


U zoeh een geavanceerde en

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

f r4gg,-

'e pMqx

De meest verkochte klass¡eker rs

verkleind! Toppunt van professionaliteit,
eenvoud en hanteerbaarheid. Aanzetten en

zoeken. \)leegt slechts 999 gram. to kHz.

f n69,-

Sond Sha¡k

Nieuwste onderwaterde-
tector van Tesoro. Pulse

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

f tggs,-
Stingray Il

Zoetwaterdetector. Uiteraard zeer gevoelig, ook voor heel

klein goud, gebroken r¡ngen, kett¡ngen, oorbellen e.d.

Heeft Motion zowel als TR discriminatie.

f t7gs,-
I

754 AT Enschede

loSll +l+ 55 58 (Bezoek op afspraak)

Lobo Super TRAQ

r Laser Powermax Il

Krachtige detector en zeer populair in
Engeland. Werkt op 8 penlitebatteriien.
Eenvoudige bediening. Uit te breiden met

groundknop en zoekschijfschakelaar.

.f t gg,-

f ,tgs,-
Dit is de detector om naar Romeinse en Middeleeuwse voorwerpen te

zoeken op klei-, terp- en stadsgrond. Dit is de gevoeligste detectorvoor
kleine voorwerpen van brons, zilver, goud en tin. Zeer stabiel door zelfre-

gelende grondontstoring en door de elliptische wide scan zoekschiif.

Eenvoudige bediening.

oaoaaaaoooaaaaaaoaoaa

POWERLIFT zo
(z¡e ook www.detect.nl)
Supersterke bergin gsma gneet.

Trekt z5 kilo met een min¡mum
aan contact!
Ceschikt om naar geld, gereed-

schappen en Militaria te v¡ssen ¡n

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

f ,gg,-

Schurinksdwarsweg Ìr,
Tel. (o53) 43o oj 12, Fax

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

Als u een detector koopt voor een

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

pri¡s/kwalite¡tsverhouding!

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

TORION Tumblers

Model r.5 f ,79,-
Model 3.o f zz5,-
Met Nederlandstalige gebruiksa anwiizing

lmporteur van Tesoro en Minelab



Mìnelob Detectors
De Australische fabrikønt Minelob onder-
scheidt zich door het bouwen van detectots

die in staot zijn, in de moeilijkste soorten grond door te dringen en
toch gelíjktijdìg discriminatìe toe te passen. Veel modellen werken
met q of meer frequenties tegelijk, alle detectots zijn uitgerust met
Wide Scon (DD) zoekschijven.

Sovereign XS-z PRO
Grote broer van de XS-PRO, zelfde
model, maar met oplade4 z5 cm.
schijf en

digitale
meter-

SDzzooD
MPS detectors, zeer geavanceerd met

veel nieuwe technologie. Nu met ijzerdiscriminatie
aan de oppervlake. Vooralsnog bekend als de ultieme

nuggetzoeker met een extreem d¡eptebereik.

.f Tsro,-

Relic Hawk
Professionele detector, met een
groot dieptebereik voor zowel grote

als kleine voorwerpen (munten).
U¡tge.ust met een 2-D schijf van 38 cm! Traploze discrimi-

natie. Wordt geleverd met: oplader, hoofdtelefoon, rugzak en beschermkap.

Excalibur rcoo

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

gehinderd te worden door zouteffecte \ z,uate miniralisatie ofeen
combinatie hiervan. Zoekschiif z5 cm. Wordt geleverd met hoofdtelefoon,
oplader en beschermkap.

.f 3rss,-

Moderne uiWoering van
de oude Sovereign, de enige succesvolle

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

dels verboden). Supergoed dus op zeer lastige gemineraliseerde

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

fI f,,m;i;r;;i"r
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'MAZ' Hoofdteleþons
De Silver Sound en de Big Blue:

robuuste hoofdtelefoons met extra dik
en lang krulsnoer en volumeregelaa¡

passen op elke detector.
Kwa liteitshoofdtele-
foons uit Engeland,

speciaal gemaakt
voor de detectoremateur.

(weatherproof).

Je hoort meeL je vindt meer!
Silver Sound, kleur: grijs -f tqg,So
Big Blue Deluxe, kleur: blauw f tlg,So

WWW.deteCt.nl (nu weketijks vernieuwd)

Bestellingen onder Rembours kunnen de volgende werkdag bezorgd worden.

.f ,6sr,-

Sovereign XS-z

- grond en alle zout- en zoetwater stranden,
Zoekschijf zo cm.

.f ,tgs,-

\)lide Scan zoekschijf en div.

og,-43oo5rz!

Musketeer XS Pro
Professionele detector met een zeer goed dieptebe.
reik, werkfreq. 5 kHz. \llide scan 25 cm
schijl oplader. Heeft grondont-
storingsknop.
Zeer goed op
alle akkers!

Musketeer XS
Zie XS Pro, maar dan met zo cm zoek-
schijf en met gewone

batterijen.

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

- \)lordt geleverd met hoofdtelefoon,
twee opladers, zoekschiifstanda ard, z5 cm

.f trgg,-



Archeologisch

onderzoek van

een vergeten

slagveld uit w.o.
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ç Van het Bestuur

Voorwoord 52
Nøuwelijks magazine 5t geløzen of øl weer øøn de sløg met het 5ze

nun'Lrner. Midden in de vøkantietíjd een nwn'Ln'Ler kløør møken vergt

veel georgøniseer. Een goede afsprøkenl'tjst met hierop de gegevens

vØn een ieder d.ie op vøkantíe gøøt is onontbeerh.jk. Døn blijkt ølweer

d.øt er een groot verschil is in de vøkøntíebestedíng. Niet ølleen wøør

men heen gøøt møør ook het øøntøl døgen is zeer verschillend.

Interessønt ís ook op welke møníer nxen er opuít trekt. Met cørøvøn

en q.uto, thwis blijvend. om het huis op te knøppen of gewoon dicht bij
huís ergens heen en lekker luieren.

Over zee of vliegen, er komt een tijd døt je weer bøalt døt de vøkøntie

is øfgelopen. Voor de meesten ond.er ons begr'nt d'øn het nieuwe

zoekseízoen. Voor het bestuur en de øctívíteitencommissie gelden

echter al weer øndere príonteiten. Nameh.jk het vergøderseizoen is

weer geopend, De Newbury Rølly is nøderende en nxen is druk bezig

met het voorbereiden vøn de volgende zoekdøg(en).

Verschillende leden zullen nu wel hun niewwe pa'ssen op credítkqørt

formøøt hebben onlvøngen. De eerste t4o stuks zijn verstwurd.

Alleen dit kostte øI twee personen víer uur werk. AIs rníjn vrouw en

ik ølleleden vøn een nieuwe pøs zullen hebben voorzien zijn we

sØnxen 40 uur bezig.tJiterøørd kunnen wt'1 ook fouten møken. Als

die zijn gemøøkt, stuur d,øn de pøs zo snel mogelijk retour.

Op de løøtste voorwoorden zíjn enige reøcties gekomen. Híer zøl ik
in het volgende møgøzine op terugkomen.

J. Koning

H u is h o u del¡ik reglem ent
I Vraog oltrjd toestemming tot zoeken aan de

landeigenoar ofbeheerder van dø grond

I Legitímeer je met je lidmaatschapskaort

(ledenpas)

I Wees voor onze verenígìng'de Detector

Am ateu r' een detecto ra m ba ssa d eu r.

I Laat munitie liggen; indien nodig de plaats

markeren en de politie waaschuwen

I Zoek nooiL op archeologische terreinen,

tenztjje loestemming hebt verkregen van

de bevoegde instanties om mee le helpen

bij een archeologische opgraving.

I Neem zoveel mogelijk het melalen aþal,

zoals lood en koper mee Denk om het

milieu

I Maak alle gaten weer netjes dicht en wel

zo, dat er geen schade zichtboar is

(bijvoorbeeld aan een eventuele grasmat)

I Vondsten, waoruan møn redeltjkemtjs kan

aonnemen ofvermoeden dat deze van

w ete ns c h a p p e I ij ke cu I tu u rh i sto r i s ch e

waarde zijn, moeten binnen drie dagen

gemeld worden bi.j de burgemeester van de

plaats waarroe het gebied behoort

I Bovengenoemde vondslen moeten eveneens

worden aangemeld brj de desbetrefende

a rcheologi sche i nsta nties, zoals de

provinciaal archeologen en het KPK.

I Het 's nachls zoeken zonder toeslemming

van de landeigenaar is verboden lemand

die's narhts zoekl is verdarht bezig.



0 v^n de redactie @ lnternet

U heeft misschien ook al vol ongeduld op het magazine zitten
wachten. De reden dat het magazine later is verschenen, is dat
op het laatste moment de geplande zoekdag niet door kon gaan

en we zodoende naar een nieuwe locatie op zoek moesten gaan.

Zoals u kunt lezen op pagina z9 is het de activiteitencommissie
wederom gelult om een prima stek voor een zoekdag te vinden.

W¡lt u f roo,oo verdienenl

De activiteitencommissie zoekt voor toekomstige zoekdagen
grote zoekvelden met op loopafstand geschikte accommodatie
voor ongeveer 2oo man. W'eet u iets geschikts bij u in de

buurtl Stuur even een mail naar Gerard Lukassen. Wordt uw
tip gebruikt voor een zoekdag dan ontvangt u een beloning van

/ roo,oo.
Tel. (o5o) 54 ry 396, email: zoekdag@detectoramateur.nl

Gebru ¡kerse rvar ingen

.Wij 
zoeken zoekers die minimaal r jaar met een bepaalde

detector zoeken en die hun ewaringen met die detector op
papier willen zetten. Geen testgegevens maar gewoon een

verhaal van wat u zoal met die detector vindt, of niet vindt.
'Waar moet je op letten bij het afstellen. Op wat voor soort
terreinen doet hij het goed ofniet goed.

Lijkt het u wel leuk om een verhaal te schrijven voor het DDA-
magazine,laat het de redactie even weten.
Tel. : (o5rz) S 45377, e-mail: redactie @ detectoramateur.nl

Terwijl iedereen van de zomer zaI|e zo:n:nerr op het strand
hebben wij straling zitten vangen achter het beeldscherm. Deze

zomer hadden we eindelijk tijd om de website eens grondig uit
te breiden. We hebben een selectie gemaakt uit een aantal oude
artikelen en die op het Internet geplaatst, zeker voor de recente
leden erg interessant om te lezen. De wat oudere leden zullen
ze wel kennen: 'Zoeken in en langs de rivier' en 'Ontwikkelin-
gen in de detectorindustrie', beide van de hand van Wil Kui-
pers. Tevens zullen we vaker en sneller nieuwties plaatsen op

de website; wilt u de laatste stand weten ven de reis naar New-
bury, geen probleem!
Ook onze cartoon "Don Qui Schop" is nu te volgen op internet.
De afleveringen worden direct geplaatst, dus voordat het blad
bij u in de bus valt.

Naast de nieuwe artikelen hebben we ook besloten om de

website meer interactief te maken. We hebben twee nieuwe
rubrieken:'Opgravertjes' en de'Contactendatabase'.

De rubriek opgraverljes is de internetvariant van de rubriek in
het magazine. Iedereen kan kleine advertenties plaatsen, u vult
de gegevens in en het komt direct te staan op de website. Heeft
u uw artikel verkocht, dan kunt u het opgravertje zelfook weer
verwijderen. Leden kunnen tevens opgeven dat het opgravertje
ook geplaatst moet worden in het blad, u hoeft uw opgraverlje
dus maar een keer via Internet op te geven en het wordt zowel
geplaatst op de website als in het blad. Leden die geen Internet
hebben, kunnen ook opgravertjes op de website plaatsen. Als u
uw advertentie opstuurt voor het magazine zullen we deze ook
op Internet zetten.

De Contactendatabase is een lijst met detectoramateurs die bij
u in de buurt wonen. Heeft u vragenl Zoekt u een zoekmaatl
Zoekt u een leuk plekje om te zoeken bij u in de omgevingl Of
wilt u gewoon even kletsen met een mede-zoekerl Dan kunt u
altijd even contact opnemen met een van de mensen die in de

Contactendatabase staan.

U kunt uzelfook opgeven voor de Contactendatabase, dan
wordt u direct vermeld op onze website.

Om gebruik te maken van al deze nieuwe mogelijkheden moet
u uzelf eerst registreren, dit kan door op het knopje 'Gebrui-

kersprofiel' op de pagina 'De Vereniging'te klikken. U moet
dan uw naam en e-mailadres invullen, en er wordt dan direct
een wachtwoord per e-mail verstuurd. U kunt met dit wacht-
woord uw gebruikersprofiel instellen. U kunt aangeven of u de

e-mail nieuwsbrief wilt ontvangen, of u in de contactendatabase

opgenomen wilt worden en binnenkort nog veel meer. Met
hetzelfde wachtwoord kunt u tevens opgraverljes plaatsen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de nieuwste ontwik-
kelingen op de website, dan kunt u zich gratis abonneren op de

e-mail nieuwsbrief.

Niels Leenheer



E lngezonden brief

Rovars

Ik ben nagenoeg vanafhet begin
van de oprichting van de De Detec-

tor Amateur lid van deze vereni-
ging. Het clubblad is telkens weer
een feest!! Tot de nok gevuld met
allerlei wetenswaardigheden,
afükelen, objecten, vondsten en
verhalen van medezoekers. Het
enige negatieve feit is eigenlijk dat
er steeds meer stemmen opgaan
om het zoeken met de detector aan

banden te leggen, dan wel in zijn
geheel te verbieden. Hierdoor zou
een geliefde tijdsbesteding van mij
en met mij vele anderen verboden
worden. Ik prijs mij dan ook geluk-
kig met het feit dat het bestuur van
onze verenigingzrch zo inspant om
dit te voorkomen. Hiervoor alle
hulde!

Ik weet dat er nog steeds mensen
zljn die niet op de juiste wijze te
werk gaan en er voor zorgen dat alle
zoekers met een metaaldetector als

schatrovers worden bestempeld. Dit
doet mij dan ook veel verdriet, want
het overgrote deel van de zoekers

houdt zich aan de gedragsregels. Ik
ben zelf al bijna zo jaar werkzaam

bij de politie, dus ik mag wel stellen
dat ik wat gewend ben. Toch wi1 ik
u onderstaande gaarne mededelen
om misschien ten overvloede een

waarschuwing te doen uitgaan naar

mensen die menen dat bepaalde

regels niet voor hen gelden.

In het begin van deze week bevond
ik mij in de kelder van het hoofdbu-
reau van de Regiopolitie Gronin-
gen. Normaal gesproken komen
hier alle aangehouden verdachten
binnen, waerna er gekeken gaat

worden wat er verder met hen gaat

gebeuren. Samen met een aantal
collega's hadden we een aantal
lieden aangehouden. Plotseling zag

ik voor een verhoorkamer een

metaaldetector liggen, met daar-

naast een tas en een hoopje vond-
sten. Toch geen alledaags instru-
ment op een politiebureau zou je

zeggen.Ik dacht dan ook eigenlijk
in eerste instantie aen een inbreker
die zijn slag had geslagen. Toen ik
echter in het verhoorkamertje keek
zaglk daar een jonge man zitten,
met zijn handen nog bedekt met
een laagje modder. Een medezoe-
ker....maar niet echt, bleek wel uit
zijn verhaal. In de krant had een

arlikel gestaan over de Prinsen-
straat, waar de stadsarcheoloog op
een historische vondst was gestuit.
Op het terrein van een gesloopt
gebouw had men een keermuur
van het fort van Alva ontdekt.
Tevens was de gracht om deze

muur tevoorschijn gekomen. De

gracht bleek te zijn gevuld met
huisafval en de archeoloog had
reeds verschillende indrukwekken-
de vondsten gedaan. Helaas bleek
het arlikel ook een aantrekkings-
kracht uit te oefenen op lieden van
nadenkelijk allooi. Door l¡uurtbewo-
ners rvaren reeds herhaaldelijk
"zoekers" \¡/eggestuurd en ook de

stadsarcheoloog moest de vondst-
plaats meermalen verdedigen tegen

dit soort volk. Dit soort lieden
verpest het dus voor de echte zoe-

kers, dacht ik nog en besloot een

praatje te maken met de jongeman.

Hij vertelde mij dat hij een jaar

geleden een detector had gekocht

en nu wat wilde gaan zoeken. Hij
had hier eerder nog geen tijd voor
gehad. Hij had de hekken wel zien
staan om de bouwplaats en had ook

wel begrepen dat op deze plek door

echte archeologen werd gezocht,

maar dat alles had hem niet weer-

houden om toch ook maar te gaan

zoeken. Hij was net die dag on-line
lid geworden van de Detectorama-
teur en wilde drs zogezegd zljn
geluk beproeven.

Ik heb de jongeman gezegd dat dit
soort roversgedrag volkomen onac-

ceptabel is en dat hij binnenkort
een gepeperde boete kan ontvan-

gen. Achteraf zaghlj zljnfout
gelukkig wel in, maar toch... Het
idee dat deze persoon lid kon zijn
van mijn vereniging stuitte mij
tegen de borst. Zelfs op de homepa-
ge staan de voorwaarden om te
zoeken. Daar komt nog bij dat je

ook je gezonde l¡oerenverstand
moet gebruiken. Dit kan dus duide-

lijk niet. Zo moeilijk is het toch niet
om toestemming te vragen aan de

eigenaar van de grond ofom je te

houden aan de hekken om een

terrein.

Ik heb eigenlijk mijn buik vol van

dit soort lieden. Niet alleen brengen

zij goedwillenden in diskrediet,
maar ook zorgen zij er nog eens

voor dat wij allen straks niet meer
kunnen zoeken. Zoals gewoonlijk
moeten de goeden het weer eens

ontgelden.

Ik wilde met dit relaas ook een

waarschuwing afgeven. Respecteer

ge\Moon mijn en dijn.

Hoogøchtend,

Arjøn Wøtennøn



Lidmaatschap

Reøctie bestuur

Bovenstøønd.e brief spreekt eígenlijk voor zich en wij hebben hier
eigenlijk ook niet zo veel øøn toe te voegen. De trouwe lezers vøn ons

møgøzine weten hoe we over het ged.røgvøn de genoemd.e schøtgrø-

vers dewken. Wij hffin vøak tot vøryeløns toe het vennønende

víngertje op en proberen ín ons møgøzine elke keer weer uit Ie leggen

d.øt een zoeker niet ongevrøøgd een opgrøvingsput wa.al de ørcheo-

loog øøn het werk is køn betreden. Toch blijkt regelmøtig døt er

voorøl in diverse steden, personen d.e opgrøvingsputten bezoeken met

ntaør óén doel voor ogen, zoveei mogølijk voorwerpen eruil hølen en

die zo snel mogelíjk øøn de heren høndeløren verkopen.

Wønl er blijkt een grote vrøøg te zijn nøør gøve bodemvondsten. Het
ís møør een klein legertje personen die dit d.oet, møør ze møken het

de ørcheoloogwel knøp løstíg.

En vøøk worden døn ølle zoekers hier op øangekeken.Wij hebben

nøtuurlijk níet de illusie døt er zich onder deze lied.en geen DDA-
led.en zouden bevinden. We horen nøtuurlijk ook regelmøtigwel d.e

verhølen. Alleen kwnnen wij hier weinig meer d.oen døn regelmøtig

hier øøndøcht øøn besteden ín het møgazine en proberen de zoeker

te doordingen døt dit gedrøg niet køn.

Zoekers zoøls in de bovenstøande brief horen niet in de DDA thuis.

Mochten er onder de lezers vøn de bríef en dít stukje zoekers zijn die

zich øøngesproken voelen, døwhoop ik døt ze eens goed gøøn nøden-

ken met wØør ze eígenlíjk mee bezig zijn, en mocht het ze niet
uitmøken, d.øn verzoek ik hen hun líd.maøtschøp per direkt op te

zeggen.

Víi n naar kaartwedstrijd

Uit de inzendingen van de teruggestuurde kaarten voor de

vondst v/h jaar ry99 hel¡ben we de kaart van F. de Lange

getrokken. Hij gaat gratis mee naar de NewburyRally in sep-

tember. Gefeliciteerd.

Newbury 23 tlm 25 september

Nog enkele weken en dan is het zover. De meesten zitten denk
ik nu al regelmatig weg te dromen en te denken aan die onver-
getelijke dagen van vorig jaar. Aanvankelijk was het de bedoe-
ling om met een bus van 54 personen naar Engeland te gaan,

maar de belangstelling is zo groot (63 pers.) dat we toch weer
met een dubbeldekket gaan
De deelnemers krijgen eerdaags de verdere gegevens van deze
reis toegestuurd.
Leden van de DDA die wel de rally op zaterdag enzondag
willen meemaken maar met eigen vervoer gaan, dienen zich
van te voren bij Gerard Lukassen (o5o-54ry396) aan te melden.
Zij kunnen dan ook vanaf vrijdagavond op het DDA-kampeer-
terrein in Linkenholt hun tent opzetten. Kosten voor het week-
end incl. deelname wedstrijden f 4o.oo p.p. (f r5o,-) te
betalen bij aankomst in Linkenholt aan de DDA-leiding.
Tel. (o5o) 54 ry 396, email: zoekdag@detectoramateur.nl

Het lidmaatschap van deze vereniging loopt alt¡id per kalenderjaar en wordt

zonder opzegging altijd st¡lzw¡jgend verlengd met een jaar. Degenen die in

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

van het lopende jaar. Opzegging dient uiterlijk op r augustus schriftelijk binnen

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

een aantrekkelijke korting

Postbank r675ooo, ING Bank 67 80 04 9oo t,n.u De Detector Amateur, Leeuwarden

Belangrijke adressen

Veel brieven, vragen enz. komen

nogal eens bij de verkeerde personen

van de vereniging terecht. Vandaar

dat we de adressen weer eens op een

rijtje zetten. llilt u zoveel mogelijk

schrijven in plaats van bellen?!!

Ledenadministratie

Opgave van leden, adreswijzigin-
gen, vragen over de contributie bij:

!L lloudstra, Melkemastate r6,

8925 AP Leeuwarden.

w.woudstra @ detectoramateur n I

Vragen

Vragen over de vereniging kunt u

kwi.jt bij onze secretar¡s:

D. Smilde,

Pr. Bernhardweg 3t,
8453 XC Oranjewoud,

tel (o5r3) 63r978

d s m i lde@detectoramateu r.nl

Bestuursleden

Activiteitencommissie

Voor vragen, suggesties enz. over

zoekdagen, determ i natieda gen

kunt u terecht bi.j: C. Lukassen,

Meerpaal z-t8,9732 AM Groningen,

Tel. (o5o) 54r3396
zoekdag@detectoramateu r. n I

Advertenties, Opgravertjes,

Occasions, Kopij

Opgave uitsluitend schriftelijk aan:

C.B. Leenheet Hanebalken r53,

9zo5 CL Drachten.

Fax (o5lz) 545tt7
redactie@detectoramateu r.nl

Vraagbaak

Voor determinatie van door u

gevonden voorwerpen dient u een

foto of duidelijke zwart-wit

tekening op te sturen naar:

D. Eekhol Vangstraat 46,
847r EX Wolvega

Voorzitter

J. Koning

Roodborststraat zo

89r6 AG Leeuwarden

Tel. / fax (o58) 2t65573

j.kon ing@detectora mateu r. n I

Vice-voozitter & hoofdredacteur

C.B. Leenheer

Hanebalken r53

9zo5 CL Drachten

Tel (o5rz) 54fi77 (na r8.oo uur)

Fax (o5tz) 545tt7
redact¡e @detectoramateu r.n I

Bestuurslid

D. Eekhof

Vangstraat 46
847r EX llolvega
Tel. / fax (o56r) 6r8579

Bestuurslid

J. Huls

Tuindersweg t4
8z7r PK IJsselmuiden

Tel (o38) 33rr68r
j. h u ls @detectoramateu r. n I

Bestu u rslid/coördinator

activiteitencom missie

J Bosma

Zwemmer t3

9zo4 CA Drachten

Tel. / fax (o5rz) 5r5rrz
j.bos ma@ detectoramateu r. nl

Secretaris

D. Smilde

Pr. Bernhardweg 3r

8453 XC Oranjewoud

Tel. (o5r3) 63t978

Fax (o53) 632927

d sm i lde@detectoramateu r. nl

Penningmeester & ledenadministratie

\JL Woudstra

Melkemastate l6
8925 AP Leeuwarden

Tel (o58) z66t8t8
Fax (o58) 2664646

w.woudstra@detectora mateu r. nl



een vergeten slagveld
uit'w.o. I

Globaal chronologisch relaas van de

opgravingen op het nieuwe indus-
trieterrein kanaaizone Ieper-Boe-
zTrrge.

De soldaten zijn er gevallen bij
bosjes. En daarmee is bedoeld de

omgeving van de Britse en Duitse
loopgraven op het stuk industrieter-
rein tussen het kanaai Ieper-Ijzer
en de I(eine Poezelstraat, meer
bepaald in de omgeving van de

verdwenen Morlelweg. Eind juli is
er rrog zo ontzettend veel te verrich-
ten op dit terrein dat we het opgra-
ven van constructies wegens tijdge-
brek uitstellen en meer
objectgericht de bodem onderzoe-
ken. De draad in het ganse verhaal
wordt volledig bepaald door het
onderzoek met de metaaldetector in
samenwerking met een team
geoefende gravers zonder wie de

prospectie en de opgravingen nooit
geslaagd zouden zijn.

3r julir999
We graven opnieuw diep in de

Südspitzeloopgraaf. De locatie is
de hooggelegen weide van wijlen
dokter Dekemele, ongeveer hon-
derd meter ten zuiden van het
spaarbekken. Op r.3o meter diepte
ontdekken we naast elkaar gesta-

peld op de bodem van de loopgraaf
twee dubl¡eie kisten met patroon-
banden. (z x 5oo patronen). Ze zijn
van Duitse makelij en te gebruiken
bij de Maxim-mitrailleur. De date-

ring van de patronen is r9r3 en
r9r4. De daaropvolgende ingreep
grijpt plaats in de zuidelijkste

Duits houten bokje gevuld met synthetische stofen

verbindingsgang die vanuit de

" Südspitze " richting Moortelweg
loopt. We ontdekken een Brits
geweer en op de bodem allerlei
stukken van Britse bepakking,
patronen, Britse uniformen en
ldedij. Loopplanken zijn niet aan-

wezig. Op een lederen bajonetfoe-
draal staat het stamboeknummer
ro97.

r8 augustus r999
De graafkraan is toevallig in de

omgeving. In overleg met de heer

Verheye verwijdert men de teelaar-
de net boven de Südspitze-loop-
graaf en dit over een lengte varr 4o
meter. Het tracé wordt meteen
zichtbaar. De volgende dagen
graven we de loopgraafweer vrij.
De eerste ontdekkingen zijn een

geweer en opnieuw een met asfalt-
papier bekleed houten kistje. Het
bevat kleine doosjes gevuld met

Patrick van Wanzeele

synthetische stoffen. Ondertussen

weten we dat deze hardpoederige
substanties aangemaakt zijn in de

scheikundige fabriek Lindenhof in
Hanau aan de Main, gelegen in de

deelstaat Hessen. Wat de inhoud
betreft, daar hebben we het raden
naar. Ook een kleine ronde mortier-
bom wordt blootgelegd en veel

Duitse afgel'uurde geweerpatronen.

Op een bepaalde plaats ontdekken

we in de wand van een loopgraaf
een klein depot (r3) van Duitse

handgranaten (model Kugel). Ze

liggen nog precies zoals in r9r5

netjes opgestapeld op een rij, de

ontstekers verticaal en klaar om
geworpen te worden. 'We vinden
ook een achtergelaten hoofddeksel

(een Pmisische pinhelm) en enkele

loepzuivere glazenvan een Brits

kapgasmasker model r9r5.



25 augustus r999
lle hebben opnieuw een afspraak
met de firma Verheye, ditmaal aan

de Boezinge dugout. Over een

lengte van ongeveer 3o meter wordt
de teelaarde verwijderd net boven
de door de Britten in 1916 aange-

legde loopgraaf, dit vanaf de hoofd-
ingang lopende in noordelijke
richting. Het is de bedoeling om
een klein onderzoek te verrichten
naar eventuele activiteiten die
inverband kunnen gebracht worden
met de bemanning van de dugout
en een heel nabij ontdelte Livens-

projectorstelling. Nadat we het
volledige loopgraaftracé opgekuist,
ingetekend, gefotografeerd en

gefilmd hebben, graven we lang-
zaarn de over het ganse verloop met
A-frames gebouwde constmctie
weer vrij. En dit zal verscheidene
weken in beslag nemen.

27 augustus r999
We ontdekken in de omgeving van

de Britse linie nabij het zuidelijkste
punt van de Südspitze-loopgraaf
een geweer, een bajonet en 3o
handgranaten van verschillend type.
Ze worden opgegraven en opnieuw
verstopt. Tegelijkertijd is een ander
team van de Diggers aan het graven
in de Südspitze-loopgraaf. Hier
heeft de detector een zwaar signaal
afgegeven maar het detecteren
wordl zwaar bemoeilijkt door overal
onder de grond stekende Britse,
blikken golfplaten. Larer zal blilken
dat we een stock van gas-artillerie-
granaten gedetecteerd hebben. We
melden idt aan bij de rijkswacht
brigade Ieper en later worden de

gasgranaten samen met de 3o
Britse handgranaten opgehaald
door de ontmijningsdienst. De A-
frames loopgraaf nabij de dugout
blijkt nog in uitstekende bewaring
te verkeren en wat wij verwacht
hadden, wordt door de opgraving
bevestigd. Een ontstekingskabel
vanuit de loopgraafloopt op 6o cm
diepte richting Livens-batterij. Tot
de zeldzame vondsten gevonden op

de duckboards in de loopgraaf
behoren een houten constructie om
telefoondraad te wikkelen en een

kist met patroonband (r x z5o) voor
de Britse Vickers-mitrailleur.

27 augustus r999
P. Demeester doet een toevailige
ontdekking net aan de hoek van de

nieuwe weg en de Bargiestraat. Een

graafmachine heeft een deel van
een schedel blootgelegd.

z8 augustus t999
Er volgt een klein onderzoek. We
hebben blijkbaar te maken met een

klein massagraf van Franse militai
fen.

r september r999
Er volgt de officiële opgraving.
Raoul Duquesne van de brigade
Ieper zal alle opgegraven restanten
in ontvangst nemen. In totaal
worden zeven naast elkaar begraven
niet-geïdentifi ceerde Franse

gesneuvelden geborgen. Ze zijn
waarschijnlijk gevallen kortna zz
april r9r5. Bij de weinige patronen
die ze nog in de verpakking in
kogeltassen bij zich hadden, was de

jongste datering februari r9r5. Nog
dezelfde dag worden de resten van
z Britten en z Duitsers verzameld.
Ook de recent gevonden springtui-
gen en handgranaten (een 7o-ta1)
worden door de ontmijningsdienst
opgehaald. Tegen de avond doen we
nogmaals de ontdekking van een

Duitse gesneuveide. Tot de weinige
attributen die tot identificatie
kunnen leiden behoort ene gouden
ring met het jaartal r9ro.

rr september r999
'We graven opnieuw op twee loca-

ties. Bij de Südspitze-loopgraaf
vinden we Brits materiaal uit een

latere periode (ontstekers en artille-
riegranaten uit t9t7 met een klots-
ende toxische inhoud).'We laten
deze enkele dagen later ophalen
door de ontmijningsdienst van

Gesp uít de periode

van Maria-Theresia

t74o-t78o

Houthulst. Ondertussen graven we
bij de Boezinge-dugout het reste-

rende stuk loopgraafvrij en wordt
de volledig opgekuiste A-frames
constructie po papier ingetekend,
gefilmd en gefotografeerd. 's

Avonds graven we in de omgeving
van de Brìtse loopgraafen het
zuidelijkste punt van de Südspitze-
loopgraaf met het ganse team naar

de restanten van een klein munitie-
depot uit r9r5. De ontdekking is
rees maanden geleden gedaan,

maar wordt nu in situ door Aurel
Sercu van de Boezingse heemkun-
dige kring op de film vastgelegd.

Zes kisten (enkele en dubbel) zowel
voor het Lee enfield-geweer als voor
de Vickers-mitrailleur worden
netjes opgegraven. Daarna worden
ze ter plekke opnieuwverstopt, dit
voor later ophalen door de ontmij-
ningsdienst. Groot is nadien de

verrassing als blijkt dat na de Open
Monumentendag alle patronen
verdwenen zijn.

t7 september r999
Er is een bulldozer van de fìrma
Desot de zone net ten zuiden van

het spaarbekken aan het effenen.
Een smalle verbindingsgang wordt
eventjes ztchrbaar. Na enig graaf-
werk ontdekken we 50 cm diep een

skelet als ook ene pijp en een

insigne van het York and Lancaster
Regiment. Veel tijd om de hoog in
de loopgraaf neergelegde gesnen-

velde te onderzoeken krijgen we
niet. Het is wel duidelijk dat er zich
nog meer gesneuvelden in deze

verbindings gang bevinden. De

bulldozer raasT. langzaam dichterbij,
het skelet wordt met synthetische
folie afgedekt en even later is het
graf opnieuw verdwenen.
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t Exploratìe Britse loopgraofhoek

Moortelweg - Kleine Poezelstraat

z Trench-ad (Franse kogel)

3 Couden ring metjaartal tgto

4 Zilveren zakuuwerk

5 Du¡tsediscus-handgranoten

6 Pruisische pinhelm

7 Britse muniliekist voor de Vickers-gun

8 Duitse munitiekist voor de Maxim-mitrailleur



t8 september r999
We prospecteren het terrein dat
door de bulldozer gedeeltelijk
herschikt werd. Op de piaats waar
zich voorheen een opgestapelde

hoeveeiheid aarde bevond, doen we

de ontdekking van een verhakkeld
Brits gesneuvelde. Omdat deze

menselijke resten bijna helemaal
aan de oppenlakte raken, wordt
meteen de rijkswacht van Ieper
verwittigd die de restanten mee-

neemt naar de kazerne. Tot de

persoonlijke spullen behoren een

vijftal munten, o.a. van Queen
Victoria van Engeland. Raoul
Duquesne laat meteen ook de

ontmijningsdienst de in plastic
zakken verstopte kugel- en mills-
handgranaten ophalen (48 in
totaal). Nog dezelfde dag bespeuren
we in een loopgraaf na metaaidetec-
tie, nogmaals de resten van een
Brits gesneuvelde. Tot het onmis-
kenbaar Brits materiaal dat gevon-

den werd, behoorde een blauwe
drinkfles, de inhoud dichtgemaakt
met een stopsel en vastgezet met
krantenpapier, een gordel met
patronen, een pikhouweel, een

insigne van de West Riding divisie
en vier munten.

z5 september t999
We zetten het onderzoek op het
herschikte terrein voort. Een in r9r5
aangelegde loopgraaf wordt een

stuk uitgegraven. Dat het wel
degelijk r9r5 is kunnen we afleiden
uit de korle parallel lopende Duck-
boards met robuuste draaglatten
(lengte ro5 cm x 35 cm). Veel kogels
en een bajonet tussen de draaglat-
ten frapperen ons een tijdje en dan
volgt er een heel zeldzarne vondst:
een messing ampulla ooit meege-

bracht als geluksbrenger uit een

onbekend pelgrimsoord. En gege-

ven door een geliefde als bescher-

ming tijdens enge momenten ver
van huis. O de ampulla geluk
gebracht heeft, weten we niet.
Zowat een halve meter verder
vinden we schoenen en op r meter
diepte een Brits gesneuvelde.
Dit wordt ook gemeld, maar opgra-
ven is er niet meer bij. Er vloeit al

heel snel water in de put. Dit moet
worden uitgesteld tot volgend jaar.

5 oktober r999
Ongeveer de helft van de Diggers is
aanwezig op de begrafenisplechtig-
heid van rr Franse soldaten op de

militaire be graafplaats St.-Charles

de Potyze.

l6 oktober r999
We verplaatsen ons naar een heel
andere locatie. De beweegredenen
zijn de betrekking en ontdekking
door J. Verbeerst van enkele been-

deren aan de Kleine Poezelstraat in
de Duitse sector. De betrachting is
uiteraard meer hier over waar te
nemen en hier maken we de ont-
dekking van twee Duitse gesneuvel-

den. Ze zijnniet compleet wanl ze

werden duidelijk doorsneden door
een drainagegraafmachine. Ter
identificatie worden enkele Duitse
kledingstukken, een patroontas vol
kogels, een zilveren zakuurwerk en
een geldbeugel met 7 munten aan

de rijkswacht overgedragen. De

zone in de omgeving I{eine Poel-

straat - Moortelweg moet weldra
ook door graafmachines herschikt
worden. Daarom besluiten we om
meteen een klein onderzoek te

staften. Na voorbereidende prospec-
tie met de metaaldetector ontdek-
ken ule een volgestorte Britste
obusput naast een loopgraaf.
Het vondstmateriaal blijkt uitzon-
derlijk gaaf bewaard, Een SRD-

kruik, blauwe drinkpullen, flessen,
pikhouwelen, gasmaskers, lieslaar-
zen en krulijzers om prikkeldraad
aan te bevestigen komen aan de

oppervlakte. De volgende dag

gevolgd door de uitzonderlijke
vondst van een Britse loopgraaf-
knuppel van 50 cm lang.

z3 oktober r999
We zetten het onderzoek verder in
de Britse loopgraaf. Honderden
Britse afgevuurde patronen, twee
zakmessen, cornedbeef dozen, een

zilveren lepel, een kist met 6 Milis-
granaten en een heel speciaal

toestelletje met spiegels in de

voorraad (een zelfgemaakte peris-
coop) behoren tot het vondstmateri-
aal. Op de plaats waar volgende
week verder moet worden gegraven,

bevinden zich 4 duckboards op
elkaar.

3o oktober r999
Acht man hebl¡en zich aangeboden
om het stuk loopgraaf onder de

Moortelweg vrij te graven. De

duckboards zijn Brits standaardmo-
del met evenwijdige steunbalken,
r87 crn lang. De draaglatten 36 cm,

4r cm en 46 cm breed. Tussen en
naast deze latten bevinden zich
duizenden zowel afgemurde kogels
a1s ongebruikte nog in de clips.
Ongetwijfeld hebben we een fire-pit
aangesneden. Anderhalve kist (r5oo
patronen) zitten nog in de verpak-
king. In totaal zullen die namiddag
ongeveer 5ooo Britse patronen
verzameld worden, waalvan een

groot deel gebruikt zal worden als

studiemateriaal naar herkomst,
fabricage en datering. De resteren-
de patronen worden overgedragen
aan het Ieperse In Flanders Fields
museum in depot, om later te

gebruiken als reconstructi emateri-
aal. Samen met en tussen aI deze

patronen ontdekken we ook nog
een bajonet, een zware houten
hamer van 8o cm 1ang, een zak-

mes, 3 lepels, 3 achttíenponderhul-
zeî en z knuppels. De knuppels
zllnvan verschillend type: het kort
standaardmodel met loden kop en
heT zeldzaarn middeleeuws aan-

doend model met 4 rijen taatsna-

gels, lengte 68 cm.

z november r999
'We detecteren een Britse schiet-
plaat en een klein depot van afge-

vuurde kogels.

î
Franse kogels

afgevuurd van

over het kanaql

leper-De lJzer

gevonden in de

Südspitze

Ioopgraaf.



Messing punt
van een

Pruisische

pinhelm bedekt

met Iederen

kapje
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6 november t999
Het opgraven zal weldra niet meer
kunnen door het stijgend grondwa-
terpeil. Vy'e besluiten om een eerder
ontdekte Britse stock van geweer-

munitie op te graven en meteen
ook te filmen. Vijf dubbele kisten
(5ooo) patronen geweermunitie
komen opnieuw aan de oppewlak-
te. Omdat de firma Verheye de

volgende week op deze locatie nog
graafwerken moet verrichten,
plaatsen we de geweerpatronen (r3o
kg) afgedekt en onzichtbaar iets
verder in een droge schacht. Wan-
neer de firma Verheye bij de eerst-

volgende graafwerken enkele
springtuigen moet aanmelden,
willen we eveneens meteen de

geweermunitie meegeven.

ro november r999
Ongelooflijk, maar de 5ooo patro-
nen zijn verdwenen. Nog dezelde
dag prospecteren en graven we in
de woonkamer van een van de

verdwenen huisjes langs de Klein
Poezelstraat. We vinden in de

blauwe klei rz prachtige achttien-
ponderhulzen, die we onder elkaar
verdelen en meenemen naar huis.

tz november t999
Onder de huisjes moet indertijd
een grote obusput geweest zijn. We
ontdekken een enorme krater
volgelopen met l¡lauwe ldei. Daarin
gegooid materiaal uit r9t7: achttien-
pondergranaten, Britse patroonban-
den en een zware mortiergranaat
met vier vleugels van r meter lengte
en een diameter van 20 crn.

r3 november r999
Dit is wat vondstmateriaal betreft

#

ongetwijfeld onze zwakste dag van
het ganse jaar. Een achttienponder-
huls en een klein sierspeldje.

r5 november r999
De ontmijningsdienst komt de

springtuigen en onlangs gevonden
explosieven ophalen. De regionale
televisiezender WTV brengt alles in
beeld.

r9 november r999
Onder de vloer van een van de

huisje aan de Kleine Poezelstraat
maken we de ontdekking van een

Duits gesneuvelde. De restanten
zijn duidelijk na de oorlog in de

grote obusput gegooid. Raoul
Duquesne komt de skeletdelen
ophalen. Identifìcatie is niet meer
mogelijk. Dit is meteen het laatste
slachtoffer vaî rggg @r.751 daT

aangemeld is sinds de werken
aangevat zijn. Even later hebben we

geluk en maken we de ontdekking
van een Duitse schuttersput. Alle
afgevuurde Mausergeweerpatronen
zijnvan uitmuntende kwaliteit. De

locatie is het voorop geschoven
Duits loopgravensysteem even ten
noorden van de Moortelweg juist
naast de Kleine Poezelstraat.

zo november r999
De Duitse schuttersput wordt
volledig afgegraven. De Duitsers
hadden duidelijk de opdracht om de

afgevuurde hulzen te verzamelen.
In en rond een ter plaatse gefabri-
ceerde houten bekisting op de

bodem van de loopgraaftellen we

ongeveer zooo hulzen en 2oo
kogels, al dan iet compleet nog in
de laadstrips. Er wordt ook een fles
jodium gevonden.

z7 novemberrggg
De exploratie van de loopgraafgaat
nog even verder. In de vulling
ontdekken we de niet alledaagse

vondst van een in een doek gewik-
keld ldein automatisch Duits pistool
met messing poetsstok. De Duit-
sers hebben de loopgraafuitge-
bouwd met op de bodem een

vreemde, ons onbekende construc-
tie van loopplanken. De houten
draagstukken hebben de afmeting
6o cmx 24cmx4cm.Er worden
nogmaals enkele honderden Duitse
geweerhulzen opgeraapt, enkele
Franse en een ro-tal Russische
afgevuurde hulzen. Deze zljn zeker
geen alledaagse vondst in de regio
Ieper. Misschien moeten we dit
verder bekijken. Een groot aantal
van deze patronen wordt nogmaals
als studiemateriaal beschikbaar
gesteld voor onderzoek. Tony
Debruyne, ondervoorzitter van de

Western Front Association België,

zaI zich met dit onderzoek bezig
houden en later volgt daarvan een

uitgebreid verslag. In de beginda-
gen van december kan er niet
zoveel meer gegraven worden. Toch
doet P. Demeester diep in een

Britse loopgraaf nog een merlo¡¡aar-
dige vondst. Een messing schoen-

gesp uit de tijd van Maria Theresia
(t74o - r78o). Meteen is dit ook het
einde van een wel heel warme en

uitzonderlijke nazomer. De hemel-
sluizen openen zich begin decem-

ber boven Boezinge en graven in
situ is voorlopig uitgesteld tot
volgend jaar.

Aan het onderzoek werkten mee: d.e

Diggers, P. Vøn Wønzeele, A. Hoore-

weghe, P. Vøn Dømme, P. Demeester,

J. Verbeerst, R. Verføillie, M. Dejonck-

heere en A. Sercu.

A. Sercu legde ook de beløngrijkse

gebeurtenissen in situ op f.lm vøst.

-ii
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Alleen partiorlieren (lede¡) kunnen gratis "OpFavertjes"

pleâßen, door deze voor de sluitingsdatum naar de

redectie op te shrren. Aangeboden vooNerpen van

¿rcheologisch b€leng dienen eìtijd te ziirÌ aangemeld.
t aaaaoaaaaoaooaoooooaoaoaaaaaaaaaaaaaoao

Gezocht: een zoekmaat in de omgeving van de

Achterhoek om samen er op uit te gaan.

lk woon in Lichtenvoorde en een afstand van +

75 km ¡s geen bezwaar. Als u geinteresseerd

bent kunt u mij bereiken op: tel. (0544) 37r88o.

Te koop: C.Scope CSzMX f575,-, C.Scope TR-

¡o f 275,-.l.Wiersma, tel. (o5rt) 840126.

Te koop aangeboden: Tesoro Eldorado. Op de

detector ¡s een basiss¡gnael alswel een

grondontstoring in te stellen en je kan zoeken

met een alle metalen stand of een discrimina-
t¡estand. Priis/ 425,-. M. lfezenberg,
Tel. (o7o) 419o7, I 06-24667738

Cezocht: enthousiaste zoekmaat, om regelma-

t¡g interessante gebieden (o.a. Betuwe) te

bezoeken. lk ben 36 jaar, ibv. auto, werkzaam

in ploegendienst, zodoende kan ik ook

doordeweeks zoeken. Ofwie nod¡gt m¡j eens

uit voor een zoekdag in zijn omgeving. Ben je

geinteresseerdì Neem contact op met Richard

D¡epstraten, tel. (or o) 46c01 49, Vlaardingen,

e-mail: rdiepstraten@quicknet nl

Te koop: C.Scope Rt / t65o,-, Viking 7M

/ 399,-, batterijladerrf ro,-, hoofdtelefoontje

f z,-, schopie f 4,-, muntalbum..¡f r8,-,
munthouder.f o,o4, muntkoerier..¡f o,5o.

Bovenstaande artikelen zijn n¡euw met
garant¡e. A. ven der Bolt, tel. (o486) 45r64o of
o6-zz795z65

Te koop: \llhite's 6ooo/Dl PRO SL, z jaar oud,

nauwelijks gebruikt, als nieuw, incl.

draag(bescherm-)zak, schotelbeschermkap,

Philips oor(hoofd-)telefoon, orginele handlei-

ding en aankooppapieren. Vraagprijs f9oo,-.
Voor info: Patr¡ck V¡sser, tel. (q14) 65287) (na

r7.oo uu4.

Aangeboden: Voor al uw foto's van de
gevonden voorwerpen, munten, gespen,

aardewerk, enz. Op ware grote en een redelilke

prils. A de Boer, tel. (o5ì5) 418757.

Viking 5 -f ,tS,-

White's Surfmaster ll plus, demo r65o,-

White's Beachbug lll, nieuw 3oo,-

White's Classic SL ll 650,-

White's Classic SL ll Turbo 75o,-

White's Class¡c I (oud model) 375,-

White's 39ooD, demo 75o,-

Flevo Detectos,

tel. (o52il zojgzg ofo6-zzz4z848

Bounty Hunter Quick draw

C-scope 7o D

Compass XP-35o

Compass Coínscanner

+ extra zoekschijfvoor watezoeken

Detector Pro Diver "duiken" l7oo.-
Fisher rz35X 75o.-
Fisherrz8o-Xland-waterdetector roo.-
Fisher lmpulse

Fisher CZ-7a quick silver

Garrett CXll

Tesoro Toltec roo

\Jlhite's surfmaster I I

\llhite's TM 8oo

Op al onze gebruikte metaaldetectors geven

wi¡ ì iaar garentie, incl. hoofdtelefoon en

Nederlandse gebruiksaanwijzing. Eigen

reparatieafdeling. Vezenden door geheel

Nederland en Europa.

Kooilra Metaaldeteaoc, lel. (o5rj) 465o93

f 65o.-

400--
700.-
85o.-

r4oo.-
1725--

85o.-

550.-
85o.-

r6oo--
lJ kunt uw opgraveújes nu ook via onze lnternetsite www.detectorcmateur.nl
in het mogozine en/ofsite plaøtsen, Leden die geen lnternet hebben, kunnen
ook opgruvertjes op de webs¡te plaatsen. Als u uw advertentie opstuurt voot het
magazine zullen we deze ook op lnternet zetten.

COMPÁSS. GARRETT - DETECTOR PRO.TREASURE BARON

YERKooB rNRUrr EN YERHUUR

GOED EN EERLUK ADYIES

ZELF GOEDE ZOEKERYARING

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

Headhunter Diver

tl



Lekker rustig zoeken

U kent het wel van die dagen waar-
op je uit het raam naar buiten kijlt
en datje danbij jezelfdenkt: 'Kom
laat ik er eens met de detector op
uitgaan en eens lekker rustig gaan

zoeken'.

Vandaag 4 april zooo is dat ook
zo'n dag. fa u heeft het goed, het is
vandaag re paasdag. Toen onze
kinderen nog ldein waren, werd er
nog druk gezocht naar paaseieren,
maar ja dat hoeft nu niet meer. Dus
tijd genoeg om voordat er aan de

paasverplichtingen voldaan moet
worden nog even in alle rust de

detector uit te laten.

Het weer was niet al te best, maar
in ieder geval was het droog. Ik
stapte al woeg in de auto en reed
naar een bosperceel in de buurt van
Alkmaar. Niet te ver weg, want ik
had natuurlijk niet de hele dag de

tijd. Het is en blijf natuurlijk Pasen.

Voordat ik mijn koptelefoon opzette
bleefik nog even genieten van de

rust van een groot l¡os in de vroegte
van de dag. In de verte zag ik een

eekhoorntje razend snel in een

boom klimmen.'Wat is het heerlijk
om zo 's ochtends woeg in het bos

te zijn. Omdat het re paasdag is, is
het extreem rustig op de weg en in
hetbos. Na nog naar een paar
kr¡¡etterende vogels en luid snate-

rende eenden te hebben geluisterd
zet ik dan toch eindelijk de koptele-
foon op het hoofd en ga ik eens

even rap aan het zoeken.

Zelfs in een prachtig bos als dit
verbaas je je er weer elke keer over
hoeveel troep er door de mensen
weggegooid wordt. Ook hier vind je
verschri kkelijk veel trekringetj es,

bierdopjes en zilverpapier. fe waagt
je afwaarom het zo maar rvegge-

gooid wordt en niet keurig gedepo-
neerd wordt in de prullenbakken
die overal staan. het zou mij in
ieder geval een hoop graaf- en
bulo¡rrerkzaamheden besparen.
Een te grote discriminatie van de

detector betekent toch ook weer
misschien een goede melding niet
doorkrijgen. Dan graaf ik liever wat
meer.

Al snel vind ik een paar oude
Wilhelmina centen en uiteraard
nog wat trekringetjes. Na een half
uurtje word ik aangeschoten door
een ldein meisje dat aan mij waagt:
"Wat ben je aan het doen)"

Ik denk nog: 'God wat leuk zo'n
klein kind dat belangstelling heeft
voor wat ik aan het doen ben'. Vlak
daarna een jongetje met dezelfde
vreag en daar blijft het niet bij. Kind
na kind komt mij dezelfde waag
stellen, totdat er hele groepen
kinderen en ouderen aankomen.
Allemaal ongeveer dezelfde waag.
Tussen de uitleg door vind ik nog
een musketkogel en uiteraard nog
wat trekringetjes.

Langzaarn maar zeke¡ loopt het bos
vol met kinderen. Ze komen van
alle kanten het bos in. Binnen een

kwartier lijkt het wel een kinder-
kamp. Van rustig zoeken komt
niets meer.

AI deze kinderen en dat zijn er
tientallen en nog eens tientallen
hebben een ldein mandje bij zich
en zijn op hun beurt op zoek naar
paaseieren. Ik hoop dat zij meer
geluk hebben dan ik vandaag.

Het is per slot van rekening re
paasdag.

WimWeber

Verkoop, verhuur, reparalie, moàifrcalie van

melaalàetecloren,
Concurrerenàe prijzen, echle aàviezenl

(Wil) Hofman Elekr,roniaa O24-6n4O63

Zoekt U
gewoon een detectonrerkoper
of een detectordeskundige?

Atlantis Metaaldetectoren, http://membersl.arnhem.chello.nV-w.hofman/atlantis
Onze merkàeþectoro øaan 15% àieper dan normaal àankzij ø?eciale tuningl Øelt.
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lk dacht even
dat die detector
zo'n laar geluid

maakte !

Da kadoemda kadoemd a kadoem da kadoemd a ka

r3

@ André Baraké & Alex Feijt Cartoon.



onbekende

Toen een Rotterdamse

Tinnen

siercpeld

BloemmotieJ

Af.,
17x17mm

Opwegmet

zoekmaat mij belde met
de waag of ik interes-

se had in een dagje
zoeken op een naar
zijnzeggenin|e-
ressante locatie
was mijn interes-
se snel gewekt.

Op de waag waar
dat dan wel zou

moeten zijn hield hij
zich op de vlakte. 'Dat zal

je wel zien als je mee gaat,

het is een leuke stek'was zijn
antwoord. In de beantwoording gaf
hij aan dat hij er eerder geweest
moest zijn. Meer liet hij er op dat
moment niet over los.'W'e spraken
afdathij de volgende dag naar
Dordrecht zou komen en we geza-

menlijk met één auto naar de plaats
van bestemming zouden rtjden. Zo
gezegdzo gedaan. 's Anderendaags
stond hij stipt op tijd bij mij op de

stoep samen met nog een detector-
piloot. Na het overladen van de
detectoren en gebruikelijk graafge-
reedschap togen we rnel z'n drieën
in mijn vervoermiddel naar voor
mij onbekende bestemming. Voor-
in naast rnlj zat de oudste van het
stel en fungeerde als navigator. De
reis ging via de grote weg langs
Gorinchem richting's Hertogen-
bosch. En nog steeds wist ik niet
waar de ftip zott eindigen. Met een
grijns op z'n gezicht dirigeerde hij
mij na bijna anderhalfuur rijden in
de buurt van Den Bosch de hoofd-
weg af en loodste mij vervolgens via
een paff binnenweggetjes naar de
uiteindelijke plaats van bestem-
ming. Tot op de dag van vandaag

weet ik nog steeds niet hoe het er
nou precies heette. Laten we het
maar houden op één van de opslag-

plaatsen van stadsgrond uit het
oude centrum van Den Bosch met
op enige afstand daarvan, gezien de

talloze rondcirkelende meeuwen en
ander krijsend gevogelte, een grote
vuilstort. Langs het landweggetje
stond reeds een geparkeerde auto
ten teken dat wij die dag waar-
schijnlijk gezelschap hadden. Die
veronderstelling bleek inderdaad te
kloppen want even later maakten
wij kennis met een tweetal mede-
ameteurs uit het Brabantse land die
reeds op het terrein met de hobby
bezig waren. Het terrein was vele

voetbalvelden groot en grotendeels
overwoekerd met een flinke laag
onkruidgewas en liep schuin
omhoog naar wel zo'n meter of vijf
en was in het verleden veelvuldig
bezocht door een leger van gravers
gezien de talloze kleine en grote
kuilen. Sommige kuilen waren
dusdanig van afmetingen en zó

diep gegraven dat je er in
staande niet met je kop boven
de rand kon uitkijken. Een

militair schuttersputje was

er niets bij. Zoiets krijgen
onze oosterburen op het
Zandvoortse vakantie-
strand nog niet
voor elkaar. Het
kan niet anders
dan dat het hier
goed zoeken is (of
wasl). Rondom
elke kuil een kraag
van uitgegraven
grond. Aan de verse

Tinnøn sierspeld

Gekroonde løtter M
Afm: t5 x t8 mm

Achte ztj d e a a n ste ekna a ld

sommige kuilen pas recentelijk
r¡/aren gegraven. Hier en daar
verspreid wat scherven van middel-
eeuws aardewerk, spijkers en
andere niet verzamelwaardige
materialen. Gezien de scherven een

goed grondje. Vanuit de verte
kwamen echter donkere wolken
opzetten terwijl we nog geen schep

in de grond hadden gezet. De

weerman had voor die dag niet al te

best weer opgegeven maar je hoopt
altijd - veelal tegen beter weten in -

dat de weervoorspellers het bij het
verkeerde eind hebben. Even later
vielen de eerste regendruppels al.

Verdorie was dat pech hebben.
Zowel mijn Rotterdamse zoekma-
ten als ikzelf, zijn meer van het
'mooi weer' zoekers typen. Regen-

pakken o.i.d. waren dan ook niet
voorhanden. Er zat niets
anders op dan je jas dicht-
knopen en de kraag zohoog
mogelijk omhoog en hopen
op betere tijden. Min of

meer gedemoti-
veerd liepen we
over het terrein
te schooieren op

zoek naar..., ja op

zoek naar wat

Tinnen sierspeld

Kruisboog met wìnd as

Afm: zj x t6 mm

Achte zijde a a nst- n a ald

14

sporen duidelijk te zien dat



eigenlijkl
Veel animo om te gaan graven
bleek ook bij de collega's niet te
l¡estaan. In de door anderenuitge-
graven grond bleken warempel toch
nog wat kleine voorwerpjes te zitten
die zij kennelijk over het hoofd
hadden gezien. Iets watvakervoor
komt. Hierbij waren een paar

Tinnen sierspeld

Afm: jo x zo mm
Twee veren met

Band¿rol + lekst

knoopjes, nestels
en wat naalden.
Zwervend over
het terrein

vond ik een

tinnen sierspeld
voorstellende een

kruisboog met
wind as. Kort
daarop mocht ik
een opengewerk-
te tinnen broche
in de vorm van
een gekroonde
letterM-metaan
de achterzijde een

opsteeknaald -

tot de mijne rekenen. De regen viel
inmiddels met ball<en uit de

hemel. Dat werd dus spurten naar
de auto wear we zeiknat aankwa-
men. Voorloptgzalenwe droog en
besloten een boterhammetje te
nuttigen. Daar ziI je dan, drie al wat
oudere volwassen mannen met
kleddernatte jassen en broeken
waarvan het leek alsof ze erin
hadden gezeken. Hadden we daar
nu anderhalfuur voor gereden om
je eigen verrot te laten regenenl
Vanuit de naast ons staande auto
van de Brabanders rverd gewenkt.
'Wat 

moesten die noul Via het
omlaag gedraaide portierraampje
werd er een bundeltje foto's over-

handigd van door hen hier ter
plekke gedane bodemvondsten.
Verdraaid nog an toe, het was dus
wel degelijk een interessant terrein!

De foto's
toonden
begerens-

waardige
voorwefpen
waaronder
een klein
model koperen
kandelaartje, mes-
sen, tinnen lepels en
enkele profane spelden en
verschillende zeer fraaíe pelgrims-
tekens. Na het zien van zoveel
moois kon de regen wat ons betrof
niet snel genoeg ophouden. Helaas
werd onze wens niet verhoord. Het
zou nog bijna een uur duren voor
we voorzichti g uir onze schuilplaats
konden. De Brabanders hadden de
pijp al aan Maarten gegeven en
waren naar huis afgereisd. De lucht
was inmiddels iets opgeklaard maar
het regende nog steeds, zij het in
mindere mate dan voorheen.
Het was nu alles of niets. 

.We

besloten de gok te'\Magen. Met een
nog natte mg en kleding die nog
steeds een veel te hoog vochtig-
heidsgehalte bevatte is het bepaald
niet prettig vertoeven doch de moed
werd niet opgegeven. Terug op het
terrein sprong ik in een van grote
putten en kalfde daar de randen
enigszins vanaf. Na enige tijd
vond ik zowaar ¡Meer een
klein tinnen speldje in de

vorm van een bloem-
motief. Het zat er
kennelijk dus wél.
In een put verderop
vond ik een frag-
ment van een

tinnen speld voor-
stellende twee veren
met l¡anderol waarop
enkele leüertekens. Als
laatste vond ik nogmaals
een speldje - zij het knap

Tinnen sierspeld

Bloemmotìef

Afm: tG mm rond

Achtezij d e a a nsteekna a I d

afgesleten
en zondef

bevestigings-
naald - in de

vofm van een

blaasbalg. Alle speldjes
dateren vermoedelijk uit de

periode ryso - 1425. Soortgelijke
voorwerpen - alleen véél mooier
dan de mijne - staan afgebeeld in
het bekende naslagwerk Heilig &
Profaan van H.f.E. van Beuningen.
Vermeldenswaardig is nog dat één

van mijn medepassagiers nog een

fraai bewerl¡:te verzilverde tasbeugel
uit de r5e eeuw vond. Na verloop
van tijd besloten we het toch maar
voor gezien te houden en de terug-
reis te aanvaarden aangezien de

weergoden die dag beslist niet op
onze hand waren. De gedane
vondsten zijn beslist niet wereld-
schokkend te noemen rnaar......,
beter iets dan helemaal niets.

fa tochl Op de terugweg alleen
maar file en regen. De ruitenwis-
sers maakten overuren totdat we
bijna thuis waren.

Misschien hadden we beter toch
maaf ....

Frans Breibøch

Dord.recht

r5

Tínnen sierspeld, Blaasbalg, aJm: 6 x q mm



In - en verkoop en ruiling rran :
archeologische voorwerpen en detectorvondsten

Europese Prehistorie - Romeins ' Vroeg rniddeleeuws - middeleerrv¡s tot 18e eeuws

Grieks en Egyptisch

Bronzen sculptuurvan de god flercules, Etruskisch 3e eeuwvoor Christus, hoogte ¿ 12 cn
Bronzen sculptuur van de godin Fortuna, Rorneins 2e - 3e eeuw na Christus, hoogte : 1O cm

Ancient Art GøIIery Storrnbroeh
ÉIeezerwegL43 - 5614 HDEindhoven / telefoon 2O4O2132877 -

rnobiel ¿ O6-54352859 - ernail: info@storrnbroek.nl

*ij
IGjk op onze website : www.stormbroek.nl of korn langs

zijn geopend : dinsdag, woensdag en zaterdag van 9.OO - 17.OO uur.

Voor verschillende nationale en internationale verzarnelaars zijn wij
constant op zoek naar archeologische voorwerpen en objecten.
Dit mogen losse voorwerpen zijn, rnaar ook gehele collecties.

Tegen kontante betaling !!

Voorwerpen dienen aangemeld te zijn, rnaa¡ kunnen ook door ons worden aangeneld.



TRACKER IV
Een goed hegin
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- Geluids discilninatie
- Regelbare gevoelugheid
- Begelbare discrininatie
- Verwisselbare l8 cn schotel
- Batterijen controle d.m.v. geluid
- Ko pte lefoon a a n sl uitin g
- Mogelijkheid om schotels te verwisselen

- 3 Discriminatie standen schakelaar
- Motion alle metalen
- Volledige discr. stand
- M e e r-to on s g el u id sd i s c ri min ati e
- Regelbare gevoeligheid
- lndicatie mater
- Lage spanning indicatie
- Verwisselbare 2l cn open schotel

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- liptoetsen bedíening
- Begelba re g evoe I ighe id
- R e g e lb a re d isc rin in atie
- 3-to ons g e I u i d sd is c rim in ati e
- 3 standen ijzerdiscrininatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Autom ati sc h e g ron db a I a n s
- Verwisselbare 21 cn open schotel

- LCD beeldschern
- Arnsteunnodel
- Verwisselbare 2l cm. schotel
- Tiptoetsen bediening
- Be g e I b a re D i s c ri mi n ati e/N otc h

- Regelbare gevoeligheid
- Auton atis c h e g rond b a I a ns
- Ko pte I efoon a a ns lu iti n g
- Led batteiljen controle

- Digitaal afleesbare diepte
- Digitale voorwerp indicatie
- nptuetsen bediening
- Begelbare discr. en gevoeligheid
- No motion all metal en mot¡on all netal
- 3-too ns g el u id s d i sc ri ni n ati e

- 3 standen ijzerdiscriminatie
- Automatische en variabele Notch
- Lage spanning indicatie
- Handmatige- en autom grondbalans
- Verwisselbare 2l cm open schotel

Kromstaaft c a 1425.
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OUICK DRAW II
G eb ru ike rsv ri e n d e I i i k

lnsigne zon 1375-1400
Amsterdam
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lnsignevogelca 1425. *
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BontehondstraatS-5,4561 BA Hulst(NL) - Tel. (0114)370480 - fax(0114)370481
E-mail: detect@wxs.nl - lnt. 00 3l I I 43 70 480 - http://hone.wxs.nl/-detect/

DEATER VAN :

g'lít Drie l5e eeuwse insignes
g e v o n d e n te N ¡ e uw-e I a n d e.

Gouden ring met snaragd
l7e cettw

tl-l n
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\^/HlT€'f f P€CTKUM )<LT

\^/H lT€'f 6000 PRo XL

Het analoge (meter) broertje van de
Spectrum XLT. lnstellingen via
knoppen. Professionele detector met
speciale knop om mineralen. e.d. uit
te schakelen. Aanbevolen licht-
gewicht metaaldetector. Een echte
aanrader!!

INog steeds de beste allround digitale
metaaldetector. Met de 4 door ons
ingebrachte speciale programma's is
het gebruik eenvoudig en zijn de
resultaten meer dan uitstekend te
noemen. Daar waar anderen al
geweest ziinzal de XLT blijven
vinden. De White's Spectrum ?
Al î (r iaar een winnaar!!

VIKING 6D><

Een'low budget'detector met o.a.
een regelbare discriminatie.
Uitgevoert met een armsteun en
21 cm schotel. Makkelijk te gebrui-
ken voor de jonge en beginnende
zoeker. Super lichtgewicht detector
met een goed dieptebereik

--.

-;> -'

'(\ "-'

C.SCOP€ N€WFOKC€ KI

Digitale lichtgewicht topdetector met
duidelijk LCD display. De program-
ma's zijn met de 2 draaiknoppen en
drukknoppen gemakkelijk te
bedienen. Vaste en vrije
programma's. Voorzien van
uniek grondradar systeem.

Ø

- \f -;."{!r¡'ilKE- 
-Ð¡-F -.:

Gevonden met de White's XLT Spectrum door P. Kot
zie r Magazine nr. 45



t\
I

li.;r----tS
.5

1
I
I

voor erg kleine voorwerpen en
rÍH€K Cazo muntjes!

IN€LÀB.f €XPLOK€K
EL )<f

ien geheel digitale detector met een
zeer speciaal discriminatiesysteem.
Lichtgewicht detector die bijzonder
ergonomisch uitgevoerd is.
Uitstekend dieptebereik en inzetbaar op
elk terrein. Uitgevoerd met € en verbeterd
multi frequentiesysteem.

met perfecte
voor zout en mineralen.

door 2 LED's en
geluid. Groot dieptebereik.

_r.v,æt'\-,4---/'

PORT EN EXPORT METAALDETECTORS

d 2, 8276 AP Zalk, Tel. (038) 363 65 91 , tax (038) 363 64 80
rnet: www.metaaldetectors.nl E-mail: metadec@wxs.nl
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Zoeken in Frankriik f Hca,s

Hieronder volgen weer een aantal
mogelijke zoekplaatsen. Niet elke
besproken plek is zondermeer te

benaderen, want ik neem toch aan

dat geen enkele huidige kasteelbe-

woner er prijs op stelt dat er een

detectorzwaaiet zljn kelders en
siertuinen overhoop komt halen.
Toch is niet elke mogelijkheid
uitgesloten, 

"¡/ant 
er zljn in Frank-

rijk genoeg campings rond kastelen
gesitueerd en r¡r'aarom zou u niet
vragen eens in die interessante
souterrains rond te mogen neuzen.
Ook de soms uitgestrekte parken en

aanpalende bossen kunnen interes-
sante vondsten opleveren. Zoek dan
vooral ook langs de voet van oude
muren en oude kapelletjes. Ik vertel
u hiermee niets nieuws. Wat wel
betrekkelijk nieuw is, is de bevesti-

gingvan een vondst in het begin
Yar] 1954.

De drie goudpotten van 5t. Wandrille

De offestatie

van generaal

Charette ín

moan r96

Weet u nog van die drie padvinders
in St. V/andrille die maar liefst drie
potten gevuld met goudstukken
vonden tijdens een spel dat heel
toepasselijk "zoek de schat" heettel
Door de grote mediabelangstelling
la¡¡am er een gerucht in de wereld
dat er a1 eerder een pot met goud-
stukken was gevonden en wel door
een monnik van de Abdij van St.

Wandrille. Deze pot bevond zich
echter aan de binnenzijde van de

omringende muur waar de padvin-
ders hun vondst aan de buitenzijde
hadden gedaan.

Historicus Pierre farnac heeft
onlangs kans gezien om uitgebreid
te kunnen praten met de monnik
die destijds de leiding had over het
padvindersspel. Père Donain ver-

klaarde dat kort daarvoor een

oudere monnik, betiteld als eenvou-

dig van geest, ook een pot met
goudstukken had gevonden, maar
deze op de vindplaats heeft gelaten.
In de opwinding rond de vondst

door de padvinders is de

vierde pot wat aan de

aandacht ontsnapt. Een

aanbod van de histori-
cus om de binnenzijde
van de muur aan een

onderzoek te onder-
werpen werd vriende-

Iijk doch beslist van de

hand gewezen omdat de

kloostergemeenschap
geen waarde hecht
aan aardse rijkdom.

Generaal Charette
De groep detectoramateurs die op

zoek is naar de 6oo gouden louis
die, onder beheer van generaal
Charette tijdens de Vendee oorlog,
op een aantal met naam en toe-

naam bekende plaatsen verborgen
zouden zi1'n, hebben voortgang
geboeh. Ik heb recentelijk een

publicatie in handen gekregen waar
belangrijke vorderingen worden
gemeld. Ik heb nog geen gelegen-

heid gehad alles nauwkeurig te
bekijken, maar binnenkort hoop ik
hier meer over te kunnen melden.

Argelès-su r-Mer.

frénées Orientales. 66.
Herinnert u zich nog de schat van
de Republikeinenl Een paar num-
mers geleden schreef ik over de

vrachtwagens met kostbaarheden
die één voor één verdwenen tijdens
de vlucht uit Spanje. Ik kwam een

publicatie tegen van Robert Char-
roux, en Franse historicus, die
schrijft ervan overtuigd te zijn, dat

een groot gedeelte van die schat
begraven moet zijn op het strand
van Argelès-sur-Mer. Hij onthulde
dat hij zelfin 196o uitvoerig heeft
gezochr, maar niets gevonden. Hij
weet zijn mislukking aan het feit
dat hij slechts kon beschikken over
een metaaldetector met een diepte-
bereik van 90 cm, het maximum in
die tijd. Volgens hem bekende
bronnen moet een grote voorraad
goudstaven veel dieper liggen.

Luxeuil les Bains, Haute Saône. 7o.
Tijdens de revolutie werden er bij
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de piaatselijke abdij veel kostbaar-
heden aan de aarde toevertrouwd.
Twee massief gouden beeldjes zijn
nooit teruggevonden.

Villefranche, Rhône. 69.
Ook a1 tijdens de revolutie verborg
Camille de Colmont een voorraad
van ongeveer 6oo gouden Louis in
of bij zljn kasteel. De edelman werd
door Republikeinse soldaten gevan-

gen genomen en korte tijd later
onder de guillotine onthooftl.'Waar
zijn spaarpot was gebleven heeft hij
niet losgelaten. De soldaten hebben
zijn kasteel en de tuinen grondig
ondersteboven gekeerd, tevergeefs.

Argentière. Haute Savoie. 74.
In het "massif de Chardonnet"
worden met enige regelmaat
natuurlijke stukj es goud gevonden.
Enkeie plaatselijke gidsen hebben
geprobeerd de weg naar het goud te
vinden, maar hun weirrig overtui-
gende pogingen hebben de gouda-

der nog niet opgeleverd.

Moissac. Tarn et Garonne, Ez.

Een paar aristocraten dachten slim
te zijn toen de revolutie uitbrak. Zij
verzamelden hun kostbaarheden en
stopten die in een aantal gouden
urnen. De urnen werden verpakt in
nrnderhuiden en begraven onder
ene dikke wi1g. De slimme aristo-
craten waren echter minder slim
dan ze veronderstelden, want ze

hadden verztirnd om merktekens,
richt- of oriëntatiepunten te noteren
of te onthouden. Toen de tijden wat
rustiger werden, zíjn de eigenaren
langdurig op zoek geweest naar

Een toevalstrffir in het Fôret de Compiègne

hun eigendommen zonder ze ooit
weer terug te vinden.

Six-Fours-la-Plage. Var. 83.

Bi1 Cap Sicié kan men de resten
zien van zes kleine forlen, die de

zee domineren. Daar ter plekke en

in de naaste omgeving hebben
wandelaars talloze Romeinse
munten gevonden.

N ieul-le-Dolent. Vendeel. 85.

De heer Van Nieul stierf tijdens een

duel in r66o. Dat hij in een gehei-

me bergplaats het familiebezit
bewaarde was algemeen bekend.
Wat niet algemeen bekend was, was

de plaats waar men moest zoeken.

Mirandol. Lot.46.
Het kasteel van Mirandol werd,
zoals zoveel kastelen, tijdens de

revolutie verlaten door de edelen
die er woonden. Zij verstopten hun
kostbaarheden in de omgeving van

hun kasteel, waarna ze naar het

buitenland vertrokken en er nooit
meer terugkeerden. Hun kostbaar-
heden moeten nog ergens in de

grond zitten.

Vernantes. Maine et Loire. 49.
De monniken van de abdij van
Loroux verpakten hun goud, sie-

raden en religieuze kostbaarheden
in de klokken van hun kerk. Deze

klokken werden vervolgens begra-

ven in het bos van Billot. Er ziln al

heel wat zoekacties uitgevoerd,
maar allemaa1 zonder resultaat. De

revolutie heeft heel wat graafwerk
teweeggebracht.

Puguffan. Morbihan.56.
Volgens overleveringen zouden er
drie houten vaten met goud begra-

ven zijn aan het eind van de

Romeinse tijd. De vaten moeten
zich bevinden langs de voie Roma-

nine, vlak bij de plaats Kersantec.

Miremont. Dordogne. 24.
Volgens overleveringen moet er in
de souterrains van het kasteel de

Miremont een grote schat verbor-
gen zijn. De laatste tien jaar hebben
wichelroedelopers vastgesteld dat er
een uitgebreid netwerk van nog
onbekende gangen moet bestaan.

De toegang is nog niet gevonden,
evenmin de schat.

Montron. Dordogne.24.
Het verhaal wordt eentonig, want
de monniken van Montron hebben
hun kostbaarheden tijdens de

revolutie aan de aarde

toevertrouwd. Veel monniken
overleeftLen de revolutie niet, maar

Uit de put van een kasteel
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waar de vaten met goudstaven, geld
en edelstenen gebleven zijn, weet
tot op heden niemand.

Treflez. Finistere.29.
Ook al tijdens de revolutie verborg
pastoor Cloarec de kostbaarheden
vanzljn parochie onder een graf-
steen op de bij de kerk behorende
begraafpiaats. De pastoor werd
gevangen genomen en later ont-
hoofd. Ook hier werd nog niets

teruggevonden.

Neuville Day. Ardennes. o8.
Nog geruime tijd na de revolutie
vertrokken edelen naar het buiten-
land omdat z1j bloedigwerden
vervolgd. ln ry9j trok een groepje
aristocraten door de Ardennen om,
met zoveel mogelijk bezittingen, in
het buitenland een beter heenko-
men te zoeken. In de buurt van het
dorp krvamen zij echter in een
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Om mee te doen met de "vondst van het jaar" dient u een verhaal, van tenmínste r5o woorden,

te schrijven over het door u gevonden ob¡ecl Natuurliik stuurt u duidelijke foto's van het

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

Vriigezellenweekend
Vrijdag z6 meiwas het dan zover.
's Avonds zaten we net op de bank
TV te kijken toen er werd gebeld.
Er stonden alleen mannen voor de
deur, broers en vrienden. Toen wist
ik al hoe laat het was. Er werd een
narrenkap over mijn hoofd getrok-
ken en ik moest met ze mee.

wakker gebeld. Nu was het haar
beurt. Mij werd verteld dat ze pas

zondagmiddag thuis zou worden
gebracht. Daar stond ik dan in een
leeg huis met allemaal leeggedron-
ken koffiekopjes. Na een lekker
lange en hete douche, ontbijt en
koffertje pall<en ben ik toen met
nog een beetje hoofdpijn naar mijn
ouders in Zuid-Limburg gereden.
Mijn pas aangeschafte Relic Hawk
nam ik natuurlijk mee. Mijn vader,

's Nachts na't steppen
en heel wat bier gedron-
ken te hebben, ben ik
naast mijn, nu op dit
moment vrouw, als een
blok in slaap gevallen.
Zijwas gelukkig nog
niet ontvoerd. De
volgende ochtend wer-
den we in alle woegte

ook een fervent detectoramateur
stond binnen no-time met zijn
detectoruitrusting in de aanslag.

We besloten naar een stekkie in
Duitsland te rijden, waar ik afgelo-
pen winter een fragment van een

Romeins (diplomal) had gevonden.

Op de zoeþlek aangekomen, bleek
het gras op het betreffende perceel
veel te hoog te staan. Gelukkig was
de zoon van de boer (een bekende
van ons) zijn melkkoeien iets
verderop aan het verweiden. Daar
was tenminste goed te zoeken, ook
al lag het iets van de eigenlijk plek.
Omdat ik niet het gevoel had van-
daag iets te gaan vinden, besloot ik
van de gelegenheid gebruik te
maken om mijn nieuwe detector
goed te leren kennen. Na zowat aan

elk knopje gedraaid te hebben, ook
aan die van mijn koptelefoon, want
er is niets zo verschrikkelijk als met
hoofdpijn een te sterk signaal
ontvangen, lceeg ik opeens een

heerlijk zachl gezoem te horen. Na
enig graafwerk kon ik mijn ogen
nauwelijks geloven. Het is 4,6
gram, rond, met inscriptie, puur

moeras terecht en verloren daar een

wagen, beladen met kunstvoorwer-
pen, in de buurlvan een boerderij,
genaamd Ferme de Beaufuy.

ZiIuw vakantie er voor dit jaar al

opl Volgend jaar ligi er ook nog
genoeg op u te wachten. Bonne
chance.

goud en bijna zooo jaar oud. fullie
raden het al, niet mijn eerste, maar
wel mijn mooiste gouden ring.

De volgende dag was mijn wouw
bij aankomst nog net niet thuis van
haar uitstapje. Voor haar gevoel was

ik niet eens weggeweest toen ik de

deur voor haar opendeed. Voordat
zij haar verhaal kon doen, liet ik
haar mijn nieuwste aanwinst zien.
Ze wist nu gelukkig wel wanneer de

Romeinse tijd was geweest, want ze

was met de meiden naar het
Archeon in Alphen a/d Rijn
geweest, maar in eerste instantie
geloofde ze helemaal niet, dat ik
zoiets moois uit de tijd van Asterix
en Obelix had gevonden.

Mijn dank gaat uit naar Ruud de

Heer, die me het advies gaf om er
een Relic Hawk bij te nemen.
Eigenlijk bedoeld om nog meer
fragmenten te vinden van het
Romeins diploma, maar dat doet er
nu natuurlijk niet toe. Beide voor-
werpen, waañnee ik wil meedingen
naar de titel vondst van het jaar zijn
ook te zien op de internetsite van
Ruud: www.metaaldetectors.nl.

W. Mørtews, Høorlem



de vaas is als volgt: Allereerst met
een viltstift, op elke zijde een figuur
getekend. In dit geval heb ik geko-
zen voor een Franse lelie. Hierna
voor elke zijde de stukje op ldeur
uitgezocht en wat op maat geknipt
met een grote draadkniptang (vei-

ligheidsbril aanbevolen). Ver.¡ol-
gens gecontroleerd ofer voor elk
vlak voldoende materiaal aanwezig
was. Met een lijmpistool (verrekte
handig zo'n appataal!) de stukje op
hun plaats gelijmd. Hierna met
kleine porlies modelgips alles

kleine k
n.#*,i'

le ziel ze regelmatig glimmen
tussen de diverse grondmassa's.
De bekende stukken lceramiek.
De een wat meer gekneusd dan de

ander liggen ze soms al eeuwen te
wachten tot het moment waarop
iemand met een zoekschotel langs
komt. Op zo'n moment wordt er
door de zoeker de beslissing geno-
men laten liggen of mee naar huis
nemen. Mijzelf reken ik tot die
categorie die zo'n stukje keramiek
dan mee naar huis neemt. Na het
zoeken wordt thuis eerst alles een
tijdje in de week gezet. Nadat de

zaak enige dagen in het water heeft
gestaan worden als eerste de stenen

voorwerpen goed gereinigd,
gedroogd en op kleur in de diverse
dozen gedaan.

Op een gegeven moment groeit dit
zo aan daT we er iets leuks mee
doen. In mijn geval duurde dit
ogenblik wel ongeveer drie jaar!
(volhouden dus). Als eerste heb ik
er een grote rode aardewerk schotel
mee bekleed aan de binnenkant
(foto r). De beschrijving hoe ik dit
gedaan heb staat in Detector maga-
zinenr. ztvan juni 1995. Daarna
heb ik wat stukken keramiek
gebruikt om ons tuinpad wat op te
vrolijken. Dat z|1n drie banen
geworden die diagonaalsgewijze in
de cement zljn gelegd (foto z). Dit
inleggen in de cement is een vrij
eenvoudig karwei voor de doe-het-
zelver. Voorwaarde is wel dat de
stukjes aardewerk goed schoon en
droogzljn. In dat geval kunnen ze

met een ger-ust hart in de dunne
cement worden gedrukt. Als de
cement wat opgedroogd is dan met
wat fijn zaagsel de banen keramiek
voorzichLig droog wrijven. Een paar
dagen er niet op lopen waarna je

een uniek tuinpad erbij hebt gekre-
gen. De laatste stukjes heb ik
verwerkt ais decoratie van een
vierkante hoge zinken vaas (foto 3).
Deze zljn voor een paar gulden bij
de diverse tuincentra te verkrijgen.
De werkwijze voor het beideden van

.l 7

netjes ingevoegd met een schone
zachte spons. Ook dit, na een kleine
droogperiode, verder schoonwrijven
met de spons (schoonwrijven,
uitspoelen, enz.). Hierna kunnen
de voegen waar teveel gips in is
achter gebleven met een zacht, snel
roterend borsteltje iets ingewreven
worden.

Na een middagje puzzelen en
hobby-en bent u in het bezit geko-

men van een zeer authentieke vaas.

Zo vind¡ het eeuwenoude keramiek
alsnog een goede bestemming.

Veel succes!

Piet van Schuppen, Dod.ewøørd
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van het noorden
Eeuwenlang werden de Vikingen afgeschilderd als een volk van wrede en bloeddorstige

moordenaars, die er alleen op uit waren het vredige en christelijke Europa te plunderen

en te brandschatten. De moderne archeologie heeft de Scandinaviers uit het Viking-

tijdperk in een geheel ander licht geplaatst. Nu komen ze rnaar voren als handela-

ren en ontdekkingsreizigers, kolonisten, dichters en inventieve kunstenaars.

Ook de oude m¡hologie, ontstaan vanaf de bronstijd en opgetekend in de

middeleeuwen kriigt een nieuwe plaats. Er zijn helaas geen eigentijdse

literaire bronnen uit de Vikingtijd zelfbewaard gebleven. 
.We 

zullen het

altijd moeten doen met de subiectieve inzichten uit onze eigen dagen op

basis van opgravingsgegevens.

Albert Folkerts

Aanduiding

begroafplaats

Vikingen Hojstrup.

Emailj bila's verto n en ee n fa ntasti.

sche rijkdom oan vormen en

kleuren, ze zijn moeÌlijk te dateren

Emaille is glaspoeder dat door

veúitting oan de onderlaag wordt

vastgezet

De bronstijd was een bloeiperiode
in Denemarken, getuige de vele

grafheuvels op futland. Men
behoorde toen al tot de Germaanse
culturele en religieuse wereid,
Odin, Thor en Frey werden destijds
al vereerd. De overgang van de

Brons- naar de lJzertijd ging
gepaard met een verslechtering van
het klimaat. Scandinavië werd bijna
onbewoonbaar. De Keltische volke-
ren in centraal Europa beleefden
toen hun bloeitijd tot de komst van
de Romeinse legioenen. In de

eerste eeuwen van de jaartelling
ging het weer beter met de Ger-

maanse volkeren aan deze kant van
de Limes, net zoals het Romeinse
imperium, dat enkele eeuwen kon
genieten van de 'Pax Romana'.
Een nieuwe kentering in het kli-
maat betekende de ondergang van
het Romeinse Rijk. I(oud weer en
nattigheid liet in het noorden de

veengroei toenemen en de oogsten
misluklcen. Handel stokte wereld-
wild en wereldwijd gngen de men-
sen op zoek naar betere woonoor-

den. De'grote' volksverhuizing was

een feit. In de vierde eeuw reisden
er heel wat Scandinaviërs naar de

Britse eilanden en nog verder op

zoek naar het beloofde land Thule,
dat net achter de horizon ligt.

Noord |utland was eens een van de

belangrijkste machtscentra van de

Vikingen. Het beschutte Limfiord
bood een prachtige uitvalsbasis.
Van hien-rit vertrokken heel wat
schepen naar verre oorden. Ring-
burchten beheersten de ingangen
van dit binnenwater totdat deze

verzandden. In 9rr kreeg Viking-
aanvoerder Roilo van de toenmalige
Franse koning Charles de Simpele
Normandië in leen. Hij zou de

Franse kust beschermen tegen
andere Vikingaanvallen. In dezeTf-

de tijd werden er permanente

vestigingen gesticht in Engeland, ze

veroverden drie van de vier konink-
rijken. forvik, het huidige York,
werd een belangrijke handelsplaats.
Erik Bloodaxe was de laatste heerser
van forvik. In 954 werd hij verdre-
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ven. Niet lang daarna lo¡¡amen de
Denen terug om 'danegeld'te eisen
van de zwakke Engelse koningen.
Uiteindelijk werden deze door een
andere Viking, Harold II, verslagen
in de slag bij Hastings in ro66.
Later versloeg hij twee andere
gegadigden voor de Engelse troon
uit Denemarken. Ook in het thuis-
land, Jutland, werd strijd geleverd.

Veel zilver en goud werd in die tijd
aan de bodem toevertrouwd en later
nooit meer opgegraven tot in onze
dagen de metaaldetector ten tonele
verschijnt en er regelmatig prachti-
ge vondsten gedaan worden. De
elfde eeuw wordt gezien als de
laatste in de Vikingtijd. Op Groen-

valleien, pakijs versperde de door-
gang in de fjorden. Handel met
Europese contacten werd afgesne-
den. In r54o bereikte het laatste
handelsschip uit Duitsland de
Groenlandse kust. De boerderijen
waren verlaten, de droogschuren
voor vis waren leeg. Iedereen was
begraven op één man na. Na hem
de laatste eer bewezen te hebben,
vertrok men weer, het land overla-
tend aan de Inuit, de oorspronkelij-
ke bewoners.

Van de vele sites die herinneren
aan de Vikingperiode heb ik er
twee bezocht; het nooit opgegraven
grafield bij Hojstrup en het ver-
maarde grafreld van Lindholm
Hoje bij Aalborg. Het eerste geeft
een beeld van de oorspronkelijke
toestand van een dergelijk monu-
ment met geheimzinnige bemoste
stenen en het tweede laat de bezoe-
ker kennis maken met het dorpsle-
ven van meer dan een millennium
geleden.

Lindholm Hoje vormt een van de
meest markante monumenten uit

archeologen. Daarnaast vond men
ook een pas geploegde akker uit de

Vikingtijd en een groot gedeelte van
de nederzetlingen
díe bij het grafveld
hoorden. Nadat de

opgraving voltooid
was, werd het hele
gebied met gras

ingezaaid eîzor-
gen schapen voor begrazing.

Bijna duizend jaar geleden zijn de
graven volledig bedolven geraakt
door een op sommige plaatsen vier
meter dikke laag stuifzand. Een
proces dat al in de ijzertijd begon-
nen was toen een deel van het
grafveld al onder het zand ver-
dween. Pas nu, na de opgraving,
kan het grafi'eld inzljn geheel
bekeken worden. Zou he| bescher-
mende zand er niet geweest zijn,
dan zouden de grote stenen al lang
verwijderd zljnzoaTs op zoveel
andere plaatsen. Daar zijn nu alleen
nog maar verkoold hout en botten
alsmede voorwerpjes van glas en
brons te vinden.

Leerbeslag diende

als vesiering van

leren riemen.

De vormenrijkdom

ìs groot, waardoor

beslag níet altíjd
dìrekt als zodanig is

te herkennen- Alsje
echt¿r naar de

ochterkant van

dergelijke stukken

kíjkt, zieje dat

beslag een of
meerdere bevesti-

ginçspinnen heeft.

Beslag ìs meestal

van brons, een

enkele keer van

zilver

De scheepsvormige stenencírkels op Lìndholm Hoje.

land kon de laatste kolonie het
uithouden tot in de zestiende eeuw.
De 'kleine ijstijd' zorgde er voor dat
de ijskap weer richting de kust
bewoog, waarbij de groene weiden
verzwolgen werden die het land
haar naam gaven. Er was geen
veeteelt meer mogelijk in de groene

de Deense geschiedenis. Al
sinds 1889 is bekend, dat er
op de zuidelijke helling van
de Voerbjerg, zoals de heuvel
eerder heette, een grafveldligt,
met door stenen omgeven crematie-
graven. In de jaren r952 -r958 ¡Merd

het hele grafreld blootgelegd door

Het grafveld was in gebruik van
circa 4oo na Chr. tot kort voor het

laar rooo, ongeveer zes eeuwen
lang. De oudste graven op de top en
de jongste graven aan de voet van
de heuvel, samen 4r stuks, zijn
gewone 1ij kbij zettinge n zonder
markering met stenen. De rest van

de bijna zevenhonderd graven
op Lindholm Hoje zijn crema-

tiegraven waar de dode
tijdens de uitvaartplechtig-
heid ter plekke verbrand
werd. De meeste van deze

graven zijn omgeven door
stenen. Deze steenformaties
hebben verschillende vormen;
driehoekig, ovaal of scheepsvor-
mig. Er zijn ook crematiegraven
met een opgeworpen heuveltje
of helemaal zonder markering.
Als gezegd; de oudste graven
liggen op de top van de heuvel
en hoe lager langs de helling de
graven liggen, des te nieuwer ze
zijn. De archeologen hebben

kunnen constateren dat de graven
naar geslacht van de dode zljn
ingedeeld, daar de mannen meestal
in driehoekige- of scheepsvormige,

Krußboogfibulo,

ook wel dríeknop-

penjbula uít de

je of 4e eeuw.

Fibula's oJ

mantelspelden zíjn

spelden en broches

van brons, soms

íjze¡ zilver ofgoud.

Ze dienden om

kledingte

bevestigen op een

manier die doet

denken oan onze

moderne veílig-

heidsspelden.
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Sleutels. Er bestaat een grote variotie

aan sleutels uit de Vikingtijd; de meeste

zijn direkt ols zodanígte herkennen

omdo¡ ze volledig uit ijzer ofbrons zijn

vewaardigd Wanneer de baard, het

onderete deel van de sleutel, echter van

ijzer ís gemaakt, is die vaak vergaan,

waardoor niet oltijd met zekerheid is vast

te stellen welke functie het vooNerp

heeft gehad.

en de vrouwen in ovale ofkransvor-
mige steencirkels werden begra-

ven. Er is een samenhang tussen
ronde of volle steenformaties en
grafinventaris voor vrouwen, en
tussen puntige of hoekige steenfor-
maties en inventaris voor de man-
nen. De inhoud van de graven was

tijdens de crematie blootgesteld aan

de warmte van het vuur, maar de

voorwerpen zijn nog te herkennen.
De vondsten maken duidelijk dat
Lindholm Hoje geen gewoon
boerendorp'À/as, maar dat het een

belangrijke plaats innam in de

samenleving van destijds.

De ligging van twee dorpen op
Lindholm Hoje is bekend. Waar-
schijnlijk is er sprake van een
'wandelend' dorp, waawan twee
locaties in verschillende periodes
gevonden zijn omdat het dorp in de

loop van de tijd verplaatst is. De

twee periodes dekken niet de hele
tijdsruimte van de zes eeuwen
waarin het grafveld in gebmik was,

maar er liggen resten van nederzet-
tingen uit andere periodes in de

omgeving die nog niet onderzocht
zijn. Ten noorden van het grafveld

onder het perkeerterrein van het
tegenwoordige bezoekerscentrum
en een aanpalend militair oefenter-
rein, zrjn delen van een nederzet-

ting opgegraven. Dat was een groot

dorp van Ianghuizen, die nog het
meest op omgekeerde boten lijken,
r¡/aterputten en half ingegraven
huisjes die 'Saksische hutkom-
men' genoemd worden.
Boerderijen van
hout en stro
glngen
ongeveer
vijftig jaar

mee en werden steeds opnieuw
herbouwd, meestal iets verschoven

van het eerdere huis. Zo'n erf
bestond uit een langhuis met
bijgebouwen en hutkommen dat

omheind was met in de grond
geslagen palen. Overal in het ter-
rein is nederzettingsmateriaal en
huishoudelijk afval gevonden dat er
op wijst dat men hier tussen 7oo en

9oo na Chr. gewoond heeft. Het
grafïeld verdween toen geheel

onder het stuifzand en omstreeks
het jaar rooo werd het dorp her-

bouwd op de top van de heuvel. Van
de oude graven ì¡/as toen al niets
meer te zien ge'rì/eest. Dit tweede

dorp werd eveneens tvvee eeuweri

bewoond tot het jaar rzoo. Daarna
werd de heuvel voorgoed verlaten.

Het bezoekerscentrum
In 1989 vierde de cementfabriek
Aalborg Portland haar honderdjarig
bestaan. Ter gelegenheid hiervan

schonk de firma het nieuwe muse-

umgebouw op Lindholm Hoje aan

de gemeente Aalborg. In r99z werd

de tentoonstelling over de Vikingen
geopend in het nieuwe bezoekers-

centrum. De tentoonstelling laat
zien hoe de nederzeüing er in de

loop van de eeuwen uit heeft
gezien, hoe de bewoners

gekleed gingen, hoe ze

hun akkers bewerkten,
welke huisdieren ze

hielden, hoe de begra-

fenissen plaatsvonden
en hoe het dagelijkse

leven plaats vond.
Er wordt ook aandacht

l¡esteed aan hoe de wereld er
buiten het dorp uitzag in een

tijd dat Denemarken zich vormde
tot een christelijke natie onder een

koning. De originele vondsten
worden getoond samen met recon-

stmcties, maquettes, panorama's,
illustraties. landkaarten en teksten.

De meestersmeden
De eeuwen tussen het vertrek van
de Romeinen en de komst van het
christendom in de achtste eeuw
worden duister en chaotisch
genoemd omdat ieder spoor van
geschreven historie ontl¡reekt. De

Ierse monniken brachten niet
alleen het geloof naar Denemarken,

Dierornamenlen

op voowerpen uit
de Vikingttjd in

Urnes-stijl

behoorden tot de

koslbaarcte

grafgiften

Dit exemplaar is

vermoedelijk

verloren geraakt in

een afvalkuil

é/t":
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Fraai gestileerd bronzen riemuiteínde

maar tevens het
schrift. Vanaf
de roe eeuw
gaat het Tangza-

merhand beter
voor wat betreft
handelsbetrek-
kingen en de

economie.
Siervoorwerpen

uit die tijd kenmer-
ken zich door hun kunstzinnige
geometrische versieringen, vaak
van hoogwaardigijzer dat weinig
koolstofbevat en zilver. Beslag,

fibula's en andere sieraden van
zilver en brons werden soms ver-
guld en veelal igelegd met almani-
den, granaatjes en glas-miello.
De neergang van het Romeinse rijk
vormde het startsein voor nieuwe
ontwikkelingen in het kustgebied
rond de Noordzee. Van alle kost-
baarheden die de leiders van de
N oordzeevolkeren ongetwijfeld
gehad zullen hel¡l¡en is het metaal
het beste bewaard gebleven: zilve-
ren en gouden sieraden (broches,
armbanden, gespen), schatten en
kostbaar wapentuig. Die kostbaar-
heden, gemaakt door meestersme-
den, werden over en weer als een
soort handelsobject gebruikt. Wie
een gift accepteerde, was moreel
verplicht tot een wederdienst,
bijvoorbeeld de levering van goede-
ren ofhet verrichten van een
bepaalde dienst.

De verering van heidense goden
hield lang stand totdat het christen-
dornlangzaam maar zeker door-
drong en gedeeltelijk de oude
goden liet assimileren in het
nieuwe geloof. Onze benaming van
de weekdagen is daarvan het recht-
streekse gevolg, om maar een
voorbeeld te noemen. De opgravin-

gen tonen dat de doden vaak voor-
rverpen meekregen in hun graf.
Ze dienden toen als benodigdheden
voor de reis naar het hiernamaals
en nu als bewijsmateriaal voor de
oude denkwijze over godenverering
en grafcultus.

Vikingen in Nederland
De verschillende volkeren langs de
Noordzee kwamen door handel en
anderszins veelvuldig met elkaar in
contact. De Noordzee vormde
hiertoe de natuurlijke verbindings-
route. Maatschappelijke ontwikke-
lingen namen een hoge vlucht en er
ontstonden koninkrijken. In het
huidige kustlandschap van Enge-
land, Noorwegen, Duitsland, Dene-
marken en Nederland zljn nog
indrukwekkende sporen te zien uit
de Vroege Middeleeuwen, niet
alleen de Vikinggraven in futland,
maar ook de terpen in het wadden-
gebied en het Rivierenland, de
Muur van Hadrianus en de Dane-
virke benevens talloze ringburch-
ten. Vanaf de tweede helft van de
r9e eeuw lovam het archeologische
onderzoek pas goed op gang,
koninklijke graven werden gevon-
den en nederzetlingen blootgelegd.
In onze tijd komen regelmatig
kostbare schatten tevoorschijn dank
zij de metaaldetector. Vorig jaar

nog op Wieringen, om maar een
voorbeeld te noemen. De provincia-
le musea van Groningen en Leeuw-
arden hel¡ben Vinkingvondsten in
hun vitrines en uiteraard ook het
museum van Wijk bij Duurstede,
het voormalige Dorestad. Voorwer-
pen uit deze periode zijn door de
liefhebbers legaal te verwerven op
de Verzamelaars faarbeurs die op rr
en rz november gehouden wordt in
het faarbeurscomplex te Utrecht.

Bibliografie
Er zijn tølloze boøken geschreven over

de Yikingen. In dø Openbøre Biblio-
theek zijn ze lerug te vínden onder het

onderwerp 924. Nøøst de Deense

infonnøtíeheb ík gebruík gemøakt

vøn de boeken:

- Hørntner of the North,
Møgnus Møgnusson

- In seørch of Víkings, Nøtíonøl
Geogrøphic rnary 2ooo

- Romeinen, Fríezen en Frønken ín
het hørt vøn Nederla.nd., ROB

- Friezen, Søksen en Denen,

culturen aan de Noordzee,

4oo tot looo n. Chr. Fríes Museum
- Grøven nøør Friesekoníngen,

J.C. Bestemøn e.ø.

- The Viking søgø, Peter Brent
- Succesvol zoeken met d,e

metøøld.etector, G ørt G esink

Foto's:
- Albert Folkerts, Leerdøm
- Vikingen, Uitgeverij Helmond
- Artefucrs of Englønd, Benet's

Dit type bronzen fbula in schildknopvorm werd door

vooraanstaande vrouwen in paren gedragen. De

metoalzouten hebben een deel van de geweven

kleding geconseneerd
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Ruim assortiment uit
voorraad leverbaar

Nieuw & Gebruikt
Sinds 1980 een vertrouwd adres

4000 jaar metaal in Nederland

ln d¡t in full-color gedrukte boekje zijn + 200 voonarerpen uit

de expositie, afgebeeld en beschreven. Een boekje dat eigen-

lijk bij geen enkele zoeker of archeoloog in de boekenkast

mag ontbreken.

U kunt het boekje bestellen door f 20,- (încl. porto) over te

maken naar postbank nr. 1675000 oflNG Bank nr. ó7 80 04

900 t.n.v. De Detector Amateut met vermelding van'boekje
expositíe'. Het boekje wordt u dan z.s.m. toegezonden.

Ter gelegenheid van

de expositie in het

Fries Museum,

Het Burgerweeshuis

en het Goois

Museum heeft de

DDA in samenwer-

"".¿.4. 
u*a a ra¡ttot@

F4ñód¡úd 
'
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Oost-Groningen zal voor de
meeste zoekers een volkomen
onbekend gebied zijn.
Want het ligt in het uiterste
noorden van het land.Toch is dit
prachtige stukje Nedertand met
zíjn enorm grote akkers voor de
zoeker best interessant. Er is hier
in het ve¡teden immers heel wat
afgevochten (b.u. Bommen
Berend), er zijn een aantal oude
vestingen zoals Bourtange en
Oude Schans, en ook hier is in de
loop der eeuwen veel stadsafual
op de afgegraven veendeñjen
aangebracht.

I
Kortom, de zoeklocatie ligt
misschien een stukje verder weg
dan anders, maar de enorme
zoekvelden zijn zeker de moeite
waard.

Kom 21 oktober naar Bellingwolde. Ook deze keer hebben
we weer een aantal enorme grote akkers (30 ha.), een
prachtige accommodatie, grote priizen, en een determina-
tieteam.

Op de akkers hebben we een groot aantal penningen
verstopt en daarmee zijn een aantal leuke en grote prijzen
te winnen.

Natuurlijk is ook ons determinatie-team weer aanwezig
om uw vondsten te bekijken.

Bent u op zoek naar een andere detector, een nieuwe
schep of een paar boeken op het gebied van metaaldetec-
tie, dan kunt u deze zoekdag eigenlijk niet missen.
Alle grote merken zijn ook deze keer weer veÌtegenwoor-
digd met de nieuwste modellen detectors. De importeurs
zullen u graag de nieuwste modellen showen,

Regelmatige bezoekers van onze zoekdagen weten dat
het alt¡¡d een gezellige dag is. Gegevens uitwisselen met
andere zoekers, vondsten bekijken, even bijpraten bij een
kopje koffie of een pilsje. De DDA zoekdag is altijd een
zoekdag voor het hele gezin, dus ook deze keer is er een
jeugdwedstrijd.

Programma
9.00 Zaal open
10.30 Opening door de voorzitter
10.45 veftrek naar zoekveld
11.00-12.30 lezoekwedstrijd
12.30-12.50 Jeugdwedstrijd (jeugd Vml 13 jaar)
12.30-13.45 Pauze
13.45 vertrek naar zoekveld
14.00-15.30 2ezoekwedstrijd
16.00 Prijsuitreiking, verloting

II e eln ame z o ekw e dslrijd en
Prijs: Leden en DDA-gezinsleden f 17,50 p.p.

Niet-leden f 35,- p.p.
Opgave als lid is natuurlijk mogelijk.

L o calie
Sport- en party centrum De Meet
Dorpsplein 6, 9695 DA Bellingwolde
Tel. (0597) 532028
ln de omgeving staan zoekdagborden aangebracht.
Leden die vrijdags willen komen kunnen voor overnachting in
de buutf (camping, hotel) deVVV bellen. (0597-53 15 09)

VerenigÍngsIaIeI
Aan de verenigingstafel zijn boekjes, oude jaargangen verza-
melbanden en foto's van vorige zoekdagen te koop.
's-Middags kunt u dan ook van uw vondsten foto's voor het
magazine laten maken.

..: i: I
d
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U kunt uw vrogen natuurlijk ook
d.m.v. een e-moil naar ons verzenden.

E-mail: vro o gb aak @ d etecto rø mateu r, nl

VRAAGBAAK
Inzendingen groag sturen naar: het Vraagbaak-team, p/a Dick Eekhof, Vangstraat 46, 847t EX Wolvega of per e-mail aan de redac-

tie, e-maìl: vroagbaak@detectoromateur.nl Vragen voor de rubriek "Vraagbaak" altijd voorzien van duidelijke zwortr-wit tekeningen

(niet op lijntjes papier) of foto's Vermeld bíj uw vraag, het materiaal, eventueel gewicht en maten. Potlood-overlrekken van bv.

munten, en donkere fotokopieën zijn niet bruikbaar voor determinaTie en het afdrukken in het magazíne. Inzendingen dienen te

zijn voorzien van een gefrankeerde retourenvelop. Vanwege de grot.e hoeveelheid inzendingen en/of de moeilijkheid van uw vraaE

kan het antwoord soms wel eens wat langer op zích laten wachten

Geachte Dick,
Ik heb bij mij achter een dijk lig-
gen, de Slagersdijk. Deze is ruim
8o jaar geleden aangelegd en daar
is teelaarde op aangebracht. Dus
ben ik daar maar eens gaan zoeken
wat het volgende resultaat had. z
Hollandia duiten en een munt van
I{eef een vierkant stuivertje, een

inhuldigingspenning van Wilhelmi-
na en een mesje. Het heftje is van
koper ofbrons en is gegraveerd
met bloemmotieven. De mesjes
zljn roraal verroest maar het heftje
is leuk. Ik wilde graag weten uit
welke tijd het mes is en stuur
daarom twee overtrekken van
potlood mee.

Bij voorbaat dank
G. Wij nberge n, T el*lHeide.a f z

Cem. Monster.

Ceachte heer Wijnbergen,
Het door u gevonden mesje, afme-
tingen 8.2 x r.6 cm dateren wij in
het begin van de twintigste eeuw.

Beste vraagbaak
i Het was ergens in maart 1996 toen
' er in Amsterdam een gigantische

, bouwput ontstond aan de zgn.

; VARA strook. De grond welke
hieruit werd afgevoerd is

toen ergens in Amster-
dam-Noord gedumpt.
Toen een vriend belde
en zei dat er in deze

grond ontzettend veel

oude
schewen

aanwezlg
waren, ben ik
uiteraard direct
aan de slag gegaan

met mijn detector.
De gestorte grond
bleek heel veel metalen
voorwerpen te bevatten. Vele
leuke vondsten dienden zich aan en

veelal van een zeer goede kwaliteit.
In de weken erna lo¡¡amen er steeds

meer zoekers op dit terrein en de

ene na de andere vondst werd uit
deze berg aarde getoverd.

Zo vond ik onder andere een lood
waarvan ik nog steeds niet weet
waarvoor het gediend heeft. Het
lijkt mij iets hebben van een zegel.

Het lood heeft een doorsnede van

4,2 crn met een dikte van een halve
centimeter. Om de dubbelkoppige
adelaar staat de tekst oour¡r¡ oa
?ACUM.

Hopende dat je mij iets verder kunt
helpen, verblijf ik inmiddels met
vriendelijke groet:

Paul de Groot, Purmerend

Paul.

Deze penning is moeilijk te traceren.

lk schrijf armenpenning doch het

kan even goed een noodmunt zijn.
De tekst "Da Pacem Domine"
betekent: geefons vrede o Heer.

De dubbelkoppige adelaar komt
voor op Stedenmunten van de

periode r 5oo/r 6oo.

De afbeeldingen van de achterzijde,
de drie torens en een stadsmuur

hiervan heb ik een parallel gevon-

den in het boek European

crown size coins and their
multiplus. Dit boek is geschre-

ven door de heerJ. de Mey.

Uitgegeven door Mevius,
Amsterdam in't975. Op bladzij-

de 93 staat een thaler van Hamburg
uit r588. Ook de grootte komt
overeen 4.2 cm. Ook staat hierin
vermeld dat Hamburg
een Hanzestad was.

Verder zoekend komt
men dit type met

poort en

torens tegen

op de grotere
munten zoals de

arendsdaalder van Kampen en

Zaltbommel. Alleen Zaltbommel
valt af vanwege de voorzijde. Hier
gebruikte men niet de dubbelkoppi-
ge adelaar.

Het lijkt ons het beste om zo snel

mogelijk uw vondst aan te melden

bij het KPK te Leiden.

Craag vernemen wij van u wat hun

oordeel is.
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Sporen van een

Viking, of......1

Zo loop le
plompverloren
over een akker bij
Ruigahuizen en
wordt je geobserveetd
door diverse fietsers.
"Heb je al wat gevondenl" klinkt
het. Het is inderdaad vissen op het
droge.
Nou heb ik daar inderdaad wat
gevonden, maar watl
Thuis gekomen bekijk ik twee
merkrvaardige voorwerpen. De
eerste aandacht heeft een forse ring
die twee centimeter in doorsnede is
aan de binnenkant. De ring is een
tikkeltfe te groot voor mijn ringvin-
ger, terwijl ik toch geen ldein
opdondertje ben. De ring is voor-
zienvan een mooi grijsbruin pati
na, zo mooi dat ik er niet aan durf
te krabl¡en, om de feitelijke metaal-
soort te ontdekken. De ring bestaat
uit drie in elkaar gevlochten draden,
twee dikke draden en een dunne
bobbeltjes draad.
Gaan we naar de tweede vondst,
een zilveren bolletje met filigrin-
draadjes en bolletjes versierd.
Afmetingen rz.S rnrrrlang en rrmm
breed. Leuke aanwinst, dacht ik
maar wal is het?l Dus een mooi
plekje in de vitrine voor de ring bij
mijn andere ringen en voor het
zilveren bolletje een plekje uitge-
ruimd bij de Zeeuwse knopjes en
aanverwante klederdracht accessoi-
res.

En zo verstreken een aantal weken
en op een dag regende het in
Nederland. Dus een dagje Rijks-
museum van Oudheden te Leiden
ingedoken. Ik heb daar het boek:
Archeologie van Middeleeuws

Nederland gekocht. Thuis
gekomen lekker

bladeren door het
boek, kom ik bij

hoofdstuk zr
en daar staat

mijn zilveren
bolletje in full
colour op de

foto en lees dat
het hier gaat

om een viking-
sieraad, een kop

van een ldedings-
speld.

Nu is het mijn vraag, zou het
hier werkelijk gaan om een origi-
neel knopje ofis het een replica uit
latere eeuwen.
En de ring die ik daar vond, is dit
ook een voorwerp uit de vikingtijd
ofvan latere dateringl
Ik hoop dat jullie me een antwoord
op deze vragen kunnen geven.

Mochten de vondsten daadwerkelijk
zo oudzijndanzaltkze bij de ROB
aanmelden.

Vriendelijke groeten van een visser
op het droge.

Robin Dijkstra, Emmeloord

Beste Robin,

Het lijkt ons verstandig om zo snel
mogelijk je vondsten aan te melden
bij de Provinciaal archeoloogvan
Friesland, de heer Cilles de Langen

(zie lijst met prov. Archeologen in

hetvorige magazine). De knop lijkt
ons vikingmateriaal, maar beide

voorwerpen zullen eerst grondig
moeten worden onderzocht voordat
daar uitsluitsel over is te geven.

Van de heer Hofstede uit'Winters-
wijk kregen we tezamen met een
artikel wat we in het vorige rnagazi-
ne al plaatsten, de volgende foto's
binnen, met het verzoek tot deter-
minatie.

Foto r: voorwerp 5 x 3r5 cm. Kan als

gordel of schoengesp hebben

gediend, datering r9e eeuw. Materi-
aal koper

Foto z; voorwerp 3,5 x

4 cm. Boekbeslag

voor het scharnieren
van de boekhaak,

datering r7/r8e eeuw.

Materiaal koper.

Foto 3: voorwerp 4 x

2,5 cm. Duidelijk een

lepelbak, r9-2oe eeuw
Materiaal koper.

Foto 4: voorwerp diameter 2,5 cm.
Onderdeel van een knoop. Afge-

beeld zie je de kop van een griffìoen.
Datering r9e eeuw. Materiaal koper-
legering.

Foto 5: voorwerp 3,4xt,8
cm. Mogelijk een gedeelte van

prehistorische bronzen bijl, dus

beslist aanmelden bij de prov.
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archeoloog. Determinatie van

dergelijke voorwerpen vanaf een

foto is altijd moeililk.

Foto 6: voorwerp 2 x 5 cm. Hanger-
tje in de vorm van een vrouwenfi-
guur meI een kindje op de arm. Kan

de Lieve vrouwe van Kevelaar zijn.
Datering r7/r8e eeuw. Materiaal lijkt
ons brons of een koperlegering.

Foto t3: voorwerp
met een diame-
ter van 3,5 cm.

Lijkt een broche.

de achterkant is

helaas niet te zien.

Materiaal is niet
bekend. Niet zuiver te
dateren van de foto. Vermoedelijk
r8/r9e eeuw

Kwaliteit van het stuk is zo
slecht dat het niet van een

foto is te determineren.

Foto r6/ r7: een slechte foto en

moeilijk te determineren.
Dlt lijkt ons een replica van een

Romeinse helm. Om daar
zekerheid van te hebben ook

meenemen naar de prov. archeo-

loog van de provincie waar je de

vondsten hebt gedaan.

Craag horen we t.z.t. van je, wat de

archeoloog van een aantal van deze

voorwerpen vindt.

Foto rz: voorwerp maten niet opge-

geven.Ziet er uit als verguld zilver
met een inleg van (edel) stenen.

Doet niet europees aan. Fragment
van een sieraad/armband. Aanmel-
den bij de provinciaal archeoloog,
dan weet je het zeker.

Via e-mail kregen we van Earl Specht een aantal

scans van voorwerpen binnen die we naar onze
deskundige, dhr. H.J.E. van Beuningen hebben

gestuurd voor determinatie. Een aanlal zijn nog
in onderzoek. Van een scan hebben we de deter-

minatie.
r.Iwee engelen die het hostieteken van Amster-
dam vasthouden. Mooi exemplaar dus verwijzen-
de naar Hostiewonder van Amsterdam. Te date-

ren r45o - r5oo. Zie Heilig en Profaan l- afb. rr9.

?

Foto r4: voorwerp lengte tz7 x z8

mm. Loden doodskistkruisje met
schroefdraad. Pen van ijzer of
van een koperle-

gering. Date-

rng 19-2oe

eeuw.

Foto t 5:

voorwerp met
een hoogte van 75

mm en een breedte

van 50 mm. (Leer) beslag met draag-

oog. Kan van een emmer/ketel zi,jn.

Op zoek naar een schep,
schotel, boek of een andere
detector kom dan naar de
zoekdag in Bellingwolde.
Alle grote merken onder
één dak.



.DetectoÍnieuws
Nieuw: Kingstronic
detectors bij Kooistra
Vanaf heden zijn er 3 verschillende
goed kopere types metaaldetecto-
ren van het merk Kingstronic bij
Kooistra metaaldetectors en zijn
dealers verkrijgbaar voor zeer
aa ntrekkel ijke prijzen.

Kingstronic MD 3ooz
Voor kinderen met discriminatie

-f go,-

Kingstronic MD 3oo5
Voor groot en klein, met meter en

discriminatie, f .5o,-

Kingstronic MD 3oo6
Zeer professionele detector voor
een superlage prijs. Discriminatie,
meter, 3 modes tuning, ground,
sen sitivity, batterijtest, enz.
Deze very low frequency discrimi-
nator detector wordt geleverd met
armsteun, f 325,-

In muren verborgen.
Bakstenen in bouwhistorisch onderzoek.
November - december zooo
Hal dienst ROIEZ
Gemeente Groningen,

Gedempte Zuiderdiep 98

Op z3 november zooo wordt de

expositie met de titel 'In muren
verborgen. Baksteen in bouwhisto-
risch onderzoek' geopend in de

tentoonstellingsruimte van het
gebouw van de gemeentelijke Dienst
Ruimtelijke Ordening en Economi-

sche Zaken aan het Gedempte Zui
derdiep 98 in Groningen. De ten-
toonstelling is door de medewerkers

van de sectie bouwhistorie van de

Stichting Monument & Materiaal en

de Gemeente Groningen georgani-

seerd. De opening van de tentoonstel-
ling zaI samenvallen met de presenta-

tie van 'Hervonden Stad 2ooo': een
jaarlijkse uitgave van de Stichting
M&M en de Gemeente Groningen.
Baksteen is in Groningen al meer dan

8oo jaar één van de meest voorko-
mende bouwmateriaien. In de exposi
tie zullen vele aspecten van baksteen
aan l¡od komen, onder andere de

geschiedenis van de baksteenproduc-
tie in de stad en provincie Groningen,
de verschillende vormen en toepas-

singen van baksteen en de betekenis
van de bouwsporen in bakstenen
muren voor bouwhistorisch onder-
zoek.

Behalve t¡pische bakstenen uit
verschillende periodes worden bljzon-
dere stenen gepresenteerd afkomstig
onder andere uit opgravingen van de

abdii in Aduard. In dit klooster werd
baksteen al in het begin van de r3e

eeuw toegepast, ook in de vorm van
profi elstenen, geglazuur de stenen en
reliëfafdrukken op steen. Verder zijn
stenen met afdrukken van letter,
namen van makers, kinderhandjes en

Wel graag even van te voren bellen
voor een afspraak zodat we tijd
voor u kunnen vrijmaken. Wilt u

een gratis pakket kleurenfolders
en informatie over de hobby
ontvangen, bel of mail dan even

uw adresgegevens door.

Tot ziens in de showroom of op
één van de zoekdagen.

MidHolland detectoren

Zwaluw 15, 3752 NW Bunschoten

Tel. (ojj) 2ggg4g1, o6-2t885695
(bellen kan tot zj.oo uur)
www.detector.nl
w.bos@voeding.tno.nl

kattenpootjes te zien. Er worden
gereedschappen en hulpmiddelen
getoond die men gebruikte om
stenen te maken en in een muur te
verwerken.

In de bakstenen muren is de geschie-

denis van een gebouw verborgen.

Bij een bouwhistorisch onderzoek

zijn deze muren een belangrijke
gegevensbron. De conclusies over de

bouwgeschiedenis kunnen worden
getrokken aan de hand van verschil-
len in kleur en formaat van de bak-

steen, het metselver'band, voegwerk,

decoraties en sporen van verbouwin-
gen. In de tentoonstelling wordt met
behulp van foto's, documentatieteke-
ningen, archiefmateriaal, reconstruc-
ties en maquettes een beeld gegeven

van het werk van de bouwhistoricus.
Zo wordt onder meer de ontdekking
van het restant van een rj,e-eenws

stenen huis uit de doeken gedaan.

Voorts wordt verduidelijk hoe in
vernieuwde en aangepaste gevels nog
de r7e- en r8e eeuwse vormen te
herkennen zijn.

MidHolland detectoren
Per r maart zooo heeft MidHol-
land detectoren een nieuwe eige-
naar. Aemile Heijn is gestopt met
de verkoop omdat hij meer tijd
wilde stoppen in het restaureren
van oude auto's. Het dealerschap
is overgenomen door \)lilhelm Bos
waarmee het verkooppunt voor de
provincie Utrecht en omstreken is

verhuisd van Maarsenbroek naar
Bunschoten. Het dorp ligt vlak
langs de Ar en is dus makkelijk te
bereiken met de auto.

MidHolland levert onder andere
White's, Viking en Minelab. U bent
van harte welkom in onze
showroom om onder het genot
van een kop koffìe over onze
geweldige hobby te praten en onze
detectoren te bekijken. Wij zijn
iedere avond en op zaterdag
besch i kbaar (zondags gesloten).
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AAN M ELDI NGSFORM U LI ER

METAALVONDST
DE detec tor ¡unrr.ua

SITUATI ESCH ETS VI N DPLAATS C EVON DEN OBJ ECI:

AFBEELDING GEVONDEN OBJECT:

IN DEPOT BU DE VINDER

DATUM: LIDNR

NAAM VINDER

ADRES

POSTCODE / lIOON PTAATS:

TELEFOON:

CEVONDEN OBJECT:

MATERIML:

oMScHR|JVTNC OBJECT:

AFMET|NC / C.Q CEWTCHT:

DETER¡/lNAT|E VERRICHT: JA / NEE DOOR:

VINDPLAATS / cooRDINATEN:

CEMEENTE / PLAATS:

VON DSTOI\¡STAN DtGH EDEN

HANDTEKENINC:

HET GEVONDEN OBJECT BLUFT IN IEDER GEVAL TOT 3 MAANDEN NA AANMELDING

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

Bij wat voor vondsten dient u dit formulier te gebruikenl
Natuurlijk hoeft u niet elke duit, gesp, vingerhoed of knoop aan te
melden. ln het algemeen kunt u voorwerpen of munten uit de r6e
eeuw en later buiten beschouwing laten.

Maar Romeinse, Keltische, Merovingische en middeleeuwse vond-
sten plus ook vondsten uit het stenen- ijzeren- en bronzen tijdperk
zijn wel van archeologische betekenis. Bij twijfels kunt u altijd even

naar de R.O.B. of het K.P.K. bellen.

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

gevonden heeft, het volgende invullen;

Cevonden object:

Materiaal:
Omschrijving object:

Afmeting/c.q. gewicht: Ø zo mm
Determinatie verricht: nee

Vindplaats/coördinaten: de weg ofstraat waar b.v. de akker
ligt en eventueel de coördinaten.
geploegde akker met veel
Romeinse scherven.

munt
vermoedeliik brons
vermoedelijk Romeins,
voorzi jde: vrouwen kop met
omschrift , keerzijde beschadigd.

Eventueel kunt u de vindplaats nog verduidelijken door een schetsje
te maken. ln het geval van de munt kunt u een tekening, foto, fotoko-
pie ofeen krastekening van de munt maken en deze opplakken.

Het formulier kunt u opsturen naar:

Adressen provi nciaal archeologen
(zie magazine nr. 461

Koninklijk Penningkabinet (KPK),

Rapenburg 28,
Postbus rro28,23or EA Leiden
Telefoon eTr.116o999

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 natuurliik ook

graag weten wat er zoal aangemeld wordt.

VONDSTEN AANMELDEN,
EEN KLEINE MOEITE!

Vo n d sto m st a n d i gh ed e n :



cscoE 
cs66,

t E#T- il
stÄ-çrr¡y,Û lxsc t

Beginnersdetector voor
de kleinere beurs

Superdiepte

CSIM 20 cm schotel
CS2M 25 cm schotel

Dubbele discriminatie
25 cm open schotel

'---I

Perfecte tonendiscriminatie Microprocessor gestuurde grondbalans

C.SCOPE NEWFORCE Rl
("n0"/rpí,"da/ø7ø n ófu lotootor

()

!3u,

@

C.SC.íj,,PË ASASS'

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

BEL 0492-57 419 4
VOOR ONZE SPECIALE

I NTROD UCTI E.AAN B I ED I NG EN

Bezoek ook onze website WWW.REAtITY.NL/MUNSTERS
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Flevo Detectors, Wilko Rook
Dealer van Tesoro, Mineìab voor hobby,

beveiliging en industrie. Verhuur van

diepzoekers en opsporingservice

Kerkpad r8, 83r6 DB Marknesse N.o P.

tel. (o527) 20 39 29, mobiel o6-zzz4z848
E-mail: flevo detectors@wolmail nl

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

Zwaluw t5, 3752 NW Bunschoten
rel qyz9g 94 9r, mobiel o6-21885695

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

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

\lingerdstraat 6, 664r BN Beuningen
tel (oz4) 677 4o 63

ESKA detectiesystemen
Diverse merken land- en onderwater-
metaaldetectoren / C-Scope / Minelab
Tesoro/White's/CEIA
Ops porin gsservice

Verhuur van metaaldetectoren en

detectiepoorten

Haverdreef r9, 7oo6 LH Doetinchem
tel (o114) 39t456,faxþ3t4\ 39t424
lnternet: M ceia,ni, E-mail: info@ceia.nl

D.J. Laan Metaaldetectors
C.Scope / Fisher

Pieter Maatsstraat ì2
r777 AP Hippolylushoef
rel (ozz7) 59 3z 86, fax (ozz7\ 59 3z 86

Hamstra V.O.F.
Garrett / Compass

C.Scope / Detector Pro

Kleine Haarsekade rr9
4zo5 NA Gorinchem
tel. (or83) 62 ì5 oo

FARLA
Tesoro

Ammunit¡eheven 561

25ìr XR Den Haag
tel. (o7o) j6; 8452

FLEVOLAND

TIT Kooistra M etaaldetectors
Compass / Carrett / C.Scope

Tesoro / Fisher / Detector Pro

Treasure Baron

Buorren tt4,84o8 HP Lippenhuizen
tel (o5r3) 46 5o 93
E-mail: info@kooistra-detectors com
I nternet: w. koo¡stra-def ectors,com

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

ds. v.d. Tuukstraal26,S3gt HL Noordwolde
tel- (056ì) 43 12 ì1
E-mail: lankman@zonnet.nl

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

Verkoop lYerhuur I Diepzoekers

Beveiligin g & Detectiepoorten

lnruil / Opsporing

j P. Beukemastraat r8, 9965 RJ Leens
tel (o595) 57 t7 49, mobiel c6-2526835c
E-mail: xlt@hetnet.nl

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

Schurinksdwarsweg t1, 752) AT Enschede
tel. (o53) 43o o5 rz, fax (o53) $45558
E-mail: info@detect.nl
I nternet: www.detect nl

Salland Detectors
CafietT lCompass / Detector Pro

Ireasure Baron / Verhuur / lnruil
Diepzoekers / Onderwater detectors

Speelmansweg 9, 8rr lr,1H Raalte

tel (0572) 38 zz 96, fax (o572\ 38 zz 96
mobiel: o6-2o394524

r Detectîon SYstems
Holland (Rdud de Heer)
White's / Minelab / Viking / Fisher

C-Sco.p-e / Tesoro

fan van Bergen
Metaaldetectors, archeologie en
bodemvondsten
Tesoro

T

T

T

¡

T

Tanneskampke 8,5221 Bf Den Bosch
tel. (o73) 63ì 1l 50

P. van der Putten
C.Scope / Fisher

Hutakker 3, 5552 CJ Valkenswaard
tel (o4o) 2o41jt7 lþ4o)2o7Sgg2

HAGRO Metaaldetectors
C.Scope / Compass / Fisher /
Carrelt

Stationsstraat t3z-t34, D eur ne

tel (0493) tì 44 65

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten Museum'
Bounty Hunter / White's / N4inelab

Fisher / C Scope / Pulsestar / Celtic / Pulse

fechnology / Viking / CEIA Detectie- poorten
Diepzoek app- / Pulse lnductie
VerhuurVerkoop / Detector financier¡ng / Enz

Bontehondstraat 3-5,456t 8A Hulst
Tel ; (orr4)37o48o Fax: (oil4) l7o48r
Mobiel: o6-53 87,58 69, E'mail: detect@us nl

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

stationsstraat ì32-1 J4, Deurne
tel. (0491) 3r 44 65

Miliron
White's, Laser, Minelab, Bounly Hunter

Dr. Philipsstr 29,
643r EC Heerlen / Hoensbroek
tel (o45) 521 t87z,fax (o451 54t872
E-mail: miliron@planet nl

I nternet: http://home planet nl7-miliron

Steenbergen Detectors H ulst
'Eigen Vondsten M useum'
Bounty Hunter / White's / lvlinelab
Fisher / C Scope / Carett / Pulse-slar
Celt¡c / Teso.o / Coldspear / Pulse Technology
V¡king / Bounty Hunter / CEIA Detectie-
poorten / Diepzoek app. / Pulse lnductie
Verhuur-Verkoop / Detector fìnanciering I Eîz

Bontehondslraat l-5, 4561 8A Hulst Holland
Tel : oo 3r-rì-43 70 48o, Fax: oo.3ì.il.43 70 48r
lvlobiel: 06-51.87 58.69, E.mail detect@us.nl

T

I

I

I

T

I

TI

I

I

Veerpad e, 8276 AP.ZÀlk

- -tel (ot8) 363 65 9r, fax (o3Q) j63 64 8o
. "Ëmail:info@metaaldetectt'ls.nl

- 
E.mail: metadec@wtts nl

- .'r È rl¡ts¡6st: M.metaeldetectors.nl

T

NOORD-HOLLAND

BELGIË



NLG
CSgOOOHPX NLG
CSTUMD NLG
NEWFORCE R1 NLG

GELANINItr@
Een nieuw millennium,

een nieuwe verkoopstrategie
va n C-Scope,

Supervoordeel voor u!!
en met de bekende 3 jaar GELAN garantie

cs990,
CSl M
CS2MP
CS2MXP
CSl22OXDP
CS5MXP
CSsSST
cs4zx
CS6PI

NLG 599,00
NLG 679,00
NLG 1099,00
NLG 1289,00
NLG 1479,OO
NLG 1479,O0x
NLG 1329,00*

1329,00*
2299,00
2399,00
1999,00

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW'
3 jaar GELAN garantie!
* Zolang de vooraad strekt.

GEN
M ETAALDETECTI ESYSTE M E N

G ELAN Metaaldetectiesystemen BV
Bedrijvenweg 11 ,5212 PA Sint-Michielsgestel

Tel. (073) 551 29 49, fax (073) 551 56 58

E-mail gelan@worldonline.nl



7 
'ctor$etñi{Gf ^.oròeta -^ 

$

flr6aBarÑ .,^of o'ô'

í***

hot'- ' ,aluorin'u

Kingstronic MD 3002 Í 90,-.^ nùov -- 1¡srrÞ.', ^,sorr- Kingstronic MD 3002 Í 90,
)ì i"r"t"liok ò::os¡¡ere voor kinderen met discriminatie1ri*01"u*"tn voor kinderen met discriminatie

Kingstronic MD 3005 Í 150,-
Met meter en discriminatie

Kingstronic MD 3006 Í 325,-t¡tatarltrrrtt ,rtu 9vvtV t esJt-

$ìii3¡;$ii*x"- 
' 'i;. t Pror. detector, discrim., sround sensiviry, armsteun enz.

-/*ì"ii"¡¡[:;;"x* ;"

ñNN*' Buorren 114,8408 HP Lippenhuizen
Tel. (0513) 46 50 93, fax (0513) 46 30 67

LedenS%kofting.Attenieuweapparatuur ,a ;;, 
t-" 'e' -v ev rv' rs^ tvv 'e
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zing,2jaargarantieeneenhoofdtelefoon g-mail: infO,kOOiStra-detectOrs,cOm


