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Tijdens de laatste
Newbury Rally in Engeland
werd er een heuse schat
bestaande uit 75 zilveren
munten met een geschatte
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waardevantf175.000,gevonden door 2 zoekers.
De één zocht met een Tesoro
Golden Sabre, de ander met
Silver Sabre ll van Tesoro.
Toeval? /lleel
Tesoro-gebru i kers weten
al lang, dat een Tesoro
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detector het
meest
geschiktst is
om kleine
muntjes van
kopen zilver
en ooud te
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Fa. Detect - Gert Gesink
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7523 AT Enschede
Tel. (053) 430 05 12
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Uit een onlangs ín Engeland
gepublíceerde test van
de Londense detectorclub
'The Premier Metal Detecting Club'
met verschillende merken en
mode I len metaa I detectors,
bleek dat veruit de
meeste'hammered coins'
(met de hand geslagen zílveren
munten) door zoekers met een
Tesoro of een Laser waren
gevonden!
Bel of fax ons en we sturen u de
test gratis toe.
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Detector magazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Amateur"
en verschijnt elke 2 maanden.
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droog weer richting het zuiden. Na een kwartiertje
was het al weer mis. De ruitenwissers moesten weer
dienst doen. Dan bekruipt je het gevoel van, wíe wordt
er nu wakker en kijkt naar buiten enbesluit om maay
weer in bed te kruípen en de zoekdag te vergeten. Gelukkig
hebben velen dat laatste niet gedaan. Al in Brabant werd het
weer watbeter. In Limburg was het droog en zo is het de gehele
àag gebleven. Gezien d,e toch weer grote opkomst en het feít dat
we er weer vijf leden ter
plaatse bij kregen kunnen we terug zien op een

Adressen!
Veel brieven, wagen enz. komen nogal eens bij de verkeerde
personen van de vereniging terecht. Vandaar
dat we de adressen weer eens op een rijtje zetten.

geslaagde dag.
Dirk Smil-

Wilt u zoveel mogelijk schrijven irt plaats van bellen?!!

I(ees Leenheer en

I

de zijn naar het I(.P.K. te
Leiden geweest en hebben
daar een goed gesprek gehad

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwüt bij onze
secretaris: D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31,
8453 XC Oranjewoud, tel. (o5r3) 63t978.

I

Ledenadministratie
Opgave van leden, vragen over de contributie bij:
W. Woudstra, Melkemastate

I

t6,

8925

AP Leeuwarden.

Activiteitencommissie
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determinatiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal zr8, Groningen, Tel. (oSo) S¿rggg6

I

Advertenties, Opgravertjes, Occasions
Opgave uitsluitend schriftelijk aan: C.B. Leenheer,
Hanebalken 1S3, 9205 CL Drachten. Fax (o5rz) S4S77Z.
E-mail : dda@creatype.demon.nl
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Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen
dient u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar47,85or TL Joure.

T Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van het jaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 1S3,9205 CL Drachten
Fax (o5r z ) S4S11j. E-mail : dda@creatype.demon.nl

I

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de officiële instanties heeft gestuurd naar

met de directeur, mevrouw
Scharloo. Na het symposium
over het gebruik van de
metaalcletector in Assen
volgende maand zal een en
ander een vervolg krijgen.
Een ieder lid is w¡ om daar
heen te gaan. Mits h¡ of zij
zich cloor midclel van een
aanmelding heeft opgegeven.
De lezing die dool de D.D.A.

Na wat aanloopprobleempjes
in de voorbeleiding naar c1e
tentoonstelling toe is er nu
echt een begin gemaal<t.
De eerste stuld<en zijn birrnen
en worden gefotografeerd en
beschreven waarna men een
bewijs toegestuurd krijgt.
Op 7 november is er een

innamedag in het Histolisch
Burgerweeshuis, Bovenbeeksestraat 21 te Arnhem. Inname
11.00 uur uur. Een ieder moet van
tevoren bericht hebben
gehad. Daarnaast kunnen er
mensen hun materiaal inleveren bij het Fries Museum, dit
in overleg rnet Alexander
Jager. Als alles binnen is zal
worden gekeken ofer nog
aanvulling nodig is en zullen
mensen persoonlijk worden

tijden zijn van
17.00

benaderd.

Jammer is het wel, dat

puntje bij paaltje komt niet
thuis geven om de hobby te
pronfoten.

J.Ikning

gehouden wordt geschiedt
door Wil I(uypers, een ieder
wel bekend.

Bestuursleden en/of
redactieleden gevraagd m/v
Het bestuur en de redactie hebben dringend hulp nodig.
Momenteel wordt teveel werk door te weinig mensen gedaan.
I(andidaten voor bestuurslid en/of redactielid dienen bij voorkeur in het bezit te zijn van een computer. Reacties graag

uitsluitend schriftelUk richten aan:

ons secretarraat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud
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mensen zijn die wel van een
verenrgrng erÌ van musea van
alles verwachten maar als

J.

I(oning, Roodborststraat 20, 8916 AG Leeuwarden.
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Een vertekend beeld
die gedaan zijn, vondsten
waar de meeste zoekers van

Tij dens recente gespreldcen

met de ROB en het KPK merl<ten we, dat in de archeologi
sche wereld vaak een vertekend beeld van het zoeken
met de metaaldetector

dromen en hopen dit ooit ook
eens te mogen vinden, zeer
zeker niet de alledaagse
vondsten van een zoeker.
Veel zoekers komen echter

bestaat.
Men heeft de indruk dat zo'n
beetje iedere zoeker regelmatig met goud, zilver en andere
mooie vondsten thuiskomt.
Er zouden bijna geen vondsten worden aangemeld.
We merken dat ook over het
dieptebereik van een metaal-

meestal thuis met een aantal

doorkijkduiten, gespen,
knopen, een enkel keertje een
zilver muntje uit de 17e tot
de 20e eeuw, leuke vondsten
om te vinden voor de zoeker,
maar geen dingen van archeo-

I'retstt.ittt'

zoekers gedane vondsten die

in aanmerking komen voor
aanmelding is waarschijnlijk
zowie zo veel te hoog.
Dan worden er aanmeldingen
gedaan bij een aantalverschillende instanties. Ik kan
mij niet aan de indruk onttreld<en dat de communicatie
tussen de verschillende
instanties onderling, o.a. wat
betreft vondstmeldingen niet
geheel optimaal is.
Alleen daardoor al kan een

,:1 Voorzitter:
J. Koning
Roodborststraot zo
8916 ac Leeuwarden
TeI. / fax (o58) z16 55 73
f

.l Vice-voorzitter &
hoofdredacteur
C.B. Leenheer

Hanebalken t53
9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54

53 77
(rva rB.oo uun)

Fax (o5tz) 54
i

l

XC Oranjewoud

8453

logische waarde. Ook meestal

enigzins vertekend beeld wat

geen vondsten waar het IGI(
op zit te wachten.

betreft aantallen aanmeldin-

Bestuurslid:

gen onstaan.

D. Eekhof

lijk ook niet bekend is dat

Natuurlij k dienen vondsten

de

van archeologische waarde en
de oudere munten te worden
aangemeld. Dit proberen we
als vereniging aljaren op
allerlei manieren te stimuleren.

Natuurlijk in de detectorbladen staan vaak de mooiste
vondsten afgebeeld. Gouden
munten, ringen, beeldjes enz.
Deze vondsten, die o.a. worden ingezonden voor de
rubriek'vondst van het jaar'

is mijn inziens niet helemaal
juist. De 'inschatting'van het

zijn echter de topvondsten

aantal, door metaaldetector-

De indruk dat er bijna geen
vondsten worden aangemeld

Pealskar 47

Meer duidelijkheid over het
aanmelden (wat en waar) en
een goede werkbare regeling
voor het aanmelden is echt

nodig.

de

landeigenaar of beheerder van

a

Legitimeer je met je

d.e

grond.

I

MaaÞ alle gaten ueer netjes dicht en wel

zo

, dat er geen schade zichtbaar is

þijvoorbeelà aan een eventuele grosmqt)
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lidmaatschap skaar t (edenp as)

Vondster, uaorvan men redelijkerwijs

in ieder

Wees voor onze vereniging

detector

waarde zijn , moeten binnen dne dagen

ambassaàeur

gemeld word.en bij de burgemeester van àe

plaats waartoe het gebied behoort

a Laat munitie liggen; indien noàig

de

plaqts marþeren en de poliLte waarschuwen

a Bovengenoemde vondsten moeten
eveneens worilen aangemeld bij de

a

Zoek nooit op archeologische terreinen,

mits je toestemming hebt verkregen uan de
bevoegde instanLies om mee te helpen
een ar cheolo gische

op gr

àesbet reffende archeologische

zoals de ROB en het KPK

bij

ovinq

I

Het 's nqchts zoeken zonder toestem-

ming van

I

Neem zoveel mogelijk het metalen afual,

zoals lood en koper mee Denk om het

in-stqnties,

d.e

fax (o54) 4t 66 7o

Penningmeester &

ledenadministratie
W. Woudstra
Melkemastate L6
TeI. /
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Adreswijzigingen
graag doorgeven
aan:

wetenschapp elijke cultuurhistorische

"de DeLector Amqteur" een

/

AP Leeuward.en
fax (o58) 266 tB tB

Kees Leenheer

Þon aannemen of vermoeden d.qt deze uan

a

85ot TL Joure
TeI.

8925

Aan de DDA zaL het
geval niet liggen,

huis houdel ijk reglement
a vtaag altijà toestemming tot zoeþen oan

5r t7

Secretaris:
D. Smilde
Pr Bernhardweg 3r

detector de weemdste verhaIen bestaan, en dat het eigendoorsnee zoeke¡ vaak alleen
maar op al dan niet geploegde aldcers zoekt.
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Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt
altijd per kalenderjaar en
wordt zonder opzegging
altij d stilzwij gend verlengd
met een jaar.
Degenen die in de loop
van het jaar toetreden,
ontvangen alle reeds eerder
verschenen nummers
van het lopende jaar.
Opzegging dient uiterlijk op

r augustus schriftelijk
binnen te zljn. De contributie per lid bedraagt f 5o, per jaar. Voor gezinsleden
geldt een aantrekkelijke

korting.
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Raadselachtige

centen tn

Helaas, door een verhuizing, kon ik
niet bij het graven aanwezig zijn.

Wel zag ik dat de afgegraven grond
in een depot op het industrieterrein werd gestort. Dit waren wel
100 wachtwagenladingen. Ik deed
navraag omtrent de bestemming

van dit zand en hoorde dat het
zeker een halfjaar zou blijven
liggen.
Aangezien ik in ons dorp, zover mij
bekend, de enige ben die hier met
een metaaldetector zoekt had ik
tijd genoeg om deze zandhopen
eens nader te onderzoeken.

Al snel bleek dat een deel van

de

grond vergeven was van de scher-

In 1,993 werd inWønroij een
nieuw dorpshuis gebouwd in
het centrum van het dorp. In
de uitgegraven grond bevonden

zich een groot aantal (metalen)
v oorw erpen w aaronder een
twíntigtal' vreemde' centen.

ven. Ik heb bij de grootste concentraties in vele zaterdagmiddagen en
avonden hele vrachtwagenladingen
met de spacle omgezet en vond een
groot aantal scherven van potten
etc. Een deel daarvan kon ikweer
aan elkaar lijmen en het was aan de
breukranden wel duidelijk dat alle

potten pas bij het uitgraven stuk
waren gegaan. Toch jammer dat ik
daar niet bij was. De scherven heb
ik aan een deskundige op dat
gebied laten zien. De datering lag
tussen 1850 en 1925 en het betrof
hier scherven van potten, kopjes,

Alweer zo'n 5 jaar geleden, in de
zomer van 1993 werd er in het
centrum van mdn woonplaats
Wanroij (een dorp in het noordoosten van Brabant aan de rand van De
Peel en 10 km van de Maas) een
nieuw dorpshuis gebouwd.
Dit gebeurde midden in het centrum van het dorp, nabij de kerk en
in een deel van de oude ldoostertuin welke al lange tijd deels als
speelplaats van een school en deels
als plantsoen in gebruik was.
Het ldooster is al rond 1966 afgebroken.
Het nieuwe dorpshuis werd geheel
onderkelderd zodat er een flink
diep gat gegraven diende te worden.

In]

schoteltjes en glaswerk.
De metaalvondsten vielen in het
begin tegen. Ik liep over alle zandhopen maar het dieptebereik van
de detector is mijns inziens niet al
te groot in los zand. Na lang doorzoeken en flink wat graafiverk heb
ik toch nog een aantal leuke vondsten gedaan zoals eenjezusfiguur

in

5 stuldcen waaryan alleen nog
een deel van een arm mist en
waarvoor ik bijna een complete
zandhoop heb moeten omzetten,
enkele aluminium scapulieren,

restanten van een houten kistje
met prachtig versierd beslag op de
hoeken en twee gesmede scharnieren, een riemhanger, pijpenkoppen,

stenen knikkers en een Íiaaie
zilveren schrij fstift.
Evenals van de scherven ligt de
datering van de gevonden voorwerpen ongeveer in de periode 1850 19s0.
Op een gegeven moment vond

ik

een toen nog gewone cent van het
model 7877:1940. Even later in
dezelfde wachtautolading weer
zo'n cent tot ik er zo'n vijf had. Ik

was het heel vreemd dat ze alle-

maal dezelfde ronding hadden,
ofi¡¡el een bolle kant aan de leeuwzijde. De centen waren aan de
leeuwzijde het minst beschadigd en
op nog bijna allemaal was het
jaartal te lezen. Dit varieerde van
1878 tot 1940 (zie foto 5).
Uit onderzoek en nawaag in het
dorp bleek dat er zich op de uitgegraven locatie tot 1960 een vijver
had gelegen welke was gedempt. Ik

inwoners uit mijn buurt hierover
aan en deze wisten zich het potduppen ofcentjeduppen zoals het ook
wel werd genoemd nog goed te
herinneren. Het spel werd volgens
hen al gespeeld zolang zij wisten
(vanaf begin deze eeuw) en was
volgens hen een grote rage in de
omgeving. In de jaren 40 zou iedere
jongen wel een zogenoemde dupbal
hebben gehad om mee te potduppen. Er werden mij diverse boerderijen in en rond het dorp genoemd
waarvan bekend was dat er een
speelveld lag. Het spel werd door
zowel kinderen als volwassenen
gespeeld. Blijkbaar was het een

woege voorganger van het spel met
de flippo's!
Hoe ging het spel in zijn werl?
Allereerst was het aantal deelnemers onbeperkt. Er werd een grote
platte natuursteen neergelegd op
het speelveldje dat meestal zo'r'2O
bij 20 meter groot was. Deze steen

haalde de grote spade uit de auto
en begon in de hoop te graven. In
deze en de aangrenzende zandhoop
vond ik in enkele middagen tijd, na
veel en zwaar graafiverk, ongeveer
twintig centen, twee halve centen
en twee duiten. Æ deze munten
waren geheel zwatl. ze loøamen
blijkbaar uit een veenlaag ofzo. Als
er over de munten werd gewreven
lo¡¡am direct de bronsldeur tevoorschijn. Toen viel mij al op dat de
centen wel en de andere muntjes
niet beschadigd waren. Het leek wel
of ze met een zwaar voorwerp iets

was er toen van overtuigd dat de
centen uit deze voormalige vijver
k¡¡amen doch hoe en waarom
waren deze daarin gekomen?
Toen ik enige tijd later de centen
aan mijn vader liet zien zei deze

meteen dat die waren gebruikt bij
het potduppen, een spelletje dat
woeger werd gespeeld. Hij had
oudere mensen dit wel eens zien
doen.

Of "potduppen" een plaatse-

lijke benaming van het spel is weet
ik niet, misschien is of was het
elders wel onder een andere bena-

rond waren geslagen. Een ldein
aantal was zelfs iets groter geworden. U kent dat wel, alsofer een

ming bekend.

trein overheen was gereden. Ook

deze centen. Ik sprak enkele oudere

nu echter toch wel nieuwsgierig naar de juiste herkomst van
Ik werd

[']

was ongeveer 20 bij 30 cm groot en
daarop werd door alle deelnemers
een cent gelegd met de muntzijde,
de 1, naarboven. Iedereenprobeerde daarna zijn dupbal (een natuurstenen of ijzeren kogel met een
doorsnede van ongeveer 4 tot 5
centimeter) zo dicht mogelijk bij de
steen te rollen ofte gooien vanach.
ter een getrokken lijn. Het was
daarbij toegestaan ofzelfs de
bedoeling andere kogels te raken
om ze uit de buurt van de steen te
halen (net als bij jeu de boules) en
degene die een andere bal raakte
mocht dan nog een keer gooien.
Het was de bedoeling dat degene
die het dichtst bij de steen lag vanaf
de plaats van zijn dupbal de steen

gesuggereerd dat het kogels van
een huiskanon waren maar daar
begon ik nu sterk aan te twijfelen.
Ik heb deze kogels aan iemand
laten zien die mij veel over het

met centen met de vingers kon
aanraken. Zoniet dan werd er nog
een ronde gegooid met de ballen
vanafde plaats waar de ballen op
dat moment lagen. Degene die na
het rollen ofgooien het dichtst bij
de steen lag en de steen dus kon
aanraken mocht vanaf de ligplaats

van zijn dupbal gaan "duppen".

Hierbij was het de bedoeling de bal
op een cent te gooien zodatdeze
omdraaide en met de leeuwzijde
boven kwam te liggen, op ofnaast
de steen. De gooier mocht deze cent
dan houden en bij een geslaagde
poging doorgaan met duppen
totdat hij miste. Dan was degene
aan de beurt die dan het dichtst bij
lag. Meerdere
mensen wisten
zich direct te

potduppen wist te vertellen en hij
herkende deze direct als dupballen.
Ook liet ik hem een natuurstenen
bal van dezelfde grootte zien die ik
ooit tijdens het zoeken had opgeraapt. Ook deze steen werd als
dupbal herkend. Tevens liep ik
hierbij weer eens tegen het feit aan
dat een goede vondstregistratie van
groot belang is. Wat bleek namelijl? De natuurstenen bal had ik
gevonden op dezelfde locatie als
een van de twee ijzeren ballen, op
een akker net buiten het dorp waar
ooit een huis had gestaan en waarbij, zo lijkt het nu, dus ook het
potduppen is gespeeld.
Terug naar de vindplaats van de
centen. Uit de verhalen is gebleken
dat er in het voormalige ldooster
een school was gevestigd. Kinderen
van de boerderijen die verder van
het dorp lagen bleven daar
's-middags over en hielden zich dan
o.a. bezig met het potduppen.
Waarschijnlijk deden zij dit in de
nabijheid van de vijver die daar lag.
Ik kan mij zo voo¡stellen dat er wel

eens een cent ver weg sprong als

herinneren dat
het zaak was
de dupbal op
de rand van
een cent te

gooien zodat
de cent eerder
omldapte en dus mocht worden
behouden. Hiervoor was wel veel
oefening vereist. Dit gooien op de
centen werd duppen genoemd. Het
spel was teneinde als alle centen
die in het begin op de steen waren
gelegd door de spelers gewonnen

waren.
Toen ik al deze verhalen hoorde
besefte ik dat ik al tweemaal een
ijzeren kogel op aldcers had gevonden met de grootte van een dupbal.
Ik was tot nu toe altijd onzeker van
de functie van deze balletjes. Mij

werd door amateur-archeologen

[u]

het door de dupbal werd geraakt en
misschien wel in de vijver belandde. Ook kan het zijn dat de centen
werdenweggegooid als ze teveel
waren vernield door het spel.
Ik heb maar een klein deel van de
zandhopen kunnen doorzoeken
dus er kunnen er nog wel veel meer
dan 20 in de vijver zijn beland. Of
de spelers daar

blij

mee waren......?

Zo zie je maar weer dat er achter de
vondst van een gewone cent waarvan de meeste detectoramateurs er
velen vinden toch ook een interessant verhaal kan zitten. Het vinden
van 1 enkele cent leerde mij in
ieder geval meer over de historie
van ons dorp, de bezigheden van de
mensen in vroeger tijden en de
regels van een vergeten spel, het

potduppen.

Indien er mensen zijn die weten of

dit

spel op meer plaatsen, dus
buiten de regio noordoost Brabant,
werd gespeeld en onder welke

benaming dan zou ik dat graag
vernemen via de redactie.
Eventueel kan hierop dan in een
volgend artikel dan nog kort worden teruggekomen.
Marc van der Straaten
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Voor de tweede keer bezochten mijn

tijdens het opzetten van de
tenten en aan het begin van de eerste
wedstrijd was alles waar we ons
druk over hoefden te maken. Hoewel...
iedereen die wel eens heeft gezocht

zoekvelden niet met superlatieven
te beschrijven. Ze zijn uiterst groot,

moeiLijk om in te graven. Maar het is

was om als detectoramateurs

met een regenpak aan terwijl het
helemaal niet regent, weet datje dan
juist wel nat wordt. En dan met name op

onder elkaar. uiteraard voorzien van de

niet nader te noemen plaatsen.

vader en ik de inmiddels beroemde (of

beruchte, zo u wilt) Newbury Raþ.
Ik zal u de details van de reis zelf
besparen, want zo interessant was dat
natuurtijk niet (al kunnen wij u
verzekeren dat het fantastisch gezellig

nodige blil{es bier, anekdotes
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In de
ik ook Withelm Bos, die ik

en ervaringen uit te wisselen!).
bus zag

voor het eerstvia zijn homepage op
Internet Leerde kennen. Veel mensen
die de reis vorig jaar ook maakten
waren wederom present. Dat was ook
wel te verwachten, want de vondst van
de bekende Newbury

Ralþschat

Maar goed, na een paar stevige pinten
in de biertent en een onrustige
eerste nacht schrik je snel wakker. 0m

06:00 uur maakte ik dus al
aanstalten om mijn detector voor de
rest van de dag even goed op te
warmen, want het kampeerveld was
tevens het wije zoekveld. Niet dat

En zou een Nederlander dan de eer

mijn verwoede eerste poging veel
opleverde. Want wat vond ik? Juist,
zilverpapier en een hoefijzer. En dan te
bedenken dat ik 12 uur heb
gereisd om in "the middle of nergens"
rotzooi te komen opgraven... Maar de
eerste wedstrijd was nog niet eens
begonnen, dus wie ben ik om daar
problemen over te maken? Inmiddels

krijgen?

zag

smaakte voor velen naar meer. Zelfs
Dick Dete(cto)rminator was er weer,

dit keer vergezeld van zijn zoon die
eerder at zoveel geluk had met het
zoeken. Het werd in de bus natuurlijk
niet hardop gezegd, maar ik ben er
zeker van dat rnenigeen zich afirroeg of

het ditjaar weer zou gebeuren.

bij vertrek zeker
niet gunstig. Volgens de Engelse '
weerberichten kon het bijna niet
anders, of het zoekweekend zou voLledig venegenen. GeLukkig voor ons had
de Engelse Meteorological Office het
dit keer volledig mis. Een beetje water
De voortekenen waren

ik dat ook andere Nederlanders

hun slaapdronken hoofden naar buiten
staken, een onmiskenbaar teken dat
het tijd werd om eens aan het ontbijt te
gaan denken en me klaar te
maken voor de eerste wedstrijd. Ik zou
wel eens even wat bijzonders gaan
vinden.
Het is uiterst moeitijk om de Engelse

door de stevige stoppels uiterst

moeitijk af te zoeken en doo¡ het kalken vLrursteen zeker ook

uiterst

toch ook uiterst leuk om al na een
paar minuten de eerste tokens (in de
grote tent in te ruilen voor in te
vullen adreskaartjes) in je jaszak te
laten gìijden? Helaas bleef het
daarbij, hoewel het bijna onvermijdelijk
was om niet tientallen kogels
en kogelhulzen die over hetveld
verspreid lagen op te graven, het
slagveld van Verdun is er niets bij. Wie
twijfelt er nog aan dat de
Engelsen gek zijn vanjagen en dat ze
schieten op alles wat beweegt? Het
is een wonder dat niemand tijdens het
zoekweekend gewond is geraakt.
Het tweede zoekveld zag er "promising"

uit. Beginnend met een
gietijzeren, twee kilo zware typeplaat
van een vooroorlogs

landbouwwerktuig en eindigend met de
vondst van een zogeheten "Cartwheel
Penny''van rond 1807 en wederom twee
tokens waren mijn resultaten zeker
niet slecht. Totdat ik met mijn vader
opLiep en hij meteen een zilveren

De reis naar East Garston begon wijdag
om kwart voor zes

vanuit Drachten.

vervolgens naar Heerenveen en nog
enkele plaatsen in Nederland.
De bus was goed

HaIf Groat van Elizabetl Ii uit 1578
vond, die natuurlijk ook nog
helemaal aan de oppervlakte lag waardoor hij niet eens hoefde te graven...
Er zijn van die momenten dat je je
detector Liever in onteibare stukken
zou willen zien. Zeker alsje naderhand

het kampeerveld. De tent moest
immers ook nog ingepakt worden en de
troep opgeruimd voordat we de
terugreis zouden kunnen aanvaarden.
Maar eerst nog naar de
prijsuitreiking I

hoort dat de ene Nederlander wat

Die prijsuitreiking was weer verhaal

Romeinse munten heeft gevonden en de

ander een fibula (iets wat ik in
mijn 8-jarige zoekcarriëre helaas nog
maar zelden heb meegemaakt). Maar
ach, sportief blijven he? Want morgen
zulLen we ze wel eens wat laten

zienl
De eerste zoekwedstrijd van de tweede

Ik sta midden in een zeer
grof geploegde akker uit te puffen
dag.

terwijl mijn Tesoro Sidewinder op de
grond ligt. Het was niet bepaald een
slim idee om een zware wide-scan
zoekschotel te gebruiken terwijl de
grond nauwelijks netjes af te zoeken
is, zo groot zijn de hoogteverschillen
tussen de ploegvoren. Ten einde
raad maa¡ het belendende zoekveld
geprobeerd, dat slechts (!)

uit

stoppels van zo'n 25 cm lengte bestond.
Ook hier weer die vermaledijde

paüoonhulzen en kogets, terwijl het
signaal eigenlijk aangeeft dat hier
een lanoert van een zÍlveren munt onder
het oppewlak Ugt... Maar niets
van dat alles, hoewel een mooi roosvormig stuk leerbeslag en een paar
tokens zeker geen verkeerde vondsten

apart. De Nederlanders zouden de
aLs ze aan het
einde van een geslaagd weekend
niet zouden proberen de lachers op hun
hand te krijgen. Wie van de
aanwezigen herinnert zich niet Gerard
de Wit die van de organisatie een
greep in de doos met adreskaartjes
Nederlanders niet zijn

mocht doen, en die enthousiast
opsprong ('Tesl That's mel") toen de
organisatie de Engelse naam op dat
kaartje voorlas? Wie is die Nede¡lander
vergeten die als een van de
laatsten de enveloppe openmaakte,
waarin een bedrag van looo Pond zou
kunnen zitten, maar toch een weugdesprong maakte toen het slechts 5o
Pond bleek te zijn? Lachen geblazen,
want iedereen dacht dat de tooo
pond terecht was gekomen bij "again
another fucking Dutchman"... Want wist
u dat de Nederlanders maar liefst twee
detectoren wonnen en daarnaast
ook nog twee keer 50 Pond? Zeke¡
weten dat het ditjaar voor de meesten
een uiterst geslaagd zoekweekend was,

Wantvergist u zich niet: ondanks
de weinige vondsten heb ik zeker voor
looo Pond plezier gehad!

zlln,
De laatste zoekwedstrijd was

gevuld en wat bagage

betreft, leek het wel alsof iedereen een
week met vakantie ging. Tijdens een
lekker gratis bakje koffie van de DDA
bì.eek dat iedereen wel wat te vertellen
had overvondsten, gedaan in de
afgelopen tijd. In de bus konden we
genieten van een film, zodat de reis wat
sneller ging en na enkele uren konden
we bij Hazeldonk even drie kwartier de
benen st¡ekken. Daarna vervolgden we
onze reis naar Calais waar we de grote
overtocht van een uuf en een kwartier
naar Xngeland maakten. In Engeland
moesten we nog drie en een half uur
reizen voordat we in East Ga¡ston
aankwamen, met elkaar hadden we toen
zo'n twaalf uur gereisd en het feest
moest nog beginnen.
Daar aangekomen moesten we als een

speer onze tenten opzetten, want de
weergoden waren ons niet goed gezind,
maar gelukkig hadden we onze tenten

net op tijd staan voordat een "regenbui$e" van 8 uren tosbarstte. 's Avonds
hebben we gezellig met elkaar een pilsje
gepakt

in

de

biertent en wat gegeten in

de eettent en toen woeg op bed vol

verwachting over wat er de volgende
dag komen zou.
Zaterdagmorgen was het "regenbuitje"

gelukkig weer gestopt en om tien uur
wedstijd, zodatje nog
tijd had voor een baJ$e koffie in de tent
van de DDA. Je kon de tijd tussen de
wedshijden gaan sneupen in de grote
begon de eerste

tent waar een groot aantat dealers
aanwezig was met altemaal handigheden op het gebied van de metaaldetec-

tor, ook waren er muntvondsten en
eigentijk

teveel van het goede, hoewel het

Mocht er volgend jaar weer een Newbury
Ra[þ komen, dan zijn we zeker
weer van de partij. U toch ook?

een prachtig gotvend goudkteurig

terrein was. We merkten dat we toch wet
moe begonnen te worden, dus besloten

Peter Jonkman

mijn vader en ik om a[ een uur voor
het ofñciële einde terug te gaan naar

Ed,e

bodemvondsten aanwezig. Het wedstrijdterrein voor de eerste wedstrijd tag
op zo'n 1o minuten lopen van onze
tenten en er stonden ongeveer 500
mensen klaar om aan de wedstrijd mee
te doen. Dat er 5oo mensen aan meededen was geen enkel probteem want voor
de wedsûijd waren twee enorme velden

[']

beschikbaar waarvan het eind niet eens

te zien was. Na twee uren zoeken waren
er best leuke dingen gevonden, waaronder Romeinse munten en een fibula. De
tweede wedstrijd die daq was 's middags
van 14.00 tot 18.00 uur. ook toen zijn
er weer verschillende dingen uit de
grond gekomen waaronder een groot
aantal wedstrijdpenning en, waarmee

NødorlandÇo

je

kans maakte op leuke prijzen aan het

Newbrrl Ral\

eind van het weekend. 's Avonds
hebben we met z'n allen weer een pilsje

Vondçton

gepakt.
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Zondagmorgen werden we gewekt door
een kukelende haan, die bij elke tent
langs ging, maar dit bleek de wekker
van Dick Eekhofte zijn. Een uurtje iater
liepen we alLemaal richting een nieuw
veld voor de wedstrijd, nadat we weer
een bakje koffie brj de DDA tent hadden
gehad. De wedstrijd was om 12.00 uur
afgeLopen en dan moestje snel eten om
de laatste westrijd van het weekend te
halen, die 's middags van 13.00 tot
15.00 uur was. Deze dag werden er
tijdens beide wedstrijden leuke dingen
gevonden, maar helaas niet zo'n schat
als vorig jaar. Er is een totaaloverzicht
gemaakt van de vondsten van de
Nederlandse deelnemers. De Rally 1998
werd besloten met een prijsuitreiking

waarbij zelfs metaaldetectors en geldprijzen van rooo pond te winnen waren.
Er waren ook enkele Nederlanders, die

een prijs in de wacht sleepten. Na

dit

laatste zat het weekend er weer op en
moesten we onze tent afbreken en
beginnen aan de terugreis, die nu te
nachtelijke uren lang was.
Het was al met al een ontzettend
gestaagd weekend ondanks dat de
vondsten toch wat tegenvielen en de
meesten dachten er net zo over. De reis
was uitstekend georganiseerd en het is
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koperen knoop
kniptang
22 Romeinse munten
schìjffibuLa met resten emaiL[e
zilveren penny ca 13oo Richard
ziLveren penny ca 1370 Edward
loden penning (kroningslood)
Byzantijnse munt
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halve zilveren gesp 17e eeuws
deel van een tinnen gesp (r8e eeuw)

7

Romeinse draadfibula (eind

brengen met een aantal enthousiaste

1

J. Bosma

pijtpunt bronshjd (ziefoto boven)

Locken token (ruitgetd)

1
1

herhaling vatbaar.

zakmes

7

7

erg leuk om een weekend door te

vakidioten, dus dit is beslist voor

I

7

7

2
7
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riemtonghouder
bronzen vingerhoedje (r9e eeuw)
vingerhoedjes
munt van 1 pond (t9e eeuwo

hooi schraper (r8e eeuw)
zilveren bel
vingerhoed
knoopjes
gouden Keltische stater
(zie foto onder)

vondsten waarvan 22 Romeinse munten
gevonden in 1o zoekuren door 60

1

7

middeLeeuws bestag

In totaaI dus + 66 vermetdenswaardige

koperen penny's ca 1750
vingerhoed
gouden oorhanger (ca rZoo)
zilveren halfgroot Etizabeth II
(ca rszs)
koperen "cartwheet" penny
(ca 1806-1807)
koperen munt ca 1720
l¿at middeleeuwse gesp "dubbet
penny ca 1780
hortogesteutelde (ca r7oo)
stotje (ca 18oo)
middeleeuws hoefijzer
koperen penny's
nog onbekende munt
hatve penny George Itr 1773

7

knoop

ijzeren pijtpunt

D"

re eeuw)

nederlanders, dwz in 6oo zoekuren, dat
t vondst per g uur...

is

Zoekers ínBrøbant
Beste collega zoekers/zoeksters

zijn

jullie woonachtig in Oost-Brabant
of omgeving?
Dat is dit misschien iets voor jou!
W

=

Werkgroep

O = Oost
B= Brabant
A = Archeologisch
M = Metaal

genot van een drankje.
Onze thuisbasis is in Son en Bleugel en jaarlijk komen we ongeveer
10 keer bij elkaar. Dit doen we op
verschillende avonden van de week,
zodat een ieder in de gelegenheid is
eens langs te komen. De W.O.B.A.M.
beschikt zelf over een ldeine biblio-

theekwaar je in kunt neuzen op
bijeenkomsten.

w.o.B.A.M.

Denl<

werkgroep bestaat al een
viertal jaren. We zijn ontstaan door
het toedoen van een in Brabant

daar

Deze

zeer aktieve wij etd dsarcheoloog.
De werþroep is in principe gericht
op metaalvondsten ouder dan 100
jaar. Onze doelstellingen zijn

determinatie, registratie,
onderlinge contacten, adviezen
m.b.t. conserveringen en gezelligheid met medezoekers onder

je nu, dat is iets voor mij,

wil ik meer van weten, neem

dan contact op met:
B. Geit /R.

Emmery

IÕeine Beerlaan 22
5694 LN Breugel

De fotograaf was ook op de

zoekdag in Weert aanwezig.
Telefonisch te bereiken na 16.00
uur onder nummer 0499477054

Als de ouders even bellen

naar de redactie krijgen zij

Misschien mogen we jullie eens
begroeten op onze avonden.

een vergroting thuis

STEENBERGEN DETEGTORS
HULST
Wij leveren o.a. nieuwe en tweedehands:

\ÑhîtË.'s

FISI{ERGI
G.SC@lPE

Bezoek ook eens ons:
t'Eigen Yondsten Museum'
Ook op Zonùtg open.

Onze pluspunten !!!
U kunt bij ons óók op Tnndag terecht.
l-3 jaar garantie op onze detectors,

Altijd eerlijk en goed

advies.

Diverse 2e hands detectors.
Detector financiering.
Goede inntil-prijzen.

Verkoop-service.

STEENBERGEN DETECTORS
BONTEHONSTRAAT 3-5, 456I BA

Electroscope - Viking - Compass
Celtic - Fieldm¡ster - Discovery
Garrett - Ebinger - Laser.
Alle andere merken zijn ook door
ons te leverer¡ gewoon even bellen.

Hulst (NL) Net over de Belgische grens.
Tel:0114 - 370480
Vanuit Betgie 00.3 1. 1 1.43.70.4E0
G.S,M. 06-53.E7.5E.69
E-mail detæt@wxs.nl
Levering door heel europa als postorder
onder remboun.

["]

Detector financiering.
Bereken eenvoudig zelf Uw
maandelijkse furancieringstermijn

U leent p.m.
fl. 1,000
fl. 41,50
fl. 1,500
fl. 62,25
fl.2,000 fl. 83,fl. 2,500
fl. 103,75
3,000
fl.
ft. 124,50
fl. 3,500
fl. 145,25
fI.4,000 fl. tóó,fl. 4,500
fl. 186,75
5,000
fl.
fl. 207,50
0'l l4 - 370480
Of mobiel

06-53.87.58,69
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e Prehistorie is gePeriodi,¡seerd in steentijd, bronstijcl

:,:

en ijzertijd. De ijzertijd
begint omstreeks 700 voor Christus
en eindigt ca. 50 voor Christus met

den. Op het terpje De Grits, nabij
het dorp Kubaard in Friesland,
werden restanten van een smidse
gevonden uit de vroege of midden

ijzertijd.

de komst van de Romeinen. De

term ijzertijd doet vermoeden dat

dit metaal gemeengoed was in

deze

periode. Niets is minder waar. Het
produceren van bruikbaar ijzer was
een technisch hoogstandje en
ijzeren voorwerpen waren slechts
in beperkte mate voorhanden.
De Nederlandse ijzertijd wordt dan
ook gekenmerkt door een geringe

vertegenwoordigdheid van dit
metaal. De zeldzaamheid van ijzer
als archeologisch vondstgoed wordt

overigens verhoogd doordat ijzer
betreldcelijk snel corrodeert in de
bodem. IJzer moet in de prehistorische gemeenschappen zeer gewild

zijn geweest, vanwege de toepasbaarheid in wapens en gereedschappen. In de meeste gemeenschappen zal derhalve
smidsactiviteit hebben plaatsgevon-

De Grits ligt in het Friese ldeigebied. De eerste bewoning hiervan
vormt een boeiend proces. Nederland bestaat, landschappelijk
gezien, grofi,lreg uit een noordelijk
en een zuidelijk zandplateau,
gescheiden door de grote rivieren.
Ver voor het begin van de ijzertijd
bezochten bewoners van de noorde-

lijke zandgronden het kustgebied

Zodoende ontstond hier een kwelderland: een dynamisch landschap,
waarbij de zee aan het bestaande

land wat, maar tevens sediment
hoog opslibde, waardoor steeds
nieuwe delen van de voormalige
zeebodem op den duur droogvielen. De hogere delen waren
geschikt voor een agrarisch
bestaan, omdat zich spoedig na de
droogvalling een vegetatie ontwikkelde, al was in de nabijheid de
voortdurende dreiging van de zee.
Het lcwelderland was aanvankelijk
onbewoond, maar al spoedig werden locaties geselecteerd voor
agrarisch gebruik. De eerste boeren
die dit gebied bevolkten waren
afl<omstig van het Drents Plateau
en mogelijk ook uit West-Friesland.

om te vissen en te jagen op zeehonden en vogels. Omstreeks 700 voor
Christus trad een transgressiefase
in, hetgeen inhield dat de relatieve
invloed van de zee afnam. In het
kustgebied resulteerde dit in de
droogvalling van een brede strook
ldeigrond, al werd deze doorsneden
door riviermondingen en zeegeu-

In de periode toen de kustzone in
gebruik werd genomen, vond op de
zandgronden van het Drents Pla-

1en.

teau een wijziging plaats van de

indeling van de ald<erbouwperce-

ltf

len. Iedere gemeenschap beschikte
over bouwland. Per gemeenschap
werd nu het gezamenlijke bouwland bijeengevoegd tot één groot
complex, en voor de gebruikers
perceelsgewijs opgesplitst in eenheden van 35 blj 35 meter. Op de
ald<ers werd wisselbouw toegepast.
Nadelig in deze periode voor de
bewoners van de zandgronden was
het optreden van veenvorming.

Misschien leerden de zandboeren
de agrarische mogelijkheden van
dit gebied kennen dankzij de WestFriezen, die ervaring met een
boerenbestaan in een "nat" gebied
hadden.
Voor de veronderstelde trek van de
West-Friezen naar de kwelders zijn
geen overtuigende bewijzen.
De trek van de zandboeren naar het

noorden wordt bewezen dankzij
Het nieuwe aldcerbouwsysteem
betekende specialisatie binnen het
agrarisch bedrijf ten nadele van de
veeteelt. Mogelijk werd deze eenzijdigheid, en het gebiedsverlies dat
optrad door veenvotming, opgevangen door gebruik te maken van de
drooggevallen kustzone waar zich
graslanden uitstrekten die zeer
geschikt waren voor veeteelt.

Foto van één van de

vondsten van aardewerk. Er is
namelijk een grote overeenkomst in
de aardewerkvormen in Drenthe en
Friesland aan het begin van de
ijzertijd. Die relatie blijft langdurig
in stand, zodat betrekkingen van
bestendige aard moeten zijn
geweest. Voorbeelden van het
oudste aardewerk zijn gevonden te
Ruinen (Drenthe) en Wommels
(Friesland). Naar deze plaatsen is dit
ij zertij daardewerk genoemd : Ruinen-Wommels aardewerk.

kuilen met ijzerconcreties

lç

;;' 4,
; '! :i,

ddfi;
''it't

#',,
î.."i.,,

bedrijven op te zetten. Tussen WestFriesland en Friesland strekte zich
in deze periode een groot veengebied uit, waar boeren uit WestFriesland zich gevestigd kunnen
hebben. Door voortdurende vernatting schoven hun bedrijven misschien oostwaarts op tot ze de
Friese kwelders bereikten.

Vervolgens brak een periode aan
waarin locaties werden uitgekozen
waar men permanente verblijfsplaatsen inrichtte.

Het type landschap dat de boeren
in het drooggevallen kustgebied
aantroffen, legde aan het opbouwen van een bestaan diverse beperkingen op. Verschillende grondstoÊ
fen die op het Drents Plateau
voorkwamen, zoals hout, steen en
ijzererts waren hier van nature niet
voorhanden. Al vanaf het moment
dat de kwelders periodiek werden
benut, moeten tal van producten
meegevoerd zijn. Vanaf de permanente ingebruikname van de voormalige zeekleigronden door de
zandboeren moet er een geregelde
aanvoer van grondstoffen hebben
plaatsgevonden.

leiding aanvankelijk uitging van de

,t

In West-Friesland dwongen veenvor-

vanafde zandgronden naar hier
geleid en in het najaar weer terug.

Wanneer de theorie van zomerbeweiding correct is, valt hierbij te
denken aan een systeem waarbij de

,

ming en stijging van het grondwaterpeil de boeren elders agrarische

ren aanvankelijk alleen gebruikt
voor seizoensexploitatie. Hierbij
werden in het voorjaar de kudden

gemeenschappen op de zandgronden. De herders keerden immers
terug naar de oude vestiging.
Achter dit sysleem moet een organi
satie schuil zijn gegaan. Er zijn
indicaties dat aan het begin van de
ijzertijd, en misschien al daarvoor,
op de zandgronden de sociale
structuur dermate ontwild<eld was
dat er binnen de gemeenschappen
personen waren met een bovengemiddelde status. In de late bronstijd (1100-700 voor Christus), de
periode voorafgaand aan de ijzerHet merendeel van de nieuwkomers op de kwelders was zeer
waarschijnlijk afkomstig van het
Drents Plateau, al zijn andere
herkomstgebieden niet uit te

tijd, was te Drouwen in Drenthe
mogelijk zo'n persoon gevestigd. In
ijzertijd wijzen de vondsten te Darp op sociale hiërarchie.
de woege

De elite binnen de boerengemeen-

schappen controleerden niet alleen

sluiten.

de lokale activiteiten, maar gaven
ook leiding aan de exploitatie van

De economie van de kustbewoners
was of raakte tijdens de ijzertijd

de weidegronden in het kustgebied.

waarschijnlijk verweven met die
van de bewoners op het Drents
Plateau. Mogelijk werden de weiden
in het kustgebied door de zandboe-

Drents Plateau permanente dochternederzettingen in het kleigebied
gevestigd hadden, wijzigde dit de

[tr]

Nadat gemeenschappen van het

band met de bewoners in het
herkomstgebied. De kolonisten
stemden hun economie af op
zelÊ¿oorziening, waarbij in het
agrarisch bedrijf de veeteelt de
voornaamste activiteit bleef, doch
ook enige ald<er- en tuinbouw werd
bedreven. Voor de uitvoering van
hun bedrijf was de geregelde invoer
van grondstoffen van de zandgronden van groot belang. Op basis van
ruilverkeer kon dit gerealiseerd
worden. Aan deze goederenuitwisseling lag een samenwerking ten
grondslag die stellig wederzijds
geleid werd door vooraanstaande
pelsonen.

voeren, dienden ijzer, houtskool,
gereedschappen, kennis en een
deugdelijke werkplaats met een
oven aanwezig te zijn. IJzer kon in
de vorm van kant en klare gereedschappen gelmporteerd worden,
maar door gebruik en ouderdom
was onderhoud ofherstel vereist.
Vanwege de geTsoleerde ligging van
de woonpleld<en in het kustgebied
loonde een investering in het
smidsambacht.

Een belangrijke component van de

Veel werktuigen fu nctioneerden

menten en botresten zijn gevonden.

economie was ook ambachtelijke
activiteit, zoals pottenbald<en,
hout, leer- en beenbewerking,
textielfabricage en smederü.
Ambachtelijke activiteit was afgestemd op de eigen huishouding.
De bedrijvigheid was naar geslacht
en ouderdom verdeeld. Echte
specialisatie, in de betekenis van
een full-time bezigheid, vond
waarschijnlijk slechts bij uitzondering plaats.
De ambachtelijke activiteit was dus
ingebed in de overige taken.

niet zonder een ijzeren onderdeel,
zoals de beitel in een schaaf. Andere werktuigen functioneerden beter
met een ijzeren werkend deel, zoals
een ploegschaar. Met houten ploegscharen kon de aldcer bewerkt
worden, maar een ijzeren schaar
betekende een functionele verbeterlng.

Het aardewerk bestrijkt een periode
vanaf ca. 500 voor Christus tot nu.
Het oudste aardewerk was RuinenWommels met steengruismagering.
Complete potten werden niet
gevonden; alleen scherven die
variëren van grijs tot zwart.

gereedschap en huishoudelijk gerei
diende te worden voorzien.
Eén van de activiteiten die men
hiervoor verrichtte was ij zersmederij. Om dit ambacht uit te kunnen

kon dit bevestigd worden.
Door het graven van een nieuw
tracee voor de Kubaarder Vaart

werd De Grits, waarvan een terpzool over is, doorgraven. In de
profielen van het vaarttracee
tekende de opbouw van de bodemlagen zich duidelijk af. Onder
helderblauwe zeeldei met daarop
fosfaatrijke lagen. De toplaag werd
gevormd door de bouwvoor. De terp
was oudtijds afgegraven en voordat
de vaart werd aangelegd was in het
grasland geen verhoging te herkennen.
De terp is afgezocht en diverse

soorten aardewerk, maalsteenfrag-

Het werk in en rondom de boerderij
en op de velden was zonder deugdeFoto van àe

houtskoolrijke lagen in
eenklei-

pakketín
een deels

uitgeqraven
kuil met

tzerconcreties

1,,
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lijk gereedschap nauwelijks moge
lijk. Het ploegen en oogsten van de
ald<ers, het graven van sloten,

het

Het is niet bekend of er in het
kustgebied locaties voorkwamen
waar ijzererts gewonnen kon worden. Wel is bekend dat het gebied
van oorsprong boomloos was. Het is
aannemelijk dat de omstandigheden van De Grits niet hebben
afgeweken van die in het overig
deel van de ldeigronden.
De terp De Grits ligt in het oude
kweldergebied van Friesland.

aanleggen van omheiningen en het
bouwen van onderkomens en bijgebouwen was nauwelijks uitvoerbaar
zonder gereedschap. Tot de taken

Diverse woonplekken in de omgeving hebben Ruinen-Wommels aar-

van de boeren behoorden dan ook
niet alleen agrarisch werk, ook in

Van De Grits was dit bekend sinds
1969; na een verkenning in 1998

dewerk opgeleverd, zoals I(ubaard.

Een opmerkelijke vondst was een
tweetal kuilen die een concentratie
van ldompjes ijzerrijk materiaal
bevatten. In de kuilen werden
houtskoolrijke lagen gevonden, die
afgewisseld werden met ldei. Zowel

in de houtskoolrijke lagen als in de
ldeilagen bevonden zich de ijzerrijke concentraties. Gevonden werden
verschillende soorten concreties :
vlakke plaatjes, ronde of langwerpige knollen en vloeivormen. De
verschillende vloeivormen en de
ronde/langwerpige knollen wij zen
erop dat hier ijzer is verhit. Eén van
de concentraties met ijzerrijke
klompjes is uitgegraven, waarbij tal
van vondsten zijn verzameld.
De verschillende smeltrestanten
werpen de waag op welke vorm van
ij zerbewerking hier heeft plaatsgevonden. Stond hier een ijzerwinoven of een smidse? Met behulp van
een ijzerwinoven, ook wel ertsreducerende oven genoemd, werd het
ijzer aan het erts onttrold<en. Dit
ijzer was echter betreld<elijk onzuiver en diende al smedend van de
verontreinigingen te worden ontdaan en in de gewenste vorm te
worden gebracht.

\Manneer hier een ijzerwinoven had
gestaan zouden de brolcken meer
ijzer hebben bevat. De materiaalbrokken laten zich plaatsen in het
beeld van smeedactiviteit waarbij
het ijzer gezuiverd werd en de
onbruikbare delen werden afgescheiden. De aanwezigheid van een
smid past ook beter in het beeld
van de toch betrekkelijk geTsoleerde
nederzetting in het kustgebied. De
invoer van onbewerkt erts zou een
moeizame omweg betekenen,
evenals het zelfverkolen van hout.
Voor de onvermij delijke smidsactiviteit zullen dan ook ijzeren baren

en houtskool zdn ingevoerd.
Aanwdzingen voor de inrichting
van de smidse zijn er nauwelijks.

Onder de losse vondsten was een

hard gebakken ldeibrok met aan
één zijde gesmolten en gesinterde
klei. Verder is er een stuk ijzer met
aan één zijde een niet voldoende
uitgesmede zijde. De kleibrok kan
een fragment van een ovenmantel
zijn, maar de datering is niet te
bepalen. Een datering is evenmin te
verkrijgen van het gesmede stuk

van de smidse uit de vroege of
midden-ijzertijd op De Grits.
Het aangetroffene demonstreert
echter dat ijzer zeldzaam was en
men er zorgvuldig mee omging.
Verder bewijzen de sporen dat de
nederzettingen in het ldeigebied in
dit opzicht zelf¿oorzienend waren.
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A. Folkerts

Op zoek naar de
middeleeuwen op

het Hollandse
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Dit schilderij van Alexander Eckener qeeft

een

goed beeld van hoe het terpenland,schap in
Friesland er uit zag

T

Overblijfselen van de burcht op een omgrachte
heuvel op Oostuoome

Ik krijg wel eens vragen over hoe je
moet zoeken op het Hollandse
platteland naar middeleeuwse
vondsten. Misschien heb je aan
onderstaande notities iets om oude

ontginningslijnen terug te vinden
in het landschap. En je weet het,
als je wat vindt, meld het even bij
de provinciale archeoloog. Jouw

puntje in ARCHIS is van belang bij
planologische beslissingen. Het zou
toch eeuwig zonde zijn wanneeer je
vindplaats onopgemerkt op de
schop zou gaan bij een ofander

woningbouwproject.
Een belangrijke verandering is de
c1e bevolking in de

toename van

middeleeuwen. Door welke oorzaak

dit proces sedert de 11e eeuw op

gang is gekomen, is nog steeds niet
bekend. Het resultaat kennen we
wel. Het leidde tot een eeuwenlang
proces van ontginningen, aanvanl<elijk dicht langs de riyieren en
hun zijtald<en (10e - 12e eeuw),
geleidelijk ook in de aansluitende
wilde venen ( 1.2- 73e eeuw). Aan het
eind van de 13e eeuw is het gehele

land ontgonnen. De bevolking bleef
groeien, steden ontstonden, een
nieuw verschijnsel in onze streken.
Na 1150 ontstaan er enige; verreweg
de meeste clateren uit de 13e eeuw
en de 14e eeuwkent nog enkele
held<esluiters. Aan het einde van
de middeleeuwen is het stedenbeeld voltooid, dat tot op de huidige dag in essentie eigenlijk maar
weinig is veranclerd. Alleen de

['u]

industrialisatie in

de vorige eeuw
en de schaalvergroting in de onze

heeft er wezenlijk nieuwe dimensies aan toegevoegd. Stadskernon-

derzoek blijft verder buiten
beschouwing in dit verhaal.

De woegste midde

w!e.ontgin-

ningen lagen op
bewoonde sebi

aeþeiboorãen
de

CD

ánsluitende,

door het aanleggen van dijken.
De bedijking, sedert ongeveer 1000
langzaam en primitief op gang
gekomen, werd door de stormvloeden in de 12e eeuw krachtig gesti-

dat hier woeger een dorpje met een
eigen kerk ofkapel gelegen heeft.
Veel zoekwerk moet nog gebeuren
om inzicht teverkrijgen in alle
veranderingen die zich op het
middeleeuwse platteland hebben

laagvenen. De bevdlkirrgsaanwâs
deed dL bewoning daar zich sieeds
meer verdichten, zodat omstreeks

muleerd. Bovendien werd het
proces van bedijking versneld door
de vicieuse cirkel: inpoldering-

1100 de occupatie te vergelijken was

ontwatering-inklink, een proces
waarin een ingepolderd gebied al

De kleine landjonkers gaven hun
boerenbedrijf een verhoogd aan-

komt te verkeren, zodat het
hoogteverschil tussen binnen- en
buitenwater steeds meer toeneemt.
Zo worden op de sliblagen die de

zien door er op heuveltjes gebouwde woontorentjes aan toe te voegen.
Het begrip mottekasteel is een wat
weidse benaming voor die bouwsels. Die naam past beter bij de
Burcht in Leiden waar de landsheer
huisde. Niettegenstaande, j e vindt
de resten van die woningen in de
hele streek terug. De karakteristieke kegelvorm van de heuveltjes en

met die uit de Romeinse tijd.
Ofschoon uit historische bron het
een en ander bekend is over het
proces van ontginning, valt hier
archeologisch nog veel werk te
verrichten. Wel zijn verschillende
archeologische waarnemingen
gedaan, waaruit de agrarische

openlegging van Holland tijdens de
middeleeuwen duidelijker is geworden. Her en del vindje zogenaaurde
'begraven hofsteden' de zetel van
een edelrnan met het erbij behorende agrarische bedrijf. Tegen het
hoge water beschermde men zich
door de woonplaatsen op kleine
terpjes aan te leggen, een methode
die zich traditioneel vele eeuwen
heeft gehandhaafd. Overal in het
lage westen van ons land kan men
nog steeds boerderden zien, die op
lage woonheuvels zijn gebouwd.
Men maakte vaak gebruik van
natuurlij ke verhogingen zoals
kreekruggetjes, donken of men
formeerde zelf hun boerenerf door
op het veen een terpje op te werpen. Dat de verhoging van de
woonplaats slechts een relatieve
veiligheid tegen overstromingen
bood, bleek in de daaropvolgende
12e eeuw. Veel woonplaatsen gingen verloren door hoog water vaak
gecombineerd met ijsgang.
Het water heeft echter niet voor
lang de mensen verdreven. Men
ging actief het water te lijf, en wel:

gauw

verlorengegane woonplaatsen uit
de 11e eeuw bedeld<en scherven
gevonden uit het einde van de 12e
en uit de 13e eeuw.
Nieuwe woongebieden waren
echter nodig, zodat nu ook de

ontginning van de uitgestrekte
hoogveengebieden tussen de rivieren, die tot dan toe onbegaanbaar
waren, aangepakt werd. De Hollandse graven lieten het land
geschikt maken voor de landbouw
door het veen te ontwateren. Pas in
een later stadium toen het land
door ontwatering en inldink zo
laag was komen te liggen dat

alleen grasland mogelijk was,
ontstonden de onafzienbare weilanden die wij nu kennen. De ontgin-

ning was een opschuivend proces,
dat rond 1300 geheel voltooid was.
Tijdens het opschuiven werden de
nederzettingen meer dan eens
verplaatst. Dit betrof zowel individuele boerderijen als gehele dor-

pen. Soms vind je midden in een
weiland, ver van alle bebouwing de
resten van een verlaten middeleeuwse boerderij; op een andere
plhats draagt een graslandje de
naam 'oud kerkhofl, waaruit blijkt

l'4

voorgedaan.

het 13e eeuwse vondstmateriaal
laten zien dat deze bouwsels
eigenlijk in de hele kuststreek langs
de Noordzee gebruikelijk waren in
die tijd. Het ronde waterkasteel is
de volgende stap, maar daarover

schreefik al eerder. Het goedkope
materiaal baksteen maakte dat er
later nog meer kasteelachtige
bouwsels verrezen.

Yliedberg bij Veere

Terp uit de
twaalfde eeuw
IJmuiden

bij

(Foto:

Rijksmuseum
Zuiderzeemuseum,

Enkhuizen)
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-
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4 batterijen in cassette voor 30 uur zoektijd.
De 808 bestaat uit 3 gedeetten en is erg gemakkelijk ì

Te

chnís che

sp e

cíficatÍe's :

-
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-
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-
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v
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-
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-
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-

- TotaaI geen Last van mineralisatìe.
- 0ptionele LCD identifi catiemeter.
- Verwisselbare schoteL.
- AL[ metaI pinpointschakeLaar.

-

-

Perfect dieptebereik.
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Het zornerse weer
en het geluk
Al rijdende op mijn Tomos brornmer door de binnenstad op zoek
naar een leuk terras viel mijn blik
op een diepteopgraving voor een
riolering ofeen vernieuwing daarvan bij het oude banþebouwvan
de ING.

Ik ben gestopt en er naartoe gelopen om te kijken ofer ook oude
grond lag. Ik zag op een van de
bulten grond wat oude scherven
liggen en al loerend tussen de
spijlen door zag ik dat de sleuven
minstens twee meter diep waren,
dus ze zaten wel op oude grond van
de binnenstad van oud-Sneek.
Helaas was er een groot metalen
hek omheen gebouwd, wat tegenwoordig erg in de mode is. Maar
wel waren er twee ambtenaren van
de gemeente Sneek aanwezig, die

ik

toen maar gelijk gewaagd heb om
toestemming om er te zoeken (zoals
het hoort) en ze vonden het oke.
Daarna ben ik naar binnen gescharreld, tussen het hek door. Bij de
bulten grond gekomelr. zaq ik daar
een rechthoekig voorwerp bovenop
liggen, waarvan ik eerst dacht dat
het een stuk van een theestoof,e
was. Toch heb ik het maar opgeraapt en in mijn zak gestoken.
Toen ben ik eerst naar huis gegaan
om mijn Silver Sabre op te halen en

om het voorwerp schoon te spoelen
onder de kraan. Tot mijn verbazing
lcwam er een puntgaaf insigne te
voorschijn, waarvan ik toen nog
niet wist wat het was en voorstelde.
Teruggekomen bij de sleuven ben ik
naar beneden gegaan om te zoeken,
maar er kr,rram geen enkel toontje,
dat duidde op voorwerpen of munten, maar er waren toch wel oude

stukjes scherven uit de middeleeuwen. Toen ik enkele stappen achteruit deed, lag ik ineens op m'n rug
in de blubber. Ik was over een buis
gevallen en kon met geen mogelijkheid overeind komen. Toen ben ik
gaan brullen, zodat de bouwvakkers me hoorden en die hebben me
met vier man aan mijn handen en
voeten omhoog getild. Voor mij was
toen de aardigheid eraf, want mijn
rug deed behoorlijk pdn; op weg
naar huis dus. Thuis gekomen heb
ik gelijk een medezoeker gebeld om
te wagen om inlichtingen over het
voorwerp. De heer W. de Jonge is
toen gelijk gekomen en viel in grote
verbazing en riep: " Dit is iets heel
bijzonders en zeldzaams.".

Toen hebben we er gelijk een boek

bij gepakt over pelgrimsinsignes en
we zagen dat het een zgn. "Engelweihe" was, de wonderlijke zege
ning van de kapel en het Mariabeeld van Einsiedeln door Christus,
in de gedaante van een bisschop en
bijgestaan door enkele engelen
(zwitsl).

Het is een tin-loodlegering van de
15e eeuw. Dus ongeveer 1470. Dus

wat heet geluk. Hij is aangemeld bij
de ROB.

Anne de Boer, Sneek

Chinese munt ? cash,provincie

Boo-Ciouan (PeÞing), doorsnede 25 mm,
koloniale troepenmachÌ

P.

vanWanzeele

/

D.Vandekerckhove

Die het kleine niet eert,

is het

WO I embleem of fuaaqinstgne met
aJbeelding van àe foedji-san =
vuurgodin berg. Japanse vulkaan op
het hooJdeiland, Nippon 37 7 8 meter
hoge heilige berq en nationaal
symbool van Japon. Breedte 51 mm,
messing, Komenstr aat, koloniale
tr o ep enm acht T eþst : Tar an aki XI
Rifles Regiment

Restanten van het recent archeologis ch p otr imonium g eneutr alis e er d
materiaal uit WO i, omgeving
Komenstraat Punt 6 uan ons
huishou delijk r e glement : ne em
zov e el mo g elijk het m etalen af v al,
zoals lood en koper mee Denþ om

hetmilieu

Miníatuur
windhaan?
Lood-tin, hoogte
55 mm.
InVlaanderen zijn in dezelfde stijl
ook paarden, vogels, pauwen,
draken en narren gevonden
De ronde huls zat op een stokje

Datering ca 13OO Komenstraat
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Mid.d.eleeuw s
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dater ing 13OO

-
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gelJluitj e loo d -tin,

50, Komenstr aat,
breedte 48 mm, hoogte 36 mm
1,3

Diverse lood-tinnen
penningen, doorsnede
25 tot 35 cm, voor !350,
Komenstraat

t weerd
Met de detector op zoek na,ar conservenblikken Afvølputten van
Britse koloníalen als
Onderzoek naar ons recent archeo-

bovengronds, door een regelbaar

logisch patrimonium (WO I )lijkt
steeds meer aan interesse te winnen. Dit zowel door de amateur als

ontstekingsmechanisme met ldeine
explosieve lading. Ieder proj ectiel
spuwde honderden ldeinere projectielen (rnooie ronde loden balletjes
van ca. 10 mm). Er zijn miljoenen
van dergelijke schräpnells afgevuurd. De Vlaamse bodem is doordrenkt van deze ldeine recipiënten.

vanuit de beroepsarcheologie.
Veilig prospecteren op deze terreinen kan je op verschillende manieren. De meest directe methode is
ook de meest gebruikelijke. Wij
noemen dit de passieve prospectie.
Men probeert namelijk de zichtbate
sporen of storingen in een terrein
visueel waar te nemen en te interpreteren. Eenmaal een locatie
gevonden, gaje over op de actieve
prospectie. Voor ons detectorzoekers een niet meer weg te denken
nuttig en verplicht onderdeel van

het onderzoek.
Zoeken met de metaaldetector naar

ldeine metalen voorwerpen in en
om de regio Ieper is zeker geen
sinecure. Deze Vlaamse stad met
een heel rijk verleden, verweven
met de lakennijverheid, is namelijk
één van de meest beschoten en
omwoelde locaties uit de eerste
wereldoorlog. Het aantal metalen
dat tijdens WO I in de bodem is
terechtgekornen is fenomenaal.
Naast allerlei scherÊ en splintermateriaal heben de Britten, de Fransen
evenals de Duitsers immers
immens gebruik gemaakt van licht
artilleriegeschut met schräpnell
lading.

Dit artilleriewapen explodeerde

Dit zijn de eeuwige getuigenissen
van wat wij fragmenten van de
wereldgeschiedenis of recent
archeologisch patrimonium noemen.
Zoeken met een metaaldetector op
zo'n terrein werkt al heel vlug
frusterend. Wie toch jarenlang
"geoefend!!" heeft, weet dat men
naast het aflezen van al deze
metaalsoorten ook succes kan
verkrijgen door het begrijpen van

primaire geluidsstoringen en
negatieve grondeffecten. Uiteraard

kanje stellen dat zo'n terrein

één

grote storing vertegenwoordigt met
daartussen allerlei positieve en
negatieve waarnemingen. Bij de
meest hartneldcige negatieve waarnemingen waarbij de detector een
duidelijk signaal aangeeft van
onbekende venruiling en mineralen
is het zaak om een diepgaand

onderzoek te verrichten. De storingen van tot poeder vergane blildcen
consumptieverpaldcing uit WO I
zijn namelijk de leidraad tot het
ontdeld<en van allerlei af¿al zoals
keukengerei, glazen flessen en

índícatoren van een
grootse ontdekking
In Maanderen kan je consequent
het ganse jaar door de hobby beoefenen, je moet je dan wel bij gebrek
aan geschikte plaatsen op die WO I
terreinen begeven. Terreinprospectie op een oorlogssite is altijd
hallucinant en iedere situatie is
anders. Hier geldt altijd de mel-

dingsplicht voor springtuigen en
het toevallig ontdeld<en van gesneuvelden.
In de nazomer van 1991 verrichtten
wij een onderzoek op een hoge
ald<er in de omgeving van de Zillebeke vijver (vanaf 1296 watervoorziening voor de stad Ieper). Äan een
rechtlijnige verkleuring die dwars
door het terrein liep, konden we

waarnemen dat hier duidelijk eens
een weg geweest was. Restanten van

puin en grind van waarschijnlijk
Britse oorsprong maakten voor ons
de

veronderstelling dat dit wel eens

een tijdens de oorlog aangelegde

spoorwergberm kon voorstellen.
Deze werden immers in de Ieperse

salient veelal aangelegd voor het
nachtelij k artilleriegeschut. In de
onmiddellijke omgeving van de
weg kregen we op de detector de
signalen zoals eerder beschreven,
zij het wel nog in ldeine mate.
Naarmate we ons in de richting van

aarden kruiken.

lrtl

TAKEN BOTTLE MADE INJAPAN"
en bleekbruine flesjes met daarop:
"MORSES INDLAN ROOT PILLS".

Bij verder onderzoek waarbij we nu
echt nauwgezet flesjes verzamelden en tot op de bodem uitspitten,
deden we een totaal voor ons
onbegrij pelij ke ontdekking. Het

$i
Diverse
Iakenloden

met aJbeeldíng Iepers

stadswapen,
voor'J.35O,

Komenstraat

Ieper verplaatsten, lcegen we steeds
grotere concentraties verstoringen

duurde even voor het duidelijk
werd, maar we maakten een tijdsprong van 600 jaar. Normaal roestige gele ldei werd ineens erg vervuild middeleeuws stortafual met
daartussen bakstenen, scherven van
langerweghe, Brunssum-schinfeld
en Maams grijs reducerend aardewerk. Alles dateerde van voor 1350.
Gezien de totaal onhistorische en

en werden ze geassocieerd met

agrarische ligging van onze ontdekking en op deze diepte interpreteer-

hetgeen waar wij naar zochten.
De wirwar van normale metaalsignalen werd gewoon overgeslagen.
Met behulp van de spade kwamen
al vlug de eerste roestige overblijfselen opnieuw aan de oppervlakte.

den we dit als verstoorde grond,
vermoedelijk reeds gestort in de
vorige eeuwen. Al vlug ontdekten
we echter dat dit een doorgaand
spoorwas, dat zich op grote schaal
in allerlei richtingen, ook visueel

In één van die putten net onder de
ploeglaag ontdekten we het gebruikelijke flessenmateriaal en dito
toebehoren. Eigenaardig was wel,
dat de meeste flessen van origine
uit het Aziatische werelddeel

manifesteerde.
Receptief
beseÊ

ten we

ook

uit

om ook enkele honderden middeleeuwse voorwerpen te documente
ren. Het waren meestal loden
penningen in allerlei aftnetingen
met verschillend patloon en met
onbekende functie. Ook lakenlo
den, mantelhaken, gespen, riemtongen, vogelvoederbakj es en

weefgewichten kr,r¡amen opnieuw
aan het licht. De ontdekking van
één van Vlaanderens grootste
middeleeuwse verdwenen bewoningskernen zou weldra werkelijk

worden.
De onbekende archeologische zone
die we indertijd toevallig prospec-

teerden, behoorde in de 14e eeuw
tot de bewoning die zich uitstrekte
langs de Komenstraat (straat van
Ieper
-> I(omen) en was al verlaten
voor 1350. Van de grootste onbekende site, die we later ontdekt hebben
en waar de Komenstraat doorheen
liep, weten we nu dat ze in de
Middeleeuwen bekend stond als de
St-Michielsparochie (een van de vier
voorsteden van Ieper en totaal
verwoest in 1383). Van de archeologische verantwoordelijkheden
kregen we op onze melding

totaal geen
respons.
Wel van

ervarrng,

het

afl<omstig waren. Dit hadden we

de waar-

stadsbe-

nog niet eerder meegemaakt en
zoiets wel<t uileraard de nieuwsgierigheid. De daaropvolgende weken
ontdekten we steeds meer materiaal in flesvorm afl<omstig uitJapan,
India, China en Singapore. Duidelijk dumpmateriaal afl<omstig van
een kampement uit WO I. De
stortputten varieerden meestal in
diameter van 2 tot 3 meter met een
diepte tot maximum 60 cm. Flessen
in allerlei ldeuren en heel zwaar
van uitvoering, meestal ook meegegoten in het glas de inhoud ofi¡¡el
de stad van herkomst. Het ging
voornamelijk om consumptiegoederen o.a. bier, SRD-rum, picldes uit
India en Worcestershire sauce uit
Engeland. Ook flessen gebruikt
voor oorlogschirurgie (chloroformen) en heel kleine donkerblauwe
flesjes, waarbij wij wel echt nieuwsgierig werden.
De tekst vermeldde: "NOT TO BE

schijnlijke
aanwezigheid van
middeleeuwse metâlen voorwerpen.
De volgende weken
probeerden we dan ook
met de detector in de
bovenlaag duidelijke
sporen terug te vinden.
De gevarieerdheid en

aantallen recent metaal
waren onverhaalbaar.
De bodem was werkelijk

ovewerzadigd. Rekenkundig
was de verhouding recent /
Middeleeuws waarschijnlijk 100/1.
Het gros van het vondstmateriaal
bestond wel zoals te verwachten uit
de ldeine met druppeltechniek

aangemaakte loden balletjes uit de
schräpnell ladingen. Met overtuigd
inzicht van wat we in die bodem
aan zouden treffen, lukte het ons,
onverdroten maar zeer langzaam

f'to1
L..J

Narrenf'guur
lood-tin
hoogte 40 mm
Komenstraût
Datering 1300-1500

stuur van Iepel dat
als medeverant-

woordelijke voor het
Maams cultureel
erfgoed verder
prioriteit hechtte (en nog steeds
hecht) aan het onderzoek met de
metaaldetector. Dankzij onze
parate en grondige kennis van dit
terrein zou dit weldra onze stoutste
verwacht ingen overtreffen.
Dit was pas het begin van duizenden archeologische metalen ........

Onze vakantieplannen lagen vast,
hetwas Portugal geworden, een
ldein vissersplaatsje even boven
Lissabon. Aangemoedigd door de
leuke verhalen in ons blad, over
metaaldetectors aan vreemde
stranden, besloten we om de detec-

tor ook mee te nemen.
Toen we de Portugese ambassade
hadden gebeld ofdit een Portugal

een belemmering zou kunnen zijn,
kregen we als antwoord dat dit
geen probleem was, als we maar

niet in de buurt van militaire
objecten gingen zoeken. Hierover
kon ik een geruststellend antwoord
geven. Op naar Portugal dus.
De eerste paar dagen na aankomst
kwam er van zoeken nog niet veel
terecht. De derde dag echter moest
het er maar van komen. Mijn zoon
en ik gingen tegen de avond toen
de stranden bijna verlaten waren
op pad. Allereerst probeerden we
een vlak stuk, hier was het strand-

zand droog. Het ene signaal na het
andere kregen we. Echter de vondsten die binnen kwamen waren
telkens dezelfde, namelijk Cornetto-omhulsels en trekringen. Nou
niet echt iets om over naar huis te
schrijven, maar de Tesoro Silver
Sabre kon hier ook weinig aan
doen. Dit stuk strand was op deze
manier niet erg succesvol. We
besloten daarom ons zoekterrein te
verleggen naar een stuk strand dat
nogal schuin afliep. Dit stuk werd
sterk beroerd door het getij. De
eerste 50 meter langs de waterlijn
bleven geluidloos, maar toen kwam
de eerste echte prijs. Een kleine

spitbeweging was al voldoende om
een 100 esqudo stuk bloot te leggen, dat was dus niet gek. Aangemoedigd door dit ldeine succes
gingen we verder, maar dit was niet
verder dan een neter, want daar
kwam alweer een duidelijk signaal
binnen. Nu een 10 esqudo stuk en
zo ging het maar door. Bij praktisch
elke zwaai was het raak, de variatie
was enorm. De waarden varieerden
van 1 esqudo tot 200 esqudo. Na
een uurtje zoeken vonden we het
welletjes, pakten onze spullen en
gingen weer terug.
Het was ons opgevallen, dat tijdens
het zoeken er een oud baasje op de
kademuur onze verrichtingen op
het strand nauwlettend volgde.
Thuis gekomen in ons vakantiehuisje gingen we eens tellen hoeveel munten we hadden vergaard,
een totaal van 148 stuks, niet gek
dus!!

zijn we weer
gaan zoeken, maar deze keer waren
De volgende avond

we niet alleen, want het oude
mannetje van de kademuur was op

zijn manier ook al aan het zoeken.
Gewoon langs het water lopen en
maar kijken, hij raapte ze zo nu en
daan gewoon op van het strand.
Aan het eind van de avond hadden
we wederom een flinke stapel
munten, namelijk 136 stuks, ook
een zilveren kettinkje, een vislood
en een paar sleutels.
De derde keer en tevens voor ons de

laatste zoekavond liepen we met
ongeveer 10 mensen op het strand
te zoeken. De inwoners van het

[rt]

aD^o
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dorp zochten op een doeltreffende
manier, ze groeven namelijk met de
handen een cirkelvormige geul en
lieten hierin het water wij in- en
uitspoelen. Op deze manier haalden ze ook een flinke bom duiten
binnen. Zelf vonden we in een klein
uur wederom 145 stuks munten, en
het stukje strand waarop zich dit
alles afspeelde was niet groter dan
200 vierkante meter!
Mak voordat we naar Holland
gingen, hebben we alles een tijdje
laten koken in een sopje; dit moest

het zout er wat uit halen.
Al met al een hele leuke ervaring
op deze eerste ontdekkingsreis in
het buitenland met de detector.
P.

A. van Schuppen

N.B. Totaal gevonden 441 stuks,
waarde 9.776 esqudo, in Nederlands
geld zo'n f 100,-

Onder

d,e

títel'Heilig en Pro-

faan II' worden

een tentoonstelling en eenboek voorbereid
ov er laatmiddeleeuw se religieuze en profane insignes. Dit
project is in oktober '/.,995 van
start gegaan. Aanleiding zijn
sp ect a cul air e ontd ekþin g en en
de døarmee samenhangende

cultuur van delate middeleeuwen: kleíne, in lood,-tin legering gegoten religieuze en
profane draagtekens die danþ.zij de opkomst van de metaaldetector de laatste jaren regelmqtig tev oor schijn komen.
Deze draagtekens, die ín grote
aøntallen v erv aardígd en
gedragen zíjn, geven een nieuw
inzicht in d,e laatmiddeleeuwse
b eeldcultuur en mentaliteít.

linksonder:
Fro.gmentvan de
G

H

er aar dsber gen, v

Adríanus,
indplaats Nieur.ulande

('Heilig en ProÍaan' , 1.993; cat nr.: 6)
linksbouen:

Fragment van de H. Adrianus,
G er aar dsb er gen, vindplaats Nieuu-¡lande
('Heilíg en Profaan' , 1993; cat.nr.: 7)

'Heilig en Profaan II'

rechts:
Compleet exemplaar van de H. Adrianus,

vindplaats Veere

(Heilig
v

en Profaan II' , 2000;

oorlopig cat.nr. :

1,037 )

Laatmíddeleeuw se r elígíeuze en pr ofane ínsígnes
Eind 1993 verscheen de publicatie
'Heilig en Profaan'waarin 1036 van
deze insignes uit de verzameling
HJ.E. van Beuningen zijn afgebeeld
en beschreven. Gelijktijdig werd in
het Museum Boijmans Van Beuningen een selectie uit die verzameling
tentoongesteld.

Bij de voorbereiding van 'Heilig en

Profaan'in 1993 stond alvast dat
het in dat boek gegeven overzicht
onvolledig zott zljn omdat het
uitgangspunt -de collectie van één
particuliere verzamelaar- nu
eenmaal de beperking van die
collectie inhoudt. Nadat was gebleken dat -mede door de gewekte

Þ.1

belangstelling- er grote bereidheid
bestond bij wetenschappelijke
instellingen, archeologische diensten, musea en particuliere verzamelaars, waaronder veel metaaldetectorzoekers, om mee te werken
aan het samenstellen van een
tweede breder opgezet deel van
'Heilig en Profaan', werd besloten

aan een vervolg te gaan werken. In
het jaar 2000 zal het tweede deel

van 'Heilig en Profaan'verschijnen
als aanvulling op het eerste deel. De
beide delen zullen tezamen een
complementair naslagwerk vormen. In het Museum Boijmans Van
Beuningen in Rotterdam zal dan
weer een tentoonstelling worden
georganiseerd, waarbij wordt
uitgegaan van de nieuwe ontdekkingen en van een representatieve
selectie religieuze en profane

insignes- weer uitvoerig aan de
orde. De verbluffende vormenrijkdom van deze speldjes draagt

-

middeleeuwse kinderspeelgoed
dat ook regelmatig gevonden

Ook na 31 december 1998 zullen
verdere insignevondsten worden
gedaan. Nederland neemt nu
eenmaal een uitzonderlijke plaats
in wat betreft dit laatmiddeleeuwse
materiaal. Het bewaard blijven en
het veelvuldig tevoorschijn komen
van kleine metaalvondsten bij
grondwerkzaamheden is het gevolg

wordt- verwijzen wij naar de
binnenkort te verschijnen publica-

van de gunstige conselerende
werking van onze op vele plaatsen

zodanig bij aan nieuwe inzichten in
de laat-middeleeuwse leefcultuur,
dat complementeren van het

eerder

gegeven beeld gewenst wordt
geacht. Voor wat betreft het laat-

tie van Annemarieke Willemsen.
stabiele vochtige bodemgestelddeze Hierin wordt ook aandacht besteed heid.
tentoonstelling worden samenge- aan deze loodtinnen miniatuurtjes
steld door Alexandra van Dongen, (Willemsen, 4., I(nder delijt. MidDe Stichting Middeleeuwse Religiconseryator pre-industriële
deleeuws speelgoed in de Nederlan- euze en Profane Insignes, thans
gebruiksvoorwerpen en Dory
den, Nijmegen University Press,
gevestigd Brink 5 - 3945 BE Cothen,
I(icken, coördinator van het project 1998).
ziet het als haar taak zich ook
'Heilig en Profaan II'.
verder te blijven inzetten voor
Toen wij in 1995 met ons werk
documentatie en wetenschappelijk
In 1995 ging een eerste optoep uit
begonnen gingen we uit van een
onderzoek naar dit interessante
naar de vele mogelijke betroldcenen schattingvan ongeveer 500 nieuwe rnateriaal. Over enkelejaren, zodra
en dat resulteerde in een verheuinsignes, ons inziens een verantvoldoende nieuw materiaal
gende positieve reactie vanwelwoord aantal om de uitgave van
beschikbaar is, zal ongetwijfeld de
haast alle aangeschreven musea,
een nieuwe publicatie te rechtvaar- publicatie van het derde deel in de
archeologische instellingen en
digen. Onze verwachtingen zijn
serie 'Heilig en Profaan'worden
particulieren. Uit een zeer groot
verre overtroffen met nu al meer
aangekondigd. Het is onze overtuiaantal insignes dat is aangemeld dan 1000 nieuwe insignes die in
ging dat daar in binnen- en buitenzijn inmiddels meer dan duizend
aanmerking komen. Het betreft
land met grote belangstelling naar
nieuwe typen religieuze en profane hier onder andere vondsten uit
zal worden uitgezien.
insignes gedocumenteerd, gefotoAmsterdam, 's-Hertogenbosch, Uw verdere steun is niet alleen nog
grafeerd en geselecteerdvoor
Veere en Sluis alsmede zeer recente voor deel II nodig, maar zeker ook
opname in het tweede deel van
belangrijke insignevondsten die
onmisbaar voor het verdere onder'Heilig en Profaan'. Het betreft hier tijdens archeologisch onderzoek op zoek en wij vragen u dan ook door
vaak tot nu toe totaal onbekende het Statenplein in Dordrecht zijn
te gaan met het aanmelden van
typen. Als selectiecriterium is
gedaan. Het is verheugend dat bij
nieuwe vondsten, waarvoor bij
gehanteerd dat alleen insignes in
dit nauwgezette archeologisch
voorbaat onze dank.
aanmerking komen die als bodem- onderzoek nadruldcelijk aandacht
vondsten uit de Nederlanden
is besteed aan het voorkomen van
HJ.E. vanBeuningen
afl<omstig zijn en die gedateerd
ldeine metaalvoorwerpen, waaron- A.M. Koldeweíj
kunnen worden voor 1530. Van dit
der veel insignes. Een groot aantal
TA.M. Kicken
archeologisch materiaal wordt in
daarvan representeert nieuwe
principe alles opgenomen dat op
vormen en typen. Een selectie van
een of andere manier een aanvuldit Dordtse materiaal wordt deze
ling vormt op het overzicht dat
zomer tentoongesteld in een exposi'Heilig en Profaan I'biedt.
tieruimte naast de plaats waar de
insignes. Evenals in 1993 zal

opgraungen worden voortgezet.
Waar in het eerste deel van'Heilig
en Profaan' een aantal incomplete De grote toevloed van zoveel nieuw
insignes maar ook onjuiste of
materiaal stelt ons nu wel voor een
onvolledige interpretaties werden
dilemna. Deel II van 'Heilig en
opgenomen, zullen deze nu worden Profaan'kan onmogelijk al het nog
aangevuld ofgerectificeerd. Evente verwachten materiaal bevatten.
eens worden nu ampullen opgeno- Wij moeten een limiet stellen en
men, ook wanneer deze niet kunhebben besloten om 31 december
nen worden toegeschreven aan een 1998 aan te houden als einddatum
bekende bedevaartplaats. Daarvoor de aanmeldingvan tnslgnes
naast komen ook sier- en gespbro- bestemd voor de publicatie -in het
ches -in strikte zin misschien geen jaar 2000- van 'Heilig en Profaan II'
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Zoals altijd brengt een zoekdag
heel veel voorbereidingstijd net
zich mee.
Flinke akkers om te zoeken en een
accommodatie groot genoeg voor
een 200 zoekers. We vragen dan
ook regelmatig aan onze leden of
ze een geschikte plekvoor een
zoekdag weten. W| hebben daar
dan ook een beloning voor van
100,-. Dit keer belde ene'Cheffie'ons op metde mededeling dat
hij nog wel een lokatie wist. Na wat heen en weer gebel, zijn we de
voorbereidingen gaan treffen, en zijn Coen en Gerard een kijkje
gaan nemen in Weerl. Een week voor de zoekdag nog een keer
naar Weert om de 1000 penningen te verstoppen en de laatste
voo rb e re i d i n g e n te treffe n.
0m een of andere reden verheugden Coen en Gerard zich op een
weerzien met de familie 'Cheffie'. Bij aankomst werden we ha¡felijk ontvangen en getrakteerd op koffie met jawel, een stuk'echte
Limburgse vlaai', en was de reden voor het ê.nthousiasme van
Coen en Gerard duidelijk. Na wat geklets oveir de hobby moesten
we toch aan het werk. Penningen verstoppen, voor 3 man een 3
uur werk, de accommodatie bekijken en de zalen indelen.

I

Zaterdag t0 oktober was het zover. 0m + 4 uur iiep de wekker af en
kon de reis naar het zuiden beginnen. De hele re¡s tot aan Weert
hadden we regen, maar bij aankomstwerd het algauw droog en
bleef het gelukkig ook de hele dag droog. De zaal stroomle al snel
vol en met zo'n 170 zoekers werd het een gezellige drukte.
Een groot gedeelte van de verstopte penningen werd op de grote
zoekvelden teruggevonden. Zoals altijd bij een wedstrijd kan
natuurliijk niet iedereen een prijs winnen, maar het gaattoch ook
om de gezelligheid.

Tenslotte willen we de familie'Cheffie' bedanken voor hun hulp en
gastvrijheid.
D e a ctivite ite n c o m m i ssie

worden ook deze keer de mensen van het determinatieteam bedankt voor hun inzet en de importeurs voor hetter
beschikking stellen van de vele prilzen.
P.s. Uiteraard

Gevonden voorwetpen ingeleverd voor de vondstvan de dag
Bronzen kruisje met hout ingelegd,
t1900. (Ìeugdvondst)

Zilveren ketting,

tl

944

2x Leerbeslag, +1920

Munt, Franse sous, +1812
Munt. jort van Luik. tl760

Medaille met afbeelding van
een paard, 1958

Zilveren broche met paard, riilaars
en zweep (vondst van de dag)
Loden bikkeltje, t\800
Gouden chocolade munt
(niet verstopt door de organisatie)
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Is er een tekstschrijver in de zaa[?

-Agendø
3 november

I

Afdeling Amsterdam e.o.: lezing over
opgraving Malburg (Betuwe route) door
Mw J. Dijkstra. Herman Heyermanschool, Pandora 1, Amstelveen.
20.00 uur.

iets op papier gezet worden, of erger
nog, vertaatd uit het Engels, Frans of Duits, in gewoon
Nederlands. Hoe vaak komt het niet voor dat je een stukje in de
krant (ons DDA btad natuurtijk) wil zetten over een mooie
vondst of een fijne zoekdag. Maar eenmaal achter de PC of een
blad papier gezeten, komt er geen zinnig woord meer uit. Je
kunt natuurlijk zo'n duur reclamebureau in de arm nemen met
vlottejongens in van die snelle pakken en dito auto's, Dat kost
geld, veeI geld. Wat u niet weet is dat
vewotgens een plaatsetijke tekstschrijver de opdracht moet
uitvoeren voor een meer gebruikelijk bedrag. Ik ben zo'n
tekstschrijver c.q. fotograaf. Wat is simpeler om rechtstreeks
contact te leggen met een ervaren kracht om in onderling
overleg rustig een verhaal te bedenken en te schrijven en te
herschrijven tot a[[es naar wens is. Een goede foto uitzoeken en
daarna naar Kees om het afgedrukt te krijgen. Ondergetekende
schrijft at ruim tien jaar artikelen voor de kranten die verschijnen in de regio rond Leerdam en in enkele vakbladen waaronder het Detector Magazine. Misschien is het niet onverstandig
om eens 06-55970477 te bellen voor een afspraak.
En dan moet er zo ineens

11 december
Afdeling Zeeland: lezing over het
kasteel Aldegonde te West Souburg
door de heer A. Tlamper (Gemeente
archiefVlissingen) en de heer j. Jongepier (Prov. Arch. Centrum Zeeland).
Zeeuwse Bibliotheek, Middeiburg,

I

19.30 uur.

7 november
I West-Brabantse Archeologiedag.

12 december

r

14 november

r

Afdeling Nijmegen e.o. viert haar 30
jarig bestaan. 's Middags is er een

AfdeìingWestbrabant: excursie naar
Zeeland. Meer informatie bij het
afdelin gssecretariaat.

symposium in Museum Kasteel

Wijchen te Wijchen. Een drietal
sprekers presenteert dan de onderwerpen ijzertijd-aardewerk, bronzen
paardentuig en romanisering. Om
16.00 uur r¡/ordt, aansluitend op het
symposium de jubileumtentoonstelling
geopend.

Albert Fotkerts, Leerdam
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.Alleen particulieren (leden) kunnen gratis
"Opgravertjes" plaatsen, door deze voor de
sluitingsdatum naar de redactie op te sturen.
Aangeboden voorwerpen van archeologisch
belang dienen altijd te zijn aangemeld.
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TE KooP GEVR{AGD:
WATERVoNDSTEN WAARoNDER SIERADEN:
GOUD, ZILVER, NEP EN KAPOTTE SIERADEN,
INL.: E. HtNDRrKs, HEERENvEEN. TEL.

(o5ry) @ 66 76
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X GEBRUIKT

II

RUTLEN

A. v.D. BoLr, rEL. (o486) 45 16 4o.

Aucusrus vRoEc IN

DE

MIDDAG BEN IK OP HET STRI.ND VAN
ZANDVooRT, vERMoEDELITK TUSSEN
STRANDTENT NR. I I EN 19 EEN GOUDEN
ARMBAND VERLoREN. HET wAS EEN
HERINNERING AÂN MI]N MOEDER, DUS IK
BEN ER ERG A.AN GEHECHT HET Is EEN
SCHAKELARMBAND MET EEN VERSPRINGEND
pATRooN vAN 5 scHAKELs anrro (rrr.r

z.c.N. CARTTER-Anvreno). Or oar

MOMENT I¡/AS ER IEMAND MET EEN
METAALDETECTOR OP HET STRAND AAN
HET ZOEKEN, DUS HET IS HEEL GOED
MOCELI]K DAT HI' MI'N ARMBAND HEETT
GEVoNDEN. VANwEGE DE EMoTIoNELE
WAARDE HEB IK ER VEEL VOOR OVER OM
HEM TERUG TE KRIJGEN.
BU vooRBAAT DANK

LrDA, rEL.
a a a a a a a a a a a a a a a a a t a c a a a t a a a aa a a a t a a

I

STTNGRAY

TEGEN ZILVEREN GULDENS EN RT'KSDAAL-

I
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14,95,
MUNTBLADEN ven
r,35 vooR o,75,
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o,¡o vooR o,o4

WORDEN VER-

coED. ALBERT FoLKERTS, RIDDERSpooR 2o,
4t43GL LEERDAM, rel. (o345) 61 8067
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528 oz 97

Inzendingen graa.g sturen naal:
het V r aagb aak -team, p/ a Dick Eekhof,
Pealskar 47, 850'J. TL Joure.

VnaacnAAr(

Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd
voorzien van duidelijke zwart-wit tekenin-

Op de zoekdag in Weeld werclen
door Arjen de Haan uit Groesbeek
twee voorwerpen aangeboden voor

determinatie.

gen (niet oplijntjes papier) of foto's.
Vermeld bíj uw vraag, het mq.teriaal, eventueel

gewicht en maten. Potlood-overtrekken van bv.
munten, en donkere Jotokopieën zijn nietbruikbaar
voor determinatie en het afdrukken in het magazine.
Inzend,ingen àienen te zijn voorzien van een gefrankeerde retourenvelop. Vanwege d,e grote hoeveelheid
inzend,ingen en/of àe moeílijkheid van uw vraag kan het

ffi

antwoord soms wel eens wat langer op zich laten wachten.

Geacht vraagbaakteam,

Kunt u mij vertellen of dit een echt zegellood is en hoe oud. Ik heb het
gevonclen bij een oud tolhuis in een uitgebaggerde sloot. De plaats heet
Loenersloot.
Bij voorbaat dank,
H. Voorn,

Voorwerp 1, gevonden te Zutphen is
schitterend rnet rood en blauw
emaille ingelegd. Helaas is er een
gedeelte van afgebroken. Het restancl geeft echter duidelijkheid aan

wat het moet zijn. In het dunne
bronzen gedeelte zijn restanten van
doorboringen aanwezig. We hebben
dan ook te maken mel een riemtong die te dateren valt in de 7de

Amsterdam

/8ste eeuw na Chr.

ontbreþend,e

letter?

35 mm

Meneer Voorn,
Wij denken zeker te maken te hebben
met een (deel) verzegellood. Op de ene
zijde is eenkroon te zien waaronder
zich drie Franse lelies bevinden De
ander zijde is misschien welhet
meest interessant. Mensen die het
voor mij vertaald hebben komen op
de tekst "The = thee, pour = voor,

l'ètranger = de vreemdeling of het
buitenland" D eze laatste v erklaring
lijkt ons het meest aannemelijk.
Vooralsnog uoor ons geen duidelijke
datering en verklaring van de tekst.
Wij zullen onze specialist op loodjesgebie d hierov er r aadple gen

trol

Voorwerp 2 is van een loodlegering.
Verschillende ideeën zijn genoemd
maar onze eind-conclusie is clat we
het dateren vermoedelijk 9de eeuw,
gedeelte van een kruis,met Maltezer motief. Aan een zijde is duidelijk te zien clat het is afgebroken.
Het kluis kan dienst gedaan hebben als kluis op een grafl<ist, maar
ook is het mogelijk dat het in de
hand werd gehouden bij kerkelijke
diensten.

Geachte heeft Eelúof,
Hierbij stuur ik een aantal afbeeldingen, waarover ik graag meer zou

willen weten.
Afbeelding 1: materiaal vermoedelijk brons, gevonden

Afbeelding 3: materiaal koperlegering, diameter 7 cm. In relief kroontje eronder lauwerkrans, in het
midden een merktekentje? Met
gaatje erin, op achterkant zit groen

groen

patrna

vlekje

patin a bevest igin gspunlj e, gevonden in een oude zeearm

gaa\e

in bagger kasteelgracht.

ca 65 mm

ca 60 mm

Gesp b

Afbeelding 4: s.v.p. datering twee
gespjes. Gesp a materiaal brons,
gesp b materiaal koper

Afbeelding 2: materiaal brons,
ldemmetje?
30mm

Gesp a

25 mm

Aþeelding

1.:

Dit zijn de pootjes van een

grape. Datering is moeilijk zo aan te

Hallo Dick,
Zou je mij kunnen vertellen wat
deze twee afbeeldingen zijn. Het
ronde voorwerp is van lood en aan
beide zijden zijn gleufles om de
opening in het midden heen. De
dikte is ongeveer L cm. Ik heb het
gevonden bij Cuijk a/d Maas.

geven zonder het in de handen te
hebben (L300-L880)

Aþeelding 2: Vermoed.elijk een

1.9de

eeuwse rrcmtong.

Aþeeld.ing 3: Het door u gevonden
voorwerp is het deksel van een oud
zakhorloge met monogram. Het schar
nierende gedeelte is eruit gebroken.

-

Beste Arno,
Ie eerste voorwerp van lood heeft ons

AJbeeld.ing 4: Gesp a is een zogenaamde

D gesp.Deze wordennog

steed.s

gemaakt.
gesp. Tussen het koperen plaatje d.at om

de angel van de gesp heen zit werd de
Ieren riembevestígd

ele hoof dbrekens gekost. Toch komen
we er niet uit. We wetenhetniet en
wie het denkt te weten mag het
zeggen. Elke reactie is welkom.
Het tweede voorwerp is àuidelijker.
We gaan er vanuit dat het gat in het
v

Gesp b is een'L.9e-eeuwse paardentuiq-

Het andere, is dat een riemtong?
De ene zegt van wel, een ander
weer van niet. Het gebruike materiaal is brons en gevonden te Eindhoven.

midden moet zitten enhebben dat te
maken met een wijzer van eenklok.
In stadsafvalkom je dit regelmatig

Arno Wuring, Eindhoven.

tegen.
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TEST NU GRATIS EN GEHEEL
VRIJBLIJVEND DE NIEUWE

Fisher CZ7

Geluk

kan je niet afkopen,
Je kan het wel een stevig handje helpen!
Bijvoorbeeld met de

of de

C-SCOPE 8SST

MINELAB SOUVERBIGN XS 2 PRO
of met de splinternieuwe

(tast m.b.v. microprocessor

WHITE's Classic ID TURBO

'100x per seconde de grondconditie
af en past zich daarop aan)

Het deskundigste advies van Nederland
tesamen met objectieve tests

krijgt u bij

Hofman Elektronica Beuningen, 024-67 7 4063

Dirk Jan Laan
Pieter Maatsslraal 12

1777 AP Hippolytushoef

Tel.0227 593286
Fax0227 593286

Dete(ctolrminotþ
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Dick Eekhof, beyuunlid en vroogbook speciolist heeft een heel
leuk boekie over bodemvondsten gemookt. Dit boekie heeft 100
pogino's en bevot I 75 folo's tlon voorwerpen uiÌ ziin privécolleclie.
Dit boekie heeft een zeer toeposseliike noom:

Dete(cto)rminolie.

Von olle vondsten wordt uitleg gegeven.
De priis von dit boek¡e is intl. verzendkosten: f 29,95. lvlook dit bedrog oveÍ n00r
honkrekening nummer 33.47.65./81 vøn de Robobonk le loure, onder vernelding von fotoboek. Dun zol hel zo snel mogeliik nøor u toegezonden worden.
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Bewaar nu un detec.tomagazine nummers
in een speaale verzamelband en u heeft een
prachtig naslagwerk in de boekenkast
De verzamelbonà is voorzien van een

72-pens mechaniek, waardoor u 1,2 bladen
zonder te beschadígen maÞkeljk kunt
bevestigen.
De buitenkant is uítgevoerà in
blauw - zw afte b e drukÞin g en v oor zien
uan milieuuriend elijÞe folie.

U þunt deze verzamelbandbestellen door
overmaking van 24,95 oJ f a2,5O voor 2 ex.
(incl. verzenàÞosten) op Postbank ß75ooo oJ
ING Bank 67 8o o4 9oo t.n.v.De Detector
Am oteur, onderu er melding v an
'Verzamelband'.
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André Baraké & Alex Feìjt Cartoon.
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in 1999 in de planning staat bent u van harte welkort.
Vlijwilligels die behulpzaarn willen z¡n bij het realisererr
van deze plannen kunnen zich melclen bij Leo I(ooistla,

Bodem-

,

vondstenmuseum

re1. (0s13) 46 s0 93.

Leo l(ooistra van I(ooistra

metaaldetectols, al zo'n

DrrncroR Nruuws

18

jaar actief als n-retaalcletectorzoeker op het land en in het

water, wil begin 1999 beginnen
mel hel realiseren van zijn glootste
wens, een eigen bodemvondsten
museum.
De nadluk zal liggen op vondsten uit de
naaste omgeving, maar ook zal door wisselende exposities zijn eigen grote verzameling
tentoongesteld worden.
Zoekers uit de gemeente Opsterlancl en omgeving worden opgeroepen om voorwerpen, gevonclen in Opsterland in bruikleen te geven aan dit
museum. Wij houden r,r op de hoogte van de verdere
ontwild<elingerÌ van clit museum. Voor de opening die

Hoofdtelefoon Omega Digital
Deze hoofdtelefoon beschikt ovel' een heel wijde frequentie-reeks. Dit houdt in dat de Onega Digital geschikt is

voor bijna alle types metaalcletectors.
Specificatie: extra lang snoer van 3 meter;

flequentie : 20-20 IAtz.
impeclantie: 32 Ohm
Ingangsvermogen: 100 Mw
Cevoeligheid: 103-db s.p.1. at 1 lnw
(grote oorschelp)

Prijs:f 32,50
Inlichtittgen: Ib oistrq Metaaldetectot's en
tel (0s1.3) 46 s0 93.
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Detector kopen? Bel ons voor zeer scherpe pr¡jzen
Keepstraat 2 5702 LH Helmond (N-B)

lllll

Æ

Tel z 0492-574194

E
Æ

u--tll

lllilt

Wij zijn uit onze jas gegroeid en gaan
uitbreiden. prof¡teer nu van ons ruimtegebrek,
en bespaar stapels geld.

t!ììi

ALLES MOET WEG!!!
Levering onder rembours door heel nederland.
Nog vele topdetectoren op voorraad.
o.a. TESORO LOBO SUPERTRAQ, TESORO
BANDIDO p-max/ WHITE'S CLASSIC lll
TURBO, WHITE'S SPECTRUM XLI,
MINELAB SOUVEREICN.

þ-1
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Dealer.
Pagtna,
r WDV Metaalàetectoren

t

Ko oistr a

Dealer van o.a. White's detectors
voor hobby, beveiliging en
industrie. Verhuur van diepzoekers en opsporingservice

Compass / Ganett / C-Scope
/ Fisher / Bounty Hunter

Tesoro

Buoûen 774, 8408 HP Líppenhuizen
tel. (os7s) 46 so 93

t

Metaaldetectoren / diepzoekers/
detectiepoorten / portofoons voor
verkoop & verhuur

Flevo Detectors, \Ã/ilko Rook

Metaaldetector s

KerÞpad 1,8, 8376 DB Marknesse N.O.P.
tel. (0s27) 20 39 29 / 06-529 743 80

Lankman detectoren/
Grondvondstenmuseum

Kreekplein 33, 3O7 9 AB Rotterdam
tel. (o70) 292 78 3o, fax (o7o) 292 78 32

gsm06-57275533

t

Zoetmulder meta,aldeteûors
White's / Minelab /Viking
CEIA detectiepoorten

white's/Minelab/CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren

Hofman Electr oníca
AlIe grote merken /

v.d. Tltuþstraat 26, Noordu.¡olde
tel- (0s67) 43 32 73

Grote Houtweg 97,1944
tel. (0251) 22 54 s7

V. O. F.

Eigen servicedienst
Wingerdstaat 6, 6647 BV Beuníngen
tel. (024) 677 40 63

t 'Metaald,eteítors
lan van Beraen
Tesoro

DSG Metaaldetectoren

Tanneskampke 73, 5227 BT Den Bosch
tel. (O73) 637 73 so

Groníngen
White's / Viking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten

t

AemileHeíin

Metaaldeuíctoren
White's /Viking / Minelab
BeveiÌigings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing

Beatrixstraat 26, 9965 RK Leens
te¡. (0s9s) s7 77 49
email kadijÞ@Jr eemail.nl

Bloemstede 58, 3608 TH MaarssenbroeÞ
tel. (æaQ s6 30 37 (tot 23.00 uur)

t

tel. (038) 363 6s 97, fax (038)
emaíl detect@pi-net

t

T P.

e

sæ

/ Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's

Tesoro

r HAGRO Metaaldetectors
Stotionsstraat 732- 734, Deurne
tel. (0493) 37

D
Laan Metaaldetectors
C-Scope / Fisher

J.

Pieter Maatsstraat 72
7777 AP Hippolytushoef
tel. (0227) 59 32 86, fax (0227) 59 32 86

t

t

Pulse-star/Celtic?GoldspearÆulse

poorten/Diepzoek app"/Pulse Inductie
/Verhuur-Verkoop/Detector fi nancienrrglEnz.

HB Beverutijk

Bontehondstraat 3-5, 4561 BA Hulst
'rel.: (O774)37 O4aO Fax: (0774) 37o4aL
Mobiel: O6 - 5 3 -87 -5 8.69,
E-mail detect@u;xs.nl

tel. (02s7) 22 s4 s7

Schurinkduarsueg 77, 7 523

AT

Enschede

tel. (0s3) 43o OS 72

t

Salland Detectors
Garrett / Compass / Bounty Hunter
Speelmansweg 9, 8777
tel. (0s72) 38 22 96

t

MH

Heeten

Kortbeek Detectoren
White's / verhuur

tel.

(lsa!

7'1,27

47 86 96

KA

HamstraV.O.F.

HAGRO Metaaliletector s

Garrett/ Compass / Bounty Hunter

Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher ,/ Garrett / Viking

KleineHaarsekade 779
4205NA Gonnchem
tel. (0183) 62 Ls oo

Stationsstraat 732-734, Deume
tel. (0493) 37 4 6s

r FARIA
Tesoro

verkoop / beveiliging
Hondorpstraat 7,

Steenbergen D etectots Hulst

Technolo gylViking/CElA Dete ctie

detectiepoorten

Grote Houãl.leg 97, 7944

4 65

' Eigen Vondsten Museum'
White's / MinelabÆisher/C-scope

Zoetmulder metaaldetectors
White's / Minelab /Viking
CEIA

Verhuur diepzoekers
Opsporings service

/ Fisher

Hutakker 3, 5552 CJ Valkenswaard,
tel. (o4o) 2o4 77 17 / (o4) 207 s3 41

Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher / Garrett / Viking

80

Fa. Detect - Gert Gesínk

van der Putten

C-Scope

Detection Systems Holland
White's / Minelab /Tesoro / CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers
onderwater & landdetectoren
Veerpad2,8276AP Zalk

HB Beverwijk

Aalten

Ammunitiehaven 567

2511XR DenHaag
tel. (070) 363 84 s2

T Deco Home Hoeveline
Tesoro
Burg BauLlmannlaan 9Oa
3043 AP Rotterdam
tel. (o7o) 47s 76 49

t

Steenbergen Detectors Hulst
' Eigen Vondsten Mus eum'
White's / Minelab/Fisher/C-scopey'GarretVPuls e - s tar/Celtic/Tesoro/Goldspear/Pulse TedrnologyMking/Bounty
Hunter/CEIA Detectie poorten/Diepzoek
app./Pulse Inductie/VerhuurVerkoop/Detector fi nanciering/Enz.

Bontehondstraat 3 -5, 4561, BA Hulst Holland
Tel. : 00.37.77.43.70.480,
F

ax: O0.3L.77.43.7 0.481,

Mobiel: 06-53.87.58.69, E-mail detecKDwxs.nl

tector

AANMELDINGSFORMUTIER

METAALVONDST
DATUM:

LIDNR:

SÌTUATJESCHETS

AMATEUR

VINDPLAATS GEI'ONDEN OB,IECT

NAAM VINDER:
ADRES:

POSTCODE

/ WOONPLA,ATS

TELEFOON:
GEVONDEN OBJECT:

MATERIAAI,
OMSCHRI,JVING OBJECT:

AFBEEIDINC CEVONDEN OB,IECT

AFMETINC/CqGEWICHT
DETERMINATIE VERRICHT:

JAl NEE

DOOR

V]NDPLAATS / COÖRDINATEN:
GEMEENTE

/

PLAATS:

VONDSTOMSTANDIGHEDEN

H,ANDTEKENING

HET GEVONDEN OBIECT BLI]FT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT BU DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldings-

Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken door een
schetsje te maken. In het geval van de munt kunt u een tekening,
foto, fotokopie of een krastekening van de munt maken en deze
opplakken.

formulier te gebruiken?

Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieên,
zodat u altijd een aantai formulieren op voorraad heeft.

Adressen waar uhet formuTier naar toe kunt sturen:

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te melden. In het algemeen kunt u voorwerpen of munten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse
vondsten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en
bronzen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis. Bij
twijfels kunt u altijd even naar de R.O.B. of het K.P.K. bellen.

R

ij ks d ien

s

t v oor het Oudheidkundig

Bo

demonder

zo

ek

(RoB),

Kerkstraat L,
Postbus 1.600,3800 BP Amersfoort
Telefoon 033-463 42 33
Fax 033-465 32 35

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

munt

Materiaal:
Omschrijving object:

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

Afmeting/c.q. gewicht: Ø 2O mm
Determinatie verricht: nee
Vindplaats/coördinaten: de weg of straat waar b.v. de akker
ligt en evenh¡eel de coördinaten.
Vondstomstandigheden: geploegde akker met veel

Romeinse schen¡en.

[*]

Rapenburg 28,
Postbus '11.028, 230L 8A Leiden
Telef oon 07 1. - 5 1. 20 7 48
Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te
vullen houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregistratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.
Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de
vereniging, want het bestuur van de vereniging wil natuurlijk ook
graag \Ã/eten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMETDEN,
EEN KTEINE MOEITE!

GELANINItr@

De hestaande C.Scope modellen CS2M, CS2MX en

CSl220XD worden voortaan met een nieuwe door
C.Scope ontwikkelde open (concentrische) schotel

geleverd.
De CSSMX wordt nu geleverd met 2 verwisselhare

GEN
M

ETAA LD ETECTI ESYSTEM EN

G ELAN lVìeta aldetectiesystemen BV
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel
Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58
E-mail gelan@worldonline.nl

schotels, de nieuwe schotel en een 20 cm
lS0C0N schotel.
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d¡epte.

van lD en diepte o Tiptoetsbediening
.Autom en instelb grondbalans a lnstelb

o

en autom notch o No motion all metal en
motion all metal o 3 toons qeluidsdiscr

.

Ti

ptoetsen voor bediening

LCD-scherm voor aflezing van o a. diepte,

ComyaÇÇ (z

ol

dçc-annor 7ro

a Meter met lD'en diepteaflezing
.Autom en instelb grondbalans

discrimr natie, identificatie, batterijen,

o lnstelb discr o Instelb basrstoon rn all
metal stand o Druktoetsen voor ali metal

notch enz. o Audio-boost, autom. grondba-

en trash out

lans enz

f

6Thx l Ooo

Power master circuitry voor extra

o

Cratis instructievideo.

179t,-

f lggs,f ltÍît-

(zarrott Ø'11 TOOO
.

Power m¿ster crrcurtry

mer 256-staps lrlnafstell

.

Tiptoetsbediening

ng o Uniek

LCD-scherm voor aflezrng van o

a

kleuren

dìepte, discri-

mrn¿tre, rdentrficatre, bafierijen, notch enz o

ComyaeÇ

Autorx en rnstelb grondbalans enz o Celuidsrdentrfrcatre o 8 zoekfrequentres

ontstoilng

.

.

âin

Zoutwater-

Crats rnstructrevrdeo

7ro

o Verlichte meter met iD- en
diepteaflezing oAutom. grond
balans o lnstelb discr .3-toons
geluidsdiscr oAuto notch. o Druhoet'
sen voor all metal en trash out o Batterijoplaad aansluitinq

jÈ .
.F

f 719î,-

(zarrottTreaÇ
o Microprocessor qestu
dtscímrnatre en
Ondanks de lage prijs
en dus ideaal voor de

Oøvyett (zrandmaçter

llttnter ÒXll
Instelb discr
en trash out

.
o

Druktoetsen voorall metal
Basistoon automatisch

a T¡ptoetsen voor bediening

.

lD-meter voor aflezing van o a. diepte,

identificatie, batterijen enz. o Celuidsidentificatie, 2-knops discr. instelling, autom

grondbalans enz

¡

Gratis

ft

119s,-

o Microprocessor gestuurd o Aflezlng van
lD, diepte, notch en batterijen .Autom
grondbalans, instelb en autom notch
o 3 standen ilzerdiscr o 3 toons geluidsdiscr

f 99¡,Leden 5o/o korting. Alle nieuwe opparatuur wordt geleverd
met Ned. gebruiksaanwijzing en 2 jaar garantie..

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

