
-n
oCT
ac
g¡
f.
õro
N¡

(¡



f)etector o
a

Detector magazine is een
uerenigingsblad uan

ttDe Detector Amøteurtt en
uerscbijnt elþe 2 maanden.

Redactieadres:
De Detector Amateur

Hanebalken 153
9205 Q Dracbten
Tel ostzoSoì<03

AdveÉenties:
Tarieuen op aanuraótg

bij redactie

Redactie:
C.B.Ieenbeer

L. Kooistra
R. de Heer (P.R.)

G. Gesink

Adviseurs en
medewerkers redactie:

G. Henzen
Dr. K.PJ. Faber

ILEJ. uan Beuningen
Dr. ir. G.M.n4. Houben

B. Dubbe
C. uan Hengel
M.A. Iloltman

K. Kerþuliet
D. Dijs

J. uan Bergen
W. Kuypers

Vormgeving en layout:
C.B. Leenbeer
N. Leenheer

Fotobewerking:
Studio 1 777, Lr.ppenbuizen

Druk:
Necumdntk, Dracbten

@ Copyright:
Niets uit deze uitgaue mag

u,¡ o rd en ueruee luu I digd
en/of openbaar gernaakt door
ntiddel uan druk, fotografi.e,
microfilm of op welke andere

u.tijze døn ook, zonder
uoorafgaande, scb rifi elij ke

toesternnxing uan de redaktie.

Losse nummers f 9--

2

ll
I3
t7
2t
27
28
3t
3ó

Kopij en advertenties voor het volgende nummer dienen r4 maart
a.s. binnen te zi¡n.

z
0
IT

0J
0
U

Een eerste kennismaking met het bestuur

Ervaringen na een se¡zoen waterzoeken

DEd CtC Ctor AMATEUR

BESTUUR

voorzttter T. Kolkmon Rembrondtstroot 23 7 3g I BB Twelto 051 t 2-72g37
vice-voorzitten L Hook Zetveld 12 g t02 LJú Drochten 05 t20-22g04
/e Secretons; P. Mossout Holwortel 5ó Bg35 LJ Leeuworden 05g-gït204
2e secretorís: D. Mossour Antillenweg 82 gg3 t cA Leeuworden 05g-ggó54 t
Pennrngrneester: w,woudstro Melkemostote l6 Bg25 Ap Leeuworden 05g-66tgtg
/ e Eestuurs/ldr D, Eekhof Peolskor 47 850 t TL Joure
Hoofdredocteur C,B.Leenheer Honebotken 153 g205cL Drochten 05t20-30403

LIDMAATSCHAP

Het lidmootschaþ von deze vereniging loopt oltyd per kolenderjoor en wordt zonder
oÞzeggtng olttjd stilzvvijgend verlengd met een joor.
Degenen die in de loop von het kolenderjoor toetreden, onvongen olle reeds eerder
verschenen nummers von het lopende joor.
Opzegging dient uiterltlk op I ougustus schriftetyk binnen te zijn.
De contibutie per lid bedroogt f 45,- per jaor.
Voor gezinsleden geldt een oonüekkeltjke korting.

Gironummen 1675000 Ln.v. W. Woudstro, Leeuworden
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\/OORZITTER

T. Kolkman

Het doet mij bijzonder veel plezier als

yoozitte¡ van ons voorlopig bestuu¡ een

bijdrage te leveren aan ons eerste ve¡enigings-

blad.

In de eerste plaas wil tk mij graagaant

voorstellen: miþ naam is Theo Kolkman en ik

woon in het Gelderse dorp Twello.

Over enkele maanden ben ik in de gelukkige

omstandigheid, dat ik gebruik kangaan

maken van de VUT. Ik denk dat het ook wel

m g, na 44 jaar werkzaan te zþ geweest in

ve¡schillende bedrijven, waarvan de laatste 17

jaar bijheuelfde bedrijf. Bedrijven, die allen

belast zijn met de aanleg van gas en wate¡lei-

dingen voor o.a. Gasunie, Nede¡landse

Aa¡dolie Maatschappij en de Provinciale en

Gemeentelijke Nutsbedrijven.

Vanuit het beroepsmatige effect van mijn

werk, dus het altijd bezig zijn met grond-

ve¡zet, is mijn affiniteit met bet¡ekking tot het

zoeken met een metaaldetector ontstaan. De

laaßle7 jaar was ik werkzaam als hoofd van

de afdeling veiligheid en milieu, wat inhield:

het doen en laten controleren van deze

aspecten op alle door ons uit te voeren

werken.

Maar genoeg hier oYer, ik hoop in de

toekomst een wezenlijke bijdrage te kunnen

leyeren aan het beleid van onze vereniging.

Vooruitlopend hierop ben ik ervan overtuigd,

dat wij met uw steun aktiviteiten kunnen

ontwikkelen, zoals het organiseren van

zoekdagen, zowel landelijk als regionaal, het

uitwisselen van kennis, met betrekking tot de

optimale werking van uw detector, het geven

van voorlichting over orìze wetgeving, het

overleg met R.O.B., A.W.N. en het Munt en

Penningkabinet.

U wilt toch ook nog ovff 5 jau kunnen

zoeken ?

Bewust gebruik ik deze regel uit orue

Een eerste kenn
informatiefolder, om u er met nadruk op te

wijzen dat u, wanneer u lid wordt van onze

vereniging, zich dient te houden aan ons

huishoudelijk reglement. Ik hoop, dat u

begrijpen zult, dat wanneer er belangrijke

vondsten worden gedaan, u hiewan melding

dient te doen, desnoods via ons bestuur, aan

de betreffende instanties. Dit wil absoluut niet

zeggen, dat u datgene, wat u gevonden heeft

ook kwijt bent, rraar we moeten off wel aan

de wetgeving in deze houden. Alleen dan

denken wij tot een goed samenwerkingsver-

band met deze instanties te kunnen komen,

zeker ook om onze hobby in de toekomst

veilig te kunnen stellen.

Besluitende hoop ik u, als lid van onze

vereniging, in de zeer nabije toekornst te

mogen begroeten. Mochten er van uw kant

vragenzrln, sctuoom dan niet deze via ons

secretariaat in te dienen. Vij zullen dan

contact mel u opnemen.

Ik wens u nog vele fijne zoekdagen toel

vlcE-
\/OORZITTER

LJ. Haak

Mijn naam is Luiuen Haak,k ben geboren in

1943 te Haulerwijk. Ik ben gehuwd en heb 3

dochte¡s. In het dagelijkse leven werk ik met

oudere mensen in de sport/spel en beweging-

sfeer. De opleiding hiervoor ben ik pas op 33-

jarige leeftijd gaan volgen. Eerst aan het CIOS

en vervolgens aan de PABO waar ik de akte

L.O. heb gehaald. Momenteel volg ik een

unive¡sitai¡e studie cultuurwetenschap, echter

wel parrtime en in een rustþ tempo, anders

blijft er geen tijd meer ove¡ voor ande¡e

activiteiten, zoals: voetbaltranen (aI 20 jaar)

en het zoeken met de metaaldetector (als het

weer het toelaat alle maandagen samen met

mijn zoekmaat). Ik speelsinds kort (na in

geen 20 jaar muziek gemaakt te hebben) bas

in een blues- en rockband.

Hoewel ik net mijn functie als bestuurslid van

de Verenþing van Openbaar Onderwijs af aan
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het bouwen ben, heb ik tochJA gezegd, toen

ik benaderd werd om in het bestuur van deze

vereniging plaats te nemen. Ik ben van

mening, dat deze nieuwe vereniging een

absolute noodzaak is om in de toekomst ook

nog te kunnen zoeken. Doordat ik enige

exposities in musea heb verzorgd en

regelmatig determineer voo¡ musea en ander

culturele instellingen en door mijn conkcten

met beroepsardteologen weet ik, dat er adtter

de schermen gewerkt wordt aan een veel

strengere wetgeving wat betreft het

detectorgebnrik. Gelukkig heb ik, uit de vele

gesprekken, die ik met diverse mensen

gevoerd heb, de condusie kunnen trekken,

dat deze vereniging een goede toekomst

heeft.

Ik ben er ook van overtuigd, dat er nog heel

wat werk verzet moet worden. Gelukkig zijn

er heel veel mensen, die dat met ons willen

doen. Vanwege mijn drukke werkzaamheden

zal ik niet voor vast in het bestuur plaats

kunnen nemen, ik hoop dan ook dat, als

iemand zich geschikt acht voor deze functie,

hlj/zij drt aan de vereniging zal doorgeven.

Echter zolang nodlgzz.l ik probuen samen

met mijn collega's deze vereniging tot bloei te

brengen met de bedoeling, dat we met zijn

allen nog veel fijne zoekdagen mogen

beleven.

PENNINGMEESTER

W. Woudst¡a

Mijn naam is tVim'ùíoudst¡a, ik ben geboren

te Harlingen op 79 maart 1963. Ik ben

systeembeheerdu bij P.T.T. Telecom in

Leeuwa¡den. Mijn hobbies zijn vissen, auto's,

motoren en vanzelfsprekend zoeken met de

metaaldetector, sinds kort ook in het wate¡. Ik

hoop en zal hier ook aan werken, dat we

uitgroeien tot een ste¡ke ve¡eniging, die de

belangen van de detectorarateur op de beste

manie¡ kan vertegenwoordigen.



mel heT besluur
I e SECRETARIS

Peter Masaut

Mijn leeftijd ß 49 jaar.Ik ben gehuwd en heb

3 kinde¡en en 2 kleindochte¡s. Ik was

huischilder, doch ben wegens een rug-

operatie niet meer werkzaam. Mijn hobby's

zþ voetbal, lezen en of cou¡æ zoeken met de
metaaldetector. Ik doe samenmet mijn zoon

dit we¡k voo¡ de vauriging, Ik hoop dat "DE

DE IECTOR AMÄTEIJR' tot grote bloei zal

komen, Aan mij zal he niet liggen.

2e SECRETARIS

Douwe Massaut

Mijn leeftijd is 20 jaar en ik ben geboren in
Leeuwaren, waar ik nu woonachtig ben. Ik
woon sinds anderhalf jaar samenmet mijn
v¡iendin. Momenteel ben ik werkzaam als

administ¡atief medewerke¡ bij het ministerie

vanJustitie in lezuwa¡den. Mijn hobby's zijn:

voetballen, spellejes doen op de spel-

compute¡ en rultuurlijk is mijn grootste hobby
zoeken met de metaaldetecto¡. Dit zou ik he
liefst dagelijks doen, Ik hoop op een goede en
positieve inzet van iede¡ lid, met als doel ook
in de toekomst met de meualdetecto¡ te

kunnen blijven zoeken. Ik zal me naa¡ beste

kunnen inzdten voor de vereniging.

I e BESTIJURSLID

D. Eekhof

Mijn naam is Dick Eektof, ik ben geboren op

22-M-1953.1k ben getrouwd en heb 3

kinderenvan 11,8en3 jaar,In 1975 benik in
Friesland komen wonen. Mijn hobby's zijn
kanovaren, zingen in een ma¡rrekoor en de

cantorij (bas), archeologie, ik ben lid van het

A.V.F., munlen vezamelen en natuurlijk
zoeken met de metaaldetector. Ik ben in 1979

ziek geworden. Na 120 ondezoeken in I jaar

tijd, een aantal operaties en vele bestralingeq

ben ik, na 7 jaar W.A.O., weer genezen

verklaard in 1990.

In de periode van mijn ziekte heb ik van een

oom, de voor z yn verjaadag gekregen

C-Scope TR440 mogen lenen. Vanaf die rijd
ben ik ve¡slaafd (bijna). Ik heb deze detecto¡

d¡ie maanden mogen gebruiken en omd¿t ik
vele voorwerpen vond, kodrt ik natuudijk zelf
een detector, de Micronta 01, Omdat deze me

niet bevieJ, kocht ik na een week al een

C-SCOPE TR 440, die kon disaimineren. Ik
werd in die tijd ook afdelings-

vutegenwoordiger voor de C.H.C.. Ik weet

nog steds niet wie of wat ik velegenwoor-
digde. Iatu heb ik nog een C-KOPE VII-TR
9908 gehad. Tegenwoordþ zoek ik met de

GARRETT ADS 2, die mits je ermee om kunr
gaan, nog steeds heel goed presteert.

Vaak wordt mij gevraagd,wat miþ mooiste

vondsten zijn, Ik geef daar bijna altijd

hetzelfde antwoord op: "Alles". Ik vis graag,

rnaar zoeken is mooier en spannende¡. Alles

heeft zijn sdroonheid, zijn persoonlijke

waarde, van een enkel duitje tot de trouwring
van 38 gram, die ik gevonden heb. Je praat

toch over een stukje geschiedenis. Je vraagt je

af, wie dit of dat verloren zou hebben, Om
zoveel mogelijk van de geschiedenis te weten
te komen, lees ik veel boekeq bezoek musea

en prent dan de voorwerpen en ondudeeltjes,

die ik dau zie in mijn hoofd. Kortom alles wat
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met archeologie te maken heeft en wat op
onze hobby van toepasing is, probeer ik te
weten te komen.

zelf wel weet veel tiþ in gaat zinen, ook de

verwuking van de vondstgegevens neemt

veel tijd in beslag. Ik sla alles op in de

computu (zie mijn verhaal over vondst-

registratie volgende numme¡).

Ik ben deze hobby begonnen als therapie en
gebruik hem nog steeds als zodanig. Je bent

altijd in de natuur, koptelefoon op, lekker
rustig, inspannend oruspannen. Je maakt eens

een Faatje met iemand die net zijn hond
uitlaat (zoals jij je metaaldetector). Je luisrert

naa¡ verhalen van oudere personen, over hoe

het was.

Ve willen allemaal over vijf jaar nog kunnen
zoeken, dus laten we samen met deze nieuwe
vereniging vooruit proberen te kijken en ons

daa¡voor sterk maken.

Mijn devies is altijd: KEEP A SMITE AND
GOOD HUNTING.

HOOFD-
REDACTEUR

C.B. Ieenheer

Mijn naam is Kees Iæenheer, ik ben getrouwd

en heb twee zoons. Van beroep ben ik
graficus. Yandau datmrlgevraagd is dit blad

te verzorgen, Natuudijk kan ik dat niet zonde¡

uw hulp. Hebt u kopij, die de moeite waard is,

stuu¡ het dan naa¡ het redactiead¡es.

Dit stukje is niet zo heel uitgebreid, maa¡ ik
heb de laatste 2 maanden dan ook heel wat
u¡en achter de computer gezeten om het blad

klaa¡ te krijgen en minstens 14 uur aan de

telefoon om uw vragen te beantwoorden,

adverteerders, auteurs en adviseurs te bellen
en andere zakenvoor de vereniging te
regelen. Dit alles doe tk. gaag, want deze

praútþe hobby is mijheel wat waard.

Heeft u op- of aanmerkingen, suggesties enz.

ove¡ dit blad geefdit dan doo¡ aan de

redaktie, want dit blad is van en voor de

leden. Verde¡ wil ik iedueen, die mij
geholpen heeft md het tot stand komen van
dit bl¿d, hertelijk bedanken.



'Vat ß er nu eigenlijh gebeurd, waardoor
de noodzaak ontstond ont, een nieu.we uereni-
ging op te ricbten? Ia.at ik beginnm rnet u te
uertellen dat de uqstandbouding tussen de
geuestigde arcb eologen sn de detectorarnøteurs
in de afgelopen jaren (zoals u wellicbt uele

malen bebt kunnen lezen) niet etg best is ge-

ueest.
De oorzaak bieruan ligt belaas in betfeit, dat
uelen zicb ní.et kunnen beduingen en ondanks
uele wøørschuuingen, zicb tocb op ørcbeolo-
gßcb, uerboden gebied begeuen om bun collec-
tie te uerijken met infeite gestolen uoonDqþen.
'Ve sta.Ppen toch ook geen juuelierczaøh binnen
met onze detector, omdat bet spul daar uoor bet
opra/en ligt, Opgrauingsulakken uorden onber-
stelbaar uemield, tot groot uerdriet uøn de
b e t reffend e a rc b e o I o og.
'Vij uind.en bet dan ook terecbt, dat de R.O.B.

en bet A.W.N. in bet geueer komen tegen deze

illegøl e s c h atgrauerij ! ! !

Vij uinden belaas ook, døt anderqn die
uoor de metøøldetector- a.rna.teur een truist
probeerden te rnøken, bier niet in geslaagd
zijn. Het uoorlopig bestuur uan "De Detector
Arna.teur", beeft enige tijd geleden contact
opgenomm. rnet R.O.B. en A.W.N. om te kiiken
ua.t de mogelijhheden zijn orn tot een zodanige
samenuerking te komen, dat zowel de fficiële
arcbeologie, ak de bobbyßt zícb in het gebeel

køn uinden.
De uoorloþíge conclusie is, dat er uan beide
kønten begrip ß en døt er uolgens ons een' bøsis

ß, uaarop we uerder kunnen bouwen. Zoals u
uellicbt beeft gelezm, ß de zekerbeid uan bet
zoeken met de ¡netøalìletector oþ losse scbroe-
uen. kornen te staan, dit in het kader uan een

uerenigd Europa. Dit zou hlnnen gaa'n beteke-

nen, døt bet zoeken met een metaaldetector
aan banden uordt gelegd, Dit utillen uii uoor
zijn en daarom beeft onze nieuwe uereniging
bestaønsrecbt.

'Vfat zijn nu onze doelstellingen ?

Allereerst komt er een nieuwe uondstmeldings-
regßtratie waørbij wíj bet A.1I/.N. ga.traagd
bebben hun coördina.toren. bescbikbaar te

stellen. tl boort hier t.z.t. rneer ouer.

Ten tueede doen we er alles aan orn te uoorko-
men, dat onze leden zich op arcbeologßcb
bescbermde rnonttrnenten begeuen met als doel
uoonlerpen en/of munten op te sporen.

Daørom zijn ue genoodzaakt een registrøtie-
systeem in te uoqsn uoor iedereen, die lid uan
onze uereniging ß, of zal worden. Dit zal
inbouden, dat als een lid zicb niet aan de wet
en aa.n onze regels boudt, hij/zij direct
geroyeerd zal uorden uoor bet leuen. Dit zal in
eerste instantie geen pijn doen, nmutr øls er
binnen øfzienbare tijd een wettelijk
uergunningenstelsel zal komm, impliceert dit,
dat bet betreffende ex-lid straJbaar zal ziin,
ua.nneer deze door zal gaan met zoeken. wij
ura.gen dan ook øan de importeurs en dealers,

bun klanten bieruan op de boogte te stellen en
lid te maken u6ln onze uereniging.'lVii realise-
rø/1. onq dat een registratie, die ook naar de

fficiële kanalsn ga.at, inbreuk doet op de
priuøcy, rnaør zoløng een ieder zicb øøn de

spelregels boudt, þan die ølleen rnaa'r ten goede

uerken. Denkt u maar eens aøn betfeít, døt als
er bij u in de buurt een opgrauing pløa'ts uindt,
bet tot de mogelijkheden beboort, døt u ge-

waøgd uordt orn fitet uw detector rnee te belpen
deze opgrauing tot een succes te møken.
Ten derde bameren ue erop, døt u uetplicbt
bent toestemming aøn de grondeigena'a'r te

t)røgen, dit omdat bet niet rneer danfatsoenliik
is, en ook, omdat uíj, als u dit niet doet in een

nega.tief da.glicbt uorden gesteld. Denkt u rnaa'r

eens aan de uoonnalige Romeinse legerpl'aats

Vecbten, u)aar een grondeigenaør zo ueel løst
beeft uan "zoekers", døt bij tuee bonden per-
mansnt los beeft lopen om zodoende de scbade

Detector4



a^an zijn ingezaaide maisuelden þ bqerken.
Ten uierde uillen uij de banden rnet R.O.B. sn
A.IV.N. uersterken, omdat door een goede
samsnwerking ons in de toehomst een algeheel
detectonterbod of ueel ellende bespaard kan
blijuen..
Natuurlijk rnoet er nog beel ueel met deze in-
stønties ouerlegd worden. 'Ve bouden u op de
boogte.

Verder zal onze uereníging zicb bezig
gøan bouden met de nodige actiuiteiten zoals:
zoekdagm, wedstri¡dm, ruilbanrzen en
determinatiedøgen. Teuens zullen importeurs
bun assortiment tijd.ens deze dagen laten zien,
ook zullen. onaJbønkelijke testelt uan detectors
in ons blød uerscbijnen, zodøt iedereen eerlijke
infonnatie krijgt. Een ieder, die bier goede
ideeën ouer beeft, uordt bij deze uerzocbt con-
tøct rnet ons op te nelnen. Ook kunt u gratís
aduerteren in onze rubriek tþrøuertjes il.

Vij uensen u een gezond en succesuol 1992 toe
en bopen, dat u ons eerste nLtrnrner met plezier
zult lezen.

Bestuur en redactie

TR.E.A.SL'R.E HT_II\I:TEIì.-Ci

TeI. 07O-3972743 / 070-3681127

Vroeg of laat kiest u toch een
GAR.R.E:trT

SL'PPI- :t ES

D.Jtr.&ÆÆN
METAALDETECTORS

VERKOOP. INRUIL - VERHUUR
P¡eter Maatsstlaar 12 1777 AP Hippolytushoef

TELEFOON 02219_3286

STEEDS EEN RUIM ASSORTIMENT
2e HANDS DETECTORS MET EEN

HAIF JAAR GARANTIE
Officieel deoler von:

Ftst{ER@
lEtes@@P€

Officieel dealer van de grcte merken metaaldetecto¡s
Geheel vùjblijvende bezoeken na tetefonische afspraak
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Gratis taxaties en het determineren van Uw stukken.

Het kopen, verkopen en ruilen van munten en penningen.

Het door ons laten veilen van de door U gevonden of in bezit zijnde munten

Gemiddeld verkopen wij 98 procent van alle bij ons ingebrachte munten en

penningen. Dit is het hoogste percentage in West-Europa !

Op verzoek kan uw naam anoniem blijven in onze boekhouding.

Bij belangrijke objecten verschaffen wij tot 50 procent voorschot à contant
op basis van de door ons getaxeerde waarde.

Wilt u meer weten ? aarzel dan niet ons te op te bellen, veel van uw collega-

vinders gingen u voor.

Op verzoek sturen wij u gaarne gratis, onze laatst verschenen

veilingcatalogus, alsmede het boekje 'Munten in Veilingen'.

Voor in veiling verkochte munten berekenen wij 15,9 procent provisie

(incl. B.T.W .). Bij zéê,r belangrijke inzendingen kan dit percentage iets lager

liggen.

Voor al uw Numismatische wensen naar

Op veilinggebied nummer 1 in de Benelux !

U kunt bü ons terecht voor:

ratische wensen naar COIN
rer 1 in de Benelux !
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TELEFOON 02521-14985

Vakbetrokkenheid sinds 1945
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Zomaar een stukie weiland:

GEWICHTIG land.
D. Eekbof

maar een zeer

Lunuleo zonder stenege ofzonnetje

eel toevallig kreeg ik een
tekening te zien van wonin-
gen, die volgend jaar op een

stuk weiland gebouwd zullen
worden, net nog in onze gemeente
aan de rand vanJoure.
Na eerst toestemming gevraagdte
hebben aande noghuidige eigenaar,
mocht ik zoeken. De percelen
weiland, drie in het totaal, elk ter
grootte van een voetbalveld omringd
door sloten en veel greppels, die in
de loop der jaren nog niet
geëgaliseerd waren. Op goed geluk
loop ik al zoekende het eerste
perceel diagonaal af . Helaas is hier
niets te vinden en ik beland na een
uurtje op het tweede perceel om
hetzelfde te doen. Eerst diagonale
veldverkenning: en jahoor, de eerste
duiten verdwijnen in mijn jaszak.

2 pijlg*ichtjes mer merl5þs

Nu kan ik wel verder vertellen over
deze duiten, die allemaal uit de
periode 1600 - 1700 komen, maar die
vind je als je een beetje zoekt
dagelijks.

Hier op dit stukje land, ik noem het
kavel drie, vond ik zegge en schrijve
8 gewichtjes, waaronder lwee

I koon met versóil/ende top.¡'es

pijlgewichtjes met merþes, een
klokgewicht Oood), een munt-
gewichtje (onbekend), twee loden
blokgewichten met op het eerste, het
wapen Haskerland met de jaarøllen
1801, 1805, 1809 en 1811 en op het
tweede ook het wapen ven
Haskerland met de jaartallen'J.801.,

1805, 1807 en 1818. Voorts nog twee
andere blokgewichten van lood.

Op kavel twee hetzelfde als op )

Detector7



kavel d¡ie. Twee pijlgewichten, iets
groter formaat dan de eerste, een
loden gewicht (gehalveerd), twee
loden gewichten zonder merkjes,
verder zes bronzen blokgewichtjes,
met ijktekens, ter grootte van 0,8 tot
4 cm.

Op kavel één, die ik nog verder af
moet zoeken, de volgende gewich-
ten: een bronzen blokgewichtje 1 cm
hoog, een schijfgewicht en een
klokgewicht waarin een naam is
gegraveerd. Je kunt dit met recht een
"GErü({CHTG' stuk land noemen.

Of ik hier ook andere voorwerpen
gevonden heb? Buiten de inzeer
slechte staat verkerende munten
(weiland, hoge waterstand van de
sloten, bemesting) Aantal: 252 sn¡ks
waaronder enkele zilveren munten,
o.a. ruiterschelling van Gelderland
1697, are¡dschelling van Kampen
1622, eenYr. kwartje geslagen in
1.832 te Brussel, een bronzen pen-
ning van \ùt¡illem V uit 1667 met
porEet op de voorzijde en op de
achterkant een jaarkalender.

In totaal 373voorwerFn, waaronder
21 gewichte n, 252 munten,

42gespn (tin en koper) 7 tap-
kranen, wa I¡'ran 3 compleet met tap
en een lunulea.
Opvallend is wel, dat ik slechts één

zilveren knoopje heb gevonden.
Van de duiten was 60 o/ovan de stad
Utrecht, 5 % buitenlands, belgische 2
cent stukjes en 5 opvallend grote
koperen munten met een diameter
van 5 cm, ditzijn waarschijnlijk
kopeken. De jongste munten zijn 5

zilveren guldens lit7953 - 1956,
verloren door het neele van de
eigenaar in 1960 bij het hooien.

Tot zover in eerste instantie een
snrkje van mij voor het nieuwe blad.
Ik wens iedereen veel succes bij het

Bronzen penning wn l/r'/.ilem V uit I ó67 met
oÞ de oúterzijde evr joarlalender

beoefenen van onze hobby en het
bestuur van de 'DETECTOR AMA-
TEUR" met de nieuwe vereniging. ¡

BETALING
\7illen de mensen die wel een aanmeldingsstrookje hebben opgestuurd, maar
nog niet hebben betaald, hun contributie over maken op gironr. 1.675000
t.n.v.'!Ø.'Sl'oudstra, Leeuwarden.

VR/tuAGBAAK
Voor de rubriek "VRAAGBAAK" kunt
u duidelijke foto's en tekeningen van
voorwerpen of munten waaÍvatÌu
zelf niet weet wat het is, naar de
redaktie ops[uren. Onze deskundi-
gen zullen hun best doen uw vragen
te beantwoorden

Heeft u ook leuke of
i nteressante Yond sten tedaan

tijdens een zoektocht ? Zet dit
eens oP PeP¡er en stuur het

liefst met foto's en/of
ækeningen naar de redact¡e

v-an d¡t blad, onder vermeld¡nt
Yan "lnteressante Yondstu.

Elke 2 maânden wordt er u¡t
de inzendingen een uitgeloot
en beloond met een bedrag

Y-?n f. 25r-
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BEDANKT

Deze bief scJtnjf ik n.a.v. het feit dot ik I 2 weken geleden ajdens
mijn werleoamheden getnffen werd door een hart)nfora
Uchomelijk ben ik er goed vand gekomen rnoor geesre lijk krceg
ik een enorme Hop.

Ondanl<s o//e steun van dol<tnren, fomilie en niet rn he¿ minst von
je eigen gein bffi de angst groot om olleen oÞ pod æ goon. Het
liefst blyf je diîht bij de telefoon, of oon de hond von je vrotmr en
onderen . Dee reoctie rls voþns mij heel notuurt¡jk maor omdot
je verder moet met je gewone leven, moet deze ongst todr slrlten.

Als ik nu vertel, dot no mijn gein de metooldetedor de grootste
plaots inneemt, k)nt u zidt wontellen hoe ik me gevoeld heb in
de eeßte weken no myn ontslog uithetziekenhuis.lkwillangs
deze weg twee grote zoel<trienden von horte bedonken voor hun
begip en begeleiding op een groot aantal zoeldr,chten. Danleîj
hen is bji my de "ongst" wor een groot deel gezol+

Deze twee wienden djn:

R Zandstr¿ - Heerenveen
P, Veldhuizen - Noordwolde

lk heb oan dee twee ,r¡€nsen te donken, dot ik nu ook weer
olleen op 'þod'durf te goon.

Verder wil ik onze verenigingook nomens mijn vrouw yee/ succes
toewensen

ItR Lankmon, Noordwolde (Fl)

Geochte redodie,

Et'tiç weken geleden, kreeg ik von de Gorett-impofteur een
informaüeblad von uw vereniging toegezonden. De uitdogende
tekt U WILT TOCH OOK OVER 5¡¡n NOG KUNNEN
ZOEKEM sprakmij oon. Een von de belongríjlste redenen voor
mij om indertijd l¡d te vwrden van de Coinhunter Compony wos,

døt ik een dub cq. belongenverenigingwilde steunen. Een
belonçnvereniglng wnd ik nodiþ omdot onze hobby, vook met
de ærm "sdtotzoeken" oongeduid, mol<keh¡krn een slecht
doghchtlan komen te stoon.

Detector

Dit werd (en wordt) veroozookt door mensen, die het met de wet
nietzo nauw nomen, die gozons vemielden en orrheologiuhe
opgrwingen plunderden. Figuren die hun rcndsten n,et reg?bt/eer-

den en oonmeldden, moor snel probeerden te verkopen. Ue/ien
die erop uitworen ziclzelf te vemþn zonder enig

verontwoordelylchedsgevoe/. Daoroon hebben de mgenoomde
"detætorhondeloars", die een snelle w:ns{evende hondel zogen
in de detectorverlaop en die zidt inmiddels weer met een ondere
"hondel" bezigþouden, omdot de groei uit de deædor morfl. lijlo.

te zijn, meegewerl<. Dee "hondeloors" lichaen hun klonten
sledr¿ yoor en veNveen die noor plaaæen woar niet gezocht
mæht worden. "Ga moor by kostelen zoeken", of "Lees moor in
de krontwoar de loorsæ tijd wat gevonden is", werd er gezegd.

Ovençns heb ikdot he/e stlekeme gedoe noottàen zitten, Wot
wnd je op keurige gozons noast koste,en? Modeme tmq!
Hoeyeel kons denkt iemand te hebben om werkehlkieæ bíjzon
den te whden in een opgrwingsput von het RO.B.Z Dotby
oficiële oÞgwingen mooie zoken gewnden vnrden, is duidelifu
gezien de üjd en moeiæ die daoraan besæed word¿ Maor hetis
toch /ogisdr, dot je ols je door strekem goot zoeken, geen sdr¡¡h

von kons hebt om wotte vinden. Bovendien wordtde detector nu
goed gebrull< door het RO.B. bij de opgrwingen,

Ook yondsten niet oangeven wnd ik zoiea onzinnigs. Een vondst
onoangemeld vert<open,leyert hoost olüjd minder op don wo¡t
neer je de vondst o¡flcieel meld¿ Vendleidene kercn heb rk
geleen en gehoord, dotpotjes metmunten en andere woorde-
vol/e vondsten onderhands vertachtwerden. Deze blel<en loter
veel meer op æ brengen! Myn eruanng is dot offoèle instøn¿'es

zools museo, een uitstekende prijs geven wor wndsten, een prib
die hoger} ligtdon in de handel.

Aon een rnooie yondst wordt, ols die oficieel wordt oongegeven,
veel publiciteit gegeven. Dit verhoogt de pijs en doorbij, en dot is
het ollebelangrijlcste; de yondst wordt offtaeel geregistrcerd voor
de wetenschop en doormee wordt het olçmeen belong gediend.

In deze hobby duurt eerlijl<heid olüþ hetlongst!

Heloos moeten nog veel mensen dit leren. W/ hebben ol joren

longveronùvoordelþeid mogen drogen en genieten von be-
poolde wijheden ta.v. hetzoeken met een metnoldetecton Dot er
von lieverlee problemen zouden ktnnen goon nþen ten oanzien
von het detedorgebruik is iets wat een ieder met een grom
ventond al long von te yoren lron zien oonlcomen, Dot het nodig
rs, dot een vereniging zicJt inænsief bezig zol houden met het in
sund houden van de mogellljlcheden om m€t een metooldetætor
te blijven zoeken is en wos hoognodig. Het orgonisercn von

fomiliezoeþortrjÇes rs leuk gezellig en onderhoudend, moor als
dooroon tijd, geld en energie besteed wo¡dt, ín ploos von het in
sund houden von onze hobby, don is zo'n vereniging ve*ee¡d
beig. Als de Þnonte¡t overteven is, don moet daor olle aandacht
noor toe goon en ne/Bem onden heen.

Een vereniging die seneus genomen wtl worden, zal iets moeten
loten zien oon de gemeensdrop. Niet olleen wrjzen naor onderen,
moor binnen de eþen gelederen lcrochüç, ræhwoordige moatre-
gelen nemen, die hout snyden. Die verengtng zol
verontwoordelijlcherdsgevoe/ rnoeten uitdrogen door een laochug
be/eid te voeren. Nret olleen nu, moar ook rn de toekoms¿ Ajleen
met zo'n inste//rng heeft een verengtng een toekomst en kon don
de belongen von de detectoromoteur beharügen, De indÌviduele



leden van een dergelijke verenigng zullen dæe l<,yoliteit Ínoeten

uitdrogen.

Don kon de orrhæloog met Þleàer constoteren, dot
detectsromoteurs veronwvoord met hun hobby omgoon en er ve/e

vondstmeldingen binnen komen. De orcJteoloog kon niet olles

wnden, wot orue bodem verbergt, net zo min o/s een

detectßromateur dot kon, moor in goede somenwe k)ng l<on er
een vollediger beeld onætoon von onze gædriedenis. Divene
detednrgebruken hebben individueel ôl zo'n somenwerkingsver-

bond met een orcheoloog opgebouwd, doormee bewyzend, dot
hethoolboor is.

Don lunnen de mensen, die in de detedorhondelhondel hun

brcod verdienen verzeked blijven von hun inkomen. En dan zol
elke detectnromoteur vroeg of loot (dus ookver in 2000) het
zijne vinden in deze hobby. lets wot ik een ieder in 1992 von

horte toewens

W.lQypers

De redactie wil benadrukken, dat in "Het Detector Magazine"

alleen bonafide handelaars adverteren, We geloven gnag, dat
er in het verleden veel J<r¡¡aad gedaan is, Door overleg met het
RO.B. en de AW,N, willen wij de situatie verbeteren, Onze
gedragsbepalingen, waaraan elk lid lch moet houden, zullen na

overleg met deze insbanties opgesteld worden,Tevens werten
we aan het opzetten \an een goede vondstrægistrztie, Naar
onze mening kan een zoekdag best gehouden worden, zonder
dat dat ten koste gaat van het belangrijkste doel: het veilig

stellen van het zoeken met de metaaldetector,

Schoolstroot 15, 5221 AA Den Bosch Telefoon 073-31 I 350

Officieel deoler von:

côMPAss @
Het odres voor verkoop, verhuur, inruil, opsporing en

bodemvondstendeterminotie

Exclusief voor beginnende zoekers hebben we b| oonkoop
von een deteqlor een m¡ddog

proktijkbe gele idin g g rolis

5% korting voor leden von de Deteclor omoteur

De be$te aanb¡eding

lnaak je samen ntetie

dealer,.GEKO'

DETECTORS
DIVERSE I.{ERKEN

De Rozendijk 29, L79L PD Den Burg, Texel
De Crimpen 9. 1921 B'W Akersloot,

telel.efoon 025 13- 1 3958
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TOMBLERS
Diverse modellen

voor het simpel reinigen of polijsten van gouden

en zilveren sieraden, munten en oude voorwerpen

/;;#-

Alles voor het reinigen van uw yoorwerpen

Ds de Boerwei 13, 8409JT Hemrik,

T el. 05166-1502 - Fax. 05166-1229

(Bezoek alleen op afspraak)
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Het zoeken met een metooldetector ín loog wqter is

nog niet zo long bekend. Pas sinds enkele joren wordt
deze vorm von zoeken door (nog) een bqerl< oontol
hobbyisten toegepos¿

Door enthousíoste verholen von een zoekmootwerd ik
oongestoken en in het dgelopen voorjoor besloot ik tot
de oonshof von een Whites ondewaterdetector
indusief zeefæhoÞ en waterpok Een demonstrøù'e

werd door de deoler verzorgd. Aongezien er in dit
ortikel geen sluiprælome gemookt mog worden, zal k
mijbqe/<en tot de initiolen von de dealen dhr. L.K. te
Hemrik
Deze heer K liet mijtrlUens deze demonstrotle
schrilcken,

No 2 uur zoeken in een recreotieplos te Frieslond had
iknog geen colodop gevonden en yiste dhr. K het ene

muntstuk no het ondere uit het woter. Doamoost
verdwenen door zijn toedoen nog een oontol ringen,

kettrndes en honger!'es von de bodem,

Het enþe wot mijwos toebedeeld wos kou.

lkhod dus hee/ wotte leren,

Excuses ols gelukett heb ikmoor snel oon de l<ont
gezeten kben metde nieuwe oonwinstgoon zoeken
in recteotiep/ossen,

Nu, no enke/e moanden zoekeworing heb ik een

doosje vol met enke/e tientollen, vnl. zilveren sieroden,

waoronder kettrh(es hangertjes, ringen en enke/e
gouden ket0ngen en ringen. Om von hetgevonden
kleingeld moor niet te spreken.

Ookhier ge/dt een /ogisdre theorie : nieuwe

recreotieplossen /eyercn hedendooç geld en sieraden

/-v
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op, oude plossen geven meer kons op oudere munten

en sieroden,

Opvallend is dot de bodem von p,ossen snel en

í n gijp e n d bl ijft " w e rke n".

Het is mogelilk dot in dezelfde plas de ene week

weinig gevonden wordt en een week løter de ene no

de andere munt naor boven l<nn worden gehaold.

Zomerwonden lenen dch het best voor laog-

woterzoeken. De recreonten iljn veelol naor huis en de

(wote) temperoururkon uitent oongenoom ztjn.

Dit laotste wos ofgelopen zomer oÞ een door de

weeke dog het geval. Ondergetekende wos oon het
zoeken somen met 2 broen en een neef. U moet zich

voorstellen;4 in lengle iets op/opende kercls, ollen met
een sr?or die in een rubberyok een p/os tnstaqPen.

Een kleine vergeffing met de gebroeden Dolton goot

hier niet gehee/ monk /k moet toegeven; tussen enke/e

bodgosten in een niet geheel dagelylcs gezicht

Onze scJtroom wos nog nietgeheel overwonnen of
enke/e top/ess domes van I I ù 19 jaar l<¡tamen uiterst

geihtercsseerd wogen wot de rcsu/toten waren von

onze hobby. Mijn jongere broer venelde hier ¡ets over

en merkte doorbij op dot dit níet zijn enige hobby wos.

No een tijdje om ons heen geutoruen te hebben

bes/oten de domes een bolspel te goon beoefenen in

hetwoter en ons verder rnet rust te loten.

De zoekrcsultoten woren echter ollong een stuk minder

geworden doordot de concenüotie, die obsoluut

aanwezig dient te z¡jn, niet meer 10076 wos cq. dch

ve¡Þlootst hod noor ondere zoken.

Hoewelhetwoterzoeken dus een stuk lostiger is don

het zoeken met een detedor op het lond, is het zelcer

sponnend, /euk en oon te bevelen.lkzol u in de

komende tijd op de hoogte houden von de

(zoek)resuluten,

Rubbercn Robbie,

HEEFT U VRAGEN OVER: Metaaldetectoren
Accessoires
Prijzen
Beschermkleding
Dredges
Verhuur
Schepjes
Enz. enz.

WIJ STAANIKTA*AR OMU
EN UV/ VRAGEN OP TE VANGEN!

GOLD RUSH
verkoop metaaldetectoren

Palembangstraat 5
1094 TA Amsterdam

020 - 6682968

graag na 1 9:00 uur

Officieel deoler von:

CôMPASS
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Loden gewichten
in Nederlandse bodem

M.A. Holtman

Sinds de
it hele arsenaal aan lood en
koper is een prachtig objekt
voor verzemelaars, ma r nog

meer voor de bestuderingvan de
vorm, de ijkmerken en in zekere zin
ook de massa (het gewicht) van deze
voorwerpen. Uit de literatuur is
bekend, dat er oorspronkelijk in
deze streken is gewogen met keuls
gewicht.

Twee loden geuichæn von een lcwortpond,
beide zevenhoekig iets tops metdgeronde

bwenrand. Beide zin ganerk met hezelfde
sternpel een groo|ç geloU súild methet

waÞen von Grorúngen (dubellappige odeloor
methetwopen op de borst) en daorfuvq een
omliþting met een leüerG De ogarsúijnlijk2

losse sternpelszl¡h tegdijkertìþ door I xanpel
ofgeslagen, Dotering vou 170 L

Link: dunne zrcne potino, meten àjn
uizonderlijk súeç bewoord gebleven

Rrås; bruine Þotino, iets EeÞorq.- meken zljn
hi e tú o r iet dichEel op n.

Afuietingat/moso: redrêsgrooEte Ø 30 mnç
kleinsæ Ø boven 24 mm; trlL h 20 mm;

I 27,31 g (l pond = 509,24 g)
Hekomst tenein von hetvoormolige

H o rm o ni e gú o uw, G ro nin gø.

detektorsport ¡n
Nederland is gaan
woeden, zijn er

een massa
gewichten boven
Yvater gekomen.

Dit kwam door de handelsstromen in
die tijd, welke vaak eindigden in
Keulen, een doorvoerhaven van
grote betekenis op de handelsweg
van Noord naar Ztid en van die van
Oost naar tùØest. Typisch gelegen op
een kmising van wegen. Het keuls
handelsgewicht had een pond van
ongeveer 468 gram. De oude pon-
den werden binair ingedeeld, dus
heel, half, kwart, achtste, enz. Een
zestiende deel van een pond was
een ons en daawan de helft was een
lood.

Dezelfde manier van indelen had het

Detectort3

Het ijkmekvoor I 804 von Assen (D at 804)
op een loden gewidttvon lll pond.

Herlam* Roden.

troois pond, afkomstig van Troyes in
Champagne in Frankrijk. Maar dit
pond was ongeveer 2J gramzl'raar-
der dan het keulse. Lood vermeer-
dert in gewicht onder de grond. Niet
veel, maar U bent gewaarschuwd.
Loden gewichten vinden doet
nagenoeg iedere zoeker wel eens.
Hoe onderken je de leeftijd en de
afkomst?Þ

Loden gewidtt uit Stcenwijk Ge*nken zijwøtd
Gemekmeteen gelobd xhtld metdoodn æn
onke¡ geflonkeqd door de,eters / (met stp)
en T. Gzien von sdtuín von boven.

Moso:245,87 g.

He1<omst Sæenwijk



De oudste handelsgewichten werden
meestal van lood gemaakt. Een
stempel is gewoonlijk de oplossing
om de stad of streek van afkomst op
te sporen. In de vroegere dorpen van
Zeeland uit het verdronken land van
Saafringe en Reimerswaal zijn
diverse gewichten "boven water"
gekomen.

Loden gewidtt uit Enkhuizen. Kwoft pond,

dukíelßwaÞen met doarin 3 noor link
goonde horingen onder een lcmon. ln een

eþswrmigveld een Eroot joottol 50.

Mosso; I 12,58 g.

Veel van deze gewichten waren
afkomstig uit Dordrecht, maar ook
enkele kwamen uit Rotterdam. Dit is
te zien azn de kenmerkende kartel-
rand om het stempel, die deze stad

Loden gewidtt met betægþore brcrzen ring.

Holræ lGulse mok Onrqelmotigrond
gewídt\ bovenzijde niethelqnool vlo/r. Een

bmnzen split hwdt een beweegþore brcnzen

ring (onregdmotig rord) vcst Het (l3e
eer¡y¡se Keulse Koufirwnns-)mok-geilid1t dot
uitde liætuwur bekend is, lrþ tussen de 197,1

en 202,0 grom.Sl¿¡taç is moelliJktÊ meten, d¡t

gewidttkon ookgúoseerd zijn op ondere

q/stemen,

Aftnetingalmoso: Ø nmp 28 à 29 mm; h.9
à I I mm 94,7ó g.

Herkomst deæknzoeker in Fiesland

Achdobbig loden geuidtt I Keulse mok
doæring l3e I óe eevw. Tops von wrm, I
ribek rordom het genøcht De.e wrm doet
veel denken oon de (aútlobbigQ
mkidd eet¡wse sluiEeùhæn.
Afinetingat/mossoi grootste Ø 38 mn;
212,48 s.
He*omst omgeving Ammersto|

later gebruikte. Groninger gewichten
voor 1700 droegen een stempel met
een dubbelkoppige adelaar. Maar
ook Bolsward, Nijmegen en andere
steden bezaten zo'n stempel. Vol-
gens de stadswetten van enkele
steden in Friesland moesten de
gewichten daar hef stadsmerk
dragen, maar datwas lang niet altijd
het wapen. Het kon evengoed het
wapen zijnvan de grietman of de
ijker der stad en anders de begin-
letter. Een halve dubbelkoppige
adelaar met een aantal kronen oF

franse lelies is gewoonlijk wel fries.

Me/<op een lodq gewichtvon een odrtste
pond uit Sneek Gerlerkt met een gekoond

xhild met doain het wopen von Sneek ln de

koon' .1.1. I ó25. Dit mqk is uiuondeüjk
xlterp bewaard gúleven. Het gewicht heeft
een Þlaæe sehíjfuorm met ofgeronde hoekan

(oud blokgewidtt model).

Afmetingat/moso: Ø onder 28 mm; 63,25 g.

He*.omst Fríælond

Detectort4

Na 1600 wordt meestal l:,ret jaartal
ingeslagen. Het spaanse juk was
verbroken en de steden kwamen
met eigen merken terug.

Opmerkelijk is wel, dat sommige
steden meerdere ijkmerken voerden
in de loop der tijden.

Loden gewidtt wn een hotf pond, Groningat
Onregelmotig ochtkontig oon 2 ziþen gemerk

in een reclrthoek met dgesúuinde hoeken

met het woÞen wn Groningen: dubbelkoppige

adelaor methetxhild vhuin tussen de

kJouwen (wor 1550 dus). De ijkmeken àjn
von een uteonderlijkgoede l<¡tol¡tett, zelft de
porelmnd om hetme.i<'s nogzichtbaon Het
waÞen von de stnd Groningen is eat þuntig
uitlopud sdtild,net een brede fulkdoorin.
Afmetingadmoso: "Ø" ondec 4I mn
239,3 g.

Hekomst: Groningen.

Lod en Eew idt¿ bo d e nw o nd*. Rotæd om
(oonleg Willensspootunnel), gemerkt met een

I voor I lood,

Masa: I 17 g.



lJknakvon l58l (van LeetwardwT) onder op een loden gew'ulttvan een kwort pond. Gdijta met
een rond sæmpel, met binnqrond, doabinnen eat goonde læuw noor ræhts boven de leeuw het

iaartnl I 581 . Uieondvtijke lsrcliteît Vermoedelijk gegoten in een kom von een sluitgewichg er zíjn
nog ringen rondom het gewicht zþJ.ttboor,

Afmetìngar/maso: Ø onder 32 mm; ø bovert 27 mm; h. l6 mm; 123,0 g.
Herlamst Visliet

Bij de beoordeling van de leeftijd is
de vorm eveneens een indikatie.
Romeinse gewichten hadden vaak
een schijFrorm. Van de frankische
wordt gezegd, dar. ze de vorm
hadden van een kegel, maar geijkte
eksemplaren uit die ajd zijnbij mijn
weten niet in Nededand gevonden.
Wel gewichten uit de der[iende en
veerliende eeuw.

Bekend is de vondst van een
kompleet sluitgewichr uit die tijd.
Het schijnt, dat veel loden gewichten
gegoten zijn in de pijlenvan deze
sluitgewichten. De vorm van oude

Loden gewidtt uit Rottqdam. De meken
(waþen at joarletær P in cikel met 4 stipjes)
stoon er uizondalijk xherp in, ollæn het
woÞen von Rotlerdom hæft in het centrum
een k/erhe beschadigíng.

loden gewichten uit die tijd is dan
ook typisch gelobd. Daarna komen
de veelhoekige gewichten, dikwijls
met een ijkmerk, maar nooit met een

Loden gewidttvon 'l' (l) pond. Gelkt met een
groot sdtild met doorin de met een knots
uitgerusæ, noor links goonde monnik onder het
jaartol I ó30. Ditis het mekvon
lvlonnickendam.

Gegoæn in eø grote kom von een sluiEe,vidtt
orer de zijlantloopt een dubbele siening en
oÞ de koÞ wn het gewidlt zit centrool ee¡t

lichæ verhoging. De holle ondezijde is vij ruw
gegotgn ar oongewld om het gewìd'rt op

vilaafte tE brengen, Het Amsterdomse
waoggewidtt weegt þer pond 49 4,09 grom;
vijwel geljkaon de mosso von dit gewicht
Afrnetingæ/maso: Ø onder 50 mm; Ø fuvqt
43 ò 44 mm; h.2ó mnu 494,10 g.

Herkomsu Bodemvondst Zuiderwoude (enkele
/<lomeæn von lvlonnid<endom vaw'ljderd),

Loden gewidttvon eq kwort pond. Duidelijke ijkmeken: middenboven het mekvan Tonnis
verhelle uìt zstlzee (in evr wapen binnen cortouches en onder een speoole koon de letæn
TVH), dooronder in 2 /osse sr€mpels met omlijsring 'l ó' q 72' voor hetþorul t 612.
Moso: 114,9 g.

He/<om* Þrov¡nc¡e Zeeland

Detectort5



jaartal. Het aantal gewichten voor
1600 det eande hand van de

opdruk is te dateren is bijzonder
klein. Voor 1470 werden er geen
merken gevoerd met gewone cijfers,
omdat in die tijd alleen romeinse
cijfers werden gebruikt.

In veel streken werd alleen de twee
laaÍste cijfers van l:et jaarøl ingesla-
gen. Niet direkt roepen: Zestiende of
vijftiende eeuws. Het gebeurde tot
aan 7820. Alle raadsels ztln nog lang
niet opgelost op dit gebied. Hebt U
vragen hierover, stuur ze taar de

redaktie, vergezeld van een tekening
of foto en als het even kan met de
massa ftret gewicht, evenh:eel bij de
apotheek laten doen). I

!¡rer rnrdddeer¡rse loden gewi<ltæn.

Linlsod'tter. I pond (of 2 morlQ). Achtlobbig oon I ziþe bwenaon lets afgsond'

Recfrsodrter 2 mo.* Achtlobbg over I helft op de ziikont 9 strEen. Ziin drt giedoogies of
versieringen? Vtmoeddijk n Rouerdom gevmden'

Linlq,nor. A¡tde¡holve wde Keulse mod< (o¡súnft lQ' Adttlobbig hoog model.

Reclrtsroor I pond Hoog model, onregelmotig rond, overgangsnodel von de ochtlobbige noor het

logere topse modeL Op de bovazijde in een cikel een zespunûge stet; op de ondeziide in een

o*el een diirJr<e holve moon met de opaning noar ræhts

Afinetlngat/mosso'v linksocåæc 470 g 'Ø' onder 5l mm; 'Ø' boven 42 mm; h 27 mm;

redrsodrær 455 g'Ø' onder 50 mm;'Ø boven 42 mm; h' 27 mm
linlsvoor 348 g'Ø' ondq 43 mm;'Ø' boven 3 I mm; h' 33 mm;

redrtsvoor 460 g Ø onder 46 mm; Ø bwen 35 mn h' 32 mm'

HerkomsÈ bodemrondsten Rotædom,

.\N

VERS VAN DE PERS

229 pagina's (dubbel zo d¡k als Succesvol

Schatzoeken)

250 foto's en l0 tekeningen

80 pagina's Vondstdeterminatie met honderden

-ì
-¡ f \ t¡t ! I
d., '' J

4r
t
t

f 29,90
voorwerpen

Bindwijze: genaaid

Omslag: kleur

Maak f 29,90 * f 5,- portokosten over op giro 48'38.9 l0
van Detect Enschede. U kriigt het boek vanzellopgestuurd,

Tevens te koop bii uw detectordealer

Zeer volledig boek voor de detectorhobbyist,
met de nieuwste metaaldetectortechnologie n,

zoektechnieken, oP vakant¡e in het buitenland,
detectors in de archeologie,

met succes in het water zoeken' interviews, en

afbeeldingen van honderden metalen voorwerPen.

Succesvol zoeken met
de metaaldetector

Detector
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,, D€ Boze Boer"

Ik ben de wouw uan een scbatzoeker; nou........JSchatten". IIij uindt een hoop totzooi, (alles
neernt ie alttid mee) maar, iþ moet eerlijk bekennen, er zlt ooþ uaak mooi EuI tr.tssen zoals:

Romeinsefibula.'s, tnooie 13e eeuuse, zilueren munf'e' gespen, enz..
Dan ben iþ wel troß-flrce boor rnet m'n metaaldetectorfanaat! Vrijdag 's auonds uordt te al

onnntig, buigt zbh nog eens ouer de topo's en controleert alles. 's Nachß wordt hij al schreeu-
wend wøkker als hii ouer Rom,sinen droomt, die 'Ín, uertellen ua.ar ze hun afual durnpten. Møar
zaterdag 's rnotSerß begint betfeest þas ecbt. Dan haalt ie z'n zoon op uan buß en gaan ze op

weg. U weet nu du.s, dat iþ elke zaterdag "u)edLtu)e" ben.
En ach, iþ laat nu mijnfanatteke detectaholic zelf rtaar aan bet uoord..

Zaterdagtnotgen balf negen; benzine getankt, eten en kofie rnee en op zoek naar een rnooie,
door miin zoon al eerder uontdekte" aþker. Na een batf uurtje rijden, ondertussen de oogies
goed de kost geuende, of er ondenteg nog rneer mooie stekjes te ontdekken zljn, stopten ue.

O, ia, eerct euenpennissie uragen bíj de boer, Nu, zoonlief uond bet best. " De scbatten wel delen
hoor" lachte hij. If/ij de akker op. Wat denk¡e?

Geen enkel mooi signaalt¡e te horen. "IIé, daar, ga uan rnijn akker uandaan!" r)le kijken ach-
terolrt en zien uaderboer boos op ons aJkomen. "Van wie mag je bier lopen?" uraagt hij bts aan

mij. "Van je zoon" antuoord ik " die uoont daar." Ik wijs naar de woning,
waar ue Seuraagd hebben. 'te liegt" schreeuut de nu razende boer. "En nu gud uoor en gud na

opgedonderd, anderc nou......"Je bent wel wat ouerbluft op zo'n rnornent. rk bef mfjn stalen
scbop omboog, ter uerdediging, je ueet rnaar nooit. Mijn zoon doet hetzelfde en kijk: fu boer
maaþt aarstalten on1. uan het land af te gaan. Wij uolgen bem; de aardigheid ß er op deze

akker af. Ve zoeken een ander, rustiger steþje. Getukkig rcageren de meeste boerm redelijker,
onze en)aríng. Deze had duidelijk problem,en in zijn bouenþamer.

Na euen lekker gegeten en een bakje kffie gedronken te bebben (en een shagte roken!), gaan
we oþnieuw zoeken. Ditmaal een maßakkertje, mooi gelegen, rnet boomwalletjes orngwen,

leþker beschut. Klel door de ueengrond, bier þon wel eens teq)rnodder doorbeen gernengd zijn,
meenden wij. Na 15 min. zoeken ineers: " pa"! ,!a"? ,,Ik beb eenfibula".

I'euke uondst uan rnijn zoon en ja hoor; signaal na signaall Nu ik weer een zilueren gulden
uan Willem II 1846, mooi gaaf exemplaar, ik ben er etg blij mee, zo, ga.tna in mijn tasje doen.
Nog een broche, niet geheel compleet meer, doch rijkelijk uercierd. Daar komt de boer euen een

praatie maken, of het uat wil. Bij nauraag blijkt, dat hier eertijds inderdaad tetpmodder ß
ue¡strooid op uat eerst grasland was geweest. Na nog enkele uurtjes zoeþen nog uat prullaría

opgegrauen. Nirs' bijzonderc uerder meer te ontdekken. Mooíe bobby beoefenen
we tocb, ie ziet en boort steeds ueer uût mooß ats je looþt te zoeken en je een bent rnet de na-

tuur. veel te ulug komt bet fnotnent om te stoþþen en weer
oþ buß aûn te gaa.n. Na de laaßte boterbam en kopje leut, uederom in de auto en nog lekker

nageníetend. uan deze tocb wel weer leuke dag, bqraten we onder het rijden
aluast hoe ue de gedane uondsten zullen gaan reinigen. Dat ß ook altäd een rnooi uentolg uan
zo'n zoekdag. Volgend weekend (wat duurt dat lang) ga.an we ueer ons geluk op deze akker

beproeuen, uant alles ß nog lang niet afgezocht.

P. Romein
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rafrf?
Minelab detectoren zijn ontwikkeld en wo
Deze detectoren zijn speciaal ontworpe

worden. Omdat deze goudvelden zeer
enorrne en beruchte kennis op het ge
makend van deze kennis heeft Minelab e
gebouwd, die zijn weerga niet kent. Eghtg diept! en eenvoud worden gerealiseerd door
õen geheel nieuwe doorbraak in techniek: Brcad Band Spectrum.

derscheidt de Sovereign tot op grotere diepte
ptang.

Kortom: U doet IJzefi te kort met Uw huidige detector!

THE SOVEREIGN
ON THE CUTTING EDGE
WITH BBS TECHNOLOGY

t'T'ttt #atv*r*ïgw {-l<pr*t.v ¿tl F'a,*el\

REALISTIC SPORTS & LEISLTRE
ERASMUSGRACHT 5
1056 BB AMSTERDAM

Tel.: 020-6836474
06-52 827t16

Fax.: 020-6854399

- Keus tussen silent search of met basis-
toon

- Iron Mask (lJzeren Masker) schakelaar,
voor sterk vervuilde grond

- d.m.v. BBS de unieke situatie dat zowel
(grondstoring),
zorJt water)

heven.

- Variabele audio-toon

- Automatische zowel als handmatige ge-
voeligheids-aanpassing, voor optimale
deteciie. Zelfs in ¿e rleest gem-inerali-
seerde grond!

- Waterbestendige kast

- Waterdichte 8 inch 2-D zoekschotel

- Compleet met oplaadbare NiCad-accu
en lader.

n-
ij-

IN ÀUSTRALIÄ
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:ß Diverse accessoires

Rembours/verzending door heel Europa

Telefonische bestellingen

* 'Wij 
accepteren alle grote credit-cards

* Inruil van Uw oude detector en/of bodemvondsten mogelijk

tlÉ 2e hands detectoren op voorraad

* 2 jaar garantie op alle nieuwe detectoren

* Groot assortiment Engelstalþ boeken en tijdschriften

* Abonnementen op de grore Engelse en Amerikaanse bladen

* Onze winkel is open dinsdag tlmvrijdagvan 11:00 tot 18:00 uur;
zarcrdagvan 11:00 tot 77:00 uur, revens op aßpraak

{É Even lrap bij kas? \øij bieden U de mogelijkheid Uw detector te
financieren. Maandbedragen vanaf f 37,20.



Een droom om nooit te
vergeten

Op zaterdagmidfug 16 nouemfur jl. zat ik lekker lui uoor fu
teleuisíe, tæn ploseling de telefoon gíng; mijn zoekmaat aan de
lijn.

We bebben al meilg uurtje sattcn gezocbt; belaas niet altíjd
euen sucæsuol. Híj utæg mij of ik zin bad om's auonds mee te

gæn kbue¡iasse¡ ( ooþ bierfij ß bet resultaat niet altijd eæt't.

succesuol) en om fu wlgende morgen te gaan zæþen. Dat leele

tne uel utat, dus dat uas afgesprcken. IVij zijn 's auonds gaan
khuerjassen tenaijl onze uroulten zicb uermaøkten met sjoelen.
Aangezien ue db auond nogal dÞp in bet glaasje gekeleen

bdden, u,erd besloten otn lnaar bij mijn zoekmaat te blijrcn
slapen. 's Morgens om 7O uur uerden un geunkt; ooþ dit
ærlúzp nbt bpøld succesuol, maar na bet nuttigen uan etleele
leoppen supenterke koffb leonden ue tocb uakker genoemd
uorfun. De eeste u,oorden ua.n mijn zoekmaat warett: "Ik beb
oær jou gedroontd".
Ik uqslíkte ,fle direkt ín een slok koffie. Het resuhaat uas niet
erg succesuol, u begriþt bet al: na uijf minuten haøm ik weer
een bætje bij. Hij bad gedroofttd, dat ik deze keer een goufun
munt zou uinden!!! Ik dacbt nog bij mezelf: "Die ß nog niet
heþmaal nucbter."

Afijn, wl gæde mæd ærtroleþcn ue dan tocb eindelijk met de
auto richfing Drentbe. Op zæk naov een leuk akkertje. Bij bet
eente bet fuste maßakkertje, dat ue zagen, defun ue een

veldonfurzoele. We haamett tot de conclusie, dat er ueinig of

geenpoßcbenrn eflpijfkoppen bgen, zodat bet nþt de
mæite uaard uas om op fuze plek te Saan zæleen. Dus maar
uteer in fu auto gestapt en uerder gereden. Nø ongeueer 5
minuten hlanen uE ueer een maßakkertje tegen, dat mij uel
uat leele maar mijn zoelemaat nbt. Na een korte dßct¿ssie

besloten u)e toch mør een goþe te uagen. Uiuraatd met
toestemming uan de eígenær zijn un uol ueruacbting begon-

nen. Na ongeraer een balf uur búen tue een zilveren guHen
uan Willem II, een paar duiten en enþcle bkenloodjes geuon-
den.

kn þlein uur
later kuøm mijn
zoeletnaat al
scbreeuutend en
springend naar
míj tægerend en
riep: 'Als dit een
munt ís en bij ß

uan goud , dan beb ik een gouden munt geuonden!" Iþ bekeek
de munt enfelíciteerde bem. Op dat monent dacht ile ueer aan
dþ drootn. Ik zei tegen hem: 'IIíer lelapt ies nbt, iij dtpomt dat
ik een gouden munt zal uinfun ert ie uindt hem zef." We

moesten er barølijk om lachen.
De droom kuam dus, jammer genoeg uoor mij, maar balf uit.
Na onfurzoele bleek het te gaam om een gouden scbild uan
Phiþs W. Deze nunt beeft de grootte uan een riiksdaalder en

ß geslagen tussen 1337 en 135O. Dit soort munten uerd in &
Honderdjarige Ooilog gebruilet om fu oorlog tegen Engeland
nee tefinancieren.
Dit uerbaal ß gescbreuen door Coen en Enuin

METAÀ.LDETECTOREN B V
Bedrijvenweg 17

:,j527 2 PÃ Sint-Michielssestel
¿ Nederlandj.T.l"foon O4l05-]r2949-

Detecto
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Deval van het slot
Puttenstein

Enige uondsten

Een artikel over de
geschiedenis van het

slot Puttenstein, dat in
1375 werd Yerwoest en

de daar gedane

vondsten.

Aþ. L Gcz:¡d,t vonof de Zuidezeesvootweg
oÞ de Þloats Ì,voor eens Putænstern sønd

B. Dubbe

ie zich vanuit rü(/ezep

(Noord-Veluwe) over
de oude Zuiderzee-

straatweg in de richting van Elburg
begeeft, passeert eerst aan de
linkerhand het landgoed IJsselvliedt.
De weg maakt vervolgens een bocht
naar links en kort daarnabevindt
zich rechts de afslag naar Kampen.
Een weinig verder ziet men, even-
eens aan de ¡echterkant, omringd
door bomen, twee boeren-
behuizingen liggen op een flauwe
verhoging in het omringende wei-
land (afb. 1). Niets wijsr erop, dat
deze vredige plek eens het toneel
was van hevige srrijd. In de Middel-
eeuwen lag op de plaats van deze
huizen namelijk het sterke slot
Puttenstein, eigendom van de ridder
Herbern van Putten, telg van een
geslacht, dat stamde uit het land van
Vollenhovel(afb.2).
Heer Herbern was een mâchtig man.
Hij fuzat uitgestrekte bezittingen in
het noorden van de Veluwe tussen
Elburg en Oosterwolde, in het land
van Vollenhove, de Graaßchap en
Drenthe. Hij had het recht van gruit
in Elburg en het recht van wind te
Doornspijk2. Boyendien had hij

allerlei vis- en tiendrechten enbzat,
naast andere hoven het slot Old
Putten, juist ten zuiden van Elburg
gelegent.
Rijkdom en macht maakten de ridder
en diens zone overmoedig. Hij
bedreef vele gewelddaden en
gedroeg zich als een roofridder, die
als zodanig veel gelijkenis had met
heer Zweder van Voorst, die aan de
andere zijdevan de lJssel zijn
praktijken had uitgeoefend, maar
wiens slot in1,362 door de Utrechtse
bisschop met hulp van de drie
steden Deventer, Kampen en Zwolle
werd veroverd en geslecht. Herberns
knechten, die bijvoorbeeld tienden
in het Kamperveen moesten innen;
een recht dat hij in leen had van de
Utrechtse bisschop, misdroegen zich
en behandelden de daar wonende
boeren als waren zij zijn lijfeigenen
en dwongen hen zelfs tot het betalen
van schattingen. Vanuit Puttenstein
beheerste de heer Van Putten de
Noord-Veluwe en de scheepvaartop
de lJssel. Dit bliikt onder andere uit
een op 2 september 1374 gegeven
vrijgeleide aan de Kamper burger
Lubbert Voernen, die tot Lamberts-
dag(17 sept.) gelegenheid kreeg om
met een schip en drie mannen naar
Yerst en terug te varen om een
lading zaadtehalens.
Ook A¡end van Slichtenhorst maakt
melding van een brutaal staaltje van
rs mans vermetelheid. In een
klinkryrnke4 dataan de poorten van
de naburige steden werd bevestigd,
stelde Herbern zijne grcote tnagbt
en haar(de steden) nlacþe
blooheid aan de kaaþ : Die uan
Kampen en doen ons niet, Díe uan
Hardentijk bebben dsn tnoednlet,
Dle uan Elbutgb bebben 't goed niet,
Gods urimd en alle mars uyand.6
In hoeverre dit verhaal op waarheid
berust, valt moeilijk vast te stellen.

Detector2t



Aþ. 2. Deel ven e{t kpartvan F, de Wit, ln de

Kolventraot op den Dam inde Wiue Pascoerl

met een ovezidttven æn deel der

Noordvektwe XVll{ colledie R de Heer

'Wel maakt een oms[reeks 1361 door
het stadsbestuur van Elburg opge-
stelde lijst van klachten over misdrij-
ven door de ridder en zijn ghesinde
gepleegd duidelijk, dat hij bepaald
geen brave borst was.7 Deze opsom-
ming van zijn euveldaden vormde
een aanklacht ten behoeve van de
klaring.s Zol<stamHeer Herbern op
zeker ogenblik met zijn knechten
naar de stad Elburg, opende de sluis
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van de stadsgracht, zodat het water
daaruit wegstroomde. Bij die gele-
genheid werden twee mannen
gewond en het been van een vrouw
ontu) ee (doormidden, stuk)
gbescotm. Daarbíj bleef het echter
niet, want de voldende dag keerde
hijmet zijn krijgsvolk terug uan den
hutts gbewapent flI.it uurade ende
opene bannijrcn end bebben we
onserporteß doa gbeslagbm end
andets, ueal tiene onsen Porteren
zere gbanont.Daarna verdwenen de
soldaten, maar niet nadat in het huis
van een burger, die uT¡uwe uan den
buw díe up 't uyt dragben u6.s ùan
þinde, geslagen had en behalve een
handboog ook anden boer
gbadingbe meegenomen had. De
lijst besluit met de mededeling dat de

knechten van Herbern 's nachts bij
Elburger poorters op bezoek gingen
en daar de aanwezige vaten bier
meenamen up beren Herbefts buus.
In 1.373 begaf de heer van Putten
zich naar Z;wolle ter gelegenheid van
de aan'wezigheid van de bisschop
van Utrecht aldaar (Arnold II van
Hoorn, bisschop van 1371-7377)e.

Herbern had namelijk enige Stichtse
goederen in leen. Hi.i verzocht de
bisschop opnieuw met deze goede-
ren te mogen worden beleend. Deze
weigerde echter vanwege de schade
dte zijn leenman hem had berok-
kend en drong aan op betaling van
zijn vorderingen. Daarop stelde
Herbern voor de drie grote
Overijsselse steden als bemiddelaars
in het conflict te laten optreden. De
bisschop weigerde echter, waarop
de in woede ontstoken ridder
vertrok. De bij dit gesprek aaírwe-
zigeKamper schepenen waren het
niet met de bisschop eens. Zij
meenden, dat tussenkomst van de
drie steden voorkeur verdiende.
'lflaarschijnlijk was het de bedoeling
van de kerkvorst de machtspositie
van de heer Van Putten te ondermij-
nen, mede in verband met de strijd
om de erfopvolging in Gelre tussen
de beide dochters van Reinoud II
van Gelre; Mechteld en Maria. De
bisschop was een aanhanger van de
p rtijv^nMechteld, die gesteund
werden door de Van Heeckerens,



terwijl Herbern van Putten de partij
van de Bronkhorsten koos en
daarmee Maria was toegedaanlo. Het
gevolg van de onenigheid met de
bisschop was dat Kampen en Her-
bern op 4 juru 1373 een verdrag
sloten, waarbij men overeenkwam,
dat elkaars burgers en goederen
geen schade zou worden toege-
bracht, alvorens men elkaar daawan
te voren zou verwitLigen. Dat alles
met de wel heel korte opzegtermijn
van acht dagenll.
Lang duurde dit verbond niet. Van
Putten trachtte de bisschop zoveel
mogelijk te benadelen. In de zomer
van 7373 trok een aantal knechten
vanuit Puttensteyn het Kamperveen
binnen om, zoals Van Slichtenhorst
opmerkt, die uan Katnperueen te
ribbezaþþed2. De schout van dit
gebied kwam hen echter met een
aanfalboeren tegemoet, waarop zij
negen dienaren van Herbern dood
sloegenl3. Dit was er de aanleiding
toe, dat de stad Kampen en ridder
Herbern elkaar de oorlog aan-
zegden. Op sente Ltclendach 1,373
(13 dec.) sloten de bisschop en de
stad Kampen een verdrag: dat men
het buls htttenstøyn zonder draþn
zou ne efl eæmra . Ilet " zortder
dralen" duurde echter Íot1375voor
men het beleg sloeg bij het kasteel.
Op 15 juni trokken de Kampenaren
op naar de burcht, die na een
belegering vaîzes weken werd
veroverd. De kasteelheer werd
gevankelijk naar Kampen gevoerd.

Aþ.3.Iinnen dobbelien diam, I 1,3 cm., XVB,
port coll,

Toch werd al op 31, augustus 1375
vrede geslote n. Daarbij werd onder
andere bepaald, dat het huis
Puttensteyn zou worden geslecht,
dat Herbern de bouwmaterialen
mochtbehouden en dat Kampen de
blijdestenen die in het kasteel
werden geslingerd weer mee zou
mogen nemenr5.
Zoals reeds werd opgemerkt, bevin-
den zich thans op de plaats waar
eens het Slot Puttenstein stond, twee
boerderijen, de een genaamd
Puttenstein de andere De Pol. Om
deze gebouwen treft men bij een
oppervlakkig onderzoek in de

Aþ. 5. Wopensúild op oútezijde dobbelier
von oþ. 3, h. 2,5 cm.

bodem puin en fragmenten van leien
aan. Ook kan in het land wäargeno-
men worden waar eens de grachten
van het slot moeten zijn geweest
(afb.3 en 4). Een opgraving vond
niet plaats, maar zrjn er ondanks dat
feit nog andere sporen bewaard

Aþ.4. Achterzijde dobbeliervon oþ, 3
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oþ. ó. Tinnen sùotel, diam. 37,5 cn.,
bodemwndst I 9ó2 v.m løsteel Valckensærn

bij lJselmonde, XMB, His¡Dtisch Museum
Rotærdom.

gebleven, die herinneren aan wat
zich hier vroeger heeft afgespeeld ?

Dankzij de oplettendheid van enige
ge'interesseerden, de heren Ruud de
Heer enJan van 't lJssel kan deze
vraag bevestigend worden
beanlwoord.

Als eerste moet de vondst van een
Linnen dobbelier of mosterd-
schoteltje (afb.3 en 4) worden
vermeld, dat helaas in de bodem
nogal heeft geleden. Het heeft een
doorsnee van 11,3 cm, de rand is 1,2

cm breed en in het midden van het
plat is een cirkel gegraveerd met een
diameter van J,1. cm. Het op de rand
gestempelde tinmerk is door corrosie
verdwenen, Het schoteltje draagt aan
de achterzijde een eigendomsmerk
in de vorm van een gotisch'\Ã/apen-
schild met daarin een verkort ge-
streept Sint-Andrieskruis met daarin
een verticale eveneens gestreepte
balk, die juist door het midden van
het kruis g 

^r.(^fb. 
!). Naar mag

worden aangenomen heeft het
toebehoord ean een belangrijke
Kamper burger, die met zijn stad-
genoten ten strijde was getrokken.
Om twee redenen moetworden
gesproken van een gewichtig
persoon. In de eerste plaats was
tinwerk in de veer[iende eeuw



geen gemeengoed en bovendien
voerde hij een wapen.
Een wat vorm betreft gelijke schotel,
ook met een ci¡kel op het plat werd
in de gracht van het voormalige
kasteel Valckenstein gevonden, dat
eertijds op het eiland van
IJsselmonde lag. De datering van
deze schotel kon worden vastgesteld
aan de hand van de vondst-
omstandigheden, die wezen op de
tweede helft van de Veertiende
Eeuw (afb.6).

Aþ. 7. Stcrling geslogen in het munthuis von de

grøren Von den Bergþ te 's-Heerenberg diom.

l,ó8 cn XVB, Port coll.

Ook het dobbeliertje stamt uit
dezetde tijd. Hetwerd, naar mag
worden aangenomen, verloren
tijdens het beleg. Het werd op circa

300 meter afstand, ten noorden van
de burcht, aangetroffen in een
weiland langs de Polweg op een
diepte van ongeveer 40 à 50 cm
onder het maaiveld.

Aþ. 8. Groot tournoøi geslogen tijdens de

regeringvon Phþs Vl van Fronkijk diam. 2,48
on., XVA, Port ColL

Op dezelfde plaats werd een aantal
munten gevonden, die alle gangbaar
waren in de periode, toen het beleg
plaats vond. Daarom is het welhaast
zeker, dzt ze tijdens de ci¡ca zes
weken durende strijd vedoren zijn
geraakt. Allereerst moet een stefling

worden vermeld, die in de jaren
7354-1387 werd geslagen in het
munthuis van de graven Van den
Bergh te 's-Heerenberg (afb. 7). De
waarde kwam overeen metL/3
gtoot. De gtootwas een zilversuk,
dat in de loop van de Veertiende
Eeuw sterk devalueerde , zodat in de
tweede helft van die eeuw overge-
gaan werd tot invoering van de

Aþ.9. Twee ploken, geslogen tijdens de

regeingvon Lodewijkll von Male, diom. 3,1

cm., XVB, Po¡t coll.

dubbele grcot of phk. Ook vond
men een gtoot tournoots, met het
opschrift Phílippus Rex, een munt
van de Franse koning Philips VI
(1328-1.350) (afb. 8). Deze van
oorsprong Franse muntstukken
waren in het oosten van Nede¡land
tot omst¡eeks 1400 het voornaamste
zilvergeldl6. Vervolgens dienen lwee
te Vlaanderen door Graaf Lodewijk II

Afb. I L Grooq, geslogen trjdens de regering von

Lúewijk lvon NeveÃ diam. 2,7 qn, XMA
Port Coll.

van Mals (1346-1384), sedert 1365
geslagen zilveren plakþen te worden
genoemd (afb.9), evenals een te
Uuecht omstreeks dezelfde tijd
aangemeakr. exemplaar (afb. 10).
De waarde ervan kwam overeen met
ñ'ree gtooL Deze plakken tonen aan
de voorzijde een zittende leeuw met
een tournooihelm op de kop.
Tenslotte werd nog een zilveren
gtootv^n de Vlaamse graaf Lodewijk
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Aþ. 10. Plok geslogen tÊ Utrcúq diom. 3,1

cm., XVB, Port coll,

I van Nevers (1322-1,346) aan getrof-
fen, die geslagen werd russen 1322

en1,346(afb. 11).

Deze toch bescheiden vondst toont
opnieuw aan hoeveel verschillende
soorten munten er tezelfdertijd in
omloop waren.

Een ander aspect van de suijd
rondom Puttenstein is het gebruikte
wapenhrig. Er werd namelijk op
circa 200 à 300 meter ten noorden
van de plaatswaar het slot stond in
de weilanden links en rechts van de
Polweg, op een diepte van2O to 40

cm een concentratie van loodbus-
kogels (ca. 300 sn¡ks) (Aflr 12).

aangetroffen. Dit wijst erop, dat er
tijdens het beleg met vuurwapens is
geschoten. Uit het feit, dat de kogels
zo ver van het kasteel verwijderd zijn
gevonden, zou afgeleid kunnen
worden dat de belegerden over
donrebussen of loodbussen beschik-
ten. Een bewijs daarvoor is het feit,
dat het overgtote deel der gevonden
kogels betrekkelijk onvervormd is.

Bij de belegering in 7362vanbet
kasteel Voorst bij Zwolle werd door
de stad Deventer eveneens gebruik
gemaakt van geschut. De daar
gevonden loden kogels zijn groten-
deels vervormd en vaak platgeslagen
tegen de kasteelmuren, hetgeen ook
blijkt uit het aangeklitte baksteen-
gruisr7. Mogelijk hebben heer
Herberns mannen getracht met hun
loodbussen het afschieten van
stenen met de grote blijde, die de
Kamper burgers hadden opgesteld,
te verhinderen.
Op de plaafs waar zich eens de
muren van het kasteel verhieven,



werd een zwaar projec[iel gevonden
Q<al. 4,7 cm,), dat kennelijk door de
belegeraars was afgevuurd, getuige
de aanwezigþeid van aangeklit
baksteengruis. Dit feit maakt het
aannemelijk, dat ook het legertje van
Bisschop en Kampenaren over een
aantal bussen beschikte. Zowel Heer
Herbern als de stad Kampen hadden
ongerwijfeld gehoord, resp. kennis
gemaakt met de uicwerking van deze
bussen tijdens het beleg van 7362
voor het kasteel Voorst bij Zwolle.
Zij waren beiden kapitaalkrachtig
genoeg om zich dit type wapen te
kunnen aanschaffen. Tenslotte moet
de mogelijkheid onder ogen worden
gezien, dat door in later tijd plaats

Aþ, 13. Loden kogel met 4zeren rns/uiæel,

gewnden bij hetv.m kasted Pr¡tænsæin, kol.
35 crn., Port Coll.

Aþ, lZ Loden lagels, gevonden bij hetv,m.
,<osteel Puttensteia met koliben voierend von

4,7 tot l,ó cm., Po¡t Coll,

gehad hebbend grondverzet de
gevonden kogels uit de nabijheid
van de kasteelmuren op de plaats
terecht zijn gekomenwaar ze nu
werden opgegraven. Dat zou er op
wijzen, dat alleen de belegeraars van
donrebt t ssen gebruik hadden ge-
maakt. Uit het voorgaande is echter
gebleken, dat er vooralsnog niets op
wijst, dat deze veronderstelling juist
zou zijn.

In die tijd was eenvoudig geschut
meestal vervaardigd van smeedijzer.
Zo onving in7362 op de lfoensdag
na senteJobarsdacb decoXlatío (30
aug. 7362) mE)ster Gosen uan
Nymegenuan eryre gtoten
donrebussen te ueßtneden ende uan
V ander donrebotssm ende V barne-
rcn tot fun bussen een bedrag van 8
pond, 6 schellingen en I penningen
r8. In wal later tijd gebruikte men ook
koperen kanonnetjes, zoals blijkt uit
een lijst van eigendorìmen van de
sted Zw olle, opgemaakt omstreeks
13Ð, dle een coþeren busse gbebeten
potbondvemeldt re.

Loodbussen hadden een loop, die
aan de achterzijde was afgesloten.
Onder aan de loop bevond zich een
haakvormig uitsteeksel om het
geschutvast te kunnen zetten. Om
de bus te laden, moest het kruit in de
monding van de loop worden
gegoten. Vaak bedroeg het gewicht
aan kruit de helft van het gewicht
van de kogelæ. Vervolgens liet men
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er een loden kogel in zakken, die
stevig op het kruit werd gestampt,
zodater geen ruimte meer was
tussen kruit en kogel. Ächter in de
loop bevond zich het zundgat. Door
middel van bijvoorbeeld een
gloeiende 4zer&aad of de haakstok
werd het kruit tot ontploffing ge-
bracht, waardoor de kogel werd
afgeschoten.
De loden kogels werden in vormen
gegoten, die zoveel mogelijk met het
kalber van het geschut overeenkwa-
men. Er werden kogels met de
kalibers 4,7 ,3,5,2,5en 1,6 cm
gevonden. Sommige van de Sevon-
den projectielen bevatten een stuk
yzer, waarschijnlijk om het
doordringingsvermogen te bevorde-
ren (afb. 13). Later werden ook
ijzerenkogels gebruikt : Itetn een
clme coperen busse daermen clote
rnede scbut mit 36 íjsercn cloterfi.
De meeste loden kogels hebben een
kraag die meestal overal even dik en
gelijkmatig van vorm is. Soms is hij
wel 1,5 cm hoog en zou, naar men
beweert, zijn ontstaan bij het in de
loop'rammenu van de kogel. Dit
zou dan betekenen, dat de kraag
zich aan de voorzijde van het projec-
tiel bevond'?2' Enige rwijfel daaraan
lijkt op zijn plaats.In de eersre plaats
is lood, hoewel een zacht metaal,
toch geen stopverf, dat men naar )

Fis l.

þruit

þruit
nret zo.

achterþant
loop
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believen kon vervormen. Bovendien
mocht de kogel niet zo vast in de
loop'geramd' worden, dathij bij het
afschieten bleef steken, waardoor
het geschut kon ontploffen. Ook kan
een kogel met een vrij grote holle
ruimte aan de voorzijde uit een
oogpunt van ballistiek onmogelijk
aan zijn doel beantwoorden. Bij
verscheidende exemplaren is van het
met grote k¡acht aanstampen c.q.
urammen' aandekraagzijde van het
projectiel niets te bespeuren. De
huid van het gestolde lood daartegen
is daar wel waar te nemen. Daarom
lijkt het waarschijnlijker, dat de l<raag
met vooropgezette bedoeling al bij
het gieten ontstond, opdat de
achterzrlde van de kogel met deze
kraag het kruit zou omsluiten (zie
fig. 1) Bij grotere bussen werd
gebruik gemaakt van een houten
prop tussen het kruit en de kogel,
opdat de gassen niet langs de kogel
konden ontsnappen. Het staat wel
Yast, dat dit bij de bussen waarmee
stenen kogels werden afgeschoten
gebeurde, m^ Í zekunnen ook
gebruikt zijnbij loodbussen van
groter kaliber. Itetn ludeken den
dreyerum 50þroppe ín die bussm,
18plaV3. Mogelijk is de platte loden
schijf (op afb. 72 vooraan, 3e van
rechts) eveneens als zodanig gebe-
zigd.
Grote bussen werden op schragen
gelegd. De kleinere werden van
stelen voorzien, opdat die gemakke-
lijk op het doel konden worden
gericht, terwijl lroorts de terugslag
kon worden opgevangen.
Een ande¡ attribuut bij het afi.uren
was de haakstok, die een ijzeren
uiteinde had in de vorm van een
haak.Deze haak werd gloeiend heet
gemaakt en bij het ztndgat gehou-
den, waardoor het kruit ontbrandde.
Voor dit doel werden vuurpannen
aangeschaft, waarin gloeiende kolen

1 A.N. baron de Vos van Steenwijk,
Het gesbcbt fu Vos Van Stænuijk in bet
licbt uan de gescbíedenís uan de Drenrse
Ad el, Assen/ Amste ñam 1,97 6, 204.
2 Het ¡echt van gruit wil zeggen het
monopolie te bezitten van de levering van

werden gedaan, zodatmen in staat
was tijdens de "ar[illerie-duels" de
haken steeds paraaÍ.te hebben. Een
bijzondere vorm van een vuurpan
leverde de stadstimmerman van
Zwolle, \lillamme Palmer, in 1395

aan het Deventer stadsbestuur
namelijk i een yseren kytikm dear
rnen üuer inne besluet die bussen
baþ,e tnede te bqtten aße men in den
uelde rnit der bussm nEmt te
scbieterta. Hij ontving hiervoor L

gulden en26 graten Hetbij
Puttenstein gebruikte geschut was
vrij primitief. Er konden maar enkele
schoten per dagmee worden gelost.
Bovendienwashet geva Í voorde
schutter niet veel minder groot, dan
voor degene op wie werd geschoten.
Vaak ontploften of scheurden de
lopen. In elk geval hadden ze,vooral
in het begin een afschrikwekkende
werking.
Het was echter niet het geschut, dat
de bezetters van Puttenstein op de
knieën dwong, maar een grote
blijde, die met de door haar gewor-
pen grote stenen de muren kapot
beukte. De arm van dit werktuig
werd nadien bewaard in de kapel
van het Heilige Geestgasthuis te
Kampen. De Gelderse geschied-
schrijver Johannes Isacius Pon¡anus
(1571,-1639), die het kerkje in 1,6N

bezocht, heeft er een tekening van

gruit. D.i. een uit kruiden vervaardigde
gisstof voor het bier, die later vervangen
werd door hop. Het recht van wind is het
¡echt windmolens te houden met uitsluiting
van ieder ande¡.

Aþ. 14, een blijdxrm, die bìj Putænsæin

door & lØmpenoren werd gebrurkq, getekørd

door J.l. Ponunus, ontleer¡d oon de

Orælsselsdre olmonok wor oudheid qt
letteren 1338.

gemaakt, die bewaard is gebleven
(afb.14). Hij meende dat het een
ARIES, een stormram was. In 1,646 ß
dit kerkje evenals de blijdearm in
vlammen opgegaan2s.
Behalve de vondst van het tinnen
dobbeliertje, de munten en de loden
kogels werden nog enige scherven
van veertiende-eeuws Siegburgs gres
aangetroffen. Veel is er derhalve niet
wat nu aan het slot Puttenstein
herinnert. Dat wil echter niet
zeggen,dater niet meer te vinden
zou z4n. Een vakkundig geleide
opgraving heeft tot op heden niet
plaats gevonden, zodat er zelfs over
de grootte en de versterkingen van
het kasteel niets bekend is. Mis-
schien zijn de hier gesignaleerde
vondsten aanleiding om eens een
nader onderzoek in te stellen naar de
omvang van dit roversnesq dat in de
Veertiende Eeuw de basis was van
waaruit Heer Herbern van Putten en
zijn knechten de Noord-Veluwe
terroriseerden. I

3 A.N. baron de Vos van Steenwijk,
(zie noot l),204.
4 Het kasleel Voorct, Macht en ual
uan een Oærijsseke burcbt,Ylerken van de
Vereeniging tot Beoefening van Orcr¡¡ssebdt
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þt en Gesdhdolr m,3ó,Zwole 1983.
5 I Dø¡ De ¿rcirhæn êrgemeente lGnrpen,
Ll<ørnÞû l9ó3, 168,rcAætn 96, Yerst$€s eên
køsteel døt /og trssen Zolk at l(awvzs.
6 l[Pontons,Hbø¡ioeGcþroeXV
Hodew{k I ó39, 307, lutlú wn Sfchtenhorst Boeken
vø de @Hersdle Csctfedenesen, Arúen ló53, 156.
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^l 
von de¡ Ver', hvaitøis von het fus-

orúidÛbt4 36mænhogt l93Z 176w22
Stoeorúlef Ehug t* I 59 L th m& de heer Hots
Tob*, Sùeel<otdlivotb te Olébrcek
8 Dektorìngwæhagereúdnf&t
woryeeærr wed door de Gel/ene læræg
9 E Motún Hehentwn Putten ofde
belegeñng wn Ptrtteñeh h ; OælsseËdle A/monok
wor oudlnU at letteren 1838, Delænær 1837, 107:
108. JW. SdþoÞ en CN. F*nnonn De conftæn

t¡ssen de stod lfunpen en de Gfr*ne Heæn Vøl
Prmm h : Komper Ahand< l9óU67, 26&284.
PAWS.von Met¡q Gesdfedenls en RÊdrrontwfl*efry
van ffiwg lttnlæm I 885, 23-24.
l0 tW Sdtoop ar CN. F.,h¡mont
(zie mot 9) 273-276
I I J Dør De ordtleven @e rcot 5), 168, rcg.

Te koop Garret grand Í¡uùster hunter
llz.g.a.n, incl. zoekschotels van 27,5 en
3t,5 cm en de diepzoeker (two box)
P rijs f t7 50,- Inlichtingen 053-7 64æ0

Te koop Compass scaíurer )P-350
rn€t gfot€ schotel (30cm), ongeveer
Lt /, jaar oud en zeer weinig gebruikt (5x)
Zo goed als nieuw.
Prijs f 850,-
F.CJ. Immers, Van Dalenla^n228,
2082 VL Santpoorr Tel . 023-37 3æg

GEZOCHT!!I
Ik zoek iemand (meerdere mensen mag
natuurlijk ook) die in het bezit is van een
auto en regelmatig met ziin
metaaldetector op pad gaat. Zelf ben ik
niet in het bezit van een auto en dus is
het voor mij helaas niet mogelijk om er
eens echt een keer op uit te gaan, Daar

97, Sdøop a Fefurntn (àe
ttoot 9) noønen 4+1372.
12 luandwn 9kflte¡úoßt
(zic mot 6)
l3 JW 5dtoop enCN.Felnnom,
(zie rtoot 9), 277-278
14 J Dæ De Æúreven (zie rnot 5), ló7, rcg. m

94.

15 lbUem 169-170,tegrr, 105.
l6 H. E¡¡¡lp Von GHer De Ned,eilo¡dc;e Munten
lJùdlt/Antwetæn I I 65, Þ 2e-38.
17 AD.VeilMe Vondsten u¡tde Voorst,ln: Het
lrøsteef Voorst (zle mot 4), 5841,
l8 ll. von Doo¡ìtú, De Comemorssrlceringen
wn DercDæt ll,
(t 36t-t374), t7 t
19 5. Elte en F.C k*envelder, De moo¡{
r*eringwnZwolle I399,
Zvnlle 1970, 10.

20 H.Mülen l-Í'ston'dre Waffen,Beñþ 1957,
t32.
2l T Bte en f,C Be¡l<envelden (àe noot l9), 10.
22 Htvl Z[Eon-Zweent Of lß ottoytelle lrc
/engerøle, Aspects ofctrumg a¡¡rs otú atmow h

Westem Empe I 20O I 1N, (dk), l,nstedm I 988,
99-101. HcyrL Eãt strd ln t gweer Dercnter oondee,
In de oodog vwr I 362 ln : Het lcøteef Voorst (z'e noot
4),89-92 R&E vør érSloot MkbeleeuwsWapenalg
Bt-rs'em l9ó4,99-105,
23 5. Efte en F.C &,il<e¡¡vel&n De moot*
rekenlng wn Zwolle 1 4 0 1, 89.
24 GtlL Meyen De stoôækenlngen wn
Devente, I (139+1400),
Gonlngen l9ó8,94
25 E Moún Heú,em wn futæn (zie noot 9),

t I 7-t 27.

Em wod wn doti< geldt de heren gebn Ptfienstein en
Von Linbrywor de toestenynhg om op tlln teræínen

orúezoekte mogat &en

Overgenomen uit Ant'ek

In de maanden juni, juli en
augustus wordt er, m.m.v. onze
vereniging, in het Gemeente
Museum in Elburg een tentoon-
stelling van bodemvondsten met
de detector georganiseerd. De
eerste (gemelde) vondsten ziin
al binnen (Romeinse verzame-
ling w.o. een bronzen gezichts-
helm). \Øijzoeken eerste klas
mater ìaal (aangem el d).
R. de Heer Tel./Fax05203-6597.

Voor de leukste, org¡neelste of
meest bruikbare TIP wordt
elke 2 m¡ìanden een boek

beschikbaar gesteld door Fa.
Detect æ Enschede stuur

deze tips naar de redact¡e \¡an
dit blad onder Yermeld¡ng yan

"TIP,"

komt nog bij, dat het mij ook gezelliger
lijk om samen met nog iemand (of
meer) onze hobby uit te oefenen. Ook is
het voordel ig eî , want y^nzelfsprekend
zijn de reiskosten een stuk minder als je
er gezamenlijk op uittrekt. Ikben zelf 23
jaar en woon in Twijzelerheide. Het liefst
zou ik met iemand in contact komen, die
al enige ervaringheeft en daardoor ook
mooie plaatsen weet te vinden waal we
kunnen zoeken. Het probleem is, dat ik
meestal niet weet waar ik het beste kan
gaan zoeken.
Ik hoop, dat er mensen op deze opro€p
reageren!

J. Hoeksma, Twijzelerheide
Tel.:05773-7799

Alleen particulieren (leden) kunnen
grat¡s "Opgravertjes" plaatsen,
door deze Yoor de sluitingsdatum
naer de redactie op te sturen.

esGR¡vt*?t
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VOOR U GELEZEN
'W, Kuypers

Van de week kreeg ¡k het
tweede boek Yan Gert

Geesink in handen onder de
titel: "Succesvol zoeken met

de metaaldetectortt.tt Een
onmisbare handleiding Yoor

muntzoekers,
beroepszoekers,

schatzoekers, strandjutters,
dumpdelvers en

amateu r-arc heol ogen t t.

Gsvt Gçsink

Dit boek is een vervolg op zrjn eerste boek:
"succesvol schatzoeken". Gesink, genoemd in
decembernummer 51 van Panorama als een autoriteit op
het gebied vanschatzoeken, doet met ditboek zijn
collega-detectoramateurs een gtoot pleziet.
ìJíat had ikzell graageen dergelijk boek gehad in mijn
beginperiode met de detector! tù(/at heb ik zitten
klungelen met de afstelling van mijn detector.
Dan het getob in het zoeken naar vindplaatsen.
rüíat heeft me dát een tijd, geld en energie gekost!

Hoeveel voorwerpen verprutste ikwel niet, door
ondeskundig schoonmaken? Hoeveel kostbare vondsten
zou ik hebben weggegooid, omdat ik nietwist wat het
was? Al deze beginnersfouten ziin meÍ. de kennis uit dit
boek te vermijden. 'Waarmee ik maer wil zeggen, dat elke
beginnende detectoramateur dit boek moet kopen, lenen,
kopiëren, huren of desnoods stelen (nou, iabijwijzevan
spreken.) Een absolute must!

Hetboek heeft een mooie, verzorgde vormgeving.
Een sfeervol plaafje, zo goed herkenbaar voor elke
zoeker. Het boek ligt lekker in de hand en de Z-koloms
bladzijdenzijn ovetzichtelijk en prettig te lezen.
Door de vele foto's en tekeningen (je vindt haast geen
pagina zonder) heb je ook absoluut niet het idee, dat je je

door een berg tekst heen moet worstelen. Integendeel,
tekst en afbeeldingen vullen elkaar ean tot een
uitgebalanceerd geheel. Het is een boek, dat jaren mee
kan. Het zaler danwaarschijnlijk flink beduimeld uitzien,
maar het zal niet uit elkaar ztjn gevallen want het is
stevig ingebonden.

Dit boek, dat Gesink in eigen beheer heeft uitgegeven,
bevat de volgende onderwerpen.
Een shrk over unieke nededandse vondsten, een
uitgebreid hoofdstuk over metaaldetectors, iets over
graaftechnieken, goudzoeken, metaaldetectors en
archeologie, vindplaatsen en allerlei ander wetens-
waardigheden. Haast te veel om op te noemen. Allerlei
zaken, die iemand, die met een metaaldetector zoekt,
vroeg of laat zal tegenkomen.
Het boek wordt afgesloten met een lijst van nuttige
adressen en een literah-ruropgave.

Vie dit boek vergelijkt met zijn voorganger ziet dat dit
boek bijna 2x zo dik is. Is het dan ook ?:r. zo goed?

Dit is een voor de hand liggende vr^ag.
Om daar een antwoord op te vinden, zouden we kunnen
kijken wet er aan overbodige materie in dit boek staat.

Als ik het boek nog eens doorneem, kan ik daa¡bar
weinig van vinden.
Persoonlijk vind ik het hoofdstukje over goudzoeken
interessant en informatief,
maar niet noodzakelijk.
Maar daar houdt het dan voor mij wel mee op. )

zoeke n lryrol

Een onmisbare
handleiding voor
¡rLu.ltzoekets,
ber oepszoekers,
schatzoekers,
st ra n cl j utte rs,

durlpdelvers en

nmateLrr-archcologen

rle w,etøøl
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Voor u gelezen

Blijft over een 0ogische) berg informa[ie en tips, die stuk
voor stuk nuttig zijn voor elke detectoramateur.
Hetboek puilt ervan uit.

Wie enigszins de öuitenlandse) literahrur over
metaaldetectoren bijhoudt, zal merken dat Gesink
opvallend goed geinformeerd is en een evenwichLige
greep uit de beschikbare informatie heeft genomen.

Gesink bezit de kunst om in een prettig leesbare stijl
een berg uiterst zinntge informatie over te dragen.
Dit doet hij onder andere door over ervaringen van
anderen te vefellen, maar ook verhaalt hij uit eigen
ervaringen. En niet alleen de posi[ieve succesverhalen,
maar ook de - zoleerzame - mislukkingen. De informatie
g 

^t 
daî meer leven, het blijft niet zo theorerisch.

In deze lezersvriendelijke schrijfstijl schuilt het gevaar,
dat niet alle informatie wordt opgenomen door delezer.
Dit gevaar wordt teniet gedaan, doordat je dit boek,
vanwege zijnaantrekkelijke uiwoering, telkens weer zal
oppakken, wearbij je dan ineens weer nieuwe feiten
leest, die je eerder niet waren opgevallen.

Zoals Gesink al in zijn voorwoord schrijft, is dit boek
geschreven voor beginners, gevorderden en
doorgewinterde zoekers. Dat de beginner in dit boek up-
to-date wordt geihformeerd is inmiddels wel
duidelijk. Vanaf de aanschaf van de eerste detector hoort
dit boek gewoon bij de basisuitrusring. De moeilijke
hoofdstukken kunnen in eerste instan[ie gewoon
overgeslagen worden. Voor de gevorderde amateur is dit
boek een opfrisser van reeds aanwezige kennis, maar
ook zinnig voor het opdoen van nieuwe
wetenswaardigheden en ideeën. Misschien kunnen zij
zich nog beter richten op een reeds(?) door hun gekozen
specialisme in de hobby. Voor de doorgewinterde
zoeker, die z4n specialisme al gevonden heeft, is het niet
alleen een handig naslagwerk, maar die zal zeker ook
geTnteresseerd zijn in de besch¡even laatste
ontwikkelingen van de detectortechnologie. Voor hen is
het zinnig om over de laatste stand van zakenwatbetreft
de discussie omtrent metaaldetectors geïnformeerd te
zijn. Ylant ¡tist zij zullen hun hobby ruet graagwillen
missen in de toekomst. Mogelijk worden zij geïnspireerd
om met hun ervaring te helpen onze hobby veilig te
stellen. De huidige detectoramateur kan haast niet meer
zonder een hoeveelheid informatie.
De tijd van het gepionier, toen je in je naïviteit nog dachr,
dat je met je detector en een bouwvakkersschop overal
rond kon struinen zonder problemen te krijgen, is
voorbij. De toekomst van het zoeken mei een
metaaldetector zal hoofdzakelijk afhangen van het
gedrag van de gebruikers. Deze gebruikers zullen goed
geinformeerd moeten zijn. Ditboek zal daarbrj een hulp
zijn.

Buiten de detectorgebruikers in de eerste plaats is dit
boek uitermate informatief voor (amateur)-archeologen,
en natuudijk als informatiebron voor de media.
Ook voor de detectoramateur in spé kan dit boek de

^anzef,zijnomzich 
daadwerkelijk met deze hobby te

gaanbezighouden. Is dit boek nu perfect? Welnee, hier
en daar kom je een schoonheidsfoutje tegen,
die de meeste lezers waarschijnlijk niet op zalvallen.
Het hoofdstuk over vondstdeterminatie is nooit groot en
uitgebreid genoeg, iets wat Gesink zell ook zegt.
Het zou misschien alleen nog wat efficiënter kunnen,
maar wie op dit soort dingen let, is een kniesoor.
Dit boek verdient een plaats in de boekenkast van elke
detectoramateur. Dan mag het er flink beduimeld uitzien
van het vele gebruik. Het is door zijn leesbaarheid en
fraaie vormgeving de aanschafprijs dubbel en dwars
waard! I

Gesink, Gert
"Succesvol zoeken met de metaaldetector: onmisbare
handleiding voor muntzoekers,
beroepszoekers,schatzoekers, strandjutters,
dumpdelvers, en (amateur)-archeologen
Uitgeverij Detect, Enschede, 1Ð1
rsBN 90-800755-1-5
Prijs f 29,%
Te bestellen door overmaking van f .2),)O +
f 5,- portokosten op giro 48.38.978

muntbandel

RUM GESORIEERD IN o.a.
Griekse rnunten - Romeinse rnunten

Middeleeuuse nl.unten - Prouinciale munten
Koninkrijksnxunten

Buitenlandse munten
(m idde le e uø en -mo de rvt)

Gratis prijslijsten op aanur6r.a.g
Bezoek aan huis uitsluitend op afspraak

Pr. Irenelaan 1.9 3958 )O{ Amerongen
Telefoon 03434-52838
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FRIESLAND

Compass/O'rion/C-Scope
TesoroAñ/h ite's/F isher

Kooistra
Metaaldetectors

Ds. de Boerwei 13, 8409 JT Hemrik

Tel. 05166- 1502

Compass/O'rion
White's

Hofstee detectors
lndustrieweg 35, 3641 RK Mijdrecht

Te\.02979-84713

CompassAffhite's

Goldrush
Palembangstraat 5,

1094 TA Amsterdarn
Tel.020-6682968

C -scope/Tesoro/F isher

D.r.Laan
Metaaldetectors

Pieter Maatsstraat 12

1777 AP Hippolytushoef
Tel.02279-3286

lJTRECHT

NOORD.HOLLAND

DEALER PAGINA
Voor een deskundige voorlichting, degelijke garantie en een goede service is er altiid een

erkende dealer bij u in de buurt.

HOLLAND

Compass/C-Scope

Fa. Hamstra
Kleíne Haarsekade 102,

4205 VE Gorinchem
Tel. 01830-23ó I I

Garrett

Treasure Hunters
Supplies

Heliotrooplaan 376
2555 ML's-Gravenhage

Tel.070-3681121

Ru Parestraat 122

2552 CS "s-Gravenhage
Tel. 070-391 2743

NATUURL'IK Z'lN ER

NOG VEEL MEER
DEALERS,

HELAAS HEBBEN ZU
Z'CH NOG N'ET YOOR
DEZE DEALERPAGINA

OPGEGEYEN.

Det30

NOORD.BRABANT

Compass/Tesoro
White's

W. Munsters
Metaaldetectors

Keepstraat 2,5702 LH Helmond
TeI.0492044782

Compass/O'rion

Zeeland Detectors
Vogelstraat I6,4335 BE Middelburg

Tet. 0l 180-37792
b.g.g. 05150-23 107

ZEELAND



ln ttRoman Bronze
Statuettes from the

Netherlands" I en ll heeft
prof. Zadoks een goed

ovezicht gemaakt yan wat
er tot aan l9ó9 in ons

gebied gevonden is. Maar nu
in 1992 is er vermoedelijk

heel wat bijgekomen, Yooral
danlcij de metaaldetector.

ln dit stukie komen wat
recente vondsten aan de
orde en de vr.u g of die

beeldjes ook door mensen
in ons eigen gebied kunnen
zijn gemaakt. Een definitief
antwoord is hierop niet te
geven; de metaalanalyse

van het vondstmateriaal is
bijv. nooit methodisch

gebeurd en er is helaas geen
goed overzicht van de
Iatere vondsten. Mijn

bedoeling is pen aanzet te
geven Yoor een beter idee

over deze materie. Het zou
mooi zijn als er reacties
komen van vinden¡ yan
bronsmateriaal om het
beeld te completeren.

Misschien heeft u iets in uw
bezit, wat na onderzoek

Romeins bl¡¡kt te zijn. Als
het mogelijk is, geef ik

g?aa,g advies.

Bronz€h, Rome¡nse

inheemse productie?
Dr. K.PJ. Fa.ber

godenbeeldies r

oþ.

r zijn heel wat bronzen objec-
ten uit de Romeinse periode.
Naast onderdelen van wapens,

krij gskledij en gebruiksvoorwerpen
ook beeldjes van dieren en goden.
Die laatste groep geeft een interes-
sante indruk van hoe het hier in die
tijd met de godsdienst gesteld was.
Omdat er zo'n groot verschil is in het
denken en vereren van toen en het
geloven van nu een klein exposé: in
hoofdzaken is het beeld ongeveer als
volgt:

magazxne

De bevolking hier maakt vanaf de
eerste eeuw voor Christus kennis
met het Romeinse pantheon. Onder
een pantheon verstaan we het
geheel van honderden goden.
De Olympische goden -Jupiter, Mars
(zie afb.1: vondst uit de buurt van
Kampen, mogelijk een inheemse
versie), Iuno en Mercurius - vormen
een soor[ eredivisie.
Daarna volgt de eerste divisie, om in
voetbaltermen te blijven, beshande
uit kleinere grootheden en import-
goden, zoals Fortuna: (zie afb.2 in
inheemse versie, vondst Drente), )

oþ.2



Epona (paardengodin) en Isis
(oorspronkelijk een moedergodin uit
EgvptÐ.
Vervolgens krijg je het kleinere grut:
brongoden, woudgoden, tot een god
voor de slaap en zelfs een god voor
het vediefd worden.

Ondeding lagen de rangen niet vast.
Een god kon promoveren omdat hij
op de een of andere manier erg
populair werd. Bijvoorbeeld Isis
werd in Rome waanzinnig populair
en praktisch een hoofdgod. Soldaten
namen uit Syrië een soort Baä.I mee
uit Doliche, die bekend werd als de

Jupiter-Dolichenus en kwam uitein-
delijk in de buurt van Keulen terecht.

Interessant is, dat deze god door de
Romeinen dus met een eigen god

werd geïdentificeerd. Men zagwat
overeenkomstige trekjes - soms is de
gelijkenis wel erg oppervlakkig - en
er volgde een soort overname-fusie.
De god kreeg een plaats in het
Romeinse pantheon als de overheid
toestemming gaf voor de cultus. En
ziedaat weer een kracht gewonnen
voor het Imperium Romanum.
Eigenlijk probeerde men zo'n
buitenlandse god dus voor het
Romeinse karretje te spannen. tù(/e

noemen dit Interpretatio (uitleg,
identificatie) Romana.

Ook in ons gebied waren er van die
overnames. Magusanus þij Tiel, etc.)
werd Hercules-Magusanus en de
Deuso van Diesen werd Hercules-
Deuso en dan gaat het hier om
plaatselijke krachtpatsers. Maar ook
de wat breder bekende goden
werden Romeins ge'rnterpreteerd.
\flodan werd begrepen als Mercurius
(vermoedelijk omdat beide goden
zielen naar de onderwereld brach-
ten), Donar werd Hercules en

Thiwas werd Mars. Daarmee zijn we
bij de goden in ons gebied terecht
gekomen.

tüØat is er bekend?
De Romeinse schrijver Tacih¡s schrijft
in ca. 100 jaar na Christus (tuj had
vaak verouderde gegevens), dat de
Germanen het in strijd met de
waardigheid van de goden vonden
om deze in tempeltjes op te sluiten
en ze in de gestalte van een mens af
te beelden. Er waren heilige plek-
ken, waar het innerlijk oog van de
gelovige de godheid moest waarne-
men. Het is een feit, dat er praktisch
geen godenbeeldjes zijn uit de
periode voorafgaand aan de con-
frontatie met het Imperium
Romanum, maar toen het Rijk met
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zijn pantheon op ons gebied aan-
rolde, kwam de periode van de
wederzijdse bernvloeding.

Nu zijn we zeer geinteresseerd in het
proces waarbij de bevolking hier in
de Romeinse goden, eigen godhe-
den herkende. De Interpreta[io
Germana dus. Een probleem is dan,
dat de goden hier erg fragmentarisch
bekend zijn. Yre vinden veel plaatse-
lijke goden maar ook de breder
bekende goden hebben van plaats
tot plaats en van stam tot stam
enorme gedaantewisselingen onder-
gaan.

Stelt u zich voor: een godsdienst die
totaal niet geïnstitutioneerd is, d.w.z.
er was geen kerk, die de gelovigen
haarfijn op kerterijen kon wijzen,
geen priesterstand of dominees met
een theologische scholing achter de
rug, geen hiërarchie (rangorde), die
de basis in de gaten kon houden,
geen eenheid in de leer, geen goden,
die andere goden uitsluiten
(exclusivisme). Uit Gallië (Frankrijk)
kennen we de druïden, bijna een
soort ingewijdengilde, er waren
rondtrekkende bards (zangers), die
godenverhalen ten gehore brachten.
De kloof met nu is eigenlijk niet
goed in te denken. Wat verstond
men eigenlijk onder een god?

De Joods-Cfuistelijke traditie kenr
één God, aanujd noch plaas gebon-
den, overal aanwezig. Onze voorou-
ders en de Romeinen zagendatheel
anders. Zie een god als een super-
mens, een mens, met versterkte
eigenschappen, zowel in het kwaad
als in het goede. Een god is ook een
beperkte krachtcentrale, hij kan een
stad beheersen, een sterkere god
nog een landstreek; zijn domein is
dus beperkt,vandaar al die honder-
dengoden. Nu heeft datgroteaantal
ook een puur prakrische kant. Voor
elke wens was er een god, omdat
men ook graag gertcht offerde. Vaak
was de investering niet kinderachtig:
als er wat op het spel stond al gauw

een koe of een stier. Was een
handelsonderneming twijfelachtig,
dan dacht men aan Mercurius,
kwamen er geen kinderen, dan
kwam Venus Genetrix in aanmer-
king. Priesterlijke adviezen waren er
te kust en te keur. Bleek het offer
vergeefs, dan probeerde men het bij
een ander, de investering was dan
wel weg maar wie weet....
Een voorbeeld hoe het werkt: dit is
het verhaal van een christelijke
zendeling in IJsland in ca. hlet jaar

1000, die in gesprek is met een
kandidaat-gelovige genaamd Gorm,
Deze Gorm bewaarde in een kistje
de volgende artikelen: een
gebalsemd paardelid, een crucifix en
een thorhamer. Volgens hem hielp
het lid voor de vruchtbaarheid, het
crucifix kwam in aanmerking voor
de lichtere gevallen, maar kwam de
nood echt aan de man, dan kon hij
de thorhamer aanbevelen.

Er bestaat een woord voor dit uit
elke ruif pikken: syncretisme. Onze
voorouders waren per definitie

syncretisten. Toen de romeinse
godenwerelderaen kwam, was er
niets op tegen om het daarmee te
proberen. Gezien de macht en het
preslige van Rome moesten hun
goden, de dragende krachten ervan,
ook wel oppermachtig zijn.

De godenbeeldjes, die vaak ergfraai
waren uitgevoerd (zie afJo.3: een
Amor in Limburg gevonden), moeten
zeer gewild zijn geweest. Zewaren
ruim verkrijgbaar op de markt bij
soldatenkampen. Nahrurlijk zou er
een voorkeur kunnen zijn voor de
goden, die vertrouwd voorkwamen
en het namaken en imiteren be-
hoorde zeker tot de technische
mogelijkheden van de ambachtslui
hier. I

Detector
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Deze geheel nieuwe detector is uitgerust met de meest moderne

elektronica, en is zelfs storingsvrrj op zoute mineraalhoudende stranden. f-\
Identiflrcatie van voorwerpen 0p meter (verlicht) - Dieptea flezingop meter - Grondafstelling - \-/
Perfecte notch, met speciale strandstand - aansluiting oplaadapparaat voor het opladen van het
batterijsysteem zonder demontage - instelbaar audiosignaal; een-, twee-, of drietonig .t - r

C6 M PASS #ffirî $!t"åL"iåu,uo,

Bil oonkoop von een
nieuwe deleclol, I joor
grolis lidmootschop op

de Deleclor Amoleur.

J. von Bergen, Den Eosch ûl-l 3 / /J50

)fÍiciële deolers:

Zeelond deleclors, lt,it'Cdelburg,Ie/ 0/ 1E0 i,-r-02 b g E 05Ì54 23)Ai Fs. Delecl, Énschede Ie/ û5i 3005 i2

to.Homsln, Gorrnchem Ie/ tr5-l02ic/8 Kooislrcdeleclots,Hemrtk lel A5lóô l5C2

W. Munsters meloaldeleclors, He/rnond Tel Cjc2A j,ilE2 Holslee detectors Niijdrecht lel û2Ç;a 84, 13

S, Ieleng, Aloo-c/íchl þ1 A13 ,425020 Goldrush, Arns/erdo¡l Tel A2A aa82Çó8 ialk þl A52A3 r.Sal

Coinhu$lerf349,- / Liberty50f4ó9,- / Libertyl50f795,- / XP350f1295,- / XPPROf1995,-

Goldsconnerf ló50.- / GoldsconnerPROf 1995,- / CoinsconnerJRf 1795,- / CoinsconnerPROf 1895,-

Coin PRO Xf 2095, I ChollengerX-100f 2395,-

Prijzen O'RION modellen:

Rockel$ogelf ó95,- / RocketSlogell f950,- /RocketStogelll f 1195,-

l)etector34



Heeft U ook leuke of interessante stukjes over munWondsten of het zoeken met een detector gelezen,

stuur ze dan op naar de redaktie.

o Jaap Schefler bii de Stin-¡wier Yan Beore. ,,!{et geeft
ie een kick al¡ je ietr hebl ontdekt."

FOTO MARTEN SANDBURG

Bodemschatten
ten prooi aan

malafide gravers
IJVERE gravers wroeten onvermoeibaar ln de bo-
dem en halen zowaar geregeld allerlel waardevols

Pas een half Jaar na de
vondst van de munten-
schat werd de ontdekklng
bekend gemaakt. De vin-
der had de munten vol-
gens Scheffer voor het-
zelfde geld nlet naar het
Munt- en Penningkablnet
in Lclden gebracht, maar
ze zelf verhandeld. De
Fries vindt dat er een
provincie-ambtenaar con-
stant met zlJn neus op het
archeologlsch onderzoek
zou moeten zitten. Ook de
moderne schatgtavers
dle met een metaaldetec-
tor rondstruinen, zouden
volgens Scheffer beter
moeten worden gecontro-
leerd.

De Fryske Akademy in
Lceuwaiden en het Biolo-'
glsch Archeologlsch In-
stituut (BAI) in Gronln-
gen zijn verantwoordelijk
voor de opgravlngen in
F'riesland, maar hebben
niet genoeg geld om alle
onderzoek zelf uit te voe:
ren Daarom doen ze een
beroep op de amateur'ar'
cheologen, dle zlJn ver'
enigd in eèn archeolo-
gtsch werkverband.
Scheffer is één van hen.
Hlj heeft al heel wat oude
scherven, munten en an'
dere wetenswaardtghe'
den uit de grond gehaald.

- Wøt is er nu zo løu'h
aøn ørcheologie?

,,Op mUn zesde had lk
al belangsfelllr¡g voor ou'
de voorwerpen. Het ls een
sport om uit te zoeken of
de beweringen en 8e.'
schledenisverhalen' wel
kloppen met de vondsten
die Je doet. Door de din-
gen die je vindt, kun je
uitzoeken wanneer en hoe
de mensen vroeger heb'
ben gewoond en geleefd.
Het geeft je een kick als
je iets hebt ontdekt. Soms
kruipt heel de familie
door het land om meer
sporen van vroeger te
vinden."

- Wøt d,oet u Ìnet uw
uond,sten?

,,Iedereen dle een op-
graving wil verrlchten,
moet eerst toestemmlng
hebben van het BAL IVU
krlJgen dle meestal wel,
omdat de archeologen
weten dat wlj alles mel-
den wat we vlnden. De
vondsten worden geregi-
streerd biJ de I'ryske
Akademy en gaen dan
meestal naar reglonale
musea. Door de publlcl-
teit van de afgelopen
maanden over het r[le
verleden van het Frlese
terpengebled, komen er
ook steeds meer handels-
zoekers dle zell alleen
maar beter wlllen worden ,

van de opgravingen. Op
dte manler kan er veel
verloren gaan."

Er is in de loop der Ja-
ren al veel spoorloos ver-
dwenen, weet Scheffer.
De amateur-archeoloog
schat dat zeker tachtig
procent van alle Friese
terpen al helemaal is af-
gegtaven. Zltn eigen
straat biJ voorbeeld heet
De Terp, maa¡ van een
verhoglng in het land-
schap is niet¡ mêer te
zlen. Scheffer: ,,lYa&r-
schljnliJk heeft hler een
Romeins kampement ge-
staan, maar dat ls nlet
meer te achterhalen,"

t/;l /4 è.2
/2 -?/

omhoog. Maar wie er nu eigenllJk wat opgraaft en
waar de vondsten uttetndeliJk terechtkomen, weet biJ-
na niemand. De vondst van 2800 Karollnglsche munten
ln het Frlese Tzummarum bewiJst weer eens dat er
meer toezicht moet komen ln de oudheidkundige on-
derzoeken, vlndt amateur-archeoloog J. Schelfer utt
Wlnsum.

Detector



STINGRAY
TESORO is met een gloednieuwe detector
op de markt gekomen; de STINGRAY.
De STINGRAY is de eerste metaaldetector,
die zowel geschikt is voor onderwater-
gebruik (tot @ m diep) als voor land-
onderzoek. Hetisnamelijk deeersteonder-
waterdetector die een grondontstorings-
knop heeft. Andere onderwaterdetectors
hebben een vaste instelling voor laag-
gemineraliseerde grond en storen dus vre-
selijk op b.v. akkers. De Stingraytoont zich
na de grondafstellingsprocedure opvallend
stabiel. In tegenstelling tot de andere
Tesoro-modellen is de VLF-Motion Discri-
minatie 0-stand bij de Stingray een stand
waarbij ook ijzer wordt aangegeven. Het
voordeel hiervan is, dat je onderscheid
kunt maken tussen klein ijzer en gouden
kettinkjes, bovendien worden zeer dunne,
kleine muntjes nog beter aangegeven. Ook
het effect van ijzer-camoufl age wordt sterk
beperkt. Speciaal voor de zoutwater-zoe-
kers en de zoekers met basistoon zit er
behalve WF-motiondiscriminatie ook TR-
discriminatie op. TR-discriminatie geeft

minder hinder (valse signalen) door zout.
De STINGRAY is voorts uitgerust met een
alle- metalen stand met een basistoon, waar-
door een zeer komplete detector ontstond,
die niet alleen voor de water-specialist
begeerlijk is, maarookvoordelandzoeker,
die een komplete detector zoekf, die van
een fikse regenbui niets te lijden heeft.
Prijsincl. rF1998,-

NACHTYE RLI CHTI N GS I-AM P

Speciale di¡ekte nachtverlichtingslamp
voor de meter met bevestigingsclip en
blindering voor rondstralen F D,95
Draagtasjes met drie vakken + rits aan de
onderkantmetsmal rvsschepjevan ìVhite's

r 49,50

Goldrush Detection Systems Holland

Tel./Fax 05203-6591

WAADHANDSCHOENEN
Vaadhandschoenen speciaal voor de
waterzoeker, 60 cm lang 149,50

Kooistra Metaaldetecto r s'1 el. C576G7502

VONDST
VAN HET

AAR
}4/4/ARSC,HUWING:
LEEN UW DETECTOR M]AGAZINE
N'ET UTT, DE 

'<ANS 
DAT U HE/MTERUG

KR'ITGT, 
'S 

ZEER KLE'N.

Voor de meest interessante vondst,
die uiteraard moet zijn aangemeld bü

een varì de ofüciële inslanties, wordt
' jaarlrjk een prijs, bestaande u¡t een

gouden miniatuurdetector,
besciilöaar gesteld door Kooist¡z
Metaaldetecton te Hemrik,

lnzendingen, die moeten z¡jn voor-
zien van duidelijke foto's, kunt u
sturen naar de redactie van dit blad,

onder vermelding van:

voNDSTVAN HETJAAtr,

Yerzamelbeurs in HEMRIK

Op zaterdagzT maart zal door "De
Yerzamelaar afd. Noord", m.m.v.
onze vereniging een gevarieerde
verzamelbeurs gehouden worden,
met o.a. detectorvondsten, in Dorps-
huis "De Bining" te Hemrik.
Deskundigen voor determinatie van
uw voofwerpen en munten zijn
aaîwezig
Toegang: 9.30 - 17.00 uur.
Voor detector-importeurs zijn tafels
beschikbaar voor f 1.0,- per tafel.
Reserveren: 05766 -1, 502

"oooasl0NS"
COMPASS LIBERTY 150 ALS NIEU'ùø,

8 MND GARANTIE NU f 595,-
GSCOPE 12208 BIJNA ArS NIEU\ø
SMNDGARA,NTIE NU f 725,-
GSCOPE CLUBMÀN 3 BrJNA ALS

NIETJ'{ø 8 MND GARANTIE
NU f 950,-
TESORO GOLDEN SÀBRE BIJNA ÂtS
NIEU\ø SMND GARANÏE
NU f 950,-
\üHITE'S 6000 Di PTO SL ALS NIEU\ü
SMNDGARANTIE NU f 1350,-

Fa. Detect Tel. 053-3OO5l2

GARRETT GRANDMASTER F 950,-
COMPÀSS X-IOO CHALLENGER
F 7250,-
TESORO TOLTEC 1OO F 1OOO,-

\íHITE'S EAGLE II SL 90 F 14OOO,-

\øHITE'S SURFMASTER II F 1OOO,-

OP AILE 2e-HÀNDS DETECTORS

lJAAR GARANTIE.
Kooistra Metaaldetectors Tel. 05 166
7502

COMPASS Cru{,LLEN GER X-90
2x GSCOPE MINIDISC
TESORO L.ASERBl MRT
CoNCENTRISCHE ZOEKSCHIJF + 2D
\øIDESCAN 4 MND OUD
'W. Munsters Metaaldetectors Tel.
04920-44782

In de rubriek OCCASIONS kunnen
adverteerders gratis hun 2e-hands
detectors aanbieden.
Schriftelijke opgave voor sluitings-
datum aan de redaktie.

Detector3ó
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Bij oonkoop von een nieuwe
detector, I joor grotis lidmootschop

op de Defector Amoteur.

Verzending door heel Nederlqnd !
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Onzedeolerrr¡n,ffi
A. de Boer, Amsterdom, 420-6æ29éß

v. Broekhoven, Rotterdom, 0 I 0-4.l 9909ó

Kooislro deleclos, Hemrik, 05ìóó-ì 502

to Delecl, Enschede, 053-300512

Hofslee deleclors, Mijdrecht, Un79-847 I 3

Willy Munslers, Helmond, 049n- 447 82

Ruud de Heer, Zolk, 05203-ó59.|



C-Scope series 2/3/4

ALl" purpose
metal detector
engineered to

do the job

SUPERIOR
METAL
DETECTORS

GETAN
I META,AI

' 
DETECTIE

-J 
APPARATIN'R

Postbus 102

527 0 
^C 

Stnt-Mlchtelsgestel
TeJ":04105-t2949




