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Tijdens de laatste
Newbury Rally in Engeland
werd er een heuse schat
bestaande uit 75 zilveren
munten met een geschatte
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Toeval? /ì/eel
Tesoro- geb ru i kers weten
al lang, dat een Tesoro
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gevonden door 2 zoekers.
De één zocht met een Tesoro
Golden Sabre, de ander met
Silver Sabre ll van Tesoro.

-JrJ

detector het
meest
geschiktst is
om kleine
muntjes van
koper, zilver
en goud te

vinden!
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Tesoro Lobo Super Traq
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lmporteur Benelux en 5candinavië

Fa. Detect - Gert Gesink
Schurinksdwarsweg

11

7523 AT Enschede
Tel. (053) 430 05 12

(bezoek op afspraak)
Fax (053) 430 21 92
http://www.a

AMIGO

ll

pMax
pMax
ll pMax

CUTLASS ll
SILVER SABRE

BANDIDO

f 649,f 895,f 1152,f 1380,-

1
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ll

PIRANHA

ll
ll

of fax ons en we sturen u de
test gratis toe.
Bel

l/bedrijven/detecV

LASER Power Max
LASER Power Max
TOLTEC

Uit een onlangs in Engeland
gepubliceerde test van
de Londense detectorcl u b
'The Premíer Metal Detecting Club'
met verschíllende merken en
model I e n metaa I detectors,
bleek dat veruit de
meesúe'hammered coins'
(met de hand geslagen zilveren
munten) door zoekers met een
Tesoro of een Laser waren
gevonden!

Í 1452,-

gemod f 1595,-

f 1699,(pulse ìnduction) f 1795,-

STINGRAY

ll

LOBO Super
SUPAMAG

TRAQ

(supermagneet)
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2195,-

f

349,-

2315,-
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Detector magazine ís het
verenigingsblad van
"De Detector Amateur"
en verschijnt elke 2 maanden.
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ISSN: 1386-5935
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Redactieadres
De DetectorAmateur
Hanebaiken r53
9zo5 CL Drachten
Tel. (o5r z) s+ s3 77
(uitsluitend na 78.O0 uur)
Fax (o5rz) 54 5r 17

E-mail: dda@creaþpe.demon.nl

I

I

Advertenties
Tarieven op aanvraagbij de
redactie. Het bestuur behoudt
zich het recht voor advertenties
zonder opgave van redenen te
welgeren.
Redactie
C.B.
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Voor'\Ã/oord
ESTUUR
Nadat bekend, is
geworden

datLuit-

zenHaak af zou treden als voorzitter van
onze vereniging zijn de
stuur sle d en
met elkaar om de taJel gaan
zitten. Binnen het tijd,sbestek
van een jaar twee bestuursleden
weg,hoe nu verder?
ov er g ebl ev en

be

Na telefonisch overleg met de
ROB is mij toegezegd dat het
verslag van de rede van

Besloten werd, na goed

onderling overleg, om eerst
de functies met de daarbij

mewouw

E. Vreenegoor,
gehouden op de jaarvergadering van 1.997, voor de jaarver-

behorende werkzaamheden
te gaan verdelen. Het voorzitterschap zal door ondergetekende worden overgenomen.
Als vice-voorzitter zal Kees

gadering op 23 mei 1998 in
mijn bezit zal zljn. Voor de
lieftrebber zal ik zorgen dat er

Leenheer gaan fungeren.

op die dag lcopieën aanwezig
zullen zijn. Uiteraard zal de
rede ook in ons volgend
magazine worden opgenomen.

In het volgende magazine
zullen we bekend maken bij
welk bestuurslid men moet
zijn met vragen, problemen
of ideeën.

Adressen!
Veel brieven, vragen enz. komen nogal eens bij deverkeerde

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?!!

I

Vragen
Vragen over de vereniging kunt u kwijt bij onze
secretaris: D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31,
8453 XC Oranjewoud, tel. (o5r3) 6ZtgZ8.

I

Vooreerst gaan we niet overhaast op zoek naar weer
nieuwe bestuursleden.
Onze eerste taken zullen zijn
om het overleg voort te zetten metA\4IN en SNA en om
duidelijkheid te krij gen
omtrent de toekomstige rol

Tot slot nog dit: Luitzen
bedankt voor de tijd die je
hebt besteed aan onze vereniging. En voor iedereen: tot
ziens op de jaarvergadering.
JohanKoning

van de ROB te Amersfoort.

Ledenadministratie
Opgave van leden, wagen over de contributie bij:

W Woudstra, Melkemastate 16,

I

8925

AP Leeuwarden.

Activiteitencommissie
Voor wagen, suggesties enz. over zoekdagen, determi-

natiedagen kunt u terecht bij:
G. Lukassen, Meerpaal zr8, Groningen, Tel. (o5o) s4a3396

I

Advertenties, Opgravertjes, Occasions
SaaT.

I

tot
of

Maak alle gaten weer netjes
dicht en wel zo, dat er geen schade
zichtbaar is þijvoorbeelà aan een
eventuele grasmaT)

Legitimeer je met je
lidma atschap skaart (e denp as)

I

T Kopij
Verhalen, inzendingen voor de vondst van hetjaar,
enz. C.B. Leenheer, Hanebalken 153,92oS CL Drachten
5r z ) s4sr17. E-mail : dda@creatype.demon.nl

Vondslen, wo.arvan men redelíj-

kerwijs kan o.annemen of uermoeden dat àeze van vretenschappelijke

onze vereniging
"de Detector Amateur" een
àelectorambassadeur.

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

(o

toesTemming
zoeken aan àe landeigenaar
beheeràer van àe grond

lWees voor

T Vraagbaak

Fax

lVraag altíjd

I

Opgave uitsluitend schriftelijk aan: C.B. Leenheer,

HanebalÌ<en aS3, g2o; CL Drachten. Fax (o5rz) S
E-mail: dda@creatype.demon.nl

FIursuouDELr/K REGLEMENT

cultuurhistorische w aar de zijn,
moetenbinnen àrie dagen gemeld
woràen bij de burgemeester van
àe plaats waartoe het gebied
behoort

a Laal muniTie liggen; indien
noàig àe plaats markeren en
politie waarschuwen

àe

I

I

Bovengenoemde vondsten moeten eveneens worden aangemeld
bij àe àesbetrefJende archeologische in-stdnties , zoals de ROB en

Zoeþ nooit op archeologische
terreinen, mits je toestemming
hebt verkregen van de bevoegde
instdnties om mee te helpen bij
e

hetKPK

en archeolo gis che op gr av in g.

T Vondstaanmeldingen
Stuur een fotokopie van het formulier, dat u naar
een van de officiële instanties heeft gestuurd naar
ons secretariaat:
D. Smilde, Pr. Bernhardweg 31, 8453 XC Oranjewoud

I

Neem zoveel mogelijk het metalen afual, zoals lood enkoper mee
Denþ om het milieu

Het 's nachts zoeþen zond.er Toestemming van àe landeigenaar is
verboden Iemand die 's nachts
zoekt is verdachTbezig
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Voorzitter:
Beste mensen,

Dit is het laatste ........ gelukkig
nietblad of het einde van de
vereniging. Dit is het laatste
voorwoordje van mij als voorzit-

ren, sportles aan studenten,
eigen studie (FIVO = humanistische vorming voor de basisschool). muziek mal<en, lezingen

glazen huisje leeft. AIs voorzitter
moet je vaak Roomser dan de
paus zijn en dat is moeilijk.
Geluldcig draait de vereniging

C.B. Leenheer

gekozen worden.

zonder mij ook wel door.

Hanebalken r53
9zo5 CL Drachten

Ikwil in

stoppen komt natuurlijk niet
zomaar, daar gaat meestal veel

wikken en wegen aan vooraf.
U weet dat er nogal wat tijd in
een bestuursfunctie zit en als
men daarnaast nog tijd in andere
zaken moet stoppen, zoals in
mijn geval in beweging aan oude-

Vice voorzitter &
hoofdredacteur

geven etc. dan moet er wel eens

ter.

Een besluit om als voorzitter te

J. Koning
Roodborststraat zo
8916 ac Leeuwarden
Tel / fax (o58) z16 55 73

de eerste plaats al de

GemakkelijÌ< is kiezen bijna

bestuursleden bedanken voor de

nooit. Ik ben nu zo'n 5 jaar voorzitter geweest, ja¡en waarin voor-

samenwerking en de leden wil ik
bedanken voo¡ het vertrouwen
dat zij in mij gesteld hebben.

uitgang is geboekt en teleurstelIingen zijn verwerkt, maa¡ de
positieve resultaten overheersen
geluldcig. Jaren waarin door het
bestuur veel bereikt is. Maar ook
jaren waarin het gevoel overheerst datje als voorzitter in een

Mijn toekomstige opvolger wens
ik uiteraard veel succes

TeI (o5rz) 54 53 77
(Na rB.oo uun)
Fax (o5tz) 54 5t 17

Secretaris:

D. Smilde
Pr. Bernhardweg

8453
TeI.

(o5t3) 63

Mensen, tot ziens.

Fax

(o5t)

L Hoak

D. Eekhof

En u weet, niemand is onmisbaar

3r

XC Oranjewoud
19 78
63 z9 z7

Bestuurslid:
Pealskar 47

B5orTL Joure
Tel. /

Þì Penningmeester &
ledenadministratie

Aanmelden, kleine moeite
Het is lente, en dan wordt het

het afgelopen seizoen. Misschien

zonde dat de voorwerpen bij u

voor velen toch wat moeilijker

zit e¡ zelfs nog een vondst bij die

de

om een zoekplek te vinden

je bent vergeten aan te melden.
Toch doen, want dit is en blijft
belangrijk, en eigenlijk ìs het
toch ook maar een kleine moeite.
Gewoon even het formulier uit
het blad kopiêren, invullen en
opsturen naar de desbetreffende

re mensen er ook van kunnen

De aldcers

zijn weer geploegd en

ingezaaid en kunnen pas na het
oogsten weer worden betreden.
Een aantal zoekers lopen in de
zometmaanden dan ook in het
watel te zoeken. Wat hedendaags
geld en zo nu en dan een ring is

in

vit¡ine liggen zonder dat ande-

vondsten steeds vaker aangemeld,

van het voorwerp te komen,

maar het het l<an nog beter.

waag dan de fotohandelaar eens
om advies. Hij heeft vaak wel een
aantal tips voor u. Natuurlijk
kunt u het voorwerp ook meenemen naar een zoekdag ofjaawergadering. We maken e¡ graag een

foto van.

Ook op de zoekdag in Hoogers-

U ziet, u hoeft u de komende

milde heb ik leden ontmoet die
prachtige voorwerpen hebben

maanden niet te vervelen.

ik

ze dan waag om

het

Als u de komende maanden toch

magazine te schrijven schrikken

wat tijd over heeft, kunt u
natuurlijk ook uw vondsten eens
goed bekijken en sorteren. Vaak
vindje nog een aantal leuke dingen in de bak met vondsten van

ze toch

vaak "Nee verhalen
schrijven kan ik niet", is dan de
reactie. Het is

natuurlijk hele-

maal niet erg als u geen verhalen
kunt schrijven, maar het is wel

/

fax (o58) 266 t8 t8

er een goed lopend verhaal van.

zen in de zomermaanden zelfs

eens een verhaaltje voor

Tel

1.6

AP Leeuwarden

stukje probeert te schrijven, dan
haalt de redactie er wel de eventuele taalfouten uit en maken we

ook best leul<. Enlcele zoekers rei-

gevonden. Als

8925

Dus als u nu gewoon een ldein

Weet u niet aan een goede foto

Misschien komt u ook nog een
voorwerp tegen waar ook nog een
Ieuk verhaal aan vast zit. Nou dat
komt dan goed uit, want de
redactie zit weer met smart op
uw verhalen te wachten.

W. Woudstra
Melkemastate

genieten.

instantie Gelukkig worden de

naar verre meren en plassen in
Duitsland, België en Frankrijk.
De meeste zoekers blijven gewoon
thuis en speuren ongeduldig
naar een plekje om toch nog even
hun detector te kunnen uitlaten.
Want ben j e eenmaal verslaafd
aan deze fantastische hobby, dan
krijg je op een gegeven moment
de kriebels en moet je er gewoon
even tussenuit.

fax (o5ry) 4t 66 7o

Groetjes,
Kees Leenheer

PS

Ook verhalen (met foto's) van

onze waterzoekers zijn natuurldk

welkom.

Lidmaatscirap
Het lidmaatschap van
deze vereniging loopt
altijd per kalenderjaar en
wordt zonder opzegging
altij d stilzwij gend verlengd

met een Jaar.

Degenen die in de loop
van het jaar toetreden,
ontvangen alle reeds eerder
verschenen nummers
van het lopende jaar.
Opzegging dient uiterlijk op
r augustus schriftelijk binnen te zijn. De contributie
per lid bedraagt f 5o, - per
jaar. Voor gezinsleden geldt
een aantrekkelijke korting.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Postbanl< r675ooo
ING Banl< 67 Bo o4 goa
t.n,v. De Detectol Àn'ìateur,

Leeuwa¡den
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Voorstellen inzake de contríbutie
Vond u ook dat het eerste nummer van

een votwaardig lidmaatschap, met

het Detector Magazine van ditjaar er zo
mooi uitzag? Mooie lay-out en veel
kleur. Dat maakt het lezen van het bl.ad
nog [euker dan voorheen. De Detector
Amateur heeft zo [angzamerhand een

dezelfde rechten en ptichten ats een

"normaat" lidmaatschap. Het enige
verschi I tussen beide [idmaatschappen is dat een gezinstid geen magazine ontvangt.

Ledenvergadering
7998 en de
prijsuitrei kin g van'de
vondst van het jaar
1997'

professioneeI verenigingsb[ad.
Helaas heeft de drukkerij ons recentetijk

Wij begrijpen dat de eerste twee voorge-

te kennen gegeven de kosten te moeten
verhogen (en dit niet alleen vanwege de

stelde contributiewijzingen als minder

de kosten op andere vlakken. Zo zijn de

prettig zulten worden ervaren, in elk
in het buitenland. Toch zult u het met ons eens ájn
dat een vereniging die met verties draait

portokosten gestegen en is het opmaken

aI sne[ geen bestaansrecht meer heeft.

van het bLad duurder geworden. Ook is

En dat witten we

kleurenpagina's). Tevens heeft de ver-

eniging te maken gekregen met stijgen-

geval zeker door de leden

uiteraard voorkomen.

detector

afgesproken dat mensen die regelmatig

van de ledenvergade-

-

en mee-

Betreffende de

co

gingen is een agendapunt
opgevoerd op de agenda

ring op e3 meì
1998. U kunt

Jaarvergaderíng 1998
Datum:
Aanvang:

er dus over
meepraten

de contributie voor leden

in Neder-

tand. De contributie wordt verhoogd

metf 5,-

en vastgesteld op

23 mei 1998

9.30 uur (Bij onvoldoende quorum zal een tweede vergadering
worden gehouden om 9.45 uur met dezetfde agenda.)
"Het Huiken", Etburg

beslis-

f 55,-

per persoon perjaar.

-

Contri

de contributie voor leden in het buitenland. Sinds de laatste verhoging
van de portokosten kosten [eden jn

het buiten[and de vereniging getd.

b

utiewijzi gi n ge n

Het bestuurt stelt voor de contributie met f 5,- te
verhogen voor leden binnen Nederland. Voor de bujten [a n dse leden wo rdt een co ntri b utieverhogi n g
voorgestetd van f zo,-. Voor gezinsleden wordt voorgesteld de contributie te vertagen met/ r0,-.

Dit is uiteraard niet de bedoeting.

contributie dient minimaaI kostendekkend te zijn. Dit is hier zeker
niet het gevat. Vandaar dat er een
De

aanzienlijke verhogin g noodzaketijk

is, en wel van

f

20,-.De contributie

komt hiermee op
per

-

f lo,-

per persoon

jaar.

de contributie voor gezinsleden.
De afgelopen

AMATEUR

ntributiewijzi-

kopij aanteveren daarvoor een vergoeding per geplaatste pagìna ontvangen.
Gezien bovenstaande heeft het bestuur
dan ook moeten besluiten om een aantal
wijzigingen in de contributiebedragen
voor te stetlen voor hetjaar r999.
Het betreft:

tijd heeft het bestuur

van verschiltende kanten vernomen

dat het gezinslidmaatschap van
25,- in verhouding "te duur" is.
Het bestuur heeft deze kritiek ter
hafte genomen en heeft het votgende
bestoten. De contributie wordt met

f

/ ro,- verlaagd en vastgesteld op
f t5,- per persoon. ongeacht het
tijdstip van toetreding en ongeacht
of het een tweede of derde [idmaatschap binnen het gezin betreft.
Overigens is het gezinslidmaatschap

Vacatures
ZoweI dhr. B. Tigelaar a[s dhr. L. Haak hebben besloten
hun bestuurstaak neer te leggen. Vooralsnog zu[[en de
vrijgekomen ptaatsen niet worden opgevu[d. We[ worden
leden die belangstellìng hebben voor een bestuurstaak
verzocht om zich schriftetijk bij het secretariaat te metden.

0pmerking
n g ìs uitsluitend toegankelijk
de verenjgìng. Famitieteden (uìtgezonderd gezinsleden) of kennissen kunnen
niet worden toegelaten. Leden dienen voor
aanvang van de vergadering de presentieLijst te hebben getekend.

De led enverga

d

eri

voorleden van

Agenda
r 0penìng

z
3
4
5
6
7

Mededetìngen

Ingekomen stukken
Notulen vorige jaarvergadering
Jaa rvers[a g 7997
VersLag kascontrote commissie

Benoeming kascontrole
com missie

8
9
1o

rr

Contributiewijzigìngen
Bestuurssamenstelting
Rondvraag

Stuiting

PRIJSUITREIKING

GEZONDEN BruEVEN

Vondst van
het j aar

4997

Beduidend meer leden dan vorigjaar
stuurden hun kaartje

voor. Niet alteen namens het bestuur
maar ook namens degenen dje kans heb-

prijs. Het doet ons dan ook

ben op een

goed dat we ook buitenlandse postzegels

aantroffen op de ingezonden kaar$es.
We[ kregen we kritiek van: er staat maar

in categorie t
wij kunnen er niets aan doen

een persoon genomineerd
en 7. Maar

Geacht bestuur,

in. Bedankt hierNaar aanleiding van de zoekdag in Hoogersmilde wil ik toch even in de
pen ldimmen. Sedert vijfjaren ongeveer ben ik lid van DDA en nog steeds
ben ik enthousiast over mijn hobby. Helaas heb ik weinig tijd voor regelmatig zoekwerk, maar dat zal bij veel leden wel het geval zijn.
Ik wil het bestuur complimenteren met de keurige verschijning van ons
clubblad waarin ik steeds weer lees van jaloers makende vondsten.
Ga hier mee door. Ook de moeite die u neemt om zoekdagen te organiseren
verdient lof en ik wil daarom iets meer doen dan alleen het enquête-

a[s er voor een bepaatde categorie niets

formulier invullen.

wordt ingestuurd. Voor de vondst van

Twee zoekdagen heb ik meegemaakt en de grote opkomst heeft mij
verbaasd. Mijns inziens was de organisatie goed. Qua omgeving waren de
zoekvelden prima en in het laatste geval was een goede combinatie met
parkeergelegenheid gevonden. Zo blijft er meer tdd over om te zoeken.
Ook qua omvang waren de zoekvelden prima maar ik heb weinig
gevonden. Een koperen muntje en 2 lakenloodjes vormden de oogst in
Hoogersmilde. De prijzen acht ik aan de forse kant, maar het wedstrijdelement heeft op mij geen aantreld<ingskracht. Het zoeken op zich vind ik
het leukst. Een zoekdag in Engeland lijkt mij prima, maar dan graag
'wij zoeken'.
Ik wens u succes verder bij het besturen van onze vereniging.

hetjaar kan etk tid van de

DDA aanme[-

dingen inzenden. Betangrijk hiervoor is
dat er een goede foto van gemaakt is of
gemaakt kan gaan worden ptus een verhaaLde daarbij. Betangrijk hierbij is dat
bepaatde vondsten moeten zijn aange-

meld bij de officiëLe instanties.
Niet attijd is de zetdzaamheid van een
vondst of de waarde daarvan beslissend
voor een prijs. Immers de leden van onze

vereniging beslissen aan wie de prijzen

G. Doddema,

Helmond

worden toegekend.
Kritiek js gemakketijk te leveren maar
probeer zetf een een poging te doen om
iets in de sturen. Binnen het bestuur en
ook er omheen zijn genoeg mensen
bereid om te helpen met het maken van
een

Te

nto o n s te llings

p

e

rike

Ie

n

foto of het schrijven van een stukje

wanneer de kaarten worden meegezon-

Een juiste datum omtrent de opening van de tentoonstelling betreffende
detectorvondsten kan nog niet worden gegeven. Bekend is intussen uel
dat de tentoonstelling ook naør het Borman Museum in Arnhem gaat
Met het Goois e Mus e u m te Hilv er sum w or den no g onderhandeling en
gevoerd om ook daar de tentoonstelling te plaatsen.
Hierdoor wordt het voor iedereen mogelijk om toch binnen redelijke
reisafstand in zijn of haar directe omgeving de tentoonstelling te kunnen

den met het magazine bekend is wat de

bezoeken.

tezamen met de inzender.
Wat ook dùidetijk moet zijn is, dat wan-

neer men wil meedoen met de'vondst

jaar', men dit ook duidetijk vermeldt. Volgend jaar hopen we ook dat

van het

pnJzen per categorie zJn en wie de

Aanhet verzamelen van de vondsten van onze leden wordt druk gewerkt.
Een ieder krijgt ruim van te voren bericht omtrent het hoe en wanneer.

sponsoren zutlen zijn.

genodigd om naar de prijsuitreiking te

Bestuursleden die namens DDA de voorbereidingen verrichten zijnKees
Leenheer,Johan Koning en voor het ftnanciëIe gedeelteWim

komen. Ik wens iedereen dan nog een

Woudstra.

De prijswinnaars worden

persoontijk uìt-

goede en 'warme'zomer toe en hoop
veten

te mogen begroeten op de leden-

In de voorbereiding naar de tentoonstelling ligt het in de bedoeling om
publicaties in het blad te plaatsen die een direct verband hebben met de
tentoonstelling.

vergadering.
Kees Leenheer

J. Koning
Aanvang

prijsuitreiking van

van 1997 is om

!

de vondst

10.30 uur.
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OM MEE TE DoEN MET DE "voNDsr vAN HET ,AAR" DIENT u EEN vERlIAr{L, vAN TENMINSTE ¡5o
wooRDEN, TE scHRUVEN owR HET DooR u cEVoNDEN oBrEcr NATUUR¿IrK sruuRT u ¡u¡¡rl¡rxr roto's
vAN HET vooRwERp MEE. VooR\rERpEN vAN A¡cHEo¡octscHE WAARDE DIENEN TE woRDEN A,A.NGEMELD.
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Verloren door

eenViking
Het was zaterdag, twee uur in de
middag en we hadden afgesproken
's middags om half drie te gaan zoeken. Het was alweer een tijdje gele
den dat we gezocht hadden. Dit
lo;vam niet door de winter maar
omdat we het erg druk hadden met
ander werkzaamheden. Dus hadden
we er erg veel zin in. Toen mijn
zoekmaat arriveerde was het eerste
wat hij tegen mij zei "heb je het
stukje ook gezien", hij bedoelde een
pas omgeploegde akker waar woeger in de middeleeuwen wat boerderijen hadden gestaan. Dat biedt
perspectief tochTl/? Maar zoals
elke zoeker weet, is het toch altijd
maar weer aftr¡achten.

Bij de akker aangekomen, keken we
eerst even ofer scherven e.d. lagen
en daarna gingen we naar de boer

van dat mulle zand. De schep ging
weer omhoog en daar lag een apart
goud ringvormigvoorwerp. Na met
z'n tweeën eerst een tijdje te heÞ
ben gespeculeerd over wat het zou
kunnen wezen, hebben we het voorwerp weggestopt, omdat we er niet

om toestemming te wagen om te
zoeken. Toen we het erfvan de boe¡
opliepen, kwam de boer al aan
lopen. Na een tijdje gezwetst te heÞ

uitkwamen. Snel weer verder zoeken. Na twee uur en vele duiten,

ben, gingen we er op uit.
De detectors, een Fisher 1235X en
1266X (beide het neusje van de
zalm), laarzen, schep en fotokokertjes voor de munten uit de auto, en
zoeken maar. Na nog geen vijf
minuten gelopen te hebben een
wereld-piep. De schep ging in de
grond, hij gleed er zo in, het was

gegaan.

musketkogels, gespen en een mooie
zilveren denarius zijn we naar huis

Na determinatie door de heerJ.C.
Besteman van het IPP (Instituut van
Pre- en Protohistorische Archeologie) van de universiteit van Amsterdam, lo¡¡am deze tot de conclusie

dat het een gouden knoopring was,
gemaakt en verloren door een

[.]

Viking uit t 850. Deze vondst is bijzonder omdat de Vikingen bijna
alleen zilver gebruikten voor hun
sieraden en betaalmiddelen. Bd uitzondering werd er ook goud
gebruikt. Voor zover bekend is deze
ring, de tweede van zijn soort in
Europa, en dit maakt hem helemaal bijzonder.
Deze vondst is door ons ter beschikking gesteld aan het plaatselijk
museum.
Zo

ekmaats chop

B o ers

en e n

Fotogrøfie: B. de Vries

Kort

VOOR U GETEZEN

In Groningen geslagen
IN GRONTNGEN
GESLAGEN
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In de laatste uitgave van het gezamenlijke tijdschrift van de numismatische kringen Frisia en Mr Jacob
Dirks, de dato maart 1998, werd
mijn aandacht getrokken door een
bespreking van een pas uitgekomen
brochure 'ln Groningen geslagen'.
Het Fries Museum bleek een exemplaar in bezit te hebben, dat ik
mocht doorlezen.
Het is een historisch overzicht van
in de provincie Groningen geslagen
munten vanaf de elfde eeuw. In 40
pagina's wordt de geschiedenis
geschetst over het gebied dat heden

ten dage tot de provincie Groningen behoort.
Begonnen wordt met de muntslag
op naam van de Utrechtse bisschop
Bernold. Via de Brunonen en de
heren van Selwerd komen we bij de

Stedelijke munt. Verder kunnen we
lezen over braspenningen van Groningen, de noodmunten van 1577,
de munten van de St. Maartenskerk.
Nadere aandacht wordt geschonken
aan de raadstekens van de stad Groningen en aan de munten van de
Ommelanden. Het eindigt met de

provinciale muntslag en de Groninger munten uit Kampen en Harderwijk. Afsluitend vinden we een lijst
van de Groningse muntmeesters en
een uitgebreide literatuurlij st.
Wie wat over de historie van de Groningse muntslag wil weten, kan dit
boekje bestellen bij de auteur, de
heer B.HJ. te Boeldrorst. Dit kan
door overmaking van / 9,90 U: 7,50
plus

f

2,40 verzendkosten) op reke-

nrng 47 65 02 489 t.n.v. B.HJ. te
Boekhorst te Anjum onder vermelding van Groningen.

Le euw

ar d en, 26

maart

199 8,

I. Koning

Open Dag der Archeologíe
0p zaterdag 24 oktober 1.998 zal deze dag gehouden wor-

den

in het Fries Museum aqn de Tweebaksmarkt

te

Leeuwarden. Verschillende verenigingen in Fríesland, actíef

op het gebied van de archeoLogie, presenteren zich in het
museum. Er zuLlen demonstraties worden gehouden en de

o

Tel. (0572)
(uitsluitend na

gehele dag kan men eigen materiaal laten zien aan de vele
specíalisten op verschillende gebieden, zoals zílver, prenten,
bodemvondsten, schilderíjen, munten en penningen etc.
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De Franse wet
De Franse wet 89-900 gaat over het gebruik van
de metaaldetector. De in juristenfrans opgestelde wet heb ik door een bevoegd vertaalster laten

wet no. 89-900 van l-8 december 1989, beEekking hebbende

vertalen. Het juristenkoeterwaals heeft wel weer
kromme Nederlandse zinnen tot gevolg, maar
de strekking zal u duidelijk zijn. Voor geïnteresseerden is de volledige (Franse) tekst beschik-

Niemand mag materiaal gebruiken, dat hem in staat stelt
metaalachtige voorwerpen te ontdekken, met het doel monumenten en voorwerpen te onderzoeken, die interessant zouden kunnen zijnvoor de prehistorie, de geschiedenis, de kunst
of de archeologie, zonder van te voeren een administratieve
vergunning te hebben verkregen, die afgegeven wordt met het
oog op de bekwaamheid van de aanvrager evenals van de aard
en de wijze van het onderzoek.

baar.
Er is nog een belangrijk punt waar ik u met
nadruk op wil wijzen: de meldingsplichtvan
(belangrijke) vondsten. Zaken van grote historische (of financiële) waarde dienen zonder uitstel
aan de autoriteiten te worden gemeld. Dit dient
te geschieden door een "Avocat financiëI".
Gaat u dus niet eerst die grote, net gevonden,
kist vol goudstuldcen en sieraden de camping
rond lopen zeulen, want de kans is groot dat uw
vondst in beslag wordt genomen.
Omdat ik ook niet regelmatig schatten vind,
weet ik niet zo één, twee, drie waar men een
"avocat financiëI" kan vinden. Als u bij de
dichtstbijzijnde notaris naar binnen sprint,

helpt deze u beslist verder.

De bevoegdheden en

het gezag van Franse notarissen reiken verder
dan van hun Nederlandse collega's.
Tenslotte: ook in Frankrijk heeft men toestemming van de eigenaar van de grond nodig om te
kunnen detecteren.
J.H. Cats
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op het gebruik vna metaaldetectoren.

Art.

1.

Decreet no.9!-787, op de datum van 19 augustus 1991

Art.

1

De vergunning materiaal te gebruiken dat het ontdekken van
metaalachtige voorwerpen zoals voorzien in het 1e artikel van
de wet van 18 nov. 1989 wordt verleend op aanvraag van de
geihteresseerde door verordening van de prefect van de streek
waarin het op delfstoffen te onderzoeken terrein is gelegen.

Het verzoek om een vergunning preciseert de identiteit, de
deskundigheid en de ervaring van zijn aanwager, evenals de
plaatsbepaling, het wetenschappelijke doel en de duur van de
te ondernemen bodemonderzoeken. Wanneer de bodemonderzoeken moeten worden uitgevoerd op een terrein dat niet
toebehoort aan de aanvrager, dan moet deze laatste aan zijn
dossier de toestemming, geschreven door de eigenaar van het
terrein toevoegen en als daar reden toe is, die van ieder ander,
die dit recht heeft. De verordening die de vergunning verleent
stelt de voorwaarden vast volgens welke de bodemonderzoeken moeten worden geleid. Wanneer de rechtmatige bezitter
van een vergunning niet de voorschriften hiervan in acht
neemt, spreekt de prefect het intrekken van de vergunning uit.

Een familietafereel
Met een leuk boek genoot de moeder van het najaarszonnetje.
Haar zoontje van 2 1/2 jaar vermaakte zich met het zoeken van
kastanjes en de vader drentelde in
hun buurt met zijn metaaldetector.
Nee, gevonden had hij nog niets,
vooral omdat hij teveel werd afgeleid door de ldeine man, die telkens mooie glimmende kastanjes
bij hem kwam brengen.
Daar lcwam hij weer met zo'n
mooie glimmende ..... zilveren

munt uit 1569!!!
Dit gebeurde eind november 7997

in het bos van Montmorenry, vlak
boven Parijs en in de buurtvan het
fort van Domont.
Het kleine jongetje, Adrien, wist
wel min of meer aan te geven waar

De draglinemachinist
In mijn stukje in Detector Magazine
nummer 37 vermeld ik de vondst
gedaan door een draglinemachinist
van 2277 gouden Louis. Ik vond
hierover de volgende aanr,'ullende

informatie:
De aanleg van de snelweg van Char-

leville naar Reims verloopt moeizaam en bij stukjes en beetjes.
Bij Poix-Terron kon men weer even

voort en werd er een sleufgegraven
van 90 cm diep. In de opgegraven

hij die munt had gevonden.
Voor zijn vader was het toen een
koud kunstje om met zijn Garrett
GTA in totaal 406 uitsluitend zilveren munten bij elkaar te zwaaien.
Ze lagen op slechts enkele centimeters diepte tussen de wortels van
een dildce boom. De staat waarin de
munten verkeerden, was zeer verschillend, van puntgaaf en wijwel
nieuw tot veel gebruikt en op rollen
aan elkaar geldeefd. Ze waren in
een achttal verschillende plaatsen
geslagen en dateerden van 1569 tot
1651. De deskundigen zijn het er
unaniem over eens dat deze vondst
oorspronkelijk in hetjaar 1651
moet zijn verborgen op geringe
diepte en in één leren beurs.
Door de werking en groei van de
boomwortels zijn de munten lang-

zarnerhand naar de oppervlakte
geduwd.

In de streek deed al eeuwenlang
een volksverhaal de ronde dat er
een schat in het bos was verstopt
door een struikrover. Een rdke
koopman was door de boefvan zijn

spaarduiten beroofd, maar hij
kwam niet ver met zijn buit, want
de gendarrnes kwamen hem al snel
op het spoor en namen hem gevangen. Hij had echter nog wel kans
gezien om het bewijsmateriaal
haastig te begraven en ondanks
"vriendelijk" aandringen van de
gendarmes gaf hij zijn geheim niet
prijs. Hoe het met de schurk afliep
laat zich raden.
J.H. Cats

Op de grens
Op de grens van België en Frankrijk

woont een agrariër en zijn landerijen ligen rond zijn al eeuwenoude
boerderij. De agrariër bezit ook een
metaaldetector die hij voornamelijk
gebruikt om oude stukken metaal
in de grond op te sporen omdat zijn
machines regelmatig schade oplopen. Hij vindt ook weleens een
enkel oud muntje, afgeschoten

jachtpatronen en veel granaatscher-

tant te zijn

ven uit twee we¡eldoorlogen.
Zijn leukste vondst deed hij kortgelden, in december 1997. Vlak bij zijn
boerderij vond hij een bolvormige
aarden pot met daarin bijna 200
munten, gouden, zilveren en
slechts enkele koperen.
Er waren gouden Louis, gouden
Napoleons en wijwel ongebruikte

van een eerlijds grote

zilveren munten uit de tijd van de
Franse revolutie. De jongste mun-

aarde werd de pot met goudstukken gevonden, maar het was moeilijk om de oorspronkelijke diepte te
achterhalen. De schuur, die in de
dagbladen eerst werd omschreven
als het vervallen bezit van een keu-

terboertje

blijkt het

res-

manege. Die
was in het
bezit van twee rijke dames die aan
het begin van de eerste wereldoorlog de manege hadden opgeheven,
waarna deze in verval raakte. Er bleken geen erfgenamen van de dames
meer in leven te zijn.

ten dateren uit cle regeringsperiocle
van Napoleon I en dragen het
opschrift: Napoleon Empereur 1804
(Keizer Napoleon 1804).
In datjaar werd België door Frankrijk geannexeerd en de dive¡se
strubbelingen die daardoor plaatsvonden waren waarschijnlijk de

In]

aanleiding om het resultaat van
misschien wel een leven lang harde
boerenarbied aan de aarde toe te
vertrouwen. Deze vondst op de
grens van erfen ald<er zou zonder
metaaldetector (nog) niel zijn
gedaan.
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Beruaar nu uw delectormagazine nummers
in een speciale verzamelband en uheeft een
p r

achtiq nasl agw erk ín de

b

oeþenþast

De verzamelband is voorzien van een

È
Dick Eekhof, bestuurslid en vroogbook speciolist heeft een heel
leuk boekie over bodemvondfen gemookt. Dil boekie heefi 100
pogino's en bevot ì 75 folo's von voorwerpen uil ziin privécolleclie.
Dil boekie heeft een zeer toeposeliike noom:

Dele(cto)rminotie.

Von olle vondslen wordt uitleg gegeven.
De priis von dit boek¡e is ind. verzendkoslen: f 29,95. lvløok dít bedrog ovet nlot
honkrekening nummer 33.47.65.781 von de Robobønk te loure, onder vermel-

ding vøn fotoboek. Døn zol hel zo snel mogelijk nøor u loegezonden worden.
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L2-pens mechaniek, waardoor u 12 bladen
zond.er te beschadíqen makkeljk

kunt

bevestigen.
De buitenkant is uítqevoerd in
blauw - zw arte b e drukÞín g en v o or zien
uan milieuuriend elijÞe folíe -

lJ kunt deze verzamelband bestellen door
overmaÞing van f 24,95 oJ f 42,50 Door 2 ex.
(íncl verzendÞosten) op Postbank 1675ooo oJ
ING Bank 67 80 04 goo t.n.v. De Detector
Amateu4 ondent ermeldíng v an

'Verzamelband'.
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De zoekdag ínHoogersmtlde was een gyoot
succes. Ruim '1,90 zoekers, waren naar het
hoge noorden gekomen om te zoeken op de

grote akkers naar vondsten uit d,e stratendrek. Het was goed weer, er warenleuke
vondsten en zoals gewoonlijk op een Detector
Amateur-zoekdag w as het beregezellí7.
Hoe ervaart nou een zoeker zo'n zoekd.ag. In

het hiernaast geplaatste verhaal laten wij
MarcoWiggers aan het woord met zijn verhaal ouer de zoekdag.
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Eindelijk is het zover. Morgen is de
landelijke zoekdag in Hoogersmilde. Eerst maar eens de detector
(C- Scope CS2M) tevoorschijn halen.
Dit wordt mijn eerste landelijke
zoekdag nadat ik in 1997 mijn
detector heb aangeschaft (een lang
gekoesterde wens die door tijdge-

brek onmogelijk leek) en lid ben
geworden van DDA. Tot nu toe zijn
mijn vondsten beperkt gebleven tot
modern geld en enkele zaken zoals
modelauto's, knopen, patroonhulzen, hoefijzer enveeljunk, zoals
spijkers en lipjes van blikjes, etc.
De aard van de vondsten is te verldaren door de zoeþlaatsen (recre-

atieterreinen/zandbaldcen/bo

s

grond

etc.).

Op advies van een importeur heb ik
bovengenoemde detector aangeschaft rnet niet teveel overbodige
ingewild<elde knopjes, die een
beginnende "pieper" slechts van de
wijs brengen en bovendien was hij

l'4

prij stechnisch acceptabel. Je moet
immers maar afi¡¡achten ofje het
zoeken leuk blijft vinden. Ik ben er
nu wel achter dat het twee-knoppen
systeem snel beperkingen heeft, als

jeveel gaat zoeken. Enfin, eerstvandaag de detector maar even warmdraaien voor de zoekdag morgen.
Hond in de auto en samen met deze
zoekmaat (hij doet graag het graafwerk) op weg naar een bos met veel
geel zand in een open gedeelte. Eenmaal aangekomen op de parkeerplaats met hond en detector te voet
verder. De lucht is betrokken en het
ziet ernaar uit, dat het vandaag nog
gaat regenen. Op de open plek aangekomen de detector instellen en
op zoek naar de eerste "piep".
Al binnen enkele minuten is het
raak. Het signaal is behoorlijk sterk.
Wat zou het zijn? Elke keer als ik de
"pieper" hoor, bekruipt mij een

onverklaarbaar gevoel, een soort
koorts. Schopje in de grond, graven
fia, ik moet het graafi,verk zelf

Vondsten zoekdag
Hoogersmilde
Opsomming van de vondsten op
de +20 ha grote akkers, welke bij
Dick Eekhof werden ingeleverd
en meededen voor de 'vondst
van de dag'. Niet genoteerd en
gedetermineerd werden de vele
onherkenbare stukken lood.

Ìt
AIs àe ouàers uan àeze jonge zoeþer even
naar de redactie bellen, krijgen zij een prachtig e v er gr oting toe gestuur à

-

2 Hondenpenningen met wapen

Amster-

dam, jaartal 1885 en 1928.

-

Diverse voorwerpen met de opdruk N.S.M.

(Nederlandse Stoom Maatschappij), 3 knopen met afbeelding van een stoomüein
en N.S.M., alluminium penning met
N.S.M.

-

Penning met wapen Amsterdam en
opschrift Á,.K.x.

-

HondenpenningMeppell9l0.
Zilveren knoop versierd met gouddraad.

doen; de hond heeft een duik genomen in een ruiterplas) en ja mijn
schopje raakt iets. Voorzichtig graaf
ikverder. Binnen enkele seconden

mijn vondsten zien aan mijn wouw,
Zoals gewoonlijk een gematigde
reactie. Buiten de rust en ontspanning die het "piepen" mij biedt, ont-

haal il< een speelgoedautoolje uil
de grond. Gat dicht maken en de
naaste omgeving maar eens nauw-

gaat haar nog enigszins de lol
ervan. Wacht maar, eens krijg ik
haar ook nog wel warm voor deze

keurig afzoeken. Piiieeeep, binnen
enkele minuten een identieke
"piep". Even graven enja, daar is de

hobby.

volgende speelgoedauto. Leuk toch,
om even hier te blijven speuren.
Vervolgens haal ik nog een afivijkende patroonhuls naar boven.

Thuis blijkt dat dit een patroon is
van een Nederlans Beaumontgeweer, in 1871 voor het Nederlandse
leger aangeschaft. Een halfuur

later (al enkele patroonhulzen en
veel junk' rijker' ) beginnen de eerste regendruppels te vallen. Vervolgens besluit ik om om de hond te

fluiten en naar huis te gaan. Onderweg in de auto probeer ik me een
voorstelling te maken van de zoekdag morgen. Ttruisgekomen laat ik

Zaterdagmorgen 7.30 uur stap ik in
de auto (de hond blijft verbaasd
achter) en ik ga rustig op weg naar
"de Bentepol"

in Hoogersmilde.

Voor het geval dat het gaat regenen
heb ik het kastje van de metaalde-

tector in plastic verpakt. Hopelijk
houden we het droog. Bij aankomst

bij de Bentepol wordt ik netjes naar
een ruime parkeergelegenheid
geleid door DDA. Ik besluit me eerst

binnen even in te schrijven. Bij het
openen van de deur constateer ik
direct dat het een zeer goed bezochte zoekdag wordt. Leuk. Nadat ik
me heb ingeschreven, laat ik twee
I oden voorwerpen determineren.

["]

-

Zilveren knoop, l cm doorsnede.
Dubbele zilve¡en keelknoop.
Dopje zilveren naaldenkoker.
Zilveren knoop, Zeeuws model.
Zilveren vingerhoed, versierd met bloemen en dop van glaspasta.
Gouden trouwring, naam en inscriptie
waren in het dorp onbekend.
Innen kinderspeelgoed w.o. een klein
model tafelbel, 7 tinnen soldaatjes of
gedeelten hiervan, wiei van een trein 6 cm
doorsnede.
5 Bikkels.
4 Broches, l hoofdje,1 varken rond versierd met glasparel, t hondenkopje.
2Schoenversierselen.
3 Horlogesleutels.
5 Gespen.

4 Kledinghaakjes.

Lunulea hangertje.
Zilveren 6 stuiverstuk Utrecht 1679, met
klop Holland.
Zilveren 6 shriversnrk Nijmegen 1690.
Diverse dubbeltjes koningin Wilhelmina.
Diverse kwartjes vanWillem III.
Tientallen duiten (doorkijkers).

we hopen dat op de volgende zoekdag
iedereen zijn vondsten laat zien, zodat een
nog vollediger beeld onstaat van wât er op
zo'n veld is te vinden. De gevonden hondenpenningen uitAmsterdam tonen aan dat er
ook stadsafual uit Amsterdam is aangevoerd.

Winnaar van'de vondst van de dag'werd de
vinder van de versierde vingerhoed met
glaspasta. Hij kreeg een prachtig boek, ter
beschikking gesteld door de flrma Creat¡pe.

die ik al een halfjaar in mijn bezit
heb. Er kan me helaas geen duidelijkheid worden verschaft. Er wordt
gefilosofeerd over "platgeslagen"
loden kogels, doch ze zijn nog rond
en beiden gelijkelijk bewerkt aan
de zijkanten. Jammer, maar anderzijds blijft het zo nog spannend.
Ik kijk nog even rond in de zaal
waar de importeurs allerlei detectoren en toebehoren proberen te verkopen.
Dan worden we

Natuurlijk worilen
de

ook deze þeer weer

4 importeurs (sponsors) haftelijk
b

v oor het ter b eschikÞing
stellen uan de vele pnjzen.

edanþt

allemaal
verzocht
ons naar

Sponsors:
Detection Systems Holland,
Fa. Detect

br.riten te

- Gesink,

Kooistra Metaald.etec:tors en
Gelan Metaaldeteúie sy stemen

begeven.
Na het

De zoekdag weril georganiseetd door
ile mensen van ile actiuitetten-

welkomst-

commissie enhetbesitur. Zij deilen dit
ook ilezekeer weer graag m uolkomen
belangenloos.

woord
door de
voorzrtter wordt
de dag-

planning
doorgenomen. Vervolgens gaan we
gezamenlijk naar het wedstrij dveld.
Om 10.30 uur wordt het startsein
gegeven voor de eerste zoekwedstrijd. Een gedeelte van mijn clubgenoten doet mij denken aan mijn
vroegere atletielcvereniging. Heb ik
iets gemist? Moeten we over het
veld rennen? Enkelen schijnen snel
aan de overkant te moeten zijn.
Heb ik dat? Zo,t DDA de zakjes met
inhoud altijd aan de achterzijde
van de velden begraven? Ik besluit
om gewoon rustig te gaan zoeken.
Op het veld is ondertussen ook een
tv-ploeg van RTL 5. We schijnen vanavond op tv te komen. Naast een
heleboel junk vind ik tegen 11.30
uur een munt. Ik kan niet onderscheiden wat het precies is, wellicht kom ik daar vandaaag nog
achter. Even na tlvaalven besluit ik

nog even te gaan kijken bij de
jeugdwedstrijd. Leuk, al die kids
naarstig op zoek naar de verstopte
penningen. Helaas is mijn zoon
hiervoor nog te jong (hij zet net zijn
eerste stapjes..). In de pauze zoek ik
nog even op het daarvoor aangewe-

zen zoekveld. Vervolgens breng ik
even terug naar de
auto, waar ik ook even mijn vieze
laarzen verwissel voor schone
schoenen.

mijn detector

ln de Bentepol laat ik mijn muntvondst determineren. Het blijkt een
cent uit 1870 te zijn van Willem III.
ICaarblij kelij k geen bij zondere
vondst. Hoe dan ook, ik ben er erg
blij mee. Bij een van de importeurs
koop ik een waadschop. Dit werkt
onder water f a, met de C-Scope
CS2M ging dat perfect in1997, zonder mankementen aan de detector)
ongetwijfeld beter dan het tot dusver door mij gehanteerde schepje.

we op zoek naar alluminium plaatjes. Om 15.30 uur is de zoekwedstrijd afgelopen. Persoonlijk vond ik
het eerste veld leuker qua vondsten.
Wanneer ik mijn detector even naar
de auto breng, valt het me op dat er
al veel mensen met de auto huis-

waarts gaan. Jammer voor de organisatie en degenen, die in de prijzen vallen. Ondanks dat ik weet,
dat ik niets zal winnen, ga ik wel
naar de prijsuitreiking om 16.00
uur. Tenslotte heeft de organisatie
hier ook energie in gestoken.
Na uitreiking van alle prijzen ga ik
ook naar huis.

Terwijl ik's avonds me( mijn wouw
naar de tv kijk, zie ik mijzelf terug

Na de pauze begeven we ons geza-

tijdens het RTl-nieuws. Leuk zo'n

menlijk naar het volgende veld.

zoekdag!

Wat een oppervlakte!Wederom zijn

Ik vond het een erg geslaagde dag
en complimenteer hierbij de organisatie. Tot de volgende zoekdag.

er weer veel "hardlopers". Daar ik
vanmorgen geen verstopt zakje heb

gevonden, besluit ik nu rnaar snel
mee te lopen naar de overkant, misschien helpt dit. Dit keer moeten

['n]

Piep ze!
MarcoWiggers

Leekster Courant, 5-9-96

Mysterie rond verhaal van

N

isrner jongen onopgelost

Marumer schatgraver overtuÍgd:
'Ik was ,t wildeZwijn Ín Nuisi

["]

Donaramulet
sl
s
so

v

edereen kent het wel.
wat gevonden
maar niemand kan je
vertellen wat het is. Je weet
dat het oud moet zijn, zeker
gezien het gebruikte materiaal en de mooie patina.
En ook de aangebrachte versieringen duiden op een vroeJe hebt

ge

datering.

Dit overkwam mij ook afgelopen herfst 1997.
Op een aardappelveld in de
omgeving van Franeker vond ik
een staaf,e brons. Na het met de
vingertoppen schoon te hebben
gewreven, kwam er een versiering
te voorschijn. Conclusie goed
opbergen en nauwkeurig verder
zoeken. Helaas lc,vam er niets interessants meer naar boven. Het gehele veld was voor ons bezoek al afgegraasd en vele gaten lagen nog
open. Nadere informatie bracht aan
het licht dat dit was gebeurd door
"zoekers" uit een westelijk gelegen

Lengte 4 cm

Øtop3mm
Ø onder

provincie die ongevraagd het land

was wat het waren. Zo ook het

hadden betreden.
Thuis gekomen heb ik het object
verder schoongemaakt en geconserveerd. Niemand kon mij vertellen

Gedurende het tijdsbestek dat dit
speelt ben ik ook betroldcen bij de
voorbereidingen van de detector-

bronzen staaf,e. Het duurde niet
lang voordat het verlossende antwoord kwam. "Volgens mij is dit
een hanger. Je kunt dit zien aan die
twee puntjes. Deze bestaan uit ijzeroxide. Dit duidt er op dat daar een
oog gezeten heeft. Gezien het materiaal dat we in het museum bezitten, lijkt mij dit een Donaramulet

tentoonstelling in samenwerking
met het Fries Museum. Hierdoor
vergaderen we eens per maand bij
betrold<enen thuis. Dit doen we om
de kosten zolaag mogelijk te hou-

toe. Echter de exemplaren die wij in
het bezit hebben zijn allemaal van
been gemaakt". Een van de volgende dagen heb ik mijn vondst vergeleken met de exemplaren in het

den. Daar ik eind januari naar
Leeuwarden verhuisde, was ik in
februari aan de beurt om een ieder
te ontvangen.
Zoals norrnaal staat de boog niet al
te strak gespannen. Na afloop
komen er dan ook andere dingen
aan de orde. Aan archeoloog
E. Ikamer liet ik dan ook mdn
vondsten zien waarvan niet bekend

museum. En ja hoor, uiterlijk
waren ze gelijk, alleen het gebruikte materiaal was anders. Het door
mij gevonden Donaramulet zou het
eerste exemplaar zijn dat in brons
is gevonden in Friesland. Datering
van dit amulet op 5e / 6e eeuw na
Chr. Mijn amulet is ook met puntcirkelmotief versierd. Bijna onderaan lijkt het of het amulet ploeg-

wat het was.

6mm

Gewicht 5 gram

['u]
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Aftomstig uithet grafveld van
Hogebeintum
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Aftomstig uit
het graJveld, van
de Sionsberg bij

Doþkum

'.-=i

Onlangs viel mijn oog op een
hoofdstuk in het boek Terpen en
Wierden in het Fries- Groningse
kustgebied. In het hoofdstuk 'Magi-

I

schade heeft opgelopen. Dit is niet
zo. De inham is bewust gemaakt.

Het geeft ruimte voor het plaatsen
van een steen of een opvulling met
glaspasta.

Volgens mij kan dit niet de enige
vondst zijn. Bekijk je onbekende
voorwerpen daarom nogmaals kritisch. Als bestuurslid ding ik dan
ook niet mee naar de vondst van
het j aar.

sche

amuletten van ivoor waren en obeliskvormig. Hangers van dat type
zijn uit Noord-Nederland als losse
vondst bekend. De Donaramuletten
die in graftelden zijn gevonden
kwamen allemaal uit kinder- en
vrouwengraven. Geïnteresseerden
raad ik aan dit hoofdstuk te lezen.
Met dank aqn Fries Museum,
Leeuwarden.

voorwerpen in woeg-middel-

eeuwse graven in Friesland'
geschreven door de heer E. Knol
kwam ik deze amuletten ook tegen.
Hd schrijft hierin dat de eerste

Literatuur: Terp en en Wierden in het
Fri e s- Groni

n

gse

k ustgebie d.

ISBN 906243-100-3

70 cm diepte, soudenen z,lveren munten selectieknop,
gouden armband filter, bla bla ....
Ja... ja..., toch maar eens Hagro bellen!!
Hagro Metaaldetectors,

Stationsstraar

1

32-1 94, Deurne

tel. (0a93) 31 44 65 (winkeltijden), na 18.00 uur (0492) 33 14

51

Officieël dealer van: Altai, Bounty Hunter, G-Scope, Compass, Fisher,
Garrett en Viking.

Spectrum XLT
voorfr

46 r45

0"," maand

lver Sabre ll
.3411 Spermaand
STE,ENBE,RGEN DE,TECTORS
U kunt alle detectors bij ons op aflcetaling kopen, ook 2e-hands detectors

Wilt u meer weten, bel ons dan even STEENBERGEN DETECTORS HULST 0114 - 31 97 56 Vanuit belgie 00.31

l'ù

.1 1 43.1

9.756

De beste metaatdetector met

het grootste dieptebereik
Te chnís che sp

-

i

Te chnis che sp e cìfi catíe's:

- Deze lichtgewicht
-

-

-

diepzoeker detecteert een voorwerp

chnís che sp e cífi catìe's :

vanafeen grootte van min. 1o cm (90 cm dìeptebereik) tot
max. 6 meter diepte.
Ook kunnen er tunnels mee gedetecteerd worden.
Uitgevoerd met: meter/reset knop om instellingen te handhaven, grondafi,vijzingsknop. diepteregeLaar, pinpoint,

-

Frequentie regetbaarvan

-

Gewicht: 1,4 kg.

-

schakelaar voor metaten of tunnets.

-

Motion detector.
Batterijen: 8 alkaLine penlites in cassette.
Zoektijd: standaard 8o uur.
Batterij'[eeg' toonindicatie.
21 cm open concentrische Btue Max 950.

- Discriminatiemogetijkheden.
-

Te

4 batterijen in cassette voor 3o uur zoektijd.
uit 3 gedeelten en is erg gemakketijk iq

- De 808 bestaat

-

6,7tot6,7 k1z

- verwisseLba re deepsca nschotet.
- Anti-mineratisatie schakelaar

-

ren van o.o Whìte's en llínelob zools:

I

|

"''

tot

S fabrieksprogramma's en 4 speciaaI
door ons ontwikketde (schoon/vui L,/erg

vui lrlrecreatie) zoekP ro g r.
basis instetlingen: o.a. vo[ume.

basistoon, geluids disc.

-

-

IIi test DDA van W. Kuypers).
-

Silent search, toonidentificatie, diepte,
verlichting etc.
Professionete insteltin gen : o.a. voorversterker, zendfreq. hoofd versterker,
180 notch fitters i.v.m. discr., detectiesnelheid, audio en zichtbare discr.,
automatische of handmatige g rondbalans, ijzerfilter, hoge & Lage tonen etc.

-

Verwisselbare 950 BLuemax schotel.
Nicad batt. pack met oplader en

-

hoofdtetefoon standaard.
Zoektijd: 2o uur (battenJindicatie op

Ptaatsbepatings/a[[ metaI schaketaar

-

Gewicht:1,5 kg.

(pinpoint).

-

Garantie: 2¿ maanden.

Classic

de

nstelbaa r.

Frequentie regelbaar van 6,1

- t0

Uitstekende traploze discriminatie

(met schte o disc.).
Regelba re diepte, frequentie.
discriminatie enz.
Grondbalans: naar keuze automatisch of
regehaar.

cífi c atíe's :

6,8 khz.

(n o rma L,/b ta cksa n d ).
Vernieuwd fantastisch dieptebereik: (zie

classic

e

Atte opties zijn naar eigen wens

III

(&

II)

SL

is met verschi[[ende

beetdscherm).

Wij goronderen u dat het gebruik von

speciale opties te leveren.

-

de detector u meevalt en dat de XLT

Eenvoudig in gebruik.

niet moeiLijk is.

-

Garantie:36 maanden.

Vraag het uìtgebreíde gratís

full color ínformatíepakket aøn!

MI

T e chnìs che sp

e

cífic atíe's

:

- Frequentie scanner van 1,5 tot
-

25,5 kHz.
Gewicht: 2.3 kg.

aLs

heupmodet:

1,2 kg.

-

0pLaadbare njcadcetlen. 10

tot 15

uur

Te

zoektijd.
Batterij 'bijna leeg'indicatie.

Musketeer XS

detector met 17 zoekfrequenties.

(de allround detedor)

- Motion
-

Open widescan schotel zD.
TotaaI geen last van zout/mest

[isatie.
- Perfecte discriminatie i.v.m.
BBS techniek.
- IJzermasker (geen ijzer wel bv
superdun HOL goud).
- Voor duikers: verkorte onderstee[.
- 0nderwater hoofdtelefoon.
- 60 meter duikdiepte (8 atmosfeer
d ru k).

-

mi nera

-

ratis: T-Shirt/pet/vondstenschort/oplader en Nicadcelten.

-

bronzen speetpunt,

ca

8e eeuwv- Chr.

cífic atíe's :

sp e

BBS techniek.

2o cm wide scan (zD) schoteL.
Handmatige of automatische
evoeti

g h ei

d.

- IJzermasker.
- Traploze votume instetling.
- TrapLoze discriminatie.
- Instetbaar notch fiLter (t metaaLsoort

- Uitstekend dieptebereik.
- Gewicht: r,6 kg.

-

extra discrimineren).
Automatische grondbatans.
0plaadbaar Nicad pack.
TotaaI geen [ast van mineraLisatie.

-

0ptioneLe

-

Traploos instelbare gevoeligheid/dis-

- Verwisselbare schote[.

crimjnatie, pinpoint- en atl metaI

-

AtL

schaketaa r.

-

Perfect dieptebereik.

-

Gratís optader, koptelefoon

-

en heupconversie.
Garantie: 24 maanden
op electronica.

baLans

G

- Erg makkeLijk in bediening.
- Garantie:12 maanden.
- Gratis test op aanvraag.

-

g

chnìsche sp ecífi catíe's :
Geschikt voor land en strand,
verw'issetbare 19,5 cm open 2D
schote[ (widescan).
Zoekfrequentie: 5 kHz.
Automatische en handmatige grond-

Te

chnísche

- voorzien van

-

(r

stag potmeter).

8 atk. pentight batterijen

in houder

-

zoektijd:30 uur.

- Gratis heupkit en koptetefoon.
- Garantie: 24 maanden op etectronica.

LCD

identifi catiemeter.

metat pinpointschakelaar.

buisbijl, bronstijd

DETECT GERT GESINK

DETECTION SYSTEMS HOLLAND

Tel: O53-43OO512 Fax 43(l21vc.2

Officieel importeur van WHITE'S en MINELAB

Veerpad 2,8276 AP Zalk (Ov)

Munten enpenningen

The Netherlands
Tel. (038) 363 65 91, fax (038) 363 64 80

B@2 CATALOGUS, DE ¡IEDERLA¡IINE MI'NTEIÍ VA¡T
1806 tot heda. Mevius 199ó ......
BOOS CATÂIÍ'GUS, DE MI'NIEN VAI{ BELGID 1790.1997
BOO9

0nderstaande dealers ziin de officiële verkooppunten van onze
White's & Minelab detectors. Alleen bij deze dealers of vertegenwoordigers bent u verzekerd dat 0etection Systems Holland de
service en aftersales verzorgt en dat ook uw garantie
gewaarborgd is.

Friesland

mmts hde we¡d{ vsnaf Romejns ûot nu 736 pag.
8063 N(X)RD NEDEBLAIÌIXIE MUNTGF|YICTTBI door Arqt Pol
B0?9 ROMAN Cf)INS A¡{D TIIEIR VALIIDS, Sãs, geb. hrd lGft

Lankman

B0?l LONDON MUSEUM CATAI,()GUE l9,ll!

320 pag. methonal€rdqt
afteddingør van Midddeamse mdlq vootw.
Bl59 IIIE JEW:ELLERY OF ROMA¡I BRITAIN G€b. btrd kaft 255 pog )
BO78 VERBORCEN STEDEN, STADSARCHEOLOGIE IN NEDERLAND.
Prachôo* góonda¡ hard kaft, ved foto's van vondsterl plsstegr
8085 EEN EIGENZINMG VERiZAMELA.{R, 94 p€g ,hmde¡de¡r foto's
van mdalørvoorwerperq kmddÂaß, pijpewrodqs, ti4 enz .
816l CATAII)GUE Of RING3 f 9¡0 (Victoim md Albert mtru)
8090 ROMAN ARTIFACTS, .4.4 formo¡L 100 pag. 300 afb. 400
B09l RoMEINEN FRIEIZEN c¡ FRANKEI\ inhdh¡¡tvutNedqtmd
8092 NERING EN YERMAAIÇ opgr l,þ eanwæ ma¡kt in Amersfoort.
809ó DETECTORI'INDS I loopag loo0ilhstmties
8099 THIMBLES. Vrrgøtroedawf rteuoegstetijd. Fraai boels
Bl00 HEILIG EN PROFAÄ¡\I 104 Pag; ovã timen (pderims) insignæ
8165 ÄNIIQUE BOTTLES COLLÛCToRII E¡lCYcff)P. (ved foto's)
B106 MEDTEVAL PILGRIM & SECULÀR BADGES dmr Mitåiner'
StÂntlåtrdwa* over (pdgrims)insþe. 28? pag lL kafr, Aa geb
8107 BRONS UTI DE OUDHEID, 94pag. Nederlandstalig

Holland Detect
Balingerbrink 48. Emmen,
te1.0591-612520

Gelderland

I
Zalk, tel. 038-363659 I

Hof man
Primulastraat 6, Beuningen,
tel. 0246-774063

Hondorpweg
Flevoland

Aalten, tel. 0543-478696

Flevo detect
Kerkpad 18, Marknesse. tel. 0527-203929

op de

Bl

Utrecht

Heyn
Bloemstede 58, Maarssen,

tap vur

39po

-

169,-

-

120,.

-

-

3r2s
l16,-

95¡
127,20

89,-

o{-

- x,-

12,50

69,50
34,50
49,95
49,95

32,50
39,28,59,50

95,28,50

W-rjnaldum, 72 pog. ved foto's van mdaafuondstsr

Gesinl229pag.

Zoetmulder

hond€rdafoto's,ookovervondst<ldqminatie!

Bl4l IREASURE HAORDS,

28,50

28,50
49,90

32,fr
79,27,50

2t,50
18,50

59,50

(p¡aùtboek eed. in

lder

ovef

sdntvondstm)

-

3490
59,50

59,50
39,90

Nieuwe Boeken
Bl5l HEILIG m{

PROFAAN, het Nededan¿s-hlþ shdaardwø* ova

(@grimsÌtrign€s,32ry,9ú.hudhft Ql.E.J.vanBeningq)
Bló7 MEF,STERTEKENS OPm'T DAK pradrtbo€kA4 fofmsât ovq

wDv

-

139,-

tobeedoda(158û199),ævedafbedd- 6apag(P.P.SteiÞ) 8163METALDETECTINGONTHECPAST(letop sFmalzo*erôD BI64DETECTORFI¡üN 3(metkler¡¡€tplåta)bsbdlql
Bl56BUCKLESlatÈ1t0ll. (mooiboe*ovagespenm€lldeÐ¡,44 8166 DEROMEINSE RIJKSGRTUSSENMONZ.NLENNOORDZEEIC .
BlóoRoMANJEVI¡ELLERY(hÂrdlsft,A4fomaalgeb.2l9pag.)
8162PLAYTHINGOFTmPAST, A4fonnætbo*jeove¡tirmaspedg BI50cnAVENMETEELEID,aTú.onderzoekinNiþegen1989'1995 Bl,A IIET KOPS PL\IEAU, a¡rll srdszoek buiten Nijmegn
Bl4gVONIXlTEltINVEERE,Mittddearwvoorwerp€riuitãbãPut 8169 ARCIIEOLOGISffiE MONIJMENIHY INNEDERLAT{D (ndtopo's ) Bl70 ROMEINBÍ LA¡IGS DE S¡IELWEG, bor¡wste¡ren voor Ve¡htq's vql. Bl7lDE\ilEGTERUGarch.ontddd<ingsrlangsdeATlbijV€n¡¿y -

Kreekplein 33, Rotterdam,
tel.010-2927830

Zoetmulde¡
Grote Houtweg 97, Beverwiilc
tel.0251-225457

Munsters detectie
Keepstraat 2, Helmond, tel. 0492-544782

Zeeland

3ó,-

HISTORY BÛ{EAIII OIJR FEET,212 yag, A4 farnoåt Iri hun historisdre voþude betrmddt de sdrijve <hrizørdor ¡netala voor¡'.

BI32MODERNMETALDETBCTORII tloo¡Cha¡lesGanett
doo¡Robt¡tMsn<
B0873INKEÌ{TREA¡IUREHO}I'TOI'INDIT

tel.0251-225457

Noord Brabant

19

B{nl SUCCESVOL ZOEKF{ MET DE METAALDETECTOR. door ffi

Grote Houtweg 97, Beverwijk,

Zuid Holland

39,50

Mdaaldetectors

te1.0346-563037

Noord Holland

L3,fi

Bl08 ARCIIDOLOGIE u MIDDELEEIJTYIINEDERLA¡|D, 96 psg.
Bl09 DE ROMEINSE TIJD in Nedalmd, 96 peg.
Bl l0 ARC:IIEOI¡GIE ven FRIESLA}ID, 230 pag; væI ddedowond
Bl 13 DETE¡CTOR FININ 2, 100 pag. 1000 illuE
Bl 15 LEAD CL,oTH SEALS A¡lD REII\IED IIDMS British Muss¡m
B I I 6 IIEILIGE\ UIT DE MODDER, pradrlboek ove pdgrimsimþe
BllT GELD UIT DE BELT, Mirlddburgsehuisvuiþondsten 155G1570
BllS GRAVENNAAR fRIf,,SE KO¡IINGEì{, mooi boekie over de opgnvinga

Ko¡theek
1,

-

DetermÍndie van hooÍdz mdalen voo¡we¡pen

Pr. Beatrixstraat 26, Leens,
tel. (0595) 571749

Ve erpa d 2,

...

Bl¿16 IIANDBOEKNEDERLA¡|IX¡ KOPERGELD 152!1797 (D.Pmer
cr H.J. van da wie[) e€b bffd 16ft, 237 trg.
BI47 STÂÎ{DARD CATALOG OF GERMÄN CÍ)INS 160I TO PRESENT

Kadijk (DSG)

DSH

G Houbsr

Bl 12 OORD E\ DUIT uit Noüd €ri ãi4 door lV. Bos
8044 V.D.eIIJll BEELDEìIAAR' Nede¡l¡ndsemuntentot 1576. ........ .
B0J2 GOLDCÍ)INS Of IHEIYORLD, ceblogrs rndprijza vut goudøt

tel. (0561) 433213

Overiissel

(154S179Ð

B0l5 MTTNTGEWICETEN V/D NEDERLANDEN, door

15,95

_ 23,fi

KLEINER DETITIICIIER MI'NTZCATALOG 187I.1997

Bol3 MUNTBOEK VA¡l PIET VER¡(ADE

vd Tuukstraat 26, Noordwolde,

Drente

-

Steenbergen

20,-

u,50
19.90
39,90
45,-

89,50
26,95

3490

25,27,50

25,25,19,90

BESTEL: Via Giro<rverboeking op giro 48.38.918

Bontehondstraat 3/5, Hulst,
tel. 0l 14-370480

MA.AK HET TOTAALBEDRAG VÁN DE BESTELLING +
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Detectíon Systems Holland
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uw bestelling wordt

ONDER REMBOTJRS VERSTUURD. VERZENDKOSTEN F 15,-

Vanuit België: per Eurocheque of postw.
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Sleutels waren een statussymbool en werden
kunstig versíerd Het Lips Slotenmuseum
heeft een vitrine met Romeinse en Midd.eleeuuse siersleutpls

Frans Breibach

Sloten en sleutels

l,o
I
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"Mijnheer Vincent" rond 1960 in zijn kantoor met om hem
heen de collectie àie hij voor de oorlog opbouwde

Voor determinatie en achtergrond-

informatie aangaande sloten en
sleutels is er één boek dat eigenlijk
niet zou mogen ontbreken in uw
boekenkast. Bedoelde lectuur: "Sloten en sleutels door de eeuwen
heen", geschreven door Vincent J.M.
Eras Het boek geeft een boeiend
verhaal over het ontstaan van sloten en sleutels en de verdere ontwild<eling door de tijd heen. De uitgave is voorzien van behoorlijk wat
zwaftlwíT foto's en wanneer nodig

aangevuld met technische tekeningen van soms uiterst vernuftige
sloten, die sedert de woegste tijden
reeds in gebruik zijn. Staat het boek
helaas niet in uw kast, dan wordt
het voor aanschaf daarvan waarschijnlijk een zoektocht langs tweedehancls boekenzaken of antiquariaten, want het voornoemde
boek is inmiddels al heel wat jaren
uit de handel. Mijn eigen exemplaar, nog gesigneerd door schrijver

'mijnheer Vincent' dateert uit 1941.
Voor ons als bodemsnuffelaars zijn
sleutels en in wat mindere mate
sloten, van die typische vondsten,
die wij toch met regelmaat blijven
vinden. Steeds is een laatstgevonden sleutel net weer iets anders dan
de vorige. Over het algemeen za1 bij
de detectoruondsten de catogorie

sleutels beperkt blijven tot, laten
we zeggen, de alledaagse typen. Op
beperkte schaal zullen er ongetwijfeld ook fraai uitgevoerde sleutels

met rijke versieringen en daardoor
soms uiterst zeldzaam, uit het
vaderlandse bodemarchief tevoorschijn zijn gekomen. Zelf heb ik dat
geluk nog niet mogen meemaken.
Maar, wat niet is, kan nog komen!
Ja toch? Aanleiding tot dit artikel is
het feit, dat waarschijnlijk buiten
onze Merwestad maar weinig lieÊ
hebbers weten dat er bij Chubb Lips
Bedrijven te Dordrecht een muse-

umafdeling is over sloten en sleutels. Nee, niet zomaar wat slotjes en
sleuteltjes, hier loopt bij het aanschouwen daarvan het kwrjl bij
wijze van spreken uit je mond. Héle
mooie en bijzondere sleutels. Hieronder een reportage zoals deze
onlangs in een plaatselijk dagblad
is gepubliceerd.

Wij willen altijd wetenhoe

Hij werkte er eifjaar als archivaris
bij Chubb Lips, de eigenaar van het
museun). Na zijn pensionering
bleef hij als vrijwilliger verantwoordelijk voor de collectie. 'Je gaat je
erin vercliepen en komt steeds meer
te weten over oude sloten" zegtArie
van de I(oppel. "Zo heb ik bij elk slot
een verldarende tekst op een kaartje gemaakt, en dan moet je veel
jaartallen opzoeken. Ik smeer en
repareer de sloten ook zelf, daar

de eerste helft van deze eeuw

directeur bij tips. Eras kreeg veel
oude sloten van
zakenrelaties
bezoek was en
bewaarde die op
zijn eigen kantoor. Pas na zijn
dood in 1958

åàû

de

sloten werken

Houten slot

"Op een moeilijk slot zit ik wel eens
een middag te puzzelen, maar uit-

"Het mooiste vind ik zelf de houten
sloten", zegt Van de l(oppel. "De
Egyptenaren begonnen er vierdui
zencl jaar geleden al mee. Zo'n slot
werkt met pennen, die in gaatjes

eindelijk krijg ik het altijd open",
zegt Arie van de Koppel van het
Lips Slotenmuseum in Dordrecht.
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bestemming
geven, zodat
de kennis

over oude
sloten niet
verloren

gaqt

waar hij op

werden zij
ondergebracht
rn een aparte
rurmte.

tipsdirecteur Ben
Lips wil de
collectie von
zun oom
Vincent Eras
een goede

wordt je handig in." De collectie
van het Slotenmuseum begon als
privéverzameling van Vincent Eras,

in

Voormalig

De gildestukken uan een
meestersmid
in de zeventiende eeuw

waren
prachtíg
versierd met
relíiëfs en

gravures
Het slot zat
altijd aan de
binnenkant,
zodat de
eigenaar de
versrcrtngen

goedkon
zEn

vallen en op die manier de tong van
het slot tegenhouden. Alleen als je
de passende sleutel omhoogdrukt,
kan het slot open. Hetzelfde pdnci
pe gebruiken we nog steeds bij het
cilinderslot, waar Lips bekend mee
is geworden." Arie van de Koppel
kan indrukweld<ende houten sloten
uit Europa laten zien, die in de Middeleeuwen zijn gemaakt. Ze werken
met versperringen: de baard van de
sleutel moet precies in een bepaalde vorm passen om het slot open te
kunnen draaien.'Wij noernen dat

kruis en reep", licht hij toe.
vorm van de baard werd in de
loop der eeuwen steeds ingewild<elder en de sleutels werden soms verDe

sierd. "Een sleutel was een statussymbool. Ze maakten zelfs kunstige
sleutels waar helemaal geen slot bij
was", vertelt Van de I(oppel terwijl
hij een vitrine vol sleutels aanwijst.
Toen na 1600 de sloten compleet
van ijzer werden vervaardigd, gingen de smeden ze ool< versieren
met reliëfi¡¡erk en gravures. Het
Lips Slotenmuseum heeft tahijke
voorbeelden van deze versierkunst.
"Als smid moest je een meesterstuk
maken. Dat was een soort examen
om in het gilde opgenomen te worden. Daarop deden ze extra hun
best, het zijn echt pronkstuld<en."

Verborgen gat
De klanten van de smid waren kasteelheren, poorters en kerkbeheer-

nen gaat. "Dan kom je bij een heel a
nder verhaal" zegtArie van de Koppel "Daar is dit museum niet voor
bedoeld. Wat hier ligt, is voorbij".

ders, kortom mensen met geld.
Zij bestelden grote sloten om deu-

ren en kasten af te sluiten en ldei
nère modellen voor geld- en boekenlcisten. "Geen enkel slot zag er
van buiten hetzelfde uit door die
versieringen", zegt Arie van de
I(oppel, "maar van binnen was het
altijd dezelfde techniek.
Heel vernuftig vind ik de sloten
met verborgen sleutelgaten.
Dat was destijds een extra beveili
ging om de dief nog meer vertraging te bezorgen, want dat is
natuurlijk het doel van ieder slot.
Soms moet je het halve ding
demonteren om bij het sleutelgat te
komen. Heerlijke puzzels zijn dat.
Oosterse sloten zijn veel fijner
gebouwd dan Europese sloten en
zitten altijd vol trucjes. Hier ligt bijvoorbeeld een Marold<aans kamelenslot waar je vijf verschillende
handelingen moet verrichten voordat het opengaat." In het Lips Slotenmuseum staat ook een demon-

stratiemodel van een
programmeerbaar electronisch slot,
die zelfs registreert wie er naar bin-
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Het Lips Slotenmuseum kan alleen
volgens afspraak bezocht worden.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met mew. S. Mannesse
van Chubb Lips, tel. (078) 6394590.

De wijnkelder vanhetMauritshuis in Den
Haag had een slot met een verborgen sleulelPas qls je uist hoe het been van de jager
moest worden opgeklapt,kon je àe sleutel erin
steken. Rechts bouenaanhoudt een relschijf

got

bij hoeveelbezoekers de wijnkeld'er heefi ontuanqen

Lips Slotenmuseum
begon als hobby
Sleutels zijn een stuk van de geschiedenis
"De laatste jaren waag ik me dikwijls af waar deze collectie op lange
termijn zal blijven, wie er aandacht
aan gaat besteden en zal zorgen dat
de zaak niet verpietert. Dat is iets
waar elk rrrlseuûì zich druk over
naakt." Aan het woord is Ben Lips.
Hij is de ldeinzoon van Jacob Lips,
de oprichter van de Brandkasten- en

Slotenfabriek in Dordrecht.
"De collectie van het Slotenmuseum is opgezet door wijlen mijn
oom Vincent Eras. Die familie
lcwam door een huwelijk in de
familie en zocht voor zichzelf een
plek binnen de fabriek. Lips was
toen een familiebedrijf, dat hoofzakelijk brandkasten maakte.
Vincent Eras had zijn lcennis van
fijnmechanica opgedaan door studiereizen naar Amerika en Duitsland. Rond 1903 begon hij in een

hoekje van de Lipsfabriek zelf sloten te bouwen. Binnen vijftien jaar
groeiden zijn activiteiten uit tot
een aparte siotenindustrie. Het was

dus geen echte Lips die de naam
Lips Sloten in Neclerland beroemcl
heeft gemaakt.", bekent Ben Lips
lachend "In diezelfcle periode
begonVincent Eras als hobby antieke sloten te velzanelen. Hij had op
zijn reizen veel mensen leren kennen en kreeg de meeste stuld<en
van vrienden in binnen- en buitenland. "Oom Vincent was een echte
verzarnelaar, zoais je die toen had.
Hij heeft bij mijn weten nooit iets
gekocht, het was pur-e lieftrebberij."

Compleet

Een

"Voor 1940 had hij de bulk van zijn
collectie gereed. Daarna zijn er nog
een paar dingen bijgekomen, maar

eigenlijk was de verzameling toen
a1 aardig compleet. Daarom hebben
we nu weinig reden om haar nog

cent Eras stonden. "Het zijn best
aardige kasten", zegt Ben Lips vergoeiijkend, "maar ze worden langzamerhand een beetje ouderwets.
En de ruimte is veel te benauwd
voor grote groepen."

uif

te breiden: dan lcrijg je grotendeels doublures. De paar stuld<en
die we erbij willen hebben. zijn
schaars en dus peperduur. Het gaat

dan om sleutels waar iedereen achteraan zit, echte kunstwerkjes die
een culturele waarde bezitten.
Op zich hebben alle sleutels een
verbinding met de geschiedenis,
dat is het interessante. Je kunt er
precles aan zlen waar en wanneel
ze gemaakt werden. Wij hebben
hier bi.jvoorbeeld een aantal sleutels van Dordtse stadspoorten.
Het is weselijk leuk om te weten
dat die hier echt gebruikt zijn."
Het Lips Slotenmuseum is al vijfentwintig jaar gevestigd in een ldein
zaaltje op het fabrieì<sterrein aan
c1e Merwedestraat.
De fraaie oude sloten liggen er
dicht op elkaar in stalen vitrines,
die vroeger in het kantoor van Vin-
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Droom
De voormalige Lips-directeur
droomt van een slotenmuseum als

in het Duitse Velbert, tussen Dortmund en Düsseldorf. "Daar heeft
een club van slotenfabrikanten
samen met het gemeentebestuur
een gebouw neergezet met ruime

tentoonstellingszalen, een bibliotheek, een filmlokaal en zelfs een
bistro. De gemeete Dordrecht kent
ons probleem en interesseert zich
er ook voor. Ik heb al jaren uitstekend contact met de Dienst Kunsten, de burgemeester en de wet-

houders, maar die worstelen ook
met een beperkt budget. Ze hebben
tegen mij gezegd dat het nog niet
in hun programma past, dat ze zo'n
collectie nu niet kwijt kunnen,

overblijfsel
uú vroeger
tijden:
de erelijst
van Lips
Brandþastenen Slotenfabriek in
Dordrecht
Als iemand
25 of 40 jaar

bij het bedrijf
werkte, werd
zt)n no.am

aan de

lijst

toegevoegd

Links

een

Chinese

brandkast
van 200

jaar oud

houdt het meest ùan gr ote houten sloten
geschiedenís. Hij is als uriju.rilliger uerontwoordelijk uoor hetbeheer van het Lips Slotenmuseum

Arie uan de

Kopp el

uithetbegin uan de

maar dat dat eens zou veranderen.
Ik zou al teweden zijn als we in
ieder geval professioneel beheer

konden krijgen, bijvoorbeeld door
dat we een conservator met anderen delen, want het registreren en
goed opstellen van een collectie is
vakwerk, daar heb je opleidingen
voor. En wij zijn een industrie, van
ons mag je niet verwachten dat we

dat kunnen. Alle industrieën met
een eigen collectie hebben hetzelÊ
de probleem. Hoe zorg je dat de historische l<ennis niet verloren gaat?
De oplossing is altijd dat je samenwerkt met een instelling die daarvoor het vakmanschap in huis
heeft. Dat zou het Museum van
Gijn kunnen zijn, ik noem maar
een voorbeeld. En ik zou graag zicn

dat de toegang voor het publiek
beter geregeld werd. Het Slotenmuseum moet een centrale plek met
vaste openingstij den krij gen.
Bij voorkeur binnen de gemeente
Dordrecht, omdat Lips hier altijd
heeft gezeten en omdat het iets toevoegt aan de stad".
Bronvermelding
Sloten en sleutels door de eeuwenheen,
VincentJ M Eras, uitgave 1,941
D agblad, " D e D or dtenaar "
bijlaqe w eeke ditie : "Woens dag"

Fotot: Rinie Boon en Lips Slotenmuseum
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later bekend zal worden als 'de siag
om Passendale'. In april 1918 wordt
het gebied opnieuw veroverd door
de Duitsers tijdens het Duitse voorjaarsoffensief. In deze korte periode

.Éa:'

t

,\

L/

I

--Ì'
l.i

a7

hebben de geallieerden tientalien
dug-outs gegraven in deze regio.
Johan Vandewalle deed in de zomer
van 1996 een onderzoek naar de
geschiedenis en de bouwvan de
door ons ontdekte dug-out.
Hij kreeg daarbij de hulp van Peter
Barton, schrijver en producer.
Op Britse rnilitaire kaarten staat de
dug-out aangeduid als "Martha
house"; Martha Dewulf was de
bewoonster van de nabijgelegen
hoeve. Ze moest in 1914 noodgedwongen de boerderij verlaten bij
het uitbreken van de oorlog. Met de
bouw van de dug-out werd begonnen injanuari 1918 en volgens de
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Prospectie en
slagrreldonderzoek
regio leper,
grondgebied
St. Juliaan-

Langemark
Een Dug-out
Via landbouwer Marc van Damme,
kregen we in februari 1996 de
mogelijlcheid om een ldein onderzoek te verrichten op een maisveld,
eigendom van de heer Vandecandelare. Dit naar aanleiding van een
vroegele bodenrvelzaklting in een
perceel. De situering is te plaatsen
op de kruising van de oude baan
Roeselare-Ieper en de baan Langemark-Zonnebeke. Bij dit klein
onderzoek (Van Wanzeele - Vandewalle) werd vastgesteld dat op zo'n
twee meter diepte zich een trapgat

bevond van Britse makelij. De put
werd nog dezelfde dag opnieuw
dicht gemaaì<1, met een ijzeren
plaat ondergronds afgedekt en dan
opnieuw met aarde bedekt. Het was
de bedoeling dat er nog eerst een
seizoen mais op gezaaid zou worden.

Historiek
St.-Juliaan werd in de tweede helft
van september 1917 opnieuw veroverd door de geallieerden op de
Duitsers, dit tijdens de slag die

t'_ _'t
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officiële militaire bronnen is hij
onafgewerkt gebleven. We laten ons
hierdoor echter niet ontmoedigen
en besluiten om in het najaar de
dug-out eens grondig uit te spitten.

The díggers
29 oktober 1996. Met het voltallige
team van the diggers (fohan Vande-

walle, PatrickVan Wanzeele, Rik
Ryon, Anclre Hooreweghe, Paul Vandamme en Johan Bostoen) gaan we
opnieuw aan de slag. Johan Vandewalle heeft ook enkele Engelse geïn-

teresseerden uitgenodigd.
Deze mensen zullen ons helpen tijdens onze ondergrondse activitei
ten. Van 's morgens woeg worden
allerlei technische hulpmiddelen
verzameld o.a. een kleine graaÊ
kraan als ook een systeern om de
zware ldei uit de dug-out te takelen.

Al het materiaal wordt voorlopig
ondergebracht bij de dichtstbijwonende landbouwer, de heer Van
Cayzeele (Martha house), btj wie wij
ook de nodige electriciteit zullen
mogen afnemen. Rik Ryon is de
aangewezen medewerker om alle
electrische voorzieningen te regelen. Ondertussen zoeken we met de
metaaldetector naar de eerder dit
jaar geplaatste ijzeren plaat. Voor
we die kunnen detecteren, graven
we eerst nog enkele zware blindgangers bloot (2 van 80 kg en 1 van
40 kg. Deze bevinden zich net
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onder de ploegvoor en worden
enige tijd later door de erbij geroepen ontmij ningsdienst verwij derd.

Dit alles wordt gefilmd door D.
Lenglaert. Bij het blootgraven van
het trapgat met de kleine graaÊ
kraan stellen we vast dat de ingang
van de dug-out indertijd zwaar
getroffen werd door een granaatinslag. De ganse dag zijn we dan ook
bezig met het wijmaken, herstellen
en veilig maken van de ingang. De
volgende dag gaan we aan het pompen en aan het graven. De koude
noordenwind is hevig komen opzetten en ook de regen komt striemend op ons neer. Dit maakt bij
ons indrukken los alsof we werke-

lijk

de ldimatologische omstandig-

heden uit de Eerste Wereldoorlog
beleven. Peter Barton ziet voor het

eerst in zijn leven de gevolgen van
regen en Ieperse ldei, dit terwijl hij
het takelsysteem bedient. Het is
ploeterenvanjewelste. Om ons toch
maar te beschermen tegen het gure
weer krijgen we van de heer Vancayzeele een groot plastic zeil dat we
meteen over ons takelsysteem plaatsen. De gravers in de dug-out hebben van wat buiten gebeurt helemaal geen last. Wel met de modder
die zo'n 60 cm dik bovenop de trappen ligt en die zij schop voor schop

proberen te verwijderen.
Wat meteen opvalt is de gave houtconstructie en de breedte van de
tuappen. Deze zTjn tussen de 40 en
47 cm breed. De hoogte is 35 cm.
Hierdoor weten we dat we met een
kleine helling naar beneden graven.
De ingang zelfis 90 cm op 180 cm

þrf

uit gestandaardiseerde
tegen elkaar geplaatste balken.
en bestaat

Op zo'n zes meter diepte ontdekken

we aan de linkerzijde van de trap
een uitgegraven gang die haaks op
de trap uitmondt. Even verder
bevindt er zich een ldeine kamer
die van bovenaf, langsheen een ldeine koke¡ volgestort is met modderige ldei. Aan de zijwand werden er
een ganse rij grote nagels in geslagen. Het

lijkt op een rij kapstokken.

Waarschijnlijk heeft er hier een
kachel gestaan en werd er ook ldei
gedroogd. Wanneer we opnieuw
iets dieper graven, vinden we een
complete draagberrie. Deze wordt
netjes uitgegraven en op de pellicule vastgelegd. Dezelfde dag graven
we ons nog vier meter dieper naar

beneden. Het slijk dat bovenaan

opgestapeld ligt, begint nu enorme
proporties aan te nemen. Alle leden
van de diggers zijn nu veranderd in

rondlopende modderfiguren.
Het lijkt bijna fictie.

Huisvesting
De volgende dag graven we

opnieuw verder in de hoop dat de
ondergrondse schuilplaats de tachtigjaar in de Ieperiaanse ldei goed

cm breed (2x 45 cm). Er staan telkens drie bedden boven elkaar.
De stahoogte in de gang is 178 cm.
Het ligvlak bestaat uit een soort
vierkant kippengaas dat nog puntgaafbewaard is. Overal liggen er
jutezakken die nu in een slijmerige
toestand over de bedden hangen.

Andere militaire uitrustingsstukken zijn er blijkbaar niet meer aanwezig. De gang met bedden gaat
ook nog even door aan de rechterzijde van het trapgat en loopt dan

uit op een volgende trap.

Deze is
eveneens volledig volgestort, van
bovenaf, met ldei. We bevinden ons
hier nu op het diepste punt van de

dug-out, zo'n elf meter onder het
maaiveld. Onderaan de trap staat,
vastgenageld aan de houten vloer,
een ldeine, manueel te bedienen,
complete waterpomp. De pompleiding ligt nog richting trap en verdwijnt dan in de modder.
We besluiten om ook onze waterpomp op deze plaats te installeren.
Zo kunnen we tijdens de operatie
het waterpeil beter onder controle
houden. Bij het leegpompen van
deze ruimte bemerken we dat er
zich, haaks op de hoofdslaapplaats,
nog een andere dwarsgang bevindt.
Opnieuw zien we hier de vooraf
reeds beschreven bedtypes.
Deze gang is 22 meter lang en loopt
opnieuw uit in een volgestort trapgat.

doorstaan heeft. Na nog uren
intens doorwerken met het volledige team, krijgen we in de namiddag
eindelijk een eerste indruk van de,
nog gave, blijkbaar volledig afgewerkte schuilplaats. Haaks op de
trap loopt er links een gangvan
zo'n twintig meter lengte. Over de
volledige lengte van de rechterwand staan de geprefabriceerde
bedden. Deze zljn 1.90 m lang en 90

Net beneden, aan de ingang, werden er in de zijwand enkele ldeine
kamers uitgegraven. Wat de specifieke bedoeling van deze kamers
was, kunnen we niet onmiddelijk
vaststellen. Ze zljn trouwens nog
niet volledig afgewerkt. Misschien
betreft het hier wel slaapvertreld<en
van de hogere officieren. Hier vinden we enkele pikhouwelen, schoppen, een Britse helm en een grote
rumkruik. Het onderzoek wordt
opnieuw gefilmd door onze cameraploeg. Dit team heeft strikte
orders om alles eerst te filmen alvorens de ruimten mogen worden

betreden.
Het is ons nu duidelijk dat deze
dug-out gebouwd werd om een
groep militairen, zo'n 120 man, te
huisvesten en slaapgelegenheid te

Þ'l

bezorgen. Het ontbreken van bijv.

telefoondraden, kogels, tassen en
allerlei militair materiaal laat ons
toe te besluiten dat de dug-out zelf
niet in verbinding stond met de
gevechtslinies. Hij werd dus hoofdzakelijk aangewend voor humane
en veilige bescherming temidden
van gevaarlij k oorlogsgebied.
De laatste taak die wij nu nog moeten vervullen, is het vastleggen en
nauwkeurig opmeten van deze constructie. Hiervoor doen we telkens
weer een beroep op de mensen van
ri..P.
M. Francky Wyffels zal nu samen
met ons alles nauwkeurig opmeten
en op plannen intekenen. Enkele
maanden na ons vertrek zullen
depressies in het maaiveld opnieuw
de vier trapingangen duidelijk markeren. Ook de onafgewerkte officierenvertreldcen zullen dan instorten.
Een grote en niet ongevaarlijke
onderneming zoals deze kan uiter-

aard nooit voltooid worden zonder
de volle inzet van iedere medewerker. Ook de gewaardeerde hulp van
derden die ons met alle middelen
trachtten te helpen was zeer waardevol. Tenslotte een speciaal woord
van dank voor de familie Van Cayzeele voor het leveren van electrici
teit en proper water (om ons
opnieuw toonbaar te maken na
onze modderige dagtaak). Zonder
deze gewaardeerde hulp zou onze

onderneming wellicht nooit tot een
goed einde gekomen zijn.

1q
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Alleen particulieren (leden) kunnen gratis
"Opgravertjes" plaatsen, door deze voor de
sluitingsdatum naar de redactie op te sturen
Aangeboden voorwerpen van archeologisch
belang dienen altijd te zün aangemeld.
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IK BEN EEN BEGINNENDE DETEcToR-

Viking

AMATEUR EN GA HOOFDZAKELI'K ALLEEN
op pAD. TocH II,KT HET MIt cEzELLIcER oM
MET EEN OF MEERDERE PERSONEN SAMEN
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DE METADEc

TE KooP A¡,NGEBoDEN: HET BoEK

"V¡nLrorN tet.to", encutoLoclscHE
oPGRAVINGEN IN NEDERLAND, UITGAVE
MEULENHoFF INFoRMATIEF AMSTERDAM,
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45,-
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Treasure Ace 100 ...,,. .....
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White's 5900 Di Pro
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Trr. (o575) 53o888

ENGELS zoEKBLAD.
E. KLoKGrErERs, TEL. o653583923

Beschermkap Bluemax (2x,
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TE KooP cEvRAÄcD: BoDEMvoNDsrEN,
RoMEINS, MIDDELEEUwS ETc.

ERVAREN ZoEKMATEN cEzocHT.

DENKBAAR rN/or ¡rscHIxsA¡.R ts ovrn
ONZE HOBBY, ZOAIS POSTERS, ARTIKELT'ES,
FoLDERs, vroeo's (rrcrw nrrarrnc)
RUBRIEKEN, DUBBELE NUMMERS VAN

Beachbuq

OOK DETECTOR¡LADEN

N

AISMEDE VELE ANDERE VOORWXRPEN UIT
DE PERIoDE r5E - r9E ÊEttw. BEN ZELF op
ZOEK NAAR PROVINCIAÂL KOPERGELD.

GEVRA.Á'GD: ALLE INFoRMATIE DIE MÂ.ÀR

1çñ

gar.)

jr gor)

White's

HAGRo METAATDËrËcrrE, rEL

STEN O.A. FASRIEKS. EN LAKENLODEN,

E. SPEcHT, "rEL. (0229) 275c,47

jr

16s,-

1050,_

PREHISTORISCHE BODÈMVONDSTEN,

OoK GRoTERE

TE KooP: oPLAADBARE BATTERI,UNIT vooR
WHrrE's SPECTRUM 802-5r85 (wrrr XLT)
4 8V. vooR F r5,- EN PoRTo.

nieuw, 2

8MX (nieuw,2
(nieuw,

A.FsTAND
BELGrË, rEL.

f

Yogoa (voor kinderen, nieuw!)

C-Scope CS2MX (nieuw,3 jr gar.)

a a a a a o oo o ao a a o a a a a a a a aa a aa a a a a a a a o o t a a a a a a a a a a
TE KooP AANGEBoDÊN wÊcENs
OVERCOMPLÊET: ZOEKSCHI'VEN

aaeaaaaat

450,250,-

incl hooldleleJoon en Ned gebruiksaanwijzing

www ish.nl.detect

(o5r3) 465o93

Surfmaster 2 plus, half jaar oud

White's

Surfmaster 2 plus,3 jaar oud

White's

Spectrum XI:|,

Quantum2

1,

jaar oud

d,emo

1.3so,-

850,1450,1L50,-

770

250,250,-

white's

Bluemax schotel uoor XLT 256 wide scan

tt\

White's

Standaard schotel 20 cm

100,150,-

5

Ultra-soon cleaner
FLEVo DETEcroRs MARKNÉSSË,

rxr

(o527) zo39z9

Ook Nederland heeft zijn eigen detecto¡site. www ish.nl.detect
intypen en u komt op een leuke en goed verzorgde site gemaakt
door dhr. W. Bos. Op de site zijn diverse rubrieken op detectiegebied
te vinden; vraagbaak, de vereniging, een forum, wat is dit, te koop,
dealers, enz.
Bezoekers van onze zoekdag in Hoogersmilde konden een dag na de
zoekdag al de foto's, die met een digitale camera waren gemaakt,
bewonderen op de site. De site heeft diverse links naa¡ andere sites
in binnen- en buitenland, zoals sites van diverse dealers en impor-

o

f

C-Scope

Viking

Nederlandse detectorsite op het internet

rtr

White's

White's

Tel. (0572) 54 53 77
(uitsluitenà na 78.00 uur)

[*]

700,1.300,-

Op al onze gebruikte metaqldetecLors verlenen wij L jaar garantie,

KooIsrRA METAALDETEcToRS,

teurs, fabrikanten van detectors, munten enz.
Binnenkort meer informatie over deze site.

L300,-

-

,þ

C-Scope CS7
OndenÃ/ater-

detector
Een nieuwe onderwaterdetector in
een heel opvallende moderne gele
kunststof behuizing. Een grotere

Problemen
met de koptelefoon?
We hebben weer wat nieuws.
Hoe vaak ldagen we niet over de
koptelefoon: een draadbreuk of
het il de weg zitten van de dlaad
tijdens het graven. Altijd is er wel

broer van de vooral bij strandzoekers bekende puls inductiedetector
CS 6Pi, maar dan voor in het water.
Specificaties:
- Pulse inductie systeem, welke is
geoptimaliseerd voor het onderwaterzoeken.
- Gescheiden compartiment voor
batterijen en electronica.
- Threshold en pulse frequentie

-

controle.
LED displayvoor signaalsterkte

-

Waterproof, lichtgewicht kop-

Nu is dit probleem voorgoed
opgelost. Draadloos wel te verstaan.
Een zendertje wordt gewoon op de
kast van de detector geplaatst en
van daaruit plug je de bijgeleverde
kabel in de koptelefooningang van
de detector. Het ontvangertje stop
je simpelweg in je jaszak nadat je

-

Lichtgewicht fiberglas steel
Geen drdfvermogen.

de plugvan de koptelefoon erin
gestopt hebt. Met deze oplossing

Garrett GTI L500

en battelijcontrole.

wat!

telefoon.

kun je voortaan probleemloos
zoeken. Regelbare volume,
stereo/mono schakelaartj e/kabeltj e/pluggen en bij geleverde penlite

batterrijen.
We hebben lwee uitvoeringen:
1 Een losse zender en ontvanger
zoals boven omschreven f 749,50
2 Een losse zender en draadloze

koptelefoon met ingebouwde

Garrett metaaldetectors komt eind
mei 1998 met een nieuw model op
de markt. De GTI 1.500 Coinshooter.
Net als zijn grotere broer de GTI
2000, ook uitgerust met het nieuwe
pinpoint systeem, graphic target
imaging treasure vision pinpoint.
Tevens is deze detector ook uitgerust met een open zoekschijf.
Wij houden u op de hoogte.

Nieuw logo
Munsters Detectie
Munsters Detectie uit Helmond.
Dealer van White's, Tesoro en Minelab heeft sinds kort een nieuw logo.
Ruime keuze en service is voortaan
herkenbaar.

Munsters
Detectie
vûor hrbbr indûJlrir s bc!eilieitrs

ontvanger f 225,Gedurende de maand mei krijgt u
bij ons een setje (1) gratis bij aankoop van een detector (v.a. f 685,-).
Alleen voor leden van de Detector
Amateur geldt dit aanbod.
D ete

cttons

Sy stems

Ook de nieuwe land-water detector
van Garrett zalzoals het er nu uitziet dit jaar op de markt verschijnen.
Ib

oi str

Holl an d

(038) s636se1

tr]

a met a al

d

e

t

e

ct or s

Munsters Detectie nu
ook dealer Minelab
Munsters Detectie uit Helmond,
dealer van White's en Tesoro is per
1 januari 1998 ook officieel dealer
van Minelab geworden.

M

MII{ELAB

Veel digitale detectors zijn uitge-

XLT:

rust met druld<noppen om menu's

sie het soort metaal aan. Deze digiIale meter kan op alle Sovereigns
(dus ook de oude modellen)
geplaatst worden. De nieuwe Sovereign XS PRO II is met een digitale
meter uitgerust. De losse meter
kost/ 399,-. Deze nieuwe Sover-

op te roepen of programmawijzigingen aan te brengen. Begrijpelijk dat
er mensen zijn die hier moeite mee
hebben. Je hoort echter vaak dat
het beeldscherm een goede hulp is,
maar ja, de rest . . . . .? De Sovereign
(Minelab) heeft nu ook voor deze
mensen de oplossrng, een gewone

knoppenmachine
(dus handmatige

instellingen zoals
bijv. de Tesoro's/Fishers/ Classics etc.)
maar wel met een
digitale uitlezing
zoals de Spectrum

getallen geven met grote preci-

eign incl. nieuwe 10 inch open
widescan schotel en digitale meter
kost

f

2445,- met de kanttekening

dat u van mineralisatie in welke
omvang dan ook geen last heeft,
want ook deze detector heeft 17
zoekfrequenties die elke seconde
afgescand worden.
Bel yoor een kleurenfolder en aanyullende informatie: (038) 3636597
D

et e ctio ns Sy st ems H oll an

d
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Een dagje Busloo
Busloo is een recreatiegebied tussen de
stedendriehoek Deventer-Zutphen en

het op één na grootste dorp van Nederland: Apeldoorn.
De mensen gaan, jammergenoeg voor
ons, steeds minder vaak op het strand

zitten of liggen, maar op het gras (weiden) er omheen. De grasvelden hebben
een harde ondergrond, zodat de eige-

naars het verlorene weer terug vinden

ofhet wordt door iemand anders, die
net voorbÜ wandelt, gevonden.
Het zout is zo nog niet in de pap te vinden:

f

0,10. Deze keer ga

met de vrouw naar een ander strandje.
Dit is een strandje voor de geboortefrieken, ofÄdam en Eva, zoals ze in de bij-

Op het nieuwe stekje aangekomen,
besluit ik de onderwater detector te
gebruiken, dan kan ik gelijk de voeten

bel genoemd worden. Er is een strand-

wassen, want een zwemmer zal ik

tentje voor de lekkere hapjes en hiervan
is de bediening niet in Adamskostuum.
Ze zeggen dat het t 65 ha groot is, maar
ik denk dat ze het dan alleen over het
wateroppervlak hebben. Volgens een
trimmer, uitgerust met de modernste
apparatuur is het 8,4 meter erom heen

nooit worden. Ik was nauwelijks bij het
water gearriveerd ofeen onbekende
man met wat kinderen kwam wagen of
dat ding ook in het water kon. Ik heb
hem uitgelegd, dat een metaaldetector
met een open schijf ook in het water
kan. Hij vertelde dat hij zijn trouwring
was verloren in het water en reeds 3

kunt er zeilen, roeien, kanovaren of
su¡fen en er is een botenhelling.

Je

ik na overleg

wel

(tenolg op pagina 33)
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Inzendingen graag sturen nqar:
het Vr aagb aak - team, p/ a Dick Eekhof ,

Pealskar 47, 8501, TL Joure.

Vnnec;AAI(

Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd
voorzien van duiàelijke zwart-wit tekeningen (niet op lijntjespapier) of foto's.
Vermeld bij uw vraag, het møteriaø\, eventueel

gewicht en maten. Potloodovertrekken van bv.
munten, en donkere fotokopieën zijn nietbruikbaar
voor determinatie en het afàrukken in het magazine.
Inzendingen dienen te zijn voorzien van een gefrankeerde retourenvelop. Vanwege àe grote hoeveelheià

inzendingen en/of de moeilijkheid van uw vraag kan het

antwoord soms wel eens

LUqt

langer op zich laten wachten.

Geachte heer Eekhof,

Hierbij wil ik uw hulp inroepen bij
de determinatie van een loden
voorwerp, dat is gevonden tussen
ander vondstmateriaal uit de 15e
tot en met 17e eeuw. Op het gelijkbenige voorwerp staat op de voorzijde het getal 20 ingeslagen. De 2 is
groter dan de 0 en naar het laat
aanzien zijn er twee losse stempels
voor gebruikt. Op het wapenschild
de cirkel met lauwerkrans lijkt
een diagonale band te staan.
De helm op het schild is rijk ver-

in

sierd met veren naar beide kanten.
Het (ophang)oog loopt deels door
de rand van de stempels. De achterzijde van het voorwerp heeft geen

bijzondere kenmerken.
M. Hilgers, Waddinxveen

Mijnheer Hilgers,
Volgens ons zon het een baþen of vuurlood kunnen
eigen

zijn

Zoektochten in onze

líteratuur leverd.en niets op

Ook onze specialist op àit gebied.

A

d.e heer

Kussendrager kwam er niet uit.

Zijn antwoord was: "Metbetrekking tot
de bebakening is mij alleen het driehoeGeachte heer D. Eekhof.
Graag had ik geweten wat het voorwerp op de bijgevoegde losse tekening is of waaryan het en onderdeel
kan zijn. Het materiaal is van brons
gegoten en bewerkt. Op de acht uitstekende delen zijn hoofden afgebeeld en het bolle gedeelte is opengewerkt. Het voorwerp is op ware

Mijnheer Klaessen,

kige loodje van Harlingen bekend

Het door u gevond.en vooÍwerp komt ons

Het wapen op ditloodje zou mísschien

uoor als eenvan de versierde zij-schij-

at meer duidelijkheid kunnen schep pen, maar ik kan dit wapen niet thuis

ven van een paardenbit. Datering L6e
'1,7e

/

w

brengen".

eeuw

De (waarde?

) 20 zou voor 20 stuivers

kunnen staan, een waarde die in

d.e

ver-

moedelijke periode nogaT eens gehanteerd. werd., ook

voor haven-, baken- en

grootte getekend.

tolgeld.

.f.j.H. IÕaessen, Heel

Nu, het is wel duidelijk ín welke ríchting
we moeten gaan zoeken Ik roep hierbij
dan ook aI onze Tezers op om zích over
het wapen te buigen en ons te vertellen

waar het wapen toe behoort
J.Koning

t'4

Geachte redactie,
Is het mogelijk de navolgende vondsten voor de rubriek "Vraagbaak" te

determineren.
Bij voorbaat mijn dank.
Foto 1: zilveren kledinghaakje met
bloem erop. Lengte ongeveer 2,5
cm. Volgens een zilversmid bij ons

in

de stad is dit 16e-eeuws. Is
een zeldzame vondst?
J. Beijk, Weert.

dit

rtrtrrr

Antwoord: Ja, dit zilueren kledinghaakje
is een zeldzame vondst uit de 1.6e / 17e
eeuu)

Foto 2: Is dit een schrijfstift
ja hoe oud is deze.

?

En zo

Antwoord: Het is zeer zeker geen
schrijfstift.Volgens ons is het eenl6e
/17e eeuwse rijgnaald.

voorwerp heeft vier bevestigingspunten (stiften, een is afgebroken.)
Ze zljn alle drie bij elkaar gevonden. Bij een opgraving op die plek
zijn Karolingische en woeg middeleeuwse tekenen van boerderijen
gevonden. Kan dit uit die Tljd zijn?

Foto 3: Is een bronzen vingerhoed

+

naairing. De vingerhoed is gemerkt.
Het lijkt op een wouwenfiguur met
een klaverblad er boven. Ze zijn
samen gevonden.
Antwoord: De vingerhoed. is zeker in de
'J.6e eeuw te plaatsen. De naairing
lijkt
ons iets jonger.
ze in elkaar gevon'\Is
den zijn moet de datering van de naairing toch ook 16e-eeuws zijn.

Antw oor d : De stukjes b eslagen komen
niet uit de door u veronderstelde tijd,.
Het beslagstuk met d.e leeuwenmascharon is 1.6e /'[.7e-eeuws ( renaissance )
De andere stukken zijn post-midàeleeuws, na 1500.

Foto 4: Dit zijn stukjes leer- en gor-

delbeslag van brons. Het haakje en

het ronde voorwerp hebben geen
bevestigingspunten. Het vierkante

Een dagje Busloo
(veruolg)

applaudiseerden. Zoiets geeft je toch

den Verder zaten er bakpasjes, een rij-

een geweldig gevoel. Na het vinden van

bewijs en flink wat papiergeld in.

een dubbeltje en een krvartje, kwamen
dagen aan het zoeken was, zonder resul-

er twee stellen aangerend ìn het water.

taat. Geluldcig wist hij dus waar ik
moest zoeken: vlakbij een paal in het
water. Zo'n 5 meter vân die paal verwijderd hoorde ik een piep en ik zei tegen

Ze

die man dat hij even onder moest duiken en onder de schijfzoeken. Hij had

niets, maar de piep was er nog. Dus hij
hapte opnieuw flink lucht en toen had

hij

ring terug Natuurlijk vroeg hij,
wat ik ervoor wilde hebben en ik zei:
"Niets, dit doe ikvoor de hobby.". Toen
hij op het droge arriveerde liet hij de
ring aan een groep mensen zien en die
de

bleken een wedstrijdje te doen. Deze
mensen waren alle vier erg lang, tussen
de 1.85 en 2.03 meter De langste ging

terug naar het strand, maa¡ lcwam weer
terug en begon te duiken. Hij vertelde
de anderen, dat hij zijn portefeuille was

verloren Na ongeveer 5 minuten kwam
hij vragen of ik de metaaldetector kon
gebruiken om zijn portefeuille te zoe-

Zo ging ik (vrijwillig) steeds verder het
water in, ik liep op mijn tenen om niet
te verdrinken. Na eerst een blik opgevist
te hebben, werd het vermogen door mij
gevonden. Mij werd spontaan f 25,-

geschonken, ik zei dat ik dat te veel

vond, maat een van de vrouwen woeg
toen ofik wilde zien hoeveel erin zat.
Toen heb ik maa¡ gezwegen en het natte
of is het nu zwarte geld aangenomen.

ken. Ik zei: "de metaaltedector kan wel
50 meter onder water, maar de eigenaar

niet". Er zat gelukkig muntgeld in,
anders was het moeilijk zoeken gewor-

trl

H. v.d. Laan

Ikzoek rne eigen

t4oor

weken
wezenloos noor
sporen holbewoners

ik

Ikzoek me eigen

ben er nt,

ol drie weken
wezenloos noor die
idioot die iedere
ddg rn'n hut vernield

tosh welzeker von
dotee hier niet

nr¡ ol drie

hebben geteefd
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nr.¡
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Batterij laders

I

Occasions
White's classic 3SL ......

R.V.S. scheppen

Albums

Carret CTA 500 ......
Carret CX3 ...... I 1150,White's classic 3SLTurbo (demo) ...... f 1350,Tesoro Cutlas ll (nieuw) ...... f 599,-

G.P.S.

Tesoro Sidewinder (nieuw) ......

f

Tesoro Bandido F-max (nieuw) ......
White's 256 wide scan ...... f 250,-

White's Bluemax 1500 ......
Tesoro 10 cm ......
Tesoro 17,5 cm ......

f

Í

125,-

125,-

f

250,-

999,-

f

1199,-

f

/

699,-

1050,-

Dea,ler.

pa,gtnø,
.
Flevo Detectors, Wilko Rook

T Kooistra Metaaldetector s
Compass / Gawett/ C-Scope
Tesoro / Fisher / Bounty Hunter

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

HP Lippenhuizen

Buorren'1.'J,4, 8408

tel. (os73) 46 so 93

t

Keþ ad 78, 831,6 DB Ma/knesse

Lankman detectoren/
Grondvondstenmuseum

tel. (0527) 20 39 29

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

/ o6-s29

N.O.P.

743 80

Hofman Electr oníca V. O. F.
Alle grote merken /

d. Tltukstr a at 26, Noordu-¡olde
tel. (0s61) 43 32 L3

Eigen servicedienst
Primulastraat 6, 6641, BV
tel. (024) 677 ß 63

euningen

ail

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

nl

Bloemstede 58, 3608 TH Maarssenbroek
tel. (0346) s6 30 37 (tot 23.0O uur)

Drenthe

T

T

t

D J. Laøn Metaaldetectors
C-Scope / Fisher

Zoetmulder metaaldetectors
White's / Minelab /Viking

Tesoro
Tanneskampke 73, 5227 BT Den Bosch
tel. (O73) 637 73 s0

Hutaþker 3, 5552 CJ Valkensw aard,
tel. (o4o) 2M 77 17 / (o4o) 2oL s3 47

I HAGRO Metaaldetectors
Bounty Hunter/ C-Scope
Compass / Fisher / Garrett /Vrking
Stationsstraat 1,32-'1,34, Deurne
tel. (0493) 31.44 6s

CEIA detectiepoorten

onderwater & landdetectoren

Grote HoutLueg 97,7944 HB Bever-utijh.
tel. (o2sI) 22 54 s7

Yeerpad2,8276AP Zalþ
tel. (O38) 363 65 9L,fax (038) 363 64 80

email detect@pí.net

t Steenbergen D etector s
White's / Viking / Minelab

Fa. Detect - Gert Gesink

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

Hamstra

V.O.F.

Garrett / Compass / Bounty Hunter
4205NA Gorinchem
tel. (01-83) 62 7s oo

Opsporings service
11, 7523

.

KleineHaarsekade 719

Verhuur diepzoekers
Schurinkduarsueg
tel. (0s3) 43ooS 72

a 'Metaøld.eteitors
lan van Beraen

C-Scope / Fisher

Pietet Maatssûaat72
7777 AP Hippolytushoef
tel- (0227) s9 32 86,føx (0227) s9 32 86

T D etectíon Systems Holland
'vl/hite's / Minelab /Tesoro / CEIA
Puls Star / verkoop / verhuur
beveiliging / diepzoekers

White's / Minelab /Viking
CEIA detectiepoorten

. P. uan iìer Putten

Holland Detect
Metaaldetectors voor hobby,
industrie en beveiliging
Balingerbrink 48,7872 SK Emmen
tel. (0s91)6't 2s 20

gsm 06-57275533

Heíin
Metaalileflíctoren

26, 9965 RK Leens

k adíjk@fr e em ail

Metaaldetectoren / diepzoekers/
detectiepoorten / portofoons voor
verkoop & verhuur

T Aemíle

tel. (0s9s) s7 77 49
em

r WDV Metaaldetectoren

Grote Houtr/l€g 97,1944H8 Beverusijk
tel. (o2st) 22 s4 s7

Groningen

Beañxslraat

3043 AP Rotterdam
tel. (o7o) 47s 76 49

Zo etmulder metaalàetector s
B

r DSG Metaaldetectoren
White's / Vlking / Beveiliging
Verhuur diepzoeker
Detèctiepoorten

BuÍg Bawnmannlaan 9Oa

Kreekplein 33, 3O7 9 AB Rotteñ,am
tel. (o1o) 2e2 78 30,fax (oi-o) 292 78 32

Gelderland

v.

Deco Home Hoevelíne
Tesoro

AT

Enschede

Pulse Star / Celtic / Fieldmaster
Goldspear / Pulse Technology
Pulse Inductie / Diepzoek app.
CEIA Detectie

poorten

Bontehonàslr aat 3 - 5, 45 67
tel. (O11.4) 31 97 s6

BA Hulst

r FARLA
Tesoro

T Salland Detectors
Garrett / Compass / Bounty Hunter
Speelmansweg 9, 8777
tel. (Os72) 38 22 96

MH Heeten

I Kortbeek Detectoren
White's / verhuur
verkoop,/ beveiliging
Hondorpstraat 1,, 7727 KA Aalten
tel. (0543) 47 86 96

Ammunihehaven 567
XR DenHaag
tel. (o7o) 363 84 s2
251.7

HAGRO Metaaliletector s
Bounty Hunter/ C-Scope
Compass / Fisher / Garrett / Viking
Støtionsstra at 732-'134, Deume
t3l. (oa%) s746s

tector

AANMETDINGSFORMULIER

METAALVONDST
DATUM:

LIDNR

AMATEUR

S]TUATIESCHETS VINDPLAATS GEVONDEN OB,IECT

NA¡M VINDER:
ADRES
POSTCODE / WOONPLAATS:
TELEFOON:

GEVONDEN OB]ECT
MATERIAAL
OMSCHRUVING OBJECT

AFBEELDINC CEVONDEN OB,IECT:

q

AFMETING/C

GEWICHT:

DETERMINATIE \TRR]CHT: JAl NEE DOOR:
VTNDPLAÂTS

/ COÖRDINATEN

GEMEENTE / PLAATS

VONDSTOMST

HANDTEKENING

HET GEVONDEN OB'ECT BLI,IFT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING IN DEPOT

Hoe dient u het aanmeldingsformulier te gebruiken?

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.

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

Adressen waar u het formulier naar toe kunt sturen:

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruiken?
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop
aan te meiden. In het algemeen kunt u voorwerpen of munten uit de 16e eeuw en later buiten beschouwing laten.
Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse

vondsten pius ook vondsten uit het stenen- ljzeren- en bronzen tijdperk zijn wel van archeologische betekenis. Bij twijfels kunt u altijd even naar de R.O.B. of het K.P.K. bellen.
Het invullen van dit formuiier 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;

object:
Materiaal:
Gevonden

omschrijvins

object:

BIJ DE VJNDER

munt
vermoedelijk brons

i:Hiitt*T#;il? *".

omschrift, keerzijde beschadigd.

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

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

Romeinse schen¡en.

þ.1

Rijksdienst voor het Oudheídkundig Bodemonderzoek
(RoB),

Kerkstraat

1.,

Postbus 1,600,3800 BP Amersþort
Teleþon 033-463 42 33
Fax 033-465 32 35

Koninklijk P enningkabi net (I(PK),
Rapenburg 28,
Postbus'1,'1.028, 2301. EA Leiden

Teleþon

07'l- - 5 1.207

48

Door het formulier met behulp van een velletje carbon in te vullen houdt u tevens een kopie achter voor uw eigen vondstregistratie. U kunt natuurlijk ook een fotokopie maken.
Stuur dan gelijk ook een fotokopie naar het secretariaat van de
vereniging, want het bestuur van de vereniging wil natuurlijk ook
graag weten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMELDEN,
EEN KLEINE MOEITE!

GELANINItr@
Niæuwf
rñ aa)^-

fØ-Ð.G@

GEN
M

ETAALDETECTI ESYSTEM

Het waterzoekseizoen staat voor de deur.
Vraag gauw de folder van de nieuwe
CS7 o n de rwate rd ete cto r a a n

EN

G ELAN Metaaldetectiesystemen BV
Bedrijvenweg 17, 5272 PA Sint-Michielsgestel
Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58

E-mail gelan@worldonline.nl

(zarrott 6Thx l OOO
o
van lD en diepte oTiptoetsbediening
oAutom en instelb grondbalans o Instelb
en autom notch a No motion all metal en
motion all metal o 3 toons qeluidsdiscr

C'onpaÇÇ

Power master circuitry voor extra

diepte. o Tiptoetsen voor bediening.

o

LCD-scherm voor aflezinE van o.a diepte,

discriminatie, identificatie, batterijen,
notch enz. r.Audio-boost autom. grondbalans enz

o

(zoldç.annor 7ro

o Metei met lD- en diepteaflezinq.
aAutom en instelb grondbalans
o lnstelb discr o lnstelb bas¡stoon rn all
metal stand a Druktoetsen voor all metal
en trash out

6ratis ínstructievideo

f 17?t,f 1TÍ1,(zarrott (211 TOOO
.

Power master crrcu

try o Tiptoelsbediening

met 256'sraps frjnafstelling

¡

Uniek kleuren

LCD-scherm voor aflezing van o

a diepte,

discri

mlnatle, ldentificatre, batterijen, noich enz

Autom en instelb qrondbalansenz o

r

identrficatie
ontstor ng

¡

8 zoekfrequentres

.

¡
C.omyaÇÇ

Geluids-

Zouhvater-

7ro

Cratis instructrevrdeo

o Verlichte meter met lDdiepteaflezing

.Autom

en

grond

o lnstelb. discr .3-toons
geluidsdiscr. aAuto notch o Druktoetsen voor all metal en trash out o Batterij'
balans.

oplaad aansluiting

o

lnstelb discr
en trash

lans o

o

oút o

o Microprocessor
discriminatie en
Ondanks de lage prijs
en dus ideaal voor de

(zarre,tt Arandmaçtør
llttnter CXll

C'orvtpaÇÇ
o vari-lilter

f 719t,-

(zawe,ttTreaÇv

Druktoetsen voorall metal
Basistoon automatisch

a Tiptoetsen voor bediening

.

lD-meter voor aflezing van o a diepte,

identificatie, batterijen enz.
catìe, 2-knops discr.

¡

Celuidsidentifi

instelling, autom

grondbalans enz.

o

Gratis

1ovntul llvntor

Qvick Draw

119s,-

f'

ll

o li/icroprocessor gestuurd o Aflezing van
lD, diepte, notch en batterijen aAutom
grondbalans, instelb en autom notch
a 3-standen i.lzerdiscr a 3 toons geluidsdiscr

f ggs,Leden 5o/o korting. Alle nieuwe apporotuut wordt geleverd
met Ned. gebruiksoanwijzing en 2 jaar garantie.

MET

CTORS

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

Tel. (0s13)

