Het valt me op hoe
mooi egaal het zwart gepatineerd is
en verder zie ik dat er, op een ldein
ruw plekje aan de onderkant na,

geen smetje of corrosieplekje op zit.
De versiering is, zoals ik al zei,

duidelijk zichlbaar maar komt me
niet Romeins of Vroeg-Middel-
eeuws voor.
Aan de onderkant kan ik nu nog
niets ontdekken wat zou duiden op

een fibula. Om zeker te weten dat
ik met zilver te maken heb maak ik
met een wattenstaafie en \Mat

citroenzuur een klein vlakje aan de

onderkant schoon. Het duurt even

maar uiteindelijk komt er toch een

zilverkieur tevoorschijn.
Een citroenzuurbadje wordt
gemaakt en twee avonden lang gaat

het van badje in, even poedelen,
badje uit, controle enz.
Het resultaat mocht er wezen. De

foto's geven beslist geen goed beeld
van hoe mooi het is geworden.
Het zwarte schijfie is omgetoverd
in een schijfie van prachtig helder
zilver. Alleen aan de onderkant zijn
twee kleine plekjes donker gebleven
waarbij in een plekje dat ruwe
stukje zit. 

.Waarschijnli jk zijn deze
plekjes aanhechtingspunten voor.....
ja, voor watl Een naaldl Twee
krammen of pinnenl Ik durf het
niet met zekerheid te zeggen.

Het schijfle van hooggehalte zilver
is uit een groter plaatje geknipt en
heeft een bolling gekregen van
ongeveer o,5 cm. Het is 3,5 cm in
doorsnede en heeft een gemiddelde

dikte van een halve milimeter. Alle
versiering is met de hand aange-

bracht, inclusief de randversiering.

Datering
De r.o.e. dateerde het als "waar-

schijnlijk r7e - r8e eeuws" en
normaal kan ik mij altijd we1 vin-
den in dateringen van de n.o.s.
maar hier heb ik niet echt vrede
mee.
Vraag me niet waarom maar als ik
ernaar kijk (en dat doe ik geregeld)

komt bij mij elke keer r4e - r5e

eeuw naar boven.
Gewoon zoals het op mij overkomt,
en dit ldink wel niet overluigend
maar toch.
Het n.o.s. vertelde niet wat voor
functie het eventueel gehad heeft,

zodat ik het voor mijzelf hou op een

sieraad of sierstuk van een groter
voorweïp.

Plaots donkere vlekjes ondezijde

Zornaar een bijvondst, daar waar je

het absoluut niet verwacht en ook
Iang niet zo oud als dat waarnaar je

op zoek bent, maar daarom ben ik
er niet minder blij mee.

Dhr. Schaøp

Het voorwerp wat gevonden is, is

een broche uit de ....e eeuw.

De redactie

r5



In - en verkoop en ruiling van :

archeologische voorwerpen en detectorvondsten
Europese Prehistorie - Rorneins - Vroeg rniddeleeuws - rniddeleeuws tot 18e eeuws

Grieks en Eg¡4ptisch

Bronzen sculptuur van de god ÉIercules, Ettuskisch 3e eeuw voor Christus, hoogte z 12 cm
Bronzen sculptuur van de godin Fortuna, Romeins 2e - 3e eeuw na Christus, hoogte : lO cm

Ancient Art GøIlery Stormbroeþ
fleezerwegI43 - 5614 HDEindhoven / telefoon 2O4O2I32877 -

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

IGjk op onze website : www.stormbroek.nl of kom langs
wl zijn geopend : dinsdag, woensdag en zaterdagvan 9.00 - 17.OO uur.

Voor verschillende nationale en international e velztrÍtelaars zijn wij
constant op zoek naar archeologische voorwerpen en objecten.
Dit mogen losse voorwerpen zijn, rraar ook gehele collecties.

Tegen kontante betaling !!

Voorwerpen dienen aangemeld te zijn, rnaar kunnen ook door ons worden aangemeld.
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ì4 14e eeuwse gouden ring met saffier.

TRACKER IV
Een goed hegin

OUICK DRAW II
Êehruikeßvtiendeliik

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige d¡scr. stand
- M ee r-to on s g e I ui d sd isc rinin atie
- Begelbare gevoeligheid
- lndicatie mater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp ìndicatie
- nptuetsen bediening
- Be g elba re g evoe li gh e i d

- Be g elba re d isc ri m in ati e

- S-to o ns g el ui dsd isc rinin ati e

- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automat¡sche en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Autom at¡s ch e grondbalans
- Verwisselbare 21 cm open schotel

- LCD beeldschern
- Armsteunmodel
- Verwisselbare 2l cm. schotel
- llptoetsen bediening
- Be g el b a re D ¡ sc r¡nin at¡ e/N otc h

- Beg el ba re g evoel ighe id
- Auto m ati sc he g ron d b al a n s
- K o pte I efoon a a nsluiting
- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale vooruverp indicatie
- nptuetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all netal en notion all netal
- S-toon s g elu id sdi s c rimin ati e

- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom. grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel
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- G el u id s d i s c r¡min at¡e
- Regelbare gevoelugheid
- Be g elba re d isc ri min ati e

- Verwisselbare lB cn schotel
- Baxerijen controle d m.v. geluid
- Ko pte I efo on a a nsluitin g

- Mogelijkheid om schotels te venuisselen
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WHIT€'f 6000 PRO)<L

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
aanrader!!

H IT€'S f P€CTKUM )<LT

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 ziinzal de XLT blijven
vinden. De White's Spectrum ?
Al 'ir: iaar een winnaar!!

vtKrNc 6Dx

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

n.=

C.SCo P€ N€\^/FoKc€ Kl

Digitale lichtgewicht topdetector met
duidelijk LGD display. De program-
ma's zijn met de 2 draaiknoppen en
drukknoppen gemakkelijk te
bedienen. Vaste en vrije
programma's. Voorz¡en van
uniek grondradar systeem.
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WH IT€'i CLÀ'5IC f L III

De meest verkochte middenklasser.
Groot diepte bereik, inbouw TURBO
(35% meer diepte) en STRAND
(uitschakeling trekringen e.d.)
uitvoering mogel¡¡k. Makkelijk in
gebruik. Ook verkrijgbaar met
digitaalbeeldscherm (lD A IDX)

P LV5

Land- en onderwaterdetector.
Detecteert ook gouden kettingen.
Regelbare d¡epte en discriminatie
met echte NULDISC. stand.
Uitvoering met 21 cm open deep-
scan schotel. Verplaatsbare kast.
De Surfmaster: een laag geprijsde
onderwaterdetector met een
uitstekend dieptebereik.
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T€5OKO LOBO fUP€K
TKÀCK

If H €K CL20

Vanwege de hogere zoekfrequentie
en speciale electronica de topper op
(zwaar) vervuilde (stads) grond.
Natuurlijk ook inzetbaar op elk ander
terre¡n. De LOBO? Een specialist
voor erg kleine voorwerpen en
muntjes!

met perfecte
voor zout en mineralen.

door 2 LED's en
geluid. Groot dieptebereik.

1
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MIN€LÀB 
' 

€XPLOK€K
f SrXt

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.

MPORT EN EXPORT METAALDETECTORS

eerpad 2,8276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91 , Íax (038) 363 64 80
nternet: www.metaaldetectors.nl E-mail: metadec@wxs.nl



Hoe zo,
zo vader zo

zoonl

Zo aan het eind van de vorige eeuw,
had ik mijn verlnuizing net achter
de rug en het behangen en schilde-
ren was klaar. Tijd om te zoeken
hadden we de afgelopen weken niet
veel gehad, l¡ehalve een enkel
uurlje, zoals ook deze middag. We
reden met de auto naar de zoek-
plek, het was mooi weer en druk op

de weg. Ook op de zoekplek moest
ik mijn auto inparkeren, net als de

week daawoor waren er ailemaal
zoekers. Het leek wel een reünie,
overal kwamen ze vandaan: uit
Leeuwarden, Zwo77e, Raalte en
natuurlijk ook uit de omgeving.
Met 9 mannen en r vrouw stonden
we te kletsen, je weet hoe dat gaat,

de vondsten werden getoond, een
bakje koffie erbij, het ene verhaal
na het andere. Zodoende hadden
we niet veel tijd meer om te zoeken.

Ondertussen was het al
half drie geweest en

in die periode was

het om half vijf al

donker. Bijna
gelijktijdig
pakten we de

detector en zwier-
ven over het veld
uit. Breed zwaaiend
liep ik nog geen 25

meter van de verzamel-
plaats af, om over een

dam in de sloot naar
een ander terrein te

lopen en het eerste

signaal was raak.... op
nog geen ro cm diepte
pakte ik een gouden munt
op, mijn derde in r8 jaar

zoeken. En wat voor gouden
munt: een dubbeie escudo (8 gram)
uit Spanje, geslagen in Sevilla

onder lohanna en I(arel uit
ryo6lú. Na eerst de naaste omge-
ving afgezocht te hebben, kon ik
het niet laten een kreet te geven en
mijn detector en de schep in de

lucht te steken als teken: goud
gevonden!

In een mum van tijd waren we weer
verzarneld om de vondst te bewon-
deren, velen hadden dit stukje al

gelopen en erop gezocht om
over dit veldje naar het

andere terrein te komen.
Zo ookmijn zoon een

paar weken later op het-
zelfde veld.

Hij was al een eind van
mij vandaan, zo'n vier-,

vijfhonderd
meter, toen hij mij een signaal gaf
via mijn mobiele telefoon, wat erg
leuk is, als je een eind van elkaar
vandaan loopt te zoeken, en je een

teken wilt geven, dat je iets gevon-

den hebt.

fe bent zo lekker aan het zoeken en
je metaaldetector begint ineens
kuren te krijgen, te storen en te

kraken, je kiikt om je heen, er is
geen enkele zoeker met zijn detec-

tor in de buurt, de telefoon ....

schiet je ineens te binnen. We laten
hem meestal alleen overgaan en
nemen niet op, tot deze keer: "Pa,

ik heb wat gevonden, wat het is
weet ik niet, maar het is heel breek-
baar". "Ik kom eraan", zei ik en
ging al zoekend zijn richting op en

wat ik niet had verwacht in deze
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In mei had ik een nieuwe detector
gekocht, een Garrett r5oo met iets
meer mogelijkheden dan mijn
vorige. Maar van echt uitproberen
was nog niet veel terechtgekomen,
dus moest hi j maar mee op vakan-
tie naar Frankrijk, want voordat ik
naar Engeland zou gaan, wou ik
toch graag het een en ander uitge-
probeerd hel¡ben. Het was de eerste

keer, dat ik mijn detector mee op

vakantie naar Frankrijk nam. Onze

eerste camping was in de buurt van
Orleans aan de Loire. Er zijn daar
veel kastelen in die buurt, dus daar
wou ik wel eens wat rondsnuffelen.
Maar hoe pak je dat aan, moet je

daar toestemming voor vragen of
nietl Toch maar het zekere voor het
onzekere genomen en de waag
gesteld bij een Frans WV kantoor
daar in de buurt. Na een half uur
wachten en veel telefoongesprek-
ken, waarheen weet ik niet, kwam
het verlossende antwoord, ik mocht
zoeken in en om de Loire. De Loire

is een rivier waar vroeger denk ik,
veel water in heeft gestaan, maar
waar nu nog alleen maar kano's
gebruik van kunnen maken. Het
was warm die dag, zeer warm zeIfs,
maar mijn detector en ik konden
dat wel aan. Na de eerste piep kreeg
ik het nog warmer, maar na veel
gegraafin de grindlaag en ook nog
eens aardig bijgekleurd te zijn door

de zon, had ik niet meer gevonden

dan een paar stukjes lood. Ikwas
toch enigszins teleurgesteld, dus op
naar de volgende camping in de

buudvanTroyes bij een groot
meer. Daar kon ik's avonds wat
langs het strand en in het water
zoeken. De eerste keer leverde dat
wat kleingeld, een zilveren ring en

een zilveren ketting op. De volgen-

de avond, onze laatste op deze

camping, ging ik maar weer naar
het strand. Toen ik daar aankwam,
liepen er al twee mannen te zoeken.
Ik probeerde een gesprek aan te
gaan in het Engels, maar daI verliep
moeizaam, totdat een van de man-
nenzljnvrouw er bij riep en die

kon (hoe was het mogelijk) Engeis.

Na wat heen en weer gepraet te
hebben via onze tolk, vroeg ik hem
ofer ookwel iets anders gevonden

werd, dan alleen maar kleingeld.
Waarop hij zijn handen in zijn
broekzak stak en er iets uithaalde,
Bij het licht van een zaklamp, want
het was inmiddels al wat schemerig
geworden, deed hij zijn hand open.
Daar lagen, tot mijn grote verba-
zrng, 4 grote munten, z zilveren
gespen en een fìbula in. Mijn eerste

gedachte was: hoe komt hij er aan

en ligt er nog meerl Via onze tolk
kwam ik er achter dat hij dit die
middaggevonden had in een stuk
land een paar dorpen verderop. Zljn

dicht te doen. In de noordelijke
provincies komt men dit t¡pe vaker
tegen. Datering eind r9e, begin zoe
eeuw.

Dick en Sebastiøøn Eøkhof

omgeving: het was een pelgrimsin-
signe van tin, een ampul met twee

tuiten. Heel voorzichtig heb ik hem
opgeborgen, een exacte datering
hoor ik binnenkort nog van dhr.
Van Beuningen. Met dit insigne en
de gouden munt willen mijn zoon

en ik graag meedoen met de vondst

van het jaar.

Ook een leuk voorwerpje, afkomstig
van dit stuk land is een gaslamp
met een tapkraantje. Dit type tap-

kraan met lange uiteinden zat

verwerkt in gaslantaarns die hoog
hingen. Om het uiteinde, of zoals

bij dit type, tegen de verdikking
aan, bevestigde men een trekkoord
ofketting om de kraan open of

lønd va,n Romeinse rnunten?
zoekmaat was er inmiddels ook bii
komen staan en deed ook een greep

rnzljn broekzak, waarmee hij 3

grote munten en nog z kleinere
tevoorschijn haalde. Na het bekij-
ken van de munten onder het
steeds zwakker worden licht van de

zaklamp, kon ik nog maer een

vraag stellen: "IS DIT ROMEINSì".
De mannen begrepen de vraag
gelijk en knikten yes, yes. Daar in
het donker vertelden de mannen
mij dat ze regelmatig dit soort
munten en andere voorwerpen
vonden met hun detector. Na nog
wat heen en weer gepraat te heb-

ben, terwijl ik steeds maar weer

naar die munten keek, besloot ik
om afscheid te nemen. Hij stak zijn
hand uit waarop ik reageerde met
dat ook te doen, ik voelde iets in
mijn hand liggen. Onder het licht
van een zeer zwald<e zal<Jamp zaglk
een grote munt liggen. "For you".
Ik dacht, dat kan toch niet, wie
geeft er nou aan een wildvreemde
een Romeinse munt. Ik bedankte
hem met merci, merci. En daar

verdwenen ze in het donker. Ik
bleef staan, kiikend in mijn hand.

Een Romeinse munt, maar niet zelf
gevonden. Maar wel Romeins.

P. vøn Døølen



Beslrg met
een verhaal

Half augustus belde Dirk met de
mededeling dat hif en Ernst een leuk
zoekplekje hadden'ontdekt'. Het
bleek te gaan om uitgegraven grond
afkomstig uit de binnenstad van
Rotterdam. Deze grond had men
uitgereden over een groot veld. Dirk
en Ernst hadden er al wat muntjes
en voorwerpjes uit de zeventiende
eeuw gevonden. Toch wel nieuws-
gierig geworden naar deze goede
plek kon ik het niet weerstaan om
deze eens met een bezoek te vere-
ren. Er werd een afspraak gemaakt
voor de eerstvolgende zondagoch-
tend. lk zou om rond acht uur door
Ernst worden opgepikt aan de
achterzijde van het Centraal Station
in Rotterdam. lk was er ruim van te

voren en na zes bedelaars,

zwervers en junks duidelijk te
hebben gemaakt dat ik geen

geld bij me had kwam Ernst
aangereden.

Op de locatie aangekomen zagen
we reeds dat Dirk er al aan het
zoeken was. Overal kon je zien dat
er gezocht \Mas maar dat zegt geluk-
kig in de regel niet zoveel. Na wat te
hebl¡en rond gekeken, ben ik
gerichter gaan zoeken en dat lever-
de al snel leuke vondsten op waar-
onder een paar duitjes,musketko-
gels en een compleet mesje met
houten handvat. Daar het een groot
terrein l¡etrof ben ik wat rond gaan
zoeken op diverse bergen grond,
helaas dit was zonder bewedigend
resultaat. Er waren wel stukken
grond die (op basis van de aarde-
werk resten) interessant leken te
zijn maar waarin zich niets bevond.

Dirk had intussen een berg afge-
zocht die volgens zljnzeggenblj de
uitgereden grond hoorde. Hij had
er al een paar duitjes uit gehaald,

dus dit leek me wel wat. Na een
korte pauze ben ik uit Ernst zijn
auto een grote schop gaan halen om
die berg voor een stuk afte steken.
Toen ik aan kwam lopen met de

schop had Ernst op die manier al
een duit gevonden. En zo stonden
we met z'n drieen op een rijtje de

berg afte steken. Ik stond in het
midden en links was Ernst bezig en
rechts van mij Dirk. We staken een
stuk af dat we vervolgens weer met
de detector uitzochten op eventuele

voorwerpen.

Dat het geen slecht idee was, bleek
spoedig door de opmerkingen die ik
links en rechts van me hoorde.
Duitjes en musketkogels en wat al
niet meer. Omdat we nogal naast

elkaar zochten hadden we er voor
gezorgd dat er tussenschotten
waren van grond, opdat we niet in
elkanders grond zaten te zoeken.

Het tLlssenschot tussen Ernst en
mij betrof slechts dertig centimeter
en die van Dirk een meter. In het
stuk grond waar ik in zocht, had ik
echt geen klagen, er lo¡¡amen ook
wat duitjes en musketkogels uit.
Ook vonden we er grote stukken
ijzer en lood.

Na een paar keer te hebben afgesto-
ken vond ik een weemd voorwerp,
het leek wel het uiteinde van een
lepel. Na het beter te hebben beke-

ken zagen we dat er iets op moest
staan. Er was al snel een hoofd te

herkennen op hetvoorwerp. Dit
voorwerp deed de gemoederen wel
stijgen en er werd weer stevig

doorgegraven en driftig gespecu-

Ieerd over wat het zou kunnen zijn.
Dirk vond tussendoor nog een
zilveren munt, enkel Ernst vond
eigenlijk niets bijzonders. Dit was
de aanleiding voor Ernst om eens

stevig te ldagen. A1 zoekende zei hij
dat het geen stijl was dat ik met'de
etalagevondsten' naar huis zou
gaan terwijl zij (Dirk en Ernst) het
met de standaard vondsten moes-

ten doen. Om elf uur hield Dirk het
voor gezien en zei dat hli zo naar
huis zou gaan. Ik vroeg aan Dirk of
hij bezwaar had als ik het tussen-
schot zou weg graYen en het daarna
uitzoeken. Dat had hij niet, maar
hij bleef nog wel even kijken wat er
zoal uit zou komen aan vondsten.
Met een hard signaal gaf de LoboMart Hoffmann



aan dat er iets groots onder de
schotel lag verborgen. Na wat
graafwerk kwam er een langwerpig
voorwerp te voorschijn met over-
dwars een ring er aan. Na het een
beetje nat te hebben gemaakt viel in
het midden van het voorwerp vaag
een gravering waar te nemen. Of
het ging om een wapenschiid, waar
we direct aan dachten, was nog niet
duidelijk.

Eenmaai thuis gekomen heb ik de

voorwerpen eerst in het water gezet
(dit om de Ìosse grondresten rustig
afte laten weken) en s'avonds ben
ik met het reinigen begonnen. Het
eerste voorwerp hoefde slechts
eenmaal gereinigd te worden om er
weer schitterend uit te zien. Het
bleek te gaan om een beslagstuk
met reliëf met tlrssen een boog een
vrouw met een kind aan haar hand
en daar onder een engelenkopje.
Het tweede voorwerp diende driem-
aal te worden gereinigd om er weer
goed zichtbaar uit te zien. Verder
reinigen zou mijns inziens het
voorwerp alleen maar ontsieren,
omdat je dan te veel plekken krijgt
die te glimmend zljn en dan 'moet'
je de rest ook zo laten glimmen, dat
je gedeeltes te hard gaat reinigen
met reliëfverlies als resutaat. Het
beslagstuk bestaat uit diverse delen
waar vooral het midden uit springt.
In het midden bevind zich een
groot ovaal waar een scene is afge-
beeld. Aan de zijlcanten bevinden
zich engelen, aan de onderzijde een
soort duivel en aan de bovenzijde
nog een klein ovaal met daarin een
naakte vrouw met twee kinderen
aan haar zIjde. In de ruimte tussen
het grote en het kleine ovaal is nog
een haasje afgebeeld.

Het probleem dat zich nu aandien-
de: welke gelegenheid stond afge-
beeld op het grote ovaall Via een
kennis werd ik op de hoogte
gebracht van het bestaan van de
heer Brouwer die is verbonden aan
het tegeimuseum Lambert van
Meerlen te Delft. Deze heer Brou-
wer, zei de kennis, is erg op de
hoogte wat betreft afbeeldingen die

op voorwerpen staan en met name
fragmenten uit de bijbel. Tijdens
onze afspraak viel het me op hoe
'makkelijk' de heer Brouwer de
kleinste details aan het boekbeslag
kon ontfutselen. Hij zei dathet een
feest betrof, mogelijk een bruiloft.
Toen we buiten stonden i.v.m. beter
licht werd het hem duidelijker. Hij
vertelde dat er een hand zichtbaar
was achter de kroonluchter. Ook
wist de heer Brouwer dat dit een
fragment uit de bijbel was, het was
van het oude testament en wel
Daniël boek 5 : r-3o: Het schift op
de wand. Op het beslag is duidelijk
te zien de gouden borden op de
tafel in het midden met daar achter
de verschrikte koning Belsazar.
Bovenin is te zien de kroonluchter
met aan de rechterkant de hand
met daaronder Hebreewse letters
die Daniël zou ontcijferen. De
letters betekenen dat het einde van
het koningsschap van Belsazar was
aangebroken, en de koning sterft
na de ontcijfering nog diezelfde
nacht.

In dezelfde week ben ik nog bij
mijn buurman langs gegaan die
fotograafis en heb hem gevraagd of
hij er een duidelijke foto van kon
maken. De volgende dag kwam de

buurman langs met de foto's, en ik
kon niet geloven wat hij er mee had
gedaan. Het beslagstuk was op de

foto vele malen vergroot waardoor
er weer andere details zichtbaar
werden.

Met d.ønk øøn:

Dirk, Ernst, R.Brouwør

Fotogrøf.e:

Fred. Forestier

Literøtuur:
Bijbel O.T. Døniël boek 5tjo

Aanmelden van vondsten
Vondsten die voorheen bij de ROB in Amersfoort werden
gemeld dienen voortaan te worden aangemeld bij de
provinciaal archeoloog van de provincie waar de vondst
gedaan is.

Friesland Noord Holland
Provincie Friesland, Provincie Noord Holland,
afd. Ruimtelilke plannen Provinciaal depot voor
Dhr. G. de Langen bodemvondsten
(Cilles) Dhr. W.H.C. Blazer
Postbus zorzo (llalter)
89oo HM Leeuwarden Antwoordnummerz5
Tel.: (o58) z9z 59 z5 þlg.) zooo VC Haarlem
Far (o58) 29251 25 Tel. (o75) 641 45t+

Fax (o75) 64oo484

Groningen
Provincie Groningen, Zuid H o lla n d
Dienst Ruimte en Milieu Provincie Zuid Holland,
Dhr. H.A. Groenendijk Bureau Cultuur
(Henny) Dh¿ W. van der Kraan
Postbus 63o (Wim)
97oo AP Groningen Dhr. R. Proos (René)
Tel.: (o5o) 316 49 rr (alg.) Postbus 9o6oz
Fax: (o5o) 316 4439 z5o9 LP Den Haag

Tel.: (o7o) 44l 66't't
(ale.)

Drenthe
Provincie Drenthe,
Afd. Cultuur en Welzijn
Dhr. ìLA.B, van der
Sanden (Wijnand)
Postbus rzz
94ooAC Assen
Tel.: (o592) 365 555 (alg.)
Fax: (o592) 365777

Overijssel
Het Oversticht
Mw. S. Wentink
(Suzanne)
Postbus 53r
Sooo AM Zwolle
Tel.: (o38) 4zl 3257 (alg.)
Fax: (o38) 4zl 8'r 84

Gelderland
Dienst REìV, Afdeling
Monumenten en
Archeologie

Fax: (o7o) 44't 78 z3

Zeeland
Provinciaal Archeologisch
Centrum Zeeland (PACZ)
Dhr. R.M. van Dieren-
donck (Robert)
Armeniaans Schuitvlot I

433t NL Middelburg
Tel.: (orr8) 6z 37 3z (alg.)

Noord Brabant
Provincie Noord Brabant,
Afdeling llelzijn,
Educatie en Cultuur
Dhr. M. Meffert (Martin)
Postbus 9or5r
5zoo MC's-Hertogen-
bosch
Tel.: (o73) 68r z8 rz (alg.)
Fax: (o73) 614 rr r5

Mw F.deRoode (Femke) Lim bu rg
Postbus 9o9o Provincie Limburg,
68oo GX Arnhem Hoofdgroep llelzijn
Tel.: (oz6) 359 9r rr (alg.) Mw. G. Jansen (Gemma)
Far (oz6) 359 g48o Postbus 57oo

6zoz MA Maastricht
Tel.: (o43) 389 99 gg
(ale.)
Fax: (o43) 361 8o 99

Flevoland
Provincie Flevoland,
Afdeling SPV

Dhr, A.A. Kerkhoven
(André)
Postbus 55

8zoo AB Lelystad
Tel.: (o3zo) 265265 þlg.)
Fax: (o3zo) 265 z6o

Utrecht
Bureau RSM, Dienst
Ruimte en Groen,
Afd. RO
Mw. K, van der Graaf
(Karen)
Pythagoraslaan ror
Postbus 8o3oo

35o8 TH Utrecht
Tel.: (o3o) 258 9r rr (alg.)
Fax: (o3o) 258 z'r z3
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Om mee te doen met de "vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste r5o woorden,

te schdjven over het door u gevonden obiect Natuurlijk stuurt u duidelijke 6to's van het

voorwerp mee. Voorwerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld.

Toevalstrefferl

Op 8 maart zooo ging ik met mifn
metaaldetector, een Tesoro Silver
Sabre uMax, zoeken op een akker
in het dal van de Buulder Aa. Na
een paar munties gevonden te
hebben van zeer slechte kwaliteit
besloot ik naar huis te gaan. Het
regende en het was slecht weer
(geen weer om te zoeken). Nadat ik
een tiental meter gelopenhad, zag

ik iets uit de grond steken. Ik
zwaaide er met mijn metaaldelector
overheen en het gaf een mooi'
geluid. Het voorwerp zat helemaal
onder de modder, ik pakte het op
en liep naar de, een paar meter
verder stromende, beek (Buulder
Aa) en spoelde het schoon. Er
kwam een wij gaaf bronskleurig
voorwerp te voorschijn.
Omdat ik nog maar twee jaar zoek
(dus nog weinig enaring) wist ik
niet goed wat het was.

Toen ik thuis was, heb ik meteen
een zoelrnaat gebeld die al een
tiental jaar ervaring heeft. Nadat ik

mijn verhaal verteld had, werd hij
nieuwsgierig en vroeg of ik het
voorwerp wilde komen laten zien.
Tot ziin grote verbazing ging het
om een bronzen kokerbijl. Twee
weken later zijnwe naar Nico Arts,
streekarcheoloog in de regio Eind-
hoven gegaan. Ook hij wes zeer
verbaasd: het ging om een prachti-
ge, gave bronzen kokerbijl (rroo-
8oo voor Chr.)
Het oppewlak is bronsHeurig en
dus niet groen.

Alleen aan de binnenkant van de

koker bevinden zich enkele groene
vlekken. Aan de bovenkant en aan

de zijde tegenover het oor zijnnog
delen van de giebeaad zichtbaar.
Ongeveer I cm onder de rand juist
onder de bovenste aanhechting van
het oor bevinden zich nog delen
van een 'visgraat' versiering, die
elders ontbreekt.
Dit type kokerbijl is in het zuiden
van Nederland nauwelijks bekend.

Het opvallend grote oor en de

versiering op de kokeropening
lijken op een noordelijke herkomst
te wijzen. Vermoedelijk is deze bijl
een i¡heems product uit het noor-
den van Nederland. De vindplaats
(in een beekdal) wijst er op dat de

biil niet afkomstig is van een neder-
zetting ofvan een grafreld. Deze

liggen immers altijd op de hoge,
droge zandgronden. Het moet hier
gaan om een 'rituele depositie': een

opzeüelijk op een ontoegankelijke
plaats in het landschap gedepo-

neerd voorwerp, als offer voor de

goden.
Na deze toevalstreffer ben ik nog
enkele keren terug geweest om te
zoeken op datzelfde veld,
maar............ helaas niets bijzonders
meer gevonden,
Met deze vondst wil ik mee doen
aan de vondst van het jaar.

fos Lamers, Budel
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Gebruikers erva ring

de gestorte
grondber-
gen toch af,

zodat er

een plateau

ontstaat.
Er zijn maar
een paar

detector-

De in de gebruikerseruaring geschreven men¡ngen z¡jn de menìngen
van de auteurs en nietvan de redactie De red¿ctie behoudtzìch het
recht voor om in de kopij eventueel dingen te veranderen zonder de
strekkinB van het verhaal te veranderen

In deze rubriek kunnen leden hun mening geven over de door hen gebruikte detector of over detectors in het algemeen. De voor-
en nadelen van zo'n apparaat. Wat bevalt jou aan ie machine en wat valt je tegen. Voldoet het apparaat aan de door jou gestelde
eisenl Die eisen kunnen voor iedereen weer anders zijn. Zo zoekt de een op akkers en de ander op de stort. Ook de grondomstan-
digheden in Nederland zijn soms heel verschillend. Natuurlijk kan ie pas goed een mening over een apparaat geven als je geruime
tijd met het apparaat gezocht hebt. Vaak heb je meer dan een jaar nodig om een apparaat door en door te leren kennen.
Wij zoeken dus leden die hierover een verhaaltje willen schrijven. Liefst met wat foto's van vondsten erbii. Het maakt niet uit met
wat voor detector je zoekt, als het apparaat nog maar in Nederland verkrijgbaar is. Ook de priisklasse is niet belangrijk. Ook als
Nederlandse taal niet ie sterkste kant is willen we graag ook jouw mening horen. De redactie kan ie verhaal eventueel qua Neder,
lands aanpassen. De ingezonden verhalen worden ook op onze internetsite geplaatst.
Kopij kun je sturen naar de redactie of mailen naar: redactie@detectoramateur.nl

Mineløb Souvereign
Hallo mag ik mij voorstellen ik ben Ad Kooyman.
lk ben sinds z jaar lid van de vereniging.
Over mijn gebruikerservaring kan ik kort zijn. lk heb met de
volgende vier detectors met plezier gezocht.
t C.scope 77o z C.scope tzzo
3 Compass Coldscanner 4 C.scope 99o b

M ij n zoekakti e' s zijn voorn a mel i j k op gro n dstort terrei nen,
omdat ik het zonde van de tijd vind om de eigenaars van akkers
en weilanden op te sporen.
Op de grondstort is meestal ook geen rechtmatige eigenaar van
een vondst aan te wijzen. Archeologen hebben immers geen
interesse in materiaal dat ze zelf uiI de bouwput op de stort
hebben gegooid.

Momenteel zoek ik met de Minelab Sovereign.

Voordelen:
- Perfecte lage discriminatie.
- Raakt niet in de war in vervuilde grond (ook niet aan zee, dus

zoeken zonder storing met je voeten in de branding).
- Discrimineert met geluiden.
- Kast kan gedragen worden onder de regenjas, eenmaal inge-

steld, hoef je hem niet te resetten want de basistoon verloopt
niet.

- Dieptebereik is niet duidelijk vanwege verschillende vervuilin-
gen op de grondstort, maar l5 cm komt vaak voor op een duit.

Nadelen:
- Hij is zwaar, ook zonder kast. Heren fabrikanten denk eens

aa n glasvezels.
- llaardeloos batterijhoudersysteem (schuifle, stripje, houdertje

en veertjes). 4dingen die kunnen breken.
- Schroefdraad van het stekkertje te fijn, een korreltje zand, dag

schroefdraad.

Mijn droom detector moet als vol4 uitgerust zijn.
Discrimineren met hoge toon (non ferro) en lage brom (ferro)
moet gewoon op elke detector aanwezigzijn.
Het grote voordeel van een lo cm schoteltje op vuile grond is

heel groot, diepgang is op de stort niet belangrijk, want je graaft

merken die dit schoteltje in het assortiment voeren.

Superlichte steel en schotel moet met de huidige materialen
geen probleem zijn. De detectorkast moet demontabel zijn, om
aan riem te hangen.

En dan die batterijsystemen die je ook bij Taiwan speelgoed ziet
vi nd i k persoon I ij k zacht gezegd j a m mer. Een batterijsysteem
zoals bij een accuboormachine of CSM telefoon (Panasonic) is

ideaal. Op een pal drukken en klik je hebt stroom. Dat magtoch
wel voor die prijs, wat schrijf ik: moet voor die prijs.
Als je alle componenten die in het kasje zitten los zou kopen,
schrik je. Er is volgens mij iets mis met de prijs van de huidige
metaaldetector.
Nu genoeg geklaagd, het is gewoon een heerlijke hobby (als die
maar niet op een gegeven moment verpest wordt door detector-
piraten, je weet wel).

Als er iemand in Nederland is die de perfecte detector kan

maken dan doet hij of zij volgens mij goede zaken, detector op
maat B.V. Sloop m'n Minelab maa\zet de print over op een

systeem die je prettig vindt, met een keuzemogelijkheid voor
allerlei schotels, gazomaar door. llie kan dit bouwenl

Croetjes Ad Kooyman.

Tip:
Plak op het uiteinde van de schotel een plastic dopje,

hier kras je een spoor mee in de grond.

Voordeel de schotel is op goede hoogte enje ziet de

overlopping.
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Een beøje dædorømøtenr heef thuis een. aardige boekenlast

gwuld mø allerleí boekøn die regdmøtigworden geraad.-

plryd als er wu iâs luks ß gannàen. In het valedm zijn

er diverw bo*m veßdlilen diß voor een d.etec:lnrølnaleur

hed interævnt àjn maar die niø meer in de boelutinlcd

Iigen. In eat sene øttiþ,¿løn znJ Frws Brsibarh een aanlÃJ

van deze boelør bæprdw. wA denlØ dsr tvt de mæitl

wsørd ß, b probøren zo' n bæk b@rbeeld bíj eon znnk øls

'deSqtr'of eenbæl<nntiqwriaattr,pñÞ,ennkrijgm.

e opneming van de omvangrijke en
veelzijdige collectie Van Beunin-
gen- de Vriese binnen het geheel

van het Museum Boymans - Van
Beuningen, die eind '85 grotendeels
was afgerond, vormde het motief
voor de opzet ven een serie beschei-

('J&åðååft.

, i_¡s
é!É-+'-\-

ge É+ €*- F:

originele boedelinventarislij st
berust in het gemeentearchief te
Leiden. In de fraai uitgevoerde
museumcatalogus, r25 pagina's
tellend en gedrukt op A4 formaat
met gekleurde omslag, krijgen we
allereerst een genealogisch over-

zicht van de r6e-eeuwse molenaars-

Huilrträd vq,n ean
rnolena,a,rsw eduw e

Gebruiksvoorwerpen uit een
t 6 e - e euw s e b o e d elinv ent øri s

den tentoonstellingen in een nieu-
we expositieruimte. Een unieke
verzameling van de meest uiteenlo-
pende gebruiksvoorwerpen, die
merendeels van 'gewone mensen'
zijn geweest, en waarin het zwaarte-
punt op de r6e eeuw ligt. Een van
de ideeën was om bij de opening
van deze nieuwe tentoonstellings-
ruimte een boedelinventaris uit de

r6e eeuw, als leidraad voor een

expositie te nemen, hierbij zoveel

mogelijk passende voorwerpen te
zoeken en zodoende als het ware
een 'levende' achtergrond te schet-

sen voor een stukje van de veÍzaÍne-
Iing (collectie Van Beuningen- de

Vriese is chronologisch, naarvorm
en functie en vindplaats opge-

bouwd).

De boedelinventarislij st van mole-
naarsweduwe Oude Maria Dircks-
dochter diende, zoals gezegd, als

uitgangspunt voor de expositie met
'nabootsing' d.m.v. gebruiksvoor-
werpen uit de tijd van toen. De

z6



is op zich al interessant. Door
middel van vele grote en kleine
za¡tert|wil afbeeldingen ven ten-
toongestelde huishoudelijke voor-
werpen, waaronder aardewerk;
keukengerei, waaronder potten,
ketels, borden, lepels en messen;
glaswerk; verlichtingsathibuten
zoals kandelaars en een fraaie
kaarsensnuiter. Al met al krijgen
we een aardig beeld van een
'gewoon' burger huishouden uit
een ver vervlogen tijd.

Frøns Breíbach

Uítgøve ry87 Museurn Boymøns - van
B euníngen, Rott er il øm.

De Bøtaafsche Leeuw, Amsterdøm
ISBN go.67o7.tz4.z

familie. Vervolgens de letterlijke
weergave van de originele boedel-
lijst met alle roerende- en onroeren-
de zaken, renten en schulden welke
de molenaar zijn weduwe na liet.
Het lezen van deze uitgebreide lijst

Millenium
Coin Trax Baron

Garrett
GTr 2500

YERKOOB INRUIL EN YERHUUR

GOED EN EERLUK ADYIES

ZELF GOEDE ZOEKERYARING

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

COMPASS - GARRETT. DETECTOR PRO -TREASURE BARON

Headhunter Diver
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MUNTHANDEL G.HENZEN

Wrj zrjn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

Wij zijn doorlopend geïnteresseerd in de aankaop
van betere munten,in het bijzonder middeleemrys.
Voor goede stukken bieden wij U een hoge prijs

àcontant !

Heeft U iets te knop ? Dan bel ons voor een

afspraak ! lVij latnnen Uw munten tevens vrij-
blijvend determineren en taxeren. íÐ\ry

Postbus 42
Te1.0343 - 430564

3958 ZT Amerongen

- Fax.03 43 - 430542

DETECT GERT GESINK
Tel: 0534300512 Fax 43¡15558

nnnBOEKEN 2OOOmnmn

Munten en penningen
Bæ CÅTALOCUS, DE ¡.EDERI,\NDSE MIJNIEN VAN

lS06tothedq Mryi6 2000 - 16,95

BOG CÁTAI,OGUS, DE MI'NIEN VA¡I BELGIE I79ùI997 - 23,50

BOO9KLEIì{ERDEUTSGERMI'ìTTZCÂTAIoGI87I.I9y' -23.fi
BolS MITNTBODKVÄNPIETVERKADE O54Cl7Ð - 39,50

BoI5MUNITGEWÍGIENV/DNEDERLÀNDEN,dæÍGJIoubq -,-
BO44 V.I¡,CTIJS BEELDENAÀR, Nedslõlds mùtø tot 1576. . .. - ló9,-
8062 DESTTDXLIJKEMIJNTVÂ¡I¡IIJMEGEN . Ð,fr
BO63NOORIIIIIEDERLANDSEMI,NTIGEIVIOITEN,AMtPOI - 3125
Bm5ROIUISOIEMtII]ZENVONPOMPEIUSBISROMILUS 570pag. - 8q-

Duitstalþe cabalogB, go€d aftmdiefwrRom Coiro
B006DEZLVER.ENBENEL['Xdæ12. 97pag opbmgsprijæn - 3Q-
8I,16 HA¡IDBOEK NEI¡ERIf,TNDS KOPERGELD I52}I797 - 95,-

Bl47 STA¡aDARDCATAI¡)GOFGERM Nq)ilNS 1ó01 TOPRESENT - lZ72O

Dete¡mínatìe van hooÍdz metalen voo¡werpen
' BOTI LONIION MUSEIJM CITAL(rcIJE l91O 3N pag na honderdm

abældingøøMìddeleewmcfalmvæs. - 89,-

BO78 VERDORGEN STEDEN, STADSARCHEOI¡GIE IN NEDERLAND,
P@htboek net horderdo foto's w væmrpen,
stadsplanqgrondm ø opgBvitgstereine¡, Cæb., htd kaft , , -, - 4q50

B0B5 EEN EIGEIìIZil\I]\.IG VEIITZAMEI"AAR, 94 pag ,hondqdeD foto's
m metalen rurerpen, lcndelsårs, pijpewo€re re, tin, eø . - 15,-

Bog6DETECTORFINDSI l00p6g, lüDilfistraies - 35,-
B!51 I|EIIICENPROFA N,stmdatdw* v.v.BqDingq 342psg. -139,-
BI00üEILIGEIvPROFAAN lÛlPagowtinnoþelg¡iru)iNþæ - n;
Blü/ BRONS UIT DE Ot DEEID, 9a pag- Nedsladstalig - 24,50

Bl0B AIICHEOLOGIE v. MIDDELEEUnß IEDERLAIfD,96 pag - 28,50

BlogDEROMEINSETUDinNederhnd,%pag - 28,50

BII0ARGEO{,OGIEvuFRIESLAND,230pagvældetæ1oruond.' 49,95

BII3DEIECITOI(FINDSI lmpag loo0illustr. - 35-
BllTGELDUIT|,EBELT,Nfddelburysehuiswilwndstsn 155G1570 - 25,-
B I I I GRAVEN I\AAR FRIESE KONINGE\ mmi bækje ow de opgravingen

op d€ tsp v-r Wi¡atrdm, 72 pûg- El foto's m mgÐlþndstq - 18,50

Bl I 9 HISITORY LENEÂTE OIIR FEET, 212 psg; A4 fortrusl Io hu hiEtc
rirche voþo Je beimdeld de rchrijw duiadm netalq vmffipq

BI56BUCI(LF,S'2$'1Eln (A4MoE g6ps! m@i nslag) 125 pag

8164DETECTOF FÍ¡IDS 3 (El ir Hø.) A4fimætwlgw.
BIó7 MEESTERaTKENS OP mTDAK bæ* ostrotsærlodq g pag

Bl 78 CATAL(rcr fS, Pminçn v/d Hondøbebstirg i/h Be lastingncem
Bl79 BRO¡|ZE AGE METALWORK bmnsÛjdværwrpen 64 pag

Bl m ST:EDEN IN SGERYEN, wndsten uit bqtts in Dewnter, Nlimegen
Dordmht o'lÌel (l 25Gl m0) in 2 gÊb boeka\ had kaft lÛ75 pag

Bl8l,l{Xto JAÁRMETA L IN¡aEDEERL/IIID, dl€ det€ctomdstsl
Bl32 P.ARffÂCr, GtauEtion for begimæ, 52 pag. æq ¡Dlsðüt
BtÐ ORTTINGS.ECINIK tuPrcf6 169 pag. Wolfg4g Schùl€r 1999

Gaa ow pr-f*sionele d*ætiaæhni:ken (Duis)
Bl82 DE TEMPf l, VÄlf EMPE! I 95 Pag; A4 fon¡¡ç gpb, NRoynru I 994

BI83 BR,TTISE T :USETJM GT'IDE TO EÂRLY IRON AGE ANflQlIlTTES
1925rcprir', l?opag Geb hrdkañ

BtS4ANIIQUE'ìOTILES CI)LLECTORS ENCYCL net prijslrjst, 199 pag

hud kaft, geronden Væl foto's - 59,90

BI 86 CATAI,(rcf f S NEDERL¿I¡'DSE K)I{DEIYBET;ISTINGPENNINGEN
dærA,JKmij l9%.^4fomù.2l2papbb(3083aftoeUingm) - 37,9

Metaaldeftclon (3 nieuwe boehjes, zie onder Nieuw)
BOCI SUCCTSVCL ZOEKENMETDE METÂÂLDETECTOR dær Gert

- 4't,fi
- 3q9O

- 39,90

- ts-
- ?{-
- 15,-

- 139,50

- 17,9
- t'1,9

- f9,90
- 39,90

- 59,90

Cminþ 229 vg- hondqdq foto's , æk m tondsten
Bl32 MODERN I{ETÂL DEITÆIlORS doo¡ Chdæ Gme$
BI73 METAI-DFTECTING ON TEE CDAST
B0B7 SIJNKEN TREASIJRtr IÍ)IV T{) FIND IT d@r Robert Mrx

uitrerkæht
- 59,50

- u,50
- 59.50

Bl4l TREÄSIJRtr IIAORDS, (pruhtbæk ged. in klw owr *hatvondslen) - 39,90

Nieuwe boeken-Níeuwe boeken -Nieuwe boeken
Bl87 ARTEFAC-S OF ENGLAND & ITNITEDKD{GÐOIì4 metmøda'

l0O0foto's'rrcndst€nwafdestqtijdtotlT50. (+æt,prijslijEt) - @,n
Bl88 KI¡aDERDELIJT, niddelm spoelgo€d in delageIådsf 416 pag

4ó0illucæis,gedælæinkleu Geb hsdka$. - 95,-
Bl89 MEDIEVAT, 

^RIIFACTS 
, wlg RomÐ Artefass Full Color met

prijslijst 300illutatis dmrNigelMills - 39,90

Blgo TIIE.ACI3OMPLISIED ART, goudq wrwpen uit de brcnstijd in

Fagelmdmfolud Pæhtwk,inprijsgehalv6d,nu - 89,50

Blgl PILGRIM ¡OITENÍRS ÄNL SECIILi\RBÄJICf-S (NEWBOOK) - 189,50

BI9MASTERI¡'GTffiMINET-ÂBDXPLORERXS&S - 39,90

BI93 TREÂSTJR- IIT'NTINGViIù MINELÄBDETECTORS dæ¡ ¡ - 35,_

BI93TR.OASITRIHIINTINGÈiÍhMINELIBDETECTORS dæÞ - 15,-

BESTEL: Via Gireoverboeking op gÍro,18.38.9f I
VA.AKHETTOTA.ALBEDRAG VANDE BES1ELLING +
f6,- VERZENDKOSTENOVER OP ONS CIRONUMMER
TN-V- DEIECT ENSCHEDE (BstelnmmN + adß vemelden!)

Telefonisch of via fax. uw bestelling wordt
)NDER REMBOIJRS VERSTIÐRD VERZENDKOSTEN F 20,-

i¡anuit België: per Eurocheque of postw.

4000 jaar metaal in Nederland

Ter gelegenheid van

de expositie in het

Fries Museum,

Het Burgenrveeshuis

en het Goois

Museum heeft de

DDA in samenwer-

ln d¡t 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 bestell en door f 1 5,- (incl. porto) over te
maken naar postbank nr. 1ó75000 oflNG Bank nr.67 80 04

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

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

\
&
4
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Een simpele duit kan achteraf
toch wel héél lrii zonder ziin
Dat men soms een bijzondere
vondst kan doen met de metaalde-
tector, zonder te beseffen wat men
heeft gevonden, zal menige detecto-
ramateur wellicht wel eens hebben
beleefd.
Het volgende is mij overkomen.

Sinds r98r heb ik een metaaldetec-
tor en ik zoek vrij veel op Ameland,
niet alleen op het strand, maar ook
wel eens op plaatsen in of l¡uiten de
dorpen, langs de kantvan de weg,
kortom op plaatsen waar zo op het
eerste gezicht wel eens wat aardigs
gevonden zou kunnen worden.

Toentertijd zocht ik met een SAVO
beachcomber VLF. Het was een
detector van "piepen: graven".
Onlangs merkte een ervaren detec-
torzoeker nog op toen hij mijn
eerste apparaat eens nader bekeek
dat dit een exemplaar zou zijn voor
een detectormuseum. Maar ja, in
die tijd was de techniek nog niet zo

ver gevorderd als heden ten dage en
niettemin kostte mijn detector toen
ook alf 75o,-!!

fe kunt je voorstellen dat de aantal-
len gevonden trekringetjes van bier-
en frisdrankblikjes op het strand in
die tijd enorm zijn geweest.

Thans bezit ik een apparaat dat
mooi discrimineert, zodat trekrin-
getjes vinden vrijwel tot het verle-
den behoort.

Op een dag in april 1983 ontdekte
ik buiten het dorp Hollum langs
beide kanten van de weg dat er
zwaÍte modder was aangebracht en
volledig over de gehele berm uitge-
streken en wel over enkele honder-
den meters. De modder was afkom-
stig uit de kom van het dorp waar
een winkeltje had gestaan en waar
men nu bezig was een parkeer-
plaats aan te leggen. Op het oog
was al te zien dal er veel scherven,

stukjes pijpenstelen etc. in de

modder aanwezigwaren en dan
zouden er ook wel eens oude mun-
ten kunnen worden gevonden. Ik
heb er diverse dagen kunnen
zoeken zonder concurrentie, want
wie l¡ezat er nu op Ameland in die
tijd reeds een metaaldetectorl
Ongeveer dertig munten, zoals
leeuwencenten, duiten van diverse
provincies, een muntgewichtj e,

loodjes en zelfs een zilveren rijder
heb ik daar gevonden. De munten
heb ik schoongemaakt, in een
munthouder gedaan en daarop
vermeld welke munt het betreft,
waar gevonden en wanneer.
Indertijd had ik één album, waarin
alle gevonden munten in chronolo-
gische volgorde werden opgebor-
gen. Niets bijzonders derhalve.
Totdat ik begin vorig jaar de gevon-
den duiten per provincie in mijn
album ging rangschikken. Dan valt
ook op dat je van de ene provincie
veel meer exemplaren vindt dan
van een andere, hetgeen natuurlijk
afhangt van de plaatsen waar je
zoekt. Ik zoek bijna uitsluitend in
Friesland en dan vind je dus ook de
meeste munten uit deze provincie.
Van "Groningen" had ik tot nu toe
slechts 6 exemplaren gevonden en
op een gegeven moment viel mij bij
één van deze munten toch iets
vreemds op.

De vier kwartieren in het wapen
van deze duit waren anders dan de

andere 5 in mijn bezit zijnde exem-
plaren. Ze zljn namelijk omge-
draaid, dus in het eerste en vierde
kr¡¡artier de elf harFormige blade-
ren en in het tweede en derde
lo¡¡artier de dubbelkoppige adelaar,
in plaats van juist andersom. Ik heb
het muntje toen toch maar eens

toegezonden aan de heer B. J. van
der Veen van het Koninldijk Pen-
ningkabinet te Leiden. Deze

berichtte mij dat deze vergissing
alleen bekend was uit een archief-

stuk dat recentelijk was teruggevon-
den.
Een Groninger numismaat deelde

de heer Van der Veen nog mede dat

mijn gevonden duit van Groningen
en Ommelanden uit t674 alleen
bekend was uit archiefstukken
waarin sprake was van diverse
fouten van een stempelsnijder.
Deze onderzoeker zal binnenkort
een artikel over deze stempelsnijder
publiceren. De heer Van der Veen
is zo vriendelijk mij te informeren,
zodra dit artikel is verschenen,
zodalu verder op de hoogte kunt
blijven van het bestaan van, op het
eerste gezicht doodgewone duiten,
die toch niet zo gewoon en wellicht
zeer zeldzaam blijken tezijn.
Zo zie 1e maar weer, een simpele
duit kan achteraftoch wel heel
bljzonder zljnl

D r onríj p, a.ugu stus 2 o o o
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U kunt uw wøgen natuurlijk ook
d.m.v. een e-mail naør ons verzenden.

E- m ail: v ruagbaak @ detecto ra mate u r. nl

VRA TGBAAK
lnzendingen graag sturen naar: hel Vraagbaak-team, p/a Dick Eekhof, Vangstroat 46, 8471 EX Wolvega of per e-mail aan de redac-

tie, e-mail: vraagbaak@detectoramateur.nl Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd voorzìen van duídelíjke zwart-wít tekeningen

(niet op lijnrjes papier) offoto's. Vermeld bij uw vraag, heT materiaal, eventueel gewicht en maten. PoLlood-overtrekken van bv

munten, en donkere fotokopìeën zíjn niet bruikbaar voor determinatie en het afdrukken in het magazine lnzendingen dienen te

zijn voorzien van een gefrankeerde retourenvelop. Vanwege de grote hoeveelheid inzendingen en/of de moeilijkheid van uw vraag

kan heT antwoord soms wel eens wat langer op zich laten wachten

,l Van |ohan Bosma kregen we een

' aantal foto's voor determinatie.

Foto r
Dit is een stuk kastbeslag om een

Iade mee te openen. Datering r9e
eeuw.

Foto za,b
Drie voor-werpjes van lood/tin met
een gewicht van resp. 3, 2 en 2,5

gram. Waarschijnlijk gebruikt a1s

sierbeslag voor vetergaten in een

rijglijfie of op schoenen. We heb-
ben dit nog niet eerder gezien.

Hallo Dick
Onlangs heb ik een ding gevonden
dat ik niet thuis kan brengen. Het
lijkt op een hooivork. Kun je mij
vertellen wat het is en waawoor het
dientl
|an V, Zwolle

Beste jan,

Gelukkig heb je er een duideiijke
foto bij gedaan. Het is zeker geen
hooivork, maar een roeidol voor een
roeibootje. Een roeiboot heeft altild
twee roeidollen waar de roeispanen
in rusten. De roeidol komt met de
pen in een opening aan de zíjkanl
van de boot. Door het gat in de pen
komt een splitpen. Deze zorgl
ervoor dat de roeidol tijdens het
roeien niet uit de opening schiet.
De datering vanaf de foto is moei-
lijk omdat er nog steeds gebruik
gemaakt word van dergelijke roei-
dollen.

3o

Foto 3

Bronzen voorwerp van 15 x )5 mm
Gewicht 58 gram. Kaarsenhouder
uit de r5-r7e eeuw.

Foto 4
Een label,
verzegeling
van een zak
Portland
cement.

Foto 5a,b
Dit is een dop van lood/tin. Waar-
schijnlijk dop van een parfumflesje.



Foto 6
DíI zljn enkele restanten van pel-
grlmslnsrgnes.

Op de zoekdag in Beilingwol-
de vond Erika van de Heuvel
tijdens de wedstrijd een gouden
munt. De munt is door het r.n.x. gede-

termineerd als:

Een Bourgondische gulden (Andriesgulden) van Vlaande-
ren, geslagen onder Karel de Stoute $467t477). De munt is in Brugge
geslagen tussen 467147 4.
Catalogus vGelder/Hoc zr-3.
Voorzijde: staande Sint Andries sANcrvs ANDREAs

Keerzijde: wapenschild op lang kruis <errvs: DEr: cRA: co: ¡r-orlro'

Specialist 0p het gebied van White's en Tesoro

d ete ctl re n, a I I e d ete ctl ra c c essli res,

supermagneten, telescopische stelen, enz., enz.

Koopt u uw fiets bii de fietsenmaker 0f bii een bekende wielrenner?...

Verkoop, verhuur, reparatie,
modificatie van netaaldetectoren.
Concurrerende priizen, echte adviezen !
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Gered van
de vooruitgang

Tentoonstelling - Opgravingen op een
Boezings slagveld uit de Eerste Wereldoorlog

Boezinge is een dorp in het westen van Maanderen, gelegen 5 km ten
noorden van Ieper, de stad die tijdens W.O. I zwaar te lijden had onder
Duitse beschietingen, maar toch al die tijd, zij het als een puinhoop, in
handen bleefvan de Geallieerden. Boezinge was een van de frontdorpen
waar de Duitse opmars tot staan gebracht werd, na de gasaanval van 22
april r9r5 (Tweede slag bij leper). Duitste pogingen om vanaf dan de
Ieperse Salient onmiddelijk ten oosten van het Ieperleekanaal te door-
breken werden er door Britse eenheden afgeslagen. Op l¡ juli r9r7
schoof bij de Derde slag bij leper de frontlijn weer oostwaards.

In het voorjaarvanrggz werd in Boezinge, op de oostelijke oever van
het kanaal, een Britse dug-out ttit t9r7 na 75 jaar weer even toegankelijk
gemaakt. De voorbije twee jaar we¡d de speurtocht naar sporen en
restanten van W.O. I op deze site hervat. Reden was de noordwaartse
uitbreiding van het Ieperse bedrijventerrein, wat verdere bodempro-
spectie in de toekomst onmogelijk zal maken.

De plaats werd de voorbil'e jaren onderzocht door de Díggers, een team
van amateurarcheologen o.l.v. Patrick van Wanzeele (Gits). Deze pro-
spectie, waarbij de metaaldetector steeds weer van onschatbare waarde
bleek, leverde heel wat tastbaar materiaal op dat getuigt van het oorlogs-
verleden dat zich in die periode op die plaats afspeelde. Loopgraafstel-
lingen werden blootgelegd, en een grote verscheidenheid aan oorlogs-
materieel kwam aan de oppervlakte. Prioriteit werd daarbij gegeven aan
het respectvol opgraven van de resten van talrijke (vooral Britse) militai
ren: begin september waren reeds meer dan roo gesneuvelden geteld
en aan de autoriteiten overhandigd.

In de pers kregen deze archeologische werkzaamheden reeds heel wat
aandacht. Tijd ook, zo werd gedacht, om een breed publiek kennis te
laten maken met wat gepresteerd wordt door deze groep enthousiaste-
lingen, die allen één iets gemeen hebben: de wil om de sporen van het
oorlogsverleden te redden van de vergetelheid. Daarom werden plannen
gemaakt om een tentoonstelling op touw te zetten: in het Cul¡rreel
Centrum Ten Vrielande in Boezinge (Brugstraat zTl,vanwijdag ro tot
en met maandag 13 november zooo (van ro tot 18 uur).

Daar zal in woord en beeld het werk van de voorbije maanden aan-
schouwelijk gemaalif worden en zal een deel van het materiaal te zien
zljn daT werd 'gered van de vooruitgang', vóór het voor altijd met een
laag beton of asfalt bedekt zou worden. Wij zijn er zeker van dat het
getoonde de belangstellingzalverdienen van al wie geboeid blijft door
W.O. I in Ieper en omgeving, en het zoeken naar bodemvondsten en
sporen ervan.

Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij Aurel Sercu,
Bloemendale rr, B-89o4 Boezinge-Ieper, België (tel. oo 3z 57 4zz7z5).

Bartlehiem en
Bethlehem,
boeren en nonnen

Data: 19 september zooo
tlrn zz april zoor

In de zomer van 1999 is door de
'Werkgroep Archeologie Streekmuseum

(WAS '9a) archeologisch onderzoek

uitgevoerd op de kloosterterp van

Bartlehiem. Het onderzoek maakte

duidelijk dat de terp tenminste tweedui-

zend jaar bewoond is geweest. In de

eerste twaalfeeuwen bestond de bewo-

ning uit boeren, die voomamelijk

produceerden voor eigen gebruik.

In rrTo vestigde zich het nonnenkloos-

ter Bethlehem op deterp. Ditklooster
verwierfonder meer veel grondbezit en

produceerde ook voor lokale markten.

Een van die markten was een plaatselij-

ke veulen- en paardenmarkt onder de

naam "Schnellemerckt". In r58o kwam

e¡ een eind aan hetl¡estaan van het

klooster en kwamen gebouwen en

grond in bezit van de Staten van Fries-

land. Na 16oo keerden de boeren terug

op de terp, een situatie die tot onze tijd
heeft standgehouden.

Het onderzoek leverde naast grondspo-

ren ook diverse voorwerpen op, waarvan

enkele nog niet eerder in ons land zijn
aangetroffen. Als voorbeeld noemen wii
een verguld zilveren muntfibula; de

munt is geslagen op naam van koning
Urosh I van Servië (1243-rz76l.

N.B. Achtergrondinformatie wordt

gegeven in het boek: "Tweeduizend jaar

Bartlehiem, terp en klooster Bethle-

hem" (ISBN 9o-8ozo46-6-8, f z7,5ol.

Openingstiiden:

Dinsdag t/m zaterdag: r4.oo-r7.oo uur
Vrijdagavond: r9.oo-22.oo uur

Streekmuseum/

Volksterrenwacht Burgum

Menno van Coehoomweg 9

9z5r LY Burgum

(o5ll 46 55 44

?



Open d^g
Numismatische
kring'Frisia'
op rr november
in Drachten
Op rr november houdt Numismati-
sche kring'Frisia' ter gelegenheid
van het zo-jarigbestaan van deze

vereniging een open dag in de

bibliotheek in Drachten. Op deze

dagzaT ook De Detector Amateur
aanwezTgz\n.

B elangstellen den zijn welkom
vanaf rr.oo tot 16.oo uur. Het
thema van deze dag is: Van oude
munten naar de nieuwe munten.
Hierbij worden oude munten van
Nederland en Friesland getoond.
Op de informatiestand zijn boekjes
over de Euro verkrijgbaar. Natuur-
lijk kunt u hier ook allerlei informa-
tie over de vereniging en het pro-
gr arrama v an z o o o I zoor krij gen.

Bezoekers van deze dag kunnen
eigen munten en penningen ter
determinatie meenemen.
Voor de jeugd is er een grabbelton
met oude duiten uit de r7e tot r8e
eeuw.

Van r4.oo tot r5.oo uur uur geeft
dhr. v.d. Wis een lezing met als

onderwerp: Munten verzamelen,
wat ziet men daarinl

orosvEnlo

A|læn paticulieren peden) kumen gratis "Opgravertis"
plaatso, dær dæ vær de sluitingsdatum nau de
.edactie op te stu¡en. Augeboden vooruerpen vu

uchælogiscb belug dieneu altijd te zijn augemeld
aaolooaaooooooaaoaaaaaaaaaooaaooaaoaaaa

Te KooP \)lh¡te's Classic SL z uit r999.
Wegens beeindigen van hobby.

\leinig gebruikt en zo goed als nieuw.

Vraegpr¡is fl 4jo,-
o38-33r4848 llsselmuiden.

Te Koop C.Scope CSzMX motion detector met

25cm open schotel. Heeft een echt nul-
discriminatie. Perfect voor zoeken naar

munten én munitie. lk heb hem ín mei als ze

detector gekocht, maar nauwelijks gebruikt.
Vraagprijs 85o,- tel o13-4619739 (na r8:ooh)

Te koop gevraagd: detectorTesoro Golden

Sabre met open schotel (waterdicht)
Tel: o6ro8o46or

Te koop: Zoekschotel met beschermkap.

White's standaard zo cm. Echt nieuw!

Van fz69,5o voor ft95,oo.
z beschermkappen voor Whìte's Blue Max

schotel. Nieuw van f 39,5o voor f 4.75 per

stuk. M.F. Habraken, (o4y) 3t4465

Gezocht een simpele detector om deze hobby

uit te proberen. Liefst in Zuid Holland,
Prijs rond de fl zoo,:.
Email: j.w.smits@dzh.rws.minvenw.nl

Te koop: 6 jaargangen Muntkoer¡er (72

tijdschriften over de perìode r99or996) in

ordners. Vraagprijs f 25,- per iaaryang (één

koop), bel (q481 41'tTtzof o6-z8457zto

Te koop gevraagd: Tijdschriften (Jaargangen)

Detector Magazine (tot en met nr.24),
The Searcheer (UK), The Coinhunter (NL),

Treasure Hunting (UK), Easter & Western

Treasure (US). Tevens zoek ¡k kontakt met
mensen die ervaring hebben met het zoeken in

Croot-Br¡ttan¡ë.

M ichel Mens, o6-25532524

Wie kån m¡i helpen aan vídeomateriaal over

onze hobbyl Dit kan van alles zijn, zoals

documanta¡res, verslagen, instructies, enz.

Met een kopie ben ik al blij. Alles is welkom.

E. Klokgieters, tel. (o4g) 3gog78

Bij de informatiestand van de

vereniging De Detector Amateur
kan men alles te weten komen over
het zoeken met een metaaldetector.
Er wordt een demonstratie gegeven

met een detector en men kan
gevonden voorwerpen en munten
bekijken.
De toegang voor deze dag is gratis.

llat doet de Numismatische kring

'Frisia'.
Numismatische kring'Frisia' ver-

zorgl zes maal per jaar lezingen
over de meest uiteenlopende onder-
\¡/erpen die verband houden met de

numismatiek. Dat kan gaan over

munten uit een bepaalde periode -
de muntgeschiedenis ì¡eslaat een

periode van ca 600 voor Christus tot
heden en heeft de hele wereld tot
werkterrein - tot het opsporen van
munten met behulp van een meteal-
detector ofhet conserveren en

bewaren van de verzameling. Min-
stens eenmaal per jaar wordt een

excursie georganiseerd naar instel-
lingen als De Nederlandse Munt
b.v. de Nederlandse Bank of andere

belangrijke collecties of musea in
Nederland. Daarnaast verschijnt, in
samenwerking met de Numismati-
sche kring Mr. facob Dirks uit
Sneek, vijf maal per jaarhetgeza-
menlijk tijdschrift met het vereni-
gingsnieuws, vermelding van ten-
toonstellingen, beurzen en nieuwe
uitgiften en achtergrondartikelen.
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U kunt uw opgravertjes nu ook via onze lnternetsite www.detectoramateur.nl
in het magazine en/ofsite plaatsen, Leden die geen lntemet hebben, kunnen
ook opgravertjes op de website plaatsen. Als u uw advertentie opstuutt voor het
magazine zullen we deze ook op lntenet zetten.

Ruim assortiment uit
voorraad leverbaar

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraat 12
1777 AP Hippolytushoef
Iel.0227 593286
Fax 0227 593286



AANMELDINGSFORMULIER
METAALVONDST

DE detec tor eunrtun

SITUATIESCHETS VINDPLMTS CEVONDEN OBJECT

AFBEELDINC CEVONDEN OBJECT:

IN DEPOI BI,I DE VINDER

DATUM: LIDNR:

NAAtvl VINDER:

ADRES:

POSTCODE / IVOON PIAÄTS:

TELEFOON:

CEVONDEN OBJECT:

tvlATERIAAL:

Ot\4SCH Rllvl NC OBI ECT:

AFrvrETlNC/CQ CEWTCHT:

DETERMINATIE VERRICHT: ,A / NEE DOOR:

VINDPLAATS / COORDINATEN:

CEMEENTE / PLAATSI

HETGEVONDEN OB,ECT BLUFT IN IEDER GEVALTOT3 MAANDEN NAAANMELDINC

Hoe dient u het aanmeldingsformulier
te gebruikenl
Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën,
zodalu 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 l6e
eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse vond-
sten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en bronzen tijdperk
zijn wel van archeologische betekenis. Bij twijfels kunt u alti.jd 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 verricht: 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 of een krastekening van de munt maken en deze opplakken.

Het formulier kunt u opsturen naar:

Adressen provi nciaal archeologen
(zie magazine nt. 46t.

Koninklijk Penningkabinet (KPK),

Rapenburg 28,
Postbus rro28,23or EA Leiden
Telefoon c7r-516e,999

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

kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.
Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de
vereniging, want het bestuur van de vereniging wil natuurlijk ook

graag weten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMELDEN,
EEN KLEINE MOEITE!

Vo n dsto m sta n d i gheden :
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Dubbele discriminatie
25 cm open schotel

Beginnersdetector voor
de kleinere beurs

Superdiepte

o

CS1 M 20 cm schotel
CS2M 25 cm schotel

Perfecte tonendiscriminatie Microprocessor gestuurde grondbalans

C.SCOPE NEWFORCE Rl
("n0"/rpl,"ila/øpt" n ófu lotootor

c.sci¡)rpÉ CSASSr
mwÍa 

- 
mEr-- , oæ

"--!- 
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¡fsctie'
en

rnetslechts 
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BEr o492-57 4.1 I4
l/ttltf¡ /-tl.t'7E cftE-f 

^tEVOOR ONZE SPECIALE
RODUCTI E-AAN B I ED I NC EN

ek ook onze website WWW.REALITY.Nt/MUNSTERS

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

RODUCTI E-AAN B I ED I NC EN
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Flevo Detectors, \)lilko Rook
Dealer van Tesoro, Minelab voor hobby,

beveiliging en industrie Verhuur van

diepzoekers en opsporingservice

Kerkpad r8,83r6 DB Marknesse N O.P
tel (o527) 2o39 29, mobiel o6.zzz4z848
E-mail: flevo.detectors@wolmail-nl

MidHolland detectoren
Diverse grote merken, o.a. White's

Zwaluw t5, j752 NW Bunschoten
tel ol3-299 94 9r, mobiel o6-21885695

E-mail: wbos@voeding.tno nl
lnternet: www.detector.nl

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

Wingerdstraet 6, 664r BN Beuningen
tel (oz4) 677 4o 63

ESKA detectiesystemen
Diverse merken land- en ondenwater-

metaaldetectoren / C-Scope / Minelab
Tesoro/llhite's/CEIA
O ps poringsservice
Verhuur van metaaldetectoren en

detectiepoorten

Haverdreef r9, 7oo6 LH Doetinchem
tel. (o3r4) 39 t 4 56, fax (o3t4l 39 t 4 z4
lnternet: M.ceia nl, E'mail: info@ceia.nl

D.f . Laan Metaaldetectors
C.Scope / Fisher

Pieter N4aatsstraat r 2

r777 AP Hippol¡ushoef
Ìel. (o227) 59 3z 86, fex (ozz7\ 59 3z 86

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

Kleine Haarsekade rr9
4zo5 NA Corinchem
tel. (or83) 6z r5 oo

FARLA
Tesoro

FLEVOLAND

TTT Kooistra Metaaldetectors
Compass f Carrett / C Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren rt4,84o8 HP Lippenhuizen
tel. (o5r3) 46 5o 93
E-mail: inlo@kooistra-detectors com
lnternet; w.kooistra-deteclors com

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

ds. v.d Tuukstraal 26,8391 HL Noordwolde
tel (o56r) 43 3z 13

E'mail: lankman@zonnet nl

ADSG Metaaldetectie
White's / Viking / C-Scope / Minelab

Verkoop I Yeráuur I Diepzoekers

Beveiliging & Detectiepoorten

lnruil / Opsporing

Jan van Bergen
M etaaldetectors, archeologie en
bodemvondsten
Tesoro

T

T

T

I

T

Tanneskampke l1,, Sz21 Bf Den Bosch
tel. (o73) 63r 13 5o

P. van der Putten
C Scope / Fisher

Hutakker 3, 5552 CJ Valkenswaard
tel (o4o) 2o4t7i7 I þ4olzo759gz

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass I Fisher I
Ga rrett

Stationsstraat t3z t34, Deurne
rel þ4%\ 3t 44 65

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / White's / I/inelab
Fisher / C.Scope / Pulsestar / Celtic / Pulse
Technology / Vìking / CEIA Detectie- poorten
Diepzoek app. / Pulse lnductie
Verhuur-Verkoop / Delector financieting I Enz

Bontehondslraat l'5,456ì BA Hulst
Tel.: (orr4)37o48o Fax: (orr4) 37o48r
Mobiel: o6'53 87 58 69, E-mail: detect@Ms nl

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

Stat¡onsstraât r3z-r34, Deurne
tel (0493) 3ì 44 65

Miliron
llhite's, Laser, Minelab, Bounty Hunter

Dr. Philipsstr 29,
643t EC Heerlen / Hoensbroek
tel (o45) 523 t8 72, fax (o4S\ 54 18 72
E-mail: miliron@planet nl
lnternet: http://home planet nl/-miliron

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / líh¡te's / Minelab
Fisher / C Scope / Garrett / Pulse-star
Celtic / Tesoro / Coldspear / Pulse Technology
V¡k¡ng / Bounty Hunter / CEIA Detect¡e-
poorten / Diepzoek app. / Pulse lnductie
Verhuur-Verkoop / Detector finenciering I Enz

Bontehondstraat 3-5,456r BA Hulst Holland
Tel : oo-3r rr.43.70 48o, Fax: oo.lì.ìr.43 70 48r
Mob¡el: 06-53 87.58 69, E-mail detect@Ms nl

T

I

I

T

T

J P. Beukemastraat r8, 9965 RJ

tel (0595) 57 t7 49, mobiel o6
E-mail: xlt@hetnet.nl

Leens
2526835o

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

Schurinksdwarsweg r, 7523 AT Enschede
tel. (o5l) 4lo 05 rz, fax (o53) 84 55 58
E-mail: info@detect nl
lnternet: w.detect.nl

Salland Detectors
Carrell f Compass / Detector Pro

Treasure Baron / Verhuur / lnruil
Drepzoekers / Onderwater detectors

Speelmansweg 9,8rrr MH Raalte
tel (0572) 38 zz 96, fax (o572) 38 zz 96
mobiel: o6-2o394524

Detection Systems
Holland (Rúud de Heer)
White's / lVinelab / Viking / Fisher

C-Scope / Tesoro

Veerpad z, 8z16 APZqlk
tel. (ol8) )q 65 91, fãx (o38) 363 64 80

:'E'-mail: info@ metaaldetecto-rs.nl
E-mail: metadec@vpis nl

jlniernet: ww.metaaldetectors.nl

IT
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CRONINGEN

LIMBURG

ZUID.HOLLAND
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CSI,M '

CS2MP
CS2MXP
CSl22OXDP
CSsMXP
CS8SST
cs4zx
CS6PI

NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG
NLG

.679,00
1099,00
1289,00
1479,00
1479,00*
1329,00*
1329,00*
2299,00
2399,00
1999.00

GELANINütr@
Een nieuw millennium,

een n ieuwe verkoopstrateg ie
va n C-Scope,

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

CSTUMD
NEWFORCE R1

Bovengenoemde priizen zijn inclusief BTW.
3 iaar GELAN garantie!
* Zolang de voonaad strekt.

GEN
M ETAALD ETECTIESYSTEM EN

G ELAN M etaaldetectiesystemen BV
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel

Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58

E-mail gelan@worldonline.nl
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oQf\\gur' Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 50 93, fax (0513) 46 30 67

';::;:!::{:!';i";:;::i,i:,i::::::i: METAAT ./ DErEcr0Rs ***.kooistra-d.etectors'com

9io¡r1o""].ootsclîrqe "tenis

Kingstronic MD 3002 Í 90,-
voor kinderen met discriminatie

"{5tec\'-'{o$o'" ''o Kingstronic MD 3OO5 Í 150,-ty-t¿t tatt alv tJru J|tv¿ t I ¿tltt 
-

Met meter en discriminatie

Kingstronic MD 3006 Í 325,-
Prof. detector, discrim., ground sensivity, armsteun enz.

LDçt"

zing,2jaargarantieeneenhoofdtelefoon. e-mail: info.kooistra-detectors,com


