
r j. l ,'-,: ¡.€'.,

:f'l:r' '-

a \ .i 'fa.-

r++



U zoekt een geavanceerde en

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

f t 4s,-
Silver Sabre pMox

S

Nieuwste onderwaterde-
tector van Tesoro. Pulse

lnductie. Ceschikt voor de zout-
waterzoekers/duikers. Geen last van zouteffec-
ten!

Een draaiknop

/uit/d iscriminatie.

749,-

r Laser Powermox tt

De meest verkochte klassieker is

verkleindl Toppunt van professionaliteit,
eenvoud en hanteerbaarhe¡d. Aanzetten en

zoeken. Weegt slechts 999 gram. ro kHz.

.f t 9g,-

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

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

.f trgg,-

f tggg,-
Stingray ll

Zoetwaterdetector. Uiteraard zeer gevoelig, ook voor heel

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

Heeft Motion zowel als TR discriminatie.

f ,79r,-

Amìgo ll is veruangen Lobo Super TRAQ

f ,+gg,-
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 zoekschilf.

Eenvoudige bediening.

aaooooaooaaaooaaaoaaaaaaoaaaoooo

POWERLIFT zo
(zie ook wwwdetect.nl)
Supersterke bergingsmagneet
Trekt z5 kilo met een m¡nimum
aan contact!
Ceschikt om naar geld, gereed-

schappen en Militaria te v¡ssen ¡n

kanalen, havens en meren. Com-
pleet met Nederlandstalige hand-
leiding

f tgg,-

Schurinksdwarsweg f ,7523 AT Enschede
Tel. (o53) 43o c,512, Fax (oSll +l+ 55 58 (Bezoek op afspraak)

E-mail: sales @detect.nl
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FA. DETECT - GERT GESINK

Sand Sha¡k

Als u een detector koopt voor een

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

pr¡is/kwal¡teitsverhoudi ng!

oaaa
TORION Tumblers

Model r.5 f t7g,-
Model3.o f zz5,-
Met Nederlandstalige gebruiksa anwiizing
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lmporteur van Tesoro en Minelab



Mìnelab Detectors
De Austrulische fabrikanl Mineløb onder-
scheìdt zìch door het bouwen van detectots

die in stoat zijn, in de moeilijkste soorten grond door te dringen en
toch gelijktijdig disøiminatie toe te possen. Veel modellen wetken
met q of meer frequenties tegel'¡jþ olle detectors zijn uitgerust met
Wide Scan (DD) zoekschijven.

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

digitale
meter.

veel nieuwe technologie. Nu met ijzerdiscriminatie
MPS detectors, zeer geavanceerd met Sovereign XS-z

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

f 8gso,-

'f r+gt,-
Relic Hawk

f ,79s,-

Moderne uitvoering van
de oude Sovereign, de enige succesvolle

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

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

.f ,rg|,,-

t̂e

Professionele detector, met een

groot dieptebereik voor zowel grote
als kleine voorwerpen (munten).

Uitgerust met een 2-D schijf van 38 cm! Traploze discrimi-
nat¡e. Vlordt geleverd met: oplader, hoofdtelefoon, rugzak en beschermkap.

úr

Excalibur rcoo

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

gehinderd te worden door zouteffecten, zware miniralisatie of een
combinatie hiervan. Zoekschijf z5 cm. Wordt geleverd met hoofdtelefoon,
oplader en beschermkap.

f ß9s,-
ar"f"ii
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.f ,899,-

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

robuuste hoofdtelefoons met extra dik
en lang krulsnoer en volumeregelaar,

passen op elke detector
Kwaliteits hoofdtele-
foons uit Engeland,

speciaal gemaakt
voor de detectoremateur,

(weatherproof).

Je hoort meer, je vindt meer!
Sílver Sound, kleur: grijs f t4g,So
Big Blue Deluxe, kleur: blauw -f 't7g,So

Www.deteCt. n I (nu wekelijks vernieuwd)

Bestellingen onder Rembours kunnen de volgende werkdøg bezorgd worden.

Zoekschijf zo cm.

Minelab Explorer XS
Digitale revolutie van Minelab, ongekend dieptebereik, ongekende
stabiliteit en discriminatie!
Werkt op een totaal n¡euw systeem, FBS geheten (Full Band
Spectrum). Deze nieuwe technologie zendt gelijktijdig tot
z8 verschillende frequenties uit, variërend van r.5
kHz tot roo kHz, waardoor
zowel het dieptebereik als
de discriminatie-precisie
wordt verbeterd.

llide Scan zoekschijfen div

o5j-43ooyz!

Musketeer XS Pro
Professionele detector met een zeer goed dieptebe.
reik, werkfreq. 5 kHz. !íide scan 25 cm
schiff, 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.

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

niovw!

- Wordt geleverd met hoofdtelefoon,
twee opladers, zoekschijfstand aard, z5 cm
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ç Va n het Bestu u r

Vootwoord, 54
De computer is een mooí d.ing. Híj doet preciøs wøt je zegL. Als Lt'et

tijd wordt onx q.a.n de redøctíe je voorwoord te møiløn, blíjkt deze in
zijn geheel en de vraøgbøøk gedeeltehjk níet nteer terug te vinden.

Ston't wøs het ook om het niet op schijf op te sløøn.

Iw eerdere ríjden kon je nog een verhøøl uít de pen zuigen maar díe

wordt nier rueer gebruikt.

Volgend. jøør zullen we gøøn starten rnet een column. In deze

column informeren u)e onze leden, over de stønd' van zaken onxtrent

onze gesprekken methet S.N.A., R.O.B. en ønderen.

Regelmøtig reizen bestuursleden nøør vergøderingen en het lijkt ons

tijd om onze leden in het kort hierover nøder te informeren.

Not-møøl vergøderde het bestuur eens per møønd' op de eerste mØan-

døg. Døør zijn we vønøf gestq.pL en we zullen nu eens ín de 6 weken

vergaderen. Høt blíjkt døt door het gebruik vøn e-møil veel vrøgen

kunnen w o r den op gelo st of b espr ok en, z o døt o p de v er gø deríngen

ølleen nogbesluiten kunnen worden genonxen.

Het gebruik vøn e-rnøil zorgl er wel voor døt we met zijn øIleen meer

werk krijgen. De drempel on+ te reøgeren is híerdoor verløøgd. Het

møilen vq.n vragen en foto \ neenxt toe. Dít kost weer extrø tijd.

Ook de bestuursled.en zijn vnjwilligers. Vele øspirønt-Leden en øndere

beløngstellend,en denken d.øt er een proføssíonele orgønísatie øchter

zi¡.
Wordt zoot een níewwe mijlpøøl in de geschied'enis vøn de Detector

Amøteur? Ga.øn we echt nchting de t5oo leden. Aøn het mediunx

Internet zøl het niet liggen. Met zijn øllen n't'oet het mogelijk zíjn om

in ieder gevøI een pogr,ngte wa.gen.

Als ik dit voorwoord wil øfsluiten klettert de regen op mijn døkrøøm.

Dit doet je døn denken øøn wøt de krønten schrijven. Het klin+øat

gøøt verønd.erøn. Nederlønd wordt sreeds nøtter. Als dit zo doorgøøt

hebben wij minder moeite met het maken va'n een keuze v.w.b. de

detector die we moeten øønschffin!

Johøn Koning

H u ishoudelijk reglement
I Vraag altijd toestemming tol zoeken aan de

Iandeigenaar ofbeheerder van de grond.

I Legitimeer je metje lidmaatschapskaorr

(ledenpas)

I Wees voor onze vereniging'de Detector

Am ateu r' een detecto ram b a ssq deu r.

I Laat munitie liggen; indien nodig de plaots

markeren en de politie waarschuwen

I Zoek nooit op archeologische lerreinen,

tenzü je toestemming hebl verkregen von

de bevoegde instanlies om mee te helpen

bij een archeologische opgroving.

I Neem zoveel mogelijk het melalen afval,

zoals lood en koper mee Denk om het

milieu

I Maak alle gaten weer neljes dicht en wel

70, dot er geen schade zichlbaar is

(bijvoorbeeld aan een eventuele grosmot)

I Vondsten, woouan men redeltikeruì.is kan

aannemen ofvermoeden dat deze von

w ete nsch a p p el ijke cu I tu u rh i sto ri s ch e

waarde zijn, moeten binnen drie dagen

gemeld worden bij de burgemeester van de

plaals waartoe het gebied behoort

I Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aangemeld btj de desbetrefende

archeol ogische i nsta nties, zo a ls d e

provincioal archeologen en hel KPK.

a Het's nachts zoeken zonder toestemming

van de landeigenaar is verboden. lemand

díe's nachLs ¿oekt is verdacht bezig.



0 V^n de redactie

Zo aan het einde van weer een druk jaar kijk je vaak terug op
wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd en blikt je alvast
voomit op het komende jaar.

We hebben dit jaff als vereniging een eigen website gekregen,
waar leden en niet-leden informatie over de hobby en de vereni-
ging kunnen vinden. Een website met o.a. een eigen startpagi-
na met + z5o links naar andere detectorsites in binnen- en
buitenland. Over hoe zo'n site za7 gaan lopen heb je van te
voren echt geen idee. Momenteel worden onze pagina's zo'n
r4o keer per dagbezocht. ZoTangzarnerhandzíjn internet en
e-mai1 niet meer bij de vereniging weg te denken.
Naar aanleiding van het bezoeken van ottze site krijgen we heel
veel e-maii binnen en begint ook het iedenaantal behoorlijk te
stijgen. Per maand krijgen we momente el zo'n zo à 3o nieuwe
leden binnen. Dit aantal zal natuurlijk op een gegeven moment
wel weer wat minder worden. Deze behoorlijke iedenaanwas is
voor de vereniging natuurlijk heel goed want dit brengt meer
inkomsten in het laatje. Dit is ook wel nodig, want een aantal
kosten zijnhet afgelopen jaar nogal omhoog gegaan. Zo wordl
er over de porto nu ook nrw geheven, en is de papierprijs
schrikbarend omhoog gegaan, en gaat de srw in januari
omhoog.
Meer leden betekent ook meer bezoekers op de zoekdagen. Het
wordt dan ook steeds moeilijker om een geschikte accomodatie
voor + 2oo zoekers in combinatie met velden te vinden. Voor
het komende jaar hebben we echter weer een aantal prima
locaties op het oog.
Het afgelopen jaar werden we regelmatig opgeschrikt door
aankondigingen van arv's in diverse gemeenten. S/e hopen dat
deze trend zich komend jaar niet zalvoortzeten, en het aantal
gemeenten met een erv beperkt blijft.
We hopen ook dat volgend jaar de besprekingen en contacten
met de rijksinstanties, zoals RoB en het rpr zullen worden
uitgebreid en verbeterd en dat dit zal leiden tot meer duidelijk-
heid op het gebied van vondstmeldingen.
Ook in zoor zullen we als bestuur proberen de vereniging
professioneel te besturen. Daar hebben we echter ook de hulp
van de leden bij nodig. Want een grote vereniging van r5oo
leden brengt heel wat werk met zich mee.
In zoor zullen we ook proberen de redactie van het rnagazine
uit te breiden en zullen we met nieuwe rubrieken komen.
Als we naar de inzendingen voor de n¡briek "Vondst van het
jaar" kijken wordt er de laatste tijd toch weer aardig gevonden.
De redactie hoopt dat u ook volgend jaar weer leuke vondsten
doet en deze uileraard aanmeldt bij de instanties en er natuur-
lijk ook verhalen van inzendT voor ons rnagazine.

C.B. Leenheer

Vondst van het iaar zooo
U kunt tot r febmari nog inzendingen opsturen voor de vondst
van het jaar zooo. Dus heeft u nog leuke dingen liggen die u
het afgelopen jaar heeft gevonden, maak er foto's van, schrijf er
een stukje over en stuur dit op naar de redactie.

Aønlev er en k opij en fotornøterí ø øl

Ook bij veel detectoramateurs is de computer binnen het gezin
niet meer weg te denken. We krijgen dan ook steeds meer kopij
per e-mail toegestuurd of netjes geprint aangeleverd. Sommi-
gen gaan zelfs zover, om de foto's alvast te scannen, ofde
vondsten met een digitale camera te fotograferen, en deze per
e-mail aan ons toe te zenden. Op zich een prima zaak, want de

redactie heeft het toch al enorm druk en kan een beetje hulp
best gebruiken. Toch krijgen we ook steeds meer fotomateriaal
binnen wat minder goed, of zelfs helemaal niet is te gebruiken.
Omdat we ook meer in kleur willen gaan drukken is goed
materiaal heel belangrijk.

Tekst
Tekst krijgen we bij voorkeur geTypl aangeleverd. Bent u in het
bezit van een computer dan krijgen we de tekst het liefst ook
per diskette met een printuitdraai of per e-mail binnen. Op de
redactie kunnen we bijna alle gangbare tekstbestanden verwer-
ken.

Fotomateriaal
Wat voor fotomateriaal kunnen we gebruiken voor het magazi-
ne en waar dient u op te letten.

Zwart-wit fotokopieën
Zwart-wit fotokopieën van
tekeningen, zijn mits ze goed
zwartzljn, wel te gebruiken.
Zwart-wit fotokopieen van
foto's zijn niet te gebruiken
omdat deze geen grijstinten,
maar alleen wit en zwarl
bevatten.

I{eurenfotokopieën
Kleurenfotokopieën lijken op
het oog heel mooi, en zijn
wel bruikbaar, maar de

icwaliteit is vaak toch minder
dan het origineel. Dus liever
de originele foto opsturen.

Scannen
Veel mensen beschikken
tegenwoordig over een eigen
scanner. Met deze scanner
zljn v aak perfecte scans van
de voorwerpen en munten te
maken. Het resultaat is vaak
perfect en het veel makkelij-
ker dan fotograferen. Hoe
stellen we de scanner inl
Wordt een scan in het maga-
zine of ander drukwerk
gebruikt, dan gelden andere
instellingen dan voor afdruk-
ken op de inktjetprinter.

Scannen: de juiste resolutie
Als voorbeeld een klein muntje,
links op ware grootte, rechts z5o%o

uitvergroot.

r5o dpi
zowel voor links als

rechts le weinig resolutíe

3oo dpi
voor de uitvergroting
Ie weínig resolutíe
(joo / 2,5 : tzo dpi)

voor de uitvergroting

0So / z,S : joo dpí)



Lidmaatschap

U moet een scanresolutie van 3oo dpi voor een r:r greyscale- of
kleurenscan gebruiken. Waarom 3oo dpiì Dit heeft te maken
met de 256 grijswaarden die een foto kan bevatten en het raster
waar de foto mee wordt gedrukt. Meer dpi is echt niet nodig, de

scan wordt alleen maar onnodig zwaar. Als u het voorwerp of
munt groter wilt afbeelden moet de scanresolutie worden
verhoogd met het percentage van de vergroting. Bijvoorbeeld: u
wiit een rnvnI25oyo vergroten, dan dientu een scanresolutie

va]a 2,5 x Joo : 75o dpt in te stellen. Gaat u een tekening scan-

nen (line-art) dan moet de resolutie wel hoger worden gezet.

Voor een r:r tekening dient u een resolutie van rooo dpi te
gebruiken. Vergroot u de tekening dan moet ook de scanresolu-

tie weer met het percentage van de vergroting worden ver-

hoogd. Het lijkt misschien moeilijk, maar het is alleen even

wennen en oefenen. De scans kunt u bewaren en comprimeren
als jpeg.

Digitale fotografie
Bij digitale fotografie geldt eigenlijk een beetje hetzelfde ver-

haal als bij het scannen. Om bijvoorbeeld een foto van 3oo dpi
te krijgen van bijvoorbeeld een muntje, heeft u dus een camera

van 3oo x 3oo dpi : goo.ooo pixels nodig. Het muntje is dan

op ware groolte,r:r en is eigenlijk nog te ldein om af te beelden

inhermagazine. Wilt u de munt groter afbeelden dan heeft u

Digitale fotografie:
Als voorbeeld een klein muntje,
rechts op ware grootte, links z5o%à

u itvergroot

een camera nodig met een

hogere resolutie en eigenlijk
een macroins te1ling. Zo
Tangeruamerhand komen er
steeds betere digitale came-
ra's op de markt en gaan de

pijzen gelukkig behoorlijk
naar beneden. Voor afdruk-
ken in het rnagazine moet het
toestel dus eigenlijk een

resolutie va:n z,r miljoen
pixels hebben, en moet u de

instelling met de 'hoogste'

kwaliteit (bijvoorbeeld 16oo x
rzoo) nemen. Het aantal

opnamen op een card of
diskette is dan beperkt.

Voor het maken van een

digitale foto kunt u de volgen-
de gegevens aanhouden:
64o x 48o is alleen geschikt
voor afueeldingen op ware
grootte. Dit is meestal niet
geschikt om af te drukken in
het magazine. ro24x768 en
16oo x rzoo zijn beter

64o x 48o
voor |inks þt5 dpí)

le weiníg resolutie

l6oo x rzoo
voor links (joo dpi)

genoeg resolulie

geschikt voor het afdrukken inher magazine. Hier geldt, hoe

hoger, hoe beter.

De scans of opnamen kunt u per diskette naar ons toesturen
maar gemaickelijker is het om ze per e-mail naar ons toe te

sturen. Heeft u nog vragen over het aanleveren van materiaal,
bel of e-mail ons even.

4

Het lìdmaatschap van deze veren¡ging loopt altijd per kalenderjaar en wordt

zonder opzegging alt¡jd stilzwijgend verlengd met een jaar. Degenen die in

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

van het lopende jaar. Opzeggingdient uìterliik oP I augustus schriftelijk binnen

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

een aantrekkelijke korting

Postbank t675ooo, ING Ba¡k 67 8o o4 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. Wilt u zoveel mogelijk

schrijven in plaats van bellenl!!

Ledenad min istratie

Opgave van leden, adreswijzigin-

gen, vragen over de contributie bij:

W. lloudstra, Melkemastate 16,

8925 AP Leeuwarden.

w.woudstra@detectora mateu rnl

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwìjt bìj onze secretaris:

D Smilde,

Pr. Bernhardweg 3r,

8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3) 631978

d. smìlde@ detectora mateu r. n I

Bestuursleden

Activiteitencomm issie

Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determinatiedagen

kunt u terecht bij: C Lukassen,

Meerpaal 2t8,9732 AM Croningen,

Tel. (o5o) 548396.
zoekdag@detectoramateu r. n I

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelìjk aan:

C B. Leenheer, Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5rz) 545rt7
redactie@detectoramateu r.n I

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening op te sturen naar:

D Eekhol Vangstraat 46,
847r EX llolvega

Voorz itter

J Koning

Roodborststraat zo

89r6 AC Leeuwarden

Tel. / fax (o58) 2r65573

j koning@detectoramateur.nl

Vice-voorzitter & hoofdredacteur

C.B. Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54ß77 (na t8.oo uur)

Fax (o5tz) 545tt7
redactie@detectoramateurnl

Bestu u rslid

D Eekhof

Vangstraat 46
847r EX lVolvega

Tel. / fax (o56r) 6t8579

Bestuurslid

JHuls
Tuindersweg t4
8z7r PK lJsselmuiden

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

Bestu u rslid/coördi nator

activiteitencom missie

J. Bosma

Zwemmer t3
gzo4 CA Drachten

Tel. / fax (o5tz) 5t5ttz
j bosma@detectoramateurnl

Secretaris

D. Smilde

Pr. Bernhardweg 3t

8453 XC Oranjewoud

Tel. (o5r3) 63t 978

Fax (o5t3) 632927

d.smilde@detectoramateurnl

Penningmeester & ledenadministratie

W. lloudstra
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Een lrii zondere
schiiffìbula uit

Friesland

Recentelijk werd door Anne de

Boer bij Arum een bronzen fibula
gevonden die behoort tot de zgn.
IGrolingische/Ottonische schijf fi -

bulae d.w.z. ruwweg daterend
tussen t75o - rroo. Op de ronde
fil¡ä1a met eeti doorsnetf e van 22
mm. is een zittende fìguur "en
face" afgebeeld, wiens armen een
zegenend gebaar maken. De figuur
is l¡aardeloos ofdraagl althans geen
lange baard. De kleding vertoont
een merkwaardige, haast schubach-
tige structuur, waarschijnlijk
bedoeld als (gestileerde) plooival.
De voorstelling doet sterk denken
aan een tronende Christus of
"majestas Domini", een bekende
afbeelding uit de christelijke icono-
grafie. De eigenaardige detaillering
der kleding zou echter eventueel op

Johannes de Doper kunnen wijzen.

Het door De Boer gevonden stuk is
niet uniek maar wel verreweg het
mooiste d.w.z. het best geconser-
veerde exemplaar tot nu toe. Er zljn
details zichtb aar (gezicht, handen,
plooival) die op de andere bekende
stukken niet of nauwelijks te zien
zijn. Ook lijken er sporen van
vertinning aanwezig le z1jn.
Identieke maar (veel) minder goed
bewaard gebleven exemplaren zijn
gevonden in 

.Wijnaldum. 
fZijlstra

r99r no.so; en Zijlstra ry93 no.ry3l,
T zurrrrnarurn en 

.Warffum 
( Gron. ).

Inclusief het stuk van De Boer zijn
er (mij) thans 5 van deze fil¡ulae
bekend.
Het type vertegenwoordigt wellicht
een latere ontwikkeling van de zgn.
Heiligenfibulae waarop ook een "en
face" figuur is te zien, maar dan a1s

borstbeeld, zonder opgeheven
armen en met nimbus.
De datering van het type "majestas
Domini" (of minder waarschijn-
lijk Johannes de Doperl)

Jan Zijlstra

moet waarschijnlijk tamelijk laat
worden gesteld, mede gezien het
ontbreken van email zoals bijv. bij
de genoemde Heiligentbulae (we
zien wat l¡etreft email in Friesland
m.b.t. fibulae in het algemeen, een
neergaande ontwikkeling of verar-
ming). De rre eeuw lijlt waarschijn-
lijk maar ook een ontstaan in de rze
eeuw is zeker niet uit te sluiten.
Ook de bijvondsten (volgens Anne
de Boer lwee kleine Friese pennin-
gen) zouden daar op kunnen wij-
zefr.

Het vinden van een dergelijke
fibula is zeker een felicitatie waard.

Literatuur: f. Zijlstra; Friese

bodemvondsten r99o-r9 94
f. Schoneveld; De opgravingen aan
het Martinikerkhof in: Groningen
ro4o archeologie en oudste
geschiedenis van de stad Gronin-
gen. Bedum r99o.

Warfum Gr.

Twee exemplaren

uit Wijnoldum

Benen

plaatje

met

Majestas

Domini;

Çroningen,

Martinikerkhof.

Christus is hier afgebeeld

met nimbus en heeft in de linkerhand een boek.

De plooîval vertoont vooral ter hoogte van de buik
gelijkenís met die van de jbula uit Arum
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Om mee te doen met de "vondst van het iaar" d¡ent u e€n verhaal, ven tenminste 150 woorden,

te schriiven over het door u gevonden object. Natuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het

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

En toen was er ineens goud

een weet,
zijn in de

zomer
alle
akkers
beplant

en dus
verl¡oden

terrein voor
zoekers. Regelma-

tig reed ik rond op zoek naar toch
nog een leuk zoekveldje. Zo ging ik
ook op een zaterdagmorgen, één

van de weinige droge en zonnige
dagen, weer eens op verkenning
uit. Nadat ik enige uren had rond-
gereden en de hoop zo ongeveer
had opgegeven, lo¡¡am ik op een

kleine binnenweg, waaraan ook
enkele terpjes lagen. Het gras was

er echter zohoog dat de boer toch
geen toestemrnrngzou geven om er
te zoeken. Uiteindelijk zag ik in een

lange ronde bocht een boerderijtje
liggen met daarnaast een pas

omgeploegd terpje. Ik ben er naar-
toe gestapt om te zien ofer ook
scherven en aardewerk lagen. Op
enkele scherfies en kapotte pijpen-
kopjes en -steeltjes na lag er niet
veel. Toch l¡esloot ik om naar de

boerderij te gaan en om toestem-
ming te vragen. Ik mocht zoeken,
maa¡ alleen die dag, omdat er de

volgende dag gras ingezaaidzou
worden. Ik heb mijn detectorspul-
len uit de auto gehaald, en ben na
het drinken van een kopje koffìe
gaan zoeken, met stille hoop op een

leuke fibula of enkele leuke mun-
ten, i.p.v. doorzichtige duiten, zoals

de laatste tijd meestal het geval was.

Na enkele losse slingers over het
veld voor proef,, verminderde mijn
hoop al een beetje. Ik vond een

halve cent uit r88o, beneden peil
dus, zeker omdat dit een terpje was

6

uit rzoo na Chr.. Terwijl het steeds

wanner werd en het zweet langs de

koptelefoon naar beneden gutste,
bleefik denken dat er toch wel iets
moest liggen. Ik was al bang dat ik
weer met lege handen thuis zou
komen. Op een halve cent, wat
stuþes lood en zink na, dan. Dus
op naar de volgende
baan en vooral de

hoeken bij de

sloot goed nazoe-
ken. Tenslotte
kreeg ik op een

hoek een goede

toon, niet hard,
maarwel zuiver,
dus graven. En
daar lag hij dan,
in mijn enthousiasme
dacht ik eerst dat het messing was,

maar toen ik hem oppakte sloeg
mijn hart zowat op hol; het was een

prachtige, puntgave, gouden, vrij
grote munt. Natuurliik ben ik toen
gelijk naar huis gegaan om hem te
laten zien en bewonde¡en. Ik heb
hem alleen maar onder de kraan
hoeven afspoelen, het leek ofhij
gisteren was verloren. Het gezegde
"eens in de zeven jaar vind je goud"
is bij mij dus ook uitgekomen. Het
is waarschijnlijk een Friese naslag
ven een prototFpe Byzantijnse
gouden munt. Hij is aangegeven bi1'

het rpx te Leiden.

Døan de Jøger
Foto's A. de Boer, Sneek

PS

Op r november 2ooo kreeg ik dan
toch eindelijk de uitslag van dhr.
A. Pol van het rpr. Het stuk kan als

volgt omschreven worden:
Frankenl, solidus ca. 55o. Gewicht

4,21 gr.

Y .2. aanziend, gehelmd borstbeeld,
erachter een speer; sterk verbasterd

omschrift, waaruit geen keizers-
naam gereconstrueerd kan worden,
maar dat standaard luidt oN
(naam) nnevc.

K.Z. staande naar links met lang
kruis, ster in het veld, co¡tos in de

afsnede; vrcroRrA Avccc.
Het is echter niet mogelijk vast te

stellen waar dit stuk precies

geslagen is en de veronder-
stelling dat het Fries is,

kan dan ook niet hard
worden gemaakt,
aldus dhr. A. Pol.

Met dank aan hem en
het rpr.

Vuurstenen biil
Hallo medezoekers,
Eigenlijk ben ik niet zo'n schrijver,

maar nu ik mee wil doen aan de

vondst van het jaar, zal ik wel
moeten.

In mei van dit jaar las ik in de krant
dat er een gronddepot in mijn eigen
gemeente zou worden opgeruimd.
Aangezien daar een paar hopen

grond bij zaten, waar een paar jaren

geleden een zoekmaat van mij
leuke vondsten had gedaan (mun-
ten, kledinghaakjes, loodkopge-

wicht), wilde ik mijn geluk daar wel
beproeven. Ik moest nog wel
geduld hebben want het duurde een

paar weken voordat ze begonnen.
De grond werd uitgespreid over een

nieuw industriegebied. Op een

vrijdag na het werk ben ik langs het



depot gereden en de hopen grond
waren weg. Toen heb ik mijn
zoekmaat Gert-fan Bömher opge-

beld om zaterdags te gaen zoeken.

Daar aangekomen bleek dat de

grond op een groot gebied was

uitgespreid. Na z uur zoeken in de

hitte hadden we niets bijzonders en
gaven de moed op. De volgende dag

had ik nog een uurtje tiid en ben
naar de plaats van het voormalige
depot gegaan. Ik was ro minuten
bezig toen ik met mijn schepje een

scherf om wilde draaien, maar het
was geen scherf maar een steen.

Hoewel ik beslist geen kenner ben,
zag ik dat het een bijl was. fe bent
dan zo blij dat je niet verder kunt
zoeken. Dus ik naar huis om hem
aan mijn wiendin te laten zien.
Ook nog even naar mijn zoekmaat
gereden om hem te showen. Hij
kende iemand van de Oudheidkun-
dige Vereniging, de heer P. Bresser,

die de bijl via de Burgemeester van
Gendringen heeft aangemeld bij de

ROB. Zij ìreschrijven hem als een

fraaie vuurstenen bijl die tussen

4zoo en 2ooo voor Chr. is vervaer-

digd in zuidoost Limburg. Type
flint ovalbeil. Gezien de ongeschon-
den staat, is het zeer goed mogelijk
dat het een grafgift is geweest.

Zo zie je maar weer dat ie tijdens
het zoeken, niet alleen je oren,
maar ook je ogen goed de kost moet
geven.

Robert Frazer, Ulfi

Gouden vondst

Ondanks mijn universitaire oplei-
ding ben ik a-technisch. Dit bleek
onlangs wel weer toen de "tech-
neut" van de familie, mijn broer,
ontdekte dat ik al een jaar mijn
Garrett 35o Ultra verkeerd had
afgesteld. Ik maar denken dat je

maar met onduidelijke piepjes en
kraakjes moest leren leven. Overi-
gens heb ik het ook al eens gepres-

teerd om een uur te zoeken zonder
dat ik hem had aangezet. Ik me
maar afwagen wanneer de eerste

bliepjes zouden komen. Desalniet-
temin heeft de Garrett mij leuke
vondsten opgeleverd zoals een

halve cent uit 1878 en een kleine
gouden oorbel, enkele vooroorlogse
centen uit r9r8, 1939 en r94o, een

dertigtal kogelpunten uit WO II,
een musketkogel, diverse na-oorlog-
se centen enz. toch wilde ik wat
anders en na wat telefonisch con-
tact kreeg ik een gratis leendetector,
te weten een White's Classic SL ID
van Ruud de Heer om wet te testen.
Ik wilde namelijk een duidelijk
betere detector hebben, omdat mijn
Garrett moeite heeft om kleinere,
maar toch ook leuke vondsten,
zoals bijvoorbeeld dubbeltjes, halve
centen en kleine patroonhulzen en
dergelijke op te sporen. Bovendien
wilde ik meer diepte. Van een

collega-zoeker
lceeg ik de

,aargangen
van ons
clubblad

te leen,

werd ik zeer enthousiast over ons

blad en besloot meteen lid te wor-
den. Ook was ik en ik geef het
eerlijk toe, stinkend jaloers op al die
mooie vondsten in ons clubblad die
door iedereen werden gevonden. En
met een meer professionele detec-

tor hoopte ik ook echt eens iets
moois te vinden.

Enfin, na wat tips van "broederlief'
begon ik te bliepen over wat testma-
teriaal, dat ik op de grond had
gelegd en er omheen. Nu wist ik al
dat de tuin bij ons vol ligt met
troep, went met mijn Garrett had ik
er al heel wat van naar boven
gehaald, dus ik was niet erg enthou-
siast toen het leentoestel even

verderop meteen al een goed sig-

naal gaf. Desondanks ging ik aan

het graven en op 8 à ro cm lag hij.
Een prachtige gouden ring. Hoewel
ik nog nooit van mijn leven drugs
heb gebruikt, wist ik toen wat het
was om high te zijn. Ik "zweeftle"
van extase. Na een fax en een

telefoontie naa¡ Ruud de Heer
kwam ik erachter, dat het om een

gouden gespring ging, vermoedelijk
gemaakt tussen 165o en rTzo,rrreer
dit is niet zeker. Overigens is het
aantal goudmerken, vier in totaal,
bijzonder te noemen. Deze heb ik
naar de waagbaak opgestuurd ter
determinatie. Tevens ben ik door
deze vondst volledig genezen van
mijn jaloezie.

Anwe Hoekstrø
hierdoor



Kokerbiil

Allereerst de complimenten voor
ons Detector Magazine. Het is
eigenlijk niet mijn stijl om over
mezelf te schrijven, maar na het
lezen van nummer 53 dacht ik, laat
ik toch ook maa¡ eens een keer
schrijven.

Het jaar 2ooo rilas me wat de

vondsten betreft gunstig gezrnd.
Zondag3o januari had ik om ¡r uur
feest bij ons in de feestzaal. Omdat
ikwoeg op wes, dacht ikbij mezelf,
dat ik eerst nog wel een uurtie kon
gaan zoeken. Op de plaats aangeko-
men, de laatzen aan en zoeken en
wat dacht jeì Gelijk een Romein,
om precies te zijn een Trajanus. In
jubelstemming ging het zoeken
verder en geluk moet je hebben
nietwaa¡) Het volgende geluid
bracht een armband naar boven,
periode \zu-rlzl-. Daarna een

Romeinse gesp, verscheidene
fibula's en een ijzeren
aambeeldje, Romeins.

Intussen werd het
tijd voor het feest
(daar had ik niet zo
veel zin meer in),
maar ja er werd
thuis op me
gewacht, dus op
naar het feest.

Anders ben ik
meestal de laatste

die op een feest naar huis gaat,

maar deze keer kon het niet snel
genoeg afgelopen zijn. Zodra tk
thuis was, ben ik als een speer weer
naar de zoeþlek gegaan en heb ik
ook nog een fragment van een

fibula gevonden. Helaas werd het
toen al snel donker en ben ik naar
huis gereden. De volgende morgen
(ik was al woeg wakker natuurlijk)
ben ikweer naar de zoeþek
gereden, groot was mijn schrik toen
ik een grote bulldozer zag, die alles

aan het verschuiven was. Haastig
begon ik weer te zoeken en
zowaar... bi¡nen ro minuten had ik
weer een Romein van Augustus,
geslagen te Lyon (gedetermineerd
door Rob Reynen van de noa).
Verder vond ik die dag nog een

Romeinse munt van Tiberius met
klop, een Romeinse ring en
Romeins beslag.

Helaas kwam de bulldozer steeds

dichterbij en was het
gebeurd met de

wonderplek.
Ofschoon ik er
later nog een

vermoedelijk
Keltische
munt en nog'
enkele fibula's
gevonden heb.
Alle vondsten

zijn vanzelfspre-
kend gemeld. Met

dank aan Rob Reynenvan de non,
dat moet ook eens gezegd worden.

Veel later, het was april, had ik weer
een mooie plek gevonden. Hier
zocht ik verscheidene uurties, maar
gevonden werd er niets. Ook door
een andere zoeker werd niets
gevonden, toch bleefik het gevoel

houden dat op die plek toch iets
gevonden moest kunnen worden.
Op 5 mei grng ik fietsen en kwam
ik in de buurt van die zoeþlek en
wat dacht jel Ik heb de fiets neerge-

zet en met de schoenen aan ben ik
toch weer gaan snuffelen. Opeens

zag ik een schedel van een dier
liggen en kleine stukies hout en
even later nog een schedel. Ik heb
meteen de fiets gepaLt en ben snel
naar huis gereden om de detector
op te halen. Ik heb een White's
Classic rrr, met turbo, ingebouwd
door Hofman, Beuningen en met
een accu r2,v, r,2 nn, ingebouwd
door H. v.d. Beld uit Huissen, Gld.
(hier kun je een maand mee zoe-

ken, zonder opladen, geweldig en
ook nog goedkoop, met Harry is
altijd te praten). Op de zoeþlek
heb ik eerst een beetje rondgelopen
en zowaar, zo'n roo meter vanaf de

plaats waar de schedels lagen vond
ik een fibula.
Na een uurtie zoeken en verder
geen geluid meer te hebben gehad,

kwam er opeens een zwak geluid
door, na even zoeken bleek het om
een stuk tufsteen te gaan, met
groeven en ingesleten en ik dacht
meteen aan een netverzwaring. Dat
gaf de burger weer nieuwe moed en
na nog een schedel gevonden te
hebben, begon ik te denken aan

misschien een nederzetting of
zoiets. Maar na een uur lang geen

enkel geluid in de koptelefoon
gehoord te hebben begon ik lang-
zaam richting auto te lopen en
opeens een keiha¡d signaal. Ik
dacht gelijk aan een granaat, want
die heb je hier wel vaker, mear nee



Op een verkeerd spoor

fe loopt alzo'n achttien jaar te
zwaaien met een metaaldetector en
dan denk je dat je het zo ongeveer
allemaal gehad hebt. O.K. gouden
munten, een muntschat, munten
uit de Karolingische periode die wil
ik ook nog wel eens vinden. Maar ja
zo gemali:kelijk is het nu ook weer
niet en de factor geluk of mazzel
zoals jullie dat zeggen speelt ook
een grote rol. Een vondst zeüe me
recentelijk totaal op een verkeerd
spoor en heeft me hierbij dan nog
zo verrest, dat ik er de kluts bijna bij
kwijtgeraalte ('t is te zeggen ik heb
een nachtje onrustiger geslapen).

hoor, 3 cm onder het zand lag een
prachtige kokerbijl. Wat een geluk,
als de graafmachine iets meer weg
had gehaald, was ook de kokerbijl
verdwenen geu¡eest. De bijl is
meteen aangemeld bij de non en
samen met Theo Gerritsen van de
Historische Kring, Huissen ben ik
weer teruggegaan naar de zoekplek.
Op de plaats waar ik de schedels
vond, ontdekte Theo nog houten
vlechtwerk met palen. Al met al een
prachtige ervaring. Na een paar
weken kwamen dr.lay f . Butler en
Hannie Steegstra met de trein van
Groningen naar Huissen om de bijl
te tekenen en te onderzoeken.
Volgens dhr. Butler ging het hier
om een kokerbijl met imitatievleu-
gels en biconcave kokermond met
rib. Hiervan kennen $/e er nog een
uit de Waal bij Nijmegen, maar
deze is iets kleiner. Een pracht-
vondst dus en met deze vondst zou
ik graag meedoen met de vondst
van het jaar. Als iemand een koker-
biil vindt, geefdan ook dhr. Butler
hiervan bericht. Ie krijgt dan ook
een mooie tekening van de bijl.
Verder wens ik alle medewerkers
van de ope het allerbeste en veel
succes met ons blad.

Tonvøn Bon

zoeken liet ik het nog aan mijn
maten zien, die het een mooi
muntgewicht vonden.

Muntgewichten vind ik altijd ple-
zante vondsten en ik heb dan ook
heel wat l¡oeken en documentatie
over dit onderwerp. Aldus thuisge-
komen zocht ik dezelfde avond nog
in de boeken ofik het desbetreffen-
de gewichtie niet kon terugvinden.
Ik was de mening toegedaan dat het
een muntgewicht voor Amsterdam
was omdat het wapenschild drie
kruisjes vertoonde. Toch kon ik het
niet terugvinden in de boeken, voor
mij was het min of meer een uitge-
maake zaak: een muntgewicht voor
Amsterdam niet direct beschreven.

'Wat wil nu het toeval dat ik twee
dagen later bij een wiend van mij
in Mechelen, die heel wat kent van
munten, op bezoek ben, dit was

naar aanleiding van een muntje dat
ik diezelfde zondaghad gevon-

den en niet direct had kun-
nen determineren (ach-

terafbleek dit een z
denier te zijn voor

Louis de Berlai-
mont (r57o-

t5g7 Carr:-

brai). k
had het
muntge-
wichtje ook

maar meege-

nomen. Toen ik
het hem liet zien zei

hij dat het wapenschild
op dit gewicht niet van

Amsterdam maar van Breda

was (bij Amsterdam staan de

kruisje onder mekaar, bij Breda in
driehoekvorm). Dat is nog beter zei
ik, vandaar dat ik het niet direct kon
terugvinden. Mijn wiend raadde
mij aan eens de blauwe veilingcata-
loog van de Nederlandse munten te
raadplegen. Misschien was het wel
een gewichtie voor het
wegen van noodmunten van Breda.

Toen ik thuiskwam kon ik het niet
nalaten om eens snel de catalogus

Met twee wienden en zoekmaten
van mij, Fon en Bruno, besloten we
begin november eens eenzondag-
namiddagje er op uit te trekken.
Het was een prachtige dag en ideaal
zoekweer. Ons objectief was een
veldje in de buurt van een oud fort.
Wij hadden daar in het verleden
ook al wat duiten, gespen en derge-
lijke gevonden en het veldje lag er
heel goed bij. Toen we na een
paar uur zoeken een pauze
namen om iets te eten
en te drinken en de
reeds gedane

vondsten te
bespreken
waren het
zoals gewoon-
lijk weer
duities, knopen,
musketkogels die
voor het eerst na al
die jaren het daglicht
terug zagen. Bruno had
ook een muntgewichtje
gevonden voor het wegen van
een postulaat gulden.

Na deze pauze besloten we nog een
uurtie te zoeken vooraleer ermee te
stoppen. Tijdens deze laatste zoek-
sessie vond ik (dacht ik toen
althans) ook een muntgewicht, de
ene kant was in heel goeie staat en
er stond het jaartal 16z5 en een
wapenschild op, de keerzijde was
gelijk geheel afgesleten. Na het



ter hand te nemen en onder Breda

te gaan kijken. Daar stonden op de

bladzijde 278 noodrnunten van 40
stuiver en z stuiver 16z5voor
Breda. Niet iets spectaculairs op het
eerste zicht. Maar toen viel plotse-

ling mijn aandacht op de beschrij-
ving van de tweede afgebeelde z

stuiver. Hier stond geschreven

noodmunt van z stuiver 1625.

Koper. Eenzijdig geslagen. Godv....

ik had geen muntgewicht gevonden
maar een noodmunt van r stuiver.
De rest van het verhaal kan je wel
zo inbeelden (telefoontjes naar
Mechelen en Bruno en Fon). Deze

noodmunt van r stuiver is heel
zeldzaam en heb ik onderhrssen
reeds gemeld bij het munt en

penningkabinet te Leiden.

Waarom sloeg Breda deze nood-
muntenl
Om dit te begrijpen moeten we

teruggaan in de tijd namelijk in de

periode van de tachtigjarige oorlog.
Eind ú24 werd de stad Breda

ingesloten door de Spaanse troepen
onder leiding van Markies van

Spinola. Tijdens de belegering van
de stad onstond er een gebrek aan

geld. Geld dat onder meer noodza-

kelijk was voor de betaling van de

aan de verdediging van de stad

deelnemende huursoldaten. Ten-
einde hierin te voorzien werden
op last van de magistraat noodmun-
ten geslagen die dan na afloop van
het beleg weer in gangbare munt
werden omgezet. Maar het mocht
niet baten voor Breda want gedwon-
gen door de honger capituleerde zij

5 jvliß25.

Aangehaalde werken:
- jaaroverzicht munten en

penningen 1988
- Handboek van het Nederlands

kopergeld rS4 - 1797

D.Purmer en H.f. van der Wiel

H endrik V øn C a el.enb erghe

Middels de genealogie van mijn
familie ben ik er achtergekomen,
dat mijn familie in ieder geval al
vanaf r58r woonachtig is in de

provincie Groningen en komt uit de

slreek Westerwolde.
Ik ben dan ook lid geworden van de

vereniging voor genealogie en

historie Westerwolde. Hierdoor ga

ik met de regelmaat van de klok
alleen of met vrienden ook met
mijn metaaldetector in de provincie
Groningen zoeken, hoewel ikzelf in
Noord-Holland woon.

Op één van mijn zoekdagen in de

provincie Groningen (Gemeente
Scheemda) vond ik een muntje van

zilver met een diameter var' 20
millimeter. Het was mij onduide-
lijk wat voor soort munt het was en
ik l¡en er toen voor een determina-
tie mee naar het Rijksmuseum Het
Koninklijk Penningkabinet (rrr)
gegean. Daar kon men ook niet
onmiddellijk het antwoord geven,

waarop de munt voor nader onder-
zoek werd ingenomen.

Drie weken daarna werd mij door
de conservator van het rpr telefo-
nisch medegedeeld dat ik een

unieke munt had gevonden.
Niemand had zoiets ooit gezien.

Op de voorzijde van de munt staat

een dul¡belkoppige adelaar met
eronder een wapenschild, in de

lengte doorsneden met aan de ene

zijde een maansikkel en aan de

andere zijde een stralende zon.
Het omschrift luidt: srN¡orcr

evr vrNrr (Benedictus Qui
venit in domini I gezegend
hij die komt in de naam

,l des Heren). Als initiaalte-
/ ken is een vijfpuntige ster

gebruikt, terwijl als inter-
punctieteken twee boven

elkaar geplaatste ruitersporen
zijn gebruikt, datzljn twee zespun-

tige sterretjes met een holte erin.

Op de keerzijde staat een kort
gevoet kruis met in de hoeken

afwisselend een maansikkel en een

zon. Het omschrift luidt: r"ro¡¡rre
NovA DocKvM (moneta nova de

Dockum/nieuwe munt van Dok-

kum). Hier wordt als initiaalteken
een gevoet kruis gebruikt terwijl de

interpunctietekens ook bestaan uit
twee boven elkaar geplaatste ruiter-
sporen.

Op basis van de uiterlijke overeen-

komst met munten van de stad

Groningen mag aangenomen
worden, dat het hier gaat om een

halve kromstaart uit de periode

t43o-r44o.
Het rpr liet mij weten, dat door

deze vondst de ouosrr en tot nu toe

ENrGÉ munt van de stad Dokkum
bekend is geworden. Sterker, het
was niet eens l¡ekend dat Dokkum
beschikfe over een muntslager.
Als extra bijzonderheid vertoont de

munt de ouosr bekende afbeelding
van het stadswapen van Dokkum.
Dat dit wapenschild afwijkt van het
later vastgestelde wapenschild
maakt de munt ook tot een unieke
bron van kennis voor de bestuur-

ders van de Nederlandse heraldiek.
Een zeer bilzondere vondst.

Een onbekende munt van
Dokkum toont onechtheid
van wapenschild aan
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De munt is aangekocht vool de
Rilkscollectie en is ingeschreven in
Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet onder inventaris-
nummer Mv o44o9.

Het Friesch Dagblad heeft er ook
artikelen aan gewijd onder de

koppen:

weten: "Een schitterende vondst".
Dat er een ander gemeentewapen
op de munt staat, is voor ons reden
om eens ernstig na te denken over
de vraag of we het huidige wapen
moeten blijven voeren. Hii wil
proberen om de munt naar Fries-
land en het liefst naar Dokkum te
halen. Die munt hoort hier. Hij

Moeder Maria
met kind

In april 2ooo, was ik na ro jaar, op

7z-jarige leeftijd weer aan het
zoeken geslagen rnet de C-Scope

44o. Door gebrek aan locaties en de

fysieke toestand was ik niet eerder
begonnen. Maar grond uit een

bouwput (rzoo I r3oo) werd zoda-

nig gestort, dat ik er weer aan

begonnen ben. De grond was goed

vlak gestort en redelijk begaanbaar.
Het werd een feest. Ik ontmoette de

oude hap zoekers weer eens, die
ondertussen was aangevuld met
jong talent. Er werd wat afgepraat
over vroeger en over de leuke
dingen die gevonden waren. Niets
bijzonders, rnaar toch. Zo ging het
van maand tot maand, tot in
juli/augustus. Toen kreeg ik een

goed en krachtig signaal (ik ben
aardig doof) in de koptelefoon. En

mijn spreuk: "jongens doorzoeken,
want voor je het weet ben je 7z jaar"

bracht succes. Ik vond een puntgaaf
tinnen beeldje, de moeder Maria
met kind, volgens kenners
Romaans en uit ongeveer r25o.
Dat gaf en geeft nog aardige com-
motie. Vandaar deze aanmelding
voor de vondst van het jaar.

W.H. vøn Amerongen

E ;fj:ilj;ï,,""' en,harve kron,-

Kromstaarten

krijgt in Dokkum veel meer aan-
. Gevonden Stadsmunt toont aan: dacht.

Het wapenschild van Dokkum
blijkt onecht.

' Stadsmunt uit t43o nog steeds Graag wil ik met deze vondst dit
niet in Dokkum. jaar meedoen aan "de vondst van

het jaar".
Een bestuurder van de gemeente
Dongeradeel (Dokkum) heeft de Groeten,
krant het volgende laten Jan Tømmes, Oothuizen



Romeins ploeg1izeÍ

Ons zoekmaatje, Niels fonker uit
Petten, belde mij of wij nog het veld
in gingen. Niels komt ons vaste

team, bestaande uit Ardan Troost,
Dannyv.d. Pol en ondergetekende
Ardwie Schoenmaker, af en toe

versterken. Wij zoeken wijwel altijd
in teamverband. Het zoeken en
ontdekken heeft zo veel voordelen.
Informatie en interpretatie worden
in de groep besproken. Bijv. waar
we gaan zoeken en waarom. Vind je

sporen of aanwijzingen in het veld
ofop een bepaalde site, dan overleg
je met elkaar wat je ermee doet. fe
kunt taken verdelen, de één duikt
een archiefin, de ander gaat op
zoek naar mensen, die historisch
gezien misschien iets meer weten
van een bepaalde sile. Zo zijn et
buiten de wiendschap en gezellig-
heid nog vele voordelen te noemen.
Wat natuurlijk ook belangrijk is, is
dat dit alles leidt tot een beter
resultaat.

Over dit resultaat het volgende. Na

wat onderzoek kregen we het
vermoeden dat er bij een dorp bij
ons in de buurt (midden-Neder-
land) sporen van Romeinen te
vinden zouden moeten zijn. Wij
gingen zoeken in het bos. Volgens

onze kaarten liep hier in het verle-
den een belangrijk wegennet. Nu
waren het onbelangrijke zandwe-
gen. Het bos bestond in het verle-
den voornamelijk uit akkers en
heide. Wij vonden verschillende
duiten en wat gespen etc. Ardan
begon opeens hard te roepen,
enkele meters van het pad vond hij
een grote, dililke munt, die kon nog
wel eens Romeins zljn.Enja hoor,
het bleek een sestertius te zijn van
Hadrianus rr7 - ry8 n. Chr. Deze

dagwas geslaagdvoor ons. Een

paar dagen later zijn we nog eens

gaan zoeken. Ik vond een groot
bronzen voorwerp enkele meters

van de plaats waar Ardan zijn munt
vond, het bleek na determinatie een

mis-gietsel van een voet van een

Romeins altaartje te zijn, weer
resultaat dus.

Een ander weekend. Enkele kilome-
ters van de voorgaande site had

Ardan een breed bospad ontdekt
dat ca. 3o cm afgegraven was. Na

het pad afgezocht te hebl¡en, zon-

der resultaat, belandden we wat
dieper in het bos en kwamen we uit
op een grote open plek, deze was

ook afgegraven, langzaam schuin
aflopend naar het midden. Na wat
grondonderzoek ontdekten we op



een bepaald stuk scherfmateriaal en
verscheidene kloostermoppen. Een
groot stuk was een maalsteen en
wat mooie Siegburgh scherven
vond ik de moeite waard om mee te
nemen. Na wat verder speurwerk
vond ik een zilveren penny van
Floris IV, Willem II van Holland
(tzzz - 1234 - r:16l. Verder ver-
schillende duiten, gespen etc. Vele
andere weekeinden weren we te
vinden op verschillende sites in een
plaats in midden-Nederland, die
historisch gezien erg belangrijk is.
In deze plaats hebben we voor
onszelf veel onderzoek gedaan.

Hierdoor hebl¡en we o.a. interes-
sallte sites ontdekt. Volgens het
Utrechts Nieuwsblad moeten er de
scherven her en der uit de Middel-
eeuwen en Romeinse tijd voor het
oprapen liggen; grote onzin. Sporen
zljn er zeker te vinden, maar niet zo
makkelijk als omschreven staat in
die krant. Ik vind dat we best wel
het een en ander op verschillende
sites gevonden hebben, maar we
hebl¡en er wel extreem veel tijd in
gestoken.

Voorwerpen die ik daar zoal gevon-
den hel¡:
- r camee (uit schelp gesneden) r8e

eeuw
- weer een penny van Floris IV,

Willem II
- een l¡ronzen voorwerp, met de

grootte van een rijksdaalder, met
aan weerskanten een beeltenis
van een persoon (op de zoekdag
wist men dit niet te determine-
ren.

- middeleeuwse sleutels (waarvan r
gegoten)

- speerpunt vanljzer
- sPeervanrlzer
- Romeinse en Middeleeuwse

hoefijzers
- Middeleeuws mes met benen heft
- klein ijzeren plaatje met Gotische

letters
- Romeinse munten
- emaille fibula (Karolingisch)
- hanger (kruisteken) waarschijn-

lijk Byzantijnse invloed, rre - r2e
eeuw, het bladgoud was nog
gedeeltelijk aanwezíg

. benen Romeins kannetje

. etc. , etc.

Ook mijn zoekmaatjes hel¡ben
verschillende voorwerpen gevon-

den, zoals fibula's, munten etc.

De meest bijzondere vondst, die ik
heb gedaan, is een Romeins ploeg-
blad van ijzer. Toen ik hem vond,
zagen de andere jongens niets in
dit grote, roestige obiect. N.a.v. de
bijvondsten, die Romeins waren,
heb ik het roestige, haast onherken-
bare stuk ijzer mee naar huis
genomen en schoon gemaakt. Toen
de ploeg tevoorschijn kwam (Niels
gaf me het advies de roest eraf te
branden) heb ik enthousiast de
andere jongens op de hoogte
gesteld. Ardan had de indruk dat
deze vondst nogal bijzonder kon
wezen, mede omdat na roestverwij-
dering het blad wijwel intact was.
Dit alles werd door het determina-

l8e eeuws camee

Tekening: mw. M Troost
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tieteam op de zoekdag in Belling-
wolde bevestigd. Graag zou ik met
dit object mee willen doen aan de
vondst van het jaar.

Afgelopen zarerdag (28 oktober)
ben ik op kraamvisite bij Niels en
Melanie in Petten geweest. Hun
eerste kindje, Melina, ziet er won-
derschoon uit. Niels zal het zoeken
een tijdje op een wat lager pitje
zetten (dat hoort erbij, jongen).

Vandaag is het zondag en ik kan
niet mee met Ardan en Danny. Ik
kriig al vrij snel een telefoontje van

Danny, hij had een obooltje
gevonden, even later vond hij
een prachtige fibula en waar-

schijnlijk het bovenstuk van de

hanger, die ik eerder gevonden
had (met bladgoud, rre - r2e

eeuw).

Wordt vervolgd.

Ardwie
Schoenmøker

ì3



De Azabache
van Dronriip

Sinds de St. Salviuskerk te Dronrijp
wordt gerestaureerd, zijn er ver-

scheidene interessante vondsten
gedaan, zoals potscherven, glas van

gebrandschilderde ramen en tegel-
tjes van vroegere vloeren.

Jan Veltman uit Dronrijp is één van

de personen die bij deze restauratie
zijn ogen goed de kost heeft gege-

ven. Al meerdere bijzondere vond-
sten heeft hij op zijn naam staan.

ln april jl. heeft hij een belangrijke
vondst gedaan in de grond die uit
het schip van de kerk is verwijderd
en op het kerkterrein voor ophoging
is gebruikt.

Het gaat hier om een zogenaamde
Azabache: een grote kraal van git,
versierd met St. Jacobsschelpen.
Azabaches werden in de r5e en r6e
eeuw als pelgrimstekens meegeno-
men uit Santiago de Compostela.
Op veel plaatsen in Euiopa zijn
Azal¡aches gevonden, vaak als

bijgiften in graven. Aan de grootte

en de vorm van het voorwerp is de

welstand van de l¡ezitter af te lezen.
Deze eerste Friese Azabache heeft
de vorm van een grote doorboorde
kraal van 2,5 cm lengte en r,5 cm in
doorsnee. De ovale kraal is duidelijk
in de breedte door een rand in twee
delen verdeeld. In beide helften zijn

afwisselend drie |acobsschelpen
gesneden. In één van de schelpen
Iijkt op amateuristische wijze een

gezichtje gekerfd te zijn. De kleur
van de kraal is diep zwart.

Het materiaal
Git of zwarte barnsteen, in het
Latijn: "gagates", is een vorm van
verharde steenkool, bitumen-
houdende "pekkool" dat in Noord
Spanje op diverse plaatsen in
mijnen wordt gevonden r.

Git laat zich gemakkelijk bewerken
en wordt daarom gebruilt voor het
maken van beeldjes, kralen en

amuletten. In Fryslân behoorden
gitten bij de rouwkleding.
Azabache komt van "az-zabag",heI
Moors-Arabische woord voor het
materiaal. In de oudheid werd het
al gebruikt en men beschouwde het
a1s een steen met geneeskrachtige
en magische eigenschappen. Git
werd bij maagk'alen en waterzucht
gebruikt. Men beschouwde de steen

als een krachtig middel tegen het
boze oog, toverspreuken en hekse-

rij. De steen zou bescherming
bieden tegen demonen en zelfs de

duivel verjagen 2.

Azabaches Compostelanos
In het begin van de r5e eeuw werd
Cornpostela het centrum van de

gitverwerking in Spanje en de

Azabaches Compostelanos werden
een begrip in Europa. Door de

eeuì¡/en heen waren het weemde,
ongewone objecten in de verzame-
lingen van antiekverzamelaars.
De mooiste Azabaches zijn beeldjes

van de heilige facobus, vaak met
kleine pelgrims aan zijn voeten.
Daarnaast komen ook St. |acobs-
schelpen in git voor. En dan zljn er
verder rozenkransen, kralen en
andere kleine dingen. Tot op de dag

van vandaag kan men in Santiago
producten van de Azabacheria's

kopen.
Zo nu en dan worden er in Neder-
land ook Azabaches gevonden.
Zo is er in r99o in Groningen een

zeer mooie "Jacobus" voor de dag

gekomen, die in het museum
aldaar te bewonderen is. Ook bij het

klooster van Diepenveen kwam er

één uit de bodem, evenals één in
Noord Holland j.
De Azabache van Dronrijp schijnt
de eerste van Fryslân Le ziin.
Azabaches rvaren en zijn kostbare
herinneringen aan de Spaanse

pelgrimsreis. De apostelbeeldj es

waren alleen voor de rijken wegge-

legd, maar ook een kraal als deze

zalnogeen hele uitgave zijn
gev/eest.

14



Van steen tot beeldje

Grotere Azabaches werden vaak op
de kleding of op de pelgrimshoed
genaaid, anderen werden om de

hals gedragen. Het lijkt er op dat de
Dronrijper kraal ook om de hals
werd gedragen en op deze wijze in
het graf is meegenomen. Pelgrims-
tekens werden beschouwd als

heilige voorwerpen en Azabaches

bewaarden daarbij de krachten die
al in de oudheid met gitten waren
verbonden. Dat maakte hun heil-
zaarnheidnog groler 4.

Omdat facobus, volgens de legende
de bestrijder van de magiër Hermo-
genes, ook beschermde tegen de

l¡oze machten en betoveringen
verbrak, kon de combinatie niet
beter.
De dood betekende de meest direc-
te confrontatie met de duistere
machten en wat kon men derhalve
beter in het graf meenemen dan
zo'nzwaÍIe steen van facobus graf.)

In ry25 verbood lQrel V het gebruik
van gitten kogels als amulet tegen
het "boze oog". De Spaanse Azaba-

che-deskundige Angela Franco
Mata is van mening dat tot de r3e

eeuw de gitsteen als bron van
Apotropeïsche kracht werd
beschouwd, terwijl in de late mid-
deleeuwen vooral de voorgestelde
heilige persoon tegen de duivel
l¡eschermde 5. Interessant is dat de
Azabache van Dronrijp een kogel

van git is en in tweede instantie
heilig door de scheipen van St.

Jacobus. ln derde instantie is er nog
een gezichtje ingekerfcl waardoor
de kraal een primitief facobusbeeld-
je is geworden.
Om in het Jacobusschelpje een

gezicht te zien was niet een uitvin-
ding van onze pelgrim.
In de heraldiek komt die verbinding
meer voor 6.

Om een pelgrimschelp op de lde-
ding vast te zetten, moeten twee
gaatjes in de top worden geboord.
Door fysiognomische waarnemin g
worden deze gaatjes tot de ogen en
de onderkant van de schelp tot de
baard van facobus.

Nader onderzoek
Nader onderzoel< moet uitwijzen
¡Maar tot nu toe andere Azabaches

van dit lype zijn gevonden.
'We kunnen nu al vaststellen dat

Jan Veltman uit Dronrijp een
vondst heeft gedaan die de betrok-
kenheid van de Friezen bij de

bedevaart naar Santiago nader
bewijst en ons verder inzicht geeft
in een stukje religie geschiedenis
waar-van in Friesland maar een heel
klein beetje bewaard is gebleven.

lemma Gagat Dl rrr, P 253

3 Santiago de Compostela, Europalia

85 Gent, ( 1985), P 3oo - 3o7

4 Elisabeth Odinius, Der Azabache aus

Bönnigheim. Artikel r99o

5 Angela Franco Mata, El azabacha in
Espana, Compostellanum 4 $98),
P 3¡3

6 Escallops in Armory, The Hon. Sir

George Bellew, Garter King of Arms,

Shell ofLondon (1957).P 9z - 93

Bovenstøøn ørtíkel is vøn dø hønd va.n

de heer J. R. uøn der Wøl te Bolswørd

en is vertaald uit het Fries door Th.

Wip te Dronnjp (Fr.)
D e foto's zijn vøn F otovøkstud.io

Mørten Aukes te Kû,baørd (Fr.)

Hoewel het beschreven objact niet vøn

nxeta.a.l is veruøørdigd en derhalve een

"zichtvondst" ís, hebbøn wij toch

gemeend om dit ørtikel ín ons blød te

nxoeten pløa.tsen.

Het is immers heel goed mogelijk døt

detectorørnøteurs wel eens øen Aza.ba.-

che hebben gevonden, zonder te

besffin døthet eenbíjzonder voor-

werp is of het niet øls zodønig wíst te

herkennen.

Wellicht bevíndt zich een dergelijk

vootwet? in uw verzømøling "niet-te-

determineren-obj ecten " . Løøt het ons

Garrett
GTt 2500
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GoED EN EERTUK ADYTES

ZEIF GOEDE ZOEKERVARING

Speelmansweg 9, 8l I I MH Raalte,
Tel. (0572) 38 22 96, Mobiel: 06-20394524

Valentin Montecarreno, Azabacheria døn a.u.b. weten !
Ash;riana, Pri ncipado Esturias

(r986), P rr e. v.

H.D. Aberglauben. Berlin r9z7 s

Millenium
Coin Trax Baron

COMPASS - GARRETT. DETECTOR PRO -TREASURE BARON
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In - en verkoop en ruiling van :
archeologische voorwerpen en detectorvondsten

Europese Prehistorie - Rorneins - Vroeg rniddeleeuws - rniddeleeuws tot 18e eeuws

Grieks en Eg¡rtisch

Bronzen sculptuur wan de god flercules, Etruskisch 3e eeuw voor Christus, hooge z 12 ctn
Bronzen sculptuur van de godin Fortuna, Romeins 2e - 3e eeuw na Christus, hoogte : lO cm

Ancient Art Gallery Storrnbroeh
fleezerwegl43 - 5614 HDEindhoy€n z telefoon 2O4O2132877 -

mobiel z O6-54352559 - ernail: info@storrnbroek.nl

Kiik op onze website : www.stormbroek.nl of kom langs
wij zijn geopend : dinsdag, woensdag en zaterdag van 9.OO - 17.O0 uur.

Voor verschillende nationale en international e verza;rrrelaars zijn wij
constant op zoek naar archeologische voorwerpen en objecten.
Dit mogen losse voorwerpen zijn'' rnaar ook gehele collecties.

Tegen kontante betaling !!

Voorwerpen dienen aangemeld te zijn, maa¡ kunnen ook door ons worden aangerneld.



& TRACKER IV
Een goed begin

OUICK DRAW II
G e h ru i k e rsv ri e n d e I ij k

- G e I u ids d isc rinin ati e
- Regelbare gevoelugheid
- Beg e lba re d isc rim in atie
- Verwisselbare l8 cm schotel
- Batterijen controle d.n.v. geluid
- Ko pte I efo on a a n sl uitin g
- Mogelijkheid om schotels te verwisselen

- 3 Discrininatie standen schakelaar
- Motion alle netalen
- Volledige discr stand
- M e e r-toon s g e I u id sd is c ri m i n a ti e
- Regelbare gevoeligheid
- lndicatie nater
- Lage spanning indicatìe
- Verwisselbare 2l cm open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- Tlptoetsen bediening
- Be gel b a re gevoe ligh e i d
- Regelbare discrininatie
- 3-too ns g el uid sd isc ri m in ati e
- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Auton atis c he g ron d b a I a ns
- Verwisselbare 21 cm open schotel

- LCD beeldschern
- Armsteunmodel
- Verwisselbare 2l cn. schotel
- Tiptoetsen bediening
- Re g e I b a re D is c rinin ati e/N otc h
- Regelbare gevoeligheid
- Auton atisc he g ro n d b a I a ns
- Kopte lefoon a a n s I u iti ng
- Led batterijen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Regelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all netal en notion all metal
- 3-too n s ge lu idsd i s c rin in ati e
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handnatige- en autom, grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel
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DEALER VAN :

Die l5e eeuwse insignes
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Gouden ring net smaragd
l7e eeuw.
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Gevonden met de White's XLT Spectrum door P. Kot
tor Magazine nr. 45



l\
I,,;\ PLWf

Land- en onderwaterdetector.
Detecteert ook gouden kett¡ngen.
Regelbare diepte 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.

\^/H lT€'S CLÀJf lC JL lll

De meest verkochte middenklasser.
Groot diepte bereik, inbouw TURBO
(35% meer diepte) en STRAND
(uitschakeling trekringen e.d.)
uitvoering mogelijk. Makkelijk in

I
'til

gebruik. Ook verkrijgbaar met
digitaal beeldscherm (lD & IDX)

en speciale electronica de topper op
(zwaar) vervuilde (stads)grond.

Ff fH€K C¿ 20

terrein. De LOBO? Een specialist
voor erg kleine voorwerpen en
muntjes!

met perfecte
voor zout en mineralen.

door 2 LED's en
geluid. Groot dieptebereik.

ii)
,/

Een geneer qrgrlate qetector mel 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 ME ALDETECTORS

rpad 2,8.276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91 ,Íax (0gB) 963 64 B0
ternet: www.metaaldetectors.nl E-mail: metadec@wxs.nl
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Bataven en Romeinse metaalwaar:

een oproep aan de lezers

Sinds r oktober 1999 loopt aan het
Archeologisch Instituut van de

Vrije Universiteit in Amsterdam
onder leiding van Prof. Dr. N.

Roymans een meerjarig onder-
zoeksproject dat de Bataven tot
onderwerp heeft. In het kader van
dit onderzoek worden ook inventa-
risaties van enkele geselecteerde

archeologische materiaalgroepen
uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld
geprobeerd een zo compleet moge-
lijk beeld te krijgen van de versprei-
ding van zegeldoosjes, Romeins
militaire uitmstingsstukken en
paardentuig, en I(eltische munten.
Zegeldoosjes werden gebruikt om
onder meer houten schrijfplankjes
mee te verzegelen. Een door de

gaatjes in de bodem gehaald snoer
werd daarvoor om de plankjes
gewonden. De beide uiteinden van
het snoer werden vervolgens via de

zijinkepingen weer het doosje
ingeleid en daar samengeknoopt.
Vervolgens werd vloeibare was over
de knoop gegoten, en met de steen
varl een zegehingwerd er een zegel

in gestempeld. Tenslotte werd het
deksel van het doosje dichtgeldapt
om beschadiging van het zegei te

voorkomen. Een voorbeeld is afge-

beeld in de bovenstaande figuur.

Veel amateur-archeologen hebben
hun collectie al voor ons openge-
steld, maar om een zo compleet
mogelijk beeld te krijgen, zouden
wij met iedereen in contact willen
komen, die een of meer exemplaren
van deze voorwerpen in zijn collec-
tie heeft. U kunt ons per briefop
per e-mail bereiken (zie beneden).
Wij zljn u voor iedere melding
dankbaar.

Prof. Dr. N. Roymans/ Dr. T. Derks

/ Drs. |ohan Nicolay
Archeologisch Instituut Vriie
Universiteit
De Boelelaan rro5
ro8r HV Amsterdam

E-mailadressen:
- Prof. Dr. N. Roymans:

ngam.roymans @let.vu.nl
( Keltische munten f zegeldoos j e s )

- Dr. T. Derks:
amj.derks@1et.vu.nl
(zegeldoosjes)

- Drs. Johan Nicolay: jaw.nico-

lay@let.vu.nl
(militaria en paardentuig)

ro maart Explorer XS demonstratiemiddag

Op ro maart zoor wordt een demonstratiemiddag van de Explorer XS

georganiseerd door Detect, in samenwerking met Minelab lerland.
Op deze dagkrijgr u uitleg en demonstratie van deze bijzondere detector.
Als het weer redelijk is krijgt u de gelegenheid om met deze detector op een

interessant terrein te zoeken. De demonstratiemiddag begint om r4.oo uur
en zal in de buurt van Deventer gehouden worden. De locatie wordt
voorlopig geheim gehouden. U kunt zich opgeven bij: Cert Cesink,

tel. (o53) 43oo512, mailen mag ook: sales@detect.nl

Statenplein te

Dordrecht
De afgelopen maanden is er in de

polder Nieuwland bij Alblasserdam
intensief met de metaaldetector
gezochl. De reden hiervoor is dat er

in dit gebied stortgrond is gedepo-

neerd, afkomstig uit het Statenplein
te Dordrecht. In deze grondzljn
veel voorwerpen gevonden. Niet
alleen veel metalen voorwerpen,
maar ook leerresten, houten voor-
werpen en aardewerk.

Ons voornemen is om de gevonden

voorwerpen te inventariseÍen om zo

een completer beeld te krijgen van

de Middeleeuwse bewoners in
Dordrecht. Het zou een leuke en
nuttige aanvulling kunnen worden
op de resultaten en de getrokken
conclusies van het opgravingswerk
bij het Statenplein.

Onzevraagis dus: Willen alle

mensen die in die grond gezocht
hebben even doorgeven wat er zoal
gevonden is. Dit kan d.m.v. een

tekeningetje (a.u.b. met vermelding
van afmetingen en materiaal) of
gewoon een lijstje van voorwerpen
plus een beknopte omschrijving. fe
kunt me oolc bellen of mailen. Als
we hier allemaal aan meewerken en
zo een naslagwerkje realiseren, zal

dat door de professionele archeolo-
gen gewaardeerd worden en zo

hopelijk hun vaak wat negatieve
gevoelens m.l¡.t. de'detector-
piloten' veranderen.

Bij voorbaat dank voor de

medewerking:

Namen A.W.N.-afdeling rr,
Pieter'Wemmers
Buitendans 15o

337r B N Hardirxveld-Giessendam
Tel./fax (or84l6ß952
9 8werro8d@driestar.nl
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Houten "knuppel" met cilinderuormige kop met 4
rijen metalen loatsnogels Leng¡e 64 cm

Zeldzame

bodemvondsten

op de nieuwe

q

uitbreiding van de

industriezone

leperleekkanaal

te Boezinge

Na voorbereidend onderzoek met
de metaaldetector op de hoek van
de Kleine Poezelstraat en de Moor-
telweg, groeven we op 16-ro-1999
een dichtgeslibde Britse loopgraaf
weer vrij. De honderden Britse
geweerpatronen op de bodem en
divers ander loopgraafmateriaal
bleken uitstekend geconserveerd.
Zelfs conservenblikken met cornet-
beef kwamen opnieuw aan de

oppenlakte. In de daaropvolgende
weken van nauwgezel graafwerk
verschenen de meest uiteenlopende
voorwerpen. Enkele blijken nu
zowat uniek te zijn en zeLdzaarn

voor Vlaanderen. De hierbij afge-
beelde voorwerpen (knuppels)
werden gebruikt als slagwapen
gedurende de eerste wereldoorlog.
Het wapen is zeer sterk vergelijk-
baar met het in de middeleeuwen
gebruikte slagwapen "de goeden-
dag" of "de gespinde stave". Maar
waarschijnlijk zijn de types uit WO
I minder robuust. De afwerking
lilkt wel stukwerk. De stok is duide-
lijk in vorm gedraaid in een draai-
bank, nadien zljn de Tlzeren punten
erin geslagen.

Van de heer Tony Debruyne van de

W.F.A. België kregen we de volgen-
de informatie:

Dit soort wapen was meestal van
geïmproviseerde makelij en werd

:trïtiÉàÊr.',...#,";;,. .'\

Houten "knuppel" met bolle kop met drie rijøn

metalen taatsnagels Lengte 50 cm

Dít bíjzonder gave stuk is geschonken aan het
"ln Flanders Fields Museum" te leper

door de frontsoldaat gebruikt als

onofficieel wapen tijdens patrouille-
tochten in de vijandelijke linies. Bij
de Britten bestond er een reglemen-
taire knots die "knob kerry" werd
genoemd (van het Zuid-Afrikaanse)
knopkierie.

Er zijn verder nog verschillende
types bekend:

Cosh of l(osh, Eng. (ploertendoder)
voor een geïmproviseerde knippel
gemaakt uit een stok met loden
ring erom, gebruikt voor nachtelijke
loop graafpatrouilles.

I(nob Kerrie of ltuokkery, Eng. voor
een soort knuppel met dildce kop.
Afkomstig uil Zuid- Afrika, waar dit
soort wapen door de Zoeloes werd
gebruikt tijdens de Boerenoorlog in
het begin van de 2oe eeuw.

Lackery of Lackry, Eng. Van het
Hindoe voor stok of stuk hout dat
als knuppel kon fungeren.

Mace, Eng. voor knuppel met
taatsnagels of spijkers, "een soort
goedendag".Patrick van llanzeele



Çouderts,

gevonden nabi
Carqueirone

ZOEIGN IN FRANI(RIJI(

De eerste

bladzijde

van het

"geheime
roppott"
von Kolonel

Robert

Lolooz

Het

orígíneel is

te zìen in

het

departe-

menlale

archief van

de Var

Ook

met de

metaal-

detec¡or

wordt
goud

gevonden
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Het geheirn va,n d, pottenbøkker

We bevinden ons diep in het zui-
den van Frankrijk, aan de rotsige
kust tussen Toulon en Hyeres,
deparlement Var, nr. 83 om precies

Ie zljn.
Zo rond r6ro, tijdens de regering
van Maria de Medici, woonde er in
Carclueirane een poftenbaldcer die
regelmatig hout sproldcelde in de

wijde omgeving. Op zekere dag

hoorde hij het ldaaglijke geblaat van
een geitje dat in een gat gevallen
was. Met behulp van een tou¡M,

bestemd voor het samenbinden van
sprokkelhout, liet hij zich in het gat

zakken en redde het angstige dier
uit diens benarde positie. In het gat
was hem de gelige uitstraling van
wat stenen opgevallen, op de grond,
in de muur, in een spleet. Hij
besloot een monster mee te nemen
want hij dacht dat het wel eens

koper kon zijn. Met het brok erts

van ongeveer z rlzkg begafhij zich
naar een bevriende koperslager
maar die zei direct dat het geen

kopererts was en nep zijn buurman
erbij, een goudsmid. Die raakte in
alle staten van opwinding en bood
de pottenbakker zo ecu voor het
stuk steen. In een opwellingzei de

pottenbakker dat hij er jo ecu voor
wilde hebben en kreeg prompt dit
bedrag: hij had goud gevonden.
Op weg naar huis overdacht hij
alles nog eens en zagvoor zljn
geestesoog nog veel meer gelige
brokken rots in de grot aanzich
voorbij trekken. Hij herinnerde
zich ook nog een zljgang en wat
nauwe spleten met overal van die

"lichtgevende" stenen. "Dar zott
wel eens een rijke goudader
kunnen z1jn", dacht hlj.
De volgende dag ging hij
samen met zijn vrouw naar de

grot. waar ze meer dan 4o kilo
gouderts verzamelden op

slechts één plek, er was nog
véél meer.

Vóór hun vertrek verborgen zij
de ingang zo goed en kwaad als

het ging met wat zware stenen,
stnrikgewas en grond.
Intussen had de goudsmid het
er-ts nader onderzocht en lcwam
tot de conclusie dat het een

uitzonderlijk hoog goudgehalte
bevatte, wel 8o%. Hij lichtte de

autoriteiten in en een zekere

Descavaraclues, luitenant des



konings, nam de pottenbakker
gevangen en legde beslag op de

ruim veerlig kilo gouderts , zijnde
uit staatsgrond ontvreemde staatsei.
gendommen.
De pottenbakker kreeg een "juridi-
sche behandeling", dat wil zeggen

dat hij flink gemarteld werd om te
vertellen waar hij zijn vondst had
gedaan. De man stierf echter letter-
lijk van angst bij het begin vanzijn
"behandeling" en men was niets
wijzer geworden. De weduwe was
vewolgens aan de beurt maar de

simpeie oude vrouw wist niet meer
te vertellen dan dat je in de grot de

golven van de zee kon horen.
De soldaten van de luitenant heb-
ben de rotsige streek langdurig
uitgekamd, zonder resultaat. Daar-
mee was het nog niet gedaan.

In ry76 ging het bijzonder slecht
met de economie en de financiën
van de Franse staat. De jonge
koning Lodewijk xvr besprak de

benarde situatie met zijn nieuw
benoemde minister van financiën,

Necker, om de hollende inflatie en
de enorme staatsschulden aan te
palcken.

Een gepensioneerde kolonel wist de

oplossing.
Chevalier Robert de Lolooz had zich
in de Provence gevestigd nazljn
pensionering en had zich vol over-
gave op de wetenschappen gestort.
Zohad hij een tweetal boeken
onder ogen gekregen waar het goud
van Carqueirane werd beschreven
(zie opgave onderaan). De kolonel
meende dat het leger in staat moest
zljn orn de grot met de goudader
terug te vinden en zodoende de

staat te redden. Hij steide een
uitvoerige handleiding samen hoe
de soldaten moesten zoeken. Een
regiment moest volgens hem in
staat zijn om binnen een week de

grot te vinden als men volgens zijn
instructies te werk ging. Een
beschrijving van de twee bekende
vondsten completeerden zijn
"Memoires secret" (geheime ver-
handeling).

hij zích rechtstreeks tot het Ministe-
rie van Financiën.
Totzljn dood, op ú aptI1ry86
wachtte hij op antwoord. Vergeefs
dus, want eerst in r92o vond men
zljnrapport terug in het gemeente-
lijk archief van de stad Toulon
onder codenr. 38 16. Het was nooit
verzonden!!l
In rgro is voor het laatst een ver-
zoek gedaan bij de "Dienst der
mijnen" in Marseille voor een
nader onderzoek. Het verzoek werd
afgewezen.
De goudmijn ls sindsdien in de

vergetelheid geraakt en slechts een
enkele specialist of historicus
kennen de zaak nog.
ln de omgeving van Carqueirane
worden regelmatig (flinke) brokken
gouderts en nuggets gevonden, ook
met de metaaldetector, maar de
grote goudader ligt nog geduldig te

wachten; op U l)fllll

Bonne chance.

Via de autoriteiten in Toulon richtte l.H.Cats, Høørlem

l-i:.. :-'...
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Een overzicht van lectuur

over dit onderwerp:

t6j4 - Henry d.e Rochas

Trøitó. des observations nouvelles et vrøie

connaíssa,nce d.es eøux minérøles.

t64t - Henry de Rochøs

La Physíque demonslralíve.

ry69 - Gobet

Les a.nciens minérølogtstes d.e lø France

t78z - Darluc
Histoire naturelle de la Provence.

t9t9 - Girard
Nomenclature des ríchesses d.u départe-

ment d.u Var
tgzo - Døinville

Lø mine d.or de cørqueirøne

( in Provence Historíque )
1994 - Gilbert Mari

L'or d.e Lø Provence aistalline
(in Minerøux et fossíles. februarí ry94
pø9. 7- t o)
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L¡ikenpikker¡i,

en graßchenners

Regelmatig kunt u in ons magazine
verslagen lezen van Patrick van
Wanzeele uit het Belgische leper.
Veelal gaan deze verslagen over de

opgravingen die hij met een team
van amateur-archeologen, met de

naam de "Diggers" doet op de

slagvelden uit de eerste wereldoor-
iog in de omgeving van Ieper.
ZoaIs u misschien in het vorige
magazine heeft gelezen hebben zij
in november een tentoonstelling
georganiseerd over de opgravingen
op het slagveld bij Boezinge.
De Engelse pers en TV die altijd
veel belangstelling hebben voor de

opgravingsactiviteiten van de Dig-
gers was ook hier aanweztg. Alleen
waren de reacties deze keer nielzo
positief. Met grote koppen verldaar-
den de Britse kranten de Diggers de

oorlog. Zij werden beschuldigd van
lif kenpild<erij, het waren aasgieren
en grafplunderaars. Zlj zouden de

stoffelijke overschotten van solda-

ten ontdoen van allerlei voorwer-
pen, zoals militaire insignes om
hun eigen collecties uit te breiden
of om deze op de zwarte markt te
verkopen. Ook op de Engeise

televisie ITV werden ze in beschul-
díging gesteld en werden er beel-

den getoond van onbekende gravers

die bezig waren met opgraven. Ze
werden dus verward met illegale
gfavers.

De Diggers trokken meteen van
leer. Ze eisten een rechtzetting in
de tabloids The Sun en The Daily
Express, en dreigden er zelfs mee
naar de Britse press Complaints
Commission te stappen.

De Diggers o.l.v. Patrick van'Wan-
zeeTe zrjn enkele jaren geleden
opgericht om deze lijkenpikkerij
tegen te gaan. Op het industrieter-
rein van Ieper werden de slagvelden

grafplunderaars

sdag 14 noYember200O

bedreigd. Bulldozers vermorzelden
de overblijfselen van soldaten en
's avonds namen verzamelaars mee
wat hiervan overbleef. Met toestem-
ming van de gemeente en het
instituut voor het Archeologisch
Patrimonium gingen de Diggers

opgravingen doen. Bijna elke week
werd er een gesneuvelde soldaat
opgegraven. Dit werd gedaan in het
bijzijn van de Belgische rijkswacht,
die er nauwlettend op toezag dat

alies volgens het boeþe gebeurde.
De insignes die gevonden worden
en andere voorwerpen die op de

tentoonstelling lagen, zijn los
gevonden voorvrerpen zonder
lichamelijke resten in de buurt. Bij
een ontploffing werden deze spul-
Ien meters weggeblazen.
Het is jammer dat de Diggers door
de beschuldigingen in een kwaad

daglicht worden gesteld, want ze

doen enorm goed werk. Gelukkig
stellen veel mensen waaronder de

nabestaanden van de ongeveer roo
soldaten die zijn teruggevonden het
werk van de Diggers gelukkig wel
op pnls.

Inmiddels hebben de Ministeries
van Binnenlandse en Buitenlandse
Zakenna onderzoek door de lokale
overheid, het in een gezamenlijke
verldaring voor de Diggers opgeno-
men en hen vrij gepieit van alle
beschuldigingen.
Zij kunnen gelukkig weer met hun
werk doorgaan. Nog steeds worden
er 55.ooo Britse soldaten vermist.

É m dode soldateno
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Nieuw: Startrack MD 3r8 B
Eindelijk hebben we nu een goedkope motion detector voor alle leeftijden
in het programma opgenomen: de Startrack MD 3r8 B.

De detector kost (inclusief koptelefoon en batteri,jen) -f l+8,-.

:J
tJ

Specificaties:
- VLF motion detector
- w Armsteun met strap
- Verstelbareondersteel
- Nog geen kilo aan gewicht
- \Verkt op twee 9 Volts batterijen
- Regelbare discriminatie
- Regelbaardieptebereik
- Mineralisatiefilter

Voor meer informatie: Detection

- Batterij controlelampje
- Inclusiefhoofdtelefoontje
- Meter indicatie
- rz mnd. garantie
- zo cm. concentrische schotel

(waterdicht)
- Spatwaterdichte kast
- Nederlandsehandleiding

Systems Holland, tel. (o38) 363 65 9r

www. metaa ldetectors.com
Vanaf heden zljn onze internetsite's www.metaaldetectors.nl en www.ama-
teurarcheologie.nl in een nieuw jasje gestoken. We hebben alles opnieuw
gerangschikt en via 'frame' opbouw veel overzichtelijker gemaakt. Ook
hebben rve een White's forum en vele andere nieuwe items toegevoegd.
Zeker de moeite waard om een te bekijkenl!

Ruim assortiment uit
voorraad leverbaar

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een verlrouwd adres

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

Metal Detecting
down to
Earth

Fa. Detect heeft
een nieuwe
video in het
assortiment,
namelijk
"Metal
Detecting
down to Earth" van
Sword in the Stone Production.
De video is heel informatief voor
beginners, maar ook voor de ver-
gevorderden schijnt het een interes-
sante productie te zijn.
De video kan per post besteld
worden. De prijs is f 69,9o + 6,-
porlokosten.

Voor meer informatie:
Fa. Detect - Gert Cesink
Tel. (o53) 4)o oS 12

Vingerhoeden en
naairingen u¡t de

Amsterdamse bodem
ze deel AWN-reeks, rrz pagina's
Zeer geschikt voor determinatie.

Verkoopprij" -f ,+,gS (excl. porto)
Te bestellen bij: f . Koning, tel. (o58) zt6 5573

Dete(cto)rminatie

Dick Eekhof, bestuurslid en vraagbaak specialist heeft een heel

leuk boekje over bodemvondsten gemaakt. Dit boekje heeft 100

pagina's en bevat 175 foto's van voorwerpen uit ziin privécollec-

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

natie. Van alle vondsten wordt uitleg gegeven.

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

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

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

ilnf""lrminoúe
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Een beele dâøarørnateur heef. thuis een aørdige bodØnkasr

gailà. tnø d)añzí boekm dit regdrnøtigwrdm gerand-

pbegd als er weer isß lill<ß is gannden. In het verleden zijn

er divercboekonverschenen die voor een ddecrnrøvnattur

lwd intø'æsnt ztjn maar die niø meer in dt, bodauinlceL

ligm. In een wrie ørtiknlm ml Frøns Breibach een aanlal

vøn dezrboelconbespreken. Wü dcnløn darha de moeítr.

wqard ß, tr proberm zo' n boek biþoofu æld. bij æn znok øk

'deslqtß'of esnboekannquaiaattrpakkmtt.lcríjgm.

en kaarl tekenen, het beeld van een

stad ofland, ja zelfs van de hele
wereld op een stuk hout, steen,

perkament of papier, is altijd en bii
alle volkeren een fascinerende
bezigheid en behoefte geweest.

De meeste landkaarten van voor de

t'-Lr-!t-*-,-t

',,2! 
_

Z eela,nd in

renaissancetijd waren min of meer
symbolische voorstellingen, zowel
naar de vorm als naar de opstelling
der topografische gegevens.

Het boek Zeeland in oude kaarten,
wil u zonder veel woorden een
indruk geven van de ontstaansge-
schiedenis van deze provincie aan

de hand van oude kaarten. Dit
kustgebied aan de monding van de

Ooster- en'Westerschelde is steeds

opnieuw ingrijpend veranderd.
Natuurrampen, oorlogen en recen-
telijk de industrialisatie zijn hier-
voor verantwoordelijk. Cartogra-
fisch gezien is Zeeland de meest
veranderlijke en door zljn groot
aantal eilanden'meest decoratieve'
provincie van Nederland. Was er
nieuwe inpoldering of overstro-
ming, dan moest de koperplaat
weer bijgewerkt worden. Zo
bestaan er van de allereerste, in
druk verschenen kaart van Zeeland,
de Orteliuska art uft ry7 o, minstens
vijf varianten. Mercator, de fode,

Kaerius, Claes f . Visscher, en velen

daarna, besteedden allen aandacht

aan Zeeland. De bekende Amster-
damse uitgever Blaeu gaf in 166z
afzonderlijke kaarten uit van de

Zeeuwse eilanden, welk voorbeeld

9o jaar later gevolgd werd door
Tirion. Het l¡oek probeert u globaal

oude køa,rten

J
G
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een chronologisch overzicht te
geven van Zeeuwse kaarten die
Yenaf r57o tot en met rgzo in druk
zijn verschenen, afgewisseld met
enkele stadsplattegronden en
dorpsgezichten.

De oudst gedrukfe kaarten waren
houtsneden; we vinden ze vanafde
tweede helft van de r5e eeuw. In
een blok hout werd alles weggesne-
den wat niet tot de tekening van de
kaart behoorde; zo bleefalleen de
kaart over en deze werd gedrukt.
Geleidelijk ging men er toe over om
het kaartbeeld in het koper te
graveren, zodat men veel fijnere
details kon weergeven. Bij deze
techniek worden de lijnen, namen
en figuren in spiegelbeeld in een
koperen plaat gegrift met een
beiteltje, de burijn genoemd.

De plaat wordt met inkt ingewreven
en daarna weer schoongepoetst en
wel zo dat de inl<t alleen in de
groeven achter blijft. De plaat wordt
op de pers gelegd en vervolgens
met bevochtigd papier afgedekt.
Nu gaat het geheel onder de pers
door en hierbij zuigt het natte
papier de inl<t uit de groeven op.
Het natte papier waarop nu het
kaartbeeld is afgedrukt, wordt

gedroogd. Tegelijk met het kaart-
l¡eeld wordt ook de rand van de
koperplaat mee in het papier
geperst. Deze ingeperste rand is
een van de kenmerken van de
kopergravure. In de tweede helft
van de r7e eeuw kwam de ets meer
in de mode, vooral voor de fijne
versieringen die in deze periode
hun hoogtepunt bereikten. Een-

maal gedrukt en gedroogd kon de
kaart nog ingekleurd worden.

Het boek bevat een dikke 16o
pagina's op groot formaat )o x 39
cm, wearvan het grootste gedeelte

in full-colour en voorzien van
begeleidende teksten. Het tot stand
komen en uitbrengen van zo een

schitterend boekwerk moet onge-
twijfeld veel ti¡d hel¡ben gekost.
Voor degene met oog voor detail in
oude en zeldzame kaarten is dit
boek een werkelijk oogstrelend
bezit om vele uren, al dan niet met
extra vergrootglas om mogelijke
interessante plekken voor de detec-
tor te ontdekken, in weg te kunnen
dromen.

Frøns Breibach

Uitgøve ry8j
Zeelønd. in oude køørten

Frøns Gittenberger - Helmut Weíss

ISBN 9o.zo9.ttzt.X
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MUNTHANDEL G.HENZEN

Wy zqn gespecialiseerd in:

Antieke Munten (Grieks,Romeins,Byzantijns)

Middeleeuwse Munten

Provinciale Munten

I4tij zijn doorlopend geinteresseerd in de aankoop
van betere munten,in het bijzonder middeleenus.
Voor goede slukken bieden wij U een hoge prijs

à contant !

Heeft U iets te koop ? Dan bel ons voor een

afspraak ! lltij kunnen Uw munten tevens vrij-
bliivend determineren en taxeren. íÐ\v

Postbus 42
TeI.0343 - 430564

3958 ZT Amerongen

- Fax.0343 - 430542

Munten en penningen
B()Û2 CÅTALOGUS, DE IIEDERI,ANDSE MUNTEN VAII

t8oótothedq Mwiu 2001 .

BOG OITAIOGUù DE MT'NTEN VAN BELGIE I79GI997
BOO9 KLEI¡IERDEI.ITSCEERMUNTZC¡.TALOG I8?I.1997
Bol3 MUNTBOEK VAN PIET VERKÂDE (154c1795)
8044 V-D.CIIJS BEELDENAAR, Nedql¡ndsmuten tot 1576 ,,.
8062 DE STEDELIJKE MT'NT VAìT MJMEGEN
8063 NOORD NEDERI-JINDSE MUNTGEMCETEN, Arent Pol
8005 ROMISCHE MITNZEN VON POMPE ruS BIS ROMULUS 570 pag

Duitstalige cathalogus, goed Lltematief wr Rolm Coim
8I,16 EANDBOEK NEDERI,/TNDS KOPERGELD 152:¡-1797
BI47 STANDARD CÂTALOG OF GERMAN COINS 1601 TOPRESENT
B20O ROMANG)INS ud lhcirvCuq, dæl I (tot96n Chr) D Sro

Gsink 2æ pag hondqdø foto's , @k w vondstm
BI73 Mf,TALDETECTTNG ON TEE C()AST
8087 SUNXXN TREÄSURE FOIYTO FIND IT door Rob€rt M4x
Bl41 TREASIIRE EAORDS, (pruhtbo€k gÊd in kleu ovø schatvonds)

Bl92 ORTIJNGSIECENIK fi¡r Profis 169 pag. Wolfgørg Schúl€¡ 1999

Gaa ow prcfesionele detætietæhniekø @uits)

Bl9r, VISUAL O{TAIÆGUE OF ANCIENTBR(þCIIES (Ri:hud llatat)
Het ffi om mot€bpdda?fibuh's æ daeminm!

BI99 AI)VANCf,D IYATER WORKING TECSNIQUES
B2m ROMAN COINS ud their valuæ, dæl I Got 

qi n- Chr) D 56
Bl98 LEAD WEIGETS (Ihe Dwid Rogæ Collectim) ?2 pag B€p, Opl

300 foto's w Romeire, Ançl Salairche, Vrking m Mddelæuwe
lodÐ gGwichten (wijwl allemaal daætoryondstm)

8003 OFFIq€LE CATALOGUS ZILVEREN MIJNIEN dæl 2
BOOI OFFICI€LE CÁTALOGUS KOPEREN MUNTEN ( nnebloem)

- 16,95

- B,fi
- 2f,n
- 39,50
- 169,-
- 29,50
- 3125
- 89,-

- q5-
- r45,-
- t74,90

ru mctalen voomrpøt, kadelm, pìjpewoeteß, tin, ø - 15,-
B096DEIECTORFINDSI loopag loooilluu'aties - 39,90

BIOOEEILIGENPROFÁ.AN. l04Pag,owtimm(pelgrims)insigns - 2Å,'

BI0?BRONSIJITDEOUDIIEID,Ipag.Nederlandstalig - ?ß,5O

BlO9DEROMEINSETUDinNedql¡n{ pag - 28,50

BII3DETEICTìORFI¡ÍINZ læpaS. l0O0ilustr. - 3990
Bl 17 GELD IIIT DE EELT, Mild€lburgs€ hubruihrcndsta 155G1570 ' 25,-
Bltg EISI1ORY BENEATEOURFEET, 212 pag, 

^4 
foñl:d In hu hbta

rische voþorde behodeld de whrijw duiadq metalen væry - 49,9
Bl5óBUO(LESl250-lE{Þ(A4boekowgæper,mæinæþ)l25pag - 45,-
8164 DETECTOR FIIIDS 3 (ul in kleu) A4 fomaar, wolg m - 45,-
816TMEESTERTEKf,NSOPIIETDAIç boekowrtrotsædoden64pag - 25,-
Bl78 CáTAI,()GUS, Pminçn v/d Hondqbelssting i/hB€l¿slingm - 25,-
BIT9BROi¡iZEAGEMETALIf/ORKbrcmtijdvoorerper64pag - 19,90

Bl80 STEDEN IN SGERVEN, rcndsæn uit bcrutten in Devøter, Nijnegen
DordehtmTicl(125G19m)in2geb boekc¡hardkaft lo75pag - 149,50

Bl8l,I{XIOJAARMETAALINNEDERLJIND' dlãd€tætoryondstfl - 17,fi
Bl32PARTf'ACT,6tauEtio¡forbegimæ,52pag Zearinaæl8a - 2O,-
BIS2DETEMPELVANEMPDL, lgsPag. A4fon¡\eÊb NRoynæ - 39,90

BI83 BRITISE MUSEUM GT'IDE TO EARLY IRON ACE A¡üTQUÍIIF,S
1925repriot l?Opag. Geb hardkañ - 59,Ð

Bl84 ANIIQITE BOTILES COLLECIORS ENCYCL. met prijslijs¡ 199 pag

hard kaft, çbondm. Væl foto's ' 45,-
B186 C"A.TÀLOGUS NEDERLANDSE EONDENBELASTINGPENMNGEN

dmrAJ Kæij l99E A4fomæ\2l2pagnia's(3083afbældingo) - 37,50

Metaoldelecton
Bæl SUC@SVOL ZOEKAN MET DE METAALDETf, CTOR dær GÊr

uiwqkæht
- 39,90
- 69,50
- 45,-

- ?sg0

Bl87 ARTEFACIS OF ENGLAND & ITNTIED KINGDOM, met mq dm
l@ foto's w rcndstq waf de stãtijd tot l75O (+ act prijsh) - 69,90

8189 MEDIEVÄL ÄRTIFACTS , woþ Rolm Alcfæts Full Color md
prijslijú 3milhsmies dærNgelMlb - 45,-

Bl90Tm A@)MPLISffI!ART, goùdø værerpø ui debmretijd in

Engeland m lerlmd. Pmchtvælç in prijs gehalËr{ nu - 4q50
BI9IPILGRIMSOIryENIRS ANDSECTL,ARBADGES (nieuwboek) - 149,50

BI93MASTERINGTMMI¡'EII\BEXPLORERXS&S - 39,90

BIS4TREASUREHINTINGwiùMINELAEDEITCTTORS dæll - 39,90

BIøTREASUREEIJNIINGwiabMINEL BDETECTORS dæD - 39,90

BæIEUNIINGFORIREASTRE Johncxtþ 9pag. - 39,90

82@2(mYEARofNESIEDCIJP-WEIGEN GJlfJU.ENbq - 35,-

ZE ruN ER VEEN MWÍBOEXTES IIET PNJZENI BEPERß|E OPI.{GEI
B0Û2 OFT'ICIS,ECATALOGUSZILVERENMUNIEN dæl I - 4m

BESTEL: Via Gireoverboekins op giro 48.38.918
MAAKTTETTOTAALBEDRAGVAN DEBESTELI.ING +
16,- VERZENDKOS1EN OI/ER OP ONS GIRONUMMER
T.N V. DEIECT ENSCHEDE (B6tehll¡mæ + adÉ vermeldm!)

Telefonisch of via fax. uw bestelling wordt
ONDERREMBOI.]RS VERSTTJTJRD VERZENDKOSTENF 2q.

- 59,90
- 3ZsO
- t'14,90

- 59,90

u,n
1490

4000 jaar metaal in Nederland

Ter gelegenheid van

de expositie in het

Fries Museum,

Het Burgerweeshuis

en het Goois

Museum heeft de

DDA in samenwer-

king met boven-

genoemde musea

een catalogus

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 bestellen door f 1 5,- (incl. porto) over te

maken naar postbank nr. 1675000 of ING Bank nr.67 80 04

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

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

Zowat een maand geleden kwam de

heer van Beuningen op bezoek. In
rgg4ltoerr ik de man voor het
eerst ontmoette was de

vindplaats Ieper
van alle steden in de

Nederlanden, de site

met de grootste varia-
tie middeleeuwse
draagspelden. Hij vertel-
de me dat dit nu voorbij
was en dat de stad Dor-
drecht nu nummer r was.
Hij toonde mij ook een hele
stapel afbeeldingen van recent
ontdekte draagtekens uit
Dordrecht. Allemaal mooi
geconserveerde afbeeldingen van
allerlei aard. Tot mijn oog viel op
een insigne met een oog dat eigen-
lijk een scharnier was. Een schar-
nier van een middeleeuws speel-
goedkistje. Ik zei de heer van
Beuningen dalze er in Dordrecht
nu opnieuw eentje minder hadden.
We hebben er allebei hartelijk om
kunnen lachen. Ikheb de heer
van Beuningen de

tekening meegege-
ven voor het artikel
"Vakmanschap is
meesterschap".

:, oog/scharnier

leper ca. B2j-135o
Lood-tîn

Hoogle 27 mm
Breedte zo mm

leper ca. ry25-tj5o
Lood-tín

40x15mm

De andere meegestuurde foto is een
afbeelding van een voorwerp uit de
periode r275-r3oo en past eigenlijk
in het eerder verschenen artikel.
"Speelgoed of miniatuur". Is het
speelgoed of miniatuur en is het
wel te begrijpen) Graag zou ik

vragen of iemand uit de

vereniging een zinnige
uitleg kan verschaffen

over dit voorn/erp

leper ca. n75-tjoo
Lood-tìn

Hoogte 53 mm

Ook dit jaar gaan ì/ve uiteraard door
met de rubriek 'vondst van het
jaar'. Nogmaals willen wij u er op
wijzen dat het ons niet gaat om
alléén de unieke gouden munt of
het prachtige bronzen beeldje. Nee,

ook de vondst van bijvoorbeeld een
mooie of interessante vingerhoed of
gesp, een riemtong of gewidrt is
uiteraard leuk om in te zenden.

Om mee te doen dientu een

verhaal te schrijven van ongeveer
r5o woorden (mag ook langer) over
het door u gevonden voonnrerp of
munt. Uiteraard dient dit verhaal

vergezeld te gaan van een ofmeer-
der foto's c.q. tekeningen.
Zoals altijd dienen voorwerpen en
munten van archeologische waarde
aangemeld te zijn.
Het verhaal en foto stuurt u op naar
de redactie met de duidelijke
vermelding van 'vondst van het jaar
zooo'.

Categorieën

O Munten tot r5oo

€) Munten vanaf r5oo

@ cebruiksvoorwerpen
rlgemeen (geen metaal) -

a.ørdew erk, stenen bijl enz.

() Gebruiksvoorwerpen

algemeen (metaal)

V ingerho e d, Ro meins b e el dj e,

sp eerpunt, slewtel, zowne-

wijzer, sierøden enz.

€) t<ledingaccessoires

fubíla's, knop en, gesp en,

pelgrimsinsignes enz.

c)¡d
Ho
9

C)t
o
N
qJ
bI¡

P. uøn Wønzeele
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lJ kunt uw wagen natuurlijk ook
d.m.v. een e-moil naar ons verzenden.

E-mail: v raagb aak @ detecto ra mateu n nl

VRAAGBAAK

Ook voor deze vraagbaak hebben we

verschillende leuke dingen binnen
gekregen. Tekeningen, foto's en e-

mail werd gebruikt om te laten zien

hoe de vondst er uitzag. Vaak echter
blijken de scans te donker te zijn.
Voor iemand die begint met scannen

raad ik aan de site van Marco Men-

heere te bekijken en wel

http,//home. hccnet.n [/m.menheere/
artiketsipraktisch00l . htm t

Je steekt er alti¡d weer iets van op.

Daarnaast wijzen we er nogmaals
op om naast de materiaalsoort ook
de maten door te geven,

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

tie, e-maíl: vraagbaak@detectoramateur.nl Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd voorzien van duidelijke zwart-wit tekeníngen

(niet op Iijnfjes papier) offoto's Vermeld btj uw vraag, het materiaal, eventueel gewícht en maTen. Potlood-overtrekken van bv

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

zijn voorzien van een gefrankeerde retourenvelop. Vanwege de grote hoeveelheíd inzendingen en/of de moeilíikheid van uw vraoB

kan het anTwoord soms wel eens wat langer op zich laten wachten.

Van Anne Hoekstra uit Oostermeer
kregen we tlvee vragen binnen
waalTan we er nu één zulIen behan-
delen. In zijn tuin vond hij een

gouden gespring waarvan hij ons

enige foto's toe stuurde. Op zljn
foto's zag hij vier goudmerken
ingeslagen die volgens hem er op

zouden duiden dat de ring tllssen
165o en tTzo gemaakt is. Zeker is
hij niet van zljn zaak, Vlak bij de

ring heeft hij nog duiten gevonden
van omstreel<s t71o. De tujn was

enige jaren daarvoor nog in gebruik
a1s weiland. De ring heeft hij tege-

lijk met zijn brief opgegeven voor
de vondst van het jaar zooo. Daar-
naast is de ring aan gemeld bij de

ROB.

Ter verduidelijking heeft hij de

goudmerken nagetekend, De dia-

meter van de ring is z3 rnrn.
Zíjnwaagis of wij kunnen achter-
halen wie de maker is.

0àg 0.¿tJ
Het determinatieteam komt op

maar drie zichtbare merken. Neu-
zendin de boeken komen we in het
boek Nederlands zilver en schep-

werk 165o-188o van B.W.G. Uitte-
waall de letters rr< tegen. Deze

staan voor Pieter l(uilenburg (r8r8-
r857) een zilversmid uit Schoonho-
ven. De ingeslagen jaarletter x komt
ook overeen voor Schoonhoven met
het jaar 1857. Het eerste teken dat
slecht te lezen is, is de bottelnek.
Hier zou een stadskeurmerk moe-

ten staan. Zoais het getekend is lijkt
het niet op Schoonhoven ofhet zou
de vr moeten zljnvan het waarborg-
kantoor. Dit geldt van1837 ToI

heden. Het vierde merk dat wij niet

kunnen ontdeldcen op de foto's
moet het keurmerk van goud zi1n.

Bovendien heeft hij op een akker bij
hem in de buurt een muntgewicht-
je gevonden en wil graag weten

voor welke munt dit werd gebruikt.

tr.W 
n

(gouden) halve Reaal

van de Nederlanden betreft, aange-

munt tussen r5zr-r598
en die 3,5o g moest wegen.
Literatuur: A. P ol, N oord-N ederløndse

muntgewíchten, blok j 6.

Van de zoekdag in Ootmarsum
lagen nog foto's van Roald Klein-
lugtenberg. Deze vondst is gevon-

den even buiten Heerenveen waar
nu de uitbreiding gerealiseerd
wordt voor een nieuwe woonwijk.
Hij is gevonden in het grasland
door een White's Classic II.
Het gaat hier om een fraai stukje
boekbeslag uit de r7e/r8e eeuw.

Het is geen hoekstuk. Deze stukken
komen voor op statenbijbels. Dui
deiijk zijn de leerrestanten nog te
zien. De landerijen waar de vondst
vandaan komt zijn vroeger bemest
met de stadsdrek van de grote
steden uit het midden en westen
van ons land.

3o
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De keerzijde toont
het makersmerk van

fan Davidsz Boudrin-
gen, bekend in
Amsterdam (ca. 16ro

- l) en Rotterdam (l - 166r). Munt-
gewichtdozen bekend tussen r6zz
en1634 (volgens Pol) of 16zo -

1636 (volgens G.M.M. Houben in
r998).
Literatuur: wederom Pol. merk co.



Van Eric Batavier uit Amersfood
kregen we elfvoorwerpjes voorge-
1egd.

We zullen ze stuk voor stuk l¡ehan-
delen. De vondsten komen uit
Amersfoort en Lochum.

Voorwerp r. Beeldje (koper) Muts
lange jas, hand achter, en doet
denken aan een schaapherder.
Determinatie: r7e-eeuws mesheft,
gemaakt in een dubbele matrijs
( gietvorm z-delig) voorsteliende
jagertje met hond.

Voorwerp z. Dopl z gaatjes onder,
versierd met bloemen.
Determinatie: gezien de versieri ng
iijkt ons dit een dopje van een
naaldenkoker, je schrijft dat er
onderin twee gaatjes zitten. Hier
bevonden zich kettinkjes waarmee
het aan de andere helft was verbon-
den. Datering eind r8e eeuw.

Voorwerp 3. Broche (niet heel)l Met
steenties (misschien glas). Onder-
kant is gebogen.
Determinatie: het is niet duidelijk
hoe de bevestiging heeft gezeten op
de achterzijde maar de vorm komt
voor bij schoenversiering. De
steentj es zljn glaspar eltj es. Date-
flng 2oe eeuw.

Voorwerp 4. Vis, haai of walvis.
Geen ijzer. Langs het water gevon-
den.

Determinatie: Dit is een kraantje
voor een tap. Kortweg tapkraan
genoemd. Dit type vis zien wij niet
zo vaak en is zo te zien een mooi
exemplaar. Datering r8e eeuw.

Voorwerp 5 en 9. Materiaal lood.
Met gat er in.
Determinatie: Deze loden voorwer-
pen werden gebruikt als netverzwa-
ring. Ze hielden het visnet op de

bodem. Worden in diverse maten
gevonden. Een duidelijk kenmerk is
een doorlopend gat van dezelfde
diameter. Is het gat echter aan ene
zijde smal en aan de andere zijde
breder dan kunnen we te maken
hebben met spinsteentjes. Datering
is nooit precies aan te geven maar
ligt in de periode rToo-r9oo.
Loodjes en de tapkraantjes van
voorwerp 4 zljn ook te vinden in het
boekje Dete (cto) rminatie geschre-
ven door Dick Eekhof.

Voorwerp 6. Materiaal lood
Determinatie: iijkt ons een loden
gewicht. Als je het lood goed hebt
schoongemaakt en in de zuurvrije
vaseline hebt gezet dan moet er een

ingeslagen wapen zichtbaar zIjn.
AJs je op een zoekdag aanwezig
kunt zijn raden wij je aan om bij de

heren Holtman langs te gaan. Deze
kunnen je vertellen ofhet om een
loden gewicht gaat en uit welke
periode.

Voorwerp 8 en ro. Materiaal lood
Determinatie: voot-werp 8 heeft de

uiterlijke kenmerken van een loden
gewicht, r8e-eeuws. Ook hierbij zal
naar de inslag moeten worden
gekeken. Voorwerp ro lijkt zo te
zien niet op een gewicht maar meer
op een verzwaring van een ldok of
van een gordijnkoord. Er zit dan
een koperen omhulsel omheen.
Toch kan het geen kwaad om het
ook te laten beoordelen.

Voorwerp 7. Materiaal lood en werd
langs een oude stadsmuur gevon-
den.

Determinatie: dit is duidelijk de
kern van een bal die wordt gebruikt
bij het klootschieten. Een houten
l¡al werd doorboord met verschillen-
de gaten en vo1 gegoten met lood.
Het klootschieten wordt onder
andere in het oosten van het land
nog wekelijks in competitieverband
gespeeld. Enige jaren geleden werd

r
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bij het wereldkampioenschap dat
in Deventer werd gehouden, op

een tentoonstelling materiaal van
onze leden tentoongesteld. Date-

ring rye eeuw tot heden.

Voorwerp rr. Materiaal koper. Te

ldein voor een roeispaanhouder.
Determinatie: is enerzijds een

raadsel, maar het kan een Furket
zIjn. DiI is de gaffel waarop het
geladen musket werd neergelegd
om als steun te dienen bij het
afvuren.

Van l(ees van der Werf uit Veen
wouden kregen wij het volgende
binnen.

Het loodje is gevonden vlakbij zijn
huis op een maïsveld, waar ook een

Romeinse munt en andere leuke
dingetjes vandaan komen. Duide-
lijk terpaarde, vermengd met stads-

afval. I(ees wil graag weten wat het
loodje voorstelt.
Het door Kees gevonden loodje is
een bakenloodje voor het Amelan-

der ZeegaT. Datering r79r. Diame-

Ier 2j rnrn. Duidelijk is in het

midden het wapen van Harlingen
Te zien. De letters A en I( aan

weerszijden van het wapen staan

voor de Armenkamer van de stad

Harlingen. De opbrengst van dit
bakengeld lovam toe aan de armen
van deze stad.

Navraag bij de consewator van het
Hannemahûs te Harlingen de heer

Hugo ter Averst l¡evestigde onze
vermoedens. Wie meer wil weten

over bal<enloodjes verwijzen we

naar het boek "Vuur en Bakenlood-
jes voor een veilige vaarweg op de

Zuiderzee, Scheepsarcheologie I I I ",

geschreven door de heer André
\Vijsenbeek.

Wij sluiten deze vraagbaak met een

drietal vragen van de heer B. de

I(oeijer uit Harskamp.

Foto r stelt een loden beeldje voor
gevonden in een boomgaard in de

Betuwe. Materiaal tinl De vraag is:

gaat het hier om een oud beeldje en

uit welke tijd dan? Hoogte beeldje
68 mm. Als dit een tinnen beeldje
is dan dateren wif dit als r7e/r8e-
eeuws. I(leuren komen op de foto
nogal koperkleurig over. Het is niet
verkeerd om dit aan een expeft te
hand ter stellen voor en zekere
determinatie.

Bij foto z denkt hij aan een gesp uit
de gracht van de Naarde vesting.
Hij wil weten of het hier gaat om
een gesp en uit welke tijd dan.

Materiaal is geei koper of messing.
Hoogte 52 rllrn.
Wij denken dat het gaat om een

2oe-eeuws (kunst)voorwerp. Huis-
vlijtl

Foto 3 is duidelijk. Deze kanonsko-

gel is gevonden in een weiland met
enorm veel musketkogels waarvan

deze wel erg groot was. Hij wil
graag weten uit welke tijd en met
wat voor wapen de kanonskogel

werd afgevuurd. Diameter 66 mm.
Gewicht r4oo gram.
Deze kogel is afkomstig uit een r6e
eeuws ldein kaliber kanon.

?
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Te koop gevraagd: Baardmankru¡k St¿at
onbelangrijk Tel (o55) 5785rr3

Duur het opzoeken van een belangrijk

onderuerp ¡n de detector magazines bij jou
ook zo langl Bestel dan snel een update
overzicht van alle belangrijke onderuerpen die
in het Detector Magazine en het Cointhunter
Magazine staan- Ongeveer honderd leden
maken er al gebru¡k vån!

Maak f 7,5o over op bankrekeningnr

366119427 t.n.v C J.P Bosch te Voorschoten.
Stuur m¡j tevens een briefje ofansichtkaart van
je woonplaats met J'e naam en adres Binnen r4
dagen heb je een compleet register in huis!
C J P Bosch, Havikserf6, 2251 PG Voorscho-
ten,Tel (o7tl 56t777t.

Detector Garrett Treasure Ace too
Nieuq wegens overcompleet, metaal discrimi-
nat¡e, koptelefoonaanslu¡t¡ng, Nederlandse
gebruiksaanwijzin g ît. 425,-

Cor Keijze¡ t.ckei.jzer@freelernl

Allceû p3rticuììeren (ledel) kr¡nne¡t gråtis Opcra\ertjes
plaåtsen door deze voor de sluitìnesdahrm Daa¡ de
red¡ctie op te shtren Aaugebodcn roonterpen ran

a¡cheoloeisch belang dieìten altiid tc zijn aanqenreld
aa aa a a aa aa a a a a aaa oa a a aa a aa a a a

r White's Coinmaster Classic I met Blue [¡1ax

Deep Scan 95o schiil en extra schijf (dicht),
vraagprijs f 35o,- r White's Coinmaster Classic
ill met White's Spectrum schijI vraagprijs
f 45o, r White's Surfmaster ll met \lh¡te's
Amphibian ll schijf, incl org koptelefoon,
waterdicht, vraagprijs f 75o,
Alle drie weinig gebruikt
Tel: olrS-48j9o5

Fisher CZ 5, r/z jaar oud, bel voor
meer ¡nformat¡e q3 2864142

lk zoek een n¡et al te dure, maar toch goede
detector als reserye, en voor als ik samen met
de vrouw ga zoeken ongeveer 25o,-
e-mail: idemaz@zonnet nl

Wh¡te's BM95o schotel tweedehands oIeen
moore Pflls voor een nteuwe.
BVD Patr¡ck, tel. 0499-392359

\lhite's Classic I, bijna als nw. _f +lS,

Garrett 7x

White's Surfmaster ll

White's SL lll Turbo 1295,-

Tesoro Stingray ll rz5o,-

Minelab Sovereign XSz 1650,-

Fa Detect, Çert Gesink, tel. (og) $o 0512

" 
":::'.'.:.1.

495,-

ì t 95,-

Fisher rzrzx

Iesoro Cutlass z

Tesoro Toltec z

Fisher rz66x

Dl Loan, tel (ozz) 59 jz 86

.f +gs,-
395,-

r o95,-

950,-

Detection SYstems Holland

wenst iedereen

een pfett¡ge kerst en

,Jn gårukkig nieuwiaar
U kunt uw opgtovertjes nu ook v¡o onze Intenetsite www.detectoromateur.nl
in het møgazine en/ofs¡te plootsen. Leden die geen Internet hebben, kunnen
ook opgravertjes op de website plaotsen. AIs u uw adveúent¡e opstuurt voor het
magozine zullen we deze ook op lntenet zetten.

Koopt u uw fiets bii de fietsenmaker 0f bi¡ een hekende wielrenner?...

a lle
su p e rmagn ete n, te I es c o p isc h e enz., enz.

Verkoop, verhuur, reparat¡e,
m o d if i cati e va n m eta a I d ete ctl re n.

Concurrerende prijzen, echte adviezen!

detectoraccessoires,detectoren,

stelen,

Specialist 0p het gebied van White's en Tesoro

m
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AANMELDINGSFORMULIER DEdete ctoTAMATEUR

M ETAALVON DST
SITUATIESCHETS VIN DPLAATS CEVONDEN OBJ ECT

AFBEELDI NC CEVON DEN OBJECT:

tN DEPOT Bt.l DE VTNDER

DATUN¡I

NMN4 VINDER:

ADRES:

POSICODE / WOONPTAATS:

TELEFOON

CEVONDEN OBJECT

N¡ATERIML:

oMScHRlJVtNC OBJECT

AFMETINC/CQ CEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: ,A / NEE DOOR:

VINDPLAATS / COORD¡NATEN:

CEI\,4EENTE / PLAATS

VON DSTOMSTAN DIC H EDEN:

HAN DTEKEN I NC:

H ET GEVON DEN OBJ ECI BLIJ FI I N I EDER CEVAL TOT 3 MAAN DEN NA AAN M ELDI NC

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

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

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

Cevonden object:

Maleriaal:
Omschrijving object:

Afmeting/c.q. gewicht: Ø zo mm
DeLerminatie 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 verduideli.jken 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 provinciaal archeologen
(zie magazine nr. 46)

Koninklijk Penningkabinet (KPK),

Rapenburg 28,
Postbus rro28,23or EA Leiden
Telefoon o7r-5r6o999

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 ndsto ms La n d i ghed en :
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Dubbele discriminatie
25 cm open schotel

CS1 M 20 cm schotel
CS2M 25 cm schotel

C.SCOPE NEWFORCE Rl
("n0"/r¡,1,"r/ a /øpø n óû /otoo tor"

C.SC:o;pE ASAS.9f

rfectie '
en

rnetslechts 
tw

BEL 0 492-57 419 4

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

VOOR ONZE SPECIALE
I NTRODUCTI E.AAN B I EDI NG EN

Bezoek ook onze website Www.REAL|TY.NL/MUNSTERS
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Compass / Carrett / C Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren 14,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5t3) 46 5o 93
E-mail: info@kooistra'deteclors-com
I nternet; M.kooistra-detectors com

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

ds. vd Tuukstraal26,S)gt HL Noordwolde
tel (o56r) 43 3z 13

E-mail: lankman@zonnet nl

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

Verkoop / Verhuur / Diepzoekers

Beveiligin g & Detectiepoorten

lnruil / Opsporing

l.P. Beukemastraat ì8, 9965 Rl Leens

tel (o595) 57 t7 49, mobiel o6-2526835o
E-mail:xlt@hetnet nl

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

Schurinksdwarswe g 11, 7523 AT Enschede

tel (o53) 43o o5 rz, fax (o53) $45558
E-mail: info@detect nl
lnternet: w.detect.nl

Salland Detectors
Carrett / Compass / Detector Pro

Treasure Baron / Verhuur / lnruil
Dìepzoekers / Onderwater detectors

r Flevo Detectors, Wilko 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) 20 39 29, mob¡el 06-22242848
E'mail: fl evo dereclors@wolmail.nl

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

Zwaluw r5, 3752 NW Bunschoten
tel. q)-299 94 9r, mobiel o6-2t885695

E-mail: w bos@voeding.tno.nl
I nternet: www detector.nl

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

Wingerdstraat 6, 664t BN Beuningen
tel (oz4) 6j7 4o 63

ESKA detectiesystemen
Diverse merken land- en onderwater-
metaaldetectoren / C-Scope / Minelab
Tesoro/White's/CEIA
O ps poringsservice
Verhuur van metaaldetectoren en

d etect¡epoorten

Haverdreef r9, 7006 LH Doet¡nchem
tel (o3ì4) 39 t4 56,lax (qt$ 39 t4 z4
lnlernet: w$vceìa nl. E-mail: info@ceia nl

D.J. Laan Metaaldetectors
C.Scope / Fisher

P¡eter Maatsstraat ì 2

t777 AP Hippolytushoef
tel. (ozzl) 59 3z 86, fax (0227\ 59 32 86

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

Kleine Haarsekade r9
4zo5 NA Corinchem
tel (or83) 62 r5 oo

r FARLA
Tesoro

,f an van Bergen
Metaaldetectors, archeologie en
bodemvondsten
Teso ro

Tanneskampke rl, 5221 BT Den Bosch
tel. (o73) 63ì rl 50

P. van der Putten
C Scope / Fisher

Hutakker 3, 5552 CJ Valkensrvaard
tel. (o4o) 2o4tj 17 I þ4o) 2o7 59 92

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass I Fisher I
Carrett

Stationsstraat r3z-r34, Deurne
tel (0493\ 3i 44 65

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / White's / Mìnelab
Fisher/ C Scope / Pulsestar/ Celtic / Pulse

Technology / V¡king / CEIA Detectie- poorten
Diepzoek app / Pulse lnductie
Verhuur'Verkoop / Detector financiering / Enz

Bontehondstraat l-5,456r BA Hulst
Tel: (orì4)37o48o Fax: (orr4) 37o48r
Mobìel: o6-53 87 58 69, E-mail: detect@wxs nl

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

Stationsstraat r3z-r34, Deurne
rel þ49, j1 44 65

Miliron
lVhite's, Laser, Minelab, Bounty Hunter

Dr. Philipsstr 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel (o45) 523 t8 72, fax (o4) 52j 18 72
E-mail: miliron@planet.nl
lnternet: htlp://home planel nl/-miliron

Steenbergen Detectors Hulst
'Eìgen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / White s / Minelab
Fisher / C Scope / Carretl / Pulse-star
celti¿ / Tesoro / Coldspear / Pulse lechnology
Viking / Bounty Hun¡er / CEIA Delectie-
poorten / Diepzoek app, /Pulse lnduct¡e
Verhuur-Verkoop / Detector financiering I Enz

Bontehondstraal3 5, 456r BA Hulst Holland
Tel ; oo 3r \1.43.70 48o Fax: oo.3r tt-43 7o 48r
Mobielì 06-51-87.58 69, E'mail detect@us nl
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C-Scope prijzen

cs220
cs330
cs550
cs660
CS77O
CS99O
CS1 M
CS2MP
CS2MXP
CS122OXDP
CS5MXP
CSsSST
CS6PI
CS9OOOHPX
CSTUMD
NEWFORCE R1

NLG 235,00
NLG 275,00
NLG 297,00
NLG 499,75
NLG 597,50
NLG 649,00
NLG 626,00
NLG 697,00
NLG 1136,00
NLG 1292,00
NLG 1547,00
NLG 1499,00
NLG 1331,00
NLG 2350,00
NLG 2397,00
NLG 1997,50

GELANINItr@
Ook gehoord en gezien het succesverhaal
met de Newforce R1, 125.000,00 aan
gouden munten,

Het Gelan team
wenst u allen
een prettige
feestdagen
en een
succesvol 2001

Bovengenoemde prilzen zijn inclusief BTW,
3 iaar GELAN garantie!
* Zolang de voorraad strekt.

GEN
M ETAA LDETECTI ESYSTE M EN

GELAN Metaaldetectiesystemen 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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Kingstronic MD 3002 f 90,-
voor kinderen met discriminatie

Kingstronic MD 3005 f 150,-
Met meter en discriminatie

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

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 s0 93, fax (0513) 46 30 67

www. kooistra-detectors.com
e-mail: info. kooistra-detectors.com
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Leden 5% korting Alle nieuwe apparatuur
wordt geleverd net Ned. gefuuiksaanwij-
zing,2 iaar garantie en een hoofdtelefoon

CTORS


