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WI' HEBBEN

WA(HTE

DAAR I'

DE TOITEC II,

EINDETIJK EEN

TOPDETECTOR

DIE

MAKKETIJK TE

BEDIENEN IS!

De Toltec ll is

uilgevoerd mel een

duideliike (verlichte)

idenfificoliemeler en

3 knoppen voor:

oqn/uil sensilivily,

luning (bosisloon op

de olle melolen-

stsnd) en lroploze

discriminotie.

Doqrnqosl heeft deze deleclor 2 schokeloors. Mel de

I e schokeloor kunl u kiezen lussen de discriminolie- en

de ulle metolen- slond en met de 2e schokeloor (olle

melolen), kunt u kiezen tussen outo en normool.

De Toltec ll is hel enige lopmodel, dd moeiteloos tot

heupmodel is om te bouwen.

TOI.TE( II AANZETTEN EN ZOEKEN!

(Verkriigboor bii olle Tesoro deolers, zie deolerpogino)

GESCHIKT

VOOR

BEGINNERS EN

PR0TESST0NAtS

ANDERE TES0R0 M0DELLEN (Deleclor Amoleur leden 5 tot ì0%

cuTLAss il

CUTIÂSS ll mel20 rm schi¡f

SILVER SABRE II

SIDE WINDER (krochtige reisdelector)

IÂSER 82

BANDIDO II

BANDID0 ll NL gemodifireerd

GOTDEN SABRE II

STINGRAY ll (onderwoter/lond)

F 1699;

korting )

595,-
7 50,-
999,-

I 130,-
1250,-
1250,-
1380,-
1380,-
r998,-

DETECT GESIN K METAATDETECTORS
Srhurinksdworsweg I l, i523 AI Enschede

Iel: (053) 4300512, fox: (053) 4302192
(geopend no telef. ofspraok)



Detector magazine is het
verenigingsblad van
"De Detector Amateur"
en verschijnt elke 2 maanden.
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Ve¡.¡ t¡ur BrsruuR
De meesten va,n u zullen

in deze tijd van het jaar
we\ "werkeloos" zijn.

D.w.z. dat u niet meer zoekt
door gebrek aan zoekstekjes.

Immers alles groeit en bloeit en

daarcm uoor ons als detectorama-
teurs taboe. Het kan ooÞ. zijn dat u

zich op het waterzoeken stort.
Misschien is uw hulp ook íngeroepen

bij een fficië\e opgravíng.

Adressen!
Veel brieven, wagen enz. komen nogal eens bij de verkeer-
de personen van de vereniging terecht. Vandaar
dat we de adressen weer eens op een rijtje zetten.
Wilt u zoveel mogelijk schrijven in plaats van bellen?ll

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
secretaris: D. Smilde, Tormentil r7,
8445 RP Heerenveen, tel. (0513) 6Stgj\.

Iædenadministratie
Opgave van leden, vragen over de contributie bij:
W Woudstra, Melkemastate 16, 8925 AP Leeuwarden.

Activiteitenco¡r¡mis sie
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, dete¡mi-
natiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal 278,9?32 AM Groningen

Adverteuties, Opgravertjes, Occasions
Opgave uitsluitend schriftelijk aan: C.B. Leenheer,
Hanebalken 153, 9205 CL Drachten. Fax (o5rz) 53o4o3.

Vraagbaak
Voor determinatie van door u gevonden voorwerpen
dient u een foto of duidelijke zwart-wit tekening op
te sturen naar: D. Eekhof, Pealskar 47, 85or TL Joure.

Kopij
Verhalen, inzendingen voo¡ de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 1S3, 92oS CL Drachten

Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het fo¡mulier, dat u naar
een van de officiële instanties heeft gestuurd naar
ons secretariaat:
D. Smilde, Tormentil 77,844s RP Heerenveen

{rl

Schatgravers
In Stavoren, de oudste stad
van Friesland heeft kortgele-
den een opgraving plaatsge-
vonden waarbij de hulp
gevraagd is van een detector-
zoelcer die "nergens" bij aan-
gesloten is. Via de Leeuwar-
der Courant kwam hij
diverse malen in het nieuws,
meestal n-ret grote koppen,
een sensationeel verhaal en
aangeduid als "schatgraver".

U weet dit is een beladen
term.

Waalom vraagt men bij zo'n
opgraving geen leden van
een vereniging? Onlangs
bracht de Duitse televisie een
reportage over het schatgra-
ven in het koren. Deze in
scene gezette reportage gaf
een beeld van een door hun
terecht "crimineel" genoem-
de olganisatie. Zij gingen als

volgt te werk; met behulp
van een gehuurd vliegtuigje
werden luchtfoto's gemaakt
van historische nederzettin-
gen (voornamelijk Romeins).
Daarna wercl er dan bij nacht
gezocht, d.w.z. één persoon
zocht met een detector en de
andere lichtte bU met een
lamp. Zelfs tussen de gezaar-

de gewassen. Is dil te ver
gezocht? Misschien en laten
we hopen dat dit inderdaad
crinrinele groeperingen zijn

waarvan er geluld<ig niet
zoveel bestaan. Althans niet
in Nederland. Ik hoor echter
ook wel eens verhalen over
wat er zich bij ons afspeelt.
Geluldcig op heel beperkte
schaal, maar als de helft hier-
van waar is, dan is het al erg
genoeg.

Maar u weet dat een l<ìeine

minderheid het voor een
hele grote groep kan beder-

ven. De vaak negatieve
berichtgeving in cle media
spreekl ook meer aan. en is
daarom nadelig voor ons.
Geluld<ig houdt het grootste
deel van ons zich aan de

regels, en een deel heeft zelfs
een heel goede relatie met
archeologische instanties.
Tot slot; de vakanties staan
voor de deur, dus vergeet niet
dat c1e hoofd¡edacteur I(ees

met smart op uw detectorbe-
levenissen wacht.

Eén van de oprichters van
onze vereniging, Ruud de

Heer, nocht onlangs bij
I(atherine I(eyl zijn val<anties
met het zoekapparaat toe-
lichten.
Mensen allemaal een prettige
vakantie en tot de volgende
keer.

Vo o r zitt er, Luitzen H a ak
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Huishoudeliik
Réglement Sorry...

Vraag altij d toestemming
tot zoel(en aan de landeige-
naar ofbeheerder van de

grond.
Legitimeer je met je lid-
maatsch apslcaart (leden-

Pas).
Wees voor onze vereniging
"de Detector Amateur" een

detectorambassadeur.
Laat munitie liggen;
indien nodig de plaats

markeren en de politie
waarschuwen.
Zoek nooit op archeologi-
sche terreinen, mits je toe-

stemming hebt verkregen
van de bevoegde instanties
om mee te helpen bij een

archeologische opgraving.
Neem zoveel mogelijk het
metalen afual, zoals lood
en koper mee. Denk om
het miiieu.
Maak alle gaten weer net-
jes dicht en wel zo, dat er

geen schade zichtbaar is

(bijvoorbeeld aan een even-

tuele grasmat).
8 Vondsten, waarvan men

redelij kerwij s kan aanne-

men of vermoeden dat
deze van wetenschappelij-
ke cultuurhistorische
waarde zijn, moeten bin-
nen drie dagen gemeld

worden bij de burgemees-
ter van de plaats waartoe
het gebied behoort.

9 Bovengenoemdevondsten
moeten eveneens worden
aangemeld bij de desbe-

treffende archeologische
instanties, zoals de R.O.B.

en het K.P.K..

ro Het's nachts zoeken zon-

der toestemming van de

landeigenaar is verboden.
Iemand die's nachts zoekt
is verdacht bezig.

van het jaar].1996
Vondst

Zoals u in het vorige magazi-
ne heeft kunnen lezen wor-
den er diverse dingen in de

rubriek "Vondst van hetjaar"
veranderd.
Meer prijzen, grotere prijzen,
een andere categorie- inde-
ling, een ander systeem om
de winnaars te bepalen, enz.

Zoals u al vaker heeft kunnen
lezen dienen voorwerpen van
archeologische waarde te zijn
aangemeld, of alsnog te wor-
den aangemeld bij een van de

instanties.
Er zijn natuurlijk genoeg

ander mooie of leuke dingen
die u heeft gevonden, die niet
hoeven te worden aangemeld.

Deze vielen voorheen vaak
wel buiten de prijzen.
Om meer mensen een kans te
geven om mee te doen en iets
te winnen gaan we de dingen
dus veranderen.
U hoeft dus niet beslist een

gouden munt gevonden te

hebben om mee te doen.
In het volgende magazine
leest u hier meer over.

De inzendingen kunnen
natuurlijk alvast gewoon
opgestuurd worden.

De redactie

aac o a aa 6 9 a â ao a ea a a a a a

Sorry we weten dat veel
leden altijd met smart zitten
te wachten op het nieuwe
magazine. Als de postbode is

geweest, denkt u waarschijn-
lijl< 'weer niet, misschien is er
iets mis gegaan met de post',

of..................

We hebben vorige lceer tien-
tallen telefoontj es gekregen

van verontruste mensen.
Heel begrijpelijk, Wij doen
echter elke keer ons best om
vertraging te vermijden, maar
het magazine wordt door 2

mensen in elkaar gezet en als

er L ziek is of er zijn familie-
omstandigheden, dan....

Achter allerlei bladen waar u
waarschijnlijk op geabon-

neerd bent zit vaak een grote
organisatie met tientallen
mensen die er dagelijks mee
bezig zljn, om er voor te zor-

gen dat het blad op tijd is.

Dat is bij ons dus niet zo.

Ik hoop dat u vorige keer niet
boos was over de kop, die sug-

gereerde dat er een gratis
detector te krijgen was, maar
soms probeer je van alles, om
maar materiaal te l<rijgen.
We zijn tenslotte maar een

vereniging, en hebben niet
allerlei journalisten en schrij-
vers in dienst. De mensen die
regelmatig schrijven doen dat
naast hun dagelijks werk en
naast hun hobby.

U heeft misschien al vakan-
tieplannen, en droomt er mis-

schien al van om in de zomer
leld<er met de metaaldetector
er op uit te gaan. Wij wensen
iedereen alvast een leuke
vakantie, met mooi weer en
hopelijk leuke vondsten.

Kees Leenheer
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Degenen die in de loop
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Opzegging dient uiterlijk op
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Waar een wil is,
tS een weg (vervolg)

In het aprilnummer van Detec-

tor Magazine heb ikbeloofd u

op de hoogte te houden van
v er der e ontw ikkelingen aa,n-

gaande een votm van samen-

w erkíng sv erb and tus sen de

g emeentelijk ar cheoloo g v an

Dordrecht en een aantal detec-

torpiloten uít de regío. In de

tussenliggende periode is door
juristen(!) van de gemeente

Dordrecht een oveteenkomst op

papier gezet welke ter onderte-

keníng ís aangeboden qan

belanghebbende.

Opqraving
Schrijuers-

straat,
retntgtng van

uonàsten
doorA WN

assistent

[Foto: Etienne
Businkl

n grote lijnen komt de overeen-

komst op het volgende neer:
De vergunninghouder is

bevoegd om in nauw overleg met de

gemeentelij ke archeoloog, werk-
zaamheden te verrichten met
gebruikmaking van een metaalde-
tector. De vergunninghouder hoeft
geen overleg te voeren indien de

werkzaamheden b etreffen.
- Zoeken in de bouwvoor tot 35 cnl

onder het maaiveld;
- In stort uit de stadsgrond;
- In de stort van baggerwerkzaam-

heden;
- In recentelijk opgebrachte grond.

De vergunninghouder onthoudt
zich van werkzaamheclen op de

navolgende terreinen: die de status
van beschermd archeologisch
monument hebben; waar van
gemeentewege archeologis che

werkzaamheden plaats vinclen,
plaats gaan vinden ofplaats hebben
gevonden; die ongestoord zijn en
waaryan verwacht mag worden dat
er zich archeologische monurrren-
ten bevinden; die door de gemeen-

telijke archeoloog zijn aangewezen.

Voorts is de vergunninghouder ver-

plicht zich om voorafgaande aan
het plegen van archeologisch
onclerzoek in bouwputten, wâar
van gemeentewege geen archeologi-
sche werkzaamheden plaatsvinden,
een voorgenorlen plan tot onder-
zoek te melden bij de stadsarcheo-
loog. De vergunninghouder is ver-

plicht binnen 3 dagen na afronding
van het onderzoek melding te
maken van al hetgeen hij gevonden

heeft. Hendriks neemt als stadsar-

cheoloog de verplichting op zich
om al hetgeen wordt gemeld te
documenteren. Door de vinder
wordt het gemelde ter beschikking

F'ïá4ÊL --t

F. Breibach

Op gr av ing Schr ijv er sstr aat,
hetkan sommigen niet diep genoeg gaan!

[Foto: HenkVeenstra]

gesteld voor onderzoek.
Vondsten, geen schat zijnde in de

zin van 5:13 Burgerlijk wetboek,
b1ì.jven eigendom van de vinder.
De stadsarcheoloog behoudt zich
het recht voor, om geheel naar

eigen inzicht de vergunninghouder
in te schakelen bij gemeentelijke

archeologische projekten. De over-

eenkomst, weìke een rechtsgeldig
karakter draagt, is aangegaanvoor
onbepaalde duur, tot wederopzeg-
ging. De geneentelijke archeoloog

verplicht zich om binnen 4 weken
na ontvangst van de ondertekende
overeenkomst een ver'ldaring af te

geven welke de vergunninghouder
het recht verschaft om met behuip
van een metaaldetector archeologi-
sche werkzaamheden te verrichten.
Tot zover de belangrijkste punten
uit de gesloten overeenkomst.

Naar ik heb beglepen, hebben enke-

le detectorpiloten nog even gelwij-
feld of zij de overeenkomst wel zou-

den ondertekenen. De reden

hiervan was, althans wat zij daar-

over aan mij vertelden, dat er wat
onduidelijkheden waren, die voor-
namelijk te maken hadden met het



zijdig bewerkte open sierspeld etc.

Voorts natuurlijk het gangbare

materiaal zoals grote en kleine
smeedijzeren spijkers, restanten
van messen, knoopjes, loodjes, vin-
gerhoed, muurhaak etc. De onder-

zochte grond bevatte voorts een

ongelooflijk aantal ijzelen sintels-
breeuwijzertjes- kramnen of hoe ze

ook worden genoemd. Men heeft
mij ingefluisterd dat er experts op

scheepvaartkundig gebied zijn, die

zich hebben gespecialiseerd in
determinatie van die dingen! Naast

bovenstaande vondsten heb ik zelf
de mazzel gehad een tinnen (pe1-

grims?) insigne te nogen bergen,
helaas niet geheel kompleet rnaar

wel voorzien van randtekst. Nader
onderzoek moet uitwijzen waar dit
exemplaar m.ogelijkerwij s vandaan

komt. Leuk toch?

De beoogde positieve samenwer-
king tussen archeoloog Johan
Hendriks en een aantal bonaficle
detectorpiloten is weer een staP ver-

der gekomen. Uit betrouwbare bron
heb ik vernomen clat elders in het
land belangstellend naar de Dordt-

L'j

se resultaten wordt gekeken.

Aan ons zal het zeker niet liggen!

In de geschiedenisboeken over de

Merwestad kan na het onderzoek
aan de Schrijversstraat weer een

stukj e historie worden bij geschre-

ven (dankzij informatie die mede

verkregen is door, ja wel hoor,

detectorpiloten!).

Gemeentelijk
archeoloog,

drs Johan
Hendriks,

bedenþer van
hetDoràtse

delector uer-
gunningstel-

sel c.q.

s1menweÍ-
kingsverbanà

fFoto: Etienne
BusinkJ

ambtelüke taalgebruik in het kon-

trakt. Waarom is mij niet helemaal
duidelijk. Oplettendheid kan geen

kwaad, maar om nu overal voetan-
gels en klemmen te zien. Voor zover

mij bekend, hebben na onderling
over'1eg met andere detectorpiloten
de twijfelaars alsnog hun handteke-

ning geplaatst onder de overeen-

komst. Tot zover het laatste nieuws

m.b.t. het vergunningstelsel.

De eerste vruchten van het, zij het
nog prille, samenwerkingsverband
zijn geplukt. Tijdens een
(nood)opgraving aan de Schrijvers-

straat in het hart van de oude bin-
nenstad, hebben een drietai detec-

torpiloten, waaronder
ondergetekende, enkele dagen

detector-assistentie verleend.

Op zoek naar sporen uit het Dordt-
se verleden is daar tot ruim vijf
meter diepte gegraven. Stadsarcheo-

loogJohan Hendriks spreekt in dit
geval liever over een 'inkijkoperatie'
dan van een echte opgraving. In de

directe omgeving moet zich het
Grafelijke Domein van de Graven

van Holland hebben bevonden waar
in de toekomst, zodra de mogelijk-
heid zich voordoet, archeologisch
onderzoek naar zal worden gedaan.

In de Schrijversstraat zijn een aan-

tal restanten van vroeg 14e-eeuwse

muren en enkele zware houten
beschoeiingswanden aangetroffen.
De uitgegraven glond is met behulp
van onze eigen TR- 330 detectortjes
zo goed mogelijk op signaaltjes 'uit-
gespit'. Mede door onze assistentie
zijn nu voor de Afdeling Ruintelijk
Beheer van de gemeente Dordrecht
een aantal vondsten gedaan die

andels zo goed als zeker verloren
zouden zijn. Tot de veiliggestelde
objecten beholen o.a. diverse rlun-
ten w.o. een zilveren 13e-eeuws

muntje z.g.n. 'kopje', diverse tinnen
sierbeslag, klein (gaaf) schaartje

van het z.g.n. 'knijp' type, clubbel-

PITRtr GOLD RALLY
SOUTH OF ENGIAND 

- 31St A[]GUST/1SI SEPIEMBER 1996

il[N GASIÌT & GOID PRIZES
Op deze dagen is er weer een grote detectorrally in Kent, Engeland.

Mensen die er eerder zijn geweest, u)eten dat er schitterende zoekvelden ziin,

en mooíe príjzen zijn te winnen.

lnformalie en resertering:

Dept. Pure Gold Ratly, c.scope Internattonal, wotÍon Road, Ashford, Iknt TN23 6LN Engeland



Uw dealer voor:
Zuid Limburg en België

ZLMetaatdetectors + accessoi res.

Meer dan '15 types detectoren op voorraad.
lnruilen mogelijk.
Financiering mogelijk.
Breed assortiment boeken & accessoires.
Zonder inruil altijd korting.
Meer dan 15 jaar ervaring.
Eigen vondsten tentoonstelling.

Bel voor een afspraak of demonstratie!

Julianaweg 41

6265 AH Sint Geer.truid, Zuid Limburg.

Tel: (043) 408 36 77 .

Vanuit België: Tel 003'1 .43.40.83.677

UW PARTNER

IN SCHATZOEKEN

C.Scope
Voor vrijblijvende informatie enlof demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Tefefoon 073 - 5512949, Fax 073 - 5515658

r+û

tOfS Keepstraat 2,5702LH Helmond

metaaldetector kopen ?

BEL ONS. WIJ MAKEN VOOR
JOU GEGARANDEERD

DE BESTE DEAL

(HET VOORDELIGSTE ADRES /N NEDERLAND)
.-;;;;

Tel. (O492) s4 47 82

+ts
Treuwe

;
- t.
-ì

,
c'
'<-"-

ilul



Het oude Weerter laken-
en wolambacht
Door deze stichtingsbrief hadden
de lakenbereiders van Weert offi-
cieel het recht ontvangen om zich
tot een gilde te verenigen en met
goedvinden van de stedelijke over-

heid hun eigen werkmeesters, over-

lieden ofgezworenen te kiezen.
Het hele Corpus bestond uit 20

personen, waarvan er elkjaar op 17

januari, feestdagvan St. Severus,

patroonheilige van het gilde, 4

(later 6) tot werkmeesters werden
gekozen, terwijl de overige "sest-

hienmannen" de 4 werkmeesters
moesten bijstaan in het bestuur van
het ambacht.

De bloeitijd van het Weerter laken-
gilde was de periode tot in de 16e

eeuw. Geleidelijk aan concentreer-
de zich de Weertel handel op

Bergen op Zoom en Antwerpen.
In 1.452 kreeg Weert zelfs vrijheid
van weggeld op Eindhoven, hetgeen
wijst op handel met Bergen op

Zoom. Het vervoer van het Weerter
laken was blij kens alchiefgegevens
niet in handen van beloepsvervoer-
ders maar van boeren, die in het
stille seizoen iets bij wilden verdie-
nen. Het geschiedde met karren op

2 en wagens op 4 wielen. In de eer-

ste helft der 16e eeuw had Weert
rleer voerlui dan enige andere
plaats in de omgeving, waaruit ook
weer de omvang van de Weerter
handel in die jaren blijkt.

Drie eeuwen lang heeft de bloei van
de Weerter lakennijverheid
geduurd. Celeidelijl< aan is zij ten
onder gegaan aan de vele oorlogen,
de ernstige economische recessie in
de zuidelijke Nederlanden en de

concurrentie van de omliggende
landen. Na 1700 is er dan ook wei-
nig rneel over van deze eens zo

bloeiende lndustrie. Reeds in de 16e

eeuw ging de handel in Bergen op

Zoom sterk achteruit vooral tenge-

volge van de econonische terug-
gang van deze stad.
Ook de handel op Holland ging met

grote moeilijlcheden gepaard, daar De herinnering aan dit Weerter
de kooplieden de grens tussen de ambacht leeft nog voort in de fun-
zuidelijke en de noordelijke Neder- datie "De Wollenkamer" een fami-
landen moesten passeren; dit door liestichting tot ondersteuning van

de 8O-jarige oorlog. Hetgeen in de behoeftige afstammelingen van de

2e helftvan de 17e eeuw een terug- vroegere gildebroeders.
slag lrad op de bloei van Weelt. Vool oproep zíebIz.22.

Na 1700 bleef er niet veel meer over EJ.M. Nqsen

van de Weerter nijverheid en de uit-
voer van het Weerter laken is dan
definltief voorbij. Tijdens de Franse

revolutie is het gilde tesamen met
alle andere ambachtsgilclen opge-

heven. In 1832 telde de stad nog
slechts 3 lakenweverijen.

L?J

De oprichting van hetWeerter lakenambacht dateert van
'J-5 maart L378. Op die datum veyleendeWillemVl vanHorne,
Heer vanWeert, aan "de guedeluden van onsen dorp van
Weerdf' (eerst in 14'1-4 kreegWeert stodsrechten) het privilege

tot het opríchten van het z.g. Wollenambacht en het recht om

een eigen zegel te laten maken om haar lakens te waarmerken.
In '1464 bevestigde graaf Jacob I van Horne dít prívilege nog

eens en gaf aan het ambachtsgilde het recht om "de beste soort

der lakens die totWeerdt gemaeckt worden te zeegelen met den

dry hoorens zeegel".



VOOR U GELEZEN

De geschiedenís van Luxem-
burg van de prehistovie tot de

mi d d ele euw en. E en s chitter en d e

uitgave methet fotma,at van ons
' D etector Mag azine' in full- colour

en op glanspapier.Voor slechts 400
Luxemburgse francs is het nationale

museum in Luxemburg stad bereid om je
ditboekje over de geschiedenis van het

lanà toe te zenden. Het is de catalogus die
ho or t bíj e en ov er zichts ten too n s telling die te

zien was tot ma.art.

É

F

d
L

t
Y

I

r

len zijn een paar
kooeren, *Íf.

:'4

l' rr
r- j-:_l

De prehistorie is voor cletec-

tor-amateurs niet zo interes-
sant vanwege het ontbreken
van metalen voorwerpen.
De oudste metalen materia-

vlakbijlen uit de vroege
bronstijci. De bijlen uit de late
bronstijd verschillen in som-

mige op-zichten van het
materiaal dat bij ons gevon-

den kan worden. Bij de hiel-
bij len zij n bijvoorbeeld

de bladen veel bre-
der dan de aan-

hechting aan

iâu

de steel. ven. Je zou hem zo kun-
nen kopen bij de Bijen-

I(oker- korfofde Xenos, zo

brjlen modern is de vormge-
rnls vlng.
ik in
het De vele soorten

-:l

fi6; droeg n
€- -.t kennelijk

Gouden

Merovingische fibula
met eàelstenen

[Joto: Musée de \'état,
Luxembourg, section
archéologiquel

weer veel meer
dan bij ons.

De ijzertijd kent in Luxem-
bnrg zijn hoogtepunt in het
Oppidium op de Titelberg in
het zuiden van het land.
De I(elten aldaar handelden
met verre streken, zoals blijkt
uit de voorwerpen die typisch
Etruslcisch van oorsprong
zijn. Luxemburg was het cen-

trum van de noordwestelijke
provincies van het Romeinse

il'l

Luxembourg de ra

préhistoire au moyen age

Glazen beker,

Gallo-Romeins

[Joto: Musée
de l'état,
Luxembourg,
sectrol'r

archéologiquel

I(eizerrijk,
getuige de

schitteren-
de vondsten
uit die perio-
de. Mg spreekt
vooral een bron-
zen lantaarn aan

die rnet glas en al
geconserveerd is geble-

maar in dit museum
zljn ze allemaal vertegen-
woordigd. Ook de middel-
eeuwse archeologie is rijkver-
tegenwoordigd, maar dat is
ook niet zo verwonderlijk
want Luxemburg telt vele kas-

telen. Aan het eind van lÌet
boekje vind je een uilgebrei-
de lijst van de archeologische
musea van het land met c1e

openingstijden.

Het belangrijl<ste museum,
een must als je Luxemburg

bezoekt is toch het Musee

national d'histoire et d'art
met zijn rijke collectie, vooral
Gallo-Romaans e, voorwerpen.

A. Folkerts

Dit museum heeft als adres:

M a rché-a u x-Po isse ns, L-2345

Luxembourg. Daar kun je ook

hetboekbestellen voor LFR 400.



Meestertekens
op het dak

Onlangs
verscheen

bijuitgeverij
KSN in Cuijk

hetboek'Mees-
tertekens op het

dak', een verkenning
naar de verschijnings-

v otm v an trotseerloodjes
van P.P. Steijn.

Steijn beschrijft in het boek
wetenschappelij ke feiten en
achtergronden van het feno-
meen trotseerloodjes, ook wel
daldoodjes genoemd. Met dit
naslagwerk geeft Steij n
bovendien de omvangrijk
geworden collectie loodjes
(vanaf ongeveer 1580 tot
1995) een plaats in de histori
sche verzamelingen. Bij de

verldaring van het fenomeen
daldoodje met alle bijkomen-
de feiten is dit hopelijk tevens

een garantie tot het bijeen-
blijven van die kollektie.
Wat is nu het bijzondere van
daldoodj es? Deze worden
gebruikt waar de loodbedek-
king op daken en torens met
nagels op de houten onder-
grond wordt vastgezet. Op die
plaatsen onstaat een gaatje in
de bedeldcing, waardoor
water naar binnen kan drin-
gen.

Door over de nagel een plaat-
je lood te solderen wordt dit
onheil voorkomen. De loodjes
zijn onder andere voorzien
van stadswapens, huismer-
ken, gereedschappen, initia-
Ien of soms van een volledige
naam van de vakman, met
dikwrjls ook een jaartal.
Op hun (dak)plaats gebleven

bevatten ze aldus belangrijke
gegevens van de bouwhistorie
van het betreffende pand.

Om redenen van curiositeit
zijn ze daarom in de algeme-
ne belangstelling een enigs-

zins eigen en weinig bekend
leven gaan leiden.
De vorm van de loodjes gaat

uit van het wapenschild met
ldeine variaties op die vorm
en het thema. Met de grote
verscheidenheid in opdruk en
versiering bieden ze een boei-
end verhaal. Met deze mees-

tertekens hebben de in een

gilde verzamelde leideld<ers,

pompmakers en loodgieters
letterlijk hun stempel op hun
werk, namelijk het dak,
gedruktl In Europa is deze tra-
ditie uitsluitend bekend in
ons land en dan nog beperkt
tot boven de grote rivieren.

De afgelopen 35 jaar heeft
Steijn getracht zoveel moge-

ldk feiten boven tafel te krij-
gen over deze loodjes.
Hij kwam tot de conclusie dat
veel verzamelaars nooit tot op

schriftstelling van hun kennis
zijn gekomen.
Zijn werk is daarom des te
unieker. De ruim 370 illustra-
ties rnaken dit boekje voor
iedereen toegankelijk en pret-

tig leesbaar.

A. Folkerts

'Meestertekens op het dak'.

Een verkenning naør de verschij-

nin gsv ormen v an trots e erlo o dj e s

van ! 7580 tot 7995 van P.P. Ste-

ijn. ISBN 90-802381-1-2.

Te bestellen door f 24,75 ff 19,75 +

f 5,- portokosten) over te maken

op gironr. 547152 tnv. P.P. Steíjn

Bosch enDuin.
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historische en archeologische
archief van Friesland

Zoals zoveel

Nederlanders ben ik
opgegroeid met het

"nuttigheidsprincipe" :

ledigheid is des duivels
oorkussen. Ik kan dan ook

moeilijk stilzitten, ook al heb
ik nu een paar verlofdagen
opgenomen, ik moet nuttig
zijn. Leldcer onderuit op een

tuinstoel en zomaar niets
doen, vind ik moeilijk.
Met een detector eropuitgaan
is daarom voor mij een

belangrijk rustpunt. Je kunt
dan weer de accu opladen
voor de nieuwe week. Soms

projecteer ik mijn nuttig-
heidsprincipe op een ander

gezinslid en zeg "Wat krijgen
we nu? Ga eens wat doen!"
Dat is natuurlijk te gek. Mis-

schien een beetje een positie-
ve jaloezie, op mensen die
kennelijk die innerlijke rust
wel vinden om heel relaxed

op de bank te gaan hangen.
Zelfs dan zit ik nog een boek
te analyseren voor een ver-
haal. Goed voor de club
natuurlijk.

Een van die pas verschenen
boeken is Verborgen verleden
belicht: introductie tot het
historisch en archeologisch
archief van Friesland'. Een

hele mondvol, maar ook voor

[']

niet-Friezen is het een bruik-
baar werkje, want je kunt
zien hoe je een goede streek-
beschrijving kunt maken.
Het Fries is van origine een

oud-Germaanse taal.

Een simpele verldaring is dat
Noorse herders rond 500 voor
Chr. vluchtten voor de zand-

stormen in hun land via
Duitsland naar Dleuthe, en

weer noordwaarts naar de

kleigrond. Daar vestigden zij
zich als boeren: de eerste Frie-

zen zaten op hun plek. Hun
taal veranderde, verdween
nooit en verrdkte het Neder-

lands, een anderhalf millen-



nium jongere taa1, met meer
dan alleen maar 'klunen'.

Zoals ik al in eerdere epistels
in ons blad schreefzijn er
meerdere methoden om
archeologie te bedrijven.
In het onderhavige boek
komen meerdere disciplines
en onderzoeksmethoden, ook
de metaaldetectie, aan bod.
Hoe hangen archeologisch en
historisch onderzoek samen?
Het gaat daarbij dan niet
zozeer om de uitkomsten als

wel om de manier waarop
schriftelUke documenten en
archeologische bronnen kun-
nen worden geïntegreerd.
Dat wordt uitgelegd aan de
hand van twaalf voorbeelden,
waaronder het beroemde
onderzoek van de Friese

'koningsterp' Wijnaldum.

Andere case studies zijn ver-

deeld over de voorgeschiede-
nis van het boerenbedrijf,
kerkterreinen, ldoosters stin-
zen en steden. Daarbij wor-
den de simpelste vragen
gesteld als: is deze terp vroe-
ger bewoond geweest, hoe
oud is dit huis, wie hebben er
gewoond? Maar ook minder
simpele: heeft die boerderij
ooit ergens anders gestaan?

Een verantwoorde manier van
metaalcletectie wordt ook uit
de doeken gedaan. Er zijn
twee methoden om een ter-
rein te karteren met de detec-

tor: een intensieve en een

extensieve methode. Bij de

intensieve methode wordt de
gehele aldcer in banen om de
meter belopen. Bij de exten-
sieve methode wordt een ter-

rein opgedeeld in een zuid-,
noord- en middendeel.
Per deel wordt in bredere
banen gelopen. Op deze wijze
wordt circa 50% van de totale
oppervlakte onderzocht.
Hoewel metaaldetectie in de

regel voor of na het ploegen

wordt uitgevoerd, is het toe-
passen van deze methode tij-
dens het ploegen ook zinvol
gebleken.
Ervaring opgedaan in Fries-

land leerde echter dat deze

methode uiterst inspannend
is, maar wel voordelen biedt.
Door achter de ploeg in de

vers geploegde voor te lopen,
kan in sommige gevallen let-
teriijk onder de bouwvoor
worden gekeken en kunnen
vers opgeploegde voorwerpen
onmiddelijk worden gebor-

gen.

Metaaldetectie wordt toege-
past voor wetenschappelij ke

doeleinden, bijvoorbeeld om
de plaats, duur en status van
archeologische bewoning vast
te stellen, maar is ookvoor de

monumentenzorg van groot
belang. De verspreiding, het
aantal, de grootte, de aard en

de conserveringstoestand van
de aangetroffen voorwerpen
geven namelijl< een indicatie
over de conseweringstoestand
van archeologische lagen
waaruit ze afl<omstig zijn.

A. Folkerts

Het b o eþ e kan b esteld worden bij
het Ryksargyf, Boterhoek 3,

Le euw arden, tel: 0 5 8-2127 703

a ae a a a aa a aa a a a a a a a aa a

Zoals op de foto te zien is,
heeft onze vice-voorzitter
Theo Kolkman, daar geen

enkele moeite mee, en doet
hij zijn uiterste best de stran-
den daar toch vooral weer
schoon achter te laten.

Het was alweer voor de derde
keer dat Theo met ongeveer
40 Engelse vrienden in Salou
ging zoeken. De Engelsen
komen trouwens 2x per jaar
met een bus daar de stranden
een week onveilig maken.
Overdag leld<er zoeken en
's-avonds de enorme hoeveel-
heid gevonden munten
omzetten in een enorme hoe-
veelheid "bier" in een gezelli-
ge tent als "The brown cow".

Per zoektocht kwamen er, met
zo'î 40 zoekers duizenden
munten, + 100 gouden en zil-
veren ringen en andere leuke
dingen boven wate¡, wat een

ongelofelijke hoeveelheid is.

Ik kan me voorstellen dat
Theo zich daar geen ogenblik
heeft verveelt, met dit nuttige
werl(, en dat hij volgend jaar
wel weer in Spanje te vinden
ls.

Rectif c atíe
In het artikel "Zoeken" in
Detector Magazine nr 25

wordt een (incompleet) insig-
ne vermeld waarop de letter
F zou zljn afgebeeld. De heer
van Beuningen was zo wien-
delijk mij erop te attenderen
dat het mogelijì< om een

beurs-insigne gaat. In het
boek Heilig en Profaan staat
onder catalogusnummer 814

inderdaad een soortgelijk
(compleet) insigne afgebeeld.

De mogelijkheid blijft bestaan

dat het inderdaad om een let-
ter-insigne gaat, mede geiet
op de locatie waar het insigne
is gevonden en de manier
waarop het is bewerkt, maar
zeker is dat niet. De gewaar-

deerde suggestie van de heer
Van Beuningen dient daarom
zeker tot de interpretatiemo-
gelijkheden te worden gere-

kend.

['o]

MartHoffmann



Een zoekvakantie om
nooit te vergeten (vervolg)

In magazine 23 van het vorige
jaar stond een verhaal van
Erwin en Steintje over hun

U weet het vast allemaal wel.
De winter was koud en lang,
dus van het zoeken is niet
veel gekomen. Ikzelf heb in
de winter maar 1 maal
gezocht, en datwas net in de

periode waarin het ongeveer
1,5 week dooide tussen 2

lange perioden vorst.
Op een dag in januari belde
mijn zoekmaat Geert mij op

met de mededeling dat bij de

rotonde Heerenveen 2 huisjes
afgebroken waren. Nadat hij
mij opgehaald had en ons er

zoekvakantie. Zd vonden
naast de vele zilveren en gou-

den sieraden en munten ook

Gelijkarmige

fùula,laat
Merovingisch-
Karolingisch

S chíj fb ula, inle g v ormt
een v erhasp eld p atr oon;

geinspir eerd door heiligen-

fib ula (? ), Kar olingis ch 1'L e e euw

naartoe had gereden, begon-

nen we direct te zoeken.

Na ongeveer een halfuur had
ik in de gaten dat dit stekje
niet al te veel was, en legde ik
mijn detector aan de kant om
de omgeving te verkennen.
Niet ver van de plek waar de

huizen hadden gestaan, zag

ik een sloot, die net weer was

uitgebaggerd. Dus liep ik er
naar toe met de gedachte dat
zoiets wel interessant kon
zijn. Vrijwel direct al vond ik
glazen flesjes uit de periode
rond 1900. Toen ik verder liep
zag ik tot mijn verbazing een
groot ovaal voorwerp. Toen ik

a aa a a a a a a aa a aa a a aaa a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aaa a aa a a a a a a a a aa a a aa a a a

Schilfbula,
centraalinleg
halþolvormig

voor glas,
Karolingisch

I1e eeuw

Beslagplaat,
opengewerkt

àierftguur
metnaar
achteTen

gewende kop,

Karolingisch
'J.'J.e eeuw

een aantal oudere voorwer-
pen. We hebben toen een

aantal tekeningen
geplaatst met de ver-

moedelijke ouderdom.
Na contact met de

R.O.B. hebben zij de

voorwerpen opgestuurd
ter bestuclering en reiniging.
Na ongeveer 3 maanden kre-

ger. zij de gereinigde voor-
werpen compleet met
foto's en determinatie
retour'.

dichterbij liep, kon ik mijn
ogen niet geloven. Ik zag een

kruik van t 40 cm die halflig-
gend in de bagger lag.
lk dacht bij mezelf als die
maar compleet is. Dat was zo,

maar toen ik hem op wilde
rapen bleek hij in 5 gedeelten
te zijn. Wat was het geval?

De kruikwas heel en com-
pleet uit de sloot gebaggerd,

maar door de vorst gebarsten.

Inmiddels is de kruik al geres-

taureerd en werd gedateerd
uit de 18e eeuw. Een goed

begin of niet?

ErwinHendnks

["]
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Officïeel dealer van:

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

Keuze uit 25 modellen, met uiterste korting!

Geopend u olgens normale wínheltij den.
Na 18.00 uur, tel. (0492) 33 14 51

Zie d.e d.eølerpagina uoor regio uerhoop

GETAN UW PARTNER
f METAAI

J*,%ffi'?TJR I N SCHATZOEKEN

Voor vrijblijvende informatie enlof demonstratie:

GELAN Metaaldetectoren B.V.
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel, Nederland
Telefoon 073 - 5512949, Fax 073 - 5515658

D.Jtr.&ÆÆNü
METAALDETECTORS

VERKOOP - INRUIL - VERHUUR
Pieter Maatsstraat 121777 AP H¡ppolytushoef

TELEFOON 02279-3286

BENT U DAT GEHANNES
MET DIE PLASTIC ZAKKEN

OOK ZO BEU ????

Test dan nu gratis en vrijblijvend
een spatwaterdichte

C-Scope CS2MX, CS4ZX,
CSSMX of CS1220XD

C-Scope = Kwøliteit, oole in uw vrije tijd

Bel ons voor.een afspraak en vraag gelijk
naar de rnrurlpn;s van uw oude detector,

Dete(cto)rminqt¡ç

Dick Eekhof, bestuurslid en vroogbook speciolist heeft een heel

leuk boekie over bodemvondlen gemookt. Dit boekie heeft 100

pogino's en bevot I 75 foto's von voorwerpen uit ziin privécolleclie.

Dit boekie heeft een zeer toepuseliike noom: Dele(cto)rminotie.

Von olle vondfen wordt uitleg gegeven.

De priis von dit boekie is íml. verzendkoslen: f 29,95. hlook dít hedrog ovet nlst
bonkrekening nunmer 33.47.65./81 von de Røhohonk le loure, onder vermel-

ding von fotohoek. Don zol het zo snel mogeliik noør u toegezonden worden.

ff "ç"'olrminofie

[r]



Vuur maken
Baggerwerken a.an stromen en rivieren Voor de bereiding van tondel

brengen vaak oude getuigen van het ver- wordt de zwamvooraf ont-

leden aan het licht. Soms zijn het belangrijke zeldzame

voorwerpen, maar meestal zijn het meer bescheiden

herinneringen, deze zijn echter níet minder belangrijk.
Een voorbeeld hiervan
wordt hier afgebeeld,, het
is aJkomstig uit de mod-
der, bov engehaald uit de

Dijle te Mechelen: een

ijzeren vuurslag; het stuk
werd gevonden door
modew erker Guido Smets.

uur was reeds in het
prille begin van de

mensheid een vitale
behoefte, men mag stellen
dat de ontdeld<ing van het
vuur het de mens mogelijk
heeft gemaakt te overleven
door telkens de witte dood te

trotseren. In de onverbiddelij-
ke strijd van de sterkste, de

slimste, heeft het bezit van
het vuur een decisieve rol
gespeeld. De ontdeldcing van
het vuur mag worden

weld<en door het tegen
mekaar wrijven van twee
stuldcen hout. In eigen con-

treien is eeuwenlang de tech-
niel< van het vuurslagen in
voege gebleven. Tot vorige
eeuw kende men geen andere
manier; in ieder gezin was

het nodige materiaal aanwe-

zrg, zelfs in de br-oekzak van
de pijproker rustte de zgn.
tondeldoos.
De bewuste benodigdheden
bestonden uit:

wordt de materie in vochtige
toostand krachtig behamerd
met een zwaar stuk hout.
Men laat de a¡¡am drogen en

herhaalt de behandeling tot
alles mals en soepel als een

stuk versleten stof is gewor-

den; dit is de tondel.
Vroeger werd de tondel ook
gebruikt om het bloeden bij
wonden te stoppen. Tondel
die gebruikt wordt bij het
slaan van vuur wordt
vooraf enkele minuten
gekookt in een zwaldce

oplossing van salpeter-
zout of kalium. Na dro-
ging is de stofhard
geworden en dient
opnieuw te worden
behamerd.

Tondel kan desgewenst
veryangen worden door
een stuk geschroeid, halfver-
brand katoen ofeen stuk fla-

nel, gazen verband, poetska-

toen (= gebreeuwd katoen),

ontrafeld touw o.i.d..
De symboliek vuurslag vormt
het hoofdmotief in de samen-

stelling van de alomgekende
halsketting van het Gulden-
vlies en maakt deel uit van
het heraldisch wapen van de

Bourgondiers. De bewuste
ketting is een aaneenschake-

lingvan slagdzers en ovale
vuurstenen omringd door
vlammen. De symboliek van

deze motieven wordt ons

voorgehouden in een hand-
schrift uit de 1Se eeuw.
"Er bestaan in de natuur
mannelijke en vrouwelijke
gesteenten, geschikt om vuur
te maken. Afzonderlijk kun-
nen zij het niet, alleen wan-
neer zij mekaar ontmoeten
ontstaat vuur dat de omge-

ving in vlammen zet. Zo ook
bij U, de mensen, wanneer
U van de vrouwen scheidt zal
geen vuur ontstaan."

Het symbool van de vuurslag
vindt men terug op allerlei
geschilderde portretten,
(Karel de vijfde e.a.), op mun-
ten, vlaggen, blazoenen e.a.

uit de Bourgondische tijd.
Wat een stuk geroest ijzer uit
de modder van de Dijle alle-

maal vertellen kan!

A. Boschmans

Overgenomen

uit Mens en

Natuur 4-89,3 maande'

lijk s tr1 ds chr if t. Adr e s :

Langeveld 751, 8-3207 Holsbeek

a a a a a a a a a a a a a a a a a aaa a

beschouwd als een beslissen- 1) een vuursteen, stuk kei
de stap van een dierlijk ofsilex;
bestaan naar de opkomst van 2) een slagijzer;
de echte bewuste mens. 3) een hoeveelheid ontvlam-
Allerlei technieken werden baar materiaal als bijv.

uitgevonden om de reddende tondel.
vlam te produceren. Het is
bijv. verbazend hoe de Austra- Tondel wordt vewaardigd
lische aboriginals en andere met een zwam die als een

volkeren vuur weten op te console groeit op de stam van
sommige loofbomen.
De echte tondelzwam (tonder-

zwam) is te onderscheiden
van de platte tondelzwam
door de hoge gewelfde rug,
hij is minder verspreid dan
deze laatste en groeit op loot-
bomen, bij voorkeur op beuk
en eik.

Hertogdom Bourgonàíë,
Philips I[ 1.621.-1665
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Vlaggetjes
'Oranje boven'

Livierknoop van
KasTeel Waardenburq

k zoek alleen maar hier in de

streek en ga vantevoren eerst
met de eigenaar of met de aan-

nemer praten. Als je wilt gaan zoe-

ken, dan vind je altijd wel wat.

Je begint eerst met de stort af te
zoeken, dat is de toplaag waar altijd
wel iets in zit, bij opgravingen kan
dat overigens pas nadat de campag-
ne afgelopen is, de kans is groot dat
je dan toch nog wel iets vindt. Ga je
op een aldcer zoeken, dan is het het
beste om brj het dichtstbijzijnde
huis te informeren wie de eigenaar
is. Negen van de tien keer heb je

WatTlichtse

dan de eigenaar al te pald<en.

Je kunt dan afspreken ofje er op
dat moment al op kan of dat je
later nog een keer terug mag
komen. In de Betuwe kun je bijvoor-
beeld haast niet op zondag gaan
zoeken, daar liggen gevoeligheden,
en dat is voor veel mensen vaak de

enige dag dat ze tijd hebben.
Soms wil men nog wel eens over

Men ziet al gauw dat je een

onschuldige hobbyist bent en er

wordtje dan geen strobreed in de

weg gelegd. Juist integendeel, men
is zeer behulpzaam mel aanwijzin-
gen over verdwenen huizen en

landschapskenmerken. Er zijn
mornenteel drie verenigingen van
amateurarcheologen actief in onze

streek, dat zì.jn de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland, ver-
eniging de Detector Amateur en

vereniging Coinhunters. Ik ben van
alle drie 1id om zo goed mogelijk op
de hoogte te blijven.

De mooiste vondst, ik weet niet of
je daarvan wel kunt spreken, maar
het is voor Tricht historisch gezien
wel een belangweldcende vondst,
laat een 10 cm hoog beeldje in
reliëfzien van een heilige uitge-
voerd in tin. Dit is nu een zoge-

naamd pelgrimsinsigne. De heilige
die het voorstelt is Theobaldus of
lIbaldus een heiìige uit Tann.

Ik heb uiteraard de geschiedenis
van deze heilige opgezocht. Daar-
voor moeten we nâar de bisschops-

stad Gubbio die ter hoogte van Lore-

to in de Apenijnen 1igt. Deze werd
als bedevaartplaats ter ere van de

heilige bisschop Ubaldo ook vanuit
onze streken bezocht, blijkt nu.
Op weg naar Rome naakten de pe1-

grims een omweg om ook dit heilig-
dom te vereren. In de Vlaamse ste-

den werden tochten naar Ubaldus
in Gubbio wel als strafbedevaart
opgelegd. lfbaldus was omstreeks
1080-1085 geboren, koos aljong
voor de l<erk en werd in 1129 bis-
schop van Gubbio; hij stierf in 1160

en werd in 1192 door paus Celesti-

nus heilig verklaard. Ten noorden

bodem bewaarde
A. FolkertsEens een ørcheoloog

(veruolg)

Beslagstukken

het hart strijken en toch toestem-
ming verlenen. Heb je die niet op
zond.ag, dan kunje het beste een
nieuwbouwwijk opzoeken, daar
kan het juist wel op zondag omdat
je dan de bouwvaldcers niet voor de

voeten loopt.

Je maakt overigens de vreemdste
dingen mee; mensen denken dat je
een milieuambtenaar bent en dat je
mest controleert ofzo, ofdatje
grondmonsters neemt. Daarom is
het zaak je altijd eerst voor te stel-
len als men naar je toe komt lopen.

,ir
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van de Alpen was vooral de verering
van Ubaldus te Tann in de Elzas

bekend. Daar zouden vele wonde-
ren rond een Ubaldus-reliek zijn
geschied. De naam van de heilige
werd in de dertiende en veertiende
eeuw op verschillende manieren
gespeld, men kent hem als Theobal-
dus ofTheobald en verder ook als

Diebald en Thibald.
Dit pelgrimsteken is meegenomen
uit Tann naar Tricht door een boet-
vaardige pelgrim ergens in de veer-
tiende of vijftiende eeuw toen men
vanuit alle windrichtingen naar de
Elzas afreisde voor deze heilige.

Literatuur:
Ruud de Zwarte: LaatRomeinse vond-

sten uit Drumpt (VVesterheem 30f-87)
Heiligen uit de modder, in Zeeland

gey o n d en p el grim s t ek e n s

(ISBN 906011.sse.7)

Je krijgt als DDA er soms de meest
weemde vragen. Vandaag werd ik
dus benaderd door een Ufo{oog
met de waag of wd met onze appa-
ratuur ook weemd uitziende tech-
nische onderdelen wellicht afl<om-

stig van Ufo's gevonden hebben.
Helaas moest ik hem teleurstellen,
omdat ik zoiets nog niet in mijn
verzameling heb. Hij gaf me in
ieder geval een aantal adresgege-

vens waar we onze informatie kwijt
konden voor het geval we wel iets
onverklaarbaars hadden. Aangezien
een vrij verkeer van informatie een
hoog goed is in onze maatschappij
geef ik hiermee alle adresgegevens
door die hij me gaf.

"Ancient skies, official logbook of
the Ancient Astronaut Society

[AAS], CH4s32 Feldbrunnen" Dat is

Beslagstuk

'1,9e eeuwse broche
met ster, beslist

geen lunula

Eerste NS-uniform-
knoop van rond 1885

Detectoramateurs
en Ufo's
dus het adres van Erich von Dani-
ken, dit blad is in het Duits. Verder
heb ik van dezelfde club een adres
in Amerika, t.w. 1927 St. Johns Ave.,
Highland Park, Illinois 60035-3105
USA.

Internet adres van AAS:
http ://wwwus ers.informatik.rwth-
aachen.de/-b¡ewurm/aas Verdere
informatie bij via e-mail: aas@pand-

ora.oche.de

De AAS is in de Benelux te bereiken
via Filip Coppens, Dendermondse
Steenweg 56, 8-9100 Sint-Nildaas,
e-mail: fsffilco@glo.be

De reda,ctie stond toch enigzins vreemd te
kijken toen zij deze foto zag

Tijdens d,e laatste zoekdag bleeþ er een
zo genaamd,e vlie gende s chorel gesignaleer d

te zíjn; waantan hier bewijs

["]



Delfts oud
Hetwas maandag 22 januari
dat EpÞo Bult om half vier

's middagsbelde. Ik was nog eenbeetje sla-
perig, omdat ik net wakker was, daar ik
's nachts had, gewerkt (ik werk in een bak-
kerij en slaap dan overdag). Hij vertelde dat
de verplaatste grond waar ik al eerder in
had. gezocht en waarín ik fraaíe voorwerpen
had gevonden (Detector Magazine 25)
gezeefd. zou worden, d,at wil zeggen dat puin
en voorwerpen groter d,an'1.5 cm op een

grote berg terecht zoud.en komen en het. fijne-
re materíaal øfgevoerd en uitgereden zou

worden op een and,ere plek.

et deze mededeling wist
ik dat het hele feest wel
weer eens oPnreuw zou

kunnen beginnen, maar dat ik dit
maal over een veel groter zoekop-

pervlak kon beschikken en dat er
grondlagen uitgereden zouden wor-
den waa¡ ik bij de eerste zoekaktie
nooit bij kon komen. Ik ben na het
telefoontje gelijk mijn spullen bij
elkaar gaan zoeken om eerst maar
eens te gaan kijken wat er precies
aan de hand was. Op de plek aange-

komen, zag ik dat de werklui geen

halfwerk hadden geleverd. Er was

al een aardige hap uit de berg ver-

dwenen en gezeefd. Naast de zeef
lag al flinke berg stenen, püpen,
rioolbuizen en zelß een deel van
een mensenschedel en andere troep
opgestapeld. Ik heb nog heel even
gezocht maar helaas werd het al
snel donker.

Dinsdagmiddag ben ik om 13.30

uur gaan zoeken op de plek waar de
gezeefde grond terecht was geko-

men. Het was rond het wiespunt en
er waren twee mensen bezig met
het egaliseren van de grond.
Eén ervan wist zelfs al van mijn
komst, dus dat was wel gunstig.
Gewapend met een Bandido ging ik
het eerste stuk maar eens afzoeken.
Er kwam voornamelijk rotzooi uit
en nog recent ook. Lettend op de
grond zag ik dat er veel grondsoor-

ten door elkaar lagen en daarom

ben ik toen maar overgestapt op
mijn Golden Sabre, die ik ook aan
mijn gordel had hangen voor het
geval ik te veel moest afstellen in
verband met de grondontstoring en
de korte tijd die ik had. Dat werkte
geruststellend, omdat ik zo een

stuk sneller kon zoeken om de klap
pers eruit te halen. Ik weet dat ik
op deze manier voorwerpen kan
missen, maar omdat het mijn
bedoeling was later terug te komen
om het op mijn gemak over te
doen, is dat geen ramp.
Het zoeken ging inderdaad een

stuk sneller en de voorwerpen gin-
gen zich meer en meer aanmelden:

[*]

Kwatt groot
van Jan van
Verneburg
L364-1371

munten, vingerhoed, musketkogels,
kistbeslag, hanger, boekbeslag enz..

In totaal heb ik tweeëneenhalfuur
gezocht.

Op woensdag weer hetzelfde ver-

haal: al had ik nu alleen maar de

Golden Sabre meegenomen met
uiteraard de wide scan eronder.
Opnieuw kr¡¡amen er veel vondsten
te voorschijn en nog leuke en bij-
zondere ook. Het weer daarentegen
was kouder geworden, nl. -5" gra-

den Celsius met een stevige wind.
Ik ben totaal drie uur aan het zoe.

ken geweest. De daarop volgende

donderdag was het weer nog slech-



ter geworden het was nu -10' C met
een nog steviger wind. De werklui
hadden ondertussen hun twijfels
als ik hun vertelde dat de vondsten

niet waren wat ik ervan had ver-

wacht. Maar alsof de duvel er mee

speelde, vond ik altijd wat als er
één bij lan¡am staan. Eén keer betrof
het een fraai stuk boekbeslag en

wat ze nog mooiervonden, een

munt en wel een rekenpenning uit
de 15e eeuw. Probeer dan maar
iemand te vertellen dat je niets
vindt!

Op die donderdag ben ik drieëneen-

halfuur aan het zoeken geweest.

brl



Dnefagmenten
boekbeslag uit de

'L6e eeuws

Thuis gekomen heb ik de meeste
vondsten afgespoeld en in het
water of azijn gezet om te weken of
schoon te worden. Mak voor ik naar
m'n werk moest, ben ik nog even
snel de munten van die dag gaan
bekijken en tijdens het afborstelen
van een aangekoekt muntje zag ik
plotseling een kruis in het midden.
Dat leek me toch wel een vroeg
exemplaar en ja hoor, het was
bingo: een middeleeuwse muntl
Eén kant was wel erg dik aange-
koekt, maar daar dacht ik even niet
aan, tot ik zag dat het geen aan-
koeksel was, maar een tweede
munt met ook zo'n karatrcteristiek

kruis erop. De munten zijn naar het
Koninklijk Penning Kabinet in Lei-
den gestuurd voor onderzoek.

De erop voþnde wijdag, net als de
dag ervoor, viel er veel sneeuw en ik
kon amper nog in de grond komen
die stijf beworen was. Na anderhalf
uur zoeken hield ik het daarom
voor gezien en ik ben lekker naar
huis gegaan, naar mün gezin, dat
me in deze week amper had gezien
en voor een bak warme koffie.
l\n¡ee weken erna ben ik bij de
archeologische dienst geweest om
de formulieren in te leveren van de
vondsten die ik had gedaan. Ik heb

t"l



Vingerhoedjes uit
de 1,6e eeuw

E en F r ans e r ekenp ennin g
uit de 1,4e eeuw

Een horlogesleutel
uit de 18e eeuw

Een ú oortÐ erp dat v er moe àelijk
als houder diende om een ganze-

veer in te steken zodal deze als
s chr ij f stif t kon w or den g ebr uikt

Een dubbele mijtuit
Vlaanderen, geslagen

in de L5e eeuw

[*]



Diverse lakenloden
waan)an sommrge Lrl

Delft uit de 16e/17e eeuw

Een mesheft

{]'

toen een deel van de gevonden spul-
len die ik toch niet thuis in nrijn
vitrine zou pÌaatsen bij de archeolo-
gische dienst ingeleverd, omdat zij
er neer aan hebben dan ik, u'ant il<
zou ze toch maar in dozen heì¡ben
opgeslagen. Zo heeft iedel toch wat
van de vondsten.

Tot dinsdagniddag 13 maart 1996

kon ik niets r.ritrichten op het veld,
omdat de vorst nog in de grond zat.

Bij terugkomst op het veld zag ik
dat er nog niet dool anderen was

gezocht. Op deze niddag kwamen
er toch nog goede spullen uit die
zeker de nroeite waard zijn om te

ui
F

r)".-

.?:
rÌ.
_{-

Een fragmenT van een snaphaat'r
met flint van een vuvrsteengeweer

å20rê., ,¡



F r agment v an een hanger met
daarop de beeltenis van

Mariametkind,metop de

achter zij de een heilige met
daaronàer d.e tekst "ROMA"

vermeldeD: wederom een fragmeDt
van een hanger met Maria met kind
en op de keerzdde een heilige met
daaronder ROMA (Petrus?), diverse
munten waaronder een puntgave

dubbele müt uitVlaanderen, mus-
ketkogels en tot slot een l5eeeunts
mesheft dat gereinigd moest wor-
den.

Op zaterdagochtend twee weken
later ben ik samJn met Dirk, een

vaste zoekmaat van me, Irog gaan

zoeken om uit te vinden of ikveel
voorwe{pen had laten liggen. In de

tussentijd had ik de Bandido laten
modificeren. Veel l$tam er niet

meer uit, alleen veel klein spul,
waaÌonder een schedebesche¡mer
eD een fraaie rekenpenning uit de

14e eeuw die door Dirkwerd gevon-

den.

De inhet verhaal genoemde
schedepuntbeschermer

Ger a ailpleeg ile literatu ur:

Ba(ítt'77, Schans op ile Grens,Halig en

ProJaan, Oord en Duit, P.o. u.d. chüs

Foto's:

Wouter úan den Bos, gemeente DelJt, sectie

Algemene Zaþen, Monumenten en Archeologie.

¡t'.etilankaan:

Epþo I. Bult, gemeente Delft, sectie Algemene

7-aken, Monumenten en Archeolo gie,

drs.BJ. vøn derVeen, RüÞsmuseum het

KoninÞlijk PenningÞabinet (K.P.$,

dhr. H J.E v an.B euningen

lrtl



Opr oep : gevra,a.g d Weerter

lakenloo d v o or publíkatie.
Zijn er leden die Weerter lakenloden in hun bezit heb-
ben? De algemene kenmerken zijn de drie horens of de
Weerterkeper(n).

Neem dan kontact op met:
EJ.M. Nijsen, Ast 9
6031 GJ Nederweert
tel. 0495-634007

Oproep: voor zoekers Delft,

Onlangs zijn enkele zoekers actiefgeweest op het "Doe-

lenterrein" in de binnenstad van Delft.

In verband met het opgravingsonderzoek ter plaatse, is

het van belang dat de plaatselijke archeologische dienst
van Delft weet wat er op die plek gevonden is.

Informatie hierover kan rechtstreeks aan de archeologi-
sche dienst van Delft, of 'desnoods anoniem' gezonden
worden aan de redactie van dit magazine, die dit uiter-
aatd vertrouwelijk behandeld.

DETECT GERT GESINK
TEL: (053) 430 05 1 2, FAX: (053) 430 21 92
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CIRO-OVERBOEKING:

maak het totaal bedrag van de bestelling + f 5,- verzendkosten over op
ons gironr, 48 38 918 t.n.v. Detect te Enschede, befelnummers vermelden!

No telefonßche oÍsprook kunt u de boeken ook ofholen,

Zoeken ? Prima.rrrr
Maar niet NAAR een detector.
Die kunt U vinden b¡j......
BLANKEBOOM DETECTORS
officieel dealer van: o.a.

.Riê"
\.'<J

viking

Broekstraal 41 , Hummelo
0314) 38 16 30
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Middeleeuwse kastelen
in Limburg

De castellologie of kaste-
lenkund,e heeft zich de laat-

ste decennia ontu.rikkeld tot
een zeffstøndige discípline, die

raakt aan de archeologie, kunst-
g e s chie d eni s, mílit air e g e s chie d enís

en het eliteond,erzoek. Als criterium
voor een kasteel hanteert men tegen-

woordig vaak d.e combinatie van verde-
digb a arheid en b ew o onb aarheíd.

Wie bij kastelen
alleen denkt aan

stoere ridders en
jonkvrouwen kan zich

laten bijscholen in
Venlo. Tot begin volgend

jaar is in het Limburgs
museum een tentoonstelling

te zien over middeleeuwse
kastelen die veel verder gaat.

Er wordt ingegaan op wijwel
alles: bodemvondsten, beeld-

vorming, bouw, dagelijks
leven, verdediging en ritu-
elen. Zo is er naast archeolo-
gisch materiaal uit de 12e tot
de 16e eeuw, zoals een helm,
voetboeien, een slot en

gereedschap, ook historisch
materiaal als schilderij en,

tekeningen en plattegronden
te bezichtigen. In twee stijl-
kamers komt het verleden tot
leven: een keuken met
authentieke ingrediënten en
een woonkamer uit een kas-

teel. Ook is er een maquette-
landschap met zeven kaste-

len, waaronder dat van
Valkenburg uit rond 1465.

De Valkenburg-maquette is

gebaseerd op bouwhistorisch
en archeologisch onderzoek
in de Geulbedding en op teke-

ningen uit de 1Se tot de 18e

eeuw. Andere publiekstrek-

kers zijn nagebouwde wapens:
een kanon en een lepelblijde
waarmee men brandend
materiaal en rottende kada-

vers kastelen placht in te
schieten. Aan het dagelijks
leven van de kasteelbewoners
wordt veel aandacht besteed:

ldeding, vermaak, eten, drin-
ken, en rituelen met betrek-
king tot geboorte, huwelijk
en dood.

De belangrijkste doelgroep
die de initiatiefnemers voor
ogen stond, is dejeugd tussen

de acht en veertien jaar. Was

het tot nu toe in het museum
vooral: 'Blijf er met je handen
af!', nu is het juist: 'Kom er
maar aan. Voel, luister, ruik,
probeer je in de middeleeu-
wen te verplaatsen.' Er zijn
daarom veel doe-activiteiten.

Er is ook een ruim tweehon-
derd pagina's dik boek ver-

schenen over de Limburgse
kastelen. Dit boek is niet
alleen een catalogus bij de

expositie maar ook een gids

naar alle kastelen die ooit in
de wijde regio
van Limburg
gestaan heb-

ben. Limburg bestaat
pas sedert 1839. Voorheen
was het gebied anders inge
deeld, dus je vindt ook kaste.

len die nu in Duitsland lig-
gen terug in dit boek. Dat dit
boek voor detectorminnaars,
zeker in Limburg, een must
is, hoef ik eigenlijk niet te
benadruld<en. De inhoud gaat

over de beeldvorming die we

hebben van de Middeleeu-

wen, bouwkunde in samen-

hang met het verdedigbare
landschap, hoe het kasteel
sociaal functioneerde, econo-

mie en cultuur, voorwerpen
gevonden in en om de kaste-

len. Tekeningen en foto's ver-

duidelijken de tekst.

De tentoonstelling is geopend tot
2 februai L997 enhetboekkost

fL. 4,50 (excl. tterzendkosten)

bij hetLimburgs Museum aan

de Goltziusstraat 27 te Venlo.

Tel:077-3522112

Legioen met- ltatte voeten
De komstvan

het Romeinse
leger naar de Lage

Landen. Centraal
staat het proces van de

daaropvolgende'romani-
sering' en de relatie tussen

de inheemse bevolking en de

Romeinse soldaten. Ingegaan
wordt op de manier waarop
het leger in ons land was

georganiseerd en welke
inheemsen er zoal dienst
namen in het Romeinse leger.

Er worden zwaarden, helmen,
schildfragmenten, schoenen
en inhouden van rijke, 4e

eeuwse militaire graven
getoond, waaronder fraai glas
en aardewerk. De soldaten uit
deze graven waren waar-
schijnlijk Germanen in dienst
van het Romeinse leger,
gezien de vormen van hun
grafgiften. Bijzonder zijn rui
terattributen en pioniers ge-

reedschap die de R.O.B. in de

afgelopenjaren op het Kops

Plateau in Nijmegen heeft
opgegraven, waaronder een

bronzen ruiterhelm met bij-
behorend gezichtsmasker,

sporen en paardebitten, hou-
welen en scheppen.

Geop end : dins dag t I m zaterd ag

10.0017.00 uur, zondag 13.00-

17.00 uur, maandag gesloten.

Tot en met 27 oktober 1996 te zien

in het Legermuseum, Korte Geer

1, D elft, te|. 01 5 -215 05 00

þ'l
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St. Víncentíus

Tekst:
STVINCEN-

TIUS VAN
BECELARE.

Víndplaats:
bedding

Bollaeftbeek,
Ieper

Datering:
1425 - L450

Materiaal:
legering uan

lood-tin

Hoogte:
58mm.,
Breedte:
37 mm.

etviel rne op dat, ter hoogte
van de Ieperlee - nu

' Bollaertbeek-hetterrein
steil naar beneden liep. Het water-
peil van de beek was uitzonderlijk
laag en tot mijn verbazing merkte
ik in de beekflanken een dik paldcet

middeleeuws afiral op. Het materi-
aal bestond uit scherven en botma-
teriaal vermengd met organisch
afval. Lange tijd heb ik daarom aan-
genomen dat de middeleeuwers
daar - aan de beekrand - hun ontlas-
ting deden. Later echter, toen de

beek bijna geheel droog stond en de
planten waren afgestorven, ben ik
er tenslotte met de metaaldetector
naartoe gegaan. Zoals in deze

streek te verwachten was, stootte ik
meteen op de onvermijdelijke over-

van Berselare
' Patrick vqnWanzeele 

'

In het voorjaar van'1.989 werd
ín leper - met steun van Euro-

pa - begonnen a.an een renovatieproject dat zich ten doel stelt het
herstellen van de 1-7de-eeuwse voorvestingsmuren van de histo-
rische stad. Toen op zekere dag een hoge delegatie van pers,

stadsb estuu4 ar chitecten en

historici een studiebezoeþ

bracht aan de bouwwerv en,

leek dat voor mij een niet te
missen gelegenheid om deze

laaggelegen gebieden - gelegen

langs d,e Ieperlee en de

J. Picanollaan - te gaanbekij-
ken. Uít eerbied voor de reali-
saties vanVøuban en omhis-
torische redenen zou ik anders

nooit naar die terreínen zijn
gegaan. Nadat ík dus de

beríchtgeving uitgebreid in de

pers had kunnen lezen ging ik
d,aar zelf ook eens kijken.

vloed aan springtuigen uit de Eer-

ste Wereldoorlog. Na wat zoeken en
graven, ontdekte ik, op zowat 30 cm
boven het waterpeil en ongeveer
15 cm diep, een opengewerkt
pelgrimsinsigne dat een Heilige
uitbeeldde met twee knielende
figuren. Verder onderzoek leverde
munten op van Jan zonder Vrees

(7404-1479) en van Filips de Goede

(741e-1467).

Door de gevolgen van de eerste

wereldoorlog was het paldcet echter
niet doorlopend. In de andere beek-

oever ontbrak het zelfs geheel. Toch
vond ik ook aan die zijde, maar dan
lager dan het waterniveau, een

ander middeleeuws pald<et met
scherven van hoogversierd Vlaams
aardewerk (1250-1325).

f'¡o1L-.J

Er was voor mij toen nog geen aan-

leiding om deze vondst te melden
omdat de betekenis daarvan toen
nog niet duidelijk was. In hoeverre
zou ik ook serieuze belangstelling
kunnen verwachten? In hetjaar-
boek 1990 Westvlaamse Archeologi-
ca schreef de toenmalige Ieperse

stadsarcheoloog dat de aanslagen
op het bodemarchief weliswaar nog
niet het alarmerende peil hadden
bereikt zoals in Brugge en Kortrijk,
maar dat nu, jammer genoeg, ook
in Ieper metaaldetectoren gebruikt
werden. Hij pleite er voor om zoveel

mogelijk hun aktiviteiten te volgen
en hen te begeleiden. Zoals verder
zal blijken deed zich eerder het
tegengestelde voor. Toen mij door
vele nieuwe vondsten steeds duide-
lijker werd dat het hier om een

belangrijk vondstencomplex ging,

voelde il< mij verplicht om mijn
bevindingen te melden, temeer
omdat de watermaatschappij het
plan had opgevat om deze moeras-

sige gebieden om te vormen tot een

groot wacht- en spaarbeld<en.

Tot mijn grote verbazing bleek er
geen enkele belangstelling te
bestaan voor de vondsten die ik
gedaan had en reageerde niemand
op mdn melding. Dit gaf mij aanlei-
ding om bij het stadsbestuur een

aanvraag tot prospectie met de

metaaldetector in te dienen. Geluk-
lcig werd mij dat toegestaan.



Toen in 1991 de eerste fasevan de

werkzaamheden een aanvang nam
probeerden wij zoveel mogelijk
archeologisch belangrijke voorwer-
pen van aardewerk en metaal te
redden. Voor de aanleg van grote
rioleringen, groeven de machines
zich dwars door de resten van mid-
deleeuwse huizen en wegen heen....

In de jaren 1988-1989 had de werk-
groep Archeologie Ieper een topo-
grafische kaart opgesteld met daar-
op de middeleeuwse stad leper, de

buitenparochies en de daarbij
horende verdedigingswerken
genaamd de "Uiterste Vesten".
Opvallend is dat de deskundigen
uit deze werkgroep deze kaart
opstelden zondet enig archeolo-
gisch onderzoek ter plaatse!
De samengestelde kaart bleek dan
ook geen rekening te hebben
gehouden met de inmiddels gecon-

stateerde vondsten. De aangestelde
stadsarcheoloog zott tot op het laat-
ste ogenblik volhouden dat in die
lage weiden, onmogelijk bewoning
kon zijn geweest.

Wanneer in 7992 opnieuw vele
archeologisch belangrij ke vondsten
worden gedaan op een lokatie onge-

veer 500 meter van de eerste verwij-
derd, zonder dat daar enige aan-

dacht aan wordt besteed, weesden
wij een archeologische catastrofe.
Dus werd het stadsbestuur van
Ieper wederom van de nieuwe ont-
dekkingen op de hoogte gebracht.
Toen werd ook door hen erkend dat
het hier om vondstmateriaal ging
dat zelfs het Brugse bezit aan zeld-
zame bodemvondsten zou overtreÊ
fen!
Voor ons als metaaldetectorzoekers
brak een een gouden tijd aan met
zeer veel belangrijke vondsten.
In de bovenlaag lagen de verschil-
lende periodes volledig door elkaar,

vooral met materiaal uit de eerste

wereldoorlog. Daaronder zat een,

meestal door granaatinslagen ver-

stoorde, middeleeuwse laag. Bepaal-

de delen waren zelfs in geen 600
jaar meer geploegd. In deze omge-
ving vond ik hele rijen huizen uit
de dertiende en veertiende eeuw
net onder het maaiveld. Op een

andere plaats ontdekten wij - nu op
grote diepte- een middeleeuwse
Ioden waterleidingbuis die de stads-

kern van drinkwater moest voor-
zien. Deze leiding was op bepaalde
afstanden onderbroken door hou-
ten tonputten van waaruit de men-
sen water konden betreldcen.
Het aantal scherven liep in de tien-
duizenden.

In middeleeuwse tijden had de stad
Ieper vier buitenparochies, voorge-
borchten genaamd. Ze werden ver-
woest in 1383 en daarna nooit meer
herbouwd. In de 17e eeuw heeft
Vauban belangrij ke vestingwerken
laten uitvoeren met betrekking tot
het gecontroleerd onder water zet-

ten van deze gebieden aan de voet
van de stadsvesten. Nog steeds

noemt men deze lage waterzieke
gebieden de Verdronken Weiden.

In hetjaar 1383 werd de stad Ieper
van 9juni tot 8 augustus belegerd
door Engelsen onder leiding van de

Bisschop van Norwich en de Gente-

naars. Deze gebeurtenissen speel-

den zich afin een reeks van troebe-
len tussen Frankrijk en Engeland,
de periode van de Honderdjarige
Oorlog. Het betrof een oorlog om
de lakenindustrie. Tijdens deze

belegering werden, zoals eerder
opgemerkt, de vier buitenparochies
volledig verwoest en daarna, vol-
gens geschiedkundige bronnen,
nooit meer opgebouwd. Onze pro-
spectie en het detectoronderzoek

wezen echter uit dat deze bewering,
althaDs wat betreft de St. Michiels-
parochie, in twijfel moet worden
getrold<en. In een beperkt gebied

van zo\Mat 200 m. bij 20 m. werden
eveneens enige honderden metalen
archeologica gevonden daterend
van na 1383!Vermoedelijk hebben
een aantal mensen zich, uit nood-
zaak, voor een periode van ongeveer

honderdjaar op deze natte gebie-

den gevestigd.

In deze context vonden wij in 1989

het bijzonder interessante insigne
met de afbeelding van een Heilige
met twee knielende adoranten.
Twee jaar na de ontdeld<ing heb ik
dit insigne op tekst laten onderzoe-
ken door de heer Stefaan Vanden-
berghe, adjunct conservator van
het Gruuthuyse museum te Brugge.
Beselare is een dorpje in de provin-
cie West-Vlaanderen op ongeveer
10 km ten zuidoosten van Ieper.
De woegste teruggevonden tekst
over Sint Vincentius van Beselare

dateert van 24 aprll 1222. Hlj wordt
nog steeds te Beselare vereerd als

diaken martelaar tegen besmettelij-
ke ziekten, verwondingen en ver-

zweringen. Hij werd volgens de

overlevering in Huesca (Spanje)

geboren en was diaken teZaragoza
waar zijn praalgraf zich nog steeds

in de katedraal bevindt. Volgens de

legende was hij de rechterarm van
zijnbisschop: SintValeer, die een

spraakprobleem had; hij stotterde.
Nu is stotteren voor een ieder een

ernstige handicap en zeker voor

Insígne uan
St. Eligius

uan Noyon,
1.275-1300

[rt]



een bisschop wiens voornaamste
taak prediken is.

Valeer liet daarom zijn jonge
begaafde diaken vaak in zdn plaats
het woord voeren.
Als bekend prediker zal Vincent
echter tijdens de latere Christenver-
volgingen, de zwaarste ldappen te
verduren krijgen. Waar de bisschop
als strafverbannen wordt, onder-
gaat Vincent een weselijke martel-
dood. Zijn lichaam wordt ver-

scheurd met ijzeren haken en
roskammen zodat de ingewanden
bloot komen te liggen. De beulen
bestrooien de ingewanden in de

buikholte ten overvloede nog met
zout. Het verminkte lichaam wordt
nadien op een bed van puntige
scherven gelegd. Deze laatste mis-
handeling is de reden waarom Sint
Vincent ook patroon werd van de

tegeldeld<ers. Alsofdit alles nog
niet genoeg was, wordt het lichaam
uiteindelijk nog op een gloeiend
rooster gebraden. Hij sterft op 22
januari 304. Het lijk wordt tenslotte
voor de wilde dieren geworpen.
Volgens de legende zal een raafhet
verminkte lijk beschermen tegen
aasvogels en wolven. Om te voorko-
men dat het lichaam van Sint Vin-
cent toch nog door gelovigen zal
worden meegenomen om later ver-
eerd te worden, brengt men het
lichaam met een schip naar volle
zee om het, voorzien van een

molensteen, in zee te werpen.
Christenen vinden het lijk later
terug op het strand en op die
manier zal Sint Vincent toch een

waardig graf krijgen.

Na het vinden van nog andere, bij-
zondere insignes samen met nog
vele andere voorwerpen, waar-
schuwde ik het stadsbestuur van
Ieper en werd er besloten dat het
beter zou zijn om nu een officiële
dienst in te schakelen. De reaktie
van het I,A..P., Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium, te ver-
gelijken met de R.O.B. in Neder-

land, liet echter maanden op zich
wachten. Later bleek dat een ano-

nieme anti-detektor-schrijver (nog
voor de gewijzigde wetgeving) een
ldacht over mij had ingediend het-
geen in de krant was gepubliceerd.

Dit verplichte het IA.P. om eerst
deze zaak te onderzoeken alvorens
op mijn melding in te gaan.

De heer G. De Boe, directeur van
het I.A.P., nam een prijzenswaardig
initiatieI door op de door mij aan-

gewezen plaatsen, proefsleuven te
laten graven door de toenmalige
stadsarcheoloog. Het was de bedoe-

ling om een beperkt noodonder-
zoek te doen op het terrein dat zou
worden weggegraven voor de aan-

leg van het waterspaarbeld<en.

Achteraf stelden wij echter tot onze
grote ontsteltenis vast dat op deze

site een recordpoging werd gedaan

door het graven van om en nabij
1000 m sleuven! Wanneer u weet
dat deze site zowat het Pompei van
Maanderen moet zijn geweest, dan
kunt u zich goed voorstellen dat
hier, in een paar weken tijd, grote
schade aan ons archeologische erÊ
goed werd toegebracht. Een derge-

lijke aantasting was onaanvaard-
baar.

Ondertussen stond nu onweerleg-
baar vast dat de oude Sint Michiels-
parochie inderdaad in deze verdron-
ken weiden begraven lag.Jammer
genoeg boden deze ontdeldcingen
nu niet meer de mogelijkheid om
de werken, die reeds in de eerste

afiverkingsfase waren, stil te leggen.
Tijdens het verdere verloop van de

werken konden mijn vriend D. Van-

dekerkhove en ik, mede dankzij de

goede medewerking van de mensen
van de graaffirma Stadsbader-Fla-

mand, toch nog een groot aantal
archeologische sporen inventarise-
ren en inschrijven in hun context.

Vanaf 1993 neemt het LA..P., teza-

men met het stadsbestuur van
Ieper, de leiding over de noodopgra-
vingen op zich en dit resulteerde in
drie opgravingscampagnes waarvan
de resultaten samen met alle gevon-

den metalen voorwerpen later
gepubliceerd zullen worden in
"Archeologie in Vlaanderen".

Archeologie is sedertdien door toe-

doen van de metaaldetector-pro-
spectie in Ieper populair geworden

en het LA..P. profiteert mee van dit
succes! In het voorjaar van 1994,

þrl

precies vijfjaar na de eerste ontdek-
kingen, graaft men de laatste mid-
deleeuwse resten weg. Wij vinden
daar een insigne van St. Eligius van
Noyon, 1.2751300 dat door het IA.P.

in 1995 wordt gebruikt als thema
om in Ieper een tentoonstelling op
te zetten rond een fictieve pel-
grimstocht anno 1326.

Halverwege 1994 verschijnt dan in
het Belgisch Staatsblad de voor ons

metaaldetectorzoekers erg discrimi-
nerende maatregel betreffende het
verbod op het gebruik van metaal-
detectoren. lk kan best begrip
opbrengen voor de onderliggende
bedoelingen van deze maatregel
maar ik betwijfel of men in de prak-

tijk er gereed voor is om zonder
zorgvuldige voorbereiding deze wet
in Belgie toe te passen. Theorie en
praktijk zdn niet op elkaar afge-

stemd met als resultaat dat honder-
den voorwerpen sedert 1994 voor
altijd verloren zijn gegaan. Het lijkt
erop dat deze goed bedoelde wetge-

ving een averechtse uitwerlcing
heeft. Wij stellen vast dat in 1994

en 1995 een aantal sites (1%) wellis-
waar door goedwillende archeolo-
gen onderzocht wordt, maar daarte-
genover staat dat zeker 99% elders
verloren gaat door niet gebruik te
maken van de deskundigheid van
goedwillende amateurs en deskun-

dige metaaldetectorzoekers.
De wetgeving houdt geen rekening
met de realiteitl Er wordt bepaald
dat om verdere vernieling vaD ons

patrimonium tegen te gaan, het
gebruik van detectoren voortaan
aan voorschriften wordt onderwor-
pen. De invloed van de activiteit
met een metaaldetector op de

bovenlaag wordt duidelijk over-

schat. Men gaat ervan uit dat ama-

teurarcheologen, eventueel met
m etaaldetector, een bedreiging vor-
men voor ons archeologisch patri-
monium. Niets is minder waar.
De grootste vernielingen worden
aangericht door de landbouw en
door middel van graafmachines tij-
dens de aanlegvan kelders, onder-
grondse parkings, wegen en nieuw-
bouw welke zonder schroom in
onze stadskernen vernielingen aan-

richten. Een metaaldetector in de

bovenlaag is vergelijkbaar met een



druppel op een gloeiende plaat.
Artikel 9: "Het gebruikvan metaâl-
detectoren kan slechts worden ver-

gund in het kader van een in toe-
passing van artikel 6, paragraaf 2

vergunde opgraving".
Uit deze tekst blijkt duidelijk dat
men ernaar streeft om de archeolo-
gie als een kunstvorm te reserveren
voor een beperkte wetenschappelij-
ke elite. Het is vanuit deze selectie-

ve groep van wetenschappers dat de

maatregelen ontstaan zijn tot
bescherming van hun beroepsacti-
viteiten. Goede regels dwingen
respect af omdat zij de archeologie

werkelijk ondersteunen. In dit geval

ontbreekt echter elke visie en reali-
teitszin. Wat kan de "archeologie"
aanvangen met bodemvondsten uit
geroerde grond? Goede en prakti-
sche ideeën en daaruit voortkomen-
de maatregelen rond prospectie

met metaaldetectoren kunnen
onmogelijk ontstaan uit profes-

soren, burocraten of andere theore-
tici. Zli staan aan de basis op het
veld bij amateurarcheologen die
dag na dag in de realiteit staan.

Om dit te illustreren verrneld ik
graag een ervarrng van vorlge
zomer. Tijdens onderzoekvan een

contructie uit de 14e eeuw in de

verdronken weiden te Ieper, ont-
moetten wij een aantal jonge uni-
versiteitsstudenten well<e ons mee-

deelden dat hun professor de

metaaldetector als opgravingstech-
niek totaal afl<eurde. "De detector
kan maar hoeft helemaal niet".
ledere onderzoeker wil nochtans in
de eindverslagen van collega's
graag een zo volledig mogelijk
beeld geven van alle vondsten op de

betreffende site, in de juiste con-

text en liefst met historische aan-

wijzingen. Vermits de meeste

archeologische activiteiten j ammer
genoeg noodonderzoeken zijn,
menen wij terecht te mogen stellen
dat onderzoek met metaaldetecto-
ren hier zeker een snel en efficient
medium kan zijn.

Het verbod op het gebruikvan
metaaldetectoren resulteert nu al
in een uiterst magere vondstmel-
ding. We gaan opnieuw 20 jaar
terug! We stellen vast dat vergun-
ningen voor het gebruik van

metaaldetectoren zeer schaars wor-
den verleend. Sommige activiteiten
worden welliswaar toegestaan, ech-

ter nooit gewaardeerd. Er is nooit
sprake van enige financiële tege-

moetkoming of van een dankbetui-
ging of appreciatie. Wij worden
geacht een gevaar te zijn en dus

moeten wij worden gewantrouwd.
Ons zijn gegevens bekend datvoor-
werpen gevonden door twee stads-

archeologische diensten nooit in de

openbaarheid zijn gebracht.
Deze voorvøerpen werden ont-
weemd en zelfs verkocht. En nie-
mand stelt de waag waar deze voor-
werpen dan heen zijn gegaan.

Toch weten we uit goede bron dat
het geen Hollanders of buitenstaan-
ders zijn die met de vinger aange-

wezen kunnen worden.
Als wij, metaalzoekers, hopen rom-
mel uitstallen, dan gaat men ons

met beweemding bekijken.

Toch denk ik dat we tezamen een

oplossing zullen moeten zoeken
voor deze aanhoudende valse aan-

tijgingen.
Wij moeten meewerken aan het
bestrijden van het crimineel gedrag

van sommigen en zo nodig de wet-
geving helpen aanpassen. Vermoe-
delijk zal een aangepaste wet nog
niet direct tot stand komen, zodat
wij in afi,riachting daawan ons zul-
len moeten behelpen met een aan-

tal gezonde en op de praktijk inge-
stelde gedragsregels.

Laat ons goed beseffen dat de
"archeologische onderbouw" eigen-
lijk een onmisbaar en niet te ver-
smaden geschenk is voor onze
"culturele bovenbouw".

aoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nieuu,r lícht voor
deD

S ommí g e n otoir e zu, ar tkijk er s

ondet ons zo.gen d,e toekomst
van onze hobby donker in. Ze

zaten aan de ond,erkant van de

maatschappij en elke hoop op

erkenning werd. telkens weer
debodem íngeslagen. De

ondergang leek nabij. Maar,
sinds het verschijnen van d,e

nota.: "Mo.ltq. en de Metaøld.e-

tectot'' kan d,e hobby het dag-

licht weer velen. Datbleek ook

op onze zoekdag. Uit alle hoe-
ken en gaten verschenen zelfs

de meest schuwe DDA-ers om
gezameliik d,e penningen aan

de grond te ontrukken.
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Detection Systems Holland
I mporteur White's metaaldetectoren

Veerpad 2, 8276 AP Zalk,tel lfax (038) 363 65 9 I

e-mail: detect@pi.net,
ww: http://m.pi.ned-detecd

ljw leverancier van o a. de (|ro¡ic çrie, Sulmmter, ïll 808,

Sprtrum )(U,5900 & 6000 Dl serie, Beachcomber, J900 Pro enr.



ô
Þ.
Þ

õ.
s

3

s
s.o

o
Eô
No

o
(D
+(D
+
ur
N
co

(Ð
00

Middeleeuwse en provinciale munten
van de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden

Holland
¡ Floris v, rz56-t296 Penning of

kopje zj. (t266-t284)

'il Willem v van Beieren, t354-489
Leeuwengroot z.j. (em. r354)

t:J Philips II, r555-r598, Oord r578

Utrecht
¡,r Frederik van Blankenheim,

r 393- r 423 Dubbele grooT 2j.,
Deventer, op de voorzijde klop
'Pauluskop' (Münster)

[¡l Rudolfvan Diepholt, t4z6-t455
St. Martinusgoudgulden z.j.

{aÌ Leicesterstoler of t/zo Reaal r586

¡¿ t/zZilveren dukaat r664

Deventer
trï Hendrik il, roo2-ro24

Penning z.j (zgn, Tolpenning)

Friesland
Fl r/z Florijn van 7 stuivers 16or

Brabant
iu Albrecht en Isabella, r598-r6zr,

3 Realen 16o9, Antwerpen

Vlaanderen
ä1 Karel de Stoute, 1467-1477

Dubbele stuiver z j., Brugge

[*]



Land van Heusden

een eerbiedwaardig
verleden

en Altenø heeft

Je ziet het er niet øan af,
maar onze streek heeft
een minstens zo boeiende

en oude geschíedenís als
bijvoorbeeld de rest va.n

Brabant of Holland en

Zeeland. Alleen hier is
nog veel in het verborgene
gebleven, slechts een

handjevol liefhebbers
heeft ons verleden nog

maar doorzocht. Zie hier
de speurtocht van Albert
Folkerts.

Prehistorie
De prehistorie komt er maar
bekaaid vanafin het land van
Heusden enAltena, slechts op

enkele donken, prehistorische
duinen, zijn menselijke spo-

ren teruggevonden. Vanaf de

Iate steentijd zijn ook de

stroomruggen langs de toen-
malige rivieren bewoond.
Daar bleef men eeuwenlang
wonen. Zo langzamerhand
ontdekte men het brons en
het ijzer, maar men bleef op
de oude gronden wonen.
Op de stroomrug van het
Oude Maasje en het oostelijke
deel van de Dussense stroom-
rug komen veel ijzertijd
nederzettingen voor en de

Alm is niet ouder dan de
Romeinse tijd. Het noorden
en westen van de streek
behoorden voorlopig nog tot
het ontoegankelijke moeras-
gebied van HolÌand, het grote
Miriwido, dat via Merewade
in de middeleeuwen haar
naam gaf aan de Merwede.

Romeinen
In de Romeinse tijd werden
de natuurlijke hoogten ook
opgezocht voor bewoning, bij-
voorbeeld de Hoge Woerd ten
noorden van Genderen.
De meeste stroomruggen
waren bewoond behalve de

drassige Biesheuvelse. De Alm
leverde bij een archeologische
verkenning scherven op uit
de tweede eeuw evenals de

Dussense stroomrug. Westelij-
ker dan Meeuwen zijn de spo-

ren verdwenen door toedoen
van de St. Elisabethsvloed.
De meeste Romeinse vond-
sten uit onze streek zijn geda-

teerd in de midden-Romeinse
tijd, tussen 47 en27O na Chr.
Laat-Romeinse sporen zij n
zeldzaam door het langzaam
opruld<en van de zee.

Een groot aantal vindplaatsen
op de Dussense stroomrug
worden in verband gebracht
met een Romeinse weg langs
de Maas naar een verdwenen
havenstad in de Hoeksche
Waard die onlangs is terugge-
vonden. Oude pleisterplaat-
sen, Viciï geheten, worden
vermoed bij Aalburg, Gende-

ren, Eethen en op de Hoge

Woerd. Het kaartbeeld sluit
in ieder geval aan op dat van
de Bommeler Waard die drie
stroomruggen heeft met
Romeinse sporen. Tussen de
jaren 260 en 360 verdwenen
de Romeinen uit hun meest
noordeldke rdksdelen.
Weliswaar nam het inwoner-
tal af maar de inheemse
bewoners, Friezen, bleven,
Slechts bij Eethen bleef men

daarna ook wonen in de

Volksverhuizerstij d. Hoge

waterstanden en gerezen zee-

spiegel veranderden het land
in een soort Biesbosch.

Ook de rivieren verlegden
hun beddingen in de 4e en 5e

eeuw als gevolg van al dat
water. Op de oude stroomrug-
gen ontstond weer bos.

De bewoners keerden weer
terug in later eeuwen. De

Franken kwamen pas aan het
eind van de 7e eeuw

Middeleeuwen
Tot het j aar 1000 behoorde de

streek toe aan de half legen-

darische gouw Teisterbant.
In de oude kronieken van de

abdij van Berne komt het
eiland Vrote voor op de gren-

zen van Holland en Brabant.
Dat eiland behoorde in 1130

toe aan een graafWichardus
die zetelde te W¡k bij Aal-
burg. Vrote lag daar waar we

nu het land zien tussen afge-

damde Maas, Oude Maas, later
Bergse Maas, de Alm en de

I(ornse Dijk, westelijk en noor-
delijl< daarvan lag een Bies-

bosch-achtig noeras.
De bevolking was Fries vol-
gens de oude geschriften,
want die troldcen het achter-

gelaten land van de Romernen
binnen en bouwden ook hier
hun terpenl
De oude Romeinse weg werd
weer gebruikt tussen Wijk en

Gendringen, het Romeinse

Aalburg, werd weer belangrijk
door de aanleg van een burcht
op een motte. Later versche-

nen er ool< motleburchten in
Rij swij k, Uitwij k, Emmikho-
ven, Almkerk, Wijk en Heus-

den. Ze werden allemaal
geplaatst in de roerige 9e

eeuw toen het l(arolingische
rijk uiteen begon te vallen.
Bescherming tegenover riva-

len werd belangrijk. Boven-

dien kreeg men te maken met
invallen van buitenaf door
Magyaren, Moslims en Vilcin-
gen. Mottelcastelen uind je
langs de hele kuststrookvan
de Lage Landen, van Cap Griz
Nez tot ver in Duitsland.
De middeleeuwse samenle-

ving begon te ontstaan in de

bekende drie groepen, zij die
strijden, zij die werken en zij
die bidden.
De middeleeuwse samenle-

ving was er een van boeren en

een heer, dus het kasteel was

niet alleen een militair iets

maar verleende ook status.

De veel oudere omwallingen

[']



werden vervangen door het
kasteei op een heuvel. In de

eerste fase zie je de opkomst
van een viertal I(arolingische
nederzettingen, er ontston-
den landgoederen van grond-

bezitters. In de tweede fase zie
je dat de ontginning van het
veengebied vanaf het jaar
1000 leidde tot nieuwe rijk-
dom, welvaart en status.
Langs de Alm verschenen
nieuwe motteburchten.
Zo ontstonden twee machts-
centra in de streek: het oude
Land van Heusden en het
nieuwe Land van Altena.
ilangzamerhand groeiden de

grote machtscentra Holland
en Brabant. Dat leidde aan het
begin van de 14e eeuw tot
enorme bouwactiviteit;
moderne kastelen ontstonden
en oude kastelen werden
gemoderniseerd van motte
naar waterburcht. In de loop
van 1325 groeide het verschil
van mening tussen de Graaf
van Holland en de Hertog van
Brabant over het grensver-

loop. Er werd een onderzoek
ingesteld betreffende de pael-

stede of scheydinghe tussen
Holland en Brabant. De Bra-

bantse expansiedruk richting
Holland en Gelre resulteerde
in een reeks oorlogen en de

bouw en versterldng van nog
meer lcastelen in het rivieren-
Iand. De grens werd vastge-

legd en gemarkeerd door
palen, bruggen, dijken, heu-
veltoppen, waterlopen,
wegen, bossen, putten en kas-

telen. Men was tot overeen-

stemming gekomen en de kas-

telen werden symbolen van
heerschappij waarbij de mili-
taire functie steeds verder op

de achtergrond verdween,
mede ook al door de wapen-
wedloop in de kanonnensfeer.
Andere gryen verdedigings-
werken begonnen hun opmar-
sen de steden kwamen op.

Wie wil me helpen àe historie uan

onze streek te doorvorsen, gaarne

reacties aan mijn adres in Leeràam

zenden, Ridderspoor 20, 4L43 GL

Kort ar cheolo gisch nieuw s

Arnhem

In Arnhem zijn bij een ver-

kennend archeologisch
onderzoek op twee plekken
sporen aangetroffen uit de

begintijd van de stad. De spo
ren dateren uit de late mid-
deleeuwen en bestaan uit
huisplattegronden, kelders,
beerputten en resterì. van
stadsmuren met bijbehoren-
de grachten.

Lopíkerwetering
De ROB heeft bij Lopikerwe
tering ca. 80 scherven gevon-

den die wijzen op menselijke
activiteiten in de IJzertijd.
De voornaamste reden van
het onderzoek is het in kaart
brengen van de archeologi-
sche resten in het rivierenge
bied ten westen van Uûecht.

Vlíssingen
Bij de aanlegvan een park in
Missingen zijn door een

archeoloog van de ROB twee
waterputten en enkele gewel-

ven ontdekt. De overblijfse
len, uit het eind van de 17e

eeuw, zijn waarschijnlijk van
een buitenhuis en niet van
een hofstede of kasteel.

Den Bosch
Resten van het verdedigings-
werk van Den Bosch uit 1735-

7739 zljn blootgelegd door
archeologen bij opgravingen
van de gesloopte Bartjeskerk.
Het gaat om contragardes,
kleine driehoekige eilandj es

in het water.

Deventer
Een grafueld uit de vroege
ijzertijd in Deventer is volle
dig blootgelegd door de AWN
en de ROB. De begraaþlaats
bevond zich voor een groot
deel in een oude ddk die

afgegraven moest worden. Er
zijn ruim 40 urnen opgegra-

ven met daarin de verbrande
resten van in doeken gewik-
kelde doden. De kr¡¡aliteit van
de urnen was zeer slecht.
Verder zijn er geen attribu-
ten aangeúoffen. De resulta-
ten van de opgraving wijzen
op een geringe aandacht voor
het ritueel van begraven in
de woege lJzertijd.

Alphen oan denRijn
Bij bodemonderzoek in
Alphen aan den Rijn zijn
enige resten uit de Romeinse
periode aangetroffen, waar-
onder vage sporen van een

weg. Aangenomen wordt dat
de meeste resten zes jaar
geleden zijn verstoord door
de verwijdering van een

halve meter klei.

Reusel
Bij opgravingen door de Uni-
versiteit van Amsterdam in
het centrum van het Bra-

bantse Reusel zijn paalkui-
len, drie waterputten en pot-

scherven opgegraven, die alle
wijzen op bewoning in de 6e

eeuw. Pas vanafde 10e eeuw
was Reusel intensief
bewoond. Dat vroegere
bebouwing zich rond de kerk
concentreerde is voor een

woeg-middeleeuwse Kempi-
sche nederzetting hierbij
voor het eerst aangetoond.

Losser
Amateurarcheologen hebben
bij de aanleg van een weg bij
Losser sporen van een boer-
derij gevonden uit de perio-

de tussen 800 v. Chr. en de

Romeinse tijd. De sporen zijn
in kaart gebracht maar door
de wegaanleg al weer vernie
tigd. Naast deze sporen zijn
er scherven aangetroffen.

[rt]

Dilsen-Stokkem

Oude stadswallen in Dilsen-
Stokkem. Bij bouwwerkzaam-
heden in dit Belgische plaats-
je zijn de fundamenten van
de stadswallen uit 1245 aan-
getroffen. Verder zijn een

hoektoren en potscherven,
vloertegels en beenderen
gevonden. Archeologen heb
ben de restanten blootgelegd
en in kaart gebracht.

Ede
Bij de bouwvan een nieuwe
woonwijk in Ede zijn sporen
van een boerennederzetting
uit ongeveer 600 v. Chr. aan-
geúoffen. In de laatste jaren
is er veel overheen gebouwd,

waardoor moeilijk een beeld
is te vormen van de situatie.
De bouw gaat weer door,
maar dankzij registratie van
de gevonden gegevens kan
verder onderzocht worden
wat hier in de loop der eeu-

wen heeft gestaan.

Bathmen
In Bathmen zijn sporen van
een middeleeuwse boerderij
gevonden. In de omgeving
waren al eerder dergelijke
sporen aangetroffen, maar
deze vondst is bijzonder
omdat ze ouder is dan ver-

wacht. Uit het eikehout van
een water?ut bleek een date
ring rond hetjaar 1000.

De boerderij was behoorlijk
groot: ruim 27 meter lang en

7 meter breed. Op de vind-
plaats worden woningen
gebouwd.



7000 Volt
Onlangs had ik eenleuk stekje gevonden om
even een verloren uurtje te zoeken.Terwíjl ik
nog aan het installeren tÐa.s, kwam er een

man naar mij toe. Híj bleekbij nader inzien
een oude kennis van het werk te zijn. Of ik
hem kon helpen, want hij was iets kwijt
geraakt. Hetbleek te gaan om een afsluitdop
vaneen oud, gietijzeren bad, d,at allang
dienst deed als drinkbak voor zíjn vee.

ezelf realiserend, dat er
waarschijnlijk hooguit
wat ferro-metaal in zou

zitten, besloot ik natuurlijk toch
om hem te helpen.

Spullen weer ingepakt en een paar
honderd meter verderop weer voor
de dag gehaald. Hij had het bad ver-
plaatst en daarbij de dop verloren.
Toen zei Cees (zo heet hij) dat er wel
één probleempje was: het terrein
ter plaatse was, nadat het bad ver-
plaatst was, opgehoogd met vier
grote wachtwagens zandll. Ik had
natuurlijk al niet veel vertrouwen
rrreer orrr dat ding terug te kunnen
vinden.

Maar afijn, detector aangezet en

toch maar geprobeerd. Niets
natuurlijk, wel wat ijzerwerk en
een slecht duitje, maar geen stop!

"Misschien is ie in het gras gerold
onder het prildceldraad", zei Cees.

Ik heb het er niet zo op om onder
prild<eldraad te zoeken. Je hoort
door de pulsen die zo'n draad
afgeeft het voorwerp maar amper
en het is ook niet goed voor de

detector!

"Ik kan ook de draad door de halÊ
open ogen heenhalen en omhoog-
treldcen" zei hij.
Nog even dacht ik na en knikte.
Cees deed zoals gezegd de draad
een flink eind omhoog, zodat ik er
gemald<elijk onderdoor kon met de

steel en de schijf. Voorzichtig tastte
ik met de zoekschijf het gras af.

Niets. Goed de draad in de gaten
houdend schuifel ik nog wat verder
..... - IC.AP-... Het was net of ik een

flinke steen achter tegen mijn
hoofd aan kreeg. Ik draaide me om,
om te zien wie er gegooid had,
maar er was niemand te zien!
Aangeslagen door dit voorval wilde
ik (enigszins verdoofd) verder zoe-

ken...

Geen basistoon ..... niets op het LED-

scherm.... Toen pas realiseerde ik
me, dat het geen steen geweest was,

maar 7000 Volt, die door inductie
waarschij nlijk overgesprongen was

naar de steel van de detector
(metaal plus koolstof, dat wil wel
geleiden!) en van daaruit naar de

uiteinden van mijn walkman, die ik
goed in mijn oren had zittenll

Wat was dat een ldap zeg. Ja, nu
had ik door, dat alles kapot was.

Cees had van het hele voowal niet
veel anders gemerkt dan dat ik
opeens erg schrok en verbaasd keek
hij rnij aan. "Is er iets?" vroeg hij
verbouwereerd aan mij en ik vertel-
de wat mij zojuist overkomen was.

Hij kon het bijna niet geloven, want
hij was het, die de draad met blote
handen ornhoog hield, weliswaar'
met goede, droge rubberlaarzen
aan. Toch moest ook hij het accepte-

ren en enigszins teleurgesteld zei
hij, dat als de reparatie duur uit zo

vallen ik het dan maar moest laten
weten.

Spullen ingepakt en thuis aangeko-

men de detector ingepakt en opge-

stuurd naar mijn (detector)dealer
met een korte omschrijving van
wat er gebeurd was. Twee dagen
later belt Munsters mlj op.Hij had
nog nooit een detector gezien, die
zo kapot was als de mijne. Van voor
tot achter maken kon wel, maar
zou toch gauw vijÊ ofzeshonderd
gulden kosten. Jeminee!!

Hij adviseerde mij, en dat was ik
zelfook al van plan, om het via
Cees zijn w.a.-verzekering te verha-
len. Het was tenslotte ook in zijn
opdracht gebeurd. Zo gezegd, zo

gedaan. Eerst zag hij er niet zoveel

heil in, maar ik kon hem toch over-

þrl

tuigen en hij heeft het probleem
voorgelegd aan de verzekering.
De andere dag belde hij mij op.

Hij wilde gegevens hebben: aan-

koopbedrag, aankoopdatum, fac-

tuur en offerte voor reparatie. Het
eerste had ik nog allemaal en dhr.
Munsters zorgde voor de offerte, die

ik ook al gauw in de bus had.

Opgestuurd naar Cees, die er ook
meteen werk van maakte en een

paar weken later kreeg ik het
bedrag overgemaakt op mijn girore-
kening. Ik heb bij Munsters dezelÊ

de week nog een White's Spectrum
XLT gekocht. Wel weer even wen-
nen zo'n nieuwe detector.

Met dit verhaal wil ik iedereen
waarschuwen voor schrikdraad.
I(om er niet te dicht bij in de buurt,
want zo'n hoog voltage, zo'n hoge

spanning, kan erg gemald<eldk
overspringen op je detector. Geluk-
kig heb ik er zelf niets aan overge-

houden, behalve dan deze schrijÊ
woede.

Tot ziens,

Peter van Lierop

jly/eld uw
vondsten
øltíjd a,øn



Dnrnauon trd¿io wÈtg

Uiteraard wilt u øls u nog niet zolang
lid bent, ook alle oude nummers van
het magazine hebben.

Jaargang 1992,1993,1994 en 1995 zijn verkrijgbaar door

f 42,50 (per jaargang) over te maken op gironummer 1675000

of ING Bank 67 80 04 900 t.n.v. De Detector Amateur, onder
vermelding van de desbetreffende jaargang(en).

Wil Hofman, de enige dealer met meer verstand van de binnenkant van een detector dan van de

buitenkant, wenst u alvast een prettige vakantie !

Maar..Neemt u eigenlijk wel een detector mee die volledig aan uw behoefte voldoet?
Zou uhef ook niet makkelijk vinden als uw Classic 3 zoekdagen met één acculading kon doen?

Lijkt het niet slimmer de discriminatie van uw Tesoro te laten verbeteren vóór u naar Sicilie gaat?

Bel nú even wat Wil Hofman voor u kan betekenen voordat tijdgebrek van u of ons roet in het eten gooit.

Wil Hofmâr, spec¡alist in detectortechniek!
Hofman Elektronica VOF Beunin gen, 024-6774063. bgg 06-52637244.

(Bezoek alleen op afspraak!)

Spectrum XLT

uoo,f. 46 r4íper maand

S¡lver Sabre ll
uoo, f. 34, 1 5 per maand

STEENBE,RGE,N DETE,CTORS
U kunt alle detectors bij ons op afbetaling kopen, ook 2e-hands detectors

Wilt u meer weten, bel ons dan even STEENBERGEN DETECTORS HULST 01 14 - 31 97 56. Vanuit belgie 00.3'1 1 1 .43 1 I 756

[rr]
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1e detector
huwel|k in
Nederland
Hetwas zo'n 4 jaar geleden, op de eerste
zoekdag van onze vereníging ín Olilebroek,
d.at het gebeurile. Snjnfe kwam er om te
zoeken enBrwín zattoen alín de actiuitei-
tencommísie ilíe de zoekdag organíseerde.
Het was zoals zo vaak gebeurt,líefde op het
eer ste gezicht, v onken díe ov erslaan, vlinder s
in ilebuík enz. Stijnge vond die dag geloof ik
niet zoveel, en wos regelmang in ilebuurt
van Erwin. Erwín zat ook helemaø.l met z'n
hooflil ín de wolken.

Wat ons betreft had Stijntje die dag
dus gewoon de eerste prijs gewon-
nen. Algauw hoorden we berichten
dat Erwin niet meer in Groningen
woonde maar gezellig bij Stijntje en
werden ze constant samen op de

zoekvelden en waterplassen gesig-

naleerd.

GEZOCHT
Zoekveld(en) voor een nieuw te houden zoekwedstrijd,liefst
in het midden van Nederland. Er dient een geschtkte qccom-

modatie voor + 2OO personen aanwezig te zijn.

Aanmeldingen:

G. Lukassen, Meerpaal 218, 9732 AM Groningen
D. Eekhof, Pealskar 47,8501TL Joure

Omdat we hadden vernomen dat er
eerstdaags iets belangrijks ging
gebeuren met die twee, vondenwe
dat we ze op onze laatste zoekdag
in Boerhaar toch op een passende

wijze in het zonnetje moesteri zet-

ten. En zo werden ze vooruitlopend
op het echte huwelijk alvast door
onze voorzitter in de detector echt
verbonden. (Wordt vervolgd)

Yf,



1 )rt'tti
l:i Afdeling Zuid-Veluwe en Oost-

Gelderland: Excursie naar
Montfe¡land Informatie en
opgave bij het afdelingssecreta-
riaat

7 ju:ri
t.r Afdeling Zeeland: E Bult

(gemeentelijk archeoloog Delft)
Kasteelonderzoek in Delftland,
Zuid-Holland Zeeuwse Biblio-
theek, Middelburg, 19 30 uur.

:30 âilgr-ritrls I Itcptcnriler
It Afdeling Helinium: Iìxcursie,

waarscheinlijk naar Keulen

20 ËeilLcÌrìll¡1
Ël Afdeling Zeeland: J. Gawronski

(lPP) Het VOC-Schip 'Amster-
dam" Zeeuwse Bibliotheek,
Middelburg, 19 30 uur.

1:l (¡iit{rbûr
f : Afdeling Heìinium: Excursie

naar het Zuiderzeemuseum

1"7 rrliLlbûl
|:l Afdeling Zaanstreek-Waterland

en omstreken: A. Lagerweij
(gemeentelijke archeologie
Amsterdam) Opgravingen aan
de Nieuwezijds Kolk te Amster-
dam (o.a het "Kasteel van
Amstel") Werk- en expositie-
ruimte, Dorpsstraat 370, Assen-
delft, 20.00 uur

L nove:nber'
Êl Afdeling Zeeland: B Schaap,

Prehistorisch grotonderzoek
Zeeuv,/se Bibliotheek, Middel-
burg, 19.30 uur

lL2 )lnveü:!llf:Í
t:ì Afdeling Zaanstreek-Waterland

en omstreken: ,. Scheffer en W.
Rem Opgraving te Wommels
(Fr) Werk- en expositieruimte,
Dorpstraat 370, Assendelft, 20.00
uur

Succesvol zoeken met de metaaIdetector.....................................f 29,9O
............... ...39,95
.... ..............48,00

Gold Rush
Metaaldetectoren
Goldrush is nu ook mobiel te

bereiken onder nummer 06-

s4786333.
Tel.: (020) 6682968

Fax: (020) 6962303

aôßaoÇao*o€

f Bs),

f L60,

f s0,

f 9sa,-
bgg a6 54/86333

Archeologie van Friesland.. ..........49,95
Zonnebloem zilver deel t tsüe-l)ö1............ .....::....:. ..:.:.................r0,gs
Zonnebloemzilve¡deelll1,576-1795.... ......................16,95
Detectorminatie. .. .................. .....24,95
Romeinse voorwerpen (o.a. beeldjes) 2 delen .....70,00
Fietsplaatjes (met prijzen). ..... ........10,00
Opgraven - technieken voor archeologisch veIdwerk.....................29,95
Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland ...........49,95
onde¡ de hei - archeologische en historische
landschapselementen in het Gooi............ .... . .......29,95
Amhem onder de grond - bewoningsgeschiedenis
van de stad en omgeving.. ... ..24,95
Nering en vermaak - de opgraving van een
14e eeuwse mark in Amersfoort.................. ......................49,95
Romeins Utrecht...... ......- .... ....29,95
Diverse andere boeken op aanvraag

Kooistra Metaaldetectors, (0573) 46 50 93

Oo¡d en Duit uit Noord en Zuid..
Meten en wegen in Friesland... ..

KORT KORT KORT

Verzamelbanden
uitverkocht
Helaas, de verzamelban-
den zijn uitverkocht.
We zijn nog aan het bekij-
ken ofen wanneer deze

weer besteld worden.
Dus graag voorlopig nog
geen geld op sturen voor
een band.

erð',\iõSÈ6è

Alleen particulieren (leden) kunnen gratis "Opgravertjes" plaatsen, door
deze voor de sluitingsdatum naar de redactie op te sruren. Aangeboden
voorwerpen van archeologisch belang dienen altijd te zijn aangemeld.

aaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaoaaaaa

o*o*^t**%,

daar geen interesse in heb-
ben, neem dan contact op.
M.vanHoepen,
Papestraat 2,
436L 8R Westkapelle,
tel (01,18) s71.48s.

Beginnend detectoramateur
(34) zoekt zoekmaat in de
omgevingvan + 20 km. rond
Putten (Gld.). Voor gezame-
lijk vervoer, stekken uitzoe-
ken en zoeken op diverse
soorten terreinen. Zelf zoek
ik met eenWhite's XLT en
heb diverse atlassen.
T. Hendriks, tel (0341) 353609.

6¿èÐOeêêr9e6 OGGASIONS
Tesoro Laser B1

viking 5D

White's Beachcomber (àefect)

Garrett CTA 1000

Gold Rush metaaldetecToren, tel (020) 668 29 68
Gewaagd: duiten. Wie heeft
er nog duiten liggen, waar
men niets mee doet. Ik kom
ze Eraag ophalen.
T.van Oostveen,
Valeriaanweg 1.4,

8042ND Zwolle,
tel (038) 4227988.

Te koop: 28 cm zoekschijf,
merk Tesoro, Prijs f 100,-.
R. uan Dijk, tel (023) s6391.1s.

Detectoramateurs, ik ben
een fanatiek verzamelaar
van spullen uit de 2e WO..
Mocht u spullen opgraven en

C-Scope 550, demo, 12 mnd gar.

C-Scope TR/VLF 770D, z g staat,3 mnd gar.

White's XLT,bijna als nteuw, 12 mnd gar.

Tesoro Cutlass Ii, demo,'1.2 mnd gar.

C-Scope 1220, demo, 12 mnd gar.

C-Scope 5MX, demo, L2 mnd gar.

Pulse GoldScan 4, demo, 12 mnd gar.

C-Scope 4ZX, z g staat, 6 mnd gar.

Fisher 1,265X, z g staa|,6 mnd gar.

Tesoro Stluer Sabre II, z g staaI, nteuwe schìjf, 6 mnd

White's TM 800, demo, 12 mnd ga,r.

Gert Gesink - F0, Detect, tel (053) 430 05 72

f 2s0,

f 29\

f 139s,-
f 49s,

f B9s,
{ 12q\

f 149s,-
f 11s0,

f 79s,

qar. f 675,

f 159s,-

a a a aa c o t a a c a too a a t a a a a o e a 6 ôa9 a â a ! a a Ea a a c a ta
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AANMETDINGSFORMUTIER
METAALVONDST
DATUM: LIDNR:

NAAM VINDER:

ADRES

POSTCODE /WOONPLAATS

TELETOON:

GEVONDEN OBJECT

MATERIA.AL

OMSCHRIryING OBJECT:

AEMETING/CqGEWICHT:

DETERMINATIE VERRICHT: JAl NEE DOOR

VINDPLAATS / COORDINATEN:

GEMEENTE / PLAATS:

VONDSTOMSTANDIGHEDEN:

HANDTEKENING:

tector AMATEUR

SII UA'] IESCHITS VINDPIAA IS CL\'ONDEN OB/TCT.

AFBEELDINC CEVONDEN OBTECT:

HET GEVONDEN OB,IECT BLiJFT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT BIJ DE VINDER

Hoe dient u het aanmeldings-
formulier te gebruiken?
Maak van dit formulier eerst een aantal fotokopieën,
zodat u altijd een aantal formulieren op voorraad heeft.

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

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

munt
vermoedelijk brons
vermoedelijk Romeins,
voorzijde: wouwenkop met
omschrift, keerzij de beschadigd.

Afmeting/c.q. gewicht: Ø 20 mm
Determinatie verricht: nee
Vindplaats/coördinaten: de weg of straat waar b.v. de akker

ligt en eventt¡eel de coördinaten.
Vondstomstandigheden: geploegde akker met veel

Romeinse schen¡en.

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.

Adressen waar u het formulier naar toe kunt sturen:

Rijksdienst v oor het Oudheídkundig Bod,emonderzoek
(RoB),
Kerkstraat 1,

381,1CV Amersfoort
Teleþon 033-634233

Koninklijk P enningkabin et (I(PK),
Rapenburg 28,
Postbus 'J.1.028,

2301. EA Leiden
Telefoon 071.-1.20748

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te vul-
len houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregis-
tratie. 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!

Gevonden object:
Materiaal:
Omschrijving object:

t.]



Dealer.
pagtna,

I

Kooistra Metaaldetector s
Compass / Garrett/ C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter
Buorren 71.4, 8408 HP Lippenhuîzen
tel. (0s73) 46 50 93

Lankman Detectors
White's /Viking
v d-'Iituþstraat 26, Noordwolde
tel. (0s61) 4s3213

DSG Metaaldetectoren
Groníngen
White's / Vikíng / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detectiepoorten
Beatrixstraat 26, 9965 RK Leens
tel. (0595) 57 1.7 49

Holland Detect
Metaaldetectors voor hobby,
industrie en beveiliging
Tramwijk zz 68
7837 GK Nieuw Weerdinge
tel. (0s91.) s2 24 20

t Detection Systems Hollønd
White's /Viking/Tesoro / C-Scope
Fisher / Goldspear / Electroscope
CEIA/ Beveiligings c.q. hand detect.
Pulsinductie / Diepzoek app.
Tevens verhuur
Veerpad2,8276AP Zalþ.
tel. (038) 363 65 97, autotel. 06-529 268 25
email deted@pi.net

. Fa.. Detect - Gert Gesink
Tesoro / Fisher / Viking /
Goldspear / Laser / White's
Verhuur diepzoekers
Opsporings service
Schurinkdu-¡arsu.¡eg 11,, 7523 AT Enschede
tel. (0s3) 430 OS 1-2

t Flevo Detect - Wilco Rook
white's /Viking

t Blankeboom Detectors
Tesoro / Viking / White's
Br oekslr a at 4 1, Hummelo
tel (0314)381,630

Hof m an Ele ctr o nic a V. O. F.
Detectortechniek
Primulastraat 6, 6641 BV Beuningen
tel. (024) 677 40 63

Emíle Heíín
Metaaldetectors
White's /Tesoro / Viking
Beveiligings en hand detectieapp.
Diepzoek apparatuur
Verhuur en opsporing
Bloemstede 58, 3608 TFI Moarssenbroek
tel. (ßaQ 56 30 37 (tot 23.00 uut)

Goldrush
White's / Depthmaster/
Detection Design
Palemb angstr aat 5, 1O9 4 TA Amsterdam
tel. (O2O) 668 29 68,b.9.9. O6-s47 86333

D.J. Løan Metaaldetectors
C-Scope / Fisher / Viking
Pieter MaatsslraqtT2
1.7 7 7 AP HíppolytushoeJ
tel. (0227) s9 32 86

¡ GEKO Detectors
Compass / Bounty Hunter
De Rozendijk 29, 7797 PD Den Burg, Texel
De Crímpen 9, 7921 BW Akersloot
tel. (0251) 37 39 s8

. Hamstra,V.O.F.
Garrett / Compass / C-Scope
Bounty Hunter
KleíneHaarsekade 779
42OSNA Gorinchem
tel. (0183) 62 75 OO

Maro detectíe
Tesoro /Viking / C-Scope
Fieldmaster / Fisher / White's
/an Kloosstraat 16
22OLPW Noordwijk
tel. (O77) 364 78 27,b.9.9. O6-s26 4oo 2O

Hoeveline
Tesoro / C-Scope

Burg Bauwmannlaan 9Oa
3043 AP Rotterdam
tel. (010) 47s 76 49

r WDV Metaaldetectoren
White's /Viking/ CEIA Det. app.
Diepzoek & Beveiligings app.

Carnisselaan 55, 3083HB Rotterdam
tel. (O10) 48I 76 77

r W Munsters
Metaaldetectors
Viking / Tesoro /'ü/hite's
Keepstraøt 2, 5702 LH Helmond
æL (oael s4 47 82

.Ian vanBeraen'Metaald.eteítors
Tesoro

Schoolstraat 75,5227 AA Den Bosch
tel. (07s) 637 1,3 so

P. van der Putten
C-Scope / Fisher
Hutaþker 3, 5552 CJ Valkenswaard
tel. (o4o) 2o417 77 / (oû) 2o7 s3 47

r HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter / C-Scope
Compass / Fisher / Garrett /Viking
Stotionsstraat 13 2-134, Deume
tel. (M93) 37 44 6s

t Ste enb er g en D ete ctor s
rrÃ/hite's / Tesoro / Viking / Laser
Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Technology
Pulse Inductie / Diepzoek app.
CEIA Detectie poorten
Bontehondstraot 3-5,4567 BA Hulst
tel. (O17Q 37 97 56

r HAGRO Metao,ld,etectors
Bounty Hunter/ C-Scope
Compass / Fisher / Garrett / Viking
Spoorstroat 56-5 8, Boxtneer
tel. (M85) 57 75 76

ZL Metaalàetectors
Garrett
Libekerstraat 2, 6265 AM Sint Geertruid
tel (0a) N8 36 77 na 78.30 uur

TT

T

Kerþpad 78, 8376 DB Marknesse
tel. (0527) 20 39 29
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. PETTEN . DIV. SOORTEN SCHEPPEN . HEUPTASSEN . WAADPAKKEN . KOPTELEFOONS. OPLADERS. BATTERIJ-OPLADERS . BATTER

levíndt'm met
U houdt het niet voor

mogel i jk, maar Kooistra

heeft vrijwel alles op het

gebied van metaaldetec-

tors wat in Nederland

.-. verkrijgbaar is. Voor zowel

hobby als professionele

toepassingen.

Als importeur van Oarvet, Compass,

Bounty Hunter en als dealer van o.a.

Fisher, Tesoro en C-Scope kunt u een

meer dan ruime keuze maken. Het gratis

en vakkundige advies maakt u snel dui-

delijk wat de juiste keuze moet zijn in

detector en accessoires. U zult het vast

wel vinden bij Kooistral

M ETAAL DETECTORS
Buorren I 14, 8408 HP Lippenhuizen,
tel. (osl3) 46 50 93, fax (0513) 4630 67

DIT ZUN DE REDENEN WAAROM
ANDERE KOPERS U VOORGINGEN:
. Crootste assortiment deteciors
.Vakkundig, eerlijk en gratis advies
. Alle modellen op voorraad
. Bij storingen snelle reparaties dankzij

eigen servicedienst
. Bij reparaties evt. vervangend apparaat
. Betrouwbare garanties ook op reparatie
. Coede inruil voor uw oude detector
. Ruim ro jaar ervaring in gebruik en

verkoop van metaaldetectors
. Coede gebruikte exemplaren voor

scherpe prijzen met garantie
. Verzending door heel Nederland
. Croot assortiment boeken
. Vriiwel alle onderdelen op voorraad
. De beste prijs/kwaliteit

verhouding

Níet voor niets de grootste von Nederlond! 
Ë
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