Eldorado
Dit is de lichtste akkerzoeker ooit gemaakt, hier krìlg
je geen tennisarm van,
weegt ggg gram! Nu met de
nieuwe superlichte zt x z4 cm spider
zoekschiff. Ondersteel helemaal van kunststof, t 9 volt
inlegbaBerij. Met grondontstoringsknop en frequentieschakelaar èn
o discriminatie!

€

699,-

Conquistador
F Max
\Jlordt veel verkocht aan
archeologische diensten
vanwege zijn eenvoudige
bediening, geringe
gewicht en door zijn
hoge gevoeligheid,
ook in lastige grondcondities. Nu met superlichte z'r x z4
cm spider zoekschijf. Verschil t.o.v. de Silver Sabre p Max:
de Conquistador p Max heeft een vaste alle metalen-stand
en een frequentieschakelaar om storingen van andere
detectors uit te schakelen.

€

599,-

detector van Tesoro. Voorzien van
een zout- en een zoetwater- stand. Nu
met inlegbatterij. Hoge gevoeligheid uiteraard
voor kettingen en kleine gouden voorwerpen.

€ 1095,Silver pMax

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

€

459,-

Compadre
Kleine krachtpatser. Zeer geschikt voor
beginners, maar ook als back up detector
ofom in de stort te gebruiken, deze
detector heeft n.l. o-discriminatie!

€ 339,-

MINELAB

-qtil
De Fxca lbrrr rooo rs cle onderu'¿ter
r,:ri¿nt r,¿ir de Sovereign Werkt dus ook op
r7 frequentres n con¡brnatre met de 25 cnr w de
scan zoekschilI heeft dat tot gevo g dai de E:calrbu toi
de krachti,gste deteclors behoort ls a s waaddeteciot ie
,l 3
gebru ken rr zoet' en zoLrl water (totaal geen sloring n:ch '.,an
zoLrt ofm neralen err roch disciim ¡at e van ijzer en z verp:p er)
a s du kdetecior (ioi 40 rreter dlepte) e¡ waar nodig ¿ s anddei:ctor
\\'o'dt se e',,erd rret: ader rvaterdrchte hooldielefoon en beschernrkap

lf

Pro[essioneie e¡aloge deteclor voor cJe cr 1s','an eer rr d
derrkiasserl Pr nr¿ akkerzoeker eír scooÌt voor¿ zee' Eoecl
op k eÌ er: :nde e:,¡are grorcj, otldat er eetr l,,ide scan
zoekschi ísebru kr riordt Zoekschrjl
<euze tLrssen zc

oiz; crr schijl

(nret
beschernrkap) Cronoontslor ng: ze f n te

-

oDe onovertroffen Explorer XS.

Explorer XS
€, 1549,-

ste en \\/erkfrecuenl e 5 kÊz
Or¡ te bour',e¡ roÌ þeupnrode
Cebruik: 8 cen Ìght batterij-

en C¿rait e:2 l¿a'

ö

N
c

k<e:'rrer:: h\f '

oe op aacpack

c cl3âgta: 'rei b:rd

ader

er ee¡ bescle,rr

€

149,-

a*
þ¿
"_,¿1
a

\\\ì.

De Sovereign Elite hoort bij de absolute top!
D epsl zoekeace;na ogc delector','oor bin¡en aaclse iere'-

¡ef

PaKt ',,oora ook grotere voory.,erpen op dìepere r. r'e:us
e¡ s de Solere gr ElÌie ee¡ supergoede slra¡ddeler
tor toiaa geerì stor rg door zorii¡', oederr Werkt op tT lre
qlerìt es err,s daardoor ook ge',oel 3 "oor k e f e rrlunljes Hei
detectorhu s ka¡ achteroo de;rrrsteu¡ ge;ronteerd vroTder¡ r'.'aardoor een
eoede b¿ aas ver regejr r"orcit r¡a¿ ook o'¡bou'.retr tot he:pmodel s n een \" p gebeLrrd De zoe<'
sch jf s eer siLrk ,cìter (cunner) d¿n ',¿r c'e orde rr¡ocie en de schiilze íheefi ¡u ee'- nseborrrce

Bo',erd

,,er ¡egcir Het b:tlerljoack vlaar 8 pen iglrr batteriler roe.
DeE ie sulgerrstrlleteen20clloíecn25
Ìesdr,order¡i kle rr,,','eeseconCe¡ ¡enuileil.rs

tj¿rrsrrj it,-r ',"aardoor ntee \ crflioqen s
crr¡ ,,v de

scar scir

i

aar. 1ol

ie

<euze Deiecrors nrei ",,de sc¿n scl lven gasn breder op de gror¡d

V/ldc scan sch 1"'3¡ t'"'
e'r pakker da¿'doo.op eer d epe rì \'/e¿! rreer grond en
"o¡cjsrecl
ezen bo',e¡cÌelr¡ ¡der r,:n hLrn dleptebereik nrei f ame Ìrr ! elg ond Op ader en N k
ke \le¡aa H¡'b de op aadpack z11r b I de pr ts fbegreDer

€

De dre la e neteÌ eri de draagias
¿ccesso r es

€ 199,- n,",",

rret b¿nd z ln aparte

949,-

rr
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Van het Bestuur

ç

2oo3

Vootwoord 68
Vondst vøn

het

jaar. Het tellen van de uitsløgen

op de

køørten is weer gebeurd, Als bestuurslíd heb je zelf ook
een voorkeur. Gelukkigbesl.issen de leden, maør het ís
inleressønt om te zien hoe bij ieder de interesses weer
anders

Karolingische en
Ottoonse schijffìbulae
PAGINA 9-r5

o
o
o
¡
o
o
o
o
o
o
o
o

Interview fohan

Op woensdøg z6 maaft zijn we m.et dtie bestuursleden op stap geweest.
Het wøs de bedoeling om 's ochtends bíj d.e provinciaøI ørcheoloogvøn

Overíjssellangs te gaøn, møør døt gingvaruilege zíekte níet door.
's Middøgs hødden we een øfspraøk bíj d.e ROB te AmersfoorL. Als

øltijd werden we bij de ROB weer vriendelijk ontvangen door Fred

16

foto
Delfts Oud VI
Verder zoeken

z8

Munitie uit de r9e en 2oe eeu\ /

32

Raad de

Brounen en de ønderen. Er werd gesprokøn over het øønmelden vøn
vondsten en de problemen díe het geefi ín verschillende provincies.

25

In

trein møar ín øndere províncies
loopt het moeizøøm. Soms kijg je te horen døt jø de vondsten ín het
ventolg beter rechtstreeks bij de ROB køn øanmelden. Nøtuurlijk weten
sornm.ige provincies loopt het øl.s een

31

Vondstberichten
Vondst van het faar
Zoekdag Gees
Detectornieuws
Vraagbaak

bij

voorkeuren.

7

Koning

is echt niet gebonden øøn

elkønder op de stoep wonen hebben soms geheel øndere

Van het bestuur

Agenda

lígen. Het sten+n+en

een streek of kenníssenkring, Mensen díe øls wøre

we døt er

in

de meeste provincies weíníg geld wordt vrijgemøakt om de

zøken goed te løten verlopen. Er gøøt heel veel werk en tíjd zitten ín die

34
35

pøpíeren rompslomp. De gezømenlijke conclusie wøs døt er in het
øønmeldingsbeleid nogheel wøt is te verbeteren, Tijdens het gesprek

36

werd heL idee geopperd on1 eens te kíjken of er niet eenvoudígvíø
íntemet vond.sten ín het Archis systeenx kunnen word.en øøngemeld. Er

37

zøl worden onderzocht of dit mogelijk is. Tíjd.ens het gesprek kwamen
ook de illegøle plundenngen øøn de orde. De laøtste tijd

39

overtred.íngen

in Límburg. We hopen døt

zijn

er veel

er stevígword opgetred.en

tegen verstoorders va.n opgra.vingen. Gelukkig

zijn

het løng niet øltijd

zoekers nlet een m.etøaldetector die opgrøvingen verstoren, løat støøn

Detector magazine is het verenigingsblad van
'De Detector Amateur'en verschijnt 6 keer per jaar.

døt het leden vøn onze uerenígíng zijn. Beerputen worden leeggeschept,
vløkken worden øfgelopen in de hoop op øørdewerk, gløs en andere

Sluitingsdatum kopij: 3o mer

zøken.

Redactie
C.B. Leenheer (hoofdredacteur), N. Leenhee¡
J. Koning, W. Kuypers, !V. van den Brandhof

írnporteursf dealers

Bínnenkort zøl ín sømenwerkíng met de ROB en de
een

folder worden gemøøkt, wøørin øspírønt

zoekers word uitgelegd hoe op een verøntwoorde møníer met de døtec-

Adviseurs en medewerkers redactie:
l.Tijlstra, H..j E van Beuningen, M.A. Holtman, A. Jager
Redactieadres
De Detector Amateur, Hanebalken r53,
9zo5CL Drachten, Fax (o5rz) 5451 17,
e-mail: redactie@detectoramateu r. n
I

Hu
I

is h o u d elijk regle

Vraag altijd toeslemmíngtot zoeken aan de

Advertenties
Tarieven op aanvrcag bij de redactie. Het bestuur
behoudt zich het recht voor advertenties zonder

I

opgave van redenen te weigeren.

I

Legitimeer

je

met

Wees

Druk:
De Marne, Leens

I

Maak olle gaten weer netjes dicht en wel
(bijvoorbeeld aan een evøntuele grasmat).

I

Vondsten, woaruan men redeltjkeulls kan

aonnemen ofvermoeden dal deze van

voor onze vereniging'de Detector

w ete

ssa d eu r.

Laat munitie liggen; indien nodigde plaats

Zoek nooil op arLheolo4ische lerreinen,
lenzij

je toestemming hebt

verkregen van

el i.j k e cu ltu u rh i slo ri sch e

Bovengenoemde vondsten moeten eveneens

worden aongemeld by de desbetrefende
a

I

a pp

plaats waartoe het gebied behooft

I

bij een orcheologische opgraving
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dan ook, zonder voorafgaande, schriflel¡ike toestemming van de redadìe

sch

gemeld worden bij de burgemeester van de

de bevoegde instanties om mee le helpen
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n

waarde zijn, moeten binnen drie dagen

markeren en de polilie waonchuwen

I

ent

zo, doL er geen schade zíchtboar is

je lidmaotschapskoart

(ledenpas).

Am qteu r' een detectora m ba

Vormgeving en layout
B. Crafisch buro Creatype, Drachten

I

landeígenoor ofbeheerder van de grond

m

Neem zoveel mogeltjk het metalen afval,
zoals lood en koper mee. Denk om het

milieu

rch eol

ogische i nstu nti es, zoa ls de

provinciaal archeologen en het KPK.

I

Het's nachts zoeken zonder toestemming
von de landeigenaar is verboden lemand

die's nachts zoekt is verdacht bezig.

Lidmaatscha
Het lidmaatschap van deze vereniging loopt alti¡d per kalenderjaar en wordt
zonder opzegging altijd st¡lzw¡jgend verlengd met een jaar. Degenen die in
de loop van het jaar toetreden, ontvangen alle reeds eerder verschenen nummers
van het lopende jaar. Opzeggingdient uiterlijk op r augustus schriftelijk bìnnen
te zijn Per januari zoozbedraagJde contributìe € 26,-

tor dient te worden on'Lgegaøn. Het ís de bed.oeling døt er bij elke
d.etec'tor die

in

Nederlønd verkocht wordt

een

folder bijgesloten wordt

Ook postorderbedrijven zøl orn medewerking worden verzocht.

€ 8,-

Prijs steunleden

en buitenlandse leden

Johøn Koníng

Belan er ii ke adressen
Veel brieven, vragen enz, komen

Activiteitencom missie

nogal eens bii de verkeerde personen

Voor vragen, suggest¡es enz. over

van de vereniging terechl Vandaar

zoekda gen, determinatiedagen

dat we de adressen weer eens op een

kunt u terecht bij: C. Lukassen,
Meerpaal zr8, 9732 AM Groningen,

riitie zetten. llilt u zoveel mogelijk
schrijven/mailen in plaats van

AFSCHEID VAN DICK EEKHOF ALS BESTUURSLID

bellen?!l

Er is een tijd vøn komen en er is een tijd vøn gaøn, en de tijd va.n gøøn
is nw gekomen.
Vanaf de oprichtíng in rygz ben ík bestuurslid geweest va.n onze
verenígtng De Detector Ama.teur en daør zøl nø d.e komend.e jøarver-

Occasions, Kopii

Ledenadministratie

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

Opgave van leden, adreswijzigin-

C.B. Leenheer, Hanebalken r53,

gen, vragen over de contributie bij:

9zo5 CL Drachten.
Fax (o5rz) 545tt7.

\)1.

\)loudstra, Melkemastate t6,

8925

Ik

w.woudstra@detectoramateur.nl

ben tot dit besluit gekomen, niet omdøt ik problemen heb met de

leden vøn het bestuur, integendeel: het bestuur is een geweldíg teørn om

møør omdøt ik thans in een periode verkeer d.øt
ík het even wøt tustiger øøn wil gøøn doen.
nLee søÍtlen te werken,

AP Leeuwarden.

redactie@detectoramateur.nl
Vraagbaak
Voor determinatie van door u

Vragen
Vragen over de veren¡ging kunt u

gevonden voorwerpen dient u een

kwijt

foto of duidelijke zwart-w¡t
tekening op te sturen naar:

bi.j onze secretaris:

D. Smilde,

Jullie zullen het zeker

d.e

afgelopen

jøren al gemerkt

hebben døt ík aan

het øfuouwen was en døt ík ook niet meer øc'Livíteítenvoorzitter wøs,

in ølle stilte vøn me

ís overgenomen, welke ík vønøf

d.e

opnchtíng bíjnø negen jøren vervulde: het orgøniseren vøn de wed,strijden en ølleswøt ermee sømenhíng.

de øfgelopen

vijfjøren. Hier kwøm heel wøt bij kijken, bij elke

wedstríjd nloesten ølle jøargøngen en band.en, lampen en haspels en
alles wøt er tijdens een wedstrijd nodig was vervoerd. worden, vøøk wøs

míjn bus overbeløden. Voor

ik øl øvonden vøn
tevoren bezig om de nun+mers te sorteren en de d.ozen bij mij op school
een wedstríjd was

van

de zolder te halen, gemid.deld. gíngen er 6oo blød.en mee.
En dezelfde øvond nø de wedstrijden moest ølles weer omhoog de
zolder op.

En nøtuurlijk de Vrøøgbøøk, ook hierbíj zien jullie nu in ons magøzine een øndere nøønl staan voor de inzend.ing vøn øIle voorwerpen
bij

jullie

l. Koning, Roodborststraat zo
89r6 AC Leeuwarden

Pr- Bernhardweg 3t,

8453 XC Oranjewoud,

tel. (o5r3) 63r978.
d.smilde@detectoramateur.nl

vraagbaak@detectoramateur.nl

Bestuursleden

Ook de nøzendíngen, opsløg en tra.nsport vøn de møgøzines verzorgde

ik

Tel. (o5o) 541B96.
zoekdag@detectoramateur.nl
Advertenties, Opgraverties,

gøderíng een eínde øan komen.

een taak die

€ 33,-.

Postbank r675ooo t.n.u De Detector Amateur, Leeuwarden

d.ie

Voorzitter
J. Koning
Roodborststraat zo
89r6 AC Leeuwarden
Tel.

/ fax (o58)

Bestuurslid
J. Bosma

Drachtster Heawei r 9a
9zr3 VE De ìlilgen
Tel /fax nog niet bekend

2165573

j.koning@detectora

m

ateu r.nl

j.bos ma @detectoramateur.

Vice-vooaitter & hoofdredacteur

Secretaris

C.B. Leenheer

D Smilde

Hanebalken r53

Pr. Bernhardweg 3t

9zo5 CL Drachten

8453

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

Tel. (o5r3) 63t978

Fax (o5rz) 545rr7
redactie@detectora mateu r

d. sm

n

I

XC Oranjewoud

Fax (o53). 632927
n

I

ilde@detectoramateu r

n

I

een vraøgleken opleveren. Geen vraøgbaøk meer, zo ook niet

meer in de redactie vøn ons møgøzine, in ølle stilte is ook deze taøk
vøn míj overgenonLen. En nu dit øfscheíd. Møar niet voordøt ik jullie

Bestuurslid

Penningmeester & ledenadministratie

D. Eekhof

W. Woudstra

ølleruøø\, de leden, het bestuur, de aaíviteítencommissie en de impor-

Vangstraat 46
847r EX llolvega

8925 AP Leeuwarden

teurs eh deølers en nøtuurlijk iedereen (velen onder u ken ik øl tíentøllen jaren) die n+ij vertrouwen hebben geschonken bedankt heb voor de

Tel / fax (o56r)

Melkemastate

618579

d.eekhof@detectora

m

ateu r. nl

afgelopen elfjøren waarín ik øls bestuurslíd vøn onze verenigíng De
Detector Amøteur Uw beløngen mocht behørtigen.

Bestuurslid/ze secretaris
J. Huls

Dick

Groenendael zor

8z7t EL lJsselmuìden

Tel (o38) 33rr68r
j huls@detectoramateurnl

r

6

Tel. (o58) z6618r8
Fax (o58) 2664646
wwoudstra @detectoram ateu r. n I

XP Metaa I detectors gaan
verhazi ngwekkend di ep...

¡

Nieuwe gevoelerige microprocessor. o Nieuwe metalen XP connector van hoge
kwal¡teit. o Nieuwe dubbel afgeschermde XP elektromagnetische schotelkabel.
o Wordt geleverd met: Beschermkap, Batterilen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

))

Verschillende schotels

o27 cm. High Energy Wide scan schotel voor 30% meer diepte
o22,5 cm standaard schotel
r Elliptische 24x 12 cm schotel

))

Technische eigenschappen
G-MAXX

o Frequentie 4,6 kHz zoals bil de
Adventis. o Regelbaar lJzer volume
in de alle metalen stand. ¡ Perfecte
stabiliteit op alle grondsoorten.
¡ Heel sterk voor het detecteren van munten en

grote massa's munten. o Nieuwe gevoelerige microprocessor.
o Zeer goede discriminatie. o Wordt geleverd met: Beschermkap,

Batterijen, Heuptas + riem en Koptelefoon.

))

))

XP-Conectors

¡ Waterdichte vergulde connectors

.

Heuptas

Heuptas voor alle XP- modellen

¡\

))

o Robuuste 22,5 cm waterdichte zoekschotel met beschermkap.
o Duurzame schotelkabel. ¡ ABS kunststof elektronicabehuizing, zowel vast op de
detector als ook als h¡p-mountte gebruiken. r Frequentie: 4.6 kHz. ¡ Dubbele
discriminatie. ¡ Alle metalen stand. ¡ Silencer schakelaar voor vervuilde grond.
o Vergulde afsluitbare schotelaansluiting. o Grondafstelling. o Voeding: 8 AA
Alkaline batterijen of oplaadbare pack. r Heupmontage voor nog meer zoekgemak.

Opties

o 0plader. o 0plaadbare pack. r XP-koptelefoon.
o Elliptische schotel. r 27 cm High Energy Wide scan schotel.

))
¡

¡

Garantie

Elektronica: 2iaar op onderdelen en uurloon.
Schotel: 1 jaar op onderdelen en uurloon.

IMPORTEUR:

Bontehondstraat 3-5. 4561 BA Hulst (NLl. Tel. (0114) 370480 - fax (01141 370481
Int. 00 31 11 43 70 480. E-mail: detect@wxs.nl, lnternet: www.xp-detectors.nl

lngezonden brief

Nøør aønleiding vøn de stukken over de detec'tonterboilen hebbet we
heel veel reøctíes binnen gekregen. Als bestuur zíjn we uiterøørd heel
het feít døt leden hierop reøgerew. Dít geefi øøn dat het
onderwerp leeff bíj onze leden. IJít d.e ínzendingen blijkt døt vríjwel
iedereen het er over eens is døt een verbod niet rechtvaørdig zou zijn,

blij met

omdøt het tnøør een klein groepje zoekers is die op een negøtieve
mønier bezíg ís, en je met een verbod juist de goedwíllende groep
zoekers trefi.. Ook worden er in de bríwen voorbeelden gegeven vøn
situaties wøørín de zoeker díe wel

wil øanmelden en wil sørnenwer'

ken met de ørcheologie, tegen een muur botst vøn onwil en onbegríp

bij ørcheologísche instønties. Ook blijkt dat het øønmeldcn bij diverse
instønties verre vøn soepelloopt.

in de besprekingen met de
wij om oplossingen om tot een
sømenwerking te komen. De wil moet ímm¿rs wel vøn twee

Als bestuur neftrcn we deze dingen mee
ørcheolog¡sche instøntíes, en vrØgen
betere

kønten komen.
lJ zultbegríjpen dat we níet alle reacties ín het magøzine kunnen
pløøtsen. Het hølve mogøzine zou hier mee gevuld zíjn. Døørom
hebben we

t

reøctie gepløøtst. Volgende keer pløøtsen we een øndere

reøctíe. We hopen dat u reøcties

blffi sturen, wønt

døt zorg! voor een

noodzøkelijke discussie over onze hobby.
De redøctie

v

De schrijver vøn deze brief ís bekend bij de redøaie. Mocht u

op deze briefwíllen reøgeren, døn kunt u
te sturen

dit doen door uw reøctie

op

naar het redøc-tieødres vøn het Detector Møgøzíne.

In Detector Magazine nummer 67 schreef dhr. Hans Elsevjer
Stokmans dat iedere zoeker ziin verantwoordeliikheid moest
nemen inzake het aanmelden van vondsten en de eventuele
verkoop ervan. Ik ben het hier terdege mee eens, maar het is
niet zo gemakkelijk daar er vele problemen zijn die eerst
moeten worden overwonnen. Toch is er hoop aan de horizon
als we onze ogen openen als het gaat om ons archeologische
erfgoed. Ik zal proberen om het een en ander duidelijk te
maken en hopen dat mijn persoonliike visie een positieve
wending aan de discussie zal geven in de veel te lang slepende kwestie.

Als verenigingzal er eerst moeten worden gekeken
naar de leden. Waar zoeken zil en wat vinden zlj zoal? Van veel
leden zal er misschien al bekend zijn wat hun activiteiten ziin als
het gaat om het zoeken in het algemeen. Ik zal proberen om deze
in vier categorieën uit te splitsen. Als eerste categorie de
onschuldige zoekers, dan de welwillende zoekers, die geregeld
met diverse overheden te maken hebben, dan de zogenaamde
schatzoekers, die problemen kunnen geven en als laatste de echte
verstoorders als het gaat om archeologie.
In de eerste categorie zitten vooral leden, die eigenlilk
geen schade kunnen aanrichten als het gaat om ons archeologi
sche erfgoed, maar toch is het belangrijk om een goed contact te
kunnen onde¡houden met deze zoekers daar ze bij toeval wel
eens iets kunnen vinden van archeologische waarde. Zo zliner
bijvoorbeeld leden die enkel op de georganiseerde zoekdagen
komen om er wat te zoeken, oude bekenden tegen te komen en
er een gezellige familiedag van te maken. Ook ziln er de leden

die zoeken op de recreatiestranden en het Noordzeestrand voor
de ontspanning en het recente geld en goederen die zijn verloren
door dagjestoeristen. Dan zijn er nog de leden die voornamelijk

in parken en bossen zoeken en de detector gebruiken voor het
zoeken naar munten van de afgelopen honderd jaar om er een
leuke muntencollectie aan over te houden. En dan ziin er misschien nog de leden die eigenlijk weinig met hun detector doen
behalve in opdracht van anderen zoeken naar verloren voorwerpen.
In de tweede categorie bevinden zich de zoekers, die
zich hebben aangesloten bii archeologische verenigingen of
oudheidkamers of samenwerken met diverse archeologische
instanties zoals daar zijn: stadsarcheologen, provinciaal archeologen of universiteiten. De kennis vandeze zoekers is met betrekking tot de archeologie al veel groter dan de eerste categorie, daar
zij hopen archeologische voorwerpen te vinden tijdens een
georganiseerde opgraving onder leiding van een archeoloog.

Wat zeer belangrijk is voor de wetenschap, is wat deze zoekers
vinden in de afgegraven grond die is afgevoerd naar een daarvoor
bestemde locatie of gronddepot.
Veelal vinden ze daar nog metalen voorwerpen die tijdens de
opgraving zijn gemist en rapen zli nog stukies aardewerk op die
de archeoloog een beter beeld zouden kunnen geven van de
leefomstandigheden in het verleden op de locatie die de archeoloog heeft onderzocht. Een voorbeeld: tijdens een opgraving van
een huis zijn er enkele munten gevonden, waarvan de oudste in
de zestiende eeuw waren te dateren en waarvan het gevonden
aardewerk ook in deze periode paste. De condusie van de archeoloog zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn, een huis op een erfdat
niet ouder is dan de tweede helft van de zestiende eeuw. Maar
wat gebeurt er als de zoeker op de stortgrond van diezelfde
opgraving munten en metalen voorwerpen vindt, die te dateren
zijn in de vijftiende of misschien wel in de veertiende eeuw en
ook aardewerkscherven tonen dit aanl Dit zal zeker niet zeggen,
dat de archeoloog zijn werk niet goed heeft gedaan (want zii
werken veelal onder grote tijdsdruk en de financiële omstandigheden van de gemeentes geven de archeoloog vaak niet genoeg
ruimte om een gehele site op te graven), toch kan onder deze
omstandigheden juist de amateur wel een hele belangrijke
bijdrage leveren. Veelal ziin deze zoekers ook goed op de hoogte
van de plaatselijke geschiedenis en doen zij daar kleinschalig
onderzoek naar. Hoewel deze zoekers zich puur uit hobby en
interesse bezig houden met archeologie en daarbij ook de wetenschap willen dienen, zlinzli geenszins van plan om de door hr.rn
gevonden voor-we{pen te verkopen. Zo blijven de voorwerpen ook

in de toekomst beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek van
bijvoorbeeld een archeoloog en musea.
Onder de derde categorie vallen de zoekers die zich
liever op de vlakte houden in de archeologische wereld en aan de
zijlijn kijken wat er opgegraven wordt en waar de grond naartoe
gaat. Deze zoekers vinden het een kick om oude voorwerpen te
vinden en deze te verzamelen. In de regel vinden zij het ook niet
nodig om een bepaald risico te lopen, zoals chemische vervuiling
in de grond ofom verboden paden te betreden voor oude voorwerpen. Alhoewel zlj zichniet expliciet bezig houden met de
verkoop van hun vondsten ztinzljwel degenen die overal tussen
zitten. Als zij aan het zoeken zijn, komen zij uiteraard de verwoede zoeker uit de tweede categorie tegen, die wil redden wat er te

redden valt om zo een compleet plaatie te krijgen.
Deze twee kunnen het in de regel wel met elkaar

zeer benieuwd naar de sprongen, die

vinden en in de regel lukt het de zoeker uit categorie
twee wel om de ander zijn vondsten aan te laten
melden en zoniet, dan is de zoeker uit categorie twee
daar wel toe bereid. Daar de zoeker uit de derde
categorie verder niets met zijn vondsten doet, is híi
nog wel eens bereid om wat te ruilen om de zoeker uit

echt op aan komt.

deze lieden gaan maken als het er

de tweede categorie te matsen. De zoekers van de

derde categorie zijn eigenlijk de mensen die we moeten proberen te bereiken om iets positiefs (weten-

schappelijk) te doen met hun gevonden voorwerpen.
De zoekers van de vierde categorie zijn
degenen, die de meeste overlast bezorgen en de
meeste opschudding veroorzaken in de archeologie.
Deze zoekers tekken zich niets aan van de regels en

hebben er geen moeite mee als een opgraving compleet omgespit wordt met enkel een financieel vooruitztcht. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de mogelijke
ellende die zich in de toekomst gaat afspelen als we

niel op tijd ingrijpen. Even weer een voorbeeld, stel er
is een stortgrond van hoge archeologische waarde en
er loopt een zoeker van de derde categorie die iets van
waarde vindt, maar er feitelijk niets mee doet. Hii staat
eigenlijk wij neutraal in het hele gebeuren en wordt
voor twee ker¡zes gesteld: hij ruilt het voorwerp met
degene van de tweede categorie met het idee, ik wordt
er niet echt wiizer van, maar ik heb weer iemand
gelulckig gemaakt, of iemand van de vierde categorie,
die hem direct geld onder de neus duwt met de mededeling dat er nog meer te verdienen valt als hii nog
meer fraaie voorwerpen vindt. Deze personen uit de
vierde categorie zijn ook de mensen die zich bezighouden met de handel van archeologische voorwerpen.
Kort door de bocht, de vele Heine en middelgrote
handelaren in archeologische voorwerpen maken zich
vaak zelfschuldig aan deze praltijken. In veel gevallen
gaan ze eerst zelfop een bepaalde locatie zoeken om te

zien wat er van hun gading te vinden is, dit is tevens
hun eerste winst. Zij zijn dan namelijk gelijk op de
hoogte van de eventuele vondsten, die de locatie op
veelal korte termijn kan opleveren. Wanneer zij niet

Conclusie
plaatsen, door deze voor de
slu¡t¡ngsdatum naar de
redact¡e op te sturen.
Aangeboden vooruerpen van
archeologisch belang dienen
alt¡jd te zijn aangemeld-

Toch is het wenselijk dat de
goedwillende partijen eens goed met
elkaar om tafel gaan zitten en de

problemen bij de kloten aanpakken.
Dit laatste klinkt misschien wat grof,
maar het moet wel, we kunnen wel
met een vingertie blijven wijzen,
maar dat heþt toch niet. Iedere partij
heeft een belangrijk aandeel in dezen
en er zljn zat problemen die (wijwel
kosteloos) kunnen worden geregeld..
De DDA kan bijvoorbeeld meer

Te koop gevraagd:

Oude defecte metaa ldetectors
C-Scope, Viking enz., te koop

gevraagd ofruilen tegen vondsten.
Te koop:

Romeinse, Keltische voorwerpen en

munten vanaf

€
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aandacht schenken aan zoekers uit de

Diverse boeken en muntcatalogi

eerste categorie door middel van

vanaf€ r,-

publicaties en deze zoekers, wanneer
ze iets bijzonders gevonden hebben,
begeleiden naar de juiste instanties.
Ook moet de archeologische wereld
zich er beter van bewust worden, dat
er ook welwillende zoekers zijn en dat
de zoekers zichin naam van een
erkent archeoloog, waarmee ze een
goed contact onderhouden, kunnen
refereren bij hun collegae. Met
andere woorden, een archeoloog
vormt de basis voor een welwillende
zoeker, die bijvoorbeeld informatie
nodig heeft van een andere archeoloog. Het gebeurt regelmatig dat als
een welwillende zoeker die contact
zoekt met een archeoloog zegt dat hij
met een metaaldetector zoekt, dat
voor de archeoloog genoeg reden is
om het gesprek te beëindigen. Enkel
omdat de zoeker aan niemand kan
refereren.
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A. van der Bolt
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ytt

GT Zeeland
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Te koop:

Fischer CZ-zo: zoo3 incl. koffer,
opl. batterijen en waadschep.
Wegens overcpl. zx gebruikt.
Vr. pr.

€

rz5o,-

Johan \Viersma
Tel. o5tt 46j4o4
Mob. o644228874
Te koop:

Quick Draw z digitale detector.
Zeer licht, ideaal voor mensen met
rugklachten. 9 mnd oud.

€

295,-

Luuk Wiersma
Tel. o5rr 84otz6

Mob. oG 22504515
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de gelegenheid zijn, ofhet is hen te riskant om opgepakt te worden dan laten zij het wel door anderen
oplorappen. Dit mag dan een directe beschuldþing
zijn, maar het is wel de waarheid. Feit is dat de archeologische wereld zich er te¡echt zorgela over maakt
maar er ook terdege van bewust is wie deze rotte
appels in de mand zijn. Ook is er in de archeologische
wereld genoeg kennis aanwezig om te weten dat deze
lieden zich niets aantrekken van een detectorverbod.
Naar mijn beste weten hebben er tot op heden geen
echte grote veroordelingen plaats gevonden, öe de
schrik er goed hebben ingebracht onder de lieden uit
de vierde categorie. Mocht dat wel een keer plaatsvinden, dan zijnwe op de goede weg. En hier in het
midden van het land wordt vaak gezegd: een dakhaas
(kat) in het nauw maakt rare sprongen. Ik ben dan ook

Mijn persoonlijke wens is
dat het allemaal tot een voor alle
partijen goed geregelde uitkomst

leidt, waar ieder zich in kan vinden.
Een uitkomst, die deze hobby zal
beschermen, zoals ook de archeologische voorwerpen, waar het allemaal
om te doen is.

Te koop:

ln zeer goede staat verkerende
ll met open zoekschi.jf. Weinig gebruikt (reservedetector). Prijs € z6o,-

Tesoro Cutlass

E. KlokgieTers
Tel. o4gg jgog79

U kunt uw opgrovertjes nu
ook via onze tntemetsite
www.detector a m ateu r. nl i n het
m agozi ne e n / of site pl o atsen.
die geen lntenet hebben, kunnen
ook op4nvedjes op de website
ploøtsen. Als u uw odvertentie
opsluurt voot het mogozine
we deze ook op tntenet zetten.
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Agenda I aarvergaderi ng 2oo3
Datum
Aanvang

z4Meizoo3
lo.oo uur

Plaats

Wolvega
Bornego College, Sportlaan z5

Locatie

Agenda
-

UrrstRc

'volost

vAN HET ¡RRR

zooz'

De prijswinnaars per categorie zijn vet afgedrukt.

Munten tot l'oo:
M. fansen, zilveren munt Maria van Bourgondië. ro3 stemmen

Munten vanaf t5oo:

- Bestuurssamenstelling
- Rondvraag
- Sluiting

Toelichting:

Rick en Ad Wijdeven, roo guldens Wilhelmina. 47 stemmen
Anne Hoekstra, Provinciaalse gulden. 4r stemmen
fohn Kuipers, Amerikaanse penning, Liberty. 2J stemmen

G eb r uiksvoo rwe

Opening

- Notulen Jaarvergaderin g 2oo2
- Mededelingen
- lngekomen stukken
- Financieel verslag boekjaar zooz
- Verslag kascontrolecommissie

- Bestu urssamenstelli ng
leder jaar zijn er twee bestuursleden aftredend volgens een
vast rooster. Dit jaar ziin dat officieel Wim Woudstra en
Dirk Smilde.

rpen géén meta al:

fohn van der Vlugt, narrenkopje. ror stemmen

Ceb r uiksvoo rwerpen meta al :

fan-Willem Houweling, Romeins schuifgewicht. 4r stemmen
Anne Hoekstra, compleet schuifgewicht. J9 stemmen
fohn Kuipers, sleutel oude kerk. 2r stemmen
Cees Schaareman, lakenlood Delft. rr stemmen

Religieuze voorwetpen:

Melchior Buit, crusifix. 48 stemmen

ll stemmen
Anne Hoekstra, mariahangertje. z9 stemmen

Dick Eekhof heeft echter te kennen gegeven na ruim elfjaar
te willen bedanken voor het bestuurslidmaatschap. Om te
voorkomen dat een te groot deel van het bestuur tegeliikertijd aftredend zou zijn, wat gevolgen kan hebben voor de

continuiteit, is afgesproken dat Dick Eekhofop het rooster
van aftreden de plaats zal innemen van Dirk Smilde.
Voor de komende jaarvergadering betekent dit dus dat
Wim Woudstra en Dick Eekhof aftredend ziin. llim Woudstra is herkiesbaar. Het bestuur draagt hem voor herbenoeming voor. Voor de vacante plaats draagt het bestuur Hans
Elsevier Stokmans voor.

Cees Schaareman, insigne.

Sìeroden:

Anne Hoekstra, diverse gouden sieraden. J4 stemmen
Ben Verburgh,bronzen armband. 27 stemmen
Wilco Reichgelt, vijfknoppige fibula. z6 stemmen
Ben Heldoorn, gouden keelknopen. 17 stemmen
fohan Postma, schijffibula. ro stemmen

Het is mogelijk om deze voordacht aan te vullen met
andere kandidaten.
Deze schriftelijke aanvulling moet ondersteund worden
door tenminste vijf leden.
De aanvulling dient dan, ondertekent en wel, uiterlijk zeven
dagen voor aanvang van de vergadering in handen van de
secretaris te zijn. Aanvullingen die na deze datum binnen
komen kunnen niet meer meegenomen worden naar de
jaa rvergaderi ng.

- Deelnemers

Wij feliciteren

de winnaars met

hun pnjs. Zlj ontvangen een

DDA-bodywarmer en het boek 'De tempel van Empel'. Voor de
cijferaars onder ons: de optellingen per categorie kloppen niet.
Dit komt doordat sommigen rnaar éên iemand hebben aangekruist per formulier of in de groepen waar één persoon vermeld
stond niets hebben ingevuld.

Uit

de ingezonden kaarten is dhr.

A. Pijnenburg getrokken als

De ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden
van de verenlging. Derden kunnen niet tot de vergadering

worden toegelaten.
Deelnemende leden dienen voor aanvang van de vergadering de presentielijst te hebben getekend.

NU OOK DEALER VAN XP...
VOOR WIE ECHT DIEP WIL!
BEL VOOR EEN AFSPRAAK 0492.57
KEEPSTRAAT 2, HELMOND

41 94

ADX- f OO perfecte besinnersdetector
. Regelbare gevoeligheid
. Traploze disc
. Inclusief hoofdtelefoon
. Inclusief heuptas

Uit vooraad leverbaar

ADX'2OO

Eenvoud en diepte

. Regelbare gevoeligheid
. Traploze two-turn disc
. Inclusief hoofdtelefoon
. Inclusief heuptas

61sí

Uit vooraad leverbaar

XP Adventis

Pure diepte

. Regelbare gevoeligheid
. Traploze two-turn disc
. Silencer
. Handmatige grondbalans

¡ Oì.'' '

1lon

Inclusief hoofdtelefoon

.lnclusief heuptas
Uit vooraad leverbaar

De opzet van de rubriek vondst van het iaar zoo3
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gaat veranderen. \)íaarschijnlijk komen de verschillende categoriën te vervallen. Om inzenden aantrekkelijker te maken komen er ook grotere prijzen. Hoe
e.e.a. gaat worden leest u in het volgende magazine.

Dus wacht niet met inzenden tot het eind van het

iaar maar stuur nu alvast uw inzending op.

fan Zijlstra

Eeru vooRLoPrcE TYPoLocrE
Een reænt¿ vondst uit Oostergo:
opengewer*t ajour met dieruoosællíng.
D¡ameter 35 mm.

Voor het'detectortijdperk' (voor ca. 1975) waren

uit het Fries/Groningse terpengebied ongeveer
vijftien Karolingische (eventueel Ottoonse)
schijffibulae bekend. Thans zijn dat er naar
schatting ca. r4oo à r5oo, ruwweg een vermeerdering met factor roo dus. Het is te vergelijken
met bronzen knopen uit de r6e en r7e eeuw die

Maltezer kruisfbula, ge-1oe eeuw.
Diameter zz mm

slechts sporadisch voorkwamen en nog het best
bekend waren van het jakje van Hugo de Groot.

Tegenwoordig heeft elke gevorderde detectorzoeker er wel een handvol. Ziin de knopen

algemeen verspreid, met genoemde fibulae

li4

dat anders. Deze komen zoals wel meer vroegmiddeleeuwse vondstgroepen veel voor in het
Fries-Groningse terpengebied.

Rechthoekig (ma geomamentcerde hoeken), overhoek kruismotîef.

Deze vemoedelíjk late types zijn mogelijk gerelateerd
aon Zuid /Oost- Europese exemploren.
Dat¿ring 1æ-11e eeuw of nog latcr
Díameter t7 mm.

schillende manieren verldaren en is daarom niet eenduidig:

II

-

III

-

I

Het terpengebied was intensiever bewoond.

beschouwing. Onder schijfûbulae worden niet alleen ronde,
vierkante of rechthoekige schijfvormige stukken verstaan, maar
ook figuurfìbr.rlae met een schijfvormig, plat, tweedimensionaal
karakter.

De terpenbewoners hadden een aparte materiële

cultuur met specifieke modes, tradities en voorkeuren.
Door de bewoningsconcentratie op terpen en de
zichtbaarheid daarvan in het landschap is het vondstmateriaal gemakkelijk op te sporen.

Waarschijnlijk is er sprake van een combinatie van deze drie
factoren. Voorlopig laten we deze waag echter rusten en bepalen ons tot een summiere materiaalbespreking. Ons magazine
is minder geschikt voor een diepgaande studie of monografìe
en bovendien willen we dr. furjen Bos van de Groninger
Universiteit die daaraan werkt, niet voor de voeten lopen.
Karolingische/Ottoonse schijfÏìbulae zijn nrwweg te dateren

| -

met email champlevé (grubenschmelz)

Bij email champlevé zijn de met email op te vullen delen
(voorstelling, versiering) in het metaal gegraveerd, gegroefd
of anderszins uitgediept (bijvoorbeeld direct gegoten).
Het email zelf is meestal witachtig, rood of groen; soms andere
kleuren. Vaak worden groene patina, rode korstoxide ofandere
corrosie voor email aangezien.

A

nr. r-5: Rond, met Maltezer kruis, vroege groep, 9e-roe
eeuw, varianten.

dels omvangrijk en leent zich daardoor voor een indeling en

m.6-ry'. Rond, met diverse kruisversieringen en loradrantvullingen. Deze groep is te beschouwen als een latere
ontwikkeling van groep A. Ook min of meer kruisvormige
vierpassen (7) en 'triskeles' (ro,rr) kunnen tot deze groep

systematische typologie. Er zijn meerdere indelingscriteria

worden gerekend.

hrssen ca. 7-¡o-tz1o na Chr., dus eigenlijk nog wat ruimer dan
de naam aangeeft. Zoals opgemerkt is de materiaalgroep inmid-

mogelijk, bijvoorbeeld op basis van vorm, wel of geen email,
versiering ofvoorstelling , enz. Daar tussendoor speelt dan de
dateringproblematiek en het lokaliseren van de productiecentra.
Er valt nog heel wat te onderzoeken en het zal zeker nog jaren
duren voordat er communis opinio (algemene overeenstemming) bestaat inzake genoemde aspecten. Wat betreft de productiecentra bijvoorbeeld zou men gezien de vondstfrequentie
of vondstdichtheid aan Friesland kunnen denken, maar hiervoor werd reeds vermeld dat de gunstige zoekmogelijkheden
het beeld wellicht vertekenen.

De nu volgende indeling of typologie is (deels) willekeurig en
gebaseerd op reeds eerder door

mij gepubliceerd materiaal.

Gekozen is voor een hoofdgroepindeling op basis van email-

techniek, het ontbreken daarvan, en een restgroep van ongeëmaileerde pseudomuntfibulae. Ondewerdelingen berusten op
vorm, voorstellingen en/of versiering. Een omgekeerde volgorde is echter eveneens goed mogelijk. Een (toekomstige) standaardisatie der nomenclatuur is wenselijk. Het spreekt vanzelf
dat dit overzicht een voorlopig karaliter heeft en ook de dateringen zljn gegeven onder voorbehoud.
De overgrote meerderheid van de broches is gemaakt van een
koperlegering (verzamelnaam'brons'). Stukken van edelmetaai
vormen onderwerp van een aparte studie en blijven hier buiten

rrr. :14-25'. Rond, zogeheten heiligenfibulae, met gestileerd
borstbeeld en face (met nimbusl). De benedenrand van de
schijf steekt meestal iets uit en is soms gekarteld. Diverse
varianten waaronder het type met 'kraag' (r4-r7) wellicht de
oudste is. Nummer 24 en 25 zijn mogelijk gedegenereerde
late exemplaren. Datering 9e-roe eeuw.

@
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nr. z6-28: Rond, met crucifixì Vooral bij het meest 'zwívere'
en best geconserveerde exemplaar (26) doet de configuratie
van emailvelden aan een cmcifìx denken.

Dorestad toegeschreven. Datering 9e-roe eeuw.

D

nr. z9-32: Rond of gelobd, met knrismotief en verhoogd
middenveld en vaak enigszins holle achterkant. Deze vermoedelijk late types zijn mogelijk gerelateerd aan
Zuid/Oost-Europese exemplaren. Datering roe-rre eeuw

ofnog later.

F

nr. y-35'. Rond, met diervoorstelling, meestal een omkijkengelijk aan groep E.

de viervoeter, verder

G nr.3639:

Rond, met concentrische cirkels, een grote groep

zeer kleine exemplaren (18-¡S) voldoet aan dit criterium.

Mogelijk zljn deze'miniatuurfibulae' door kinderen gedragen.

H

nr. 4o: Rechthoekig (met geomamenteerde hoeken), overhoeks kruismotief, varianten. Datering 9e-roe eeuw.

I

nr. 4r: Rond, met verhoogde vierkanten ofblokken die
kruisvormig zijn gerangschikt.

I

nr. 4z-43: Figuurfibulae, nummer 4z is geheel vergelijkbaar
met groep I (4t),rnaat is kruisvormig.

ll -

met email cloisonné (zellenschmelz)

Hierbij is op een onderplaat een metaaldraad of strip gesoldeerd in de gewenste vorm ofvoorstelling. Er ontstaan dan als
het ware cloissons of cellen waar tussen het email kan worden
aangebracht zonder dat het door elkaar vloeit. Hoewel over het
algemeen cloisonné in de vroege middeleeuwen meer gebruikelijk was dan champlevé geldt voor de schijffibulae het omgekeerde. De scheidingswanden tussen het email zijn bij cloisonné veel dunner dan bil champlevé terwijl de fibulaschijf of plaat
als geheel veelal dikker is. Dat brengt de techniek met zich mee
én het zi1'n goede herkenningtekens.

A

nr.44-45: Rond, met (Maltezer) kruismotief, vergelijkbaar
met I-4.

m. 46: Rond, met kruismotief in het centrum en o.a. maskerachtige ornamenten in de rand. Waarschijnlijk gerelateerd aan Zuid/Oost-Europese types (zie I-E en F) Tech-

Nr. 48: Rond, heiligenfibula. Een variant van de cloisonnéof zellenschmelzlechniek wordt door Günther Haseloff, die
een standaardwerk schreef over woegmiddeleeuws email,
Senkschmelz genoemd. Bij deze techniek wordt het met
email te versieren oppervlak uitgesneden waarna een tweede plaat aan de onderkant van het overgebleven gedeelte
wordt vast gesoldeerd. Het aldus verdiepte deel wordt
vervolgens d.m.v. de zellenschmelztechniek geëmailleerd.

lll -

zonder email

Er is een vroege groep met een naaldconstructie waarbij 'spiraai' en naaldhouder m.b.t. hun lengteas in elkaars verlengde
liggen. Dit is het 'conservatieve', in de oudheid gebruikelijke
model. Vanaf de Karolingische tijd(?) zien we een dwarse
vorm/constructie verschijnen. Dit is ook waar te nemen bij de
zogeheten kleine gelijkarmige fibulae en hangt mogelijk samen
met het verdwijnen van de spiraal als verend mechanisme (een
dwarse constructie is daarvoor ongeschik). Deze vroege types
zijn vaak voorzien van een kn¡is, in combinatie met puntcirkels
of met uitsluitend puntcirkels. Soms zijn er sporen van vertinning. Het is goed mogelijk dat ze (deels) nog uit de Merovingische tijd stammen. Is de vroege groep nog niet geëmailleerd;
weldra verschijnen dus de champlevé- en cloisonné-series en de
algemene indmk is dat deze in de bloeitijd (8e-roe eeuw) overheersten. Hoewel er een nabloeitijd met rijke types was zien we
toch na ca. rooo een verval optreden dat waarschijnlijk gepaard
ging met het niet meer gebruiken van email. Overigens moet
rekening worden gehouden met ruime overlappingperiodes,
uitzonderingen, plaatselijke verschillen en het naast elkaar
bestaan van h-xe en minder luxe exemplaren, dus van la¡¡aliteitsverschil i.p.v. tijdsverschil.

A

m.49-5o: rond, Vroege groep zoals hierboven beschreven
(7e-8e eeuw))

B

nr. 5r-58: Rond, met diverse en gevarieerde kmismotieven
en kwadrantvullingen, o.a.'krakelingen'.

C m 59-6l. Rond, met stermotieven.
D

nr. 6z-63: Rond, met 'Majestas Domini' (tronende
Christus).

nisch enigszins vergelijkbaar met nr. 4r en 42, welke tot de
champlevégroep worden gerekend. Mogelijk is het email in
verdiepte delen aangebracht, maar'opgesoldeerde cloisons'
lijken ook mogelijk. Optisch lijld het eerder om cloisonné

nr. 64-7o: Rond, met diervoorstellingen, o.a. met Agnus Dei
(Lam Gods) ofverwordingen daarvan. Vergelijk verder de
nummers T-35 $-F) Er is een bepaalde onzekerheid m.b.t.
wel of geen email inzake sommige shrkken. De mogelijk-

te

heid bestaat dat het email in een aantal gevallen is verdwenen. We zouden dan te maken hebben met champlevé
fibulae.

gaan.

m 47:Yierkant, met gevarieerde kruis- of kruisachtige
motieven. De vierkanten of zijden zljnnaar binnen gewelfd
en gekarteld, de hoeken lopen uit in punten ofspitsen.
Vaak meerkleurig email zoals we ook veel zien bij de luxere
heiligenfibulae. Deze subgroep wordt door sommigen aan

rlr. 7r-7 2: Rond, opengewerkt, met centrale'steen'.
G

rrr. 73-75: Stervormig en rond, met centrale 'steen'.

wordt gedaan door dr. Ton Derks van de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Misschien iets voor een
vervolgartikel) Interessant is om te weten dat die
gouden eeurv maar weinig goud voor de detectorzoekers oplevert. Daarentegen wordt er wel veel r7e
-eeuws zilverwerk gevonden. In materiële zin kan
de gouden eeuw dan ook beter de zilveren eeuw
worden genoemd. Er valt namelijk wel een duidelijke toename van het zilverwerk in huishoudens
van de Zeven Verenigde Provinciën te
bespeuren. Zoals aI eerder naar voren
kwam heeft de hobby fohan zeker geen
windeieren gelegd. Wat bijvoorbeeld te
denken van een door hem gevonden r3e eeuw
muntschatje. In totaal kwamen er acht Middeleeuwse anoniem geslagen penninkjes uit
een gat tevoorschijn. "Dat was in 1995", aldus

fohan. Hij zocht toen trouwens nog helemaal niet
zolang. Is dit het befaamde beginnersgelukl Niet
heel uniek, maar wel erg leuk is verder een kraantje van een tap in de vorm van een haan (afbeelding 6). Dit is zeker niet zijn enige vondst van
deze categorie.

broches, een zilveren
gefragmenteerde tasbeugel
met de naam van de eigenaar er in gegraveerd en
gewichten passeren de revue.
eJb.t
Op oudejaarsdag keer ik tevreZeeuws zilveren knopje
den huiswaarts, maar eerst krijg ik
nog een rondleiding door Leeuwarden van fohan, waarbij ik voor het eerst van mijn
leven een scheefstaande kerk zonder spits zie: het
nationale monument van Leeuwarden. Wat blijktl
Toen men de kerk ging bouwen bleek de grond te
zornpighe zljn. Als gevolg daarvan werd de bouw
gestaakt. De kerk is dan ook nooit afgebouwd. Na
deze persoonlijke rondleiding keer ik teweden
huiswaarts, een suikerbrood en een reepjeskoek
behoren tot mijn bagage. Want als ik |ohan en
Wiesje mag geloven is dat typisch Fries. En dat
moet je als niet-Fries toch wel meenemen naar het

thuisfront, níet?
Wouter van den Brøndhof

Hij heeft er een hele bak vol van

Iiggen!
AJb.6

Erg leuk is ook een Zeeuws knopje (afbeelding 7).

Kraantje van een tap in
de vorm van een haan

In Friesland worden veel Middeleeuwse schijffibulae gevonden. Enkele die Johan daar gevonden heeft
zljnop afbeelding (8) getoond. Het zijn een Andreasfibula en een opengewerkte fibula. De eerst
genoemde fibula is volgens fohan 9e-eeuws.
Verder heeft fohan nog allerhande vondsten die je
van een detectorzoeker kunt verwachten. Allerlei
soorten r9e-eeuwse sier-

rc
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AJb.E
Middeleeuwse

schffibulae

Discoveryshop
wwwdiscoveryshop.nl

XP-modellen:
Cold-Maxx
G-Maxx

De XP-Adventis gaat super diep
en wordt ook nog eens compleet geleverd met:

Adventis

Heuptas, Koptelefoon, Beschermkap en B atterij en.
U kunt dus direct aan de slag!

ADX2OO

ADXlOO
XP-accessoires:
27cm HE schotel

Elliptische schotel
Lader | accupack

€,770rCompleet

Discoveryshop
Ron van Dijk
Disselsjeesdrift 1 6
3436 AJ Nieuwegein
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De LASER Metaaldetector, Engelse elektronica
(printplaat) in de behuizing van een Tesoro,
is een van de meest verkochte detectors van
Engeland. Niet zonder reden, de Engelsen
stellen zeer hoge eisen aan de detector.

Door zijn Power-boost, extreme gevoeligheid en
stabiliteit in verontreinigde bodem is hij
ideaal in het vinden van zeer dunne hammered
coins, fibulae enz. onder zeer moeilijke
omstandigheden. Dus ideaal voor Romeins,
middeleeuws, stadsgrond en stort.

€ 789,-

laser RAPIER

Omdat één merk niet alles in huis
heeft zijn wij ook dealer van andere
"degelijke" merken zoals Minelab,
White's en Tesoro.

7 .-à zoekfrequentiesvariérend van 1,5 kHztot
100 kHz vooi optimale diepte en discrìminatie.
Ò //
DFX
Nieuwe top detector met dual frequentie, wordt geleverd met maar
liefst 4 ingestelde zoekprogramma's,
hetgeen hem ook u¡termate geschikt

vervangt de Powermax

maakt voor de beginnende zoeker

Dit is de meest verkochte laser
Nagenoeg onverslaanbaar in zijn prijsklasse.
Uitermate superieur op Romeinse
akkert middeleeuwse bewoningsresten, stadsgrond en stort. Weegt slechts 1 kg. ln 3
delen te monteren, dus ideaal voor in de rugzak
op vakantie. Zeer makkelijk te bedienen. Zeer
lange levensduur met een 9 volt blok. Garantie:2 jaar op elektronica en 1 jaar op de
zoekschijf. Verder is het ook mogelijk
\
\
de Rapier standaard te bestellen met
wide.scan zoekschijf.

CORTES
Nieuwe lelg van Tesoro, een combinatie van analoog en digitaal,
met deze detector hoef je in de
discriminatìestand geen

om
de

grondontstoring in te stellen.

WATBORN
Speciale "weatherproof "

hoofdtelefoon met krulsnoer
en volumeregelaar en

speciale schakelaar, die
hem geschikt maakt voor

elk merk detector
ldeaal voor op stadgrond en stort, met echte
nuldiscriminatie. Lichtgewicht. ln 3 delen te monteren.
Garantie: 2 jaar op elektronica en 1 jaar op zoekschijf.

€ 635,-

MlL|RON METAALDETECTORS is sinds 2000 de officiële
Dr. Philipsstraat 29
643f EC Heerlen-Hoensbroek

Verder

leveren wij ook luxe uitgevoerde detectortassen, regenhoesjes,
vondstentassen enz

.

MItIRON zoekt nog DEATERS in de BeNeLux
die bereidt zijn om enkele modellen in
voonaad te nemen. Bel of mail als je
interesse hebt.

voor LASER Metaaldetectors in de BeNelux
Wij zijn 7 dagen in de week beschikbaar

045-5231872
Wilt u komen kijken in onze showroom? Dit kan
vanuit buitenland 0031-45 5231872 altijd, WEL EVEN BEttEN VAN TE VOREN!
e-mail: miliron@home.nl
internet: www.miliron.nl
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hoofdtelefoons,
wel overtroffen ln prus
maar niet in
'/' -.'È_\.
hwaliteit en
prestaties
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MAZ Bíg Alack
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€ 89,95

€ 69,50

Haal nu nóg meer rendement uit je White's
detector met een speciale 2D schotel
Ealipee 2D
(wiàeecan)

ZEELAND
Depa bechniek
Vlieøingen & Goes
lel: 011Ò-415351

€

179,50
Eclipøe 5.3

,
ZUID-HOLLAND
EJR Detectie
Eric Jan Roozen

€

165,00

Rotteràam
tel: 010-467Ò47Ò.
LIMBURG

'"

Miliron àeleclie
Ronalà Smeyaters
Marleen Porte7iea

Hoenabroek

Aaltèn
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tel O54-347b696
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.
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Jean ?. Calmeyn
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Off. DOH aerviae
cenlre

àeÍecLoren en hebben 6een
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Hofman elealroniaa

maøkerinql Voor een relalief laqe inveøtrerinq haal je
allerbeøle uiL je While'ø àerecÍ.or en..... je maq
zo n à e r m e er lo ? ? reøl aLi eø v e rw achl enll

teunin7en
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024-6774063

e-mail:
w.hofman@chello .nl
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€ 175,OO

GRONINGEN

AD5G àeleclie

Jos Kaàijk

Bescher ing?
Een beøchermhoeø ie 4een overboàiqe luxe
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€ 22,50

WHITE'S ZOEKT HET UIT..?...,
...,TOT OP DE BODEM! sou'**h
wlÑteb
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WHITE'' SPECTRUM XLT

Al vanaf1994 ia àe 7pectrum

XLT een

hoo4waaràiqe profeaaionele

ài4ilale White'a àetector àie keer op keer bewezen heeft' in he'L
topeeqment thuie te horen en eôht niet' moeilíik in
7ebruík iø! Woràt qeleverà met onze
øpecíale D5H programmab welke voor

uítøtekenàe bewezen reøultaten
øtaan!

\
WHITE',
De

DFX

beste'PECTRUM
metaaldetector ooit 6emaakt! Met àe zelf inølelbare zoekfrequentiea
àooàetil op àe vuiløte akkerø, øtaàø7ronà en zoulte

en qronàfrlterø íe àe DFX

E
Zeeuwae DFX munteahat

r
WHITE') CLA)1IC IDX PRO

uit het miààenaeøment, Vonàølinformatie via het beelàacherm en ínsttellínøen míààele 3 knoppen en 1 achaDe beate Whiteb àeþector

kelaar. Uil,breíàbaar met hel; inmíààela befaamàe Turbo pakket.
De Claøaic IDX Fro..... alweer een Whìt;e'ø àel,ector met àiepqan7 voor veel

zoek- en vinàplezier!

Veerpad 2 8276 AP Zalk (bijZwolle)
Tel: (038) 3636591 E-mail: info@metaaldetectors.nl

lnternet: www.metaaldetectors.nl

Het jaar zoo3 is pas begonnen en in de krant krijgen we onverwacht een koud stortbad aangeboden. Het is lange tijd rustig
gebleven maar dit is meteen een regelrechte aanval op onze
hobby. Vervolgens staat er te lezen: BRUSSEL -'Amøteurs van
metaaldetectie en zo zijn er zooo in dit lond, krìjgen het moeilìjk
om hun hobby nog langer te beoefenen. Vloams cultuurminister
Van Gremsbergen wil rond archeologische sites buferzones
ìnbouwen die net als de sites verboden terrein worden voor
amateurarcheologen die met metaaldetectors naat oude munten
speuren."
Vlaanderen is altijd dicht bewoond geweest zodat het onmogelijk
zal ziin om nog te zoeken. Het wordt één grote bufferzone. Er is
algemene ongerustheid onder de zoekers en ik begin mij serieus
af te vragen wat de ware reden is voor die onverwachte zware
maatregel en die misleiding - want er is zeker weten sprake van
misleiding en manipulatie bij onze hogere instanties.
Op dinsdag 4februari zoqkrljgenwe op de Vlaamse tv het
vervolg in de talkshow van Goedele Liekens waarin de terecht
vermeend verongelijkte burger rechtstreeks de confrontatie
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aangaat met zijn opponent. De "Raad van Wijzen" spreekt
daarna haar oordeel uit. Onverwacht komen wij (de detectoramateurs) zeer sterk uit de hoek. Ik had al een briefklaar om
te laten verschijnen in de pers maar het was niet meer nodig.

De man uit Oost-Vlaanderen die het aandurfde om het voor ons
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ongerust. Het was het in
godsnaam mogelijk om
zonder enige reden een
nieuw decreet samen te
stellen en waarbij
opnieuw de ernstige
detectoramateurs de
dupe zouden worden.
Wij zoeken naar verloren voorwerpen ln
onschadelijke grondlagen en slagen erin om
daarvan een klein percentage te redden. Onze
beroepsarcheologen
graven in archeologisch

ongeroerde lagen en slagen erin van wat in gans Vlaanderen
verloren gaat nog niet eens één procent daarvan te redden. Dus
wij lopen elkaar niet in de weg. Wat kon dan de werkelijke
reden zijnì En als er al een reden was, dan kwam het zeker uit
de kleine harde kring van tegenstanders op hoger niveau. Deze
archeologen werken al heel lang achter de scherrnen en proberen ons daarbij in een slecht daglicht te plaatsen. Na het artikel
in de krant nog verschillende keren herlezen te hebl¡en , kon ik
rnaar één zaak als de grote boosdoener bedenken. De aankoop
van bodemvondsten door de archeologische dienst van de stad
Brugge!

Op donderdag 5 september 2oo2 was dit onderwerp belangrijk
nieuws op de radio. Ik werd daarover door verschillende collegametaaldetectorzoekers opgebeld. De in Brugge opgegraven
objecten werden te koop aangeboden vanuit Nederland. Een
privé verzamelaar wou kom af meÌ ziln verzameling. Zelß de
aankoopsom werd erbij vermeld. Het ging over een bedrag van
meer dan honderdduizend Euro. Na enkele telefoongesprekken
met ingewijden werd mij de aankoop bevestigd van de grote
partij bodemvondsten (54o stukken) opgegraven in Brugge.
Voor mij werd er toen ineens veel duidelijk. Maar om het
geheel beter te begrijpen moeten we even terug in de tijd.
De archeologische dienst van de stad Brugge is ongetwijfeld
zeer zwaaÍ verantwoordelijk voor de strenge wetgeving in

Vlaanderen in verband met metaaldetectie. Zowat alles wat
verkeerd liep - en het liep daar goed verkeerd - werd telkens in
de schoenen geschoven van schatgravers met metaaldetectors.
Een sterk overdreven conclusie als je weet dat in de tachtiger
jaren misschien een zo-tal zoekers in West-Vlaanderen aan het
werk waren.
Waarvan meer dan de helft niet eens wist waar archeologische
voorwerpen te vinden waren. Regelmatig echter kon men
vaststellen o.a. uit veilingverslagen en publicaties dat er materiaal uit Brugge ongedocumenteerd verdwenen was. Slechts
enkelen durfden luidop te denken dat de man wel eens bij de
archeologische dienst zelf aangesteld kon zijn. Vooraanstaanden in de archeologie wilden echter niet van enige slechte
werking horen en bleven ervan overtuigd, dat het stadsarcheologisch onderzoek van Bnrgge tot de "crème de la crème" behoorde. De mensen in het bezit van een metaaldetector, die nooit de
gelegenheid kregen om in Br-rgge te zoeken werden verder wel
zoveel mogelijk beschuldigd van zowat alles wat de archeologie
schade kon toebrengen. Maar in het begin van de negentiger
jaren was het geloofin de goede werking van de dienst voorbij.
Bij een van de laatste vergaderingen waarbij amateurarcheologen die de detector gebruiken uitgenodigd waren, hoorde ik
tlvee prominenten in de archeologie tegen elkaar zeggen: "Dit
had nooit mogen gebeuren en dit mag nooit uitlekken". 'Wat
was er gebeurdl Een naaste medewerker van de stad Brugge
verrichte ook gereguleerd onderzoekin de stad Gent. Ditwas
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een nog grotere Middeleeuwse stad met nog meer perspectieven. Bij graafwerken was vanuit de binnenstad van Gent een
Middeleeuwse, gouden muntschat afgevoerd. Wat reeds jaren
aan de gang was gebeurde opnieuw in snel tempo. In plaats van
de stadsarcheologe van Gent te verwitfigen werd een handelaar
uit Nederland gecontacteerd. Deze had ook ervaring en kon zelf
een deel van het geld binnendrijven. En ook andere zoekers uit
dit milieu kwamen erop af. Er werden spoedig sterke verhalen
verteld zodat alles in de bekendheid geraakte. De koortsige
opgewondenheid, het urenlang snel spitten en de overdreven
zucht om spoedig rijker te worden was niet meer in te tomen.
Spoedig moesten enkelen het fysiek bekopen.

Ik ben nooit op de vindplaats geweest, maar ben wel op bezoek
geweest bij een van de (on)gelukkigen. Goud had hij niet
gevonden. Twee maand na het voorval moest hij met rugldachten nog steeds het bed houden. Nadien is er verder nooit nog
over gepraat. Dit was ongetwijfeld één van de grootste doofpotoperaties uit de geschiedenis van de Vlaamse stadsarcheologie.
Het was echter het begin van een veel te strenge wetgeving. Een
goedmenend archeoloog die na het voorval de vertrouwenspersoon in overtreding nog wou aanpakken werd van hogerhand
teruggeroepen. Met de mededeling dat men zídnrneT de stadsarcheologische diensten niet diende te bemoeien. Er waren
andere middelen in de maak en die zouden waterdicht zijn. Het
gevolg is bekend en men is er in bepaalde kringen nog steeds
van overtuigd dat wij beter van het toneel verdwijnen. Toch
moet men na ro jaar shenge wetgeving vaststellen dat als wij de
archeologie geen handje toestoppen ze eigenlijk heel veel van
haar waarde verliest. En het is niet zoals men in de krant

schrijft dat bij het verbieden van metaaldetectie archeologen
beter hun werk kunnen doen. Hel is net omgekeerd. Het is
dankzij de metaaldetector dat in veel gevallen noodopgravingen
gebeurd zijn. Probleemloos een site ontdekken voor de wetgeving van r993 kon ook. Veel Vlaamse beroepsarcheologen
hebben daarvan geprofiteerd en hadden het toen heel gemakke1ijk. Alles werd op een bordje aangeboden. Nu is dit allemaal
verdwenen. Wat de impact en het vervolg op deze laatste
gebeurtenissen zaI zljn, kan men ook moeilijk inschatten. Ik
hoop alleen maar dat men nog eens tlveemaal nadenkt voor
men een onherstelbare vergissing begaat. Vlaanderen heeft een
heel rijk bodemarchief. Het zou een onherstelbaar verlies zijn
aan kennis en archeologische voorwerpen en geen enkele
metaalvondst zal ooit nog aan het museumpatrimonium toegevoegd worden.
Misschien zal er in de toekomst dan een ander verhaal in de
krant verschijnen. En ik zou dit zo formuleren:
"Nieuwe maatregel rond metaaldetectie nei<t "schattenjagers"
maar ook de Vlaamse archeologie".
Pøtnck Van Wanzeele

K^ßf, ûe fato (e I)
Ook nu hebben we weer een object voor de rubriek 'raad de foto'.
Door middel van een e-mail of brief(kaartje) kan hierop worden gereageerd door leden van onze
vereniging. Onder de goede inzenders zal een boek worden verloot.
Reacties kunnen naar: e-mail j.koning@detectoramateur.nl of J. Koning, Roodborststraat2c.,
89r6 AG Leeuwarden.
We vragen wel een zo duidelijk mogelijke beschrijving inclusief datering. Dit vergemakkelijkt de
keuze voor de winnaar. De inzendtermijn sluit op 30 mer 2oo3.

ln nummer 67 ging het om een Apothekersgewicht,

t

lz

unica. Datering l8oo-t872.

Er kwamen verschillende inzendingen binnen. Ook nu moest er weer worden geloot. De volgende personen hadden het antwoord goed; G. v. Dijk - St Annaparochie, Tj. Noppert - Spijk,
A. Engwerda - Steggerda, Tj. Hoogeveen - Heerenveen, K. Bot - Drachten. De winnaar is ditmaal: Tj. Hoogeveen uit Heerenveen. Het boek'Een Eigenzinnige Verzamelaar' is al onderweg.

De nieuwe foto: We zien op de foto's een zilveren munt met een diameter van 23 mm.
Wij willen weten onder welke koning de munt geslagen is, de datering, de muntplaats/muntmeester.

De'M' serie detectoren

van

C-Scope is een grote stap

voorwaaÌts in detector
ve Ìmogen en g ehru i ksvrien -

delijkheid. De'M'voor
Motion betekent dat de
zoekschi¡f regelmatig, op
ee

n o ntspanne nde mani e r,

in beweging moet zi¡n voot
detectie van obiecten maat
'Motion'hetekent ook dat de
e I ektron i ca zi chzelf i n reg e lt
op grcndmineralen tijdens

Dankzij de toepassing van een
superlichte, open zoekschijf met
de bijbehorende elektronica
behoort de in 1 999 geintroduceerde nieuwe uitvoering van de
CS2f\4 tot een snellere klasse,
Met zijn professionele uiterlijk
kan deze nieuwe detector ter
hoogte van de heup worden
bevestigd, zodat de gebruiker
zijn arm zo min mogelijk belast
en langere perioden met de
detector kan werken zonder
vermoeid te raken Bedieningsgemak, optimale detectiediepte,
vederlichtheid en robuustheideen combinatie van eigenschappen die de C52MP tot een echte

winnaar maakt.

het van links naar rechts
zwaaien, afstellen is dan
nauweliiks nodig de detec-

tor werkt altijd op maximaal
vetmogen en met een duideiscri mi nati e, zon der

detector is daarom de

ideale keus, voor de hegin-

waatderen de'M' serie om
het vermogen en zonder het
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luisteren naar de signalen
van de schatten die onder
hun voeten liggen.

CS2MXP - nu hebben we het

echt over detecteren De

'M0Tl0N'-detectors, de hoogvliegers van C-Scope, geven met
hun combinatie van hoge
prestaties, een groot bedieningsgemak en een zeer lage prijs de
concuTrentie het nakilken
Daarom is de CS2MXP de
terechte keus van enthousiaste
hob byisten
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- Pin-Point drukknop voor exacte
plaatsbepaling.
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plaatsbepaling

- Booster voor alle metalen op
grotere diepte
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- 3 jaar Gelan garantie
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DETECTIESYSTEMEN

E-mail: info@gelan.nl www.gelan.nl

hoofdtel efoon- e n I a d e ra a n slurting
Volledige tweekanaals discrimtnaùe.

-

D uid elij ke si g n a a I ste rkte
met battenjcontrole.
- 3 jaar Gelan garantie.

Waarom u nu kiest voor een C.scope detector bil Gelan:

. Wii hebben ruim 25 jaar ervaring
. Wii hebben een goed contact met de fabrikant
. Wii hebben leveringen ¡echtstreeks van de fab¡ikant
. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontwikkelingen
. Wii staan open voor zinvolle verbeteringen aan de
detectors

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48, 5215 ML 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0)73 548 1199, fax: +31 (0)73 548 1195

Vuil- en waterbestendig.

- Superlite 25 cm zoekschijf.
- Pin-Point drukknop voor exacte

- 3 jaar Gelan garantie.
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- Snelle respons met extra grote

- Automatische werking dus
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- Aansluiting voor (optionele)

professioneel.
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- Extra krachtige Motion elektro-

- Licht in gewicht net een

of dte I ef o o n a a n s I u itì n g
Superlite 25 cn open zoek-
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- Alle netalen stand.
- Batterijvoeding 2 x PP3 (9V).
- Robuust, licht in gewicht en

concentrcrcn op, wat voot
hen het belangriikste is, het

'l

supersnelle respons.
- Autonatische werking
- Volledige tweekanaals discrimtnaile
- Licht in gewicht, professioneel
en perfect in balans, vuil- en
waterbestendig.
- Batterijvoeding B x penlite.
- lngebouwde luidspreker en

n stoorsig na I e n,
van alle metalen tot. ....
Een C-Scope'Motion'
e

ner en de zoeker op landhouwgrond vanwege de
eenvoudige bediening en de
j u i ste zoe kfrequenti e.
Professionele zoekeÌs

CS5MXP

Voor een detector met slechtere
eigenschappen betaalt u tweemaal zoveel Zoek dus niet
verder, Welke detector u
momenteel ook gebruikt, de
CSSfVIXP is de enige keus als u
de prestaties op een hoger plan
wilt brengen,

- Motion elektrontca voor een

I ij ke d

sputter-

Deze detector werkt met maximale gevoeligheid op verschillende soorten locaties Hoge
prestaties, veelzijdigheid en
bedieningsgemak zijn de belangrijkste kenmerken van de

. Wij hebben alle modellen op voorraad
. Wii leveren detectors met CE keurmerk
i
. Wii hanteren een eigen garantieterm¡ln van 3 [aar '..r¡:i ì
. Wii leveren met Nederlandse handleiding ..
.... .
. Wii ziin ook open op zaterdag (na afspraak)
.
.
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Veldmedewerker

dcr Lrftrrñ

- Detectorspecialist (M/v - t8u)

De vakgroep Archeolo-

gie van de Faculteit der
Letteren van de Vrije
Universiteit (AIVU)
voert al sinds jaren een
intensief opgravingsprogramma uit dat zich
concentreert op het
Midden-Nederlandse
Rivierengebied en de
Zuid-Nederlandse
zandgronden.
De organisatie en
uitvoering van deze

extern gefinancierde
opgravingsprojecten is
in handen van de aan
de vakgroep gelieerde
Hendrik Brunsting
Stichting (HBS). Door
een recentelijke herverdeling van taken en
uitbreiding van activi-

vereiste, Kennis van andere vondstcategorieën en perioden

Functie
Kerntaak van de veldmedewerker is het verrich-

is een pré, ervarlng met archeologisch veldonderzoek

ten van uitvoerende werkzaamheden tijdens

strekt tot aanbeveling. Naast deze inhoudelijke eisen

archeologisch veldwerk en de daarop volgende

verwachten we van de kandìdaat dat hijkij accuraat werkt,

uitwerkfase

een flexibele en positieve instelling heeft, snel kan werken

Het gaat hierbij om de volgende taken:

en op samenwerken ls gericht.

-

aanleggen van opgravingsvlakken onder

Aanstelling

leiding van een veldarcheoloog

Aanstelling geschiedt in tildelijke dienst van een jaar.

beeldregistratie, hoogtemetingen, schaven,

Bij gebleken geschiktheid kan aanstellìng in vaste dienst

couperen en uitspitten

volgen. Het salaris bedraagt, afhankelìjk van opleiding en

-

metaaldetectie tijdens veldonderzoek

-

mater¡aalonderhouden

ervaring, minimaal

assistentie bij de selectie, reiniging en

bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek,

beschrijving van metaalvondsten

exclusief B% vakantlegeld.

-

vondst- en dataverwerking

€

1.564, tot maximaal €7.410,-

lnformatie
Locatie

Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door Erik

De veldmedewerker zal hoofdzakelijk op

Verhelst, projectleider Rivlerengebied, tel: 0344-6'l 159'l /

projecten in het Rivierengebied (Tiel e o.)

06-51966146.

worden ingezet.

Sollicitatie
Uw schriftelljke sollicitatie met CV kunt u vóór 16 mel per

Vereisten

teiten is binnen de

Wij denken aan een kandidaat met minimaal

e-mail of per post sturen naar:

organisatie ruimte
ontstaan voor een
aantal nieuwe functies.

een MBO-opleiding We verwachten dat de

Archeologisch lnstituut van de Vrije Universìteit (Letteren)

kandidaat affiniteit heeft met de inhoudelijke

mevr. Drs. lV.G Boertjes [mg boertles@let vu nl] o v v

kant van archeologisch onderzoek. Uiteraard

"Vacature Veldmedewerker"

moet hij/zij ruime ervaring met het gebruik van

De Boelelaan 1105

een metaaldetector hebben Daarnaast

1081

is

HV Amsterdam

aantoonbare materiaalkennis, met name voor
metaalvondsten uit de Romeinse tijd, een

FleuodeteElors, Will¡o Rook
0nbetwist de deleclorspecialisl. Meer dan twintig iaar zoekerüaring
líij

leveren diverse accesso¡res zoals r.v.s.
scheppen, beschermkappen, hoofdtelefoons,
tumblers, div. boeken, batterijen,
detectortassen, bescherm hoesies enz.
Met al deze merken hebben wij ruime zoekervaring
dus kunnen wij u precies vertellen hoe ze werken.

Flevodeteclors, llerkpad 18, 8316 IIB Marknesse, lel. 0,5.27-203929, inlernel: www.lleuodelector.nl
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terrein. Het terrein is

gel

n naast het gemeenteliik stadskantoor

van Delft uit 1678 is te zien dat de locatie is gelegen vlak

v(x)nn

ac

r de
D elf s bl a

stadswal. Om op het terrein te komen moest ie door een

Zo rond o8.3o uw, het begon al

want vanaf de Phoenixstraat was amper te zien dat er graafactiviteiten plaats

lichter te worden, ben ik eens naar
de vondsten in het water van mijn
vondstenpotje gaan kijken. Ik doe
namelijk al mijn vondsten in een

vonden. Het was voor de Delftse binnenstad best een groot terrein, wel 6o bii
J2 meter. Op deze plek had een school gestaan. Nadat deze grotendeels was

In deze grond bevond zich een
mengelmoes van scherven aardewerk uit de vijftiende eeuw tot aan
recente troep. De vondsten die op
het oppervlak werden gedaan beston.
den uit een paar Neurenbergse
rekenpenninkjes, duities, een deel
van een boekbeslag, een schijfgewichtie en de altiid aanwezige

musketkogels. Deze vondsten waren
van slechte kwaliteit. De rekenpenninkjes van Neurenberg uit de r8e
eeuw vielen tijdens het reinigen al

uit elkaar.
In de derde week van 1999 was het
goed raak. De bouwput werd uitgegraven tot op een diepte van ongeveer een meter en zo werden de

zoekers voor te zijn (het terrein was
nog wij Ìoegankelijk vanaf de straat).
Het vervelende was wel dat er
gevaarlijke geten met modder in het
terrein aanwezig waren, waar je met
gemak tot aan de knieën in vast kon
komen te staan.
De eerste vondsten die in mijn
vondstenpotje gingen, waren wat
musketkogels, een oord en een op
een stuivertje van koning Willem III
lijkend muntje. De grond waarin dit
muntje werd gevonden, was zwaar
geroerde grond. Het tijdstip waarop
ik dit muntie had gevonden, was

rond o7.3,o uur.

oudere ophogingslagen zichtbaar.
Ook werden enkele funderingen van
het voormalige fraterhuis Hiërony-

musdal blootgelegd. Het kon nu wel
eens spannend gaan worden omdat
er weer oudegrondlagen bloot kwamen te liggen'waarin zich fraaie
voorwerpen konden bevinden.
Zaterdagochtend om zeven uur

bekertje met water en watten en kijk
na een tijdje wel eens wat er af is
gegaan aan vuiligheid. Tot mijn
verbazing zag ik dat het 'stuivertje'
een kruis had. Vervolgens constateerde ik dat ik een dertiende-eeuws

kopje van Holland had gevonden.
Diverse vondsten volgden tot ik visite
kreeg van Rob. Als er ergens een
bouwlocatie in de binnenstad is waar
ik aan het zoeken ben, komt hij of
zijn broer meestal even kijken. Al
zoekende en pratende hoorde ik een
auto over de iizeren rijplaten in de
poort aankomen. Ik zei tegen Rob
dat het wel eens de politie kon
wezen. En het was inderdaad de
politie. Ze wilden weten wie ik was
en wat ik op deze bouwlocatie deed.
Na te hebben uitgelegd dat ik zocht
met medeweten van de gemeentelijk
archeoloog en dat alles gemeld zou
worden, wat Rob kon beamen,

I----
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verLrokken zij weer. Een paar dagen
later ben ik naar Epko gegaan om te
vertellen wat ik die zaterdag zoal had
gevonden. Voordat ik wat kon zeggenzei Epko dat ikwas aangehouden door de politie. En met een grote
grijns woeg hij mij wie ik verdacht
de politie te hebben gewaarschuwd.
Ik hield het er op dat het iemand was
die er woonde en uitkilk had op de
bouwlocatie. Maar niets was minder
waar: de politie had mij van het
internet' geplukt'. De bouwlocatie
stond constant onder videobewaking
en alle activiteiten op het terrein
waren door iedereen in de wereld te
volgen.

In de dagen daama is er uitgebreid
opgegraven op het terrein door de
archeologische dienst en ziin er
grote delen van het klooster gevonden. Er werden beerputten gevonden, kloostermuren blootgelegd en
oude kelders aangetroffen. In één
van de eerste dagen heb ik nog even

gezocht op de bodem van een grote
beerput en trofer onder andere een
fragment van een boekbeslag en
enkele niet determineerbare voorwerpjes aan. De opgraving is in die
periode uitgebreid in het nieuws
geweest. Toen de opgraving zijn
einde naderde is er een kijkdag
georganiseerd voor belangstellenden.
Toen de muren waren verwijderd en
de grond werd uitgegraven, begon
voor mij het langverwachte moment.
'Wat zou
er onder en bij de resten
van het oude klooster vandaan
komenl De grond werd naar een
depot gebracht alwaar het werd
gestort in afwachting van verdere
bestemming. Het was een komen en
gaan van wachtwagens die er hun
ladingen stoftten, die weer werden
uitgespreid door een graafmachine.
Door de vele regen was het soms een
probleem om goed te zoeken. Er
l¡estond telkens de mogelijkheid om
weg te zakken in de kleiige grond.

Dat het niet voor niets was, bleek
telkens wel uit de vondsten die ik er
deed. Niet dat ik iedere keer dat ik
had gezocht met veel vondsten thuis
kwam, maar wel elke keer met een
paar leuke voorwerpjes. Door de
grondomstandigheden was het beter
om zo'rt twee uur goed te zoeken,
dan te 'rennen', wat er uiteindelijk
voor zorgde dat je compleet afgebrand van het terrein aflo¡¡am zonder
iets te vinden. Naarmate er meer
grond werd bijgestort en de grondlagen ouder werden, nam het aantal
vondsten af. Daarentegen werden de
vondsten wel ouder en de kwaliteit
beter.

Dat er nog veel meer voorwerpen
moesten liggen, stond voor mij vast.
Het probleem was dat door de
grondomstandigheden de detector
de voorwerpen met moeite detecteerde. Toen ik Gert Gesink belde omdat
Michel, een wiend van mij, een
andere detector wilde kopen, kwam
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Vondstberichten
door lan Ziilstra
Een Scandinavische gouden bracteaat: aanvullende informatie
In het Detector Magazine 67 werd
door Klaas Henstra aandacht besteed
aan een in maart zoozblj de Valom
gevonden gouden bracteaat (van

bractea: dun bÌik) van waarschijnlijk Deense origine. Bij dit artikel
zou ik nog graag enige aanvulling
willen geven. Het sieraad werd in
eerste instantie bij

mij aangemeld

als een totaal verfrommeld stukje
goudblik. Ik heb het ter plekke

Type

A

Typø B

aten gevonden met een Scandinavi

van het Detector Magazine is een

sche achtergrond d.w.z. ontstaan

korte introductie echter van meer
belang. Als men het over C bracteaten heeft danzou het toch aardig
zljn de betekenis daarvan even aan te
geven het liefst in samenhang met
de andere groepen. Derhaive hieronder een korte uiteenzetting.

Scandinavië of elders gemaakt. (bijv.

(thuis) binnen een tijdsbestek van

Men onderscheidt inzake de Noorde-

circa één uur gerestaureerd d.w.z.

lijke of Scandinavische bracteaten

uitgevouwen en in model gebracht.
Daarbij waren een speciale ondersteuningstechniek en loepcontrole
noodzakelijk in verband met het
risico van breuken. Het is niet
raadzaam om zonder enige ervaring
daarmee zelf aan de slag te gaan.
Vervolgens heb ik een indicatie/taxatie gegeven ter zake van de vervangingswaarde in verband met een
verzekering en heb aangeboden het
stuk op persoonlijke titel voor het
Fries Museum te kopen omdat ik
van mening ben dat het daar thuis
hoort. De vinder wilde het echter in
Burgum exposeren. Als tegenprestatie kreeg ik een foto toegezegd en het
recht de vondst als eerste te mogen
publiceren. (Aan beide l-oezeggin gen
heeft men zich overigens niet gehou-

vier hoofdgroepen:
A- Met menselijk geztchl en profìl
(direct ofindirect afgeleid van laatRomeinse munten).
B- Met een geheel menselijk figuur,
dus ten voeten uit, vaak begeleid
door dierfiguren.
C- Met menselijk gezicht en profìe1,
waaronder een viervoeter, waar-

den).

In bovengenoemd artikel wordt
nogal geschermd met buitenlandse
musea en deskundigen, speciaal met
"bracteatenspecialist" Morten Axboe.
Daarbij valt op dat de kennis m.b.t.
deze voorwerpen sinds de Tweede
Wereldoorlog nauwelijks is toe genomen en de dateringen bijvoorbeeld
nog steeds tllssen ca. 45o-55o na
Chr. schommelen. Wel is men bezig
met detailstudies inzake de iconografie, wat natuurlijk belangwekkend is
voor specialisten. Verder zijn er veel

In Friesland zijn ro gouden bracte-

speculatieve studies over verschenen
(bi1v. van I(arl Hauck) Voor de lezers

schijnlijk een paard.
D- Dierornamentiek.

Sommige niet auteurs onderscheiden nog meer groepen.
De groepen C en D zijn het meest

in

in Friesland) naar Scandinavisch
voorbeeld.

Van deze tien is er één een A bracteaat. (Hitzum met nrneninscriptie).

Er zljn geen B bracteaten bij; de ooit

bij Dokkum gevonden en thans in
Kopenhagen bewaarde bracteaat is
evenals de recente vondst uit de
Valom een C bracteaat. Er zijn 6 D
bracteaten.
Eén bracteaat uit Wijnaldum moet

nog uitgevouwen of gerestaureerd en
nader gedetermineerd worden. De
vermelding van een bracteaat met
uitgebreide mnentekst die in ß77 in
Achlum gevonden zou zljn en in
1944 aan een onbekende verkocht
berust waarschijnlijk op valse informatie.
Ik wil besluiten de vinder te feliciteren met de prachtige vondst en het
Streekmuseum van Burgum geiuk te
wensen met deze aanwinst.

talrijk.
Aangenomen wordt dat de bracteaten vooral als amulet werden
gebruikt, dus een onheilafwerende
functie hadden en dat de afbeeldingen heilbrengende godheden en
dergelijke voorstellen. Er komen
geregeld runenteksten op voor, soms
namen, maar ook vaak moeilijk te
duiden opschriften.

Afbeelding r; Bracteaat type A, gevonden te Hitzum
Afbeelding z; Bracteaat type

B,

(uit de literatuur)
Afbeelding 3: Bracteaat type C, Dokkum , Bevind zich in museum

te Kopenhagen.
Afbeelding 4: Bracteaat type D.

Type D

Type C

vondst

Om mee t€ doen met de "vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenminste t5o woorden,
te schrijven over het door u gevonden object. Netuurlijk stuurt u duidelijke foto's van het
vooruerp mee. VooMerpen van archeologische waarde dienen te worden aangemeld.

Ze LlÇÇ€N €R e.cHT NoÇ ...
Op een druilerige zaterdagin februari trokken wij (mijn
zoekmaat Flans en ik) er om een uur of half tien weer eens
op uit. Na een weekend met vorst in de grond (dus verplicht
binnenbliiven) hadden we er weer echt zin in.
'V7e

hadden een nieuwe locatie op het oog. Er waren interessante vondsten van bekend, dus dat zou voor ons ook wel
wat op kunnen leveren. Met z'n tweeën zo'n kleine twee
uur zoeken leverde een handvol zeer slechte duiten/centen
op. Dat was het dus ook niet. Misschien waren we wel net
niet op die akkertjes, die leuk zijn. We besloten maar weer
naar ons bekende terrein te gaan. Vlakbij huis was een
locatie bouwrijp gemaakt. Vorig jaar was er nog een opgraving geweest met bewoningssporen uit bijna elke periode.
We hadden daar nog geholpen met de stortgrond af te
zoeken. Dit leverde enkele leuke dingen op, waaronder een
mooie dierfibula. Er waren op het terrein enkele nieuwe
vijvers gegraven en ook waren er veel gleuven gegraven voor
leidingen en kabels. Het overtollige zand was over het
gehele terrein verspreid.

Gelukkig was het al iets droger want bij natter
weer zak je in zulk mulzand al gauw weg.
Het eerste baantje was al meteen raak.
Enkele niet al te l¡este duiten, een
Willem cent en toen op het keerpunt,
tegen de rand van de weg BINGO.....

Mijn Tesoro Lobo Supertrack leidde
me naar een prachtige gouden munt.

Seslertíus van Faustina

hij weer als nieuw. Hiervoor doe je het natuurlijk. Dit zijn
de krenten in de pap. Dezelfde middag vond ik op dit terrein nog een - voor zandgrond - fraaie sestertius van Faustina en enkele slechtere muntjes.
's Avonds heb ik via e-mail en per telefoon nog enkele
zoekkennissen op de hoogte gebracht van mijn unieke
vondst. Ook direct een mailtje als melding met coördinaten
naar het KPK. Helaas was dit KPK de enige die geen enkele
reactie terugstuurde.

Zondagmiddag kon ik het niet laten om er nog even terug
te gaan. |e denkt dan dat er misschien in de buurt nog wel
iets valt te halen. De "gouden" plek nog eens minuscuul
afgezochr, maar helaas. Wel vond ik elders op het terrein
nog een mooi 6-stuiverstuk van Nijmegen 1686.
In een weekend dus goud, zilver en brons.
Na een duidelijk dip in mijn resultaten in zooz is dit
natuurlijk een mooie opsteker voor 2oo). Mijn jaar kan al
niet meer stuk en ik wil met de prachtige gouden halve
ri;'der meedoen met de vondst van het laar zoo3.

Ik natuurlijk roepen (niet te hard, want
Couden halve rijder
Zeeland t6zj

niet iedereen hoeft het te horen) en Hans
kwam natuurlijk meteen aangehold. Fijn
dat je dit gevoel dan kunt delen met
je zoekmaat. Hijfeliciteerde mij
meteen.
Het is een gouden halve rijder
t6z3vanZeeland. Hii is van
uitstekende kwaliteit, op een
klein stempelscheurtje na. Na
afspoelen onder de kraan was

Kørel Beks, Breugel

6-stuiveßtuk
Níjmegen t686

ZO€KDÀÇ q € €5
Zo'n z4o zoekers met aanhang waren zaterdag I5 maart naar het zonnige Gees gekomen om deel te nemen
aan de zoekwedstriiden. Zelfs waren er enkele Belgische leden naar het noorden van het land gekomen.

llas de vorige keer de terechte klacht dat

de velden wat aan de kleine kant waren, nu was men door de

enorme grote velden moe als men van het veld afkwam. Het leek wel Engeland. Op de velden werden naast
de gewone duiten een paar Romeinse munten gevonden en een klein muntschatje (een aantal zilveren
z stuiverstukken op elkaar). De activiteitencommissie had ook deze dag weer voor een leuke prijzenpot
gezotgdt met grote geldprijzen en diverse DVD-spelers. Al met al was het een gezellige dag. We hopen in het
najaar een zoekdag in Limburg te houden. Maar daar hoort u z.s.m. meer over.

Exclusiefvoor

G ELAN

Detectiesystemen B.V.!

Troy Custom Detectors made by Fisher
Research Laboratories lnc.

Ook Troy Custom Detectors uit de U.S.A.
heeft evenals C.Scope lnternational Ltd.
en Fisher Research Laboratories lnc.
gekozen voor GELAN Detectiesystemen
B.V. als dé importeur voor de nieuwe
Shadow X5 en in een later stadium de
Shadow X3!
Troy Callowa¡ eigenaar en ontwerper, is
zelf een zéér ervaren detectorgebru i ker
die weet wat de "ervaren" detectorgebruiker verwacht van een goede detector.
Speciaal ontworpen voor degenen die
niet met minder genoegen nemen en
voor wie alleen het beste telt.
Deze detectors worden door's werelds

oudste detector-fabrikant Fisher
Research Laboratories lnc. geproduceerd
en getest, vandaar dat CELAN ook op
deze detectors de bekende 3)aar garantie geeft. Troy Custom Detectors onderscheidt zich van andere detectors door
de zeer goede afrrerking en ze zijn alleen
uitgerust met dat waar je in de praktijk
écht iets aan hebt. Zéér goede gevoeligheid op alle grondsoorten, perfecte
d iscrim inatie, weerbestendig, lichtgewicht (r,r5 kg, inclusief batterij),
gebruiksvriendelijk, standaard een 9"
open zoekschijf en dit alles gecombineerd met een laag batterijverbruik.
Ceen batterijversl i ndende elektronica
maar puur detectievermogen; werkt
daarom ook maar op rx 9V. batterij. Troy
Custom Detectors zijn uitsluitend bij
CELAN Detectiesystemen B.V. te verkrijgen. Voor meer informatie en de zeer
interessante introductieaan bied in g,
neem even contact op met:
ELAN Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld 48 (ind. terrein "De
Brand")
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L's-Hertogenbosch

Tel.:+3r (o)73- 548

tt

Fax: +3r (o)73- 548

tt 95

99

DE LEON, EEN NIEUWE DETECTOR VAN TESORO
De Leon is een afgeslankte versie van de Cortes en komt eind mei

in Nederland en België op de markt.

€ 899,lnlichtingen: Cert Gesink, tel.(o53) 43o c,512
Prijs:

Minelab komt
met de nieuwe Explorer ll
De Explorer ll heeft vele verbeteringen ondergaan:

r. Dubbele ldentificatie mogelijkheid
z. Hoogwaardige hoofdtelefoon met normale plug
3. Normale contraplug voor hoofdtelefoon op de detector

4. Detectorsteun
5. Langere levensduur oplaadbatterij

6.ZwarIe ondersteel en schijfen armsteun
7. Snellere informatie verwerking van het prcgramma

e-mail: info@gelan.nl
Prijs waarschijnlijk

€

t549,-

lnfo: Gert Cesink, tel. (o53) 43o c512

p
In vraagbaak 66 hebben

vr'e een

blauw glazen voor-

ñ

werp besproken. We hebben toen nog een reactie
¡

beloofd. Deze is nu binnen en die willen we u niet
onthouden.

7

I

!

Antwoord: Het is een intrigerend probleem wat u ons
heeft voorgelegd. Allereerst wil ik u er op wijzen dat
onze specialisatie zich afspeelt op het gebied van het
Nederlandse portret. Desalniettemin heb ik toch een
groot aantal naslagwerken ter hand genomen om te
proberen een prototype van 'uw
portretje' te achterhalen. Dat is
me helaas niet gelukt. Afgaande op wat er te zien is op de
afbeelding kan ook ik niet
anders concluderen dan dat
de afgebeelde heer mogelijk
Engels is (niet de Earl of
Leicester) en dat de kledij

I

¡

!

pen ouder, dan waren

l

ze

I

gemaakt. Marcel schrijft al dat de rand omgekruld is, dus de knoop
bestaat uittwee delen. ln het gedeelte aan de achterzijde bevind zich het
oogje en de losse voorzijde werd om de achterplaat gezet.
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circa r585-r595 is te dateren.

I
Í

mij later deed toekomen heeft nog
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Ik heb hier twee voorwerpen waarr'an ik niet zeker
weet of het knopen zijn.
"Knoop r" materiaal: koper/brons. diameter: 14
mm. Motief: bloem met daaronder versieringen.
Er zitten in totaal 5 kleine gaatjes in. Eentje in het
midden van het bloempje.

Beste Johan,

Kun jij me uit de
brand helpenl! Ik
heb hier twee voorwerpen die ik maar
niet gedetermineerd
krijg. Het lijken qua
aanhechtingspunten aan de
achterkant knopen te zijn,
maar ik ben hier niet
helemaal zeker van. Het
kleinste voorwerp heeft
namelijk drie punten'en het
grotere voorwerp is te groot voor
een knoop. Ik zou eerder denken dat het leerbeslag is.

]'

Ë

Geacht determinatieteam,

één geheel

l

I

fisch Bureau

uit

I

De heer op de afbeelding die u

Met vriendelijke groet,
Drs. Heleen Vieveen, conservator/curator, lconogra-

gestanst. Zijn de kno-

I

ti

minder kenmerken, maar lijkt een
Romeinse toga te dragen. Het kwam in de t7e eeuw
wel voor dat men zich 'a la Romaine' liet afbeelden,
een zowel modieus gegeven als een manier om zich te
meten met de vroegere Romeinen. Het spijt mij u niet
meer concrete informatie te kunnen leveren.

Antwoord: De twee
koperkleurige knopen
zijn inderdaad knopen
en niet zo oud, datering
begin r9e eeuw; een
massaproduct dat werd

ll

Omschrijvingldeinevoorwerp: Omschrijvinggrotevoorwerp:
diameter : ),) crn

diameter: 2,7 cm
dikte : r,5 mm
materiaal: brons

dikte

:r,5 mm

materiaal: verguld koper (compleet

verguld geweest)

U

!
ñ

!
¡
E

!

Deze voorwerpen zijn dicht bij elkaar gevonden op een akker waar
archeologische opgravingen zljn gedaan uit zowel Romeinse als de
middeleeuwse tijd. Bij voorbaat dank en de wiendelijke groeten van
Marcel fanssen.
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Antwoord: De kleinste is een knoop. Je moetdan denken aan devorige
eeuw lk (D.E.) bezit een bijna identiek exemplaar. De andere is mijns
inziens leerbeslag, maar het kan ook een horlogeplaalzijn, de bloemetjes
zijn goud verguld, iets van versiering van de wijzerplaat, het centrale gat
hiervan was voor de wijzers, de andere voor het opwinden.
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"Knoop z" materiaal: koper/brons. Diameter : 14
mm. Motief: vissenschub. De rand is aan de achterzijde naar binnen omgebogen.
Vriendeiijke groeten, Marcel Jansen.

Hallo, ik ben Cees Schaareman, zoekmaat
van Mart Hoffmann.
Kunt U mij vertellen wat dit is, Mart weet
het ook niet maar wij denken een kopje
ergens van. Vriendelijke groet Cees.

2
3

4

Antwoord: Ook wij weten het niet. ledereen die denkt dat hij aan een
oplossing mee kan werken roepen we op om te reageren richting redactie.
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Lage spa n n i n g indi c atie
Handmat¡ge- en autom grondbalans
Verwisselbare 2l cm open schotel

Detector financierÍng
Bereken zell uw maandelijkse

TRACKER IV
Een goed begin
'
-

Geluid sdisc rinin atie
Begelba re g evoeligheid

Begelbare discri nina ti e
Verwisselbare l8 cm schotel
Bafter¡jcontrole d.m v. gelu¡d
Ko pte I efo o n a a n sl u i ti n g
Mogelijkheîd om schotels te
verwisselen

OUIGK DRAW II
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Dioitaal afleesbare d¡epte
D¡g¡tale voomerpindic atie
nptuetsen bediening

Regelbaregevoeligheid
flegelbare discriminatie
3-toons geluidsd¡scr¡m¡nat¡e
3 standen ¡jzerd¡scr¡minat¡e
Automat¡sche en variabele Notch

Lagespanningindicatie
Automatische grondbalans
Verwisselbare 2l cm open schotel

k

Discriminatie standen schakelaar
Motion alle netalen
Volledige d¡scr. stand
Meer-toons geluidsdiscriminatie
Regelbare gevoeligheid
lndicatie neter
Lage spanningindìcatie
Verwisselbare 2l cn open schotel
3

frnancieilngtermijn

€ 200,- €
€ 450,- €
€ 600,- €
€ 750,- €
€ 1000,- €

10,- p/mnd

24; plmnd
31,- p/mnd
39,- p/mnd
52,- p/mnd

42

kant met een laagje zilver die zo Ie ziennog
vergrrld is geweest. De heer Zljlstra wist het niet
tijdens een kijkdag in het Friesch Museum. Kon
middeleeuws zijn. Dikte z mm en hoogte zr
mm.'Wat is ditl Tjeerd Cupems, Bolsward.

Geachte Vraagbaak; Hierbij stuur ik

jullie twee foto's van een benen
voorwerpje welke ik nu alweer
zo'n z jaar geleden vond.
Destijds zocht ik alleen nog
met mijn ogen maar deze
vondst heeft mij toen mede
doen besluiten om een metaaldetector aan te schaffen. Daar
heb ik nog steeds geen minuut
spijt van gehad gezien de vondsten die ik als "groentje" tot nu al
gedaan heb. Met name op de
akker waar ik dit benen voorwerpje vond is het altijd weer raak,
bijna niet te geloven. Ik vond het
kopje dus op een akker op een prachtige locatie in de
Betuwe. Na deze vondst heb ik op de betreffende
akker nog meer prachtige dingen gevonden
waaronder diverse fibula's, Romeinse
munti es, benen schrijfgerei,
priemen, fragmenten glazen
arml¡anden (La Téne),
Romeinse gespen, spinklosjes, een prachtig versierde
kam (hertshoorn/Merovi ngisch) en gazomaar door.
Ook passeerde onlangs nog een
Karolingische sierschijf de
revue. Daar stuur ik U nog eens
een foto van. A1 heb ik, al zeg ik
het zelf , toch wel wat behoorlijke
kennis opgedaan wat bodemvondsten betreft, toch kan ik dit
voorwerp moeiliik plaatsen. Gezien
de variërende tijdsspanne/culturen van de vondsten
op de betreffende akker rljzen er a1 genoeg vraagtekensl Zelfzit ik te denken, gezien de ogen aan het
kopje, aan een soortvan verbindingsstuk. Misschien
iets met haardracht te makenl Romeins/l(eltischl Ik
weet het dus niet en misschien weten jullie het well
Ik heb nog niet eerder een gelijkend voorwerp
gezien. Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen, groetjes, Niels I(erkhoven
Afmetingen van het voorwerpje zljn zbij 3.5 centimeter! (past net in een lucifersdoosje).

Antwoord: Tjeerd, ik heb het nogmaals doorgenomen met Jan Tijlstra. Op zijn verzoek aan jou hebben we enige tijd kunnen beschikken over het voorwerp
om het nog eens rustig te kunnen bestuderen.
We gaan vooralsnog er vanuit dat het een middeleeuwse knoop is. Wat
opvalt is dat de knoop in Kerfsnittechniek is uitgevoerd. Verguld zilver met
mogelijk een kern van mindere kwaliteit materiaal. Voorstelling Christus/Wodan kop. Kenmerk is dat de oren krakelingvormig zijn uitgevoerd.
Het zou zelfs nog een schijf van een disk on bow fibula kunnen ziin, dan
is de datering 7e eeuw. De achterzijde van het voorwerp geeft daar helaas
geen zekerheid over.Zolang er geen vergelijkingsmateriaal te voorschijn
komt houden we het eerst op een knoop.

Van Mark Roosjen uit Leeuwarden lag er ook nog een
koperen dekselvormig voorwerp met de voigende
maten, hoogte 36 mm, breedte/diameter onder
z8 rnm, welke hij in Gelderland in de herfstvakantie had gevonden

Antwoord: Op de zoekdag te Cees kon
het antwoord worden gegeven. We
hebben te maken met de voet van
een kandelaar uit de r5e eeuw,
plusminus r45o. ln het boek'Een
Eigenzinnige Verza melaa r',
uitgegeven door het Noord-Brabants
Museum, kun je verschillende complete
voorbeelden vinden.
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Antwoord: Datering, hierover valt niets met zekerheid
te zeggen tot dat er in een dateerbare laag een soort
gelif kend voorwerp wordt gevonden. Onze gedachten
gaan uit naar een riemhanger of gordelsleutel.
Zeker een vroeg stuk.

Geachte heer Koning,

Bijgaande "knoop"l deze herfst
gevonden te Wommels. Voor-

Van Rudy Bollen lag er al enige tijd een munt/hanger
die als Keltisch was herkend. Op ons verzoek
kwam Rudy met de volgende gegevens. Ik weet
niet precies r¡r'at voor gegevens je allemaal nodig
hebt, maar ik heb de munt op een akker langs
de A67 tussen Lierop en Eindhoven ter hoogte
van Mierlo gevonden, het lag ongeveer 20 cm
diep. Het duurde even voordat we een specialist
op dit gebied konden bereiken maar het verlossende woord valt hieronder te lezen.
Antwoord: Het gaat hier om een Noordfrans exemplaar van de Parisii; het is een unicum in Nederland. Het probleem is echter dat het stuk secundair als hanger is gebruikt; wanneer dat gebeurd
is weten we niet, maar dat kan in principe ook
veel later gebeurd zijn.
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etector voor
slechts

€ 39,00 per maand!

Maak uw droom werkelijkheid, bekijk onze betaalservice: voor alle detectors, accessoires en boeken.

Stel uw eigen droompakket samen en bereken
eenvoudig uw maandelijkse termijn.

XP-Adventis ABS

€

r

-iril,¡ry]4.
'aft;:' !¡. tJ

,j

Minelab Excalibur lfXl0

t^,

XP-ADX z(lfl ABS

39,- p/mnd

€

%'.,.

76,- p/mnd

- -: Yr.

€

€
€
€
€

€
€
€
€
€

34,- p/mnd

200,- € 10,- p/mnd
450,- €, 24,- p/mnd
600,- € 31,- p/mnd
750,- € 39,- p/mnd
1000,- €,52,- p/mnd
1150,- € 58,- p/mnd
1250,- € 63,- p/mnd
1350,- € 69,- p/mnd
1500,- € 76l p/mnd
* Looptijd 24 maanden
Voor meer informatie

Steenhergen Detectors Hulst
01

1

'(ìr.!
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C.Scope Rt

€

54,-

p/mnd

Tesoro Cortes

€

58,- p/mnd

4-370480

-;Citã

Y#
ØøsotercHukt
Bontehondstraat 3-5.4561 BA Hulst (NLl
Tel. (01141 370480 - fax (01141 370481
lnt. 00 31 11 43 70 480

Internet: www.xp-detectors.nl
*Detectot Betaalservice wordt u aangeboden doo¡ Steenbergen Detectors Hulst. Vraag naar de voorwaa¡den.Toetsing
en
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Kooistra Metaaldetectors
Compass / Carrett / C Scope / White's
Tesoro / Fisher / Detector Pro
Treasure Baron / Laser
Buorren

tt4,84o8 HP

Lippenhuizen

W¡ngerdstraat 6,664r BN Beuningen
tel (o24) 677 40 63

r
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DRENTHE
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J
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Detector shoo

Tonterstraat ì3, 556r
tel (o4o) 2o7 59 92

tel

(0543) 47 86 96, mobiel: o653 964o75
E-mail: info@coinhunters.nl
lnternel: wcoinhunters nl (under construc-

tion)

I

Horsten 32, 958t TD Musselkanaal
tel. (o599) 47o 878, fax (o59fi 47o 619
mobiel o653 643 785
E-mail: inlo@detectorshop nl
I nternet: w.detectorshop.nl

r

AN

Riethoven

T Handelsonderneming
D.J. Laan
Tesoro / Minelab
C.Scope / Fisher

11

tel (orì8)

r

Steenbergen Detectors Hulst
'Eigen Vondsten M useum'
"Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C.scope / V¡kìng / Celt¡c
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie
/ Diepzoek app / CEIA en Safelìne Detectìepoorten / Beveil¡g¡ng Detect¡e / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aangemelde vondsten
BontehondstraatS-5, 456r BA Hulst
(or4) 37 o48o, fax: (or4) 37 o4 8r
I nternet: M
detectornet nl
w.xp-detectors nl

lViking IXP

Pieter Maatsstreat r2
r777 AP Hippolytushoef
Iel (o2271 59 3z 86, fax (0227\ 59

DEPA Zeeland
o.a. White's metaaldetectors
lndustrieweg z-6, 438o AC Vlissingen
41 63 5r, fax (or8) 4ì 5j 20
Tevens een vestiging in Coes

Kortbeek Metaaldetectoren
Ruime keuze in hobby en professionele
detectoren, waaronder de bekende
Vlhite's metaaldetectors
Hondorpwegr, Trzr KA Aalten

Hoofddealer u.n Whit"'t, VlKlNC,
lVizard en DS metaaldetectors /

Diepzoekers / Onderwaterdetectoren /
Leidingzoekers I limmy Sierra schotels
en koptelefoons / MAZ koptelefoons /
Detectoraccessoires / Detectorverhuur
lnruil / Opsporingen / Adventure and
fun enz.

/

Atlantis Metaaldetectors
lHofman Electronical
ùerkoop / Service / Ontwìkkéling van
White's en Atlantis detectors

tel. (o5r3) 46 50 9l
E-mail: info@kooistra-detectors.com
I nternet: w.
kooistra-detectors com

u
=

r C.Scope
P. vd Putten
Fisher

tel.

29

w.bounty-hunter
E-mail: detect@us nl

nl

mobiel: o6-zozz779o

I

Email: djlaan@zonnet nl

Fa. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Minelab / White's / Viking
Fisher / Laser / Carrett / Coldspear
Maz Hoofdtel. / Verkoop / Verhuur

lnruil / Opsporing

\looldriksweg 88,75r2 AV Enschede

Grote Houtweg 97
r944 HB Beveruijk
Lel (oz5t) zz 54 57

nl

I

Holland lRúud de Heerì

metaeldetectorpagina nl

lnternet:

I Hamstra V.O.F.

nl

'Eigen Vondsten Museum'

T EIR Technische

documentatie & lnstructie
Tesoro

/

Minelab

N¡e¡doornstraat 39a, 3036 WC Rotterdem
467 8478, mobiel o6-rr3zzr96
E-mail: e jroosen@freelernl

kers en opsporingsservice

tel (oro)

Kerkpad r8, 83r6 DB Marknesse N O P.
tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
fl evo.detectors@wolmail nl
nternet: ulw.fl evodelectors nl

E-mail:

lmporteur van C.Scope
Het Sterrenbeeld 48, 52r5

I MidHolland detectoren

/

lV1

Fisher
L

's-Hertogen-

bosch
tel (o73) 548 tt 99, fax: (o73) 548 rr 95
E-mail: info@gelan nl

D¡verse grote merken,
o a. White's, Minelab, Laser en Tesoro

lnternet:

¡

tw.gelan

nl

Munsters Detectie
Tesoro

/

Minelab / Wh¡te's

/

Keepstraat z, Helmond

tel o492574t94
E-mail: munsters det@plenet nl

lnternet:

w

metaaldetectonnl

"Detector betaalseruice"
XP-Detectors / Bounty Hunter / Tesoro
Minelab / Fisher / C scope / Viking / Celtic
Pulsestar / Pulse Technology / Pulse lnductie

/

Diepzoek app.

/

CEIA en Safeline Detectie-

poorten / Beveiliging Detectie / Detector
verhuur / Opsporing industrieel en particulier
/ lnkoop-verkoop aan gemelde vondsten
Bontehondstraat 3-5, 456r BA Hulst (NL)
tel. oo3r rr4-37 o4 8o, fax: oo3t tt4-37 o48t
lnternet: M.detectornet nl

NOORD-BRABANT

I Gelan Detectiesystemen BV

Disselsjeesdrift r6, 3436 AJ Nieuwegein
(Utrecht)
tel. (o3o) 6o3468t
E-mail: info@discoveryshop nl
I nternet: M.d¡scoveryshop nl

w.miliron

T Steenbergen Detectors Hulst

Kleine Haarsekade rr9

4zo5 NA Gorinchem
te¡. (or83) 62 r5 oo

T Flevo Detectors, Wilko Rook
Tesoro / llhite's / Minelab / XP metaldetectors I Laser I Verhuur van diepzoe-

T Discoveryshop
Laser / XP

Hoensbroek

Carrett / Compass
C.Scope / Detector Pro

nternet: w.metaaldetectors.nl

Zwaluw t5, 3752 Nll Bunschoten
Iel. o33-2gg 94 9r, mobiel o6-2t885695
E-mail: info@midholland nl
I nternet: M.detector.nl

/

fax (o45) 54 t8 7z
E-mail: miliron@home nl

Veerpad z, 8276 AP Zalk
tel (oj8) )q 65 s1, fax (o38) 363 64 8o
E-mail: info@metaaldetectors nl
E-mail: metadec@ws nl

I

Dr Phìlipsstr 29,
643r EC Heerlen

tel (o45) 54t872, mobiel: o6 r3ozoor

mporteur/dìstributeur White's ft etaal-

detectors voor de BeNeLux
Dealer van o.a. Tesoro en Laser
Verkoop, opsporìng en verhuur

I

lM

nternet:

lmporteur Laser metaaldetectors BeNeLux
Dealer White's, l\rlinelab, Tesoro en Walborn
hoofdtelefoons en accessoires
Verkoop / Verhuur / Beveiliging / Inruil /
Opspori ng

Email: treasure@ws nl

T Detection Svstems
I

Ronald Smeysters

Diverse grote merken o.a. White's

(o53) 43o o5 tz, fax (o53) 434 55 58
E-mail: info@detect.nl

w.detect

T M iliron Metaaldetectors

I Zoetmulder Tradins
Metaldetectors

tel

lnternet:

LIMBURG

w.djlaan-nl

lnternet:

XP

M.xp-detectors nl
w.bounty-hunter nl
E-mail: detect@wxs nl

Fisher 1210

tlKrffi

Bffi

Prestatie en kwaliteit,
kenmerken van de 1200
serie, nu op een hoger
niveau met de presentatie
van de 1270.

een fabrtkant van metaal
detectoren die zijn 70 jarig
jubileum viert en dat

deelt met zijn ontelbare
fans door zijn beste cietectors te vemieuwen.
De beste, de CZ-7a, is verbeterd we hebben toegevoegd
een vierde toon, ontworpen
voor het ontdekken van de tot
nu toe door u gemiste "schat. . tên'j Gebaseerd op de versla.,'ggn'ya¡. Q9 CZ zoekers dat
waardevolle objecten buiten
aÊ*^' *dg munten identificatie wor. .. der¡-gedetecteerd, is er nu een
vierde toon geïntroduceerd
. op de nieuwe CZ-7O Pro om te
waarschuwen dat u diep, op
rb n kant, naast zilverpapier
liggëñde munten heeft gedetecteerd. Dankzij SMD elektro. 'ñica, geheugen voor de laat-
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pin-point, een gevoelige wide
fnetalen, auto-tu ne,
strand zoekafstelling en
een demontabele behuizing
voor urênlang zoekplezier,
hoort en ziet u het verschil en
'uw vondsten zullen toe

ôca n,-åfl e
*nãt

.Õ,

nemen.

Een andere jubileum detector

van de oudste detector-fabrikant. De dieptebeul de 1266-X
nu voorbij gestreefd door de
1270 in diepte bereik. De
gevoeligheid voor relikwierin
is nu beter dan ooit en het
diepte bereik is tot nu toe nog
niet geëvenaard. De 1270 is
compleet uitgerust voor het
zoeken in elke situatie, met
een ijzer discriminatie om
door ijzer afval te "kijken'j een
nauwkeurige grond balance
regelaar voor moeilijke grond
condities en een "silencer"
voor stil en duidelijk discrimineren. Daar is ook nog de tijd
bespa rende "Tri gger switch "
voor het snel wisselen van
afstelling en pin-pointen. De
extra tijd die u kunt gebruiken
om uw vondsten te bewonderen. Ga terug naar uw "afgezoch|" veld en zoek dat nog
eens rustig af met de 1270 en
u zult net zo verbaast zijn over
het resultaat als de 1270 zoekers die u voor zijn gegaan.

GE'frN
DETECTIESYSTEMEN

Tel.: +31 (0)73 548 1199, fax: +31 (0173 548 1195

E-mail: info@gelan.nl wwwgelan.nl

serie.
De Gold Strike is niet alleen een

speciale goud detector, hij beschikt
ook over uitstekende ijzer discriminatie en diepte bereik. De grond
balans is eenvoudig, automatisch of
manueel, af te stellen zodat grondmineralen geen probleem factor
hoeven te zijn tijdens het zoeken.
De kenmerken van de Gold Strike
zijn:

- Automatische, snelle ground
tracking systeem

- Zeer gevoelig voor goud
- 30 kHz zoekfrequentie met

-

10" of 6,5" elliptische zoekschijf

- Automatisch grond balans systeem
- Manuele grond balans instelling
- Zeer nauwkeurig ijzer discriminatie
- Groot LCD en nieuw digitaal l/O tiptoetsen

- Audio systeem met 2 tonen
- Geheugen voor laatste afstelling
- Geheugen voor favoriete afstelling

Waarom u nu kiest voo¡ een Fisher detector bii Gelan:

. Wii hebben ruim 25 iaar ervaring
. Wii hebben een goed contact met de labr¡kant
. Wii hebben leveringen ¡echtst¡eeks van de fab¡ikant
. Wii ziin op de hoogte over de laatste ontwikkelingen
. Wii staan open voor zinvolle verheteringen aan de
detectors

Gelan Detectiesystemen B.V.
Het Sterrenbeeld ¿18, 5215 ML 's-Hertogenbosch

De Gold Strike
Fisher introduceert met trots het
nieuwste in hun metaaldetector

. Wii hebben alle modellen op voorraad
. Wii leveren detectors met CE keurmerk
. Wii hanteren een eigen garantielermiin van 3
. Wii leve¡en met Nede¡landse handleiding
. Wii ziin ook open op zaterdag (na afsp¡aak)
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De ervaren zoeker

Weet dat GARRETT
aljaren staat voor
betrouwbare
diepzoekende detecrillsttu
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GTI serie

10" x 14" Power DD
zoekspoel
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Digitale topdetector met
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tors

Speciaal voor zwaar
gemineraliseerde grond.

L
127t2"

Enorme diepgang.

211,'

lmaging
zoekspoel
Lichte schotel
met 12 tot 25%
meer diepgang.
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enorm veel functies, maar
vergeleken met andere digitale
detectors heel gemakkelijk te
c4eÌê¡bedienen. De zoekdiepte van de
ît
nieuwe GTI-serie is verbazingwekkend,
u zoekt nu dieper dan ooit en ook dieper dan anderen, zodat u al
uw oude zoekplekken opnieuw kunt afzoeken. De ScanTrack zorgt ervoor
dat, ongeacht of u snel of langzaam zoekt, de detector toch optimaal
reageert. 6 instelbare programma's, 5 fabr. Programma's, 1 eigen programma. Alle instellingen afleesbaar op groot scherm. Zeer fel op kleine munten/voorwerpen. Uiterst stabiel, ook op
gemineraliseerde grond.

GARRETT

Super¡eure

digitale techniek
met eenvoudige-:

GTt 1500
.Power lvlaster chip e ¿¡¡ metal grondbalans in
'l seconde .3-toons voorwerp lD .4 zoekfre-

stranden I 065,-

quent¡es egeschikt voor zoute
.24 staps audiothresholdafstelling

GTr 2500
.Power Master chip . ¿¡¡ metal grondbalans in 1 seconde .3-toons voorwerp lD
.8 zoekfrequentie5 .geschikt voor zoute stranden .256 staps handmatiqe
grond- en audiothresñoldafstell¡ng .autom.

grondbalans

GTA serie
1265,-

Optie voor de GTI 2500

:

Met de Treasure hound bouwt u de GTI 2500
snel om tot een diepzoeker. Dieptebereik 2 à
3 keer zo groot! Ook voor kleine

voorwerpen.

1265,-

Bedieningsgemak en diepte. Geen
ander vergelijkbaar diepzoeksysteem is
zo gemakkelijk te leren en te gebruiken.
Geen fiequentienummers en gecompliceerde programma't maa¡ een aantal GTAx voorkeuzeprogramma's en een door de gebruiker
zelf in te stellen programma. Alle instellingen zijn op
het ICD scherm duidelijk afleesbaar.
GTAS5lT

.2 instelbare zoekstanden .diepteaflezing
hold instelling .autom. grondbalans

.

audioúrres-

-r¡F,
GfA 750
.Power Master drip .6 instelbare zoekprogramma's
eigen programma .diepteaflezing. audio
threshold instelling .autom. grondbalans
w.v.

De enige Pulse lnduction (Pl) detector die trekringen en folie kan discrimineren zonder ringen
en munten af te wijzen. Geschikt voor zout
water en stranden. Enorm dieptebereik.
N ieuw waterdicht batterijsysteem.

voor

De ideale detedor
beginners Een laag geprijsde professionele met microprocessor uitgeruste
detector van de bekende Garrett kwal¡teit.
doppen, folie en treklipjes

Treasure Ace

al-':
e

300 410,-

0ok de beginnende zoeker kan nu gelilk met een digitale detector beginnen. De goedkoopste en meest
verko(hte d¡gitale detector ter wereld
met een duidelijk LCD scherm en ven¡risselbare schotel.

bereik .6 instelbare zoekprogramma's
w.v. 1 eigen programma .diepteaflezing

\

I

1745,-

iliiffi'ït;[t'@

lans .audio boost

265,'

Perfecte discriminatie voor spijkers, flessen-

725,-

GIA I25O
oPorver Maler dtip .Zeer groot diepte-

ll

Sea Hunter Mark

I

lmporteur van:
Garrett, Detector Pro, Mille-

KØØ'gTNÂ

nium Treasure Baron, Com-

pass ,,

Dealer van:
White's, Tesoro, Laseri Fishel
C.5cope, Minelab

Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 50 93, fax (0513) 46 30 67
www. kooi stra-detectors.com
e-mail : info@kooistra-detectors.com

Eigen service-dienst

Vondstenmuseum

